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 عبد الحليم الِغّزي

 م2021/2/1الموافق  -هـ 1442جمادى االخرى//18االثنين : 

 

 .(واقُع النَّجِف في أجواِء الظهور)هذا هو الجزء الرابع من العنواِن الَّذي تقدَّم في الحلقاِت الماضية: 

لشيخنا المجلسي، وهذِه الطبعةُ طبعةُ داِر إحياِء التراث العربي، حديٌث  (األنواربحاِر )في الجزء الثاني والخمسون من 

، وتفسيُر العياشي موجودٌ هنا أمامي على الطاولة، هذا الحديُث الطويُل (تفسيِر العياشي)طويٌل ينقلهُ الشيُخ المجلسي عن 

ثنا بِه عبد األعلى الحلبيُّ عن إمامنا أبي جعفٍر الباقر صل واُت هللاِ وسالمهُ عليه، حديُث اإلماِم عن تفاصيِل خروِج يُحد ِ

ثنا عن دخوِل صاحِب 343)صاحِب األمر في مكَّة وما يلي ذلَك إلى أن يصل إلى العراق، صفحة  (، إمامنا الباقُر يُحد ِ

هُ إلى النَّجف، اإلماُم يقول إمامنا الباق هُ إليها يتوجَّ لََكأَنِّي أَْنُظُر إِلَْيِهم ُر صلواُت هللاِ عليه: األمر إلى العراق، أوُل نقطٍة يتوجَّ

ثاَلَث ِمئٍَة َوبِْضعَةَ َعَشَر َرُجالً َكأنَّ قُلُوبَُهم ُزبَُر  لََكأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِهم ُمْصِعِديَن ِمْن نََجِف الكُوفَة، ُمْصِعِدْيَن ِمْن نََجِف الكُوفَة

لها، حديديةٌ في صبرها، حديديةٌ في ُزبَُر الحديد؛ يعني قِطع الحد - الَحِدْيد يد، قلوٌب حديديَّةٌ في جرأتها، حديديةٌ في تحمُّ

ثاَلَث ِمئٍَة َوبِْضعَةَ َعَشَر َرُجالً َكأنَّ قُلُوبَُهم  لََكأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِهم ُمْصِعِديَْن ِمْن نََجِف الكُوفَةِ  -براءتها، وحديديةٌ في واليتها 

ِة بن الحسن  - َجْبَرائِْيُل َعْن يَِمْينِهِ ، ُزبَُر الَحِديد ْعُب أََماَمهُ َشْهَراً َوَخْلفَهُ  -عن يمين الُحجَّ َوِميَكائِْيُل َعن يََساِره، يَِسْيُر الرُّ

ُر القُدرة - َشْهَراً  ب الصورةَ بالحرِب اإلعالميَِّة النفسيَّة، إنَّها الحرُب النفسيَّةُ الَّتي تُدم ِ  -النفسيَّة عند العدو  يمكنني أن أُقر ِ

ْعُب أََماَمهُ َشْهَراً َوَخْلفَهُ َشْهَراً  ِمْين يَِسْيُر الرُّ َدهُ هللا بَِخْمَسِة أاَلٍف ِمَن المالئَِكِة ُمَسوَّ مين؛ يلبسون العمائم البيضاء  - أَمَّ ُمسوَّ

 صنَع عمامتهُ كما صنع رسوُل هللا، وكذلك الـَمالُك الَّتي لها ذؤابتان إنَّها عمامةُ رسول هللا الَّتي اعتمرها يوَم بدر وجبرائْيلُ 

ً صنعْوا  ً للمالئكة الَّذين نزلْوا في بدر صنَع عمامتهُ كما صنَع جبرائْيل وبقيَّةُ المالئكِة أيضا منصور الَّذي كاَن رئيسا

ديَّةُ األصيلة ال كالعمائِم الَّ  تي يلبسها مراجُع النَّجف إنَّها العمائمُ اإلبليسيَّةُ عمائمهم مثلما صنَع رسول هللا، إنَّها العمامةُ الـُمَحمَّ

، عمامةُ صاحبِ األمر ليست كعمائِم هؤالِء المراجع، يَكِذبون (بعمائِم إبليس)الشيطانيَّةُ العباسيَّة، هكذا وصفتها الروايات؛ 

كلها وال في مضمونها، فهؤالء المالئكةُ هؤالء حينما يقولون هذهِ عمامةُ رسول هللا، هذهِ ال هي بعمامٍة لرسول هللا ال في ش

ِة فإنَّهُ في يوِم ُخروجِه في يوِم ظهورِه يعتمُر العمامة البيضاء الَّتي لها ذؤابتان، تلَك هي  عمائمهم كعمامِة اإلمام الُحجَّ

وفاً بيَن فقهاء الشيعِة من أنَّهُ عمامةُ رسول هللا صلَّى هللا عليِه وآله، ال كهذِه العمائم الَّتي يلبسها مراجُع النَّجف، كاَن معر

ح بِه بشكٍل واضح نقالً عن مراجع الشيعِة في زماِن الغيبِة الُصغرى  ال تجوُز الصَّالةُ بمثِل هذِه العمائم، وهذا أمٌر صرَّ

راجع الشيعِة آنذاك ، من أنَّ م(من ال يَحضرهُ الفقيه)وفي بداياِت الغيبِة الكبرى نقلهُ الشيخ الصدوق في أهم  كُتبِه في كتابِه 

اآلثار اتَّفقت كلمتهم على أنَّ العمامة هذِه الَّتي يلبسها مراجُع النَّجف اآلن ال تجوُز الصَّالةُ فيها، وإنَّما اتَّفقت كلمتهم ألنَّ 

ِ حاٍل. د تُشيُر إلى هذا المضمون، على أي   الَّتي وردت عن آِل ُمَحمَّ

مان:  فهؤالِء ينوبون عن صاحِب الزَّ

 يملكون شيئاً من فصاحتِه. ال -

 ال يلبسون عمامةً كعمامتِه. -

 ال يُبيحون الُخْمس للشيعِة مثلما أباح هو الُخْمَس لشيعتِه. -

 يلبسون عمائم أعدائِه يلبسون العمائم اإلبليسية. -

 ال يُحسنون قراءة صالتهم فضالً عن أن يكونْوا على فصاحٍة أو بالغة. -

فْوا باألخماِس على أنَّها أمواٌل مجهولةُ المالك. يُوجبون على الشيعِة من -  دوِن دليٍل أن يدفعْوا األخماس ويتصرَّ

مان! ال في الشكِل، وال في المضموِن، وال في المنطِق، وال في العقائِد، وال في  اٌب لصاحِب الزَّ ويقولون لنا من أنَّهم نُوَّ

 الفتاوى، مضحكةٌ نحُن يضحكون علينا هؤالء.

َجْبَرائِْيُل ، ثاَلَث ِمئٍَة َوبِْضعَةَ َعَشَر َرُجالً َكأنَّ قُلُوبَُهم ُزبَُر الَحِدْيد لََكأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِهم ُمْصِعِدْيَن ِمْن نََجِف الكُوفَةِ قول: الباقُر ي

ْعُب أََمامَ  -عن يميِن صاحِب األمر  -َعْن يَِمْينِه  َدهُ هللا ِبَخْمَسِة  هُ َشْهَراً َوَخْلفَهُ َشْهَراً َوِميَكائِْيُل َعْن يََساِره، يَِسْيُر الرُّ أَمَّ

ِمْين ألنَّ أرض النَّجِف عاليةٌ بالقياس لألراضي الَّتي تُحيطُ  - َحتَّى إذَا َصعََد النََّجف قَاَل ألْصَحابِه أاَلٍف ِمَن المالئَِكة ُمَسوَّ

من جهِة نجف الكوفة مصعدين ألنَّ األرض تبدأ باالرتفاعِ شيئاً فشيئاً،  - الكُوفَةلََكأَنِّي أَْنظُُر إِلَيِهم ُمْصِعِديَن ِمْن نََجِف  -بها 

ت علينا الروايةُ من أنَّ اإلماَم يصُل إلى القادسيَِّة وقد اجتمَع النَّاُس بال كوفِة هو قادٌم من جنوِب النَّجِف من جهة القادسيِة مرَّ

تَعَبَُّدْوا  -قاربها  - َحتَّى إذَا َصعََد النََّجف قَاَل ألْصَحابِه -جِف ُمصِعداً شيئاً فشيئاً وبايعْوا السُفياني ها هو يقترُب بقواتِه من النَّ 

عُوَن إِلَى هللا  هون إليهِ بالدعاِء وبالُخضوعِ وبالخشوعِ  -لَْيلَتَكُم َهِذه فَيَبِْيتُوَن بَْيَن َراِكعٍ َوَساِجٍد يَتََضرَّ عون إلى هللا يتوجَّ يتضرَّ

عُوَن إِلى هللاِ َحتَّى إِذَا أَْصبَح قَاَل: ُخذُْوا بِنَا َطِرْيَق النَُّخْيلَة -عِة بيَن يَديه وبالضرا منزٌل قريٌب من النَّجف، منزٌل  - يَتََضرَّ

 - ْيلَةُخذُْوا بِنَا َطِرْيَق النُّخَ  -يعني موضعاً تنزُل فيِه القوافُل وينزُل فيِه المسافرون بحسِب أعراِف زماِن صدوِر الحديث 

إنَّ مراجع  - َوَعلى الكُوفَِة َخْنَدٌق ُمَخْنَدق َحتَّى إِذَا أَْصبَح قَاَل: ُخذُْوا بِنَا َطِرْيَق النَُّخْيلَة -وهو مكاٌن معروٌف في أيامنا هذِه 



ُب الِفكرةَ من ِخالِل هذِه النَّجف وإنَّ حشدَ المرجعيَِّة في ذلَك الزمان، ال أتحدَُّث عن حشِد المرجعيَِّة في يومنا هذا لكنَّني  أُقر ِ

اِت العسكريِة الَّتي هي بدعةٌ في أجواِء النَّجف، لم يَحدث في تاريخ النَّجِف أنَّ المرجعيَّة الشيعيَّة تُجن ِدُ الميليش يات على القُوَّ

ِ حاٍل.  أي 

 النَّجُف السُفيانيُّ قد أرسَل جيشهُ إليها. -

 رحبِة النَّجف. وصاحُب السُفياني قد طرح رحلهُ في -

 وحشدُ المرجعيَِّة موجودٌ. -

 والمراجُع بايعْوا السُفياني. -

 والشيعةُ جاءْوا من كُل ِ مكان وجدَّدْوا بيعتهم للسُفياني بمبايعِة قائدِه في النَّجف. -

 وهم يعلمون أنَّ اإلمام قادمٌ ولذلك حفرْوا خندقاً. -

المراد خندٌق ُمخندق؟ الخندُق هو بنفسِه حاجٌز لكن حيَن نقول ُمخندق يعني هناك  ما - َوَعلى الكُوفَِة َخْنَدٌق ُمَخْنَدق -

ا أْن يكون قبل الخندق أو بعد الخندق  قاٌت أخرى، ُربَّما أسالك شائكة، ُربَّما حقُل ألغاٍم إمَّ ِ  .َخْنَدٌق ُمَخْنَدق -ُمعو 

السائُل يسأُل  - ْوا بِنَا طَِرْيَق النَُّخْيلَة َوَعلى الكُوفَِة َخْنَدٌق ُمَخْنَدق، قُلتُ ُخذُ  -قال لجيشِه  -قَاَل  -اإلماُم  - َحتَّى إِذَا أَْصبَحَ 

قُلُت: َخْنَدٌق ُمْخنََدق؟! قَاَل: إِي َوهللا  -إمامنا الباقر صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه وهو عبدُ األعلى الحلبي، يسأُل اإلمام الباقر 

يبدو أنَّ الخندق المخندق ما هو بقريٍب ِجدَّاً من النَّجف وإنَّما على مسافٍة بعيدةٍ نوعاً ما،  -ْبَراِهْيم َحتَّى يَْنتَِهي إِلَى َمْسِجِد إِ 

ويوجدُ في هذِه المنطقِة إلى يومنا هذا  - قَاَل: إِي َوهللا َحتَّى يَْنتَِهي إِلَى َمْسِجِد إِْبَراِهْيم بِالنَُّخْيلَة -مقداراً ما عن النَّجف 

َعلَْيِه السَّالم بِالنَُّخْيلَة فَيَُصلِّي فِْيِه  َحتَّى يَْنتَِهي إِلَى َمْسِجِد إِْبَراِهيم -قاٌم للنَّبي إبراهيم، معروٌف موجودٌ في زماننا يوجدُ م

 (المرجئة)وفة، هذا العنوان من مرجئِة الك - َمن َكاَن بِالكُوفَِة ِمْن ُمْرِجئَِها -يخرُج إلى قتاِل اإلمام  - َرْكعَتَين، فَيَْخُرُج إِلَْيهِ 

د ال شأن لي بالنواصب، وال شأن لي بُهراِء مراجع النَّجف على من يُطلقون هذا المصطلح ألنَّهم  يُطلُق عندَ آِل ُمَحمَّ

ا في ثقافِة الكتاِب والعترة:  يستعملون نفس الطريقِة الَّتي يستعملها النَّواصب في إطالِق هذِه المصطلحات، أمَّ

 رجئةُ النَّواصب.هناك مُ  -

 وهناك مرجئةُ الشيعة. -

د هؤالِء مرجئة، مرجئةُ مرجئةُ النَّواصب هاتهم، كُلُّ المخالفين آلِل ُمَحمَّ د على اختالِف توج  : هم كُلُّ المخالفين آلِل ُمَحمَّ

 النَّواصب.

ا مرجئةُ الشيعة  سبيل المثال:: مرجئةُ الشيعة هُم الَّذين هناك خلٌل في براءتهم، مثالً على أمَّ

 أولئَك الَّذين يرفعون شعارات الوحدةِ اإلسالمية. -

 أولئَك الَّذين يرفعون شعارات التقارِب بين المذاهب. -

 وهم قطبيُّو الشيعة. (إسالم بال مذاهب)أولئك الَّذين يرفعون شعار؛  -

، فِكُر حزب الدعوةِ يبتني على (إسالم بال مذاهب)كحزب الدعوةِ مثالً، إنَّهم يرفعون نفس الشعار الَّذي يرفعهُ حسُن البنَّا 

هذِه القاعدة وهناك من يُؤي ِدهم على هذا، إسالٌم بال مذاهب، هذا هو فِكُر جماعِة االخوان، االخوان المسلمون دينهم مبنيٌّ 

، هذا العنوان اقتنصهُ محمد باقر الصدر ومن معهُ حينما أسَّسْوا (إسالٌم بال مذاهب)على هذِه القاعدة إنَّهُ ديُن حسن البنا؛ 

 .(إسالٌم بال مذاهب)حزب الدعوة، وأسَّسْوا حزب الدعوة على أساِس هذا العنوان 

وبعد ذلك حينما جاءت ُمنظمةُ العمل اإلسالمي الَّتي أسَّسها الشيرازيُّون في كربالء أيام ما كان محمد الشيرازي في 

ً لِفكِر حسن البنَّا وسي د قطب، وهذان االثنان كربالء أُ  ست على هذا المنهج ألنَّهم أسَّسوا منظمة العمل اإلسالمي وفقا س ِ

فكرهم مبنيٌّ على أنَّ الدين هو ديُن االخوان المسلمين فقط، وديُن االخوان المسلمين هو ديٌن مبنيٌّ على هذهِ القاعدة على 

 (إسالم بال مذاهب)قاعدة: 

 ئة الشيعة هم هؤالء:فمرج• 

 دعاةُ الوحدة اإلسالمية. -

ً لهذا الشعار  - ً قُطبيةً، أسَّسْوا منظماٍت قطبيةً وفقا  (إسالم بال مذاهب)دعاةُ التقارب بين المذاهب الَّذين أسَّسْوا أحزابا

 وأمثال هؤالء.

 هؤالِء هم مرجئةُ الشيعة.

رةُ أيضاً، - رةُ الشيعة يدخلون تحت  والمقص ِ  هذا العنوان.ُمقص ِ

فَيَخُرُج إِلَيِه َمن َكاَن بِالكُوفَِة ِمْن ُمْرِجئَِها  -المرجئةُ يخرجون  - فَيَْخُرُج إِلَيِْه َمْن َكاَن بِالكُوفَِة ِمْن ُمْرِجئَِها َوَغْيِرِهم -

جِف يُناصرون صاحَب الزمان فهل فجيُش السُفياني موجودٌ في الكوفِة، لو كان أهُل النَّ  - ِمْن َجْيِش السُّْفيَانِي َوَغْيِرِهم

يستطيُع السُفياني أن يبقى في النَّجِف وبعد ذلك يخرُج وتخرُج معهُ مرجئةُ الكوفة! فهل في الكوفِة نواصب؟! في زماننا 

ثالً هذا ال يوجدُ في الكوفِة نواصب، هل تتوقَّعون أنَّ الكوفة سيقطنها النَّواصب بحيث يكوُن أهل النَّجِف من النَّواصِب م

من األحناِف، من الحنابِل، من الوهابيِة، يكونون، فهذا العنواُن المرجئةُ يعني النَّواصب! هذا الكالُم ليَس منطقياً هناك 

 مرجئةُ الشيعة تستغربون! لماذا تستغربون؟! لو كنتم سمعتم برامجي السابقة لََما استغربتم.



(: بسندِه، عن بعِض 458( / رقُم الحديث )247/ صفحة ) 247/ صفحة  (رجال الكشي)أقرأ عليكم هذِه الرواية من 

ادِق صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه، الحسُن الوشَّاء يقول: بعض أصحابنا التقى إمامنا الصادق صلواُت  أصحابِنا عن إمامنا الصَّ

ماذا علَّق إمامنا  - نَعَم، َوَكاَن فِْيَها نَاٌس َكثِْير قُلُت:؟ َشِهْدَت ِجنَاَزة َعبِد هللا بِن أبي يَعفُورهللاِ وسالمهُ عليه واإلمام سألهُ: 

ادُق على ذلك؟  ً  -الصَّ يعَِة َكثِْيَرا فمرجئةُ الشيعِة كانْوا موجوديَن في زماِن إمامنا  - قَاَل: أََما إِنََّك َستَرى فِْيَها ِمْن ُمرِجئَِة الّشِ

ادِق أيضاً، وكانْوا كثرةً في الوسط الشيعي.  الصَّ

نَّ الَّذين حضروا لتشييع جنازةِ عبد هللا بن أبي يعفور من الشيعِة فيهم كثيرون من مرجئِة الشيعة، ُمرجئةُ الشيعِة يعني أ

ةً، البراءةُ األهم حيَن أ قول هُم الَّذين في عقيدتهم خلٌل في براءتهم، وتحديداً في البراءةِ الفكرية، البراءةُ اللسانيةُ ليست ُمهمَّ

ةٌ في كُل ِ مراتبها أكانت براءةً فِكريةً، من أنَّ البراءة  ةً بالقياِس إلى البراءةِ الِفكرية، وإالَّ فإنَّ البراءة ُمهمَّ اللسانية ليست مهمَّ

ِ والبُغض، أو كانت براءةً قوليَّةً على مستوى البراءةِ واللعن.  أم كانت براءةً عاطفيَّةً على مستوى الُحب 

 البراءةُ مراتبها عديدة:

 ةٌ فِكريةٌ.براء -

 براءةٌ فعليةٌ. -

 براءةٌ قلبيةٌ عاطفيةٌ. -

 وبراءةٌ قولية. -

ةٌ ِجدَّاً، لكن أهمَّ المراتب هي  ، هؤالء الَّذين يقولون من أنَّنا برائيُّون ما (البراءةُ الِفكرية)وكُلُّ هذِه المراتُب للبراءةِ ُمهمَّ

ية عندهم من براءةٍ فِكريٍة ألنَّهم يشربوَن من نفِس العيوِن الكدرةِ القَِذرة، يُظهروَن البراءةَ اللسانية، يُظهروَن البراءةَ القلب

 البراءةِ الِفكرية، البراءةُ الِفكريةُ هي األساس، العاطفية، ُربَّما يُظِهروَن البراءة الفعلية لكنَّ هذهِ المراتب ال قيمةَ لها من دونِ 

ا حينم ا تكوُن حينما تكوُن البراءةُ الِفكريةُ قد بُنيَت على أساٍس سليم فإنَّ البراءةَ الفعليةَ والعاطفيةَ والقولية ستكوُن سليمةً، أمَّ

ية ستكوُن فاسدةً أيضاً، فما بُني على الفاسِد هو فاسد، البراءةُ الِفكريةُ مخرومةً فاسدةً فإنَّ البراءة الفعلية والعاطفية والقول

النيَّةُ المضموُن الِفكريُّ لإلنسان، البراءةُ العمليةُ الَّتي تُترَجُم فعالً  (نِيَّةُ المؤِمن َخْيٌر ِمن َعَمِله)من هنا جاء هذا القانون؛ 

 هي البراءةُ الِفكرية. أو عاطفةً يُعبَُّر عنها بالقول نيَّتها مضمونها قاعدتها الِفكريةُ 

َطلَُب اْلَمعَاِرِف ِمْن َغْيِر َطِرْيِقنَا أَْهِل البَْيت )البراءةُ الِفكريةُ بالضبط الَّتي تتحدَُّث عنها رسالةُ صاحِب األمر إلى شيعتِه: 

، والبُدَّ أن نرفض كُلَّ الطرِق الَّتي ، هذِه بالضبط البراءةُ الِفكرية، فالبُدَّ أن تُطلَُب المعارُف من طريقهم(ُمَساِوٌق إِلْنَكاِرنَا

ال تلتقي وال تنضوي تحت منهجهم هذهِ هي البراءةُ الِفكرية، حتَّى لو أظهرنا اللَّعن، حتَّى لو سكَن بُغُض أعداِء أهل البيت 

وبنا ال قيمة للبراءةِ الفعليِة في قُلوبنا، حتَّى لو عبَّرنا عن براءتنا باألفعال لكنَّ البراءة الِفكرية مخرومةٌ في عُقولنا وفي قُل

والعاطفيِة واللسانية، البَراءةُ أساساً هي براءةُ الِفكر، هي براءةُ العقيدة، وبشكٍل ُموجٍز من يأخذُ عقيدتهُ من مناهجِ الحوزِة 

د بالضبط، وبالمناس ٍد وآِل ُمَحمَّ بِة هذِه الرسالةُ هي رسالةُ إماِم الطوسيَِّة النَّجفيَّة إنَّهُ يأخذُ من منهجٍ مساوٍق إلنكاِر ُمَحمَّ

لةٌ  زماننا لمرجعٍ من مراجعِ النَّجف وبسببها فرَّ من حوزةِ النَّجف إلى ُخراسان، الميرزا مهدي االصفهاني لهُ حكايةٌ ُمفصَّ

ثك  م عن تفاصيلها.يُمكنكم أن تعودْوا إلى برامجي السابقة كي تطَّلعْوا على تفاصيِل هذِه الحادثة ما عندي من وقٍت كي أُحد ِ

ألنَّ أعداد الكوفيين أكثُر من جيش السُفياني، ولذا  - َمن َكاَن بِاْلكُوفَِة ِمْن ُمْرِجئَِها -يخرُج إلى اإلمام لقتالِه  - فَيَْخُرُج إِلَْيهِ 

َمْن َكاَن بِاْلكُوفَِة  يَْخُرُج إِلَْيهِ فَ  -الروايةُ تحدَّثت عن الجموع الكثيرة إنَّهم أهُل النَّجف، إنَّهم أهُل كربالء، إنَّهم شيعةُ العراق 

 فَيَْخُرُج إِلَيهِ  -هؤالء غيُر مرجئِة الشيعة إنَّهم ُمرجئةُ السنة، ُمرجئةُ النَّواصب، هؤالء السفيانيُّون  -َوَغْيِرِهم  ِمْن ُمْرِجئَِها

جيُش السُفياني يُقاُل للَّذين قَِدموا من الشام  - ْيِش السُْفيَانِيِمن جَ  -وغيِر المرجئة  -َوَغْيِرِهم  َمْن َكاَن بِاْلكُوفَِة ِمْن ُمْرِجئَِها

راً ألنَّهم قِلةٌ الَّذين سيخرجون لقتال اإلمام ويملؤون األرض المحيطة بالنَّجف هم أبناُء النَّجف، هم أبناُء  جاء ِذكرهم ُمتأخ ِ

ذين اجتمعْوا بالكوفِة وبايعْوا السُفياني حينما وصل جيُش كربالء، هم أبناُء البصرةِ، هم أبناُء شيعِة العراق، هؤالء هم الَّ 

ت.  اإلمام إلى الحدوِد العراقية ما إن وصل إلى القادسية كانت البيعةُ قد تمَّ

د هللا وجهِك يا نجف  - َوَغْيِرِهم ِمْن َجْيِش السُّْفيَانِي َمْن َكاَن بِاْلكُوفَِة ِمْن ُمْرِجئَِها فَيَْخُرُج إِلَْيهِ  فَيَقُوُل أِلَْصَحابِه؛  -سوَّ

باعتبار أنَّ جموعاً كثيرةً قد خرجت، هؤالء الَّذين بايعْوا السُفيانيَّ من ِخالِل قائدِه صاحبِه والَّذين جاءْوا  - اِْستَْطِرُدْوا لَُهم

 -تم من بيِن أيديهم استطردْوا تظاهرْوا أنَّكم قد فرر - اِْستَْطِرُدْوا لَُهممن ُمختلِف أنحاِء العراق، فيقوُل اإلماُم ألصحابِه: 

عون في هجمتهم عليهم  - اِْستَْطِرُدْوا لَُهم ْوا من بيِن أيديهم سيتشجَّ ثُمَّ  -هؤالء قطعاً حينما يرون أنَّ أصحاب اإلمام قد فرُّ

ْوا َعلَْيِهم -اإلمام يقول  - يَقُول لسَّالم: اَل يَجوُز وهللاِ الَخْنَدَق ِمْنُهم قَاَل أَبُو َجعفٍَر َعلَيِه ا -عودْوا إليهم، الويُل لهم  - كُرُّ

هم قد خرجْوا خارج النَّجف وتجاوزْوا الخندق، مَع أنَّ الخندق من ِخالِل الروايِة يبدو أنَّهُ ليَس قريباً ِجدَّاً، ليَس  - ُمْخبِر

 ُمالصقاً للنَّجف.

ادِق صلواُت هللاِ (: 205رقم الحديث ) /( 387أيضاً / صفحة ) (بحاِر األنوارِ )في الجزِء الثاني والخمسين من  َعن الصَّ

لةً، وقد تنقُل  - وسالمهُ عليه: يَْقِدُم القَائُِم َحتَّى يَأتِي النََّجف هذِه الرواياُت قد تأتي مجملةً في بعض األحيان، قد تأتي ُمفصَّ

 هٍة أخرى، من اتجاٍه آخر.روايةٌ من الرواياِت َحدَثاً ُمعيَّناً وتأتي روايةٌ أخرى كي تنقَل الحدَث من ج



ادُق يقول:  من هم؟ أصحاُب  - فَيَْخُرَج إِلَيِْه ِمْن الكُوفَِة َجْيُش السُّْفيَانِي َوأَْصَحابُهُ  يَْقِدُم القَائِمُ َحتَّى يَأتِي النََّجفالصَّ

ةُ أهِل النَّجف، حين أتحدَُّث عن النَّاُس  - َوالنَّاُس َمعَه -السُفياني؟ أصحاُب السفياني هم ِعليَّةُ القوِم في النَّجف  معه؛ عامَّ

قيِة أهل النَّجف ال أتحدَُّث عن الَّذين يقطنون فيها فقط، وإنَّما الَّذين يتواجدون فيها ِمن الَّذين جاءوا من بقيَِّة األصقاعِ العرا

القواِت العسكريِة الموجودةِ لـُمناصرِة حينما اجتمعْوا في النَّجِف وجدَّدْوا بيعتهم مَع السُفياني، مَع حشِد المرجعيَّة، مع 

هؤالء هم  -فَيَْخُرَج إِلَْيِه ِمْن الكُوفَِة َجْيُش السُّْفيَاني  يَْقِدُم القَائِمُ َحتَّى يَأتِي النََّجف -العباسي ِين الشيصباني ِين في النَّجف 

بْوا بِه وفتحْوا لهُ أبواب النَّجف أصحاُب العمائِم اإلبليسيَِّة العباسيَِّة  - َوأْصَحابُه -الَّذين جاءوا من الشام  عليَّةُ القوم الَّذيَن رحَّ

ةُ الشيعة - َوأَْصَحابُه َوالنَّاُس َمعَه فَيَْخُرَج إِلَْيِه ِمْن الكُوفَِة َجْيُش السُّْفيَاني -الشيصبانيَِّة الشيطانيَِّة السَّبتيَِّة الكبيرة   - عام 

 أو يَومَ األَْربِعَاء، فَيَْدعُوُهم، َوذَِلَك يَومُ األَْربِعَاء -يُمكن أن تُقرأ وذلك يومُ األربعاء وذلك يوَم األربعاء  - َوذَِلَك يَومُ األَْربِعَاء

ه الدعوةَ إلي - هم فبنحٍو عرضي، اإلماُم قطعاً هو ال يدعو السُفياني، قطعاً هو ال يدعو جيش السُفياني وقائدهم، وإذا ما وجَّ

ٍ وهذِه  هُ خطابهُ لمرجئِة الشيعة، للشيعِة للَّذين يقولوَن نحُن شيعةٌ لعلي  مدينةُ فهؤالِء أمرهُم العقائديُّ مفروغٌ منه، إنَّما يُوج ِ

ٍ هذِه النَّجف  َوذَِلَك  -نَّهُ يطلُب حقَّهُ ِمنهم اإلماُم يُطالبُهم أن يُناصروهُ كي يصل إلى حق ِه، إ - فَيَْدعُوهُم َويُنَاِشُدهُم َحقَّه -علي 

ِني فِْي هللا فَأنَا أَْولَى النَّاِس بِاهلل  فَيَْدعُوهُم َويُنَاِشُدهُم َحقَّه يَوُم األَْربِعَاء  -َويُْخبُِرُهم أَنَّهُ َمْظلُوٌم َمْقُهور َويَقُول: َمْن َحاجَّ

ٍ، وأنا إذا كنتم تقولوَن نَْحُن نريدُ ديَن هللا فأنا أولى باهلل،  د، وأنا أولى بعلي  ٍد فأنا أولى بُِمَحمَّ كنتم تقولون نحُن على ديِن ُمَحمَّ

ٌل مذكوٌر في رواياٍت أخرى  َويُْخبُِرُهم أَنَّهُ  -أولى بفَاِطَمة، وأنا أولى بالقُرآن، وأنا أولى باألنبياء، هذا هو ِخطابهُ ُمفصَّ

نِي فِي إلى آخِر ما تقدَّم من هذِه، من هذِه من الروايات الَّتي  -هللا فَأنَا أَْولَى النَّاِس بِاهلل  َمْظلُوٌم َمْقُهوٌر َويَقُول: َمن َحاجَّ

 تناولت هذِه الخطبة، وذُكرت في هذا الكتاِب وفي غيره.

ِ مكاٍن تريد  ، ِمن َحيُث ِشئْت؛ من(ِمن َحيُث ِجئْت)وفي بعض النسخ:  - فَيَقُولُون: اِْرَجع ِمْن َحْيُث ِشئْتفماذا يُجيبونه؟  أي 

 المهم أْن ال تبقى في العراق، ارجع من حيُث شئت أو من حيُث جئت ارجع إلى الحجاز.

قُوَن ِمْن َغْيِر قِتَال، فَإِذَا َكاَن يَوُم الُجْمعَةمع ذلَك اإلمام يَصبُِر عليهم؛  الكالم ذلك كاَن في يوِم األربعاء، اإلمام  - فَيَتَفرَّ

ِة بِن الحسن وأنتم تقرؤون في  تركهم، تركهم يوم الخميس وجاَءهم في يوم الجمعة، هذا يومهُ يوُم الجمعة هو يوُم الُحجَّ

فَِإذَا َكاَن  -، كذَّابون َسفَلَة (َعلَى يَدَيكَوَهذا يَوُم الُجُمعة اْلُمتَوقَُّع فِيِه ظُُهورك َوالَفَرُج ِلْلُمؤِمنين )زيارتِه يا شيعة العراق: 

ة أخرى  - يَوُم الُجمعَة يُعَاِود ادُق يَعدُّ الَّذين خرجْوا من  - فَيَِجيُء َسْهٌم فَيُِصْيُب َرُجالً ِمْن اْلُمْسِلِمين -اإلمام مرَّ اإلمامُ الصَّ

ء ما هم بشيعة، هذا السهم يُصيُب رجالً من المسلمين من جهِة النَّجف يَعدُّهم من الكافرين هؤالء َكفََرة، هؤالء َكفََرة، هؤال

ادُق يَعدُّ البقية من المسلمين هل يقوُل هذا الكالم؟! لكان يقول:  يُصيُب رجالً من )صاحِب األمر، لو كاَن اإلمامُ الصَّ

ِة بن الحسن  فَيَِجيُء َسْهٌم فَيُِصْيُب َرُجالً ِمْن اْلُمْسِلِمين -صاحُب األمر  - فَِإذَا كَاَن يَوُم الُجْمعَة يُعَاِود - (أصحاِب الُحجَّ

ة  -فَيَقتُلَهُ فَيُقَال: إِنَّ فاُلناً قُْد قُتِل  ٍ الَّتي طواها  - فَِعْنَد ذَلَك يَْنشُُر َرايَة َرسُول هللا -يُخبرون اإلمام الُحجَّ إنَّها رايةُ علي 

ِة  اُر في البصرةِ بقيت مطويةً، طُويت طواها يوم البصرة، طواها لولدهِ الُحجَّ بن الحسن، هذهِ الرايةُ الَّتي منذُ أن طواها الكرَّ

ثنا من أنَّ وقت الظهوِر إذا حاَن فإنَّ الرايةَ ستنتشُر من ِعْنِد نفسها، مثلما أنَّ السَّيَف سيخرُج من غمدِه، ت لَك الروايات تُحد ِ

ثكم عن شيٍء  من عالماِت الظهوِر الَّتي تتحقَُّق في داخِل فسطاط ِة بن الحسن، الرواياُت حدَّثتنا عن ذلك، أنا ال أُحد ِ الُحجَّ

، وال يَشتبهُ األمر عليكم األمر حيَن أقول من أنَّني راويةُ حديٍث فإنَّ  ثكم بحديثهم، أنا راويةُ حديٍث ليَس إالَّ ني من عندي، أُحد ِ

ةٌ، أشيُر إلى توقيعِ  إسحاق بن يعقوب، أنا راويةُ حديٍث أروي حديثهم أنقل حديثهم، هذا هو  ال أدَّعي أنَّني راويةُ حديٍث ُحجَّ

 تخصصي وهذِه هي مهنتي وهذا هو شغلي، كنُت عليِه ال ِزلُت عليِه وسأموُت عليِه.

واُل بصالِة  - لشَّْمسفَِإذَا نََشَرَها اِْنَحطَّت َعلَيِْه َمالئَِكةُ بَْدر فَإذَا َزالَت ا فَِعْنَد ذَِلَك يَْنشُُر َرايَة َرسُول هللا رنا هذا الزَّ يُذك ِ

اد يُصل ِي في رمضاِء َكربَالء  يُح لَه فَإذَا َزالَت الشَّْمس -الُحَسيِن في كربالء حينما زالت الشَّمس ووقف أبو السجَّ  َهبَّت الّرِ

يُح لَه -إنَّها عالمةُ النصر  - فَيَْمنََحُهم  -يفرون من بيِن يديه  - ْمنََحُهم هللاُ أَْكتَافَُهمفَيَْحِمُل َعلَْيِهم هَُو َوأْصَحابُه فَيَ  َهبَّت الّرِ

 -مع ذلك مع ذلك رحمتهُ الواسعة  -فَيَْقتُلُُهم َحتَّى يُْدِخلَهم أَْبيَات الكُوفَة، َويُنَاِدي ُمنَاِديه  -يفرون  - َويُولّون هللاُ أَْكتَافَُهم

ً َويُنَاِدي ُمنَاِديه؛ أاََل ال تَتَّبِعُْوا  َويُنَاِدي ُمنَاِديه أاََل ال  -فاراً، هؤالء الحمير الديخيُّون اتركوهم اتركْوا هؤالء الحمير  - ُمولِّيَا

 ً ، روايةٌ خطيرةٌ ِجدَّاً  - َويَِسْيُر بِِهم َكَما َساَر َعِليٌّ يَوَم البَْصَرة -ال تقتلْوا الجرحى  -َواَل تُْجِهُزْوا َعلى َجِريح  تَتَّبِعُْوا ُمولِّيَا

أيُّ أياٍم سوداء بانتظاركم يا عراقيُّون وأنتم تقفوَن في وجِه إماِم زمانكم، كُلُّ ذلَك بسبِب النَّجف، ما كُلُّ هذا يخرُج من 

د هللا وجهِك يا نجف، إنَّني ال أتحدَُّث عن تُراِب النَّجف، وال أتحدَُّث عن الحضرِة  د هللا وجهِك يا نجف، سوَّ النَّجف، سوَّ

ٍ في النَّجف، أنا أتحدَُّث عن ُمرجئِة النَّجف، عن شيصبانيَِّة النَّجف، عن عباسيَِّة العلويَّةِ   المقدَّسة، وال أتحدَُّث عن شيعِة علي 

نجف )النَّجف، عن نواصِب النَّجف، عن مراجعِ النَّجف، عن الحوزة الطوسيَّة في النَّجف، إنَّني أتحدَُّث عن بؤرةِ فايروس 

الين ، لو كان(448طوسي  قون كالم الفوَّ ت هذِه الحوزةُ على هدًى هل تكون النتائُج في النَّجِف ومن النَّجِف هي هذه؟! تُصد ِ

دَ هللا وجوهكم. تكم؟! سوَّ قون كالم أئِمَّ  وال تُصد ِ

 منقولةٌ عن ( الروايةُ 345للُمحد ِث أبي الحسن المرندي رحمةُ هللا عليه، صفحة ) (نوُر األنوار)روايةٌ أنقلها لكم من كتاب 

ُس عليها  مِة من الرواياِت الَّتي أؤس ِ ة صلواُت هللاِ عليهم، أنا ال أعد ها أساساً لكنَّها تنسجُم مع المضاميِن المتقد ِ والَّتي األئِمَّ

هذا موقٌف  - النََّجف فَِإذَا َخَرَج القَائُِم ِمن َكربَالء َوأَرادَ قرأُت عليكم جانباً منها، هذِه الروايةُ تأتي في نفِس هذا السياق: 



آخر، يبدو من الرواياِت أنَّ اإلماَم َسيواجهُ أحداثاً عديدةً مَع شيعِة العراق، الواضُح من مجموع الروايات من أنَّ أكثر 

ِة العراق وتحديداً الشيعة  لون سيواجهون اإلمام مواجهةً شديدة ويُحاو (شيعةُ العراق)البالِد ضراوةً في مواجهة اإلماِم الُحجَّ

 قتلهُ بشتَّى الطرق، كُلُّ هذا بسبِب مراجع النَّجف هذا هو نِتاج النَّجف.

َوالنَّاُس َحْولَهُ قَتََل بَْيَن َكْرباَلء َوالنََّجف ِستَّةَ َعَشَر أَْلِف فَِقْيه، فَيَقُولُ الَّذيَن َحْولَه  فَِإذَا َخَرَج القَائِمُ ِمن َكرباَلء َوأَراَد النَّجف

إِنَّهُ  -قطعاً من العراقي ِين ألنَّ المنافقين ال يُصاحبون اإلمام من الحجاِز إلى العراق وإنَّما من شيعِة العراق  - افِِقينِمَن اْلُمنَ 

ـري ة وكلمن گاحنا أوالد الـ)لَرِحَم هؤالء المراجع والفقهاء، نكهةٌ عراقية واضحة؛  - لَْيَس ِمْن ُوْلِد فَاِطَمة َوإاِلَّ لََرِحَمُهم

 ،(ف اخي هيعر

إِنَّهُ  فَيَقُوُل الَّذْيَن َحْولَهُ ِمَن اْلُمنَافِِقين -كما قلُت لكم نكهةٌ عراقيَّةٌ أصيلة تمألُ الخياشيم  - فَيَقُوُل الَّذْيَن َحْولَهُ ِمَن اْلُمنَافِِقْين

لكالمُ اآلن يُردَّد حينما تُقاُم الُحجُج واألدلَّةُ على ضالِل ما هو هذا ا - فَإذَا َدَخل النََّجف، لَْيَس ِمْن ُوْلِد فَاِطَمة َوإاِلَّ لََرِحَمُهم

ْوا  د يقولون صحيٌح هذا ولكن مَع ذلك هؤالِء مراجعنا، هؤالء أناٌس قض  هؤالِء المراجع وعلى انتقاصهم من آِل ُمَحمَّ

د، أيُّ ديٍن أعمارهم في خدمِة الدين، أيُّ ديٍن هذا الَّذي يبنونهُ على عقيدةٍ ضالٍَّة ُمنحرفٍة ينت ٍد وآِل ُمَحمَّ قصون من ُمَحمَّ

 هذا؟! هذا المنطُق هو المنطق، أنتم أنتم أنتم يا أصحاب العمائم أنتم أنتم الشياطين، المنطُق منطقكم هذا.

د الحرام حينما وصَل في بادئ أمرِه قلتم لهُ: أوال - إِنَّهُ لَْيَس ِمْن ُوْلِد فَاِطَمة َوإاِلَّ لََرِحَمُهم فَيَقُوُل الَِّذْيَن َحْولَهُ ِمَن اْلُمنَافِِقين

، لكنَّهُ أرغم آنافكم، اآلن يقولون إنَّهُ ليَس من ُولِد فَاِطَمة، نكهةٌ عراقيَّةٌ أصيلة، أصيلة، (يَاْبَن فَاِطمة اِرجع ِمن َحْيث ِشئْت)

َوبَاَت فِْيِه لَْيلَةً  فَإذَا َدَخل النََّجف َس ِمْن ُوْلِد فَاِطَمة َوإاِلَّ لََرِحَمُهم،إِنَّهُ لَيْ  فَيَقُوُل الَِّذْيَن َحْولَه ِمَن اْلُمنَافِِقين -أُصالء هؤالء 

محاذي ُمقارب من جهِة قبر  - ِمْن بَاِب النَُّخيلَِة ُمَحاِذَي قَْبِر هُوٍد َوَصاِلح -من النَّجف من النَّجفيين  - َواِحَدة فََخَرج ِمنهُ 

 -من أهل الكوفِة يعني من النَّجِف ومن سائِر شيعة العراق  - ْبعُوَن أَْلف َرُجل ِمْن أَْهِل الكُوفَةِ اِْستَْقبَلَهُ سَ  -هود وصالح 

ً  -ماذا يريدون؟  - اِْستَْقبَلَهُ َسْبعُوَن أَْلف َرُجل ِمْن أَْهِل الكُوفَةِ  هكذا في  - فاَل يُْنَجى ِمْنُهم أََحد يُِرْيُدوَن قَتْلَهُ فَقَتَلَُهم َجِمْيعَا

 : فاَل يَنُجو )وهذا التعبيُر قد يكون بليغاً، قد يكوُن أبلغ من  - فاَل يُْنَجى ِمْنُهم أََحد - (فاَل يَْنُجو ِمنُهم أََحد) (فَال يُْنَجى)النص ِ

ً (ِمنهم أحد  في نجاتِه. فاَل ينجو؛ فال ، فاَل يُْنَجى ِمنُهم أََحد؛ أي أنَّهُ ال يستطيع أن ينجو بنفسِه وال يستطيُع أحدٌ أن يكون سببا

ينجو هو، ال يستطيُع أن ينجو بنفسِه، فاَل يُْنَجى منهم أََحد؛ ال يستطيعون أن ينجو بأنفسهم وال يستطيع أحدٌ أن يكون سبباً 

 في نجاتهم.

إِنَّ القَائِم يَْلقَى : (، الحديُث الثالث: بسندِه عن إمامنا الصادِق صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه308، صفحة )(غيبة النعماني)في 

يعني المنحوتة  - َمْنقُوَرةفِي َحربِه َما لَم يَلقَى َرسُوُل هللا َصلَّى هللا َعلَيِه وآِله ألنَّ َرسُوَل هللا أَتَاهُم َوهُم يَعْبُُدوَن الِحَجاَرة الْ 

َوالَخَشبَة اْلَمْنُحوتَة َوإِنَّ القَائَِم  َن الِحَجاَرة اْلَمْنقُوَرةألنَّ َرسُوَل هللا أَتَاهُم َوهُم يَْعبُُدو -الَّتي نُقرت وُصنعت منها التماثيل 

لُوَن َعلَيه  ُل يعني يُرِجُع  -يَْخُرُجوَن َعلَيِه فَيَتَأوَّ ِ ُل، يُؤو  ُل وبيَن من يتأوَّ ِ لون، هناك فارٌق بين من يُؤو  ِ لون وليس يُؤو  يتأوَّ

د، المعاني إلى أصلها إلى حقيقتها، والَّذين يُؤو ِ  دٌ وآُل ُمَحمَّ الَّذي يعلمُ التأويل هو  -َوَما يَعْلَُم تَأِْويلَهُ ﴿لون الكتاب هم ُمَحمَّ

ُل  ِ اِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ  -الَّذي يُؤو  ُف المعان ﴾َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ ّللّاُ َوالرَّ ُل هو الَّذي يُحر ِ ا الَّذي يتأوَّ د، أمَّ دٌ وآُل ُمَحمَّ ي، ُمَحمَّ

لِه إلى أصلِه إلى حقيقتِه،  ، هذا هو الَّذي ﴾َوَما يَعْلَُم تَأِْويلَهُ ﴿هناك فارٌق بين التأويِل والتأول، التأويل إرجاعُ المعنى إلى أوَّ

فون التأويل من هم؟ مراجعُ  ُف التأويل، الَّذين يُحر ِ ُف المعنى عن أوليَّتِه يُحر ِ ل هو الَّذي يُحر ِ ل، الَّذي يتأوَّ ِ  النَّجف ألنَّهم يُؤو 

ة يُنِكرون التأويل، التأويُل هَو في األحاديِث التفسيريَّة، هم كيف فسَّرْوا القُرآن؟ فسَّرْوا القُرآَن بِخالِف األحاديث التفسيريَّ 

لونهُ ال يُؤِو   رون القُرآن يتأوَّ لونهُ، ألنَّهم يرفضوَن وفقاً للمنهجِ العُمري، الوائليُّ وأمثال الوائلي من ُخطباِء النَّجف كيف يُفس ِ

ل، التأويل هو تفسيُر القُرآِن بحسِب األحاديث التفسيرية،  األحاديث التفسيرية، رفُض األحاديث التفسيرية هو هذا التأو 

اِسُخوَن فِي اْلِعْلمِ ﴿ ا ت﴾َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ ّللّاُ َوالرَّ فسيُر التبيان، مجمُع البيان، ، فاألحاديُث التفسيريةُ تأويٌل للقُرآن، أمَّ

ل وليَس تأويالً، التأويُل هو في حديِث العترة.  الميزان، بقيَّة تفاسير مراجع النَّجف هذا تأو 

ادُق هكذا يقول:  أتى النَّاس  -م ألنَّ َرُسوَل هللا صلَّى هللاُ عليِه وآله أَتَاهُ  إِنَّ القَائَِم يَْلقَى فِْي َحْربِِه َما لَم يَلقَى َرسُوُل هللاالصَّ

لُوَن َعلَيِه ِكتَاَب  -فماذا يفعلون؟  - َوالَخَشبَةَ اْلَمْنُحوتَة َوإِنَّ القَائَِم يَْخُرُجوَن َعلَيه َوهُم يَْعبُُدوَن الِحَجاَرة اْلَمْنقُوَرة - فَيَتَأوَّ

نفِس هذا السياق، هذهِ الروايةُ جمعت كُلَّ المضامين  ويُقاتلون صاحب األمر، كُلُّ هذا الَّذي تقدَّم هو في - هللا َويُقَاتِلُوَن َعلَْيه

السابقة، المضاميُن السابقةُ هي مصاديق لهذِه الرواية، هذِه الروايةُ رسمت لنا لوحةً لمفهوٍم كامل لحقيقٍة كاملة من أنَّ 

ا لقي رسول هللا، لماذا؟ ألنَّ رسول هللا جاَء النَّ  مان سيلقى في حربِه أكثر ِممَّ اس والنَّاُس تعبدُ الحجارة المنقورة صاحب الزَّ

د هللا وجوههم هؤالء  ا صاحُب األمر يأتي وأصحاُب العمائم أال لعنةُ هللاِ عليهم، آياُت هللا العظمى سوَّ والخشبةَ المنحوتة، أمَّ

ل، على هذا  لوَن عليِه كتاَب هللا ويُقاتلونهُ عليه، يُقاتلونهُ على هذا التأو  الِفكر النَّاصبي القَذر، والشيعةُ سيخرجون عليه يتأوَّ

ِة بِن الحسن.  وراءهم، شيٌء طبيعيٌّ إنَّهم شيعتهم شيعة المراجع ما هم بشيعِة الُحجَّ

ٌل يبدأ في صفحة ) (تفسير العياشي)في  (: َعن جابٍر الُجعفي عن باقِر العُلوم صلواُت 117( / رقم الحديث )83حديٌث ُمفصَّ

مان الحديُث طويٌل، صفحة ) - ثُمَّ يَأتِي الكُوفَةطويل، إلى أْن يقول إمامنا الباقُر: هللاِ وسالمهُ عليه، حديٌث  ( 85صاحُب الزَّ

(: عن جابٍر الُجعفي 117من الجزء األول من تفسيِر العياشي، إنَّها طبعةُ مؤسَّسِة األعلمي، بيروت، لبنان، رقم الحديث )

مان يأتي الكوفة  -  يَأتِي الكُوفَةثُمَّ عن باقِر العُلوم، اإلماُم الباقُر يقول:  ثُمَّ يَأتِي الكُوفَة فَيُِطْيُل بَِها اْلَمْكث َما  -صاحُب الزَّ



ثُمَّ  -ظُهورهُ على الكوفِة المراد ظهورهُ على العراق، أْن يبسط يدهُ على العراق  - َشاَء هللاُ أَْن يَمكُث، َحتَّى يَظَهَر َعلَْيَها

والعذراُء منطقةٌ  - ثُمَّ يَِسْيُر َحتَّى يَأتِي العَذَْراء، فَيُِطْيُل بَِها اْلَمْكث َما َشاَء هللا أَْن يَمكُث، َحتَّى يَْظَهَر َعلَيَهايَأتِي الكُوفَة 

ى  ، وهي الَّتي فيها قبُر ِحجر وأصحابِه رضوان هللا تعالى عليهم، الشاميُّون في زماننا (بمرج عذراء)قريبةٌ من دمشق تُسمَّ

ونها عذرا  َوقَد لَِحَق بِِه نَاٌس َكثِْير َوالسُّْفيَانِيُّ يَْوَمئٍِذ  -صاحُب األمر  -هُو َوَمن َمعَهُ  ثُمَّ يَِسْير َحتَّى يَأتِي العَذَْراء -يُسمُّ

ْملَة ميلةُ في العراِق وفي الكويِت وفي الحجاِز وفي الشاِم وفي مناطق أخر - بَِواِدي الرَّ ملةُ َوالرُّ ى، ولكنَّ الحديث هنا والرَّ

قطعاً سيكوُن العددُ  -َوقَد لَِحَق بِِه نَاٌس َكثِيْر  هَُو َوَمْن َمعَهُ  َحتَّى يَأتِي العَذَْراء -صاحُب األمر  -ثُمَّ يَِسْيُر  -عن رملِة الشام 

 األكثر من العراق ألنَّ اإلمام جاَء من الكوفة وأطال فيها المكث.

ةً أخرى:  ثُمَّ يَِسْيُر َحتَّى يَأتِي ، ثُمَّ يَأتِي الكُوفَةَ فَيُِطْيُل بَِها اْلَمْكث َما َشاَء هللاُ أَْن يَمكُث، َحتَّى يَظَهَر َعلَْيَهاأقرأ الرواية مرَّ

نَّ عدد من العراقيين وغيرهم، لكنَّ الشيء المنطقي أ -َوقَد لَِحَق بِِه نَاٌس َكثِير  هَُو َوَمن َمعَهُ  -قريباً من دمشق  - العَذَْراء

ثُمَّ يَِسْيُر َحتَّى يَأتِي  -العراقي ِين سيكوُن كثيراً باعتباِر أنَّهُ قد بَسَط نفوذهُ وبَسَط يدهُ على العراق وأطاَل المكَث في الكوفة 

ْملَة هَُو َوَمن َمعَهُ  العَذَْراء التقوا؛ صاحُب  - تَّى إِذَا التَقوا َوهُمحَ ، َوقَد لَِحَق بِِه نَاٌس َكثِْير َوالسُّْفيَانِيُّ يَْوَمئٍِذ بَِواِدي الرَّ

تهُ الروايات  - يَوَم األَْبَدال َحتَّى إِذَا التَقْوا َوهُم -األمر مع جيشِه، وهُم؛ السفياني مع جيشِه  لماذا  (بيوم األبدال)هذا يوٌم سم 

ي هذا اليوم بيوِم األبدال؟ يُبَي ِن لنا باقر العلوم  يَخُرُج أُنَاٌس َكانُْوا َمَع  -ماذا يجري؟  - يَوَم األَْبَدال ا َوهُمَحتَّى إِذَا التَقوْ  -سُم ِ

د  - السُّْفيَانِي ِمْن  يَخُرُج أُنَاٌس َكانُْوا َمَع السُّْفيَانِي يَوَم األَْبَدال َحتَّى إِذَا التَقْوا َوهُم -قطعاً يعملون بالتقيَِّة من شيعِة آِل ُمَحمَّ

د د -حقون بصاحِب الزمان فيلت - ِشْيعَِة آِل ُمَحمَّ قطعاً هؤالء عراقيون فنحُن ال نتوقَُّع أن  - َويَخُرُج نَاٌس َكانُْوا َمَع آِل ُمَحمَّ

ِة ويقولون لهُ نحُن من شيعتك وهم كاذبوَن في ذلك النتظاِر أن يذهب  يأتْوا من األرجنتين وهُم ال عالقة لهم باإلماِم الُحجَّ

ون من جيشِه، هذا الكالم ال تقبلهُ العقول، أو أنَّهم يأتوَن من الهند مثالً، الوجوه وجوه أهلنا اإلمام إلى الشام وبعدَ ذلك يفر  

ربعنا ذوله، الرائحةُ عراقيَّةٌ والنَّكهةُ كُوفيَّةٌ واألنفاُس نجفيَّةٌ مرجعيَّةٌ، ما هو الميت ميتي واعرفه مو هيج نقول! أعرفه 

ه حبابة كلش حبابة وأبوه ه ه هم جان حباب، الميت ميتي وأعرفه كلب بن كلب.خوش آدمي أم   م حباب، وهو 

د َويَْخُرُج نَاٌس َكانُْوا َمَع آِل مُ  َحتَّى إِذَا الْتَقُْوا َوهُم - ٍد يَْوَم األَْبَدال يَْخُرُج أُنَاٌس كَانُْوا َمَع السُّْفيَانِي ِمن ِشيعَِة آِل ُمَحمَّ َحمَّ

احٍ شرحْوا هذِه الروايات فقالْوا: من أنَّ يوم األبدال هو اليوُم الَّذي ال يشتبهُ علي - إِلى السُّْفيَانِي كم مثلما اشتبه على شُرَّ

يخرُج فيِه أبداُل الشام، أبداُل الشام يلتحقوَن باإلماِم في مكة، يكونون موجوديَن قبل الظهوِر في مكة، ويُبايعوَن مع الكُنوز 

اُت النُّخ بة ونُخبة النُّخبة، هذا األبداُل يُرادُ منه المبادلة، هذا استبدال، هؤالء استبدلْوا إماماً والنجباء واألخيار، تلَك قُوَّ

بإمامهم، وهؤالء استبدلْوا ظروفاً بظروفهم، فالشيعةُ مَع السُفياني إمامهم القائُم لكنَّهم استبدلْوا ظروفاً بظروفهم، وأولئَك 

عتهُ لكنَّهم استبدلْوا بِه إماماً آخر، مثلما قالت الرواية عن الصَّادق عن أهِل الكُوفِة الَّذين كانْوا مع القائِم المفترُض أنَّهم شي

 (صاحبهم السفياني)

(، الحديُث الحادي والتسعون الَّذي قرأُت عليكم منه قبل 341، صفحة )(بحاِر األنوار)في الجزُء الثاني والخمسون من 

 بخروجِ المرجئِة من 
الكوفِة وجيش السُفياني وحول الكوفة حول النَّجِف خندٌق ُمخندق، من نفِس هذا قليل فيما يرتبطُ

 الحديث الَّذي يرويه عبد األعلى الحلبيُّ عن باقر العلوم.

َد هللا َواَل يُْشَرَك بِِه َشيء(، الحديُث طويل، إمامنا الباقُر يقول: 345في صفحة ) تَخُرَج َوحتَّى ، يُقَاتِلُوَن َوهللاِ َحتَّى يُوحَّ

عيفَةُ ِمَن اْلَمْشِرق تُِرْيدُ اْلَمْغِرب َواَل يَْنَهاَها أََحد  َويُْخِرَج هللاُ ِمَن األَْرِض  -إنَّهُ أمٌن وأماٌن وراحةٌ واطمئنان  -العُجوز الضَّ

إنَّما يُخِرجونهُ على رقابهم! الخراُج  -ى اْلَمْهِدّي بَذَْرَها َويُْنِزُل ِمَن السََّماِء قَْطَرَها، َويُْخِرَج النَّاُس َخَراُجُهم َعلَى ِرقَابِِهم إِلَ 

الً، وألنَّهم  هي ضرائُب األموال الَّتي تُفرُض على األراضي الزراعية، فيُخرجون هذِه األموال على رقابهم ألنَّها كثيرةٌ أوَّ

ُض لهم أحد   اُس َخَراُجُهم َعلَى ِرقَابِِهم إِلَى اْلَمْهِديّ َويُْخِرَج النَّ  -آمنون بحيث أنَّ اآلخرين يروَن تلَك األموال وال يتعرَّ

َع هللاُ َعلى ِشْيعَتِنا َولَوال َما يُْدِركُُهم ِمن السَّعَاَدِة   - لَبَغُْوا -لُحسِن عاقبتهم بسبِب ما وسََّع هللاُ عليهم ألصابهم البغي  -َويَُوّسِ

أين؟ في الكوفة، في  -فَبَْينَا َصاِحُب هذا األَْمر  - الروايةمعْوا إلى بقيَِّة مَع كُل ِ هذا النَّعيم ومَع كُل ِ هذا الرخاء أتمنى أن تست

الكوفِة أيضاً في هذا النَّجِف األسود، إنَّهُ األسودُ بسبِب هذِه الحوزةِ المشؤومة، هذا نِتاُج قُرون، نِتاُج قرون، النَّجُف ما 

النَّجف وتحكَّمْوا فيها، قرون، إذا كانت تلَك القروُن هلل أفليس ما كان قطنها النَّواصب، النَّجف ُمْنذُ الطوسي قطنها مراجُع 

فَبَْينَا َصاِحُب هذا األَْمر قَد َحَكَم بِبَْعِض  -هللِ ينمو؟! فأين هذا النَّماء؟! لقد كانت تلك القروُن للشيطان إلبليس وهذِه النتائج 

ِة، ألنَّ اإلمام سيبني مسجداً  - َخاِرَجةٌ ِمَن اْلَمْسِجد األَْحَكام َوتََكلَّم بِبَْعِض السُّنَن إِذْ َخَرَجت من الكوفِة من مسجِد اإلماِم الُحجَّ

 - إِذْ َخَرَجت َخاِرَجةٌ ِمَن اْلَمْسِجد -عظيماً ما بين النَّجِف وكربالء، مسجدُ الكوفِة سيُصبُِح مسجداً عظيماً هائالً كبيراً ِجدَّاً 

ء من الشيعِة، َمن هم الَّذين سيقطنون في الكوفة؟ َمن هم الَّذين سيقطنون في النَّجِف وكربالء؟ من الكوفِة من النَّجِف وكربال

 هؤالِء هم الَّذين سيخرجون على اإلمام، يا لَسواِد وجهَك يا عراق، كُلُّ مشاكلنا من أصحاِب العمائِم اإلبليسيَِّة الشَّيصبانيَّةِ 

شاكِل الشيعِة وكُلُّ مشاكِل العراق من هذِه العمائم، في َزمِن اإلماِم أيضاً ستبقى هذِه القذارة العبَّاسيَِّة هذه، مثلما اآلن كُلُّ م

 إلى أن تنتهي بالكامل، إنَّها آثاُر إبليس، آثاُر المنهجِ الطوسي الشيطاني األخرق.

يُِريُدوَن الُخُروَج َعلَْيه،  نَن إِذْ َخَرَجت َخاِرَجةٌ ِمَن اْلَمْسِجدفَبَْينَا َصاِحُب هذا األَْمر قَد َحَكَم بِبَعِض األَْحَكام َوتََكلَّم بِبَعِض السُّ 

اِرْين ارين، منطقةٌ كانت معروفةً في أياِم  - فَيَقُوُل أِلَْصَحابِه: اِْنَطِلقُْوا، فَيَْلَحقُونَُهم فِي التمَّ ارين يعني في سوق التمَّ في التمَّ



ارِ  -الحديث  ارين  - ينفَيَْلَحقُونَُهم ِفي التمَّ ار تلَك هي الَّتي يُقاُل لها سوُق التمَّ في السوق الَّذي كاَن يبيُع فيِه التمر ِميثُم التمَّ

اِرْين - د َصلَّ  فَيَأتُونَهُ بِِهم أَْسَرى فَيَْلَحقُونَُهم فِي التمَّ ى هللاُ فَيَأُمُر بِِهم فَيُذْبَُحون َوِهي آِخُر َخاِرِجٍة تَْخُرُج َعلَى قَائِِم آِل ُمَحمَّ

آخُر خارجٍة من النَّجف، يا لسوادَ وجهِك يا نجف، هذِه آخُر خارجٍة تخرُج على اإلمام تخرُج من النَّجف  - َعلَْيه وآِله

تخرُج من مسجدِه، مسجدهُ أين؟ ما بين النَّجِف وكربالء، إنَّهم شيعةُ العراق، َمن الَّذي فعَل بهم هذا؟ مراجعهم، مراجُع 

ذي فعَل بمراجعِ النَّجِف هذا؟ المنهُج الطوسيُّ النَّاصبيُّ األخرق، بالضبط ما تحدَّث عنهُ إماُم زماننا في النَّجف، َمن الَّ 

ُمذْ َجنََح َكثِْيٌر ِمْنكُم إِلَى َما )رسالتِه إلى الشيخ المفيد وهو يُخاِطُب أكثر مراجع النَّجف وهو يُخاِطُب أكثر مراجع الشيعة: 

ا  .(ِلُح َعْنهُ َشاِسعَاً َونَبَذُْوا اْلعََهدَ اْلَمأُخوذَ ِمْنُهم َوَراَء ظُُهورِهم َكأنَُّهم اَل يَْعلَُمونَكاَن السَّلَُف الصَّ

رة، إلى أحضاِن الَّذين يلبسونَ  ِد الحقيقيَّة وليَس إلى األحضان المزوَّ ٍد وآِل ُمَحمَّ  أَما آن األوان أن نعود إلى أحضاِن ُمَحمَّ

 يصبانيَّة، أَما آن األوان أن تعودْوا إلى أحضاِن إماِم زمانكم صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه؟!العمائم اإلبليسية الشَّ 

 تقولون كيف؟

لة، وأقوُل لكم عودْوا إلى برامجي ال ألنَّني أنا التحفةُ الَّتي ال مثيل لها، ألنَّه ا عودْوا إلى برامجي الطويلِة العريضِة المفصَّ

د، إذا كا َن فيها من ُحسٍن فهو من ُحسنهم، وإذا كاَن فيها من قُبحٍ فهو من قُبحي، إنَّما أُعيدكم إلى هذهِ البرامج حديُث آِل ُمَحمَّ

د، ٍد وآِل ُمَحمَّ د، وأنا ال أقوُل من أنَّ كُلَّ شيٍء يَصدُر ِمن ِي يُمث ُِل فِكَر ُمَحمَّ ِ الُحَسيِن إنَّني  ألنَّها تشتمُل على فِكِر آِل ُمَحمَّ وحق 

 دَّعي ذلك.ال أَ 

لكنَّني أقوُل لكم: ال تُنصفوني ال أُبالي بإنصافكم أنصفْوا أنفسكم، قارنْوا بيَن أحاديثي وأحاديِث غيري، وقارنْوا بيَن بُعِد 

د، وقارنْوا أيضاً بيَن بُعِد وقُرِب أحاديِث اآلخرين، الفضائيَّاُت موجودةٌ، المو ٍد وآِل ُمَحمَّ اقُع وقُرِب حديثي عن منهجِ ُمَحمَّ

االلكترونيةُ موجودةٌ، والُحسينيَّاُت مفتوحةٌ، والجميُع يتحدَّثون، فقارنْوا قارنْوا بيَن منطِق قناةِ القمر وبين منطِق حوزِة 

النَّجف، قارنْوا بيَن هذا المنطق وبين منطِق فضائياتهم وُخطبائهم واكتشفْوا الحقيقة بأنفسكم، لماذا تجعلون من أنفسكم 

 على ظهوركم ويقولون لكم ديخ، وهذا هو الَّذي يريدونهُ ويفعلونهُ معكم دائماً.حميراً يركبون 

 


