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 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللّهِ بِسْمِ

 أعدائهم والعن فَرَجَهُم وعَجل مُحمَّد وآل دٍمُحمَّ على صَلي اللَّهُمَّ

 

 طُوى، ذِي أَمْ غَيْرِهَا أَوْ أَبِرَضْوَى ثَرَى أَوْ تُقِلُّكَ أَرْضٍ أَيُ بَلْ النَّوَى بِكَ اسْتَقَرَّتْ أَيْنَ شِعْرِي لَيْتَ

 بِكَ تُحِيطَ أَنْ عَلَيَّ عَزِيزٌ وىنَجْ وال حَسِيساً لَكَ أَسْمَعُ وال تُرَى وال اخللقَ أَرَى أَنْ عَلَيَّ عَزِيزٌ

 أَنْتَ بِنَفْسِي مِنَّا يَخْلُ لَمْ مُغَيِّبٍ مِنْ أَنْتَ بِنَفْسِي شَكْوَى وال ضَجِيجٌ مِنِّي يَنالُكَ وال الْبَلْوَى دُونِي

 مِنْ أَنْتَ بِنَفْسِي فَحَنَّا، ذَكَرا ومُؤْمِنَةٍ مُؤْمِنٍ مِنْ يَتَمَنَّى شَائِقٍ أُمْنِيَّةُ أَنْتَ بِنَفْسِي عَنَّا نَزَحَ مَا نَازِحٍ مِنْ

 تُضاهَى ال نِعَمٍ تِالدِ مِنْ أَنْتَ بِنَفْسِي يُجارَى ال مَجْدٍ أَثِيلِ مِنْ أَنْتَ بِنَفْسِي يُسَامَى ال عِزٍّ عَقِيدِ

 خِطابٍ وأَيَّ مَتَى وإِلَى مَوْاليِ يا فِيكَ أَحارُ مَتَى إِلَى يُساوى ال شَرَفٍ نَصِيفِ مِنْ أَنْتَ بِنَفْسِي

 ويَخْذُلَكَ أَبْكِيكَ أَنْ عَلَيَّ عَزِيزٌ وأُنَاغَى دُونَكَ أُجابَ أَنْ عَلَيَّ عَزِيزٌ نَجْوَى وأَيَّ فِيكَ أَصِفُ

 مِنْ هَلْ والْبُكاءَ الْعَوِيلَ مَعَهُ فَأُطِيلَ مُعِنيٍ مِنْ هَلْ جَرَى مَا دُونَهُمْ عَلَيكَ يَجْرِيَ أَنْ عَلَيَّ عَزِيزٌ الْوَرَى

 ..... خَال إِذا جَزَعَهُ فَأُسَاعِدَ جَزُوعٍ

 



 

 احللقة االوىل
 

، سالمه عليهو  سن العسكري إمام زماننا صلوات اهللاحلبن  ةج  احلح سلسل امللقة األوىل من برناجمنا احلهذه 
هو أولح و  التاسعح من ربيٍع األول هو اليومح ف، يف هذا اليوملقة األوىل احليف و  وجعلتح شروعي يف هذا الربنامج  

إذ يف مثل يوم أمس يف اليوم ، سالمه عليهماو  سن صلوات اهللاحلبن  ةج  احلح يوٍم من أيام إمامة إمام زماننا 
 460هذا هو اليوم التاسع من شهٍر ربيٍع األول سنة و ، العسكري الزاكي سناحلإمامنا  شهادةح الثامن كانت 

  .عليهسالمه و  ت إمامة إمام زماننا صلوات اهللللهجرة الشريفة حيثح ابتدأ
أخرتتح كتاب حبار األنوار و ، أهل بيت العصمة صلوات اهلل عليهم تناول فيه أحاديث  هذا الربنامج سأ

هناك ثالثة أجزاٍء يف موسوعة حبار ، مسون من حبار األنواراخلو  زءح الثايناجلهذا هو و  لسيالـمج لشيخنا
 مسوناخلو  الثاينو  مسوناخلو  ادياحلزء اجلى تتحدث عن إمام زماننا عليه السالم ديثية الكرب احلاألنوار 

أختارح ، مسون من حبار األنوار الشريفاخلو  زء الثايناجلزء الذي بني يدي هو اجلهذا و ، مسوناخلو  الثالثو 
هم و  عليهمبالبيان حديثنا هو حديثح أهل البيت صلوات اهلل و  أتناوهلا بالشرحو  أحاديث من هذا الكتاب

، كلموهم بكالمنا فإن قلوب الناس إىل حديثنا أميلو  بأحاديثناو  قالوا لنا حدثوا الناس حبديثنا :قالوا لنا
أن أشرح كالمهم الضوء على شرح كلماهتم سأحاول جهد اإلمكان   طح ل  س  حني أح و  ثح حبديثهمنتحد  

، لكي نعيش يف أجواء حديثهم، الشريفة هم من أحاديثهمف  مبا يستخرجح ويـح و  بكالمهم صلوات اهلل عليهم
روية عن إمامنا اهلادي صلوات اهلل املامعة الكبرية اجلزيارة الحنن خناطبهم يف و  لكي نعيش يف أجواء كالمهمو 

  .وصيتكم التقوىو  شدأمركم ر  و  كالمكم نور: عليه
سالمه و  لوات اهلللعصمة صابيت حديث أهل  املمن ع، النور هذا امل من عنيكالمكم نور لنكون قريب

اإللتزامات أن و  شاغلاملح يل مس  ا أدري هل ستلكينو  هذا الربنامجح بودي أن يكون يوميا  و ، عليهم أمجعني
، متسلسال  قدر اإلمكانو  يكون هذا الربنامج يوميا  أحاول جهد إمكاين أن يكون هذا الربنامجح متواصال  

هو تفسرٌي موجٌز لكتاب اهلل و  توأٌم آخر قريبا  سنشرع فيه هلذا الربنامجو  سلسلامللذلك مسيناهح بالربنامج 
كي نسري معا  ،  صفحٍة واحدة من الكتاب الكرميط الضوء على ل  س  حناول يف كل يوٍم أن نح ، تعاىلو  سبحانه

ة لما أقرتبنا من العرت حننح كح ، يف أجواء كتابه  الكرميو  أن نعيش يف أجواء العرتة الطاهرةو ، العرتةو  مع الكتاب
حنن امعة الكبرية اجليف الزيارة ، تعاىلو  ما عشنا يف فنائهم كلما كنا أشد أقرتابا  من اهلل سبحانهلكو  الطاهرة
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 أميو  بأبي أنتم :سادتي آل م حمَّد، ماليو  أهليو  نفسيو  أميو  بأبي أنتم: خناطبهم هكذا خناطبهم
موالي ال ، من قصده  توجه بكمو ، كمده ق ِبل عنح  من و  و ، راد اهلل بدأ بكممن أ، ماليو  أهليو  نفسيو 

 اة األبراره د  و  أنتم نور األخيارو  من الوصف قدركمو  نهكمدح ك  الممن  ال أبلغو  أحصي ثنائكم
موضٍع ة الشريفة اليت خناطبهم فيها يف إىل آخر عبائر الزيار  - م يختمك  بِ و  م فتح اهللك  بار بِ الجج ج  ح  و 

 كم فقد أحبَّ بَّ من أح  و  من عاداكم فقد عادى اهللو  الى اهللمن واالكم فقد و  - آخر من هذه الزيارة
 . من اعتصم بكم فقد اعتصم باهللو  اهلل ومن أبغضكم فقد أبغض اهلل

ماءٌ      تطل ع  ت   آل النيب إليكم ذوي  ألببح و  ن وازعح من قليب ض 
م داحل م دو  ديثح عن آل ُمح م دٍ و  حول آل ُمح م دٍ و  إىل آل ُمح م دمن آو  بآل ُمح الرواية عن إمامنا زين و ، ل ُمح

فضل انتظار ) 44باب:  044 :هذه الرواية هي الرواية الرابعة صفحة، سالمه عليهو  العابدين صلوات اهلل
أقفح و  أختارح بعضا  من هذه الروايات( ما ينبغي فعلهح يف ذلك الزمانو  مدح الشيعة يف زمان الغيبةو  الفرج

 بو محزة الثمايل رضوان اهلل تعاىل عن أيب خالٍد الكابلي رضوان اهلل تعاىل عليهيها أو ر عند هذه الرواية اليت ي
  :ة أصحاب إمامنا السجادمها من أجل  و 

تمتد  الغيبة بولي اهلل الثاني عشر من أوصياء رسول اهلل  :سين عليهما السالم قالالحبن  عن علي
نتظرون لظهوره المان غيبته القائلون بإمامته يا أبا خالد إن أهل زم، األئمة بعدهو  آلهو  صلى اهلل عليه

عرفة ما صارت بِه الغيبة المو  األفهامو  أعطاهم من العقولأهل كل زمان ألن اهلل تعالى ذكره   أفضل  
اهدين بين يدي رسول اهلل صلى اهلل الـمج جعلهم في ذلك الزمان بمنزلةو  شاهدةالمعندهم بمنزلة 

قال عليه و ، جهرا  و  اهلل سرا   الد عاة إلى دينِ و  شيعتنا صدقا  و  حقا  خلصون المبالسيف أولئك  آلهو  عليه
 .انتظار الفرج من أعظم الفرج :السالم

هذه الرواية هي من أمهات الروايات يف هذا الباب يف باب انتظار الفرج يف باب غيبة إمام زماننا صلوات 
وضوعات يف أي امل سم الروايات على أساستحقو  م األحاديثديث حينما تحقس  احليف علم ، سالمه عليهو  اهلل

أو إن كان ذلك يف موضوعات األحكام يف أحكام الفقه أو إن كان ذلك يف باب األخالق ، موضوٍع كان
األمم السالفة يف أي باٍب من األبواب إذا و  إن كان ذلك يف باب العقائد أو يف باب التأريخ تأريخ األنبياء

 ةجمموعة حتت عنواٍن معني هناك يف كل باٍب روايات أو رواية واحد مجح عت كلو  ما صحن فت األحاديث
اكمة احلهذه الروايات إما أن تكون هي الروايات ، بأمهات األبواب الباب بأمهاتتسمى هذه الروايات 

هذه الرواية ، عىنامليف و  يف الفحوىو  ضمونامليف معناها على بقية روايات الباب أو أن تكون هي األمجع يف 
أدق و  أوسع فحوىو  من أمهات األحاديث اليت حوت أكرب مضمونالروايات اليت هي من هذا القبيل من 
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 ا أطيل الوقوف عند كل عبارٍة من عبائر هذه الرواية ، روايات هذا البابلذلك هي من أمهات  ، معىن
 .لم  لكنين أحاول قدر اإلمكان توضيح معانيها بشكل جمج 

تمتد الغيبة  بولي اهلل  :سالمه عليه يقولو  ابلي عن إمامنا السجاد صلوات اهللالرواية يرويها أبو خالٍد الك
إمامنا السجاد عليه هذا هو الذي حصل هذه الرواية عن و  دةاملمتتد إشارة إىل طول و  - الثاني عشر
ة األئمو  آلهو  تمتد الغيبة بولي اهلل الثاني عشر من أوصياء رسول اهلل صلى اهلل عليه - :السالم قال

راد من امتداد املاألئمة بعد رسول اهلل متتد الغيبة  الثاين عشر من، يعين الثاين عشر من أوصيائه   - بعده
لكن حبسابنا حننح ، دة قصريةاملدة طويلة حبساب اهلل هذه املفأن هذه بالنسبة لنا و ، دةاملالغيبة هو طول 

فهذه مدة زمانية طويلة يعين ، مثانني سنة،  سنةتسعني، مئة سنة ؟رأن كل جيٍل من األجيال كم يحعم  باعتبار 
تمتد  الغيبة   - هو إمتداد فرتة الغيبةو  قيقةاحلاإلمام خيرب عن هذه ، إىل يومنا هذاو  للهجرة 460منذح سنة 

يا أبا خالد إن أهل ، آله واألئمة بعدهو  من أوصياء رسول اهلل صلى اهلل عليهبولي اهلل الثاني عشر 
اضية منذح أن املإمنا حىت يف األزمنة و  راد منهم فقط يف زماننا هذااملهل زمان غيبته ليس أو  - زمان غيبته

يا أبا خالد إن أهل زمان  - حىت لألجيال اآلتية إن طالت غيبتهح الشريفةو ، سالمه عليهو  غاب صلوات اهلل
الذين و  الوصف يف هذاحننح داخلون ، إىل يومنا هذاو  راد من أهل زمان غيبته منذح أن غاباملف - غيبته

 -  ندرك زمان ههوره  الشريفملو  الذين يأتون من بعدنا إذا مل نوفقو  سبقونا داخلون أيضا  يف هذا الوصف
القائلون يعين  - نتظرون لظهورهِ المالقائلون بإمامته  - ؟من هم - يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته

إمنا جحعل اللسان القائلون بإمامته  ، ول هو القول اللساينراد من القاملعبارة القائلون هنا ليس ، عتقدونامل
 نقرأ يف كلمات أهل بيت العصمة حننو ، اللسان حينما ينطق إمنا ينطقح عن القلب، على الفؤاد دليال  

عقٌد يف ، ناناجلعقٌد يف  ؟لكن يسبقهح ماذاو  اإلميان قوٌل باللسان ؟ن اإلميان ما هوهكذا تعلمنا منهم أو 
، عمٌل باألركانو  قوٌل باللسانو  ناناجلفاإلميان عقٌد يف ، عمٌل باألركانو  وٌل يف اللسان باللسانقو  ناناجل

إمنا كما قلت جحع ل  و ، هو جمرد القولراد من القول املإ ا ليس و  الذين يعتقدون إمامتهالقائلون بإمامته  يعين 
عىن الساذج املهوره   ا هبذا نتظرون لظامل - رهِ نتظرون لظهو المالقائلون بإمامتِه  - دليال  اللسان على الفؤاد 

، طلوب ا انتظار الذي يحالمس حياة اإلنسانامل، طلوباملجمرد ا انتظار ليس هو ، جمرد ا انتظارلالنتظار 
  .بتمام فكره  و  بتمام قلبهعىن املاإلنسان حينما يعيشح هذا 

نتظر الم :سالمه عليهو  منني صلوات اهللؤ امليف أحاديث أهل بيت العصمة هنالك روايٌة عن أمري لذلك و 
تشحط بدمه  يعين امل ؟راد منه يف لغة العرباملتشحط بدمه  ما امل .تشحط بدمِه في سبيل اهللالمألمرنا ك

إمنا خيرجح أكثرح دم و ، تلطخ بهو  اضطرب يف دمه فتضرج  به  و  سال أكثرح دمه  على األرضو  الذي سحف ك  دمهح 
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ر اإلنسان، إلنسانإذا ذحبح ا ؟اإلنسان مىت ر اإلنسان فإن ، إذا حنح أكثر دم بدنه  إذا ذحب ح  اإلنسان إذا حنح
ذبوح يف هذه الربكة من الدماء فتلطخ بدمه  املاضطربت جثة و  فإذا سال على األرض، سيخرج على األرض

بدمِه في  تشحطالمنتظر ألمرنا كالم :ؤمننياملهكذا يقول أمري ، ج بدمه  يحقال لهح متشحٌط بدمهوتضر  
نتظرين الذين يقول عنهم سيد األوصياء  املسيأيت وصفح أولئك  ؟هذا إمنا أيح منتظرٍ و  .سبيل اهلل

 :قال ؟صفهمهؤ اء ما هو و  - نتظرون لظهورهِ المالقائلون بإمامتِه  - تشحطني بدمائهم يف سبيل اهللاملك
نتظرون لظهوره  هم أفضلح املو  بإمامتهئلون لقاملاذا ا ؟من أين جاءت هذه األفضلية - أفضلح أهل كل زمان

  :عىن الذي أشارت إليه سورة البقرةامل، بالغيباألفضلية جاءت هنا بسبب إمياهنم  ؟أهل كل زمان
أهم صفٍة من و  هذه أول صفةٍ  {بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ *لِّلْمُتَّقِنيَ  هُدًى فِيهِ رَيْبَ الَ الْكِتَابُ ذَلِكَ * امل}

يف حديث أهل بيت العصمة الغيب الذي ذحك ر  هنا يف سورة البقرة هو إمام ، تقني يؤمنون بالغيبامل صفات
سالمه و  سن صلوات اهللاحلبن  جةاحليؤمنون ب :يؤمنون بالغيب قال، سالمه عليهو  زماننا صلوات اهلل

أليس ، وا ألهل بيت نبيهممل  ألهنم س  ، ألهنم آمنوا بالغيب ؟هؤ اء أفضل أهل كل زمان ألي سببٍ ، عليهما
الصحابة و ، يقول شوقا  إىل إخواين، آله كان يتشوق إىل إخوانهو  يف الروايات عندنا أن النيب صلى اهلل عليه

 تون يف آخر الزمانأخواين قوٌم يأ، أنتم أصحايب :! قال؟أولسنا إخوانك قالوا يا رسول اهلل، جلوٌس عنده
يعين وجدوا  ، إمنا آمنوا بسواٍد يف بياضو  ائهم مل يكونوا قد رأوينمن أبنأكثر و  حيبونين أكثر من أنفسهم

يف رواية كأجر مخسني و ، مسني منكماخلكالما  مذكورا  يف الكتب فآمنوا به أولئك أجر الواحد منهم كأجر 
لزمان سبب أفضليتهم هو هذا يف آخر اهؤ اء الذين حتدث عنهم رسول اهلل عن إخوانه ، نيب من األنبياء

بوا رسول اهللو  مل يكونوا قد عاشوا مع رسول اهلل، ى بياضلبسواد ع هنمإميا  مل يروا معجزة  و  مل يكونوا قد ص ح 
متسكوا بدينه  فكانت هلم هذه األفضلية و  تعلقوا بهو  أحبوهو  إمنا رأوا آثار رسول اهلل فآمنوا بهو  مل يروا شيئا  و 

تأيت يف هذا ، يف هذا السياقغيبة إمام زماننا إمنا تأيت  األفضلية ألهل زمانو ، مساهم رسول اهلل بأهنم إخوانه
نكون قد عشنا مع إمامنا الزاكي  دون أن، عىن أننا آمنا به  دون أن نرى معجزة  املتأيت يف هذا ، ضمونامل

إمنا و ، إمنا قادنا إىل ذلك الوجدانو ، سالمه عليهو  صلوات اهللأخربنا بأشياء تتعلقح بإمام زماننا و  العسكري
  .سلمت قلوبنا إليهو  أذعنتو  ادنا إىل ذلك الدليل الذي آمنا به  ق

هذا  ؟ملاذا - نتظرون لظهوره أفضل  أهل كل زمانالميا أبا خالد إن أهل زمان غيبتِه القائلون بإمامته 
عرفة ما صارت المو  األفهامو  ألن اهلل تعالى ذكره  أعطاهم من العقول - التفصيل يأيتلكن  و  عىن العامامل

معرفتهم هذه و  أفهامهمو  عرفة بعقوهلماملو  األفهامو  أعطاهم من العقول - شاهدةالمبِه الغيبة عندهم بمنزلة 
تشحط بدمه  يف سبيل املؤمنني كاملالذي وصفهح أمري انتظروا إمام زماهنم ذلك ا انتظار و  آمنوا بإمام زماهنم



 الحلقة االولى                                حسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليهبن الحجة : المسلسلالبرنامج ال

- 9 - 

 ألن اهلل تعالى ذكره  أعطاهم من العقول - عرفةاملو  األفهامو  لكنين أقفح هنا ألبني معىن العقول اهلل
ما  ؟أو ما هو معىن العقول ؟ما الفارقح بني هذه الثالثةمعرفة و  أفهامو  عندنا هنا عقول - عرفةالمو  األفهامو 

ديثح احلأعطاهم من العقول ، ا اختصار أقولو  على سبيل اإلجياز ؟عرفةاملما هو معىن و  ؟هو معىن األفهام
 حننح  ا منلكح تعريفا  حقيقيا  للعقل ألن الفالسفة، يل طبعا  بشكل خمتصر أقولعن العقل حديٌث طو 

ناطقة يف تعريف العقل املو  وض فيما ذكرهح الفالسفةاخل ا أريد و  ناطقة مل يتمكنوا من وضع تعريٍف للعقلاملو 
 تكلموناملو  ناطقةاملو  كي أدخل يف مقارنة بني تعاريفهم لكنين بشكٍل عام أقول ما ذكرهح الفالسفة

جيودح ، األصوليون يف تعريف العقل إمنا هو تعريٌف آلثار العقل كأن قالوا مثال  بأن العقل قوٌة جيود أو يوجدح و 
هذا ليس و ، سن مثال  احلو  قالوا بأن العقل قوٌة جيودح أو يوجد هبا التمييز بني القبيح، عىن واحداملو  أو يوجدح 

اكم ال قال قوة ، بنظرٍة عميقة إمنا هو بياٌن آلثار العقلو  بنظرٍة دقيقةتعريف هذا تعريفا  للعقل إذا أردنا أن حنح
قلتح  ا أريد الدخول يف هذه و ، إجادة التمييز فهذا أثٌر من آثار العقلأما ، جمرد قال قوة، جيود هبا التمييز

لمشاهد إذ هو كالٌم ل كثريح متعةٍ و  قد  ا تكون فيه  كثريح فائدةٍ و ، التفاصيل فهذا حبٌث يطول الكالمح فيه
  .قامامللسنا حننح يف هذا للمتخصصني و 

، إمنا حتدثوا عن آثار العقلو  تكلمون واألصوليون ما وضعوا تعريفا  للعقلاملو  ناطقةح املو  فكما قلتح الفالسفة
 ،قيقيةاحلعصومني صلوات اهلل عليهم مجيعا  ما عر فت العقل من الوجهة املأحاديث و  بل حىت أحاديث النيب

 ه العقل ا جندح تعريفا  أو  ا جندح توضيحا  ل كحنج ، ذلك أن معرفة معىن العقل معرفٌة بديهيةدثت عن آثاره  و حت
أليس كما يقول ، بنفسه   املالبديهة أليس أن اإلنسان ع ملة على حنواجلإمنا يحدرك اإلنسان معىن العقل بو 

 هناك علٌم حصويل، امل  علوم حاضٌر عند العاملأن يعين ، اإلنسان بنفسه  هو علٌم حضوريالفالسفة بأن علم 
شاهد كثري املألن هذه كما اعتقد  ا جيدح فيها  ا أريد الدخول يف هذه التفصيالت أنا علٌم حضوري و و 

هو علم اإلنسان بعقله  و  لكن  علم اإلنسان بنفسه  ، منفعة هذه مباحث ختصصية خارجة عن مقامنا هذا
أرقى درجة من العلم البديهي ألن العلم و  ي هو أوضح من العلم البديهيضور احلالعلم و ، حضوري علمٌ 

حينما ، التكرار أو بسبب شيٍء آخرالبديهي يف أصله  علٌم حصويل لكنهح صار بدرجة العلم البديهي بسبب 
ل مث، البحثو  التفكرياجة إىل احلن ا  بديهيا  من دو تتكرر مسألة أمام اإلنسان يكون علم اإلنسان هبا علم

على و ، فهذا علٌم بديهي بسبب كثرة التكرارشرق املنعرف مجيعا  أن الشمس خترجح صباحا  من  حننح اآلن ما
كل ما و  العقلح إذا  حنن  ا منلك تعريفا  فلسفيا  دقيا  للعقل، أي حاٍل ليس الكالمح يف كل هذه التفاصيل
األئمة و  النيب حديثحىت يف ، ديثاحل يف أو حىتكمة احلو  بأيدينا من التعاريف إن كان يف كتب الفلسفة

  ؟ما العقل يا ابن رسول اهلل  :هو تعريٌف آلثار العقل كما يقولون مثال  
هذا ينطبقح على مسألة انتظار ههور اإلمام عليه و ، انتظار الفحر صو  جترُّعح الغحصص مثال  العقل هو  :قال مثال  
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انتظار الفحر ص ليس و  العقل هو جترُّعح الغحصص، ر الفحر صانتظاو ، جترُّعح الغحصص يعين حتمل البالء، السالم
كثرية للعقل كما مثال  يف   ريفاتع الروايات يف هناك، هذا مثال من األمثلةهذا هو التعريف الوحيد للعقل 

، داراةامليف ، عشار يف محداراة الناستسعة أ ؟عة أعشار العقل يف أي شيءٍ أنهح تس :بعض الروايات مثال  
لكن كلُّ هذه كلُّ هذه ، كثرية يف روايات أهل البيت عن معىن العقلأخرى كثرية يف الروايات معاين  معاين و 

عحب د  به  الرمحن هو أيضا  هذا بياٌن ما العقل هو ، ما عحب د  به  الرمحن، التعاريف إمنا تتحدثح عن آثار العقل
 الفالسفةو  كماءاحلايات أو وردت يف كتب كلُّ التعاريف بالنتيجة اليت وردت يف الرو ،  لبعض آثار العقل

لكن  ابد من توضيح و ا أريد أن أخوض كثريا  يف هذه القضية ، كلها تتحدثح عن آثار العقلناطقة  املو 
جة هذا الذي حيت جح به  اهلل على احلالعقل لهح مراتب هناك مرتبٌة ميكن أن نسميها مبرتبة العقل ، معىن العقل

  :عن غريه  من األئمة أيضا  و  الشريفة عن إمامنا الرضا عليه السالم كما يف األحاديثالعباد  
جة الحو  األئمةو  جة الظاهرة هم األولياءالححجٌة باطنة و  أن هلِل على العباد حجتان حجٌة ظاهرة

  .الباطنة العقول
 جةاحلعقل فهناك مقام ال، جة الباطنة هي العقولاحلو  هناك حجتان حجة هاهرة األولياء األنبياء األئمة

مثال  األثر ، البديهيةو  علومات الضروريةاملهي ، هذا أيضا  على درجات لكنين أحتدث عن الدرجة األوىلو 
هذه البديهيات كل أبناء البشر ، قائقاحلهذه ، النقيضان  ا جيتمعان، زءاجلالكل أكربح من ، ؤثرامليدل على 
من دين اإلسالم أو من دين النصارى أو من دين نساٍن اآلن إذا جئنا بإيعين مثال  ، يذعنون هلاو  يقرون هبا

يستدل هبذا الدخان دار اجللحدين فإذا رأى دخانا  خلف املاليهود أو من أي ديٍن أو من أي طائفٍة أو من 
قد تسمى معلومات فطرية هذه ضروريات يف التفكري البشري ، ؤثراملألن األثر يدلح على على وجود نار 

تحشك ل علومات املهذه ، شارباملو  ي ما شئت على اختالف األذواقلومات عقلية مسمعلومات وجدانية مع
كل البشر هذا يتساوى فيه  كل البشر  و ، الذي حيتجح به  اهلل على العبادو ، جةاحلالعقل الذي يحقال لهح العقل 

يؤمنون أن و ، ءز اجليؤمنون أن الكل أكرب من و ، ؤثراملصحاب العقول السوية يؤمنون أن األثر يدل على أ
بديهية يعتقد هبا هذه ، فاقد الشيء  ا يعطيه، أشياء أخرى كثريةو ، النقيضني  ا جيتمعان من جهٍة واحد

هذه الضروريات تحشك ل هذه الدرجة و  هذه البديهياتهذه القواعد ، من كان لهح عقٌل سوييؤمن هبا الكل 
تجح به  يف و  الذي يدخلح يف دائرة الدين هذا هوو  ،حيتج به  اهلل على العبادجة الذي احلالعقل ، من العقل حيح

ي عيبح علينا ، ي عيبح علينا آخرونو  يكون أساسا  ملعرفة العقائد حينما نقول حننح شيعةح أهل البيتو  العقائد
يف أصول العقائد هو هذا العقل الذي نقصدهح  ا العقل التجرييب ك م العقل أننا حنو  أننا نرجع  إىل العقل

ذلك ليس حبجة و  ألن ذلك خيتلف من إنساٍن إىل إنسان، ياةاحلربة يف اخليكتسبهح اإلنسان من خالل الذي 
يف قواعد و  حينما نتحدث يف أن ما حكم به  العقل حكم به  الشرع مثال  يف الفقه، يف مقام إثبات العقائد
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ربوي الذي اخلتجرييب أو العقل ليس هو العقل ال األصول حينما يحقال أن ما حكم به  العقل حكم  به  الشرع
ياة مرد هح إىل أي احلمن التجربة يف و  ربةاخلألن العقل الذي يأيت من ، ياةاحلمن التجربة يف و  ربةاخليأيت من 

انب اجلو يف أانب الفسلجي اجلالعامل الوراثي يف ، مرد هح إىل العامل الرتبوي، مرد هح إىل العامل الوراثي ؟شيءٍ 
ادي لهح تأثري يف تكوين املو  انب البديناجليف و  انب النفسياجلانب السيكولوجي أيضا  يف اجليف و  البيولوجي

واهب املو  علوماتاملو  البيئةو ، انب الرتبوياجلكذلك و  انب الوراثياجل، ربوياخلالعقل  التجريب أوالعقل 
لذلك مثال  يه  الناس قدار من العقل خيتلفح فاملهذا ، وجودة عند اإلنسان حيث تتشكل قناعات اإلنسانامل

، العقلية الشرقية، العقلية الغربية، كيف تطور أو نشأ العقل الغريبو  تحكتب العقل الغريباآلن الدراسات 
ختتلف العقلية الغربية و  هذه جمموعة عوامل ؟كيف نشأت العقلية اإلسالمية،  العقل اإلسالمي، العقل العريب

، هكذاو  عطيات اليت كونت العقلية الشرقيةاملاليت كونتها ختتلف عن عطيات املألن  ؟عن العقلية الشرقية ملاذا
فإذا مل سائل العقائدية يقول إن عقلي  ا يقبلها املهنا يشتبهح كثرٌي من الناس حينما تواجههم مسألة من 

ال  مث ،فهذا ليس حبجة، عقلك الناشيء من التجربة ؟حينما يقول إن العقل  ا يقبلها أيح عقلٍ يقبلها العقل 
أيح عقٍل ، قبلهح العقلحينما حننح نتحدث عن مقامات أهل بيت العصمة فيأتينا آٍت فيقول إن هذا  ا ي

  ؟أيح عقلٍ عن  ؟تتحدث
نعم إذا   يتفق عليها كل البشرالقواعد اليت و  جة الذي هو مكون من جمموعة من الضروراتاحلعن العقل 

يف قاعدة  نرفض هذه العقيدة اليت تتعارض مع العقلو  كان هذا العقل خيالف هذه العقيدة حننح نقبل ذلك
ينشأ من جمموعة معطيات ختتلف من شخٍص و  هو عقٌل ذوقيو  التجرييبأما إذا كان العقل ، من القواعد

واصفات املحيملون نفس و  ولدوا يف نفس اللحظةو  أٍم واحدةو  يعيش توأمان من أٍب واحد، آلخر رمبا يعيش
اختلفت ثقافة كل واحد عن و  اختار ختصصا  دراسيا  معنيو  عليه جتارب معينةالبدنية لكن كل واحد مرت 

عطيات اليت كونت العقل املألن  ؟ملاذاالعقل التجرييب خيتلف عند التوأم األول عن التوأم الثاين ، اآلخر
ي عند التوأم ربو اخلعطيات اليت كونت العقل التجرييب أو املربوي عند التوأم األول ختتلف عن اخلالتجرييب أو 

لذلك ليس صحيحا  أن حتتج بتجربتك العقلية أو بعقلك التجرييب فتقول بأن هذا األمر  ا يقبلهح ، الثاين
العقل ، ل حينما نقول أن هذا أمرا   ا يقبلهح العقلقعال،  ا تقول  ا يقبلهح العقل، قل  ا يقبلهح عقلي، العقل

بغض النظر عن لكم الضروريات اليت يتفق عليها كل البشر الذي تكون معطياتهح تو  جةاحلالذي هو يف مقام 
يف ، يف هروفه  الشخصيةأما العقل الذي يتكون عند اإلنسان ، بغض النظر عن مشارهبم الفكريةو  أدياهنم

بسبب تشابه رمبا يكون هناك عقٌل مجعي ، اصة به  هذا عقٌل خاٌص به  اخلدرسية امليف هروفه  ، هروفه  العائلية
العقل ، معي هبذه الصورة حجة و ا العقل التجرييب حجةاجلهات لكن  ا العقل اجل جهٍة من الظروف يف

 فيها تفصيالت كثريةو  طبعا  هذي مطالب واسعةو  حتدثنا عنه يف الدرجة األوىللعقل الذي االذي هو حجة 
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العقول هنا ، ن العقولعطاهم مأ، راد من العقولاملأنا  ا أريد الدخول إليها لكنين فقط أردتح أن أبني ما و 
تربت و  محراد أيضا  العقول اليت نشأتو ، ة هذا أو ا  ج  احلح محراد منها العقل الذي هو مبقام  ؟راد منها أي عقلامل

قطعا  اإلنسان الذي يعيش يف بيئة ماركسية مثال  أو يف بيئة وجودية ، على معطيات وردت من أهل البيت
يف بيئة نصرانية ستتكون عندهح عقلية إنسان يعيش ، أقربائهح و  أهلهو  كأمه كذلو  أبوه حيمل الفلسفة الوجودية

راد هنا أعطاهم من العقول املف، هكذا يف كل فلسفةو ، هكذا يف كل دينو ، موافقة ملعطيات الدين النصراين
ا هذو  العقل التجرييبو ، يتفق عليها كل البشرعطيات اليت املجة الذي يعتمد على احلي هو بدرجة ذالعقل ال

أما العقل ، على العباد حبجته  هذه عطاه لكل العباد كي حيتججة اهلل أاحلبالنسبة للعقل ، حيتاج إىل توفيق
تعاىل أ ا و  فهذا توفيٌق من اهلل سبحانهعاش يف أجواء أهل البيت و  إذا إنسان وحفقالتجرييب فهذا خيتلف 

، هذا هو العقل بالدرجة الثانية .انا اهللما كنا لنهتدي لوال أن هدو  مد هلل الذي هدانا لهذاالح: نقول
 . عطياتاملالذي يتكون بسبب العقل التجرييب و 

 من وجد  ب رد حبنا أهل البيت على كبدِه أو في قلبهِ  - يف األحاديث الشريفة - ترحموا على أمهاتكم
هذا و  عطياتاملن هذا معطى م - رامالحفليترحم على أمه  إلنها صانته  من  - ةكما يف الروايات الشريف  -

عطيات اليت تحشك ل العقلية األهل املديث عن احلمعطيات أخرى كثرية أنا هنا لستح بصدد و  بتوفيٍق من اهلل
جمالسنا يف طوايا دروسنا يف براجمنا  وضوع رمبا يف طوايااملديث عن هذا احل ا أريد العقلية العلوية ، بيتيه

وضوع املإ ا إذا أردنا أن نحغرق  حبثا  يف هذا و ، وضوعاملذا القادمة سنتحدث يف كل مرٍة عن جانٍب من ه
 جةاحلالعقول اليت هي بدرجة ، عطاهم من العقولفالعقول هنا أ، رتك بقية الروايةسنو  سيطول بنا الكالم

عطيات اليت جتعل اإلنسان حيمل العقلية األهل بيتيه حيمل املهذه العقول اليت تتكون من جمموعة معطيات و 
قصود املهلا معطياهتا يأيت عنها الكالم إن شاء اهلل لكنين أردت هنا أن أبني  و  هذه هلا أسباهباو ، العرتةعقلية 

تعاىل و  فالعقول اليت أعطاهم اهلل سبحانه - ألن اهلل تعالى ذكره  أعطاهم من العقول - يف الرواية الشريفة
، اإلدراك بنحو الذكاء الفهم هي قدرةو  لفهم مجعٌ واإلفهام  - األفهامو  :قال، بنحٍو جممل عىن املهي هبذا 

ر د قد يكون انطباع صورة فقطراك لألن اإلد، قدرة اإلدارك بنحو الذكاء  ا جمرد اإلدراك ألنهح ، وحده  هو جمح
تنطبع صورة  أنجمرد ، هو جمرد انطباع صورة يف الذهنو  يضا  إدراكالتصور هو أ، تصديقو  عندنا تصور

مع معرفة ، مع دقة، إدراك مع معرفة، لكن الفهم إدراك مع ذكاء، و هذا إدراكعلومة يف الذهن هامل
هناك فهٌم يأيت  هذه األفهام، أيضا  على مراتب، األفهام أيضا  هذه و ، أفهامو  فأعطاهم عقول، ضمونامل

ورة األنبياء ب الكرمي مثال  يف ساأ يف الكتر بدرجٍة غيبية كما يف الكتاب الكرمي حينما نق، بدرجٍة عالية جدا  
 السبعون من سورة األنبياءو  السبعون واآلية التاسعةو  اآلية الثامنة {سُلَيْمَانَ فَفَهَّمْنَاهَا} :يف سورة األنبياء
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 سُلَيْمَانَ هَّمْنَاهَافَفَ *شَاهِدِينَ  لِحُكْمِهِمْ وَكُنَّا الْقَوْمِ غَنَمُ فِيهِ نَفَشَتْ إِذْ رْثِاحل فِي يَحْكُمَانِ إِذْ وَسُلَيْمَانَ وَدَاوُودَ}

 يَحْكُمَانِ إِذْ وَسُلَيْمَانَ وَدَاوُودَ} إىل آخر اآليات الشريفة {بَالَاجل دَاوُودَ مَعَ وَسَخَّرْنَا وَعِلْمًا حُكْمًا آتَيْنَا وَكُلًّا

  .قل الزراعياحلزرعة املرث يعين احل ،قصة معروفةالو  {رْثِاحل فِي
 فأحدمها عندهح دواب عنده غنمالسالم و  عليه أفضل الصالةو  آلهو  لى نبيناجاء إثنان إىل نيب اهلل داوود ع

نفش يف لغة العرب حينما ترعى و  عبارة نفشت، نفشت أي رعت يف الليل، نفشت يف حرث قوٍم آخرينو 
غنامه نفشت يف فهذا شخص ترك أ، تحرتك ترعى يف الليل يحقال عنها نفشتو األبقار يف الليل أاألغنام 

فأكلت فأكلت زرعهم فجاءوا يشتكون عند نيب اهلل داوود فحكم هلم  تركها يف الليل، آخرين حرٍث قومٍ 
ححكم سليمان مذكور يف الروايات أنهح قال ألبيه  داوود أنهح فليحسل م و  فسليمان حكم حبكٍم آخر، حبكم

عليه أن يحصلح رث احلالذي بسببه  فسد هذا و  رث أغنامهح حىت ينتفع هبااحلإىل صاحب صاحب األغنام 
سليمان كان صغري السن  و  اآلية تتحدث {سُلَيْمَانَ فَفَهَّمْنَاهَا} رث تفصيل موجود يف الروايات محرادياحل

هذه الدرجة  {سُلَيْمَانَ فَفَهَّمْنَاهَا} عشر سنة دية عشر كان عمرهح عشر سنوات احدىااحلكان عمرهح يف 
 هذا تفهيٌم لهح و  نيب نقصودي أن هناك تفهيٌم لألنبياء سليماإمنا مو  ادثةاحلمقصودي أنا ليس ، من التفيهم

  .هذا تفهيٌم تفهيم لسليمان تفهيم بدرجة النبوة {سُلَيْمَانَ فَفَهَّمْنَاهَا}
أنتي يا عّمة و : السجاد عليه السالم لعمته  العقلية زينب ل م ا قال هلا مناهناك تفهيٌم آخر كما يف قولة إماو 

، درجٌة أخرى من التفهيمو ، هذه درجة أيضا  من التفهيم .ف ِهم ٌة غير  م فّهمةو  ير  م علَّم ةٌة غالمبحمد اهلل ع
الرواية يف غيبة النعماين عن إمامنا الصادق صلوات و  درجٌة أخرى كما يقول إمامنا الصادق، درجات كثرية

يعتنا أعرفوا منازل ش .انّ فهمهم مو  أعرفوا منازل شيعنا عندنا على قدر روايتهم عنا: سالمه عليهو  اهلل
 اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنّا - ؟كيف منيز منازل الشيعة،  عندنا إمامنا الصادق يقول

انب الغييب يف اجل ا أريد أن أذهب إىل ، فهناك فهم يتأتى من ق ب ل أهل البيت - افهمهم منّ و  - ؟مث ماذا -
، من خالل عيشنا مع حديث أهل البيتو ، خالل ارتباطنا بأهل البيتإمنا يتأتى هذا الفهم من و  وضوعامل
 فيهاو  لألسس اليت يفكر هباو  لألصولو  من خالل معرفتنا للقواعدو ، من خالل حفظنا حلديث أهل البيتو 
العقل الذي يدور يف دائرة ، عطيات اليت يتكون منها العقل األهل بييتامل، حوهلا يدور فكر أهل البيتو 

أعرفوا منازل شيعنا عندنا على  - هم من العقولأعطا، لعقل العلوي الذي حتدثنا عنه قبل قليلا، العرتة
رواية أخرى عن صادق العرتة أيضا  يف رجال الكشي يف أوائل كتاب و  - افهمهم منّ و  قدر روايتهم عنا
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لفقيه منهم فقيها  ال نعدُّ ا اأعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإن - رجال الكشي
د ث هذا ا اصطالح يعين حتدثهح و  - حتى يكون م حّدثا   يعين جبانب الغيب لكن اإلمام يبني ، الئكةاملُمح

هي باعتبار أن هذه الصفة صفة التحديث  - ؟ؤمن  م حّدثا  الميكون و أ - عىن بنحٍو آخر فيسألهح السائلامل
ا ال نعدُّ فإن - باعتبار هو يتحدث عن الفقيه - ؟حّدثا  ؤمن م  المأويكون  - لألنبياء هي لألوصياء لألئمة

يكون  - :قال اإلمام، يسأل اإلمام - ؟ؤمن  م حّدثا  المأويكون  ،الفقيه منهم فقيها  حتى يكون م حّدثا  
البحعد أيضا  أنا هنا  ا أريد أن أشري إىل و ، مفهم ا  تفهيم عملية تفهيم - فّهم م حّدثالمو  ؤمن م فّهم ا  الم

عىن الذي ينشأ من خالل اجتماع املعىن لكنين أشري إىل املإن كان الرواية تطفح هبذا و  لةسأامللغييب يف ا
سالمه عليهم و  ه م بفهم أهل البيت صلوات اهللف  مح ـالهذا العقل ، اليت يتكون منها هذا العقلعطيات امل

عىن إمنا يتكون املم مجعح فهم هبذا األفها - األفهامو  كره اعطاهم من العقولألن اهلل تعالى ذ  - أمجعني
  ؟هذا الفهم بأي سبب

يدميوا ذكر أهل البيت لسانهح يلهج بذكر أهل و  ليطيلوا، أهل البيت بسبب أن اإلنسان يحداوم العيش مع
بيت عىن ذكرح أهل الاملالروايات صرحية يف هذا و  من ذكرنا فقد ذكر اهلل، ذكرح أهل البيت هو ذكرح اهللو  البيت

عرفة أيضا  امل - عرفةالمو  األفهامو  ألن اهلل تعالى ذكره اعطاهم من العقول - تعاىلو  ٌر هلل سبحانههو ذك
عرفة هي غريح امل، عرفةامللكن ، إن كانت كل هذه األشياء تصبُّ يف سياٍق واحد بالنتيجةو  هلا د الة أخرى

 عرفةاملاعطاهم من العقول واألفهام و  :قال، العلمو  األفهامو  أعطاهم من العقول :لذلك اإلمام مل يقل، العلم
انطباع الصورة يف الذهن سواء كان بدرجة التصور جمرد انطباع صورة أو مع  العلم هو، عرفة غريح العلماملو 

القلب يف آٍن و  عرفة هو تطابق العقلامل، عرفة شيء أبعد من هذااملأما ، التصديق مع اإلذعان هلذه الصورة
ؤمنون حنن الذين ند عي املحنن مثال  يف حياتنا نؤمن عقليا  حننح  :مبثال عىناملب أقر  ، واحد بنفس الدرجة

، أن من توكل على اهلل كفاهبحنن ند عي هكذا أننا نؤمن ، آل عليٍ و  ند عي اإللتزام مبنهج عليو  اإلميان باهلل
 أن نثبتها باألدلة العقليةكننا ميو  باألدلة العلمية، ميكننا أن نثبتها باألدلةو  هذه القضية عقليا  ثابتة عندنا

، أو رمبا يف جتارب أحناٍس يعين عشنا معهم، العملي يف تأريخ األممكننا أن نثبتها عمليا  من خالل الواقعي ميو 
 كفانا اهلل بذلكو  معنيأو رمبا خحضنا جتربة يف هذه القضية أيضا  أننا توكلنا على اهلل حقيقة  يف موضوٍع 

يعين مثالح أن اإلنسان إذا أقبل  على ، لكن  القلوب  ا حتمل نفس هذه الدرجة، كلنصرنا اهلل بسبب التو و 
، لكن القلب  ا يقول لهح ذلك، طورة العقل يقول لهح بأنك إذا توكلت على اهلل ستنجواخلموضوٍع يف غاية 

اإلنسان الذي ، رفةالة  ا يحقال أن هذا اإلنسان عندهح معاحلإذا كان اإلنسان هبذه ، يبقى اإلنسانح مرتددا  
يعين يف قلبه  أيضا  بنفس الدرجة يكون معىن ، قلبه  و  علومة بني عقله  املعرفة حينما تتساوى درجة املميلك 
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لق فإذا أوكلت أمرك اخلاألمور ليست بيد و  يقول أن كل شيٍء بيد اهللمثل ما يف عقله  ألن العقل ، التوكل
تصرف يف املو  اكماحلو  األخرية هي بيد اهللو  ألن القدرة النهائيةإىل اهلل فإن اهلل سيكفيك العقل يقول هذا 

العقل ، فإنهح سيكفينافحينما نوكل األمر إليه  ،  ا يوجد متصرٌف آخرو  الكون هو اهللو  لق ويف الوجوداخل
، عرفةاملحينئٍذ حتققت إذا قال القلب بنفس الدرجة ، لكن القلب  ا يقول هكذا دائما  ، ا يقولذهك

قصود هنا ليس بشكٍل عام ألن العقل املعرفة املو  األفهامو  العقول، عرفة املو  األفهامو  من العقولأعطاهم 
أن اهلل أعطاهم من إمنا مقصود الرواية و ، عرفة هلا درجات أيضا  املو  الفهم لهح درجاتو  أيضا  لهح درجات

قائق احلوما يدركون به ، ميدهتيدركون بذلك حق عق امو  عرفة ما يحدركون بذلك دينهماملو  األفهامو  العقول
راد املإ ا ليس و ، عرفةاملو  كرهح أعطاهم من العقول واألفهامألن اهلل تعاىل ذ ، اهلداية والضاللة املبع اليت ترتبط

ديث احلو ، ديث هنا عن إمام زماننااحل، ختلفةاملمن القدرات العلمية يعين أعطاهم كل علم أو أعطاهم هنا 
  .يف هذه الدائرةم الكالو ، عن عقيدٍة دينية
 شاهدةالمالغيبة عندهم بمنزلة عرفة ما صارت بِه المكره  أعطاهم من العقول واألفهام و ألن اهلل تعالى ذ 

إمنا و ، كذاو  العلمية كذاالة  ابد أن يكون عندهح من الشهادات احلهذه  ا يعين أن الذي يصلح إىل  -
أعطاهم درجة ، رتبطة بعقيدهتم هذهاملعرفة املو  األفهامو  أن هؤ اء اهلل أعطاهم من العقولديث عن عقيدة احل

 نسان  ا يصلح إىل هذه الدرجة من العقلقطعا  اإلو  عرفةاملمن و  من الفهمو ، أوصلهممن العقل وفقهم 
عن و  قطعا  اإلنسان الذي يبحثح عن معرفة دينه  ، السفاسفو  رتهاتيف الهو يقضي وقته و  عرفةاملو  الفهمو 

 ا ، نفعة لدينه أو لدنياهامل، نفعةامليصرف وقتهح فيما فيه  اإلنسان الذي حياولح أن ، ن عقيدته  عو  معرفة إمامه  
إمنا تأيت ، عرفةاملو  من الفهمو  سيعطيه من العقليتوقع أن اهلل و  هذا اإلنسان الذي يقضي وقتهح يف الرتهات

التوفيقح كما يف الروايات خريح رفيٍق و ، بلهح األسبا تعاىل يهيءو  اهلل سبحانهو  األمور بأسباهبا اإلنسان يسعى
 - تعاىلو  يأيت التوفيق من اهلل سبحانهو  هجهداإلنسان يبذل ، التوفيق هو خري رفيق يف الطريق، يف الطريق

 شاهدةالمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المو  األفهامو  من العقول أعطاهمألن اهلل تعالى ذكره  
 عرفة ما صارت عندهماملو  األفهامو  فإن هؤ اء عندهم من العقول، عاينة عيانا  املين شاهدة يعامل ؟راداملم -

الرواية تريد أن تشري إىل ، حاضٌر بينهم شاهٌد بينهمكأن إمامهم و  شاهدة يعين وكأن إمامهماملالغيبة مبنزلة 
، لإلمام نفسه  و  تعاىلو  هذا أمٌر موكوٌل هلل سبحانه، سيظهرح اإلمامأن اإلنسان  ا يشغل نفسهح بقضية مىت 

اإلمام ؤمن يف زمان غيبة املالرواية تريد أن تقول أن اإلنسان ، ونضيعح يف قضية التوقيت مىت سيظهر اإلمام
نتظر املعرفة فإن األمر يتساوى عندهح ألن املالفهم و و  عليه السالم إذا كان قد نال هذا القسط من العقل

 فأن، شاهدةاملتكون عندهم مبنزلة راد أن الغيبة املهذا ، بيل اهللتشحط بدمه  يف ساملكألمرنا أهل البيت  
اليت ثابرة بنفس الدرجة املو  من السعيو  العملمن نشاط و  ماس العقائدياحليف زمان الغيبة حيملح من  ؤمنامل
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 هذه الدرجة من البصريةو  من الوضوحطبعا  هذه الدرجة ، يف زمان الظهورو  حيملها لو كان اإلمام حاضرا  
عطيات حتتاج إىل عقول حتتاج إىل أفهام حتتاج إىل معرفة حىت يصل اإلنسان إىل هذا املإىل كل هذه حتتاج 

 داجلو  السعيو  ثابرة يف العملاملو  البصريةحيملح و  ماس العقائدياحلاإلنسان حيمل من أن ، ستوىامل
ن يف هذا السبيل يف طريق كل ما يكو ،  اإلجتهاد يف كل ما يكون يف سبيل إحياء أمر أهل بيت العصمةو 

، شاهدةاملهبذه القوة حينما تكون عند اإلنسان الغيبة مبنزلة صلوات اهلل عليهم أمجعني إمنا يكون أهل البيت 
  ؟شاهدةاملمىت تكون الغيبة مبنزلة و 

نتظر املعىن أن املعرفة أن يصل إىل أن يعيش هذا املالفهم و و  العقلحينما ينال اإلنسان هذا القسط من 
جعلهم يف ذلك الزمان و  شاهدةاملما صارت به  الغيبة عندهم مبنزلة ، تشحط بدمه  يف سبيل اهللاملألمرهم ك

يعين يف زمان  - جعلهم في ذلك الزمانو  - تعاىل أن وفقهم بعد أن نالوا هذه األوصافو  اهلل سبحانه
فهم يف حال  - بالسيفه آلو  اهدين بين يدي رسول اهلل صلى اهلل عليهالـمج بمنزلة - غيبة اإلمام

إمنا و  - خلصون حقا  المأولئك  - اهدين بالسيفالـمج تعاىل جعلهم مبنزلةو  الباري سبحانهانتظار لكن  
لصون حقا ملاذا  شاهدةاملمعرفة فتساوت عندهم الغيبةح مبنزلة و  افهاما  و  ألن عندهم ألهنم ميلكون عقو ا   ؟خيح

 الدحعاة إىل دين اهلل سرا  و  - جهرا  و  د عاة إلى دين اهلل سرا  الو  شيعتنا صدقاو  خلصون حقاالمأولئك  -
كونوا لنا د عاة   :دحعاةح صامتون كما قال إمامنا الصادق سرا  يعين أهنم ،جهرا  و  راد من سرا  املإما  جهرا  و 

  حال السرراد سرا  أهنم يفاملإما و ، يعين دحعاة بأعماهلم يعين دحعاة بأخالقهم يعين دحعاة بتصرفاهتم .صامتين
جهرا  أي و  أو سرا  ، يف حال األمن هراجليف حال و ، وفاخليف حال يعين يف حال السر ، هراجليف حال و 

هناك و ، يعلم هبم اآلخرون واطن اليت  ابد أناملجهرا  أي يعملون يف و ، من دون أن يعلم هبم أحديعملون 
إىل أن يقول  .جهرا  و  إلى دين اهلل سرا  الد عاة و  - مواطن ليس هناك من الضرورة أن يعلم هبم اآلخرون

  :عليه السالم
أن الذي سالمه عليه و  انتظار الفرج من أعظم الفرج مرادهح صلوات اهلل - انتظار الفرج من أعظم الفرج

راد من أعظم الفرج امل ؟راد من أعظم الفرجاملما ، عىن هو ذلك من أعظم الفرجاملينتظر الفرج هبذا أن الذي 
عرفة املإىل مرتبة نيته  يف الوصول  يحفر جح عنه ببلوغه  إىل مح  ؟نسان يحفر جح عنه يحفر جح عنه بأي شيءٍ يعين أن اإل
ألنهح إذا كان  ؟جر وهو يف أنتظار الفكيف يكون أعظم الفرج ،  إمنا انتظارح الفرج من أعظم الفرج، بأهل البيت

عرفة اليت صارت فيها الغيبة عندهم مبنزلة املبتلك العقول بتلك األفهام عىن بتلك املمنتظرا  للفرج بذلك 
قد بلغ  إىل ، إىل الفرج الذي يريدهح  شاهدة هذا انتظارح الفرج هو من اعظم الفرج ألن اإلنسان قد بلغ  امل
: أهل البيت صلوات اهلل عليهم عرفة اليت أشارت إليها رواياتاملهذه هي و ، طلوبةاملعرفة املهذه هي و ، عرفةامل
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ف بأن عر هو أنك أن تو  صحيح هناك معرفٌة شرعية ،مل يعرف إمام زمانه مات ميتة  جاهليةو  من ماتبأنهح 
حجٌة من ق ب ل اهلل وصٌي ، سالمه عليه هو إماٌم منصوٌب من ق ب ل اهللو  سن صلوات اهللاحلبن  جةاحلإمامك 

اليت على أساسها و  عرفةاملمن د األدىن احلآله واجب الطاعة معصوم هذا هو و  عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
أما األدىن  داحلهذا ، مات ميتة  جاهليةد احلمن مات ومل يعرف إمامهح هبذا و ، ؤمناملؤمن من غري امليتميز 

صىو  مراتبهح  ا تحعدُّ و  فباٌب درجاتهح  ا تنتهي أن باب معرفة أهل البيت فمن بلغ إىل هذه الدرجة من ،  ا حتح
شاهدة فقد بلغ إىل أعظم الفرج فكان انتظارح املعنده مبنزلة عرفة أن الغيبة امله  صارت ب، عرفة أن صارت بهامل

 سالمه عليهو  أهل البيت عن إمامنا السجاد صلوات اهللهذه روايٌة من روايات ، من أعظم الفرجالفرج 
 .أنتقلح إىل روايٍة ثانيةو 

مسني من حبار اخلو  زء الثايناجلمن  042هي الرواية السادسة يف صفحة: و  عن أيب بصريٍ  :الرواية الثانية
أبو بصري أيضا  من اجلة أصحاب إمامنا و  - قال الصادق عليه السالم :عن أيب بصرٍي قال، األنوار

طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه  بعد : قال صادق العرتة عليه السالم، الصادق
أبي طالب بن  نة أصلها في دار عليالجشجرٌة في  :قال ؟ج علت  ِفداك وما طوبى :فقلت  له، الهداية

 هلمطوبى } :جلو  ذلك قول اهلل عزَّ و  في دارِه غصٌن من أغصانهاو  ليس من مؤمٍن إالو  عليه السالم

  .{بحسن مآو
طوىب  .طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا :قالسالمه عليه و  الرواية عن إمامنا الصادق صلوات اهلل

الكلمة من كلمة الطيب  يحقال أن أصلو ، طوىب لكم يعين هنيئا  لكم، لعرب تأيت مبعىن هنيئا  لكميف لغة ا
أصلح و  نةاجلإن كان اإلمام هنا يبني أن طوىب شجرٌة يف و ، طوىب يعين هنيئا  لكم، طيبا  لكم عطرا  خريا  لكم
نة اجليف داره  يعين يف و  ؤمن إ اما من مو  سالمه عليهو  ايب طالب صلوات اهللبن  هذه الشجرة يف دار علي

، نان مدارها حول عليٍ اجلألن و  ألن اإلميان مدارهح حول عليٍ نان غصٌن من أغصان هذه الشجرة اجليف 
إن كنت هنا  ا أريدح و  فنيلخااملحىت يف روايات و  عىن واضٌح يف رواياتنااملهذا و  ؟النارو  نةاجلهو قسيم أليس 

 كماحلهي أساسح و  طاباخلهي فصلح و  هي الفصلو  أهل البيت هي األصلح رواياهتم فروايات أن أشري إىل 
كالمنا من أهل بيت العصمة و  نا مع أهل بيت العصمةحديث، عندها تنتهي كل النهاياتو  كمةاحلأساس و 

التمسك  .طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا :فإمامنا يقول، سالمه عليهم أمجعنيو  صلوات اهلل
 اية أهل أهل البيت و من مات على هذا األمر هو معرفة ، هذا األمرمن كان على ، ة األمربأمرهم هذه كلم

مبعرفتنا يف غيبة قائمنا ماذا  فحينما يتمسك - لمن تمسك بأمرنا بمعرفتنا في غيبة قائمناطوبى  - البيت
 مبعرفتهمذا متسكنا إ، فلم يزغ مل ميل مل ينحرف قلبهح بعد اهلداية ليس هناك من احنراف ؟يرتتب على هذا
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ح فيه  الناس و  هكذا حتدثنا ، ميحسون على أمرو  يحصبحون على أمربو ايتهم يف زمان غيبة قائمهم يف زماٍن يحفَت 
 ميسون على أمر غري األمر الذي أصبحوا عليهو  الروايات أن الناس يف زمان غيبة قائمهم يصبحون على أمر

طوىب ملن متسك بأمرنا يف غيبة قائمنا فإنه لن  تمسك بأمرهملكن  الذي ي، هكذا يف تقلٍب من األحوالو 
  ؟امليف أي ع امليدور يبقى قلبهح ثابتا  يف هذا العو  يبقى قلبهح جيوللن يذهب بعيدا  و  يزغ

شجرٌة في  :قال ؟ما طوبىو  ج علت ِفداك :فقلت  له - معرفتهمو  هدايتهم امليف عأهل البيت  امليف ع
في دارِه غصٌن من و  ليس من مؤمٍن إالو  أبي طالٍب عليه السالمبن  نة أصلها في دار عليالج

هنا اإلشارة إىل اآليات الشريفة اليت  .{بحُسن مآو طوبى هلم} :جلو  ذلك قول اهلل عزَّ و  أغصانها

 تَطْمَئِنُّ اللّهِ بِذِكْرِ أَالَ اللّهِ بِذِكْرِ قُلُوبُهُم وَتَطْمَئِنُّ آمَنُواْ الَّذِينَ}باركة املباركة يف سورة الرعد املالرعد وردت يف سورة 

 لكن يف روايات أهل البيت أن للقرآن د ا اتو ، عروفاملعىن املذكرح اهلل هو ذكر اهلل هبذا  {الْقُلُوبُ
إمنا يأيت بو ايتهم  األطمئنانو  و اية األئمةو  سالمه عليهو  ذكرح اهلل هو و اية علٍي صلوات اهللو  إشاراتو 

ذكراهلل يقودح إىل و ايتهم  ألنو  ألن و ايتهم تقودح إىل ذكر اهلل {اللّه بِذِكْرِ قُلُوبُهُم وَتَطْمَئِنُّ اْآمَنُو الَّذِينَ}

 لَهُمْ طُوبَى اتِاحلالصَّ وَعَمِلُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ}، {الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ اللّهِ بِذِكْرِ أَالَ اللّهِ بِذِكْرِ قُلُوبُهُم وَتَطْمَئِنُّ آمَنُواْ الَّذِينَ}

لقة أكتفي احليف هذه ، سالمه عليهو  صلوات اهللهذه الرواية الثانية عن إمامنا الصادق  {مَآبٍ وَحُسْنُ
ديث فيه إن شاء اهلل يف احلالذي سنواصلح نا هذا و لقة كأمنوذٍج من برناجماحلهذه  إمنا أردتح و  هباتني الروايتني

سالمه و  ملنهج أهل بيت العصمة صلوات اهللبشرحها أيضا  وفقا  و  لقات القادمة بذكر روايات أهل البيتاحل
  .عليهم أمجعني

  يف أمان اهللو  نياملمد هلل رب العاحلآخر دعوانا أن و  أسألكم الدعاء مجيعا  
 .آل عليو  تصبحون على و اية عليو 



 

 نيةاثاحللقة ال
 

يف هذا الربنامج  ، و سالمه عليهو  ننا صلوات اهللاحلسن العسكري إمام زمابن  احللقة الثانية من برناجمنا احلحج ة
يف احللقة ، اخلمسنيو  كما مر  يف احللقة األوىل أتناول أحاديث  مما جاء يف كتاب حبار األنوار يف اجلزء الثاين

 211 :صفحةو  211 :احلديث السادس صفحةو  املاضية كنتح قد حتد ثتح يف بيان مضامني احلديث الرابع
ألقي اليوم نظرة  سريعة على بعٍض من هذه األحاديث ، اخلمسني من كتاب حبار األنوارو  من اجلزء الثاين

أحاول حبسب ما و  سالمه عليهم أمجعنيو  عن األئمة املعصومني صلوات اهللو  الشريفة اليت رويت عن النيب
  .يسنح به  الوقت بيان أهم مضامينها

هو من أفضل الكتب اليت و  عليه عن بصائر الدرجات لسي رمحة اهللالـمج رواها شيخناو  الرواية الثامنة
 يعين باقر العلوم - الرواية عن أيب بصرٍي عن أيب جعفٍر عليه السالم، حتدثت عن مقامات أهل بيت العصمة

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ذات يوم وعنده  جماعٌة من أصحابه اللَّه مَّ ل قني إخواني  -
تعاىل و  يدعو اهلل سبحانه - اللَّه مَّ ل قني إخواني مرتين - عندهح مجاعٌة من أصحابهو  هذا النيب قال - مرتين

فقال من حوله  من أصحابه: أما نحن  إخوانك يا رسول اهلل؟! فقال: ال إنكم  - أن يلتقي بإخوانه  
ماء آبائهم من أصحابي وإخواني قوٌم في آخر الزمان آمنوا ولم يروني لقد عرفنيهم اهلل بأسمائهم وأس

أشدح بقية  يعين أشدح  - قبل أن ي خرجهم من أصالب أبائهم وأرحام أمهاتهم ألحدهم أشد بقية  على دينهِ 
فاها   ألحدهم أشد بقية  على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض  - أشدح متسحكا  ، ح 

أعتقدح أن الرواية  - تنٍة غبراء مظلمةضى أولئك مصابيح  الدجى ينجيهم اهلل من كل فلعلى جمر ال
لكن  هناك من ، مر  احلديثح عن روايٍة مشاهبٍة هلذه الرواية يف احللقة املاضيةو  مجملـواضحةح املعىن بال

  .األلفاظ ما حيتاجح إىل بياٍن فلرمبا ترتددح هذه األلفاظ يف رواياٍت أخرى
أشد  - أشدح متسكا  ، قلتح أشدح بقية  أشدح حفاها   - ينهألحدهم أشد بقية  على د :آلهو  قال صلى اهلل عليه

املراد من و  شديد الشوكو  القتاد نباٌت كثريح الشوك - بقية  على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء
ألحدهم أشد بقية   - خرطح اللحاء احمليط هبذا النبات، خرط القتاد إما هو خرط شوكه  أو املراد خرطح جلده  

باعتبار يف الليلة الظلماء حينما يريدح اإلنسان أن يتناول  - نِه من خرط القتاد في الليلة الظلماءعلى دي
يريد أن يرفع اللحاء فال يتمكن يف الليلة الظلماء أن يرى أين و  غصنا  من هذا النبات من نبات القتاد
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لم ستتمزق يدهح بسبب األشواك الوقت مظو  فحينما حياول أن خيرط اللحاء، املواضع اليت يكون فيها الشوك
ألحدهم أشد بقية   - هو م ث ٌل يضربهح العرب يشريون فيه  إىل األمور الشديدة إىل األمور الصعبة، و الشديدة

كح بيده  غصنا  من نبات القتاد و  ليلة مظلمة - على دينِه من خرط القتاد في الليلة الظلماء اإلنسان ميحس 
هو و  هو جلدح النبات مثل ما عند اإلنسان جلد هناك الل حاء أو الل حاء يسمى اللحاء، يريدح أن يزيل حلاءهح 

 - يف الليلة املظلمة فستتمزق يدهح من شدة األشواك املؤملةو  جلد النبات يريد أن يزيل خيرط حلاء النبات
ون من ُميب إشارة إىل ما يلقاه املؤمن - ألحدهم أشد بقية  على دينِه من خرط القتاد في الليلة الظلماء

أو كالقابِض على جمر  - سالمه عليهو  أهل البيت عليهم السالم يف زمان غيبة إمام زماننا صلوات اهلل
أليس هناك شجر ش جر اإلثل أو األ ث ل هذا ، ضى نباٌت هو صنفح من أصناف شجر اإلثللال - ضىلال

 ،ا اخلشب خشبح هذا الشجرفهذ، صنٌف من أصناف هذا الشجر كانت العرب تستعملهح يف أن توقد عليه
يبقى متوهجا  ملدٍة طويلة  ا ختمد نارهح لذلك يحضر ب املث ل جبمر  :ثانيا  و  ،كان مجرهح شديد التوهج  :أو ا  

يوقد بالنار فيتجم ر اللضى و  يعين خشباللضى  هبذا اجلمر الذي أصله من نباتاللضى  جبمر، ضىلال
ألحدهم أشد بقية  على دينِه من خرط  - طويلة متوهجا   يبقى مدة  و  فيكون شديد التوهج شديد احلرارة

أشارة إىل شدة ما  - على جمر اللضى - كالذي يقبضح بيده   - القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض
أولئك  - األذىو  العنتو  يلقاه املؤمنون من ُميب أهل البيت يف زمان غيبة إمام زماننا من شدة البالء

ح الدنيا  - اهلل من كل فتنةٍ  مصابيح  الدجى ينجيهم من كل فتنٍة يف الدين  ا من كل فتنٍة يف الدنيا ف ف َت 
أو غ ثهح  تعاىل كما يف احلديث إذا أحب  عبدا  صب  عليه البالء صبا  و  إن اهلل سبحانهو  تنص بُّ عليهم صبا  

إىل شدة  ما يلقاهح الناس من غرباء مظلمة إشارة  - ينجيهم اهلل من كل فتنٍة غبراء مظلمة - بالبالء غثا  
  .الضاللو  اليت قد تقودهم إىل ا احنرافو  ف َت  الدنيا

متام النعمة هذا الكتاب معروف بكمال الدين و  الرواية رواها شيخنا الصدوق يف كمال الدين، الرواية العاشرة
لسي الـمج لشيخمتام النعمة لشيخنا الصدوق او  أو بإكمال الدين على النسختني يف كتاب كمال الدين

عن يحيى بن أبي القاسم قال: سألت الصادق جعفر بن م ح مٍَّد عليهما  ،بسنده   ينقل هذه الرواية عنه
 }امل * ذَلِكَ الْكِتَابُ الَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِنيَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ{ :وجلَّ السالم عن قول اهلل عّز 

علٍي عليه السالم، والغيب  فهو الحجة  الغائب وشاهد  ذلك قول  اهلل عّز وجلَّ:  فقال: المتقون شيعة
  .نَ املنتَظِرِينَ{}وَيَقُولُونَ لَوْالَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ فَانْتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّ

}امل * ذَلِكَ الْكِتَابُ الَ : ادق عن معىن اآليات األوىل من سورة البقرةأيب القاسم يسأل إمامنا الصبن  حيىي
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املراد من و  الروية تقول املتقون شيعة علٍي عليه السالم رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِنيَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ{
، كلمة التقوى تعين ما يحتقى هبا،  و اية عليٍ التقوى يف معناها احلقيقي هي و  محتقني الذين يتصفون بالتقوىـال

الدرع هو لباس تقوى أو هذه البيضة اليت توضع ، لذلك ميكن أن ن ص ف  الدروع يف احلرب بأهنا لباس تقوى
كلُّ ما حيتمي به  اإلنسان كلُّ لباٍس حيتمي به  اإلنسان يف احلرب أو يف غري ،  على الرأس فهي لباسح تقوى

به  اإلنسان مثال  اآلن األلبسة اليت يلبسها الذين يعملون يف املطايفء حينما يدخلون  احلرب كل ما حيتمي
كل ما يكون سببا  لإلحتماء أن و  كل ما يحلبس،  إىل النريان أليس يلبسون مالبس خاصة تقيهم من النار

آل علي هي اليت و  التقوى يف حقيقتها هي و اية علٍي ألن و اية عليٍ ، و حيتمي به  اإلنسان هو لباسح تقوى
هي اليت حتمي اإلنسان من الضاللة يف احلياة الدنيا لذلك عندنا يف ، و حتمي اإلنسان من نار جهنم

الروايات يف معىن الصراط املستقيم إمامنا الصادق عليه السالم ل م ا سألوه عن معىن الصراط املستقيم قال 
 أما الصراطح يف الدنيا فهو علٌي صلوات اهلل، آلخرةصراٌط يف او  الصراط املستقيم صراطان صراٌط يف الدنيا

ملاذا  - ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة  جاهلية - الصراطح يف الدنيا هو اإلمام املعصوم، سالمه عليهو 
  .ألنهح سيسلك صراطا  آخر غري الصراط املستقيم ؟مييت ميتة  جاهلية

صلوات  هو عليٌ ، هو اإلمام املعصومو  ان صراٌط يف الدنياالصراط املستقيم صراط :قال الصادق عليه السالم
، سالمه عليهم أمجعنيو  لسائر األئمة صلوات اهللو  حني أقولح علٌي فعلٌي هو رمٌز للنيبو  سالمه عليهو  اهلل

املعاين واضحٌة يف حديث أهل بيت العصمة يف ، و إن ما آلخرهم فهو ألوهلم، و فإن ما ألوهلم هو آلخرهم
إن شاء اهلل يف طوايا براجمنا اليت نتناول فيها أحاديث أهل بيت العصمة ، و يف هذا املضمونو  الالـمج هذا

فصراطان صراٌط يف الدنيا ، تتضحح الصورة كاملة  إن شاء اهلل تعاىلو  تتأكدو  ستتكررو  ستتضح هذه املعاين
  ؟الذي يحوف قح لعبوره  من الذي جيتازهح من ، صراٌط يف اآلخرة هو جسٌر على جهنمو  هو اإلمام املعصوم

الذي استمسك بالصراط املستقيم يف الدنيا ، الذي يحوف قح لعبوره  من استمسك بالصراط املستقيم يف الدنيا
 تفاصيل ذلك يف الروايات، و هو ذلك الذي يتمكنح من اجتياز الصراط املستقيم الذي هو جسٌر على جهنم

التقوى يف و  فاملتقون هم الذين يتصفون بالتقوى، قبلح من األيامسيأتينا بياهنا إن شاء اهلل تعاىل فيما يحستو 
  :يف معناها العملي فالتقوى كما يقول سيدح األوصياءو  معناها احلقيقي و ايةح علٍي أما يف معناها الرمزي

رُّك يا أمري املؤمنني كالم د  هلل و  .التقوى أن يجدك اهلل في مواضع طاعته وأن يفتقدك من مواضع معصيته
حني يحعر فح التقوى ، كالم اإلمام إمام الكالم، و كالم عليٍّ عليُّ الكالم،  سيد األوصياء هو سيدح الكالم

هذا  .التقوى أن يجدك اهلل في مواضع طاعته وأن يفتقدك من مواضع معصيته :يحعر فح التقوى هبذا املعىن
املعىن ، ن األعمال  ا تحقب لح إ ا بو اية عليٍّ املعىن العملي للتقوى أما املعىن احلقيقي فإو  هو املعىن الرمزي
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املطالبح هذه حباجٍة إىل بسٍط يف و  احلقيقي للتقوى و اية عليٍّ لذلك قال املتقون شيعةح علٍي عليه السالم
 الروايات الشريفة إمنا أوجز املطلب كي أمتكن من تناول عددا  أكثر منو  القول لكن املقام  ا يسنح بذلك

فقال: المتقون شيعة علٍي عليه  - طالب جمموعة  يف نقاٍط مركزة كي يستفيد منها املشاهدحىت تكون املو 
 يؤمنون بالغيب بإماٍم يغيب :يؤمنون بالغيب يف رواياٍت أخرى قال - السالم، والغيب  فهو الحجة  الغائب

آية تشري إىل هذا اإلمام هنا يأتينا ب - والغيب  فهو الحجة الغائب وشاهد  ذلك - هو اإلمام الغائبو 
 قال وشاهد ذلك قول  اهلل عّز وجلَّ: - يف اإلمام  ، إىل أن الغيب يحستعملح يف احلجة   ؟املعىن إىل أي معىن

}وَيَقُولُونَ  - هذه اآلية هي اآليةح العشرون من سورة يونس املباركة - }وَيَقُولُونَ لَوْالَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ{

  .نزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ فَانْتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ املنتَظِرِينَ{لَوْالَ أُ
اآليات الكرمية اليت تتحدثح عن ا انتظار فهي تتحدثح عن ا انتظار األكرب  ا ا انتظار األصغر الذي كان و 

 الذي يتحدثح فيه القرآن عن الوقت الذي سينتصرح فيه  رسول اهللو  آلهو  يف زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه
هو انتظار و  إمنا املراد يف هذه اآليات ا انتظار األكرب، و املراد منه بفتح مكة، و ينتشرح دينهح يف جزيرة العربو 

يعين أن اآلية النازلة من  فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ{}وَيَقُولُونَ لَوْالَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اإلمام يف زمان غيبته  الشريفة 

هي اآلية و  }وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً{ اإلمام آيٌة من آيات اهلل لذلك اآلية الشريفةو  اهلل آيةح اهلل هي غيب

فابنح مرمي آيٌة من آيات اهلل عحبـ ر  عن  ةً{}وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَ اخلمسون من سورة املؤمنونو  احلادية

}وَيَقُولُونَ لَوْالَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ  عحبـ ر  عن النيب بأنهح آية، املخلوق اإلنساين بأنهح آية

ذه اآلية شاهد على سبيل ا استعمال اللغوي لكلمة الغيب اإلمام يأيت هب فَانْتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ املنتَظِرِينَ{

سالمه عليه طبعا  يف آياٍت يف و  قال احلجةح صلوات اهلل }الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ{ لتأييد املعىن الذي قالهح 

قال يف  ى لِّلْمُتَّقِنيَ{}امل * ذَلِكَ الْكِتَابُ الَ رَيْبَ فِيهِ هُدً رواياٍت أخرى عن اإلمام الصادق عليه السالم قال
قال املتقون شيعةح عليٍّ املستبصرون ، الكتابح عليٌّ  ا ريب فيه هحدى  للمتقني، معىن الكتاب قال عليٌ 

ذلك الكتاب قال  :سالمه عليه قالو  موجوٌد هذا يف نصوٍص أخرى من كلمات إمامنا الصادق صلوات اهلل
يعين حننح يف الكتاب ، آليات هي اآليات األوىل من سورة البقرةهنا مالحظة أريد اإلشارة إليها هذه او  عليٌ 

لكن   }امل * هذا الكتابُ ال ريب فيه{ لو كان الكالم عن الكتاب املسطور عن القرآن املخطوط لقال
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إشارة إىل شيءٍ  آخر إىل شيٍء بعيد ألنهح لو كان الكالم عن القرآن  }امل * ذَلِكَ الْكِتَابُ{: القرآن قال

أن سورة البقرة هي و  خصوصا   }امل، هذا الكتابُ ال ريب فيه{ كتوب املسطور الذي هو بني الدفتني لقالامل

}امل * هذا الكتابُ ال  السورة الثانية بعد الفاحتة يعين يف مقدمة الكتاب فاملناسب للكالم العريب أن يقول

نعم ، لكتاب خارج هذا الكتاب املسطورإشارة إىل شيٍء خارج ا {ذَلِكَ الْكِتَابُ}: لكنهح قال ريب فيه{
بعيد عن و  كأنهح يشري إىل أن مقام القرآن مقام عظيمو  قد يقول قائل بأن املفسرين قالوا ذلك تشري إىل البعيد

هذا و  حننح نعرفح هذا و ا ننكر هذاو  هذا موجوٌد يف كالم العربو  التعظيمو  ذلك تشري إىل التفخيمو  األذهان
أليس هذا فيه شيء بحعد عن احلقيقة ، س أن املعىن املتبادر أو ا  هو املعىن املقصودلكن ألي، الشيء موجود

إىل مقاٍم بعيٍد  هل الذي يتبادر إىل الذهن أنهح يشري }امل * ذَلِكَ الْكِتَابُ{ حينما نقرأ ؟عن املعىن املتبادر
على ، و قرآن لقال هذا الكتابللقرآن أو يشري إىل شيٍء آخر هو خارج هذا القرآن ألنهح لو حتد ث  عن ال

النقاش حننح بصدد بيان مضامني روايات أهل البيت اليت و  أي حاٍل أنا  ا أريد هنا أن أدخل يف دائرة اجلدل
ملو  تتحدثح عن إمام زماننا   .و ا أريد الدخول يف هذه التفاصيل، بشكٍل جمح

كلمة الكتاب يف اللغة كلمة الكتاب و  {ى ل لجمحت ق ني   ا  ر يجب  ف يه  هحد  }قال علٌي  {ذ ل ك  الجك ت ابح ، امل} قال
الكتائب هي جماميع من الرجال يف ، و مجموعة الرجال كتيبةـك ت ب  مج ع لذلك يحقال ل،  يف اللغة يعين اجلامع

ملاذا ، ألهنا مجح ع  بعضها إىل البعض كتب  يف أصل اللغة مج  ع ؟مجموعة الرجال كتيبةـملاذا يحقال ل، اجليوش
جيمعح و  تحقال للذي يكتب على الورق ألنهح جيمعح احلروف بعضها مع البعض اآلخر فيحكو ن الكلمات

جيمع اجلم ل بعضها مع البعض اآلخر فيحكو ن ، و الكلمات بعضها مع البعض اآلخر فيحكو ن اجلحم ل
ع، الكتبو  الصحائف   .الكتاب يف أصل اللغة اجلامعو  ف ك ت ب  مج 

قال اإلمام علٌي ألن اإلمام املبني هو الذي أححصي  فيه  كلُّ شيء و  أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِنيٍ{}وَكُلَّ شَيْءٍ 

أين  ؟أين أحصيناه {وَكُلَّ شَيْءٍ}كما يف سورة يس املباركة   {}وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ مجح ع  فيه  كلُّ شيء

يف الكتاب يف احلقيقة اجلامعة يف عليٍّ يف  نَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِنيٍ{وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْ}مجعناهح  :أحصيناهح  ؟مجعناهح 
لسائر و  لعليٍّ نفسه  و  عنواٌن لنبينا، عنوانٌ و  حني أحتدث عن علٍي فعلٌي رمزٌ و  الذي يدورح معهح احلقح حيثما دار

احلقيقة و  هِ هُدًى لِّلْمُتَّقِنيَ{}ذَلِكَ الْكِتَابُ الَ رَيْبَ فِيسالمه عليهم أمجعني و  األئمة املعصومني صلوات اهلل
فوصفت اآليات ، بياٍن أكثر لكنين أكتفي مبا ذكرت كي أنتقل إىل أحاديث أخرىو  اآليات حباجة إىل شرحٍ 
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، الذي يؤمن بإمام زماننا هو صاحبح التقوى، بأهنم يؤمنون بإمام زماهنم ؟الشريفة وصفت املتقني بأي شيءٍ 
اإلميان بو اية إمام زماننا تقوى ، بني الضاللو  لذي يكون حائال  بني اإلنسانألن اإلميان بإمام زماننا هو ا

اإلميان بإمامة إمام ، تقوى من العذاب يف يوم القيامة، ا احنرافو  الشركو  تقوى من الكفر، من الضالل
طاعته أن يجدك في مواضع  :العملية كما قال سيدح األوصياءو  زماننا هي اليت تبعثح على التقوى الرمزية

 ا يتجلى هذا املعىن بنحٍو كامٍل إ ا ،  ا يتجلى هذا املعىن حقيقيا   .وأن يفتقدك من مواضع معصيته
  .سالمه عليهو  با استناد إىل اإلميان بو اية إمام زماننا صلوات اهلل

اديث ألهنا احلديثح الثاين عشر أنا أتركح بعض األح، هذه الرواية السابقة كانت العاشرة :احلديثح الثاين عشر
يف معناها تتشابهح مع ما مر  من الكالم أو أهنا ستكون منضوية  ضمن األحاديث اليت ستأتينا و  يف مضموهنا

عن حماد بن عمر، عن  - احلديثح الثاين عشر أيضا  نقلهح عن كمال الدين لشيخنا الصدوق، فيما بعد
يه وآله لعليٍّ عليه السالم: يا علي الصادق عن آبائِه عليهم السالم قال: قال النبي صلى اهلل عل

وأعلم أن أعظم الناس يقينا  قوٌم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي وح ِجب  عنهم الحجة فآمنوا 
  .بسواٍد في بياض

طبعا   - يا علي وأعلم أن أعظم الناس يقينا  قوٌم يكونون في آخر الزمان - حديٌث عن أهل آخر الزمان
هكذا يف كل و  الزمان  ا يـحت صور أن املقصود منه فقط يف زماننا هذا رمبا يتصور البعض هذا املصطلح آخرح 

لكنين حبسب  ، جيٍل من أجيال شيعة أهل البيت يتصورون أن الزمان الذي يعيشون فيه هو آخر الزمان
الشريفة سالمه عليهم أمجعني الذي استشفهح من خالل كلماهتم و  تتبعي ألحاديث أهل البيت صلوات اهلل

ألن الروايات تقول بأنهح يولدح يف ، سالمه عليهو  أن آخر الزمان ابتدأ منذح زمان و ادة إمام زماننا صلوات اهلل
الروايات ، و سالمه عليهو  يولد يف آخر الزمان تعين يف زمان اإلمام احلسن العسكري صلوات اهلل، آخر الزمان

 فهذا استكشفح منه، ائع حدثت يف زمان الغيبة الصغرىهذه الوق، و تتحدثح عن وقائع تقع يف آخر الزمان
مصطل ٌح حديثٌي يف حديث أهل البيت يحطل قح على الزمان الذي  ،أستشفح منهح أن آخر الزمان هو مصطلحٌ و 

هذا الزمان و  كل األزمنة السابقة، و للهجرة الشريفة 122 :يبتدئح منذح زمان و ادته  الشريفة يعين منذح سنة
سالمه عليه كلهح يقع حتت هذا و  ما يأيت من زماٍن إن مل نحدرك زمان إمامنا صلوات اهللو  هالذي نعيش في

لذلك بينت هذا املعىن ألجل أن  ا حتدث شبهة فيحت صور أن آخر الزمان ، هو عنوان آخر الزمانو  العنوان
  .هو فقط هذا املقطع الذي نعيش فيه

الذين عاشوا يف زمان الغيبة  - خر الزمان لم يلحقوا النبيوأعلم أن أعظم الناس يقينا  قوٌم يكونون في آ
ب  عنهم احلجة - وح ِجب  عنهم الحجة - الصغرى مل يلحقوا النيب  فآمنوا بسواٍد في بياض - أيضا  ححج 
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 أصال  هي هذه الرواية نفسها حتمل معىن آخر الزمان ألهنا حينما تتحدث عن أحناٍس مل يلحقوا بالنيب -
ب  عنهمو  لذلك كما قلتح ، هذا املعىن ينطبقح على الذين عاشوا يف زمان الغيبة الصغرى أيضا  و  احلجة ححج 

، بأن آخر الزمان هو مصطلٌح يحطل قح على الفرتة الزمانية املمتدة من زمان و ادة إمام زماننا إىل يوم ههوره  
اليت  ا و  ره  هذه الفرتة الزمانيةيف منتصف شعبان إىل يوم ههو  122 :الفرتة اليت متتد منذ يوم و ادته  سنة
قوٌم يكونون ، هذه الرواية أيضا  من الروايات اليت تشري إىل هذا املعىن، و نعلم كم طوهلا تسمى بآخر الزمان

ب  عنهم احلجةو  يف آخر الزمان مل يلحقوا النيب  - هذا ينطبقح على أهل زمان الغيبة الصغرى أيضا  ، و ححج 
مبا ، حتدثنا عن هذا املعىن اإلميانح بسواٍد يف بياض اإلميانح مبا وجدوه مكتوبا  و  - فآمنوا بسواٍد في بياض

  .مسعوه
عن عمر بن ثابت قال: قال سيد العابدين عليه السالم: من ثبت على واليتنا في  ،الرواية اليت بعدها

د من ثبت غيبة قائمنا أعطاه اهلل أجر ألف شهيد، أعطاه اهلل أجر ألف شهيد مثل شهداء بدٍر وأح
  .على واليتنا في غيبة قائمنا أعطاه اهلل أجر ألف شهيد مثل شهداء بدٍر وأحد

قد يستغربح البعض الذين  ا يعرفون ذوق حديث أهل البيت و ا يعرفون طعم فكر أهل البيت أنهح كيف 
 أن النيب صلى اهلل عليه أحححد! أو ا  مر  علينا يف األحاديث و  يحعط ون أجرا  كأجر ألف شهيد مثل شهداء بدرٍ 

الذين ، و حتد ث  عن الذين كانوا يف زمانه  فقال بأهنم أصحابه، و آله وصف  قوما  يف آخر الزمان بأهنم إخوانهح و 
، بني األخو  فارٌق بني الصاحب، و فقد مسى الذين يف آخر الزمان بإخوانه، أحححد هم أصحابهو  قحت لوا يف بدرٍ 

إن أجر الواحد  :آله قالو  ق يف احللقة السابقة يف روايٍة أن النيب صلى اهلل عليهذكرتح يف الربنامج السابو 
مخسني من الصحابة أو كأجر ، ،كأجر مخسني منكم منهم من إخوانه  كأجر مخسني نيب أو كأجر مخسني

لة األعمق أيضا  هلذا املعىن د ا ات أخرى الد ا، و فلذلك  ا يحستغربح هذا املعىن، مخسني نيب يف روايٍة أخرى
ك محل  يف بيعة الغدير أن الدين كان يف مراتب يف واقعة أحححد يف واقعة بدر مل يكن الدين   ؟أن الدين مىت ك محل

 }الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِسْالَمَ دِينًا{؟ قد أكتمل مىت أكتمل الدين
، فكمال الدين كان بعد بيعة الغدير ؟أمل تنزل هذه اآلية بعد بيعة الغدير ؟أمل يكن هذا يف الغدير ؟مىت

هناك زوايا أخرى عديدة لكنين  ا أريد التوغل أكثر ألن كثريا  من املطالب سيأيت بياهنا يف احللقات القادمة 
واليتنا في غيبة قائمنا أعطاه  اهلل  قال سيد العابدين عليه السالم: من ثبت على - إن شاء اهلل تباعا  

 .أجر ألف شهيد من شهداء بدر وأ ح د
محاسن للمحد ث ـلسي رمحة اهلل عليه عن كتاب الالـمج هي الرواية الرابعة بعد العاشرة نقلهاو  رواية أخرى

ذا عن السندي عن جدِه قال: قلت  ألبي عبد اهلل عليه السالم: ما تقول في من مات على ه - الربقي
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منتظرا  هو يتحدث مع اإلمام الصادق مات على  - منتظرا  له   - مات على و اية أهل البيت - األمر؟
منتظرين : هذا األمر على و اية اإلمام الصادق منتظرا  لهح يعين منتظرا  ليوم فرج آل ُمح م د أ ا نقرأ يف زياراهتم

فيمن مات على هذا األمر منتظرا   - م الشريفةهذه املعاين تتكرر يف زياراهت. لظهوركم مرتقبين لدولتكم
هو بمنزلة من   :قال – الفسطاط اخليمة الكبرية - هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطهِ  :له ، قال

سكت ه نيئة  ثم قال هو كمن كان  - اإلمام سكت - كان مع القائم في فسطاطِه، ثم سكت هنيئة
 .مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

عن محاسن البرقي عن عال بن سيابة قال: قال ابو عبد اهلل  ،لسيالـمج واية ثانية أيضا  ينقلها شيخناور 
 .عليه السالم من مات منكم على هذا األمر منتظرا  له كان كمن كان في فسطاط القائم عليه السالم

 .الرواية يف هذا املضمون كثريةو 
على  - هلل عليه السالم إن الميت منكم على هذا األمرعن مالك بن أعين قال: قال أبو عبد ا ،أيضا  

امليت ، إذا  املنتظرح هلذا األمر - بمنزلة الضارب بسيفِه في سبيل اهلل - هذا األمر على معرفة أهل البيت
باخلصوص معرفة إمام و  سالمه عليهم أمجعنيو  معرفة أهل البيت صلوات اهلل ؟أيح أمرٍ ، على هذا األمر

  زماننا.
عن عبد اهلل بن  - لسي عن غيبة شيخنا الطوسي شيخ الطائفةالـمج الثالثون ينقلها الشيخو  ية احلاديةالروا

عجالن عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: من عرف هذا األمر ثم مات قبل أن يقوم القائم عليه 
مر ثم مات قبل أن من عرف هذا األ - هلذا الذي مات على هذا األمر قبل قيام القائم - السالم كان له  

كان لهح مثلح أجر  - كان له  مثل  أجر من ق ِتل معه -؟ ماذا كان لهح  - يقوم القائم عليه السالم كان له  
، طبعا  هذا الكالم ليس يف زمان الغيبة فقط هذا الكالم اإلمام يتحدث فيه يف زمانه  و  من قحت ل مع القائم

ما بعدهح من األئمة مث مات قبل أن و  زمان اإلمام الصادقمن عرف هذا األمر يف  :اإلمام الصادق يقول
 فمن عرف هذا األمر يف زمان اإلمام الصادق، ألن الشيعة كانوا على انتظاٍر لقائم أهل البيت، يقوم القائم

من عرف هذا األمر  - إىل يوم الظهور الشريفو  إىل يومنا هذاو  بعد اإلمام الصادقو  قبل اإلمام الصادقو 
 .ل أن يقوم القائم كان له  مثل من أجر من ق ِتل معهثم مات قب

إْعِرف  -؟ ميمون أيضا  ينقلها عن األئمة ماذا يقول لنا األئمة عليهم السالمبن  ورواية أخرى عن ثعلبة
أهم شيٍء يتعلق بإمام زماننا فيما خيصنا ، و الربنامج هنا يف احلديث عن إمام زماننا، و هنا امليزان - إمامك

 خيص شيعة أهل البيت هو معرفة إمام زماننا صلوات اهلل ؟ا خيصح شيعة أهل البيت ماذا خيصنافيم، حنن
لذلك إمامنا الباقر  - إْعِرف إمامك فإنك إذا عرفته  لم يضرك تقدَّم  هذا األمر أو تأخر - سالمه عليهو 
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 :قال ؟ال يا أبا بصري عر فت إمامكأبو بصري ق د م  من الكوفة قو  اإلمام الباقر كان يف املدينة، يسألح أبا بصري
إذا  قد حصلت على ، بلغت الكمال ،حسبك إذا   :قال، نعم يا ابن رسول اهلل قبل أن أخرج من الكوفة

إمنا قد و  حسبك إذا   ا يعين أنك توقف عن املعرفة ليس هبذا املقصود، املعرفة اليت تنجو هبا حسبك إذا  
 - إْعِرف إمامك فإنك إذا عرفته  لم يضرك تقدَّم  هذا األمر - بلغت النجاة قد ركبت يف سفينة النجاة

ثم  - يعين يرى الظهور - ومن ع ِرف إمامه  ثم مات قبل أن يرى هذا األمر - يعين تقد م الظهور أو تأخر
األحاديث عن أهل  - خرج القائم عليه السالم كان له  من األجر كمن كان مع القائم في فسطاطه

  .سالمه عليهم أمجعني كثريٌة جدا  يف هذا املضمونو  البيت صلوات اهلل
بعد هذه ، سنقرأ أيضا  قسما  آخر منها فيما يأيت من حلقات هذا الربنامجو  أحاديث كثرية قرأنا بعضا  منها

النتيجة اليت نصل إليها أو الزبدةح  ؟اجلولة املختصرة يف طائفة من أحاديث أهل البيت إىل أي نتيجٍة نصل
زبدةح املخاض بعد هذا املخض بعد هذه اجلولة ، أ ا يقال زبدة املخض أو زبدة املخاض، املخض بعد هذا

زبدة املخض أن اجلوهرة اليت نبحثح عنها ، يف هذه الطائفة يف هذه الباقة العطرة من كلمات أهل البيت
،كان كمن يف فسطاط  فمن مات على هذا األمر مات على معرفة إمام زمانه  فقد بلغ املىن، معرفةح اإلمام

هو كالضارب بسيفه  مع ، هو كالضارب بسيفه  مع رسول اهلل، القائم عليه السالم لهح اجر مثلح من قحت ل معه
طبعا  هذا ا اختالف ، أحححدو  مرت الرواية كأجر ألف شهيٍد من شهداء بدرٍ  ؟لهح أجر بأي قدرٍ ، إمام زماننا

شيعة أهل البيت خيتلفون ، الشيعة ليس هلم مرتبة واحدة، لشيعةمبراتب األجر هو يشري إىل اختالف مراتب ا
يف عقوهلم يف معارفهم يف علومهم يف إخالصهم يف نياهتم يف أعماهلم يف طول أعمارهم إنسان عمرهح قصري 

 ضحى ما ضحىو   اقى ما  اقى، يف خدمة اهل البيت إنسان عمرهح طويل يف خدمة أهل البيت إنسان
لذلك ، شيعةح أهل البيت خمتلفون، الناس خمتلفون، ذي  اقاهح هذا الذي  اقى ما  اقىإنسان مل يالقي الو 

حبسب ، الناس ختتلفح مراتبها حبسب اختالف عقوهلا، و ا اختالف يف األجر هو اختالف يف مراتب الناس
حبسب اختالف ، حبسب اختالف صدق نواياها، عملهاو  حبسب اختالف مقدار علمها، اختالف معارفها

 مراتب الدنيا، موازين كثرية وفقا  هلا يتم ا اختالف يف املراتبو  هناك أسس، هكذاو  خلوصهاو  الصهاإخ
إ ا ما معىن التنافس على أي ، و كما أن الناس هلم مراتب يف الدنيا هلم مراتب يف اآلخرة،  مراتب اآلخرةو 

ي يكون فيه التنافس هو معرفة الشيء الذ، و التنافس هو على املراتب والدرجات ؟شيٍء يتنافس املتنافسون
مع على أن سبب النجاة هو ماذا، معرفة إمام زماننا، أهل البيت   ؟هذه الروايات كلها جتح

الضالل  - اللهم عرِّفني ح ج تك فإنك إن لم ت عرِّفني ح ج تك ظللت  عن ديني - هو معرفةح إمام زماننا
قطعا  أنا هنا  ا  ؟أما كيف نعرف إمام زماننا، هل البيتاهلداية هنا عند معرفة إمام زماننا عند معرفة أو  هنا
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احلسن بن  وهو أن نعرف أن إمام زماننا هو احلجة، أشري إىل املعرفة الشرعية الفقهية العقائدية يف أصلها
 ،هي املعرفةح ا ابتدائية، إماٌم معصوم حجة من ق ب ل اهلل مفروض الطاعة علينا هذه املعرفة هي املعرفةح األولية

أن و  جمرد أن تعرف أسم اإلمام، معرفةح اإلمام ليست هبذا احلد هذه معرفٌة ن س بية، بل هي معرفٌة أطفالية
معرفةح األئمة باٌب ، أنهح حجٌة من ق ب ل اهلل معصوٌم طاعتهح واجبة، مل ملعىن اإلمامةالـمج تعرف املعىن العام

، حبسب معلوماته، ٌل منا يتكلم حبسب ما عرفإمنا ك، وسيع و ا ميكنين  ا أنا و ا غريي أن حنيط هبا
  :حبسب عقيدته  والناس يف ذلك مراتبهم شىت لكنين أقول كما يقول الشاعر، حبسب عقله  ، حبسب معرفته  

 وكٌل إىل ذاك اجلمال يشريح     حسنك واحدٌ و  عباراتنا شىت
معرفة إمام زماننا رمبا يتصور البعض إذا أردنا أن نحلقي  نظرة  على ما ميكن أن يقع حتت هذا العنوان عنوان 

باألحداث و  أن نعرف ما يتعلق بعائلته  بن س به  ، و أن معرفتهح صلوات اهلل عليه هو أن نعرف تأريخ و ادته
ما يتعلق و  ما يرتبطح بالنواب اخلاصنيو  يف زمان غيبته  الصغرىو  التأرخيية اليت جرت يف زمان و ادته  

نعم هذا جزٌء من معرفة اإلمام لكنهح  ا ميث لح شيئا  ، هو البحثح التأرخييو  مورمن أمثال هذه األو  بالتوقيعات
هو شيٌء مهٌم يف نفسه  لكن ، عن منزلة اإلمامو  مهما  بالقياس إىل ما حتدثت الروايات عن مقامات اإلمام

فمعرفٌة ، مإذا قيس مبا يتحدثح عنهح أهل البيت صلوات اهلل عليهم حني يتحدثون عن معىن معرفة اإلما
معجزاٍت أو ما و  ما يحنق لح من كراماتو  الفضائلو  معرفٌة باملناقب، و تأرخيية هي مهمٌة لكنها ليست األهم

مصائب تـ ع ر ض هلا أهل البيت صلوات اهلل عليهم هي أيضا  جزٌء من معرفة اإلمام لكنها و  يحنقل من باليا
 عن األحداث اليت تقعح يف زمان الظهورو  هورأو حني يكون احلديث عن عالئم الظ، ليست اجلزء األهم

لكنهح  ا يحشك ل شيئا  مهما  يف و  رمبا يف زماننا هذا يهتمح الكثري من الشيعة هبذا املوضوع هذا موضوٌع مهمو 
معرفة مطالب أخرى قد يتحدث عنها و  معرفة عالئم الظهورو  املعرفة التأرخيية، معرفة اإلمام عليه السالم

احلياة السياسية لألئمة هو شيٌء مهم لكنهح و  ما يتعلقح باملواقف السياسيةو  الشئون السياسيةالناس أو معرفة 
، األمور السياسية، عالئم الظهور، األمور التأرخيية، هذه املسائل، األئمة هلم منزلةٌ ، ليس هو الشيء األهم

مة عليهم السالم لكنها تقعح على اآل ام كلها تدخل يف عنوان معرفة األئو  ما لقيهح أهلح البيت من املصائب
  ؟احلاشية ملاذا

السياسة شأٌن من شئوهنا ألن اإلمامة  ا تعين هذه املعاين اجلانبية من املناقب ، ألن اإلمامة  ا تعين السياسة
اإلمامة هلا معىن  واسع ومعىن   ، الكما ات اليت هي يف صفاهتم أو يف أعماهلم اليوميةو  الفضائلو  األخالقية

الفيضح اإلهلي النازل إىل اخللق هو ، اإلمامح يف عقيدتنا يف عقيدة أهل البيت هو سببح الفيض اإلهلي ،كبري
اإلمام سببح و  دينح اهلل يؤخذح من اإلمام املعصوم، اإلمام املعصوم هو سببح اهلداية، و بسبب اإلمام املعصوم

إذا  اإلمام هو بابح ، النجاة يف اآلخرة و ايتهح سببح ، سببح النجاة يف اآلخرة هو اإلمام املعصومو  الفيض
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 أدعو اهلل سبحانهو  أليس نحسل مح على األئمة يف الزيارة اجلامعة الكبرية والزيارة اجلامعة الكبرية أمتىن، الفيض
فإن هذا النحخعي أحدح أصحاب اإلمام ، معانيهاو  بيان مضامينهاو  تعاىل أن يوفقين لشرحها عرب هذه القناةو 

علمين يا ابن رسول اهلل قو ا  بليغا  كامال  أقولهح  :السالم طلب  من اإلمام اهلادي عليه السالم قالاهلادي عليه 
هو ماذا ، فكان جوابح اإلمام هلذا الطلب، فعل مهح اإلمام الزيارة اجلامعة الكبرية، إذا زحرتح واحدا  منكم

السالم عليكم يا  :فقال لهح قل، زحرت واحدا  منكمعلمين يا ابن رسول اهلل قو ا  بليغا  كامال  أقولهح إذا  ؟طلب
 حننح نحسلم عليهم، فإذا  الزيارة اجلامعة الكبرية هي قوٌل بليٌغ كامل، أهل بيت النبوة إىل آخر الزيارة الشريفة

من  الفيضح يأيت، هم بابح الفيض، أولياء الن عم هم أولياء نعمتنا ؟أولياء الن ع م ما املراد من أولياء الن عمو 
اهلداية من ، و الدين يأيت من طريق اإلمام، و الفيضح يتأتى من طريق اإلمام، بكم خيتمو  طريقهم بكم فتح اهلل

  .يف يوم القيامة به   النجاةو  قبول األعمال بسبب و ايته  و  طريقه  
 يــنـيـفـكـتو  يليـــات وتغسـد املمـعن   يـــنـيـفـكـل تـــر النحـــي ألميـو ايت

نت من قبل تكويينوطينيت عح   يف ححب  حيدر كيف النار تكويين   ج 
لذلك معرفة اإلمام هي هذه املعرفة يف ، هم سببح النجاة يف اآلخرةو  هم سبب اهلدايةو  فهم سببح الفيض

معرفة ، معرفة املناقب األخالقية، معرفة املواقف السياسية، أما املعرفة التأرخيية، من هذه اجلهات، هذه اآلفاق
سالمه عليه هي جزٌء من معرفته  لكن املعرفة األهم هي هذه معرفة مقامات اإلمام و  ه  صلوات اهللأقوال

الفيض النازل إلينا هو هذا الركنح األهم و  ما يرتتبح عليها من الفضلو  معرفة مقامات اإلمام الغيبية، الغيبية
، حبسب ما أعرفهح من حديث أهل البيت سيأتينا بيانح ذلك إن شاء اهلل ت باعا  ، و يف معرفة اإلمام املعصوم

يأتينا إن شاء اهلل يف برناجمنا يف ، من غرييو  أكرب مينو  إ ا فالقضية أوسع، و محدودةـحبسب هذه املعرفة ال
سأشرحهح و  سالمه عليهو  طويل عن إمامنا الرضا صلوات اهللو  يأتينا هذا احلديث حديٌث محفص ل، فناء الكايف

 ا احلديث حديث محفص ل يتحدث فيه إمامنا الرضا عن مقام األئمة عليهم السالميف حينها حينما يأيت هذ
من هو هذا الذي  ؟من هو هذا ،فمن ذا الذي يبلغح معرفة اإلمام :من مجلة ما يقول فيه، عن منزلة اإلمامو 

يستطيعح أن من هو هذا الذي  - فمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلمام أو يمكنه اختياره -؟ يبلغح معرفة اإلمام
! األحم ة اليت جتهل ؟! األحم ة ختتار اإلمام؟خيتار اإلمام الذي هو هبذه املواصفات اليت أشرتح إىل جانٍب منها

هي مل تكن قد اختارت فكانت البيعة و  األحم ة اليت اختارت إذا كانت اختارت ما اختارت، أبسط شئوهنا
  :الكالم لهح و  يقول إمامنا الرضا - م أو يمكنه اختيارهفمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلما - فلتة  بعد ذلك

هيهات هيهات فمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ظلت العقول 
وتاهت الحلوم وحارت األلباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت 
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وحصرت الخطباء وجهلت األلباء  وكلت  - كالمح صرت عجزت عن ال - الحلماء وح ِصرت الخطباء
انتبهوا إىل كلمات  ،أصاهبا العي، عي ت  ا تستطيعح أن تتكلم - الشعراء وعجزت األ دباء  وعّيت البلغاء  

  :سالمه عليهو  ولينا الضامن ايب احلسن الرضا صلوات اهللو  إمامنا الثامن
كنه اختياره هيهات هيهات ظلت العقول هيهات هيهات فمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلمام أو يم

وتاهت الحلوم وحارت األلباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت 
 ءهؤ او  - الحلماء  وحصرت الخطباء  وجهلت األلباء  وكّلت الشعراء وعجزت األ دباء  وعّيت البلغاء

عن أي شيٍء عجزت كل ؟ يا أبا احلسن الرضا ؟عي ت البلغاء عن ماذاو  هم أهل احلديثو  هم أهل الكالم
من  - عن وصف شأٍن من شأنه -؟  ا زال احلديثح إلمامنا الثامن عن أي شيٍء عجزوا؟ و هذه القدرات

 أو الشأن التأرخيي ولد يف سنة كذا ؟أي شأٍن هل هو الشأن السياسي - عن وصف شأنٍ  - شأن اإلمام
! أبدا  الواقعح يشهد بأن هؤ اء بل األقل منهم مرتبة   ا ؟عن هذا استحشهد يف سنة كذا هؤ اء كلهم يعجزونو 

املواهب و  كل هذه القابلياتو  إمنا هناك شيٌء آخر تعجز عنه كل هذه القدرات الفائقةو  يعجزح عن ذلك
مث يقول  - عن وصف شأٍن من شأنه أو فضيلٍة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير - اإلنسانية املمتازة

  :إمنا لثامن األئمةو  الكالم ليس يلو  هو يستمرح يف حديثه  و  إمامنا
وكيف ي وص ف  ِبك له أو  - هلل يا آل ُم م د - وكيف يوصف  ِبك له أو ي نعت  بكنهه أو ي فه م  شيٌء من أمره

ي نعت بكنهه أو ي فه م  شيٌء من أمره أو يوجد  من يقوم مقامه ويغني غناه ال كيف وأنى وهو بحيث 
هو حبيث النجم هو بعيٌد عن إدراك و  من يد املتناولني إشارة إىل العقول - من يد المتناولينالنجم 
فاطمة اليت يقول عنها صادقح ، احلسن هو ابن فاطمةبن  هؤ اء أئمتنا هذا احلجة، هم أبناءح فاطمة، العقول

 كيف وأنى وهو ال - كذلك فحطمت عقول اخللق عن معرفتهم،  العرتة فحطمت عقول اخللق عن معرفتها
ووصف الواصفين فأين االختيار من هذا  - الكالم لثامن األئمةو  - بحيث النجم من يد المتناولين

أين العقول عن ؟ و فأين ا اختيار من هذا :هذا كالمهح وليس كالمي هو يقول - وأين العقول عن هذا
اهلل  ا يوجد إ ا و  - مثل هذا؟ أفي غير آل م ح مَّد يوجد؟! وأين يوجد   -؟ أين يوجدح مثلح هذا؟ و هذا

إن وجدت يف بعض الكتب أهنا منسوبٌة إىل أمري و  أبيات مجيلة لشاعرٍ  ؟أين يوجدح مثلح هذاو  عندكم
، سالمه عليهو  يف بعض الكتب وجدتح أن هذه األبيات منسوبة إىل أمري املؤمنني صلوات اهلل، املؤمنني

 :خمتصرة لكن فيها استد ال قوي تقولح هذه األبيات أبيات، فيها استد ال لطيف جدا  و  أبيات مجيلة
 ونيٌف كما قد صح  عن سيد الرسل   إذا افرتقت يف الدين سبعون فرقة  

نأيت و  حنن وصلنا يف كالم اإلمام الرضا احلديث املذكور يف الكايف الشريف يف اجلزء األول يف كتاب احلجة
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 ؟! ن العقول عن هذا وأين يوجد  مثل  هذاقال: فأين االختيار من هذا وأي ؟عليه فماذا قال
 والشيعة وهذي األحاديث معروفة يف كتب السنة

 ونيٌف كما قد صح  عن سيد الرسل  إذا افرتقت يف الدين سبعون فرقة  
 لـــــقـعـالو  رةـــيــصـبـرى يا ذا الـــاذا تـــفم ٍة ـــرقـرح فـــا  غيــــاجيـا نـكح منهـم يـول
 ل يلـق رىـاذا تـــن مـــة الناجيـــرقـأم الف  دٍ ـــم  ـح  ـح الك آل مــح هـة الـــرقــفـي الـأف

اةٌ   إن تقلو  فإن قلت هحالٌك كفرت  لـــخالف ذوي اجلهو م ـــفحالفه جنح
كفرت بالكتاب كله فكل الكتاب   ،بآية أويل األمر، بآية الو اية، كفرت بآية املباهلة،  كفرت بآية التطهري

  .فيهم
اةٌ   إن تقلو  ت هحالٌك كفرتفإن قل  لـــخالف ذوي اجلهو م ـــفحالفه جنح

 لـالفعو  ولـرضيتح هبم يف الدين بالق  يـم فإنـــمنه ومـــى القـإذا كان مول
 ل  ـــحـع الـــي أوسـن فـــن الباقيـوأنت م  دهح ـــولو  ا  ـــــــامـي إمـــا  لـــــــيـلـل  عـــخـف

إمامنا الصادق عليه السالم أيضا  هذا  ؟أين يوجدح مثل هذا؟ و ين العقول عن هذاأ؟ و فأين ا اختيارح من هذا
 يف كتاب احلجة وخطبة طويلة لإلمام الصادق عليه السالمو  يف اجلزء األولو  احلديث يف الكايف الشريف

ماذا ، سأشرحها يف برناجمنا يف فناء الكايف الشريف لكنين أقتطفح هذا املقطع منها الذي يناسبح حديثيو 
  :يقول ؟هذا كالم صادقهم ماذا يقول؟ و يقول فيه صادق العرتة عليه السالم

 ليست كلمايتو  هذه كلمات األئمة - ف م ن ع ِرف  من أ مَّة م ح مٍَّد صلى اهلل عليه وآله واِجب  حقِّ إمامه
ثوا الناس حبديثنا :األئمة قالواو   ،الناس إىل حديثنا أميلفإن قلوب  ،هذا حديثهم يا شيعة أهل البيتو  ،حد 

 أنا إذا حتدثت يف هذا الربنامج، حننح إذا حتدثناو  !؟أي قيمٍة حلديثنا ، ا ختلطوا حديثنا حبديثكم :هم قالوا
فإن كان يف كالمي شيٌء من احلسن ، هذه اقتبسها من كالمهمو  يف غريه  ألجل أن أبني  بعضا  من املعاينو 

ما كان و  فما كان من ححسٍن فمنهم، يٌء من هفوٍة أو خطٍأ فإنه مينإن كان يف كالمي شو  فواهلل من حسنهم
قطعا  ، هناك درجات للجمال )اللَّه مَّ إني أسأل ك  من جمالك بأجملِه( من هفوٍة أو خطٍأ أو قبٍح فهو مين

لك )اللهم إني أسألك من جما دعاء البهاء، اجلمال الذايت هلل ليس لهح مراتب، ليس املراد اجلمال الذايت
 تعاىل مجاٌل ليس فيه مراتب لكن الدعاء يتحدث عن مراتب اجلمالو  اجلمال الذايت هلل سبحانه بأجمله(

هذا اجلمال يف هذا الدعاء ، اجلمال مجاهلمو  )اللَّه مَّ إني أسألك من جمالك بأجملِه وكل جمالك جميل(
اللهم إين أسألك من مجالك : احلسنبن  اجلمال اإلهلي املذكور يف هذا الدعاء هو احلجة، هو إمام زماننا

إىل آخر فقرات الدعاء . .. من قدرتك بالقدرة املستطيلة، من كمالك بأكمله  ، من جاللك بأجل ه  ، بأمجله  
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إ ا ليس هو اجلمال اإلهلي ألن اجلمال و  سالمه عليهو  اجلمال هنا هو إمام زماننا صلوات اهلل. الشريف
مجاهلا كلهح قدرٌة كلهح ، ات اإلهلية ذاٌت بسيطة  ا توجد مراتب يف مجاهلاالذ، اإلهلي الذايت ليست فيه مراتب

أسألك من مجالك بأمجله  يعين هناك  :لكن الدعاء هنا يتحدث، مجاٌل سبحانهح من هو هكذا  ا هكذا غريه
ل على أي حاٍل مث، و كٌل إىل ذاك اجلمال يشريو  إن كان كل مجالك مجيل كما قلتح قبل قليلو  أمجلو  مجيل

من الشروح هذي مطالب و  من التوضيحاتو  هذه املطالب نأيت عليها إن شاء اهلل فيما يأيت من البحوث
حتتاج إىل شروٍح كثرية نأيت على بيان بعٍض من فحاويها إن شاء اهلل يف مستقبل األيام إن وفقنا و  عميقة
  .لذلك

كايف الشريف يف اجلزء األول يف كتاب قلتح احلديث هذا يف الو  ؟فماذا يقول إمامنا الصادق عليه السالم
يقول  ؟مالذي سيحصل له - فمن ع ِرف  من أ مَِّة م ح مٍَّد صلى اهلل عليه وآله واجب حقِّ إمامه - احلجة
 – فمن ع ِرف  من أ مَِّة م ح مٍَّد صلى اهلل عليه وآله واجب حقِّ إمامه و جد  ط عم  حالوة إيمانه: اإلمام

أنا  ا أشرح احلديث هنا إن شاء اهلل يف ، هذا جيدح هذه األشياء، و هناك طعمو  ةهناك حالو و  هناك إميان
حينما أصلح إىل اخلطبة الشريفة الصادقية اليت اقتطعتح منها و  درسنا يف فناء الكايف يف برناجمنا يف فناء الكايف

أييدا  للمعىن الذي أشرتح إليه لكنين فقط أذكرح هذا املقطع من كالمه  ت، هذا املقطع أشرحح هذا املعىن يف وقته  
؟ فهذا الذي يعرفح واجب حق إمامه  ماذا جيد، سالمه عليهو  قبل قليل يف مضمون معرفة اإلمام صلوات اهلل

و جد  ط عم  حالوة  -هباء و  ححسنو  الوة يعين مجالط - و جد  ط عم  حالوة إيمانه وفضل  طالوة إسالمه -
فمن ع ِرف  من أ مَِّة م ح مٍَّد صلى اهلل  -هذا الذي من احم ة  ُمح م ٍد  – إيمانه وع ِلم  فضل  طالوة إسالمه

هذه كلمات الصادق  ا ، إىل أمهية كالم األئمة ألجل أن يحلتفت أنا أحعيد - عليه وآله واجب حقِّ إمامه
اعا  سريعا  و  أن أقوهلا هكذا أمر عليها مرورا  سريعا   ، ن حديث أهل البيتكفانا كفانا غفلة  ع،  تسمعها مين مسح

  .كفانا هجرة  حلديث أهل البيت، و هذه كلمات أهل البيت كفانا غفلة  
فمن ع ِرف  من أ مَِّة م ح مٍَّد صلى اهلل عليه وآله واجب حقِّ إمامه و جد  ط عم  حالوة إيمانه وع ِلم  فضل  

 - حجة على أهل مواّدِه وعالمه طالوة إسالمه ألن اهلل تبارك وتعالى ن ص ب  اإلمام ع ل ما  لخلقه وجعله  
 - قلتح هذا الكالم أشرحهح يف حينه  ليس اآلنو  ،يأيت منها املد د أهل مواده  العوامل اليت يأيت منها الفيض

ألن اهلل تبارك وتعالى ن ص ب  اإلمام ع ل ما  لخلقه وجعله  ح ّجة على أهل مواّدِه وعالمه ي م دُّ بسبٍب إلى 
تاج الوقار وغّشاه  بنوٍر من الجبار، ي م دُّ بسبٍب إلى السماء ال ينقطع  عنه مواّده  السماء، وألبسه  اهلل

نفس املضامني  تالحظون - وال ي نال ما عند اهلل إال بجهة أسبابه وال يقبل  اهلل أعمال العباد إال بمعرفته
أن النجاة يف اآلخرة و  دى بسببه  أن اهلو  أن األعمال تحقب لح بسببه  و  اليت أشرتح إليها أن الفيض  يأيت بسببه  
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هذه هي املعرفة  - ال ي نال ما عند اهلل إال بجهة أسبابه وال يقبل  اهلل أعمال العباد إال بمعرفته - بسببه
 أسألح اهلل سبحانهو  هذي هي معرفةح إمام زماننا، اليت تتحدثح عنها الروايات اليت أشرتح إليها قبل قليل

احلسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل بن  ني هذه الربامج يف برناجمنا احلجةتعاىل أن يوفقين يف مضامو 
عليه أو يف الربامج األخرى كربناجمنا يف فناء الكايف الشريف أن أتناول جانبا  مما أمتكنح من بيانه  يف معرفة 

ملن و  عمري يلو  يايتحو  هناريو  واهلل أمتىن أن أقضي  ليلي، و سالمه عليهم أمجعنيو  أهل البيت صلوات اهلل
هنارنا يف هذه األجواء يف أجواء معرفة و  خل  د م ة احلسني أن نعيش ليلناو  من أهل أحنسيو  أحب من إخواين

  :لكنين أعزي نفسي فأقولو  لكن ما كل ما يتمىن املرء يدركهح و  يف أجواء حديث أهل البيتو  أهل البيت
 أختم حديثي خماطبا  إمام زماين صلوات اهللو  فسي هبذه الكلماتأعزي ن، إن ما  ا يحدر كح كحلُّه  ا يحرت كح كله

 :سالمه عليه أقول سيدي يا بقية اهللو 
 رابـــن خـميـن العالـبيو  يـوبين   بينك عامرٌ و  فليت الذي بيين

  إمنا هو لسان حال كل املؤمنني لسان حال كل ُميب أهل البيت.و  وأعتقدح أن هذا ليس هو فقط أنا أقولهح 
 رابـــن خـميـن العالـبيو  يـوبين   بينك عامرٌ و  الذي بيين فليت

 األنام غ ضابو  وليتك ترضى   رةٌ ــاة مريــحيـالو  وــلـحـك تــتـيـول
معرفة و  و ايةو  تصبحون على مود ةو  أسألكم الدعاء مجيعا  ، يا بقية اهلل يا وجيها  عند اهلل أشفع لنا عند اهلل

  .يف أمان اهللو  سالمه عليهماو  اهللاحلسن العسكري صلوات بن  احلجة



 

 لثةاثاحللقة ال
 

احلسن بن  احللقة الثالثة من برناجمنا احلجة، اإلميانو  مس اكم اهلل باخلري، بركاتو  رمحةٌ و  سالٌم من اهلل عليكم
نبا  من كما مر  يف احللقتني السابقتني من هذا الربنامج أن أتناول جا،  العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه

وناته  ؤ شو  اليت تدور مضامينها حول إمام زمانناو  سالمه عليهمو  أحاديث أهل بيت العصمة صلوات اهلل
اخلمسون من حبار و   ا زال الكتاب بني يدي كما يف احللقتني السابقتني اجلزءح الثاين، و صلوات اهلل عليه

ديث الشريفة  ما ميكن أن يكشف  أو يوض ح  كما هي طريقيت يف احللقتني السابقتني أنتقي من األحا،  األنوار
 ا زلنا يف باب فضل انتظار و  ههوره  الشريفو  ات غيبته  وشؤون صورة  جمملة عن إمام زماننا صلوات اهلل عليه

رواية  و  إمنا أتـ نـ ق لح بني أبواب هذا الكتاب أقتطفح رواية  من هناو  سوف لن أتوقف  عند هذا الباب، و الفرج
  .قتطفح الثمارح الناضجةمن هناك كما تح 

 الثالثون من باب فضل انتظار الفرجو  الرواية اليت أردتح أريدح الشروع يف تالوهتا على مسامعكم هي الثانية
عن الحكم بن  -الرواية ، اسن للربقي رضوان اهلل تعاىل عليهالـمح لسي عن كتابالـمج يرويها شيخناو 

يه السالم الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال: يا أمير ع يينه قال: ل مَّا قتل أمير  المؤمنين عل
المؤمنين طوبى لنا إذ ش ِهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤالء الخوارج، فقال أمير المؤمنين: 

والذي فلق  الحبَّ وبرأ الن ْسم  أو وبرأ  -على القراءتني  - والذي فلق  الحبَّ وبرأ الن ْسم  أو الن س م  
م  لقد ش هدنا او لقد ش ِهدنا في هذا الموقف أ ناٌس لم يخلق اهلل آبائهم وال أجدادهم بعد، فقال الن س  

الرجل: وكيف يشهدنا قوٌم لم ي خلقوا؟ قال: بلى قوٌم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن  فيه 
  .وي سلِّمون لنا فأولئك ش ركائنا فيما ك نا فيِه حقا  حقا  

مسيت بواقعة ، و ة بشكٍل جممل زمان الرواية موقعة النهروان اليت قتل فيها أمري املؤمنني اخلوارجالرواية واضح
هذا الرجل قال ألمري املؤمنني يا أمري ، النهروان نسبة  إىل هنٍر حدثت عندهح املعركة يسمى بنهر النهروان

طوىب كما يف ، و ىن هنيئا  أو طيبا  لناطوىب كما مر  علينا يف لغة العرب طوىب تأيت مبعو  املؤمنني طوىب لنا
بيه يف و  أيب طالببن  روايات أهل البيت أسٌم لشجرٍة يف جنة عدن يف دار علي ما من داٍر من دور ُمح

احلب  واضٌح و  - والذي فلق  الحبَّ  -اجلنان إ ا ويدخل فيها يتدىل فيها غصٌن من أغصان  تلكم الشجرة 
قد و  الن س م  هي النفس قد تحطلقح على نفس اإلنسانو  - وبرأ الن س م   -بات معناها احلبة اليت يأيت منها الن
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برأ ، و الذي فلق  احلب  ف لقح احلب  أن هح شقها فأخرج منها نباتا  حيا  و  يعين، احليوانو  تحطلقح على نفس اإلنسان  
م  أو الن س م  برأ يعين خلق  خلق الن سم ة أو الن س م    ملوقف ش ه دنا أحناٌس مل خيلق اهلل آبائهميف هذا ا :قال، الن سج

كيف كانت عملية الشهود عملية الشهود كانت هي املشاركة بالنوايا فمن أحب  عمل قوٍم   ، ا أجدادهمو 
ر  معهم هكذا يف أحاديث النيب األعظم صلى اهلل عليه، و أحشر ك  يف عملهم ، سلمو  آلهو  من أحب  قوما  ححش 

آخر الزمان كما مر  علينا هو الزمان الذي يبتدئح منذح و ادة إمام و  آخر الزمان يتحدث عن قوٍم يكونون يف
سالمه عليه إذ أن األخبار الشريفة تقول بأنهح يولدح يف آخر الزمان فآخر الزمان يبتدئ و  زماننا صلوات اهلل

فاحلديث عن ، هذاليس خمصوصا  مبقطٍع زماين كزماننا و  إىل يومنا هذاو  للهجرة الشريفة 422منذح سنة: 
احلديث عن أهل آخر الزمان عن الذين يكونون أشياعا  لهح يف و  آخر الزمان يعين عن إمامنا الذي يغيب

لسي أورد هذه الرواية يف باب فضل انتظار الفرج باعتبار أن انتظار الفرج الـمج لذلك الشيخح ، ذلكم الزمان
وكيف يشهدنا قوٌم لم ي خلقوا؟ قال: بلى قوٌم فقال الرجل:  -من أفضل عبادات  أهل آخر الزمان  هو

للهجرة  422 :الذي يبتدئح منذ سنةو  أي يف زمان إمامنا احلجة عليه السالم - يكونون في آخر الزمان
يحسل مون إلمام  ،يحسل مون لنا يحسل مون  مبا أخربناهم - يشركوننا فيما نحن فيه وي سلِّمون لنا -الشريفة 
 . حقا  حقا   -أي يف قتال اخلوارج  - ركائنا فيما كنا فيهفأولئك ش   -زماهنم 

عن م ح مَّد بن  -ابن أيب زينب النعماين بسنده ، لسي عن غيبة النعماينالـمج يرويها شيخنا، روايٌة أخرى
منصور الصيقل عن أبيه منصور قال: قال أبو عبد اهلل عليه السالم: إذا أصبحت وأمسيت يوما  ال 

املقصود هنا من  - إذا أصبحت وأمسيت يوما  ال ترى -كحالنا اآلن   - من آل م ح مَّد ترى فيه إماما  
إذا أصبحت وأمسيت يوما  ال ترى فيِه إماما  من آل  -املقصود منها اللقاء املباشر ، الرؤيا الرؤية احلسية

فرج صباحا  م ح مَّد فأِحبَّ من كنت ت ِحب وأبغض من كنت ت بغض ووالي من كنت توالي وأنتظر ال
، سالمه عليه يريد أن يقول مت سكوا مبا يف أيديكم من ديٍن قد ورد إليكم عناو  اإلمام صلوات اهلل - ومساء  

أمسيت يوما   ا ترى فيه  إماما  من آل ُمح م د فتم س ك مبا عندك من دين قد جاءك  منا  ا و  فإذا أصبحت
إذا أصبحت وأمسيت يوما  ال ترى فيِه إماما  من آل  -  اتبتدع رأيا  جديدا  و  تذهب خلف اآلراء املختلفة

أحب  من كنت حتب قطعا  هنا ليس املراد احلب الذي هو مثال  للصديق  - م ح مَّد فأِحبَّ من كنت ت حب
احلب الذي هو أساسح ، األرحام املراد من احلب هنا احلب يف درجته  العلياو  أو للزوجة أو للولد أو لألقرباء  

حينما يسألون اإلمام عليه ، هل الدينح إ ا هذا، و براءةو  إمنا الدين و ايةٌ ، بحغضو  إمنا الدين حبٌّ ، الدين
هل الدينح إ ا هذا! فاملراد هنا و  قال ؟أو أن البحغض  يف اهلل من الدين ؟السالم هل أن احلحب  يف اهلل من الدين

ت ت ِحب وأبغض من كنت ت بغض ووالي من  فأِحبَّ من كن -من احلب يف معناه األعلى يف معناه األرقى 
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، أن ت تم س ك  بعقيدتك - وأنتظر الفرج صباحا  ومساء   - ؟مث ماذا - كنت توالي وتبرأ ممن كنت تتبرأ
أنتظر الفرج  - وأنتظر الفرج صباحا  ومساء   -أن تتمسك بدينك الذي جاء عن األئمة عليهم السالم 

إمنا ميكن ، و سالمه عليهو  توقيت معني لظهور إمام زماننا صلوات اهللمساء أي أنهح  ا يوجدح هناك و  صباحا  
محراد األئمة عليهم السالم يأمروننا بانتظار الفرج ، و أن يكون يف صباح يوم الغد أو يف مساء هذا اليوم

مه عليه سالو  أن نتفاعل معهح  ا أن ن ركحن  قضية اإلمام صلوات اهلل، أن نتفاعل مع إمام زماننا مساء  و  صباحا  
عملية ترابط عملية ، أي هناك عملية تفاعل مساء  و  إىل الزمن يطويها النسيان أنتظروا الفرج صباحا  

 . سالمه عليهو  استحضار إلمام زماننا صلوات اهلل
عن عبد اهلل بن سنان قال: دخلت  أنا وأبي على أبي عبد اهلل عليه السالم فقال:   -روايٌة أخرى أيضا  
رتم في حاٍل ال يكون فيها إمام هدى وال ع ل ٌم ي رى فال ينجو من تلك الحيرة إال من كيف أنتم إذا ص

دعا بدعاء الغريق، فقال أبي: هذا واهلل البالء، فكيف نصنع ج علت  فداك حينئٍذ؟ قال: إذا كان ذلك 
ألنهح يف زمان  - قال: إذا كان ذلك ولن ت دركه   -سنان بن  اإلمام هنا حيد ث والد عبد اهلل - ولن ت دركه  

  .فتمسكوا بما في أيديكم حتى يصح لكم األمر -اإلمام الصادق 
كيف أنتم  :والدهح على اإلمام الصادق عليه السالم فاإلمام يقولو  دخل هو، سنانبن  الرواية عن عبد اهلل

، اإلمام هو العلمو  بي نا   واضحا   علم يعين شيئا   - إذا صرتم في حاٍل ال يكون فيه إمام هدى وال ع لٌم ي رى
في حاٍل ال يكون فيها إمام هدى وال ع لٌم ي رى فال ينجو  -العلم هو العالمة الواضحة هو الربهان البني  

هذه احلرية وقع  فيها الكثريح من الشيعة بعد شهادة إمامنا احلسن ، هذه احلرية وقعتو  - من تلك الحيرة
، الشيعةح اختلفوا، تقس م  الناسو  ة إمام زماننا وقعت احلريةبعد غيب، و سالمه عليهو  العسكري صلوات اهلل

حرية شديدية مل ينجو منها إ ا و  وقعت فتنة، و اختلفت آرائهم يف أنهح هل غاب  اإلمامح أم أن اإلمامة أنتهت
 حىت يف زمان الغيبة الصغرى يف زمان النواب اخلاصني أيضا  كانت هناك فتنة وقع فيها الكثريح ، و املخلصون
كيف أنتم إذا صرتم في حاٍل ال يكون فيها  -تفاصيلح هذا األمر رمبا نتناوهلا يف وقٍت آخر ، و من الشيعة

دعاء الغريق هو هذا  - إمام هدى وال ع لٌم ي رى فال ينجو من تلك الحيرة إال من دعا بدعاء الغريق
اللَّه مَّ عرِّفني نفسك  :ج السابقةالدعاء الذي رمبا أشرت إليه يف بعض احللقات السابقة أو يف بعض الربام

اللَّه مَّ عرِّفني نبيك  -يف نسخٍة أخرى مل أعرف نبيك و  - فإنك إن لم ت عرِّفني نفسك لم أعرف رسولك
هذا الدعاء هو الدعاء ، مل أعرف نبيك،  أعرف رسولكمل .فإنك إن لم ت عرِّفني نبيك لم أعرف ح جَّتك

ينجو من تلك الحيرة إال من دعا بدعاء الغريق فقال أبي: هذا واهلل فال  -الذي يحعر فح بدعاء الغريق 
استعمل اإلمام لن للنفي و  - البالء فكيف  نصنع  ج ِعلت  ِفداك حينئٍذ؟ قال: إذا كان ذلك ولن ت دركه  
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كوا فتم سَّ  -لكن الوصية لنا ، و سنان أي سنانبن  التأبيدي أنهح أكيدا  لن تحدرك ذلك خماطبا  والد عبد اهلل
 لذلك أئمتنا صلوات اهلل، متسكوا مبا جاء عنا مبا رود عن األئمة - بما في أيديكم حتى يصح لكم األمر

وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم : قالوا ؟سالمه عليهم أمجعني ماذا قالواو 
رواة و  إرجاع إىل رواة احلديث، قدسةكما يف التوقيع الصادر عن الناحية امل  .حجتي عليكم وأنا حجة اهلل

ححجيتهم متأتية ، إ ا ليست احلجة فيهم مبا هحم همو  احلديث حجتهم متأتية أهنم ينقلون كالم أهل البيت
حينما يبتعدون عن روايات أهل البيت ، و من أهنم ينقلون روايات أهل البيت من هنا جاءت ححجيتهم

ما زالوا مرتبطني هبذه العروة بأهل البيت حبديثهم فلهم  - نافارجعوا إلى وراة أحاديث -تسقط ححجيتهم 
 احلحجية ما أن ينفصلوا يبتعدوا عن هذه العروة فتسقط ححجيتهم ألن ححجية رواة األحاديث ححجيٌة عر ضية

الذايت هو ، سالمه عليه ححجيٌة ذاتية  ا تنفكح عنهو  ححجية اإلمام املعصوم صلوات اهلل، ليست ححجية ذاتيةو 
كما كان األئمة يقولون ،  ححجية رواة األحاديث ححجيٌة عرضية، العر ضي هو الذي ينفكو  ذي  ا ينفكال

أهل بيته  يف و  ثابت حينما كان ميدحح النيببن  آله قال حلسانو  أو النيب صلى اهلل عليه، مثال  لدعبل اخلزاعي
. ينطق  على لسانك ما دمت معناال زال روح القدس  :آلهو  قال لهح النيب صلى اهلل عليه، زمان النيب

، أهل بيتهو  آله قد ابتعد  عن النيبو  ثابت بعد شهادة النيب صلى اهلل عليهبن  إشارة واضحة ألن حسانو 
 -سالمه عليهم أمجعني و  فححجيتهم كما قلت مع كوهنم مع روايات أهل البيت ومع أهل البيت صلوات اهلل

حىت تتبني لكم احلقائق  - ديكم حتى يصح لكم األمرإذا كان ذلك ولن تدركه فتمسكوا بما في أي
 لذلك هناك رواية أخرى بنفس املضمون عن إمامنا الصادق صلوات اهلل، و حىت يتبني لكم أمر إمام زمانكم

حىت تحبني   لكم احلقائق حىت  - تمسكوا باألمر األول الذي أنتم عليه حتى ي بي ن  لكم -سالمه عليه و 
 .الروايات يف هذا املضمون كثريٌة عن أهل البيت، م صلوات اهلل وسالمه عليه قد ههرتعرفون أن إمام زمانك

عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اهلل عليه السالم  ،لسي عن غيبة النعماينالـمج روايٌة أخرى يرويها شيخنا
ي جحرها فبينا أنه قال: يأتي على الناس زماٌن يصيبهم فيها سبطة، يأرز  العلم فيها كما تأرز الحية  ف

هم كذلك إذ طلع  عليهم نجٌم، قلت  فما السبطة؟ قال الفترة، قلت فكيف نصنع  فيما بين ذلك؟ 
  .قال: كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع اهلل لكم نجمكم

السبطة هي الفرتة كما قال اإلمام عليه السالم يف نفس  - يأتي على الناس زماٌن يصيبهم فيها سبطة
الزمان الذي تفرتح فيه ، الفرتة يعين الزمان الذي يفرتح فيه  العلم - لت  فما السبطة؟ قال الفترةق -الرواية 

يأتي على الناس زماٌن  -سالمه عليه و  هو زمانح غيبة إمامنا صلوات اهللو  احلجة الظاهرة على الناس
تأرزح احلية  ؟احلية يف جحرهامىت تأرزح  - يصيبهم فيها سبطة يأرز  العلم فيها كما تأرز الحية  في جحرها
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حينما يصيبها الس بات أو السحبات فتأرزح يف ، يف جحرها يف فصل الشتاء حينما يصيبها الس بات أو السحبات
تسبت يصيبها السحبات يف جحرها فيقول إن يف هذه ، تسبتو  تلتفح احليةح حول نفسها، جحرها أي تسبت
سالمه و  سبطة ألن العلم مصدرهح األصلي هو املعصوم صلوات اهلليصيبهح  ؟ماذا يصيبهح ، الفرتة يصيبح العلم

يأتي على الناس زماٌن يصيبهم فيها سبطة يأرز   -عليه فحني يغيبح املعصوم سيكون العلم يف سبطة 
فبينما هم كذلك  -هم يف غفلٍة من أمرهم و  - العلم فيها كما تأرز الحية  في جحرها فبينما هم كذلك

فيما بني  - ٌم، قلت  فما السبطة؟ قال: الفترة، قلت فكيف نصنع  فيما بين ذلك؟إذ طلع  عليهم نج
قال: كونوا على أنتم عليه حتى يطلع اهلل  -ذلك يعين قبل أن يسطع جنمكم قبل أن يسطع إمامكم 

 . لكم نجمكم
 نعماينهذه الرواية جاءت يف غيبة ال - كيف أنتم إذا وقعت السبطة بين المسجدين - يف رواية أخرى

 -البطشة املقتلة العظيمة و  - كيف أنتم إذا وقعت البطشة  بين المسجدين - لكنها وردت يف الكايفو 
وكيف أنتم إذا وقعت البطشة   -كما يف رواية النعماين   - كيف أنتم إذا وقعت السبطة بين المسجدين

رة كما تأرز  الحية  في جحرها يأرز  العلم فيها في تلكم الفت -كما يف رواية الكليين   - بين المسجدين
واختلفت الشيعة  بينهم وسمى بعضهم بعضا  كذابين ويتفل بعضهم في وجوه بعض فقلت  ما عند 

ليس  - قال: الخير كله  عند ذلك -أن خيتلف الشيعة فيما بينهم ، أن خيتلف الناس - ذلك من خير
إمنا مراد و  ني أو أن يتفل بعضهم يف وجوه بعضمراد اإلمام أن اخلري يف أن الشيعة يحسمي بعضهم بعضا  كذاب

سالمه عليه أنهح إذا وقعت هذه األحداث فإن هذه األحداث تشريح إىل قرب الظهور و  اإلمام صلوات اهلل
كيف أنتم إذا وقعت السبطة  أو البطشة  بين المسجدين يأرز   -فاخلري يف هذا الكالم من هذه اجلهة 

أين و  يف بعض الروايات ستأتينا أن العلم سيأرزح من الكوفةو  - ي جحرهاالعلم فيها كما تأرز  الحية ف
يظهرح يف و  ورمبا هذه الروايات اليت تتحدث عن أن العلم يأرزح من أرض كوفان، يظهر يف مدينة قم؟ و يظهر

ها كما تأرز  يأرز  العلم في -أرض قم رمبا جند لتطبيقها يف زماننا هذا من القرائن مما مر  يف السنوات املاضية 
الحية في جحرها واختلفت الشيعة بينهم وسمى بعضهم بعضا  كذابين ويتفل  بعضهم في وجوه بعض، 
: ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير  كله  عند ذلك، يقوله  ثالثا  الخير  كله  عند ذلك الخير  كله   فقلت 

هذه األحداث تكونح قريبة  من أيام  فرج  إشارة إىل أن - عند ذلك الخير  كله  عند ذلك وقد قـ ر ب  الفرج
 . سالمه عليهو  إمام زماننا صلوات اهلل

عن أبي بصيٍر عن أبي عبد اهلل عليه  -لسي عن غيبة النعماين الـمج ورواية أخرى أيضا  رواها شيخنا
سالمه و  اهلليعين اإلمام الباقر صلوات  - السالم أنه  قال: قال لي أبو عبد اهلل، قال لي أبي عليه السالم
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هذا املعىن ورد يف وراياٍت عديدة من أنهح من العالمات  - البد لنا من آذربيجان ال يقوم  لها شيء -عليه 
حتدثت ، و فتنٌة كبرية حتدثح يف بالد آذربيجان، سالمه عليهو  القريبة من ههور إمام زماننا صلوات اهلل

 ا يقومح هلا  - د لنا من آذربيجان ال يقوم  لها شيءالب -عن ع ظ م  هذه الفتنة و  الروايات عن هذه الفتنة
أحالس بيوتكم  - وإذا كان ذلك فكونوا أحالس بيوتكم -إىل ك رب هذه الفتنة و  شيء إشارة إىل عظمة
 - وإذا كان ذلك فكونوا أحالس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا -ألتصقوا ببيوتكم ، أي اعتزلوا يف بيوتكم
فألبدوا ما ألبدنا فإذا  -بتعدوا عن التدخل يف فيما يتدخل فيه  الناس يف أيام الف َت  ا، ألبدوا أي ابتعدوا عن

فإذا تحرَّك  م تحرِّك نا  -محراد حتر ك  محتحر كحنا أي أن اإلمام عليه السالم قد ههر يف مكة ـالو  – تحرَّك  م تحرِّك نا
فاسعوا إليه ولو  -ارجلكم و  أيديكمو  دامكمولو حبوا  يعين ولو زحفا  على أق - فاسعوا إليه ولو حبوا  

بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاٍب  -إىل اإلمام صلوات اهلل عليه  - حبوا  واهلل لكأني أنظر  إليه
وكتاب جديد  ا يعين أن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه سيأيت بقرآٍن غري  - جديد على العرب شديد

القرآن تعر ض  ، نهح سيأيت بقرآٍن يحبنيح معىن  جديدا  للقرآن سيأيت بتفسرٍي جديٍد للقرآنإمنا املراد أو  قرآننا هذا
إىل يومنا هذا و  آلهو  القرآن منذح وفاة نبينا صلى اهلل عليه، للتحريف من جهة التفسري  ا من جهة األلفاظ

ه بين الركن والمقام يبايع واهلل لكأني أنظر  إلي -وهو يتعر ضح للتحريف املعنوي  ا للتحريف اللفظي 
ستأتينا و  - الناس على كتاٍب جديد على العرب شديد، وقال: ويٌل ِلط غاة العرب من شٍر قد اقترب

أيضا  من ، تأتينا روايات أخرى نتحدثح عن تفاصيلها حينما ت ردح تلكم الرواياتو  مثلح هذه املضامني أيضا  
 . حللقةالروايات اليت أردتح أن أشري إليها يف هذه ا

عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اهلل عليه  -الرواية أيضا  نقلها عن غيبة النعماين 
السالم أنه  قال: ما يكون  هذا األمر حتى ال يبقى صنٌف من الناس إال قد و لوا على الناس حتى ال 

ا يكونح هذا األمر يعين ما يكون ههور م - يقول قائل إنا لو و لينا ل ع دلنا ثم يقوم القائم بالحق والعدل
 ا اجتاه فلسفي و   ا اجتاه فكريو   امجاعةو  اإلمام حىت  ا يبقى صنٌف من الناس  ا يبقى حزب و ا جمموعة

يف روايات و  - حتى ال يبقى صنٌف من الناس إال قد و لوا على الناس -و ا اجتاه سياسي و ا اجتاه ديين 
يعين  ا تبقى جمموعة  ا  - حتى ال يقول قائل إنا لو و لينا ل ع دلنا -لموا هو  أخرى أيضا  وحلوا على الناس

حىت  ا ، حيكمون فيظلمون،  ا أي جهة من اجلهات يف هذا العامل يف كل العاملو   ا فرقة و ا كيانو  حزب
بعدما  عد ا  و  أنهح ميألح األرض قسطا  ، يقول أحد لو حكمنا لعدلنا حىت يتحقق هذا املعىن أنه ينتشر الظلم

ما يكون  هذا األمر حتى ال يبقى صنٌف من الناس إال قد و لوا على الناس حتى ال  - جورا  و  ملئت هلما  
 .سالمه عليهو  إمام زماننا صلوات اهلل - يقول قائل إنا لو و لينا ل ع دلنا ثم يقوم القائم بالحق والعدل
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عن أبي خالد  -عليه يرويها أبو خالد الكابلي سالمه و  أخرى مرويٌة عن إمامنا الباقر صلوات اهلل رواية
 األئمة صلوات اهللو  - الكابلي عن ابي جعفر عليه السالم أنه  قال: كأني بقوٍم قد خرجوا بالمشرق

ما ورائها ألن األئمة كانوا يقطنون و  سالمه عليهم أمجعني حينما يتحدثون عن املشرق فإهنم يقصدون إيرانو 
إمامنا الباقر كان يقطنح يف املدينة حينما يتحدث عن املشرق فمشرق ،  الكوفةإما يف املدينة أو يف ؟أين

كأني بقوٍم قد خرجوا بالمشرق يطلبون  -ما ورائها و  املدينة مشرق اجلزيرة العربية مشرق احلجاز هو إيران
نه فيهدأون قد يعين هلم هنضة أوىل يطالبون باحلق فال يحعطو  - الحق فال ي عطونه ثم يطلبونه  فال ي عطونه

 - ثم يطلبونه  فال ي عطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم -يحقمعون مث هلم هنضة ثانية 
فالن وضع سيفهح على عاتقه أنهح قد محل  وضعوا سيوفهم على عواتقهم ليس بالضرورة املراد حينما نقول

هو استعدادهح للقتال استعدادهح و  ى حنو الكنايةسيفا  فعال  قد يكون يف بعض األحيان هذا التعبري تعبرٌي عل
فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم  -للجهاد استعدادهح للتضحية يف سبيل قضيته  بكل ما ميلك 

في عطون ما سألوا فال يقبلونه حتى يقوموا وال يدفعونها إال إلى صاحبكم قتالهم شهداء أما إني لو 
كأن هذه األحداث ستكون قريبة  من زمان ههور   - احب هذا األمرأدركت  ذلك ألبقيت  نفسي لص

أما إني لو أدركت  ذلك ألبقيت  نفسي لصاحب هذا  -: إمامنا صلوات اهلل عليه لذلك إمامنا يقول
  .األمر

سالمه و  هذا احلساب ليس دقيقا  لكن على سبيل املثال اإلمام الباقر صلوات اهللو  يعين لو أردنا أن حنسبها
سالمه عليه يعين كانت يف و  إمامة إمامنا الباقر صلوات اهللو  اخلمسنيو  هو يف سن السابعةو  ه أستحشه د  علي

، األربعينات من عمره  الشريف ألنهح حينما كان يف كربالء كان عمرهح آنذاك ما بني األربع إىل اخلمس سنوات
 فإذا مجعنا مخس سنوات مع مخسة، ثالثني سنةو  إمامة إمامنا السجاد صلوات اهلل عليه كانت مخسةو 
فحىت لو فرضنا ، مخسني سنةو  عمره سبعةو  هو قد استحشه دو  ثالثني يكون عمر اإلمام تقريبا  يف األربعنيو 

بني و  أن هذه الرواية أو هذا احلديث قالهح يف أول زمان إمامته  فالفرتة الزمانية بني شهادته  صلوات اهلل عليه
إ ا قد و  ة هي كلها أقل من عشرين سنة إذا أردنا أن حنسب الرواية هبذا احلسابقوله  هذا يعين مدة اإلمام

الرواية تريد أن تشري أن هذه األحداث لو وقعت يف املشرق فإن هذا سيكون ، تكون القضية يف اجتاٍه آخر
طلبون كأني بقوٍم قد خرجوا بالمشرق ي -سالمه عليه و  يف زماٍن قريب من ههور زمان إمامنا صلوات اهلل

الحق فال ي عطونه ثم يطلبونه  فال ي عطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم في عطون ما سألوا 
وهو اإلمام  - وال يدفعونها إال إلى صاحبكم -حىت يكون األمر بأيديهم  - فال يقبلونه حتى يقوموا

 - نفسي لصاحب هذا األمر قتالهم شهداء أما إني لو أدركت  ذلك ألبقيت   -احلجة عليه السالم 
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لسي هناك حتت الرواية بيان يقول  ا يبعد أن يكون إشارة  إىل الدولة الصفوية شي دها اهلل الـمج طبعا  الشيخ
يعين تأويل ، وهذا التأويل يف الروايات موجود يف كل عصر، وصلها بدولة القائم عليه السالمو  تعاىل

يف  ، الف َت  اليت تقع يف زمان الغيبة لهح تأويالت عديدةو  عن الوقائعو  الروايات اليت تتحدث عن عالئم الظهور
هذا من أوضح األمثلة و  كل زمان هناك من حياول أن يحطبق هذه الروايات على الزمان الذي يعيشح فيه

وصلها بدولة و   ا يبعد أن يكون إشارة  إىل الدولة الصفوية شي دها اهلل تعاىل :لسي هنا يقولالـمج الشيخ
حدثت يف املشرق يف إيران فهو يعين يظن  ؟باعتبار أن هذه األحداث حدثت ماذا، القائم عليه السالم

 ميكن أن تنطبق أيضا  يف زماننا هذاو  هكذا أهنا تنطبق على ذلك الزمان ليس على حنو القطع قال  ا يبعد
قريبة  من زمان ههور لكن كل ما يف هذه الرواية هو أحداث هذه األحداث تكون  ميكن أن  ا تنطبقو 

 . إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه
عن البزنطي قال: سمعت  الرضا عليه السالم يقول: قبل هذا األمر بئوح فلم أدري ما  -روايٌة أخرى 

 - البئوح فحججت  فسمعت  إعرابيا  يقول: هذا يوٌم بئوح فقلت له : ما البئوح؟ فقال الشديد الحر
من مجلة العالئم أو الروايات اليت حتدثت عن زمان الظهور سيكونح يف وقٍت شديد هذا يف الروايات موجود و 

بينا شباب  الشيعة وهم نيام على سطوح  -احلر كأن الظهور يكون يف الصيف حىت يف بعض الروايات 
بينا  -هذه الظاهرة موجودة يف الشرق عندنا أن الناس تنام على سطوح بيوهتا يف فصل الصيف و  - بيوتهم

 تتحدث عن أحداث تكون قريبة من زمان ههور إمامنا صلوات اهللو  - شباب  الشيعة على سطوح بيوتهم
إمنا بصورٍة و  سالمه عليه كأن بعض شباب الشيعة يرفعون الوسادة فيجدون ورقة  بيانا  مل يكونوا قد وضعوهو 

على أي حاٍل البئوح ، يهسالمه علو  غيبية وضع حتت وسائدهم يأمرهم بالذهاب إىل إمامهم صلوات اهلل
روايات و  سيكون ههور إمام زماننا صلوات اهلل عليه حبسب هذه الرواية، هو اليوم أو الوقت الشديد احلر

ميكن اإلشارة إىل هذه القضية أن ، أخرى يف وقت الصيف يف الوقت الذي تكون فيه احلرارة شديدة جدا  
 ا أريد أن أقول أن الرواية تشري إىل هذه القضية رمبا ، ريةشدة احلرارة يف الشرق قد ازدادت يف السنوات األخ

 . ليس ذلك ببعيدو  تشري إىل هذا
عن أبي بصيٍر عن أبي عبد اهلل  -لسي أيضا  نقلها عن غيبة النعماين الرواية الـمج هناك روايٌة رواها شيخنا

إذ أتاهم  -وسم احلجيج الناس وقوف بعرفات م - عليه السالم أنه  قال: بينا الناس وقوفا  بعرفات
الناقة ، الناقة الذعلبة الناقة اليت تكون شديدة السرعة، الناقة الذعلبة هي السريعة - راكٌب على ناقٍة ذعلبة

إذ أتاهم راكٌب على ناقٍة ذعلبة يخبرهم بموت خليفة عند موتِه فرج  آل م ح مٍَّد  -اليت يحقال هلا ناجية 
بينا الناس  -يعين اليوم الناس وقوف يف عرفات ، الزمان هو عرفات - عليهم السالم، وفرج الناس جميعا  
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 -ناقة ذعلبة ناقة سريعة  - إذ أتاهم راكب على ناقٍة ذعلبة -يف التاسع من ذي احلجة  - وقوفا  بعرفات
عند  -هناك رئيس سيموت أو مات ، هناك ملك، هناك سلطان، هناك خليفة - يخبرهم بموت خليفة

عند موته  فرج آل  - فرج آل م ح مٍَّد عليهم السالم وفرج  الناس جميعا   -موت هذا اخلليفة عند  - موتهِ 
 سالمه عليه أو هو فرج للخالص من هلم هاملٍ و  ُمح م د رمبا مراد بالفرج هنا هو ههور اإلمام صلوات اهلل

غية العراق فهو أحعد م  يف مثل قد تنطبق هذه الرواية رمبا تنطبقح هذه الرواية على إعدام طا، من جور جائرٍ و 
رمبا تنطبقح و  قد تنطبق على غريه  و  قد تنطبق هذه الرواية، هذا الوقت يعين يف موسم احلج يف عيد األضحى

بينا  -لكن هناك من اإلشارات ما يشري إىل هذه القضية إىل قضية إعدام طاغية العراق ، يف زمٍن قادم
 ى ناقٍة ذعلبة يخبرهم بموت خليفة عند موتِه فرج آل م ح مَّدٍ الناس وقوفا  بعرفات إذ أتاهم راكب عل

عند موته  فرج آل ُمح م د يعين فرج شيعة أهل البيت يف العراق إذا أردنا أن نحطب ق  هذه الرواية على هذه و  -
  .هي تتحدث عن الناقة الذعلبةو  قد يؤيد هذا املعىن، على ذلك حنن  ا منلكح دليال  يقينيا  و  الواقعة

وراكب الذعلبة وما راكب الذعلبة مختلٌط جوفها بوضينها يخبرهم : رواية أخرى عن أمري املؤمنني يقول
 - يخبرهم بخبٍر يقتلونه  ثم الغضب  عند ذلك -يعين يقتلون شخصا  مميزا  معروفا   - بخبٍر يقتلونه  

عليه السالم عن الغضب فقال:  سأل ابن الكواء أمير المؤمنين :الغضب هو وقوع ف َت  ألن الرواية تقول
هيهات الغضب هيهات موتات فيهن موتات وراكب الذعلبة وما راكب الذعلبة مختلٌط جوفها 

مل يذكر و  - يخبرهم بخبٍر يقتلونه   -يعين يقول هلم سوف يقتلونه  - بوضينها يخبرهم بخبٍر يقتلونه  
لذين يأيت راكب الذعلبة هذا فيخربهم يقول اإلمام أسم الشخص الذي يحقتل باعتبار كأنهح هو معروف عند ا

كأن الناس ينتظرون أن هذا الشخص سوف يحقتل و ا يدرون هل يحقتل اليوم ،  من هذا الذي، سوف يقتلونهح 
فعال  ، و ألن الناس كانوا على انتظار، أو غدا  لذلك راكبح الذعلبة هذا الذي يأيت باخلرب يقول سوف يقتلونه

م على طاغية العراق ألنهح الناس كانوا يتوقعون أنهح يحقتل اليوم غدا  بعد غد لكن ميكن أن ينطبق هذا الكال
هذا ، هذا التصور  ا ميكن، ما راكبح الذعلبة خمتلٌط جوفها بوضينهاو  هناك شي مجيل يف هذه الرواية قال

الرواية يف  كيف خيتلطح جوفها بوضينها لذلك الذين شرحوا هذه،  ميكن أن نتصورهح عن الناقة الوصف  ا
اجلوف واضح اجلوف هو داخل الناقة جوف ، األزمنة السابقة حاروا فيها فمنهم من قال خمتلٌط جوفها

أما الوضني ما ، الناقة هو داخلها يعين األحشاء املكان الذي تكون فيه أحشاء الناقة يحقال لهح جوف الناقة
تار الذي يحسرت به  اهلودج أ ؟هو و هو نوع حزام معني يحربط يحرب ط به  الرحل على الوضني إما يكون هو الس 

هناك نوع ، و هناك حزام يحربط به  السرج على ههر الفرس، الناقة كما يحربط احلزام الذي يحربط به  سرجح الفرس
البعض قال بأن هذه ، خمتلٌط جوفها بوضينها، من احلزام نوع من البطان يحربط به  الرحل على ههر البعري
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البعض قال بأن هذه الناقة ، و البعض قال بأن هذه الناقة هزيلة فيحقال خمتلٌط جوفها بوضينها، و الناقة مسينة
يدل و  كيف خيتلط اجلوف بالوضني،  هذه املعاين  ا ميكن أن تـحت صور، و اختلط جوفها بوضينها لشدة سرعتها

فاختالط اجلوف ، يف زماننا هذالرمبا يكون املعىن قريبا  من معىن السيارات ، ذلك على السمنة أو على اهلزال
هو اجلانب الذي يسرت و  الوضنيو  هو املكان الداخلي يف السيارةو  بالوضني يعين أن هلذه السيارة جوف

ميكن أن يكون هذا ، الوضنيو  يعين اجلسم اخلارجي للسيارة فهناك اختالٌط بني اجلوف، السيارة من جهاهتا
اهلل و  ف الناقة خمتلٌط بوضينها باحلزام الذي يحشدُّ على بطنهااملعىن يف التصور أقرب من أن نتصور أن جو 

اليت اختلط جوفها بوضينها و  هي السريعة هذه الوسيلة السريعةو  فقد يكون الكالم عن راكب الذعلبة، أعلم
هناك رواياٌت كثرية سنأيت على ، و بوسائل النقل املوجودة يف هذا الزمانو  فقد يكون الكالم متعلقا  بزماننا

بياهنا إن شاء اهلل يف احللقات القادمة من هذا الربنامج كي نتمكن من رسم صورة ولو جمملة عن إمام زماننا 
 . زمان ههوره  الشريفو  زمان غيبتهو  سالمه عليهو  صلوات اهلل

عن زرارة قال: قال أبو عبد اهلل عليه السالم: إعرف إمامك  -رواياٌت أخرى أيضا  ت صبُّ يف هذا املعىن 
، سالمه عليهو  املقاس هو معرفة اإلمام صلوات اهلل - نك إذا عرفته  لم يضرك تقدَّم  هذا األمر أو تأخرفإ

، سواء انطبقت هذه الروايات اليت مرت علينا على زماننا هذا أم مل تنطبق، سواء ت قد م  هذا األمر أو تأخر
يف زماٍن قريٍب و  ث اليت تقع يف زمان الغيبةسواء كان هذا الشرح الذي بينتهح هلذه الروايات عن بعض األحدا

املقاس ليس هي ، هذه الظنون صحيحة أم غري صحيحةو  سواء كانت هذه التوقعات، من زمان ههور إمامنا
إعرف إمامك فإنك  -املقاس هو معرفة اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه ، ليس عالئم الظهورو  هذه األمور

 .األمر أو تأخر إذا عرفته  لم يضرك تقدَّم  هذا
 :وجلَّ قال: سألت  أبا عبد اهلل عليه السالم عن قول اهلل عزَّ  ،عن الفضيل بن يسار - روايٌة أخرى

 يَوْمَ} -السبعون من سورة اإلسراء املباركة و  هذه اآلية هي اآلية الثالثة - بِإِمَامِهِمْ{ أُنَاسٍ كُلَّ نَدْعُو يَوْمَ}

فقال: يا فضيل إعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدَّم  هذا  مِهِمْ{بِإِمَا أُنَاسٍ كُلَّ نَدْعُو
األمر أو تأخر ومن عرف إمامه  ثم مات قبل أن يقوم صاحب  هذا األمر كان بمنزلة من كان قاعدا  في 

 . ليس قاعدا  يف عسكره  بل قاعدا  حتت لوائه - عسكره، ال بل بمنزلة من كان قاعدا  تحت لوائه
عن إسماعيل بن م حمٍَّد الخ زاعي قال: سأل أبو بصير أبا عبد اهلل عليه السالم وأنا  -وايٌة أخرى ور 

فقال: أ ت راني أ دِرك  القائم عليه السالم؟ فقال: يا أبا بصير  -أبو بصري يسألح اإلمام الصادق  - أسمع
أبو بصري  - عرف  إمامك؟ألست ت -اإلمام يسألهح  - ألست تعرف إمامك؟ فقال بلى واهلل وأنت هو
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وقال: واهلل ما ت بالي يا أبا بصير  -اإلمام تناول يد أيب بصري  - بلى واهلل وأنت هو، فتناول يده   -قال 
رواق القائم ، يف هل رواق القائم - أن ال تكون محتبيا  بسيفك في ظل رواق القائم عليه السالم

ُمتبيا  بسيفك أي واضعا  ، يف هله  يعين جبانبه  ، القائماملقصود بيت ، خيمة القائم، مقصود فسطاط القائم
 . يضع سيفهح على ركبتيهو  سيفك دون ركبتيك كما من حيتيب بسيفه  أن يضع جيلس

قال: سمعت أبا جعفٍر عليه السالم، إمامنا الباقر يقول: من  -يسار بن  روايٌة أخرى أيضا  عن الفضيل
ومن مات وهو عارٌف إلمامِه لم يضره  تقدَّم  هذا األمر أو مات وليس له  إمام مات ميتة  جاهلية، 

املقياس هو و  امليزانو  املدار - تأخر، ومن مات وهو عارٌف إلمامِه كان كمن هو مع القائم في فسطاطهِ 
سواء كانت هذه التأويالت أو هذه التفسريات أو هذه البيانات للروايات اليت تتحدثح عن ، معرفة اإلمام
ههور  جند فيها من الشواهد مما يشري إىل قرب زمان  و  اليت ميكن لنا أن جند فيها من القرائنو  رعالئم الظهو 

 امليزان هو معرفةح إمام زماننا صلوات اهللو  األساسو  سالمه عليه لكن املقياس يبقىو  إمامنا صلوات اهلل
، لربامج القادمة إن شاء اهلل تعاىلمحفصلٌة فيما يأيت من األيام يف او  وستأتينا بياناٌت عديدةٌ ، سالمه عليهو 

 : سالمه عليهو  أختم كالمي هبذين البيتني خماطبا  إمام زماين صلوات اهللو  أكتفي هبذا القدر
 رابـــن خـــميـبني العالو  يـوبين   بينك عامرٌ و  فليت الذي بيين

 األنامح غ ضابح و  وليتك ترضى  رٌة ـــريـاة مـــحيـالو  وـــحلـوليتك ت
 . يف أمان اهللو  آل علٍي صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيو  م إن شاء اهلل تعاىل على و اية عليٍ ألتقيك



 

 بعةاراحللقة ال
 

بن  هذه هي احللقة الرابعة من برناجمنا احلجةو  اإلميانو  بركات مس اكم اهلل باخلريو  رمحةٌ و  سالٌم من اهلل عليكم
كما هو ديدين يف احللقات السابقة أقتطفح بعضا  ، و مه عليهسالو  احلسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل

 بالرواية اليت تسلسلها الثامن أأبتد، اخلمسني من كتاب حبار األنوارو  من األحاديث الشريفة من اجلزء الثاين
 : لسي عن كتاب الكايف الشريفالـمج اليت ينقلها شيخناو  اخلمسونو 

الم قال: كلُّ رايٍة ت رف ع  قبل قيام القائم عليه السالم فصاحبها عن أبي بصيٍر عن أبي عبد اهلل عليه الس
  .وجلَّ طاغوت ي عب د  من دون اهلل عزَّ 

سالمه عليهم أمجعني يدور و  هناك جمموعة من األحاديث اليت وردت عن األئمة املعصومني صلوات اهلل
ت رف ع  قبل قيام القائم عليه السالم  كلُّ رايةٍ  -مضموهنا يف هذا املعىن الذي حتد ثت عنهح هذه الرواية 

أنا  ا أريد الدخول يف كل التفاصيل اليت تتعلق هبذا  - فصاحبها طاغوت ي عب د  من دون اهلل عزَّ وجلَّ 
ألننا إذا أردنا أن نتناول هذا املوضوع بكل تفاصيله  فذلك يقتضي منا البحث يف مسألة الرايات ، املوضوع

هذا حبث فيه  تفاصيل كثرية لكنين بشكل ، و يت ذحم ت يف خروجها على الظاملنيالرايات الو  اليت محد حت
 أوضحهاو  مانناوالقائمح هو أشهرح أمساء إمام ز  :كلُّ رايٍة ت رف ع  قبل قيام القائم :جممل أقول الرواية تقول

ُم م ٍد صلوات اهلل  فهو قائمح آل، إىل أهل البيتو  سالمه عليه إليهو  لرمبا من أحب  أمسائه  صلوات اهللو 
 هم كلهم قائمون كل أئمتنا قائمون بأمر اهلل إ ا أن هذا األسم أختص بإمام زماننا صلوات اهلل، عليهم

هذا هو األسم ، و أوضح معانيهو  فهو الذي سيتجلى معىن القيام على يديه يف أجلى صوره  ، سالمه عليهو 
ستحبُّ هلم القيام عند ذكر هذا األسم الشريف وأن يضعوا الذي ورد  يف الروايات أنهح إذا ذكرهح املؤمنون يح 

ب  أن الـمحيف بعٍض من هذه الروايات أن  املؤمن أن ، و أيديهم على رؤوسهم وأن يدعو له بتعجيل الفرج
لذلك أحرتاما  لنظر اإلمام إىل هذا و  الشيعي إذا ذكر هذا األسم ذكر اإلمام هبذا األسم فإن اإلمام ينظر إليه

  .مححب يحستحب القيام عند هذا الذكر الشريف عند هذا األسم الشريفـمن إىل هذا الاملؤ 
يحشارح فيه  هي مصطلحٌ  وكلمة الطاغوت - كلُّ رايٍة ت رف ع  قبل قيام القائم عليه السالم فصاحبها طاغوت

د  من دون اهلل عزَّ فصاحبها طاغوت ي عب   -الرواية تبني هذا املعىن أيضا  ، و إىل كل إله يحعبد من دون اهلل
ليس هبذا  ؟املراد أن صاحب الراية طاغوت يحعبد من دون اهلل هل أن الناس يتخذوه إهلا  يحعبد - وجلَّ 
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تعاىل فإنهح بذلك جيعل و  إمنا املراد أنه ينصبح نفسهح إماما  يف مقابل اإلمام الذي نصبهح اهلل سبحانه، و املقصود
لذلك سيكون صاحب هذه ، تعاىلو  ذي هو من خمتصات اهلل سبحانهنفسهح شريكا  هلل يف نصب اإلمام ال

من خالل هذا الوصف نفهم أن هذه الراية اليت تحرفع قبل قيام اإلمام ، الراية طاغوت يحعبد من دون اهلل
هو اإلمام ، يد عي أنهح هو اإلمام احلق، يد عي اإلمامة، سالمه عليه صاحبها يدعو إىل نفسه  و  صلوات اهلل

تعاىل هو الذي ينصب اإلمام فيأيت و  اهلل سبحانه، لذلك سيكون طاغوتا  ألنهح سيكون شريكا  هلل ،األصل
صاحب الراية هذا فينصبح نفسه إماما  فيكون شريكا  هلل يف نصب األئمة ألن نصب األئمة من خمتصات 

ومن يسري  تا  فمن يتبعهح صاحبح الراية هذا يد عي أنهح هو اإلمام فحينئٍذ سيكون طاغو و  تعاىلو  اهلل سبحانه
يف ركابه  فإمنا هو يسري يف ركاب شخٍص يف ركاب إمام نصب نفسهح لوحده  من دون أن يكون قد نصبهح اهلل 

  .تعاىلو  فتكون العبادة حينئٍذ عبادة هلذا الطاغوت من دون اهلل سبحانه، فيكونح شريكا  هلل
هذا املعىن  .احبها طاغوت ي عب د  من دون اهلل عزَّ وجلَّ كلُّ رايٍة ت رف ع  قبل قيام القائم عليه السالم فص

فحينئٍذ هناك من ، املصداق األول أن صاحب الراية يد عي أنهح هو القائم، ينطبق على أكثر من مصداق
يرفع الراية قبل قيام القائم و  فهذا الذي يد عي أنهح هو القائم، أدعى بأنهح هو القائم قبل قيام القائم احلقيقي

، أو أن صاحب الراية يد عي اإلمامة بغض النظر، الرواية تشري إليه، قيقي هذا طاغوٌت يحعبد من دون اهللاحل
إمنا يد عي و  بغض النظر عن أن دعواه متعلقة أنهح هو اإلمام املهدي أو هو ليس اإلمام املهدي عليه السالم

 كثرٍي من الرايات اليت ارتفعت يف األزمنة هو اإلمام احلق كما يفو  هو اإلمام األصلو  أنهح هو اإلمام الشرعي
هذه الراية يحد عى أن و  أو أن رايتهح ترتفع، فصاحبح هذه الراية أيضا  هو طاغوت يحعبد من دون اهلل، املاضية

هذا أيضا  يقعح حتت ، مل يكن قد باركها كإدعاء النيابة اخلاصة مثال  و  اإلمام عليه السالم قد بارك هذه الراية
أيح رايٍة تحرفع قبل قيام القائم ، و سالمه عليهو  وان حتت الراية اليت تحرفع قبل قيام القائم صلوات اهللهذا العن

ا على احلق عن تعاليم األئمة عليهم و  عن قواعدو  لكن خارجة  عن موازينو  تدعو إىل احلق أو تد عي أهن 
  :فعندنا أربع أنواع، السالم فهي راية طاغوت

 نهح هو املهديراية يد عي صاحبها أ.  
  وراية يد عي صاحبها أنهح هو اإلمام األصل بغض النظر عن أنهح يد عي أنهح هو اإلمام املهدي أو غري اإلمام

  .أي راية من الرايات يد عي صاحبها أنهح هو اإلمام احلق هو اإلمام الشرعي الذي جيب أن يحتبع، املهدي
 سالمه عليهو  اركٌة مأذونٌة من ق ب ل اإلمام صلوات اهللورايٌة أيضا  يد عي صاحبها بأن هذه الراية مب.  
 هي ختالف تعاليم أهل البيتو  وراية تنهضح باألمر. 

يف غري هذا احلديث و  هذه األنواع األربعة من الرايات هي الرايات اليت أحشري  إليها يف هذا احلديث الشريف
ميكننا و  - ها طاغوت ي عب د  من دون اهلل عزَّ وجلَّ كلُّ رايٍة ت رف ع  قبل قيام القائم عليه السالم فصاحب -
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طبعا  هذا ، أن نحطبق هذه األنواع األربعة على راياٍت يف أزمنة ماضية أو يف أزمنة حاضرة أو يف أزمنٍة ستأيت
لذلك ، راياٌت مذمومةو  هذا البحث فيه تفصيٍل كثري ألنين كما قلت قبل قليل هناك راياٌت ممدوحةو  املطلب

إمنا الراية اليت تتصف هبذه و   ا يعين أن أية  راية. كلُّ رايٍة ت رف ع  قبل قيام القائم :ة هنا ملا تقولالرواي
راية ، و روايات متدح راية اليماين، إ ا حننح عندنا روايات مثال  متدح راية اخلراساينو  املواصفات األنواع األربعة

فهذا  ا يعين أن أية  راية ترتفع ، سالمه عليهو  لقائم صلوات اهللراية اليماين رايات ترتفعح قبل قيام او  اخلراساين
أصحاهبا طواغيت يحعبدون من دون و  الرايات اليت ذحم ت، صاحبها طاغوتو  قبل قيام القائم هي رايٌة مذمومة

  :اهلل املصاديق األربعة
هي ليست  و  مأذونة من ق بل اإلماميد عي أن رايتهح مباركٌة ، يد عي أنهح هو اإلمام الشرعي، يد عي أنهح القائم

سالمه عليهم و  بقواعد أهل البيت صلوات اهللو  بأحكامو  هي  ا تلتزمح بتعاليمو  ورايٌة تدعو إىل احلق، كذلك
 .أمجعني

سالمه و  راياٌت أخرى محدحت يف روايات أهل البيت صلوات اهللو  رايٌة كراية اليماينو  أما رايٌة كراية اخلراساين
 األسسو  يف ضمن سياق القواعدو  ذه راياٌت ممدوحة ألهنا تكونح يف ضمن سياق التعاليمعليهم أمجعني ه

لكننا ، إ ا فاملطلب حباجٍة إىل تفصيل أكثر من ذلكو  أكتفي هبذا القدر، القوانني اليت يريدها أهل البيتو 
ميكن أن أبني جوانب الروايات اليت قد تأتينا يف هذه احللقة أو يف احللقات القادمة و  يف طوايا األحاديث

  .أخرى من هذه املضامني
لسي عن تفسري الـمج سالمه عليه ينقلها شيخناو  هناك روايٌة أخرى منقولة عن أمري املؤمنني صلوات اهلل

قال أمير المؤمنين  -الرواية ، سالمه عليهو  املنقول عن سيد األوصياء صلوات اهللو  النعماين التفسري املروي
ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: يا أبا الحسن حقيٌق على اهلل أن ي دخل أهل عليه السالم قال: ق

لنرى ما املراد من  - حقيٌق على اهلل أن ي دخل أهل الضالل الجنة -كلمٌة مستغربة!!   - الضالل الجنة
ما عنى وإن -لنرى نستمر يف الرواية ، تعاىل يحدخل أهل الضالل اجلنةو  أهل الضالل كيف أن اهلل سبحانه

فغيبة اإلمام تكون باعثة  ، يف زمن الفتنة يعين يف زمن الغيبة - بهذا المؤمنين الذي قاموا في زمن الفتنة
قاموا  - وإنما عنى بهذا المؤمنين الذي قاموا في زمن الفتنة على األئتمام -ا امتحان على و  على الفتنةٍ 

المستور عن  - هو إمام زمانناو  - الخفي المكانعلى األئتمام باإلمام  -عاهدوا وواضبوا و  يعين تعهدوا
ون وبعروتِه مستمسكون ولخروجِه منتظرون موقنون غير شاكين صابرون األعيان فهم بإمامتِه م قرّ 

 - ضلوا عن مكان إمامهم وعن معرفة شخصهِ  -بالضالل ملاذا وصفهم النيب  - م سلِّمون وإنما ضلوا
 ا يعرفونه و  رمبا يرونه، مبا يرونهح كما يف بعض الروايات و ا يعرفونهعن معرفة شخصه  بنحو التشخيص ألهنم ر 
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 قاموا يعين واضبوا - فإنَّ اهلل ي دخل أهل الضالل الجنة وهم المؤمنون الذين قاموا -يف بعض الروايات 
ام باألئتمام باإلم - ؟زمن الغيبة بأي شيٍء قاموا يف - في زمن الفتنة - متسكوا واستمسكواو  ألتزمواو 

باإلمام الخفي المكان المستور عن األعيان فهم  -فمكانهح خفي  ا نعرف مكانه أين  - المكان الخفي
أو املراد مستور ، إما املراد من األعيان مجٌع لعني العني اليت يحرى هبا :مستوٌر عن األعيان - بإمامتِه م قرون

فإذا كان مستوٌر عن سادة الناس ، سادة الناسالعني هو سيد القوم أنهح مستوٌر عن و  عن األعيان مجٌع لعني
مستوٌر عن األعيان مستوٌر عن الناس فإما مستوٌر عن األعيان أعيان ، فمستوٌر عن غريهم من باب األوىل

مع على عيونو  هي العني اليت يحرى هباو  مجعح عني مع على و  إن كان يف الغالب جتح لكن أيضا   ا بأس أن جتح
سيدح القوم أو الشخص يحقال عني الشخص أي ، هو سيد القومو  عيان هو مجع عنيأو املراد مجع أ، أعيان

فهم بإمامتِه م قرون مذعنون وبعروتِه مستمسكون ولخروجِه  -نفسح الشخص املستور عن األشخاص 
محسلمون ألمر و  ألمر اهلل محسلمون ألمر رسوله   محسلمون - منتظرون موقنون غير شاكين صابرون م سلِّمون

، عن معرفة إمامهم املعرفة الواجبة  ا - وإنما ضلوا عن مكان إمامهم وعن معرفة شخصهِ  -هم إمام
حيضر موسم ، معرفة الشخص رمبا قد يرونهح يف بعض األماكن كما أنه كما يف الروايات أنه حيضر املواسم

 - رفة شخصهِ وإنما ضلوا عن مكان إمامهم وعن مع - ا يعرفونهح و  احلج يكون يف عرفات فقد يرونهح 
  :تستمر الرواية عن سيد األوصياءو 

يدل  على ذلك أن اهلل تعالى إذا حجب عن عبادِه عين الشمس التي جعلها دليال  على أوقات الصالة 
املوقت الصالة باعتبار الصالة هلا أوقات  - فموسٌع عليهم تأخير الموقت ليتبين لهم الوقت بظهورها

من خالل زوال الشمس نتمكن أن نعرف و  خالل شروق الشمس منو  من خالل غروب الشمسو  معينة
فمثال  إذا ححجبت الشمس وقت الزوال وقت الظهر فننتظر حىت ينكشف الغيم لنرى أن ، وقت الصالة

فموسٌع عليهم تأخير الموقت ليتبين لهم الوقت  -حان الشمس قد زالت لنعرف أن وقت الصالة قد 
كذلك المنتظر  لخروج اإلمام عليه السالم المتمسك بإمامته موسٌع بظهورها ويستيقنوا أنها قد زالت ف

مقبولٌة منه بحدودها غير خارٍج عن معنى ما  -مثل اجلهاد مثال   - عليه جميع فرائض اهلل الواجبة عليه
هناك ، يف غيبة اإلمام هناك مجلة من الفرائض ألننا - ف ِرض  عليه فهو صابٌر محتسٌب ال تضره  غيبة إمامه

 هناك مجلة من التكاليف  ا نستطيع اإلتيان هبا ألهنا مشروطٌة حبضور اإلمام صلوات اهلل، مجلة من العبادات
إمنا هي و  هناك أيضا  الكثري من األحكام اليت  ا منلك اليقني يف صحتها أو يف عدم صحتها، و سالمه عليهو 

حننح مقرون ، و سالمه عليهو  صلوات اهلل حنن يف زمان غيبته  و  لكن مع كل ذلك، مبنية على الظن ا اجتهادي
 . بإمامته  منتظرون ليوم ههوره  الشريف فإن ذلك  ا ينقص من أعمالنا شيئا  و ا ينقص من ديننا شيئا  
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ألزموا  :لسي رمحة اهلل عليه عن هنج البالغة الشريف عن سيد األوصياءالـمج هناك مقطٌع نقلهح الشيخ
سيكونح مرافقا   ألن البالء - ألزموا األرض وأصبروا على البالء -  ا تتحركواو  يعين أصربوا - األرض

ألزموا األرض وأصبروا على البالء وال  -لشيعة أهل البيت خصوصا  يف زمان غيبة إمامنا صلوات اهلل عليه 
ا ت حرِّكوا بأيديكم وسيوِفك م أو وسيوف ك م وهوى ألسنتكم ال ت بينوا ما تريدون وما تحبون وال تستعجلو 

بما لم ي عجِّله  اهلل لكم فإنه  من مات منكم على فراشِه وهو على معرفة ربه وحق رسولِه وأهل بيته 
أي يف خدمة إمام زمانه   - مات شهيدا  أوقع أجره على اهلل وأستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله

أي  :أصالئه   – وأستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله وقامت النية مقام إصالئه بسيفه -لو ههر 
سالمه و  أن ههور اإلمام صلوات اهللو  - فإن لكل شيء مدة  وأجال   -للقتال و  أنهح ي شه رح سيفهح للجهاد

له أسباب  ابد أن جتتمع هذه الشرائط و ابد أن تتكامل األسباب ، و له شرائط، و لهح مدة، عليه له أجل
 . حىت يتم ههورهح الشريف

أنه  قال: يأتي على الناس زماٌن  - إمامنا الباقر - جعفر عليه السالمعن جابٍر عن أبي  ،روايٌة أخرى
 عقائدهاو  ألن الناس تتقلب أفكارها - يغيب  عنهم إمامهم فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان

الثبات على ، على أمرهم التمسك بعقيدهتم والثبات - فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان -
الثبات على أمرهم هو ، إىل منهجهمو  الثبات على أمرهم هو الدعوة لدينهم، هم هو إحياءح أمرهمأمر 

فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان إن أدنى ما يكون لهم من  -مبا يريدون و  اإللتزام بتعاليمهم
أقل ما يكون هلم من  ،الويلصربوا على أمرنا يف زمان غيبة و  هذا أدىن ما يكون هلم ألنه ثبتوا - الثواب
هذا نداٌء من اهلل للثابتني على أمر أهل البيت يف زمان  - أن يناديهم الباري عزَّ وجلَّ عبادي -الثواب 

عبادي آمنتم بسري  -تعاىل و  هذا النداء نداٌء من اهلل سبحانه، يا ليتنا أن نكون منهم، غيبة إمام زماننا
إمياٌن بغيٍب من غيب اهلل أننا نؤمٌن بإمام زماننا صلوات ، و ن أسرار اهللهذا إمياٌن بسٍر م - وصدقتم بغيبي

عبادي  -سالمه عليه و  نرتقب اليوم الذي ي قد مح فيه صلوات اهلل، و ننتظر عالئم ههوره  ، و سالمه عليهو  اهلل
ن الذي يؤم ألن - آمنتم بسري وصدقتم بغيبي فابشروا بحسن الثواب مني فأنتم عبادي وإمائي حقا  

فأنتم عبادي وإمائي حقا   -يؤمن بسواٍد على بياض إمنا حيق قح من أوضح معاين العبودية و  بالسرو  بالغيب
منكم أتقبَّل وعنكم أعفو ولكم أغفر وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع  عنهم البالء ولوالكم ألنزلت  

  :وما ذلك بغريٍب حننح نقرأ يف األحاديث القدسية - عليهم عذابي
على أهل الدنيا  .بهائم ر ّتع وأطفاٌل ر ّضع وشيوٌخ ر ّكع وشباٌب خ ّشع لصببت العذاب عليكم صبا   لوال

تعاىل جيعلها و  أن البهائم الرتع اهلل سبحانه، هبائم رحتع، لكن هؤ اء حيولون بني العذاب وبني أهل الدنيا
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فما البهائم الرتع ، ن نزول هذا العذابإن كانوا يستحقو ، و واسطة  ملنع نزول العذاب على أهل الدنياو  سببا  
فأنتم عبادي وإمائي حقا  منكم أتقبَّل وعنكم أعفو ولكم  -هي بأوىل من أولئك املخلصني ألهل البيت 

وأدفع  عنهم البالء ولوالكم ألنزلت  عليهم  -أحنز لح عليهم املطر  - أغفر وبكم أسقي عبادي الغيث
بن  جابر هنا هو جابر - اهلل: فما أفضل  ما يستعمله  المؤمن؟ عذابي، قال جابر: فقلت  يا ابن رسول

سالمه عليه و  عبد اهلل ا انصاري أيضا  يروي عن إمامنا الباقر صلوات اهللبن  إن كان جابر، و يزيد اجلعفي
 ا أريد الدخول يف السند من خالل القرائن ، و يزيد اجلعفيبن  لكن جابر املوجود يف هذه الرواية هو جابر

من و  من خواص أصحاب إمامنا السجادو  يزيد اجلعفي من مح  لة أسرار أهل البيتبن  سندية هو جابرال
قال جابر: فقلت  يا ابن رسول اهلل: فما أفضل  ما  -خواص أصحاب إمامنا الباقر رضوان اهلل تعاىل عليه 

هذا األمر  و  - البيتقال حفظ  اللسان ولزوم  -يف زمان غيبته   - يستعمله  المؤمن في ذلك الزمان؟
 . كان من األمور اليت استعملها شيعة أهل البيت على مدى قرون كثرية لشدة الظلم الواقع عليهم

، إ ا حينما تكون فرصة موأتية لنشر حديث أهل البيت، و هذه التعليمات حينما يكون الزمان زمان هلم
لتثبيت حب  أهل البيت يف قلوب ، تللدعوة ألهل البي، إلحياء أمر أهل البيت، لنشر فكر أهل البيت

هذه أول الواجبات اليت تحلقى على عواتقنا أن ، فذلك أمٌر واجٌب علينا، الكبارو  يف قلوب الصغار، الناس
سالمه و  نحصرة أهل البيت هي يف إحياء أمرهم صلوات اهلل ؟كيف ننصر أهل البيت،  ننصر أهل البيت

 يف أوقات الشدةو  لزوم البيت إمنا هو يف األوقات العصيبةو  سانلكن  هذا األمر حفظح الل، عليهم أمجعني
 . الروايات يف هذا املضمون كثرية، و يف أوقات الظلمو 

قبل  - عن زرارة قال: سمعت  أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: إن للقائم غيبة  قبل أن يقوم ،روايٌة أخرى
 - : ولم ا؟ قال: يخاف وأومأ بيدِه إلى بطنهِ إن للقائم غيبة  قبل أن يقوم، قلت   -أن يقوم باألمر 

قد تكون نفس اإلشارة موجودة يف بلٍد تدل على ، باختالف األمكنةو  اإلشارات ختتلف باختالف األزمان
كذلك ، و معىن  تحستعمل يف بلٍد آخر نفس اإلشارة على معىن  يغاير املعىن األول املستعمل يف البلد األول

قال:  -األزمنة املاضية حنن  ا نستعملها اآلن و ا تدل على أي شيء لذلك  هناك إشارات تحستعمل يف
 ،فهذه اإلشارة، مثال  اآلن حينما نقول هكذا يف زماننا هذا إشارة إىل الذبح - يخاف وأومأ بيدِه إلى بطنهِ 

يف ، الزمان هذه اإلشارة كانت تستعمل يف ذلك، إشارة يشري إىل بطنه  هكذا هي إشارة إىل الذبح إىل القتل
إن للقائم  -األمكنة و  ألهنا ختتلف باختالف األعراف باختالف األزمنة، زماننا  ا تستعمل هذه اإلشارة

: ولما؟ قال: يخاف وأومأ بيدِه إلى بطنهِ  يف أحد و  برنامج حديث املود ة يف - غيبة  قبل أن يقوم، قلت 
هناك روايات عديدة حتد ثت عن غيبة إمام زماننا  ذكرتح أنو  احللقات حتد ثتح عن السر يف غيبة إمام زماننا
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ليس احلديث هنا و  هناك روايات عديدة، هذه رواية من الرواياتو  من مجلتها أنهح خيافح على نفسه  القتل
لكن هناك بعض األسباب املوضوعية من مجلة هذه ، سالمه عليهو  عن احلكمة من غيبة اإلمام صلوات اهلل

هناك أسباب موضوعية أيضا  من و  يس األسباب الرئيسية هناك أسباب رئيسيةهي لو  األسباب املوضوعية
: ولما؟ قال: يخاف وأومأ  -هذا سبب مهم أيضا  أنهح خيافح على نفسه  القتل و  مجلة هذه األسباب قلت 

ثه عن اإلمام الغائب صلوات اهلل عليه  - بيدِه إلى بطنِه، ثم قال: يا زرارة د  ا زرارة ثم قال: ي -اإلمام حيح
قال: يا  -هو املنتظ ر الذي ينتظر وقت ههوره  و  املنتظ ر الذي ينتظرونه شيعته - وهو المنتظ ر أو المنت ِظر

هذا و  - زرارة وهو المنتظ ر وهو الذي يشكُّ الناس في والدتِه، منهم من يقول: مات أبوه  ولم ي خلِّف
 . حال الناس بعد شهادة إمامنا الزاكي العسكري

وهو الذي يشكُّ الناس في والدتِه، منهم من يقول: مات أبوه  ولم  -لف الشيعة إىل جمموعات لقد أخت
وهو الذي يشكُّ الناس في والدتِه، منهم من يقول:  -القول اآلن موجود من يقول هبذا و  - ي خلِّف

ال  يف بطن شهادة إمامنا العسكري كان مح يعين حني - مات أبوه  ولم ي خلِّف ومنهم من يقول: هو حمل
وا يفتشون النساء هل فيهن امرأٌة أبدو  اعتقلوا النساءو  أمه لذلك العباسيون هجموا على دار اإلمام العسكري

لذلك اعتقلوا النساء و  حامل ألن العباسيني احلكومة العباسية كانت تعتقد أن أم  اإلمام كانت حامال  
ومنهم من يقول:  -ت بالقصرية يف املعتقالت وبقيت نساء بيت اإلمام احلسن العسكري مدة زمنية ليس

هو حمل، ومنهم من يقول: هو غائب، ومنهم من يقول: ما ولد، ومنهم من يقول: قد ولد قبل وفاة 
أبيه بسنتين وهو المنت ِظر أو المنتظ ر غير أن اهلل تبارك وتعالى يجب أو ي حب أن يمتحن الشيعة فعند 

: ج ِعلت  فداك فإن أدركت ذلك الزمانذلك يرتاب المبطلون، قال زرارة: فق زمان  ؟أي زمان - لت 
فإن أدركت  ذلك الزمان فأي شيٍء أعمل؟ قال: يا زرارة إن أدركت ذلك الزمان  -الغيبة زمان الفتنة 
هناك نسخة و  قد يسمى يف بعض األحيان بدعاء الغريقو  هو دعاء الغيبة هذا الدعاء - فالزم هذا الدعاء

فالزم هذا الدعاء: اللَّه مَّ عّرفني نفسك فإنك إن لم ت عّرفني نفسك لم أعرف  -ق الغرياخرى لدعاء 
نبيك، اللَّه مَّ عرَّفني رسولك فإنك إن لم ت عرَّفني رسولك لم أعرف ح جتك، اللَّه مَّ عرَّفني ح جتك 

ينة، قلت  فإنك إن لم ت عرَّفني ح جتك ضللت  عن ديني، فقال: يا زرارة البد من قتل غالٍم بالمد
ج ِعلت  فداك أليس يقتله  جيش السفياني؟ قال: ال، ولكن يقتله  جيش بني فالن يخرج  حتى يدخل 
المدينة فال يدري الناس في أي شيٍء دخل فيأخذ الغالم فيقتله  فإذا قتله  بغيا  وعدوانا  وظ لما  لم 

لعالمات اليت ستكون قريبة  من ههور هذه عالمة من ا - يمهلهم اهلل عزَّ وجلَّ فعند ذلك فتوقعوا الفرج
: ج ِعلت   -سالمه عليه و  إمام زماننا صلوات اهلل ثم قال: يا زرارة البد من قتل غالٍم بالمدينة، قلت 
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، ألن جيش السفياين لن يدخل املدينة ؟ملاذا قال  ا - فداك أليس يقتله  جيش السفياني؟ قال: ال
ثحنا عن  من مجلة عالئم ، مل يرى املدينة يف حياتهو  أن السفياين مل يرى مكةالروايات املوجودة عندنا حتد 

يف بعض الروايات يف مجلة أوصافه أنهح مل ، السفياين عندنا جمموعة من الروايات حتدثت لنا عن السفياين
 مل يذهب إىل زيارة املدينة إىل زيارة النيب صلى اهللو  يكن قد رأى مكة و ا املدينة أي مل يذهب إىل احلج

هو أحد العالئم القريبة و  هذا اجليش الذي خيس فح به  خارج املدينة، إمنا يبعثح جيشا  إىل املدينة، و آلهو  عليه
لكن هذا الغالم الذي يحقتل باملدينة يقتلهح جيٌش جمموعة قال عنها ، خسٌف يف البيداءو  من ههور إمام زماننا

إما ، و م أحناٌس حيكمون يف احلجاز يحقال هلم بنو فالنبنو فالن إما ه، لكن يقتلهح جيشح بين فالنو  اإلمام
بنو العباس يحعرب  عنهم يف الروايات ببين فالن ، و املراد من بين فالن كما يف روايات أهل البيت هم بنو العباس

سالمه عليهم أمجعني خصوصا  يف زمان اإلمام الصادق كانت التقيةح من بين و  األئمة صلوات اهلل، للتقية
، حينما يكون احلديث عن عالئم ههور اإلمام احلجة عليه السالم التقية تكون أشد، و س شديدة  جدا  العبا

 ا أريد الدخول يف كل هذه التفاصيل لكن يف الروايات حينما يتحدث األئمة فيقولون بنو فالن يف الغالب 
بين فالن أحناٌس حيكمون يف  فإما املراد من - ولكن يقتله  جيش بني فالن -يقصدون ببين فالن العباسيني 

إما املراد من ذلك يعين أنا قلت يقتلهح جيش و  احلجاز يحقال هلم بنو فالن هم يقتلون هذا الغالم يف املدينة
بين فالن أن املراد من بين فالن أحناٌس حيكمون يف احلجاز باعتبار الشيء املنطقي أن الرواية تتحدث عن 

ة نفت أن الذي يقتلهح ليس جيش السفياين إمنا هو جيش بين فالن فمن أين الرواي، و غحالم يحقتل يف املدينة
يأيت هذا اجليش  ابد أن يكون اجليش من نفس البلد من نفس املدينة هذا اجليش يتبع حكومة حتكم 

احلكومة اليت حتكم املدينة هي احلكومة اليت حتكم احلجاز حتكم اجلزيرة العربية فهؤ اء هم الذين ، املدينة
 . قتلون هذا الغالم باملدينة هذا املنطقي

أما إذا أردنا أن نذهب إىل لفظ بين فالن يف روايات األئمة يف الغالب خصوصا  بالنسبة لإلمام الصادق 
بنو العباس هلم حكومة يف آخر ، و ملن بعده من األئمة يستعملون هذا اللفظ يف بين العباسو  عليه السالم

موضعها العراق لذلك الشحراح الذي شرحوا هذه الرواية البعض منهم قال بأن هذه احلكومة سيكون ، و الزمان
الذين يقتلون هذا الغالم هم فرقة عسكرية جمموعة عسكرية جاءت من العراق البعض شرحها استنادا  إىل 

دينة تقتل هذا الغالم يف امل، موعة اليت تقتل الغالمالـمج  ا يوجد هناك ذكر يف الرواية أن هذه ؟أي شيءٍ 
يف الروايات أن العباسيني هلم حكومة ، و من العراق استنادا  إىل أن عبارة بين فالن هي تحطلق على العباسيني

قطعا  املراد تعود دولتهم  ا بنفس الصيغة اليت كانت يف الزمن األول ، يف آخر الزمان مرة ثانية تعود دولتهم
 ثم قال: يا زرارة البد من قتل غالٍم بالمدينة -س أسو  أعرافو  لكل زمان قواننيو  رجالو  لكل زماٍن دولة

فإما هم ححكام ،  ا يقتلهح جيش السفياين يقتلهح جيش بين فالن :الرواية تقول، باملدينة يحقتل هناك غالم -
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إما هي قوة جاءت من العراق باعتبار أن بين فالن ، و اجلزيرة العربية يف الوقت الذي يحقتل فيه هذا الغالم
يا زرارة البد من قتل غالٍم  -أن دولة بين العباس الثانية هي أيضا  يف العراق و  بين العباس يحطلق على

: ج ِعلت  فداك أليس يقتله  جيش السفياني؟ قال: ال، ولكن يقتله  جيش بني فالن،  بالمدينة، قلت 
يدخل هذا الذي خيرج حىت  من هو - يخرج حتى يدخل المدينة فال يدري الناس في أي شيٍء دخل

يعين قد تكون ، هذا جيش بين فالن يعين خيرج حىت يدخل فال يدري الناس يعين يأتون بصورٍة سرية ؟املدينة
حتى يدخل المدينة فال  - هذا اجليش - ولكن يقتله  جيش  بني فالن يخرج -هذه القوة قوة خمابراتيه 

فيقتله فإذا قتله  بغيا   - ميأخذ الغال هذا اجليش - يدري الناس في أي شيٍء دخل فيأخذ  الغالم
الذي يحقتل يف املدينة  هذا الغالم - وعدوانا  وظلما  لم يمهلهم اهلل عزَّ وجلَّ فعند ذلك فتوقعوا الفرج

الذي مستهح الروايات و  املقامو  رمبا يحرادح منه هو ابن عم أو شقيق ذلك السيد احلسيين الذي يحقتل بني الركن
 . مطاوي الروايات القادمة وسيأتينا يف، بالنفس الزكية

الروايات ، املقام قبل خروج اإلمام احلجة عليه السالم خبمسة عشر يومو  هناك نفٌس زكية تحقتل بني الركن
اإلمام احلحج ة عليه السالم بعد مقتله  يف و  العشرين من شهر ذي احلجةو  تقول أنهح يحقتل يف اليوم اخلامس

بني خروج اإلمام احلجة مخسة و  املقامو  مقتل النفس الزكية بني الركن أي ما بني، رم سيخرجالـمحالعاشر من 
لفظة األخ قد تحطلق على و  أن لهح أخا  ، الروايات تقول أن لهح شقيقا  أو أن لهح أخا  ليس شقيقا  ، و عشر يوم
يف و  على األخ يف اإلميان إن لهح أخا  و  على الصديقو  قد تحطلق على القريب يف بعض األحيانو  ابن العم

كذلك تحقتل أختح الذي يحقتل يف و  يف وراية أخرى، و بعض الروايات تقول إن لهح أبن عم يحقتل يف املدينة
فلرمبا هذا الغالم باملدينة رمبا الغالم باملدينة إشارة إىل ابن ، متث ل ميثل القوم بأجسادهمو  أمسها فاطمةو  املدينة

رمبا إشارة أيضا  إىل النفس الزكية ألنهح كان يف املدينة مث خرج و  ،املقامو  عم النفس الزكية الذي يحقتل بني الركن
الرواية تقول فإذا قحت ل فعند ذلك فتوقعوا الفرج أن هذه ، قحت ل  يف مكة يحقتل بعد ذلك يف مكةو  إىل مكة

 . سالمه عليهو  العالمة عالمة قريبة من ههور إمام زماننا صلوات اهلل
هذه الشبهة  - سنان قال: قال أبو عبد اهلل عليه السالم: ستصيبكم ش بهةعن عبد اهلل بن  ،روايٌة أخرى

ستصيبكم شبهة فتبقون بال علم ي رى وال إمام هدى  ال ينجو  -حني الغيبة حني يغيب إمامكم  ؟مىت
منها إال من دعا بدعاء الغريق قلت  وكيف دعاء الغريق؟ قال: تقول يا اهلل يا رحمن يا رحيم يا مقلب 

: يا مقلب القلوب واألبصار ثبت قلبي على دينك، فقال: إن  القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت 
 - اهلل عزَّ وجلَّ مقلب القلوب واألبصار ولكن قل كما أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

اف من عنده  هو أض، يف الفعلو  أمهية التسليم  ألهل البيت يف القولو  هنا إشارة واضحة على أمهية اإللتزامو 
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 مقلب القلوب اإلمام قال لهح  وجل  فقال إن اهلل عز  ، األبصار ثبت قليب على دينكو  يا مقلب القلوب
األدعية الشريفة أدعيةح أهل البيت ، يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك لكن قل كما أقولو  األبصارو 

ألدعية ليست هكذا جزافا  لذلك األئمة استعما ات األمساء احلسىن يف هذه او  أدعية منظومة بنظام خاص
 وفق حكمةٍ و  تعاىل يستعملوهنا وفق نظامٍ و  الصفات العليا هلل سبحانهو  حينما يستعملون األمساء احلسىن

خصائصها اليت حتتاجح إىل وقٍت و  لذلك األدعية اليت وردت عن أهل البيت فيها أسرارها، وفق هندسة معينةو 
ن وفقنا يف فرصٍة أخرى يف يوٍم آخر نتحدث عن هذا املوضوع إن شاء طويل للحديث عن هذا املوضوع إ

 . اهلل
عن أبي بصيٍر قال: قال الصادق جعفر بن م حمَّد عليهما السالم في قول اهلل  ،هناك أيضا  روايٌة أخرى

 تَكُنْ مل إِميَانُهَا نَفْسًا يَنفَعُ رَبِّكَ الَ اتِآيَ بَعْضُ يَأْتِي }يَوْمَ اآلية الكرمية - رَبِّكَ{ آيَاتِ بَعْضُ يَأْتِي }يَوْمَ عزَّ وجلَّ:

 هذه من مجلة اآليات املفس رة يف ههور إمام زماننا صلوات اهلل خَيْرًا{ إِميَانِهَا فِي كَسَبَتْ أَوْ قَبْلُ مِن آمَنَتْ
ى وجه اإلطالق طبعا  حينما نقول عدم قبول التوبة  ا عل، اليت تشري إىل عدم قبول التوبة، و سالمه عليهو 

سالمه عليه من الذين قامت عليهم و  لكن بالشكل األعم  ا تحقبل التوبة بعد ههور إمام زماننا صلوات اهلل
 آيَاتِ بَعْضُ يَأْتِي }يَوْمَ أصال  هم  ا يوفقون للتوبة حىت يتوبوا مث نقول تحقبل منهم التوبة أو  ا تحقبل، احلجج

 ابد أن يكون اإلميان قبل أن  قَبْلُ{ مِن آمَنَتْ تَكُنْ مل إِميَانُهَا نَفْسًا يَنفَعُ الَ}وهو اإلمام عليه السالم  {رَبِّكَ

قال يعني يوم خروج القائم المنتظر منا ثم قال عليه  - خَيْرًا{ إِميَانِهَا فِي كَسَبَتْ }أَوْ تأيت هذه اآلية
يبته والمطيعين له  في ظهورِه أولئك السالم: يا أبا بصير طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهورِه في غ

اآلية الشريفة أشارت إىل حالتني  ا ينفعح نفسا  إمياهنا  - أولياء اهلل الذين ال خوٌف عليهم وال هم يحزنون
أو  ، أو كسبت يف إمياهنا خريا  ، مل تكن آمنت مل تكن قد آمنت بأهل البيت صلوات اهلل عليهم من قبل

أيح خرٍي يكسبهح اإلنسان يف إميانه  قبل ههور اإلمام احلجة ، و ا  يف إمياهناكانت مؤمنة لكنها ما كسبت خري 
ما دونهح هناك خرٌي كثري لكن  كل و  هو إحياءح أمر أهل البيت هذا هو اخلري احلقيقي إحياءح أمر أهل البيت

ءح أمر أهل البيت صلوات املنزلة األفضل إحياو  املنزلة األعلى، أقل منزلة  و  خرٍي دون هذا األمر فهو أقل مرتبة  
  .سالمه عليهم أمجعنيو  اهلل

 . أقتطفح رواياٍت أخرى، هبا ينتهي هذا الباب بابح فضل انتظار الفرجو  جمموعة من الرواياتو  هذه طائفة
سالمه عليه يف باب عالمات ههور صاحب األمر صلوات اهلل عليه و  رواية عن إمامنا الصادق صلوات اهلل
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دقة عن جعفٍر عن أبيه عن اإلمام الصادق عن أبيه الباقر عليهما السالم أن النبي الرواية عن ابن ص -
الفساد ليس فقط ، الفساد هو عكس الصالحو  - صلى اهلل عليه وآله قال: كيف بكم إذا فسد نسائكم

الفساد هو عكس ، املراد منه الفواحش رمبا يف ا استعمال العريف قد يستعمل الفساد يف الفاحشة فقط
 - كيف بكم إذا فسد نسائكم وفسق ش بانكم -يحضادح الصالح هو فساد و  صالح فأيح شيٍء يعاكسال
كلمة الفسق يف أصلها يف اللغة كانت تستعمل يف وصف التمرة حينما و  الفسق هو اخلروج عن الطاعةو 

ة فسقت بعض التمور خترج من القشرة لب التمر ينفصل عن القشرة يقال أن هذه التمر ، خترج عن قشرها
لذلك يحقال للذي خيرج عن جادة الشريعة عن لباس الشريعة عن صبغة اهلل ، و عن قشرها خرجت عن القشر

كيف بكم  -خيرجح عن أمر اهلل ، يفسقح عن هذه اجلادة، عن الصبغة الشرعية فهو يفسقح عن هذه الصبغة
فسادح النساء ليس  - رإذا فسد نسائكم وفسق ش بانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنك

كيف  -غريها هناك أحناء كثرية من الفساد موجودة يف احلياة و  بالضرورة أن يكون بالفواحش الكبرية بالزنا
 رة أهل البيتئأول درجٍة من درجات الفسق هو اخلروج عن داو  - بكم إذا فسد نسائكم وفسق ش بانكم

 . ك بأشياء بعيدة عن أهل البيتالتمس، ا ابتعاد عن أهل البيت عن دائرة أهل البيتو 
نصبوا و  تركوا أهل البيت، تمعالـمج هناك الكثري من الشباب ممن نصبوا هلم أسوة  أو قدوة  من خمتلف  شرائح

كيف بكم إذا فسد نسائكم وفسق ش بانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم  - هلم أسوة  من خمتلف الشرائح
طبعا  دائما  يحتبادر إىل األذهان أن األمر  - يا رسول اهللتنهوا عن المنكر، فقيل له : ويكون ذلك 

رمات الشرعية وهذا صحيح هذا الـمحالنهي عن و  النهي عن املنكر هو األمر بالواجبات الشرعيةو  باملعروف
األصلي للمعروف هو و اية أهل و  لكن املعىن احلقيقي، من مجلة األمر باملعروف ومن مجلة النهي عن املنكر

املنكر ، و املعروف و اية أهل البيت، األصلي للمنكر هو و اية أعداء أهل البيتو  املعىن احلقيقيو ، البيت
املنكر ما و  املعروف ما أمرمت به  ، و كلُّ شيٍء يحقر بح إىل أهل البيت هو املعروف،  و اية اعداء أهل البيت

 الواجبات الشرعية إتياهنا يحقر ب بيننا قطعا  و  بني أهل البيتو  املنكر كل أمٍر يباعد فيما بيننا، و هنيتهم عنه
ا ابتعاد عن ، و بني أهل البيتو  رمات يباعد بينناالـمحرمات الشرعية إتيان ، والـمحبني أهل البيتو 

، لكن املعىن احلقيقي للمعروف هو و اية أهل البيت، بني أهل البيتو  رمات الشرعية يحقر ب فيما بينناالـمح
ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، فقيل  -هو و اية أعداء أهل البيت املعىن احلقيقي للمنكر و 

له : ويكون ذلك يا رسول اهلل؟ قال: نعم وشٌر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن 
يحبعدون و  هذه صفاتح املخالفني ألهل البيت يأمرون باملنكر يأمرون مبوا اة أعداء أهل البيتو  - المعروف

اخلطاب هو للناس الذين كانوا يف زمان رسول اهلل هم جمرد أن ، و الناس يحنقصون من مقامات أهل البيت
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جمرد أن تويف بالسم شهيدا  انقلبت األمور فدعوا إىل ، آله بالسم شهيدا  و  تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه
رسول اهلل؟ قال: نعم وشٌر من ذلك  ويكون ذلك يا  -ذهبوا إىل غريه و  املنكر وتركوا املعروف تركوا عليا  

كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، قيل: يا رسول اهلل ويكون ذلك؟ قال: نعم وشٌر 
هو حال املخالفني ألهل البيت  وهذا - من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا  والمنكر معروفا  

وأيح شيٍء يحقرهبم من أعداء أهل البيت ، يتمسكون به أيح شيٍء يحبعد عن أهل البيت، صلوات اهلل عليهم
 . يتمسكون به

 سالمه عليهو  صرحية حنن نقرأ يف الزيارة اجلامعة الكبرية املروية عن إمامنا اهلادي صلوات اهللو  الرواية واضحة  و 
 ايات كثرية عندناورو  .إذا ذ ِكر  الخير كنتم أوله  وأصله  وفرعه  ومعدنه  ومأواه ومنتهاه :خناطب أهل البيت

سائرح فروع اخلري متفرعة عن ذلك و  أن أصل اخلري يف القرآن الكرمي أن أصل اخلري يف احلياة أهل البيت
أصلح اخلري و اية أهل ، سائر أنواع الشرور متفرعة عن و اية أعدائهمو  أن أصل الشر هم أعدائهم، و األصل
أصلح الشر يف ، و لح اخلري يف آدم عليه السالم يف أبيناالقضية واضحة أص، و أصلح الشر و اية أعدائهمو  البيت
ميزتهح أن شعت فيه األنوار  ؟آدم ما هي ميزتهح و  املالئكة سجدواو  القضيةح أن إبليس مل يسجد آلدم، و إبليس

 فكان السجود آلدم لتلكم األنوار اليت شعت فيه، هذا املعىن واضٌح يف الرواياتو  الطاهرة ألهل البيت
فأصلح اخلري من ، هناك عداٌء هلذه الو ايةو  هناك و اية، هناك رفٌض للموا اةو  فهناك موا اةٌ  ،إبليس رفضو 

اليت تعين بالضرورة و  هو و اية اعدائهم ؟املنكر هو ماذاو  فاملعروف و ايتهم، أصل الشر من هناكو  هناك
يا أمير المؤمنين إني  :قالو  سالمه عليهو  هذا الرجل الذي جاء إىل أمري املؤمنني صلوات اهلل، عداوهتم

أ ِحبُّك وأ ِحبُّ فالنا  وذكر شخصا  من أعداء أمير المؤمنين قال أما أنك ألعور إما أن تعمى وإما أن 
  .ت بصر فإما أن ت بغضني فتعمى وإما أن ت بغض هذا الذي أنت تحبه  وهو عدوي فـ ت بصر

ت وسالمه اهلل عليه رواياٌت كثرية لكنين الروايات يف هذا الباب يف باب عالئم ههور إمام زماننا صلوا
 . اقتطف بعضا  منها

عن الحكم بن سالم عمن حدَّثه  عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: إنا وآل أبي سفيان أهل  ،الرواية
 - إنا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في اهلل -ليس عداء قـ ب لي  العداء - بيتين تعادينا في اهلل

على أي ، آل النيبو  إن مل يكن آل أيب سفيان تربطهم صلة قرابة حقيقية بالنيبو  اهلل ينفي القرابة التعادي يف
 فهناك بيٌت يحنسبح هلل - إنا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في اهلل -حال  ا نريد اخلوض يف هذا 

هم آل و  ك بيٌت يحنسبح هللهنا، اخلالف هنا - قلنا صدق اهلل وقالوا كذب اهلل -بيٌت يحنسب للشيطان و 
آل الشيطان ماذا ، و صدق اهلل ؟آل اهلل ماذا قالوا، هم آل أيب سفيانو  هناك آل الشيطان، و اهلل أهل البيت
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على كل شيعٍي أن ، مفصلة لكنها ختتصر احلقيقةو  سطر هو ليس يعين خطبة طويلة، كذب اهلل؟  قالوا
هل بيتين تعادينا في اهلل قلنا صدق اهلل وقالوا كذب إنا وآل أبي سفيان أ :يكتب هذا السطر على قلبه  

اهلل، ق ات ل  أبو سفيان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، وق ات ل  معاوية علي بن أبي طالب عليه السالم، 
وق ات ل  يزيد بن معاوية الحسين بن علي عليهما السالم، والسفياني من أوالدهم قاتل القائم عليه 

 يزيدبن  معاوية كما يف الروايات أن السفياين ينتهي نسبهح إىل خالدبن  هو من وحلد يزيد السفياين - السالم
 . أيب سفيانبن  معاويةبن 

م د ،لسي عن الشيخ الصدوق بسنده  الـمج روايٌة ينقلها شيخنا هو من خرية أصحاب ، و مسلمبن  عن ُمح
 قول: القائم منصوٌر بالرعب مؤيٌَّد بالنصرقال: سمعت أبا جعفٍر عليه السالم ي -األئمة عليهم السالم 

احلرب النفسية اآلن ، يكون منصورا  بالرعب أحقر ب املعىن أنهح يحنص ر بالرعب يحنص رح باحلرب النفسية القائمح  -
هذا ، و تعاىل يبعث الرعب يف قلوب أعداءه  و  اليت تستعمل يف احلروب هي شبيهة هبذا املعىن أن اهلل سبحانه

 ا و  حدثت هناك مثل هذه احلوادث يف واقعة بدر، سلمو  آلهو  زمان رسول اهلل صلى اهلل عليهقد حصل يف 
ألنهح أيضا  من أوصاف النيب صلى اهلل ، أريد الرجوع إىل ما حدث يف واقعة بدر فالوقت  ا يكفي لذلك

ر  بالرعب يف أكثر من، و آله أنهح كان منصورا  بالرعبو  عليه ٌر بالرعب مؤيٌَّد القائم منصو  -واقعة  نحص 
الذي يبدو من الروايات أن و  أن األرض تحظه رح كنوزها - بالنصر، تطوى له  األرض وت ظِهر  له  الكنوز

فلذات أكباد األرض أن األرض تحظه رح لإلمام من كنوزها من معادهنا مما ، األرض تحظه رح لهح فلذات أكبادها
يعين أن األرض ، أفالذ الكبد يعين قطع من الكبد، و العمق ألن الكبد يكون غائرا  يف، قد  ا نعرفهح اآلن

سالمه عليه قطعا  معادن سوائل  ا ندري غازات أي شيء من داخل األرض ما و  ختر جح لإلمام صلوات اهلل
ألن النفط قريب من ، سالمه عليهو  هو كنوز تتناسب مع احلضارة اليت ستكون يف زمان إمامنا صلوات اهلل

أفالذ األكباد تكون غائرة يف ، الروايات اليت تقول أن األرض ختر جح لهح أفالذ أكبادهاأما ، سطح األرض
من خالل هذا التعبري نستكشف أن األرض س تحخر جح أشياء جديدة مل يكن اإلنسان قد عرفها قبل ، العمق

 وى لهح األرضهي هذه الكنوز اليت تشري إليها هذه الرواية تط، و سالمه عليهو  ههور اإلمام صلوات اهلل
 - ويبلغ سلطانه  المشرق والمغرب -الكنوز أن األرض تحظه رح لهح ، تحظه رح لهح الكنوزو  تظهرح لهح الكنوز أوو 

ويبلغ سلطانه  المشرق  - كما محلئت هلما  وجورا    يعين حيكم األرض بكاملها، ميأل األرض قسطا  وعد ا  
 كل  - ه المشركون فال يبقى في األرض خراٌب إال ع م روالمغرب وي ظِهر  اهلل عزَّ وجلَّ دينه  ولو كر 

هناك عمران ألن العدل سيكون مبسوطا   - فال يبقى في األرض خراٌب إال ع م ر -خراب سوف يعمر 
فال  -ألن احلضارة ستكون بشكل آخر و  ألن الزمان سيتغريو  ألن األرض ستتغري ستتبدلو  يف كل مكان
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 - وينزل  روح اهلل عيسى بن مريم عليهما السالم فيصلي خلفهيبقى في األرض خراٌب إال ع م ر 
اليت هلا مدخلية كبرية و  سالمه عليه من األمور املهمة جدا  و  مسألة نزول عيسى يف زمان إمامنا صلوات اهللو

 . سالمه عليه على مجيع األرضو  يف بسط حكم اإلمام صلوات اهلل
 ستقوىو  الغربية ستبقى ه السالم تحشعر من أن احلضارةلرمبا تحشعر هذه القضية قضية نزول عيسى عليو 
من و  املهمةو  تتطور لذلك يكون نزول عيسى عليه السالم من العوامل الرئيسةو  ستستمر هذه احلضارةو 

 -سالمه عليه يف متهيد أمره  يف بالد الغرب و  العوامل األساسية اليت ستعني اإلمام احلجة صلوات اهلل
ية أيضا  مهمة أشري إليها على سبيل الظن النيب الوحيد من كل أنبياء اهلل الذي لهح هناك قض - في صلي خلفه

هذه الصور صور ، و جتد أن هذه الصور املرسومة قريبة من وصفه  اجلسديو  صور مرسومة هو النيب عيسى
 د اهلندوسجتدها موجودة يف بالو  يف بالد اليهود عند اليهودو  النيب عيسى جتدها موجودة يف بالد املسلمني

عند كل الديانات جتد أن املسلمني إذا رأوا هذه الصور املرسومة يعرفون أن هذه الصورة و  يف كل البلدانو 
سائر و  سائر األقوامو  أن اهلندوسيو  جتد أن البوذيو  جتد أن اليهود كذلك، و هي صورة عيسى عليه السالم

نعم ،  ا جند لنيٍب آخر صورا  مرسومة، و الديانات يعرفون هذه الصور صور مشهورة موجودة يف كل مكان
لكن صورة النيب عيسى معروفة ، هناك صور قد تحرسم يف الكنائس أو يف أماكن أخرى لكنها غري معروفة

هي قريبة من الوصف التأرخيي و  يف كربه  جند هذه الصور معروفة عند اجلميعو  يف شبابه  و  للجميع يف طفولته  
 . السالمو  عليه أفضل الصالةو  آلهو  عيسى على نبينا للحالة اجلسدية أو لوجه النيب

الناس يرونه حني و  أقول إشارة هنية فحني ينزل الروايات تقول أنهح ينزل من السماءو  قد تكون فيها إشارة
فقلت  له: يا  -سيلتفون حوله و  لذلك املسيحيون سيصدقون به  و  الناس يرونهح و  الرواية تقول أنهح ينزل، و ينزل

اهلل متى يخرج قائمكم؟ قال: إذا تشّبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال ابن رسول 
 ا أعتقد أن هذه و  - بالرجال والنساء بالنساء وركب ذوات الفروج السروج وق ِبلت شهادات الزور

إذا تشّبه فقلت  له: يا ابن رسول اهلل متى يخرج قائمكم؟ قال:  -إىل بيان و  العبارات حتتاجح إىل شرحٍ 
قد يكون ، قد يكون بوسائل الزينة، أيضا  قد يكون باملالبس والتشبه - الرجال بالنساء والنساء بالرجال

 اآلن هناك رجال صاروا نساء، قد يكون أصال  بتغيري اجلنس، و قد يكون باألفعال اجلنسية، بالتغنج الصويت
ساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال والنساء قال: إذا تشّبه الرجال بالنساء والن -نساء صرن رجا ا  و 

بالنساء وركب ذوات الفروج السروج وق ِبلت شهادات الزور ور دت شهادات العدل واستخف الناس 
يعين واستخفوا بارتكاب الزنا مل يهتموا هلذا األمر ومل يهتموا ألكل  - بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا

ألسنتهم وخرج السفياني  من الشام واليماني من اليمن وخسٌف بالبيداء  وات قي  األشرار مخافة -الربا 
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وقتل غالٍم من آل م حمَّد صلى اهلل عليه وآله بين الركن والمقام أسمه  م حمَّد بن الحسن النفس  
من  هذه مجلة - الزكية وجاءت صيحٌة من السماء بأن الحق فيِه وفي شيعته فعند ذلك خروج قائمنا

أن يكتفي جنسيا  الرجال ، و النساء بالرجالو  هناك عالمات عامة أن يتشب ه الرجال بالنساء، العالمات
، ركب ذوات الفروج السروج، و عالمات عامة موجودة يف خمتلف بقاع األرض، النساء بالنساءو  بالرجال

إ ا  ا يعين ، و ةونات احلياؤ ركب ذوات الفروج السروج إشارة إىل أن املرأة ستكون محشاركة للرجل يف مجيع ش
لكن أن تكون هذه هاهرة عامة ، أنهح مثال  يف زمان األئمة مل تكن هناك نساء تركب على ههور الدواب

غالبا  كان يف زمان األئمة النساء يف السفر يركنب يف و  باعتبار أن السروج يف الغالب الرجال تستعملها
ركب و  فهذا التعبري على حنو الكناية، املالـمحيف و  يركنب يف اهلوادج، اهلوادج إذا أردن السفر أو احلركة

ذوات الفروج السروج إشارة إىل أن النساء يدخلن يف مجيع موارد ويف مجيع أحناء احلياة يشاركن الرجال بل 
ور دت شهادات العدل واستخف  -ما أكثرها و  - وق ِبلت شهادات الزور -قد يتفوقن على الرجال 

 . هذه كلها عالماٌت عامة - ا وأكل الربا وأتقي  األشرار مخافة ألسنتهمالناس بالدماء وارتكاب الزن
يف أي مكان و  حني أقول عالمات عامة ميكن أن تقع يف أي زمان، أما حينما يقول اإلمام عليه السالم

هذه عالمة خاصة ألن اخلروج من مكاٍن معني من  - وخرج السفياني  من الشام -لكن حني يقول 
وخرج السفياني  من الشام واليماني من اليمن  -اخلارج شخٌص أمسهح السفياين و  ممكان خاص الشا

وخسٌف بالبيداء وقتل غالٍم من آل م حمَّد صلى اهلل عليه وآله بين الركن والمقام أسمه  م حمَّد بن 
 -الم احلق يف اإلمام املهدي عليه الس - الحسن النفس  الزكية وجاءت صيحٌة من السماء بأن الحق فيهِ 

القسم األول عالمات عامة وأعتقد أهنا واضحة، القسم الثاين  - وفي شيعته فعند ذلك خروج قائمنا
عالمات خاصة وستأتينا أيضا  يف احللقات القادمة روايات تتحدث عن مواصفات وعن خصائص هذه 

  .العالمات اخلاصة
 يكون خروجهح يف شهر رجبالسفياين س - وخرج السفياني  من الشام -لكن بشكل إمجايل أقول 

أقل من السنة خيرج السفياين يف ، ما بني اإلمام أقل من السنة محل امرأة تسعة أشهرو  سيكون ما بينهح و 
بن  كما تقول الروايات أمسهح عثمان، و معاويةبن  يزيدبن  كما قلت قبل قليل هو من ذرية خالد، و الشام

لهح مواصفات يف ، و ٍة قريبة من دمشق يقال هلا قرية حرستابداية خروجه  من قري، و عنبسة السفياين العشوقي
هو و  ربعة من الرجال أي ليس بالطويل القامة و ا بالقصري متوسط القامة، هو ربعةو  وجهه  مثال  أثر اجلدري

هناك مواصفات أخرى نأيت على و  يف أحدى عينيه نقطة بيضاءو  يف وجهه  أثر اجلدريو  ربعٌة من الرجال
،  ا أريد التفصيل يف كل شيٍء باعتبار أن بعض التفصيالت سيأتينا ذكرها يف الروايات اآلتيةذكرها ألنين 
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من أهدافه  أن يحقاتل اإلمام احلجة عليه ، لشيعتهمو  فهذا السفياين هو الذي حيملح راية العداء ألهل البيت
تسمى بأسم علٍي أو حسٍن أو يقتلح كل من ، هو إىل العراق سيقتلح على األمساءو  كذلك يف طريقه  و  السالم
األهوال و  رمبا وجدنا يف الفرتة القريبة بعد سقوط النظام البائد يف العراق رأينا من مثل هذه األحوال، و حسني

مهح علي أو ـيوقفون السيارات يسألون عن اهلويات فمن كان أس، يف العراق القتل على األمساء يقتلون كل
ذلك ليس بغريب على أعداء أهل البيت أعداء أهل البيت ، و نعاجحسن أو حسني يحذحبون كما تحذبح ال

 منذح ذلك القتلو  سن قتلوه بني الباب واجلدارالـمحأول قتيٍل من أهل البيت هو و  هم بالقتلـوا سريتأبد
 . العملية مستمرة إىل يومنا هذاو 

واصفاته الشخصية لكنهح اليماين مل ترد روايات حتدد م - وخرج السفياني من الشام واليماني من اليمن
رايتهح كما قالت الروايات هي أهدى الرايات ألنه يدعوا إىل صاحبكم يوايل عليا  هو على و  خيرج من اليمن

لكن مل ترد روايات دقيقة يف تفاصيل شخصيته ، هو أهدى الراياتو  صراٍط مستقيم هكذا وصفتهح الروايات
ج السفياني من الشام واليماني من اليمن وخسٌف وخر  -أو يف أوصافه اجلسدية أو يف أمسه  مثال  

هذا اخلسف سيكون جبيش السفياين حني يبعث مئة ألف حبثا  عن اإلمام املهدي حني تصل  - بالبيداء
لكن اجليش حني يصل ، يف املدينةو  سالمه عليه هو يف أرض احلجازو  إليه األخبار أن اإلمام صلوات اهلل

ستأتينا يف ، و نذيرو  و ا ينجو منه إ ا اثنان بشري، تعاىل خيسف بذلك اجليشو  قريبا  من املدينة اهلل سبحانه
هذا هو النفس الزكية الذي  - وخسٌف بالبيداء وقتل  غالٍم من آل م حمَّد -الروايات هذه التفاصيل أيضا  

يه وآله وقتل غالٍم من آل م حمٍَّد صلى اهلل عل -العشرين من شهر ذي احلجة و  يحقتل يف اليوم اخلامس
هذه الصيحة  - بين الركن والمقام أسمه  م حمَّد بن الحسن النفس الزكية وجاءت صيحٌة من السماء

شيعته  إن احلق مع و  احلسنبن  زهق الباطل إن احلق مع احلجةو  اليت تكون عند الفجر بأنهح قد جاء احلق
وفي شيعتِه فعند ذلك  -جة يف اإلمام احل - وجاءت صيحٌة من السماء بأن الحق فيه -شيعته و  عليٍ 

خروج قائمنا، فإذا خرج أسند ظهره  إلى الكعبة واجتمع إليه ثالث مئة وثالثة عشر رجال  وأول ما 
ثم يقول: أنا بقية اهلل في أرضه فإذا اجتمع  {مُّؤْمِنِنيَ كُنتُم إِن لَّكُمْ خَيْرٌ اللّهِ بَقِيَّةُ} ينطق  بِه هذه اآلية:

أالف رجل خرج فال يبقى في األرض معبوٌد دون اهلل عزَّ وجلَّ من صنٍم وغيرِه إليه العقد وهو عشرة 
ليعلم اهلل  -أن هذا الظهور يكون بعد غيبٍة طويلة  - إال وقعت فيه ناٌر فاحترق وذلك بعد غيبٍة طويلة

 لوات اهللهذا متام الرواية اليت حتدثت عن مجلة من عالئم ههور إمامنا ص .من يطيعه  في الغيب ويؤمن به
 .سالمه عليهو 

عن ميمون البان عن أبي عبد اهلل الصادق عليه السالم قال: خمٌس قبل قيام القائم عليه  ،روايٌة أخرى
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هذه  - السالم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسٌف بالبيداء وقتل النفس الزكية
ع يف فرتٍة هي أقل من سنة يف عدة أشهر تقع هذه هذه العالمات كلها تقو  الرواية حتدد العالمات اخلاصة

خرجان يف سنٍة واحدة يف شهٍر واحد يف ـالسفياين كفرسي رهان يو  ألن الروايات تقول إن اليماين، العالمات
خـمٌس قبل قيام القائم عليه السالم  –السفياين يحقب ل من الشام و  اليماين يحقبل من اليمن، يوٍم واحد

  .والمنادي ينادي من السماء وخسٌف بالبيداء وقتل النفس الزكية اليماني والسفياني
عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد اهلل الصادق عليه  ،وهذه آخر رواية أختم هبا احلديث

كما قلت   - السالم يقول: ليس بين قيام قائم آل م حمٍَّد وبين قتل النفس الزكية إال خمسة عشر ليلة
اإلمام خيرج يف اليوم العاشر من شهر و  العشرين من شهر ذي احلجةو  لزكية يحقتل يف اليوم اخلامسأن النفس ا
ر ٍم احلرام  . ُمح

إياكم إلحياء أمر أهل و  أن يوفقناو  يف ههورهو  تعاىل أن يوفقنا لنصرة إمام زماننا يف غيبته  و  نسأل اهلل سبحانه
 سالمه عليه فأقول:و  ي أوجههح إلمام زماين صلوات اهللـقولختام و  معنيـسالمه عليهم أجو  البيت صلوات اهلل

 رابـن خـالميـن العـي وبيـنـيـوب  فياليت الذي بيني وبينك عامٌر  
 وليتك ترضى واألنام ِغضاب  رة  ـــريـاة مـــيـحـو والــلـك تحــتـيـول

 
 .ج ة  عليه السالمالل هحم  يا رب  احلحسني حبق احلحسني أشفي ص در  احلحسني بظهور  احلح 

 .يف أمان اهللو  سالمه عليهو  تصبحون على و اية إمام زماننا صلوات اهلل



 

 احللقة اخلامسة
 

 الس المح عليكم مجيعا  ورمحة اهلل وبركاته، مس اكم اهلل باخلري واإلميان، وهذه احللقة اخلامسة من برناجمنا احلجة
وسالمه عليه،  ا زال  احلديثح يف اجلزء الثاين واخلمسني من   احلسن العسكري إمام زماننا صلوات اهللبن 

 كتاب حبار األنوار بابح عالمات ههوره  عليه السالم.
الرواية  - عن ميمون البان قال: كنت عند أبي جعفٍر عليه السالم في فسطاطه ،الرواية احلاديةح والثالثون

كنت  عند أبي جعفٍر عليه  -ن ومتام النعمة لسي عن الشيخ الصدوق عن كمال الديالـمجينقلها شيخنا 
السالم في فسطاطه فرفع جانب الفسطاط فقال إن أمرنا لو قد كان لكان أبي ن  من هذه الشمس ثم 
قال: ينادي مناٍد من السماء إنَّ فالن بن فالن هو اإلمام بأسمه وينادي إبليس  من األرض كما نادى 

احلديثح واضٌح عن إمامنا الباقر عليه السالم وهو حيد ثح من  - العقبةبرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ليلة 
عنده كما ينقل ميمون البان أن اإلمام كان يف الفسطاط يف اخليمة، والفسطاط هو اخليمة، الفسطاط هو 

 هلا سقف اخليمةح الواسعة، اخليمةح الكبرية، اخليامح على أحناٍء وعلى أنواع، الفسطاط هي اخليمةح الكاملةح اليت
وهلا سياج من نفس قماش سقفها حيوطها من مجيع اجلوانب هو هذا الذي يحقال لهح الفسطاط، خيمة كبرية 

 - كنت  عند أبي جعفٍر عليه السالم في فسطاطه فرفع جانب الفسطاط -وهلا سقٌف وهلا سياج 
زاوية أو من خالل جانب اخليمة ألي شيٍء؟ كي تبدو الشمس من خالل هذه الفتحة، من خالل هذه ال

يعين إن أمرنا  - إن أمرنا لو قد كان -هذه اجلهة اليت رفع اإلمام عليه السالم جانب الفسطاط باجتاهها 
إن أمرنا لو قد كان لكان أبي ن  من  -اإلمام هنا يتحد ثح عن اإلمام احلجة عليه السالم عن إمام زماننا 

واإلمام بذلك يتحد ثح عن الصيحة اليت هي من  - هذه الشمس، ثم قال: ينادي مناٍد من السماء
  .تومةالـمحالعالمات احلتمية من العالمات 

الصيحةح هذه كما يف روايات أهل البيت ستكونح يف شهر رمضان، وستكونح بعد خروج السفياين، السفياين 
ليلة القدر أي خيرجح يف شهر رجب والصيحةح ستكونح يف شهر رمضان، وستكونح يف يوم اجلمعة ويف صبيحة 

يف اليوم الثالث والعشرين، السفياين يف شهر رجب، الصيحة يف شهر رمضان يف يوم اجلمعة يف اليوم الثالث 
تومة، من العالمات اخلمسة العالمات الـمحوالعشرين عند الفجر، هذه الصيحةح اليت هي من العالمات 

 - ينادي مناٍد من السماء -ا حىت أقل من سنة اخلاصة اليت تقعح كلها يف سنٍة أو أكثر من ذلك بقليل ورمب



 الحلقة الخامسة البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 61 - 

يعين اإلمام احلجة،  - إن فالن بن فالن -واملنادي من السماء كما يف الروايات هو جربئيل عليه السالم 
ونداءح  - وي نادي إبليس  من األرض -بأمسه الشريف  - هو اإلمام وينادي بأسمهِ  -احلسن بن  إن احلجة

وي نادي إبليس  من األرض   -ب، عند بداية الليل، يف آخر النهار، عند الغروب إبليس سيكونح عند الغرو 
هنا يشري إمامنا الباقر عليه السالم إىل احلادثة  - كما نادى برسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ليلة العقبة

معهم على أن  اليت وقعت يف زمان النيب صلى اهلل عليه وآله حينما اجتمع مبجموعٍة من أهل املدينة واتفق
ر ا  من دون علم أهل مكة ومن دون علم أهل املدينة، لكن إبليس صرخ  يف  يلتقي هبم عند العقبة ليال  وس 

وينادي  -الناس وقال بأن هناك ممن قد ألتقى مبحح م ٍد صلى اهلل عليه وآله ويحريد أن يبايعهح يعين فضح البيعة 
اإلمام يذكر هذا املثال  - اهلل عليه وآله ليلة العقبة إبليس  من األرض كما نادى برسول اهلل صلى

لتقريب واقعة نداء إبليس أيضا  يف شهر رمضان يف يوم اجلمعة ولكن عند الغروب يف آخر النهار، فماذا 
عنبسة، بن  ينادي؟ ينادي إن احلق مع عثمان وشيعته ، هكذا يف الروايات، قد يحراد من عثمان هو عثمان

عنبسة بن  عفان كما يف بعض األخبار، وقد يكون املراد هو عثمانبن  مان هو عثمانوقد يحراد من عث
عنبسة، والسفياين هو صاحبح الراية اليت تكون يف مواجهة ويف محضادة بن  باعتبار أن السفياين أمسه عثمان

يف بعض الروايات عفان ألنهح ورد  بن  اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه، أما ما ورد يف روايات عثمان
محعاكسة إن ـأن الصيحة األوىل عند الفجر إن املنادي ينادي أن احلق مع علٍي وشيعته ، فستكون الصيحة ال

ينادي م ناٍد من  -عفان كما يف بعض الروايات واألحاديث بن  احلق مع عثمان وشيعته  اإلشارة إىل عثمان
بأسمِه، وي نادي إبليس من األرض كما نادى برسول السماء أن فالن بن فالن، أو ابن ف الن هو اإلمام 

وسيفتَتح كثرٌي من اخللق بصيحة إبليس لكن من الذي سينجو؟  - اهلل صلى اهلل عليه وآله ليلة العقبة
الذي سينجو من كان على علٍم هبذه األحداث قبل وقوعها، وهذا هو أحدح فوائد  ومنافع الرجوع إىل 

  وسالمه عليهم أمجعني. روايات أهل البيت صلوات اهلل
عن الـم عال بن خ نيس عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: إن أمر السفياني من األمر الرواية اليت بعدها: 

إن أمر السفياني من  -قلتح قبل قليل بأن السفياين خيرجح يف رجب  - الـمحتوم، وخروجه  في رجب
توم يعين من األمر الذي يحتوقع أن حيدث وأن حالـممن األمر  - األمر الـمحتوم، وخروجه  في رجب

تومة فهي ميكن أن يقع عليها حكمح البداء، ألن الـمحاحتمال حدوث البداء فيه  بعيد، وإ ا حىت األمور 
تومة هي اليت يقعح عليها حكم البداء الـمحالعالمات منها ما هو ُمتوم ومنها ما هو غري ُمتوم، العالمات 

تومة هي العالمات اليت يحتوقع أن الـمحتومة، فالعالمات غري الـمحالعالمات غري ولكن بدرجٍة أضعف من 
حيدث فيها البداء، كما قلت يف احللقات السابقة إن األمر الوحيد الذي  ا خيضعح حلكم البداء هو ههور 
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ل فح امليعاد  السفياني من األمر  إن أمر -إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه فهو من امليعاد وإن اهلل  ا خيح
يعين من العالمات اليت يحتوقع حدوثها  ا أقول بشكٍل قطعي ولكن هناك احتمال كبري من  -  الـمحتوم

الرواية اليت بعدها، الرواية قالت أن خروجهح يف رجب إذا كان  - وخروجه  في رجب -وقوع هذه العالمة 
الصيحة حتدث يف شهر رمضان، مث إن قتل النفس حبسب الرتاتبية يف العالمات، السفياين خيرج يف رجب، و 

الزكية سيكون يف ذي احلجة، فحينئٍذ يكون ههور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يف شهر ُمرم يف اليوم 
العاشر من شهر ُمرم، إذا أردنا أن حنسب األشهر من شهر رجب، رجب وشعبان وشهر رمضان هذه ثالثة 

ة وذو احلجة فهذه ستة أشهر، فما بني خروج السفياين وههور اإلمام عليه أشهر، مث يأتينا شوال وذو القعد
السالم ستة أشهر، واإلمام خيرج يف اليوم العاشر من شهر ُمرم كما عليه الكثري من الروايات واألحاديث 

هر، أو املنقولة عن املعصومني صلوات اهلل وسالمه عليه، وعندنا يف الروايات أن مدة بقاء السفياين تسعة أش
حكم السفياين تسعة أشهر، فقد يكون املراد من األشهر الباقية للتسعة هو بعد ههور اإلمام ورمبا تكون 
بدايات حكم السفياين يف بالد الشام هي قبل شهر رجب بثالثة أشهر، يعين يكون هناك مجادى الثاين 

و البدايات من أول مجادى األول، ومجادى األول وربيع الثاين، قد تكون البدايات من شهر ربيع الثاين أ
ولكن خروج السفياين وتسلطه على الكور اخلمسة كور بالد الشام، ومن مث جميئه إىل العراق قد يكون هذا 
يف شهر رجب املراد، وخروجه يف رجب أن يكون أمرهح واضحا  وأن يكون أمرهح علنيا  وأن تكون سلطتهح 

  مبسوطة.
الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: الصيحة  التي في  عنالرواية الثالثة والثالثون: 

أي يف ليلة القدر، حنن  - شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثالث وعشرين م ضين  من شهر رمضان
نعتقد بأن ليلة القدر هي ليلة الثالث والعشرين، واليت تسمى يف روايات أهل البيت بليلة اجلحهين، املخالفون 

هل البيت يذهبون إىل توقيٍت آخر إىل ليلة السابع والعشرين، لكن يف روايات أهل البيت أن ليلة القدر أل
هي ليلة الثالث والعشرين، وهي ليلة اجلهين، فالصيحةح تكون عند صبيحة، عند الفجر من ليلة الثالث 

  والعشرين.
 عليه السالم يقول قبل قيام القائم عن عمر بن حنظلة قال: سمعت  أبا عبد اهللالرواية اليت بعدها: 

عليه السالم خمس  عالمات محتومات اليماني والسفياني  والصيحة وقتل النفس الزكية والخسف  
اليماين كما يف الروايات خيرجح من اليمن، والسفياينح من الشام، واليماين رايتهح راية هحدى،  - بالبيداء

ةح هي اليت حتدثنا عنها قبل قليل، وقتل النفس الزكية مر الكالم عنها، والسفياينح رايتهح رايةح ضالل، والصيح
شاٌب هامشي يحقت لح بني الركن واملقام يف اليوم اخلامس والعشرين من شهر ذي احلجة، يعين قبل خروج اإلمام 
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وطلبا   خبمسة عشر يوم، واخلسفح بالبيداء وهو خسٌف مبئة ألف من جيش السفياين يبعثهم إىل املدينة حبثا  
لإلمام املهدي عليه السالم وخيحجس ف هبم يف البيداء و ا ينجو منهم إ ا اثنان نذير وبشري، بشري يذهب باجتاه 
املدينة باجتاه اإلمام احلجة يحبش رهح باخلسف الذي وقع، ونذير يرجع إىل السفياين ليحخربهح مبا حل  جبيشه  

  وبأصحابه.
عبد اهلل عليه السالم قال: ينادي مناٍد بأسم القائم عليه السالم قلت  عن زرارة عن أبي روايٌة أخرى: 
ينادي م ناٍد بأسم القائم عليه  -اإلمام قال:   زرارة يسأل اإلمام الصادقهذا النداء يعين - خاٌص أو عام

: فمن يخالف القائم عليه  : خاٌص أو عام؟ قال: عام، يسمع  كلُّ قوٍم بلسانهم، قلت  السالم، قلت 
باعتبار هذه قضية إعجازية، صوت من السماء وكل الشعوب كل األمم  - السالم وقد نودي بأسمه؟

حتى ينادي في آخر الليل  -إبليس  ا يدعح هذا األمر  - قال: ال يدعهم إبليس -تسمع حبسب لغاهتا 
معروفا  يف روايات  إبليس يحشكك الناس، الرواية تقول: يف آخر الليل وهذا يعين أمٌر ليس - في شِكك  الناس

أهل البيت وإمنا املعروف يف روايات أهل البيت يف آخر النهار، فلرمبا وقع اشتباٌه أو تصحيٌف من النحساخ، 
ألن الروايات املنقولة عن أهل البيت أن صيحة إبليس تكون يف آخر هنار يوم اجلمعة اليوم الثالث والعشرين 

حة اهلدى صيحة جربئيل، وصيحة الضالل تكون يف آخر من شهر رمضان، الصيحة تكون عند الفجر صي
 .في شِكك  الناس -والصحيح هو أخر النهار  - ال يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل -النهار 

عن ابن أبي ع مير، عن ابن أ ذينة، قال أبو عبد اهلل عليه السالم: قال أبي يعني باقر الرواية اليت بعدها: 
قال أمير  المؤمنين صلوات اهلل عليه: يخرج ابن آكلة األكباد من الوادي اليابس العلوم عليه السالم 

وهو رجٌل ربعة وحش  الوجه ،ضخم الهامة، بوجهِه أثر  الج دري، إذا رأيته  حسبته  أعور، أسمه عثمان 
هذه  - وأبوه عنبسة وهو من و لد أبو سفيان، حتى يأتي أرض قراٍر ومعين فيستوي على منبرها

اف السفياين، الرواية عن صادق العرتة، عن باقر العرتة، عن سيد األوصياء صلوات اهلل وسالمه عليهم أوص
ابن أكلة األكباد واضح أكلة األكباد هي هند، هند بنت عتبة أم  - يخرج  ابن آكلة األكباد -أمجعني 

استحشهد يف أححد، فقد م ثلت  معاوية ومسيت بآكلة األكباد ل ما فعلتهح جبثة احلمزة صلوات اهلل عليه حني
جبثته  الشريفة وقد بقرت بطنهح وأخرجت كبدهح مث  اكت كبدهح، قطعت كبدهح الشريف و اكت الكبد فصارت 
كاحلجر يف فمها فألقتها من فمها، وم ثلت فيه قطعت أصابعهح، قطعت أذنيه وصنعت منها قالدة ووضعتها 

هذا اإلجرام الذي نراهح اليوم هو استمراٌر، هذه امرأة هكذا على صدرها لبست هذه القالدة، هذا اإلرهاب و 
فعلت جبسد احلمزة صلوات اهلل عليه، مرت علينا رواية عن إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه، ماذا 

هناك  - قال: إنا وآل أبي سفيان أهل  بيٍت تعادينا في اهلل قلنا صدق اهلل وقالوا كذب اهلل -قال؟ 
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 اك منهج علي صدق اهلل، وهناك منهج أيب سفيان، هناك منهج خال املؤمنني، منهج معاويةمنهجان: هن
ب معاوية كذب اهلل بن   -أيب سفيان كذب اهلل منهجان، منهجح علٍي صدق اهلل، ومنهج معاوية ومن حيح

ا قرية الوادي اليابس منطقة قريبة من مدينة دمشق وفيه - يخرج ابن أكلة األكباد من الوادي اليابس
معاوية، بن  تسمى قرية حرستا، هذه القرية وهذه املنطقة يسكن فيها بنو كلب، وهم يف األصل أخوال يزيد

معاوية امرأة نصرانية من ميسون بنتح جبدل، ومن هنا جاء تن صُّر يزيد، يزيد كان نصرانيا  بن  ميسون أم يزيد
ن تن صُّر يزيد، تن صُّر يزيد جاء من ق ب ل أحم ه  يزيد ما كان مسلما ، نصوص كثرية وإشارات كثرية تتحدث ع

يخرج ابن آكلة األكباد  -عنبسة بن  ميسون بنت جبدل النصرانية من قرية حرستا خيرج السفياين عثمان
مسي  هذا الوادي بالوادي اليابس لصالدة صخوره ، ولذلك كانت تحصنع الرحى يف  - من الوادي اليابس

الوادي القريب من دمشق، مسي بالوادي اليابس لصالدة ليبوسة  أحجاره  ذلك الزمان من صخور  هذا 
فإن بين   - يخرج ابن أكلة األكباد من الوادي اليابس -وصخوره ، لذلك تحصنع الرحى من هذا الوادي 

  .كلب سينصرونهح ويقولون لهح قم إىل تراث أبائك فطال ب به  هكذا يف الروايات
الرجل الربعة  ا هو بالطويل الفاره بطويل  - لوادي اليابس وهو رجٌل ربعةيخرج ابن أكلة األكباد من ا

ويف بعض النحسخ وخشح الوجه،  - وهو رجٌل ربعة وحش  الوجه -القامة و ا هو بالقصري متوسط القامة 
 محراد يعين من وحش الوجه أنـاملوجود اآلن يف هذه النسخة اليت بني يدي وحشح الوجه، وحشح الوجه إما ال

محراد وحشح الوجه أن من ينظر إليه يستوحش منه، الناهر إىل وجهه  ـوجههح فيه شيء من القباحة، أو ال
تدخلهح الوحشة  ا يستأنسح بالنظر إليه، و ا يحشرتط يف ذلك أن يكون وجههح قبيحا  أو حسنا ، هذه قضية 

كنك حني تنظر إليه تحصيبك نفسية، حالة نفسية، بعض األحيان رمبا يكون وجه اإلنسان ليس قبيحا  ل
الوحشة، وحشح الوجه أي أن من ينظر إليه تصيبهح الوحشة  ا يستأنس بالنظر إليه، أو قد يكون املراد من 
وحش الوجه هو القباحة، وخشح الوجه أيضا  تحشري إىل هذا املعىن، الوخش هو الرذيل، الوخش والوخاشة هي 

وهو  -ذيال  يعين أنك إذا نظرت إليه أحسست برذالته  حبقارته  الرذالة، يحقال هلذا الشيء وخش إذا كان ر 
محراد منها الرأس بشكٍل عام، وإما ـاهلامة إما ال - رجٌل ربعة وحش  الوجه أو وخش  الوجه، ض ِخم  الهامة

امةح إما املراد من اهلامة هي خلفية الرأس اجلهة اخللفية من الرأس، وقد تحطلقح على اجلهة العلوية من الرأس، اهل
هي الرأس، وإما اجلهة العلوية أو اجلهة اخللفية بالنتيجة إن كانت اجلهة اخللفية ضخمة فالرأس سيكون 

ضخم الهامة بوجهِه أثر   -ضخما ، أو كانت اجلهة العلوية ضخمة بالضرورة الرأس سيكون ضخما  
يرتكح أثرا  بسبب الدمامل احلمراء  يحقال اجلحدري ويحقال اجل د ري وهو مرٌض معروف - الج دري أو الج د ري

الذي يحصابح باجلحدري أو اجل د ري يظهر يف وجهه  أو يف بدنه  دمامل محراء مث تتقيح تكون رؤوسها بيضاء، 
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وحني يشفى اإلنسانح من املرض هذه الدمامل  ا يغيب أثرها، تبقى أثر الدمامل يف الوجه وهكذا كان وجهح 
معاوية لعنهح اهلل، يف وصف بن  ي كان عند يزيد يكونح يف وجهه ، يف وصف يزيديزيد، فلرمبا نفسح األمر الذ

  .يزيد قاتل احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه أن بوجهه  أن بوجهه  أثر اجلحدري أو اجل د ري
والعدس أو محجد رة هي تحطبخ إما من الرز  ـمحجد رة ملاذا مسيت الـولذلك باملناسبة هناك أكلٌة شامية معروفة بال

من الرز واملاش أو من الربغل والعدس أو الربغل واملاش تحطبخ ألن أثار العدس أو أثار املاش تبقى موجودة 
ضخم الهامة بوجهِه أثر   -محجد رة ـعلى سطح هذه الطبخة، شبيهة بأثار دمامل اجلحدري لذلك مسيت ال

هو ليس بأعور ولكن يف  - إذا رأيته  حسبته  أعور -يعين إذا رآه الرائي  - الج دري أو الج د ري إذا رأيته  
ما  - إذا رأيته  حسبته  أعورأحد عينيه نقطة بيضاء، كما يف روايات أخرى وإ ا الرواية هنا قالت: 

 أسمه عثمان وأبوه عنبسة -املقصود؟ من خالل الروايات األخرى هناك نقطة يف أحد عينيه نقطة بيضاء 
بن  يزيدبن  كما يف الروايات األخرى من وحلد خالد  - و من و لد أبي سفيانوه -عنبسة بن  فهو عثمان -

أرض قرار ومعني  - وهو من و لد أبي سفيان حتى يأتي أرض قراٍر ومعين فيستوي على منبرها -معاوية 
يف رواياتنا عن أهل البيت هي أرضح الكوفة، يف روايات املخالفني قرار ومعني هي أرض دمشق، فلرمبا أن 

 -إلمام صلوات اهلل وسالمه عليه حتد ث  هنا حبسب ما هو معروف عند املخالفني هو شائع عند املخالفني ا
أرض قرار األرض اليت يحستقرُّ فيها واألرضح اليت يحستقرُّ فيها هي األرض اليت  - حتى يأتي أرض قراٍر ومعين

فيها املاء فإذا توفر فيها املاء توفر فيها تكون صاحلة  للسكن، واألرض إمنا تكون صاحلة  للسكن إذا توفر 
حتى يأتي  -البساتني توفرت فيها األراضي الصاحلة للزراعة، قرار يعين أرٌض يحستقرُّ فيها، ومعني هو املاء 

يف رواياتنا الكوفة، ويف روايات املخالفني قرار ومعني هي من أوصاف دمشق،  - أرض قراٍر ومعين
ق وستكون عاصمتهح دمشق، وأيضا  سيأيت إىل العراق ويصل إىل الكوفة وبالنتيجة هو سيحكم يف دمش

وهو من و لد أبي سفيان حتى يأتي أرض قراٍر  -وستكون هناك مذحبة هائلة يف الكوفة على يد السفياين 
 ا استواء على املنرب املراد ماذا؟  - ومعين فيستوي على منبرها

وإن كان يف بعض الروايات أنهح يصعد على منرب مسجدها  - فيستوي على منبرها -املراد هو التسلُّط 
 وأشهر مسجد موجود يف دمشق هو املسجدح األموي اجلامع األموي أشهر مسجد هو هذا الذي بناه الوليد

مروان و ازال موجودا  إىل يومنا هذا، هو من أشهر مساجد دمشق، يف بعض الروايات أنهح بن  عبد امللكبن 
 -وي على منربها وخيطبح يف الناس محطالبا  حبق أبائه  وأجداده  األمويني يف اخلالفة يأيت إىل دمشق فيست

وبالنتيجة ا استواء على املنرب إشارة إىل التسلط، هذه  - حتى يأتي أرض قراٍر ومعين فيستوي على منبرها
ت أخرى أوصاف الصفات العامة يف شخصية السفياين الصفات اجلسدية والصفات النسبية وسيأيت يف روايا
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  عنبسة.بن  أخرى أيضا  عن السفياين عثمان
عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد اهلل الصادق عليه السالم: إنك لو رأيت الرواية اليت بعدها: 

و ا أعتقد أن العبارة حباجة إىل توضيح، أن السفياين لو رأيتهح هو أخبثح  - السفياني رأيت أخبث الناس
شح الوجه إنك إذا نظرت إليه   ا تستأنس به ،  ا تستأنس بوجهه  ويف الناس، ومرت علي نا هذه الصفة و ح 

إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث  الناس، ثم يقول اإلمام: رأيت  -وجهه  أثرح اجلحد ري أو اجل د ري 
أشقر مقصود اإلمام عليه السالم إما أن تكون هذه أوصاف بدنية  - أخبث الناس أشقر أحمر أزرق

يوصف به  الشعر أن شعرهح أشقر، أمحر قد يكون وصفا  لبشرته ، أزرق قد يكون وصفا  لعينيه، أشقر أمحر 
أزرق، ألن الرواية السابقة مل تذكر لنا لون بشرته، قالت هو رجٌل ربعة وحشح الوجه ضخمح اهلامة بوجهه  أثرح 

إذا  -لون بشرته ، رمبا مقصود اإلمام عليه السالم اجلحدري إذا رايتهح حسبتهح أعور، مل تذكر لنا لون شعره  
فرمبا الشحقرة يف شعره ، واحلحمرة يف وجهه   - رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق -رأيت السفياين  - رأيته  

متلوي،  وبشرته ، والزحرقة يف عينيه، ورمبا محراد اإلمام أشقر أمحر أزرق إشارة إىل تق لُّبه ، إىل نفاقه ، أنهح محتقل ب
قد يكون محراد اإلمام عليه السالم، خصوصا  بعد أن قال أخبث الناس، إذا رايتهح رأيت أخبث الناس فإشارة 

وتكرر العبارة إشارة  - يقول يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ  -إىل تلونه ، معىن خبثه  هو هذا التلون، أشقر أمحر أزرق 
 اإلمام مث ماذا يقول؟  - يقول يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ  -نيا  إىل كثرة  كالمه  الديين أنهح يرفعح شعارا  دي

يقول يا ربِّ يا ربِّ  -وهذه الدعوة اخلبيثة اليت يحلبسها بلباس الدين عاقبتها إىل أين؟ مث للنار  - ثم للنار
ين قد أولدها، جارية له وهذه اجلارية أم ولد يع - يا ربِّ  ثم للنار ولقد بلغ من خبثِه أنه  يدفن  أم ولٍد له

يدفنح أم ولٍد له، قد تكون جارية وقد تكون زوجتهح، لكن قال أم ولٍد له قد تكون زوجتهح بالسر وليس 
فإما  - ولقد بلغ من خبثِه أنه  يدفن  أم ولٍد له -بالعلن، وإ ا لو كانت زوجتهح علنيه لقال يدفنح زوجتهح 

ف أن اإلنسان حني يشرتي جارية  مث يطأ اجلارية ويكون املراد أم ولد جارية حبسب املصطلح القدمي املتعار 
عندهح ولد من هذه اجلارية يحقال هلذه اجلارية أم ولد وهلا أحكام خاصة يف الشريعة مثال  إذا مات هذا الرجل 
فحينئٍذ تحدفع قيمتها من حصة مرياث ولدها وتحعتق تكون حرة بعد ذلك، على أي حال ليس الكالم يف 

وإما أن تكون زوجة له لكن يف السر، لذلك  - ولقد بلغ من خبثِه أنه  يدفن  أم ولدٍ  -هذه القضية 
ولقد بلغ من خبثِه أنه  يدفن  أم ولٍد له وهي  -الروايات تقول أم ولد باعتبار أهنا غري معروفة أهنا زوجتهح 

لقد بلغ من خبثِه أنه  يدفن  و  -وهذا يشري إىل اهنا مل تكن معروفة  أهنا زوجتهح  - حية مخافة أن ت د ل عليه
وهذا ليس بغريبا  فلقد دفن األمويوين الكثري  من الناس أحياء،  - أم ولٍد له وهي حية مخافة أن ت د ل عليه

فعلها احلجاج وغري احلجاج، ولقد دفن العباسيون الكثري من العلويني ومن شيعة أهل البيت أحياء، ولقد 
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الكثري من أو اد رسول اهلل من العلويني والكثري من أتباع أهل البيت من دفن البعثيون يف العراق دفن صدام 
محمتد من يوم ـُميب أهل البيت دفنوهم أحياء، وهذه القضية ليست قضية  جبديدة على خط اإلرهاب ال

ه شهادة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بالسم وإىل يومنا هذا وإىل يوم ههور إمام زماننا صلوات اهلل وسالم
  .ولقد بلغ من خبثِه أنه  يدفن  أم ولٍد له وهي حية مخافة أن ت د ل عليه -عليه 

عن عبد اهلل بن أبي منصور قال: سألت  أبا عبد اهلل عليه السالم عن أسم السفياني الرواية اليت بعدها: 
يات إذا م ل ك كنوز الشام يعين يف بعض الروا  - فقال وما تصنع  بأسمه؟ إذا م ل ك  كنوز الشام الخمس

الكور ،كور الشام اخلمس فلرمبا هناك تصحيف يف الرواية إذا م ل ك كور، الكور يعين املدن املهمة، الكور 
املراد إذا م ل ك كنوز الشام إذا  - إذا م ل ك  كنوز الشام -مجع كورة والكورة املدينة املهمة، الو اية املهمة 

املراد باعتبار أهنا هذه املدن املهمة ستكون يعين موطنا   ة، أوم ل ك كور الشام، فالكور هي املدن املهم
للتجارة وموطنا  للمال الثروة وا اقتصاد يف هذه املدن فيحقال عنها كنوز الشام، وإن كان األوىل با استعمال 

إذا م ل ك  كنوز الشام الخمس أو كور الشام الخمس دمشق وحمص  -يف أكثر الروايات هو كور الشام 
وهذه األمساء معروفة و احتتاج إىل شرح، باعتبار أنهح قدميا  حينما يحقال بالدح  - طين واألردن وق نسرينوفلس

الشام فال يحقصد ببالد الشام هي سوريا فقط وإمنا سوريا ولبنان وفلسطني واألردن هذه كلها تسمى بالدح 
على مدينة دمشق و ازالت إىل يومنا هذا الشام، وتحطلق الشام على مدينة دمشق أيضا ، الشام قدميا  تحطلق 

يف سوريا يحطلقون الشام على دمشق، وتحطلق الشام على هذه البالد األربعة يف زماننا هذا، سوريا ولبنان 
  .وفلسطني واألردن

إذا م ل ك  كنوز الشام الخمس أو كور الشام الخمس دمشق وحمص وفلسطين واألردن وق نسرين 
: يملك تسعة أشهر؟ قال: ال ولكن يملك  ثمانية أشهر ال يزيد  يوما   فتوقعوا عند ذلك الفرج،  - قلت 

رمبا مراد الرواية ميلكح مثانية أشهر  ا يزيد يوما  حينما يستتبح حكمهح وسلطانه على هذه املناطق اخلمسة 
رف من رواياٍت على بالد الشام، والروايات هو هنا السائل يسأل ميلكح تسعة أشهر، باعتبار أنهح قد مسع  وع

أخرى أن مدتهح تسعة أشهر، فاإلمام يقول ميلك مثانية أشهر ألنه يتحدث عن محلكه  للكور اخلمسة، وإمنا 
التسعة أشهر رمبا تشري إىل بداية ههوره  يف دمشق، فمنذح بداية ههوره  يف دمشق حىت هناية مدة حكمه  هي 

  مثانية أشهر  ا تزيدح يوما .تسعة أشهر أما تسلطه على الكور اخلمسة فيكون ملدة 
عن الـم عال بن خ نيس عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: صوت  جبرئيل من السماء الرواية اليت بعدها: 

صوت  جبرئيل  -إشارة إىل الصيحتني إىل صيحة اهلدى وصيحة الضالل  - وصوت  إبليس من األرض
اتبعوا صوت جربئيل أن احلق مع علٍي  - ولمن السماء وصوت  إبليس من األرض فاتبعوا الصوت األ
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أن تحفتتنوا بصيحة  - وإياكم واألخير أن ت فتتنوا بهِ  -وشيعته أن احلق مع صاحب الزمان صلوات اهلل عليه 
  إبليس أن احلق مع عثمان وشيعته .

با جعفٍر عليه عن الث مالي عن ابي حمزة قال: قلت  ألبي عبد اهلل عليه السالم إن أالرواية اليت بعدها: 
السالم كان يقول: إن خروج السفياني من األمر الـمحتوم، قال لي: نعم، واختالف  ولد العباس من 

توم الـمحمن  - الـمحتوم، وقتل النفس الزكية من الـمحتوم، وخروج القائم عليه السالم من الـمحتوم
بني خروج القائم فإنهح من امليعاد الذي  ا توم من املؤكد، وإ ا فهناك فارٌق الـمحمن املؤكد، مقصود هنا من 

حيدثح فيه البداء وبقية العالمات ميكن أن حيدث فيها البداء، ميكن أن حيدث البداء يف أصل حتققها، أو 
ميكن أن حيدث البداء يف وقتها، أو ميكن أن حيدث البداء يف تفاصيلها وأوصافها، ل م ا نقول أن العالمة 

ال  رمبا أن  ا يكون هناك سفياين فيكون البداء يف أصل القضية، ورمبا أن يكون حيدث فيها البداء، فمث
البداء يف التوقيت فال خيرج السفياين يف شهر رجب و ا تكون مدة حكم السفياين تسعة أشهر، قد تكون 
أقل أو أكثر وقد يكون خروج السفياين يف شهر شعبان أو يف شهر صفر مثال ، أو قد تكون هناك يف 

  .اصيل واقعة السفياين بعض املتغرياتتف
إن  -فالبداء حينما نقول البداء، البداء قد يكون يف أصل القضية أو يف زماهنا أو يف بعض تفاصيلها 

أضاف اإلمام أيضا  على  - خروج السفياني من األمر الـمحتوم قال لي: نعم، واختالف ولد العباسِ 
الـمحتوم، وقتل النفس الزكية من الـمحتوم، وخروج القائم  اختالف ولد العباِس من -عالمة السفياين 

عليه السالم من الـمحتوم، فقلت  له: فكيف يكون  النداء؟ قال: ينادي م ناٍد من السماء أول النهار 
أال إن الحقَّ في علٍي وشيعتِه، ثم ينادي إبليس لعنه  اهلل في آخر النهار أال إن الحقَّ في السفياني 

ألن الصيحة األوىل سيؤمن هبا شيعةح أهل البيت وحىت من غري  - تاب  عند ذلك الم بطلونوشيعتِه فير 
شيعة أهل البيت ألهنم يرون صيحة  من السماء لكن عند آخر النهار حني يحنادي إبليس من الذي يثبت؟ 

انوا يعتقدون الروايات تقول: الذين يثبتون هم الذين كانوا على علٍم هبذا األمر وكانوا يعتقدون به  ك
بالصيحتني ويعتقدون بصحة األوىل وبحطالن الثانية هؤ اء هم الذين سينجون، من الذين ينجون؟ من كانوا 
على علٍم بذلك ومن كانوا على عقيدٍة بذلك وهم شيعة أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، 

من البداية، لكن حني مسعوا الصيحة األوىل رمبا أما من الذين يرتابون؟ هم املبطلون الذين كانوا على الباطل 
تغيـ ر  رأيهم تشككوا يف عقيدهتم يف دينهم وهم املخالفون ألهل البيت، لكن حني تأيت الصيحة يف آخر 

ثم ينادي إبليس لعنه  اهلل في آخر النهار أال  -النهار حينئٍذ يرتابح املبطلون ويعودون إىل سابق عهدهم 
الرواية السابقة حتدثت عن خروج السفياين  - اني وشيعتِه فيرتاب  عند ذلك الم بِطلونإن الحقَّ في السفي
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توم، واختالف ولد العباس وقتل النفس الزكية وخروج القائم، عندنا فقط اختالف ولد الـمحمن األمر 
أخرى،  العباس نقفح عندها باعتبار بقية العالمات حتدثنا عنها وسيأيت أيضا  حديٌث عنها يف رواياتٍ 

اختالف ولد العباس هذه العالمة رمبا املراد منها اختالف ولد العباس الدولة العباسية اليت سقطت على يد 
املغول ووقع اخلالف بني العباسيني منذح زمان املأمون واألمني، اإلنشقاقات وقعت بني العباسيني بعد موت 

ارون وبدأ هذا اخلالف يتشعبح يف دولة بين هارون الرشيد وقع اخلالف بني املأمون واألمني من ولد ه
العباس، رمبا املراد هو هذا، يعين ا اختالف الذي يقع بني العباسيني والذي بدأ يشتد شيئا  فشيئا  إىل 
أحخريات أيامهم حىت وصل األمر إىل أن قتل األبن أباه كما يف حادثة املتوكل، من الذي قتل املتوكل الذي 

قتلهح مث جلس ُملهح، وهكذا تكررت مثلح هذه احلالة يقتلح مثال  الولد أباه، يقتل الولد  قتل املتوكل هو أبنهح،
أباه أو يقتل الوالد ولده، أو يقتل األخ أخاه، وتكررت هذه القضية يف دولة بين العباس، فقد يكون هو هذا 

 املراد وهذا محستبعد ألي شيٍء؟ 
ن عالمات قريبة من زمان ههور اإلمام، قال إن خروج باعتبار أن العالمات اليت وردت كلها تتحدث ع

السفياين والسفياين خيرجح يف رجب، قال: وقتل النفس الزكية، وبني السفياين وههور اإلمام أشهر، النفس 
الزكية فيما بني قتل النفس الزكية وههور اإلمام نصف شهر مخسة عشر يوم، فحينما يحورد ذكر اختالف ولد 

القرائن اللفظية املوجودة، ومن خالل وحدة السياق أن املراد من اختالف ولد العباس العباس فمن خالل 
اختالف ولد العباس يف زماٍن قريٍب من ههور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه، قد تقول كيف ذلك؟ عندنا 

 العراق، هناك يف الروايات أن هناك دولة  لبين العباس تكونح يف أخر الزمان وهذه الدولة سيكون مقرها يف
دولة عباسية قبل ههور اإلمام احلجة عليه السالم حتكمح يف العراق، فاختالف بين العباس أو ولد العباس رمبا 
اإلشارة إىل ا اختالف الذي سيقع يف الدولة العباسية اليت ستحكمح يف العراق قبل ههور إمام زماننا صلوات 

ألول هو اختالف العباسيني الدولة العباسية األوىل، وسواء أحريد  هذا اهلل وسالمه عليه، ورمبا أحريد  ا احتمال ا
أو ذاك ففي الروايات أن لبين العباس دولتني، الدولة اليت مرت، ودولة  ستأيت يف زماٍن قريٍب من ههور إمام 

بد املطلب، قد عبن  زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه، وقد  ا يحراد هنا من الدولة العباسية النسبة إىل العباس
يحراد أن الدولة الثانية هي اليت حتكم بنفس الطريقة اليت كان حيكم هبا العباسيون آنذاك، وعلى أي حاٍل، 
طبعا  هناك ممن حاول أن يحطبق الدولة العباسية على الدولة البعثية على أيام البعثيني ألنهح مثال  توجد يف 

األموية هناك عصابة أموية وبعد العصابة األموية تأيت الدولة  الروايات أنهح هناك دولة أموية وبعد الدولة
العباسية تأيت الفتنة العباسية، فهناك من طب ق  هذه القضية على أن العصابة األموية أو الدولة األموية هي يف 
زمان احلكم العاريف وكانت هذه الصفة واضحة يف حكم عبد السالم عارف، النزعة األموية كانت واضحة 

دا  عند عبد السالم عارف يف العراق، على أي حاٍل أنا  ا أقول أن هذا الكالم، إن هذا الكالم كالٌم ج
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صحيح وحنن منلكح األدلة على ذلك هي تطبيقاٌت يحطبقها البعض قد تكون من باب األمنيات أننا نتمىن 
حال وقد تأتينا بعض أن يكون هذا الزمان هو زمان ههور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه، على أي 

  التفاصيل خبصوص هذا الكالم يف رواياٍت أخرى.
 عن محمَّد بن همام عن ورد عن أبي جعفٍر عليه السالم قال: آيتان عالمتان بين يدي هذا األمرروايٌة 

قال: آيتان بين يدي هذا األمر خسوف القمر  -بني يدي هذا األمر يعين قبل وقوعه  قريبا  من وقوعه   -
وخسوف الشمس لخمسة عشرة ولم يكن ذلك منذ  هبط آدم  عليه السالم إلى األرض وعند  لخمس

هذه أيضا  من العالمات اليت ورد ذكرها كثريا  يف روايات أهل البيت  - ذلك سقط حساب  المنجمين
صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، وتكونح يف شهر رمضان الرواية هنا مل تحشر إىل شهر رمضان لكن 
حبسب رواياٍت عديدٍة عن أهل بيت العصمة أن هذه العالمة ستقعح يف شهر رمضان الذي ستقعح فيه 
الصيحة والذي سيكون بعد شهر رجٍب الذي يكونح فيه خروج السفياين، يعين أن السفياين خيرجح يف شهر 

خسوٌف  رجب والصيحة يف شهر رمضان يف صبيحة، عند فجر اليوم الثالث والعشرين، وسيكون هناك
وكسوٌف يف شهر رمضان، ما هو الغريب يف هذا اخلسوف والكسوف؟ اخلسوف والكسوف حيدث دائما  
يف كل سنة، قد  ا يكون يف كل سنة يف شهر رمضان، ولكن حيدث دائما  يف شهر رمضان ويف غريه  حيدث 

اذا قال؟ آيتان اخلسوف والكسوف يف كل سنة، لكن ما هو الغريب يف هذا اخلسوف والكسوف؟ اإلمام م
خسوف القمر لخمس وخسوف الشمس  -يف فرتة قريبة قلنا يف شهر رمضان  ،بني يدي هذا األمر

لخمسة عشرة ولم يكن ذلك منذ  هبط آدم  عليه السالم إلى األرض وعند ذلك سقط حساب  
ندهم تقديرات باعتبار أن املنجمني، أن علماء الفلك، أن علماء النجوم، أن علماء الفضاء ع - المنجمين

لوقوع اخلسوف والكسوف ملئاٍت من السنني، يعين مثال  التقومي الذي وضعهح اخلاجه نصري الدين الطوسي 
رمحة اهلل عليه وهو قد عاش يف القرن السابع اهلجري منذح القرن السابع اهلجري وضع تقوميا  ملدة ألف سنة 

دد فيه  مواقيت اخلسوف والكسو  ف مواقيت خسوف القمر، خسوف القمر أو أكثر من ألف سنة حيح
وكسوف الشمس، وقد جاء هذا التوقيت دقيقا  وإىل يومنا هذا، فعلماء الف ل ك وأصحاب اخلربة يف الفلك 

وعند ويف التنجيم ويف الفضاء يعرفون يتمكنون من حتديد مواقيت اخلسوف والكسوف، الرواية هنا تقول: 
أن هذا اخلسوف والكسوف سيأيت خالفا  لقواعد الفلك  الشيء الغريب - ذلك سقط حساب  المنجمين

 ولقواعد علم الفضاء ولقواعد علم التنجيم ملاذا؟ 
فإن خسوف القمر قال خلمس، سيكون يعين يف األيام اخلمسة األوىل من شهر رمضان، وعادة  أن خسوف 

عارف عليه أن خسوف القمر يكون يف منتصف الشهر،  ا يكون يف أول الشهر، يعين الشيء العلمي املت
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القمر يكون يف منتصف الشهر  ا يكون يف أول الشهر، لكن هذه العالمة عالمة آية، اخلسوف يقع يف 
يعين يف منتصف الشهر هذه  - خسوف القمر لخمس وخسوف الشمس لخمسة عشرة -أول الشهر 

يف بعض أيضا  خالف املعروف ألن كسوف، الرواية قالت: خسوف القمر خلمس وخسوف الشمس، 
األحيان يقع هذا التعبري خسوف القمر وخسوف الشمس، لكن التعبري الدقيق أن القمر خيسف وأن 

از، كسوف الشمس املتعارف عليه يكون يف آخر الـمجالشمس تحكسف ولكن قد يحستعمل على سبيل 
لكسوف يقع يف الشهر  ا يف وسط الشهر، يعين القاعدة املتعارفة عليها أن اخلسوف يقع يف وسط الشهر وا

آخر الشهر، لكن حسب الرواية أن اخلسوف سيقع يف أول الشهر والكسوف سيقع يف وسط الشهر 
ولم يكن ذلك منذ  هبط آدم عليه السالم إلى األرض وعند ذلك سقط حساب  ولذلك يقول اإلمام: 

، الروايات تقول، وهذا شيٌء طبيعي خصوصا  إذا عرفنا أن النظام الفلكي سيحدث فيه  تغريُّ  .المنجمين
ماذا تقول؟ تقول: بأن الليل والنهار سيطو ان، وأن السنة من سين زمان اإلمام احلجة عليه السالم ستكون  
كسبع سنني أو عشر سنني من سنيكم، وهذا يعين هناك تغري يف النظام الفلكي، هذا التغري يف النظام 

يف أول الشهر والكسوف يف وسط الشهر الفلكي بداياتهح ستكون يف شهر رمضان حني يكون اخلسوف 
  .وعند ذلك سقط حساب  المنجمينخالفا  ملا هو املتعارف يقول اإلمام: 

عن سليمان بن خالد قال: سمعت  أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: ق دام القائم عليه  ،روايٌة أخرى
موت األحمر السيف السالم موتان: موٌت أحمر وموٌت أبيض، حتى يذهب من كل سبعة خمسة، فال

طبعا  املراد من الطاعون ليس بالضرورة أن يكون مرض الطاعون، هذا  - والموت األبيض الطاعون
ا استعمال استعمال الطاعون يف الروايات يف بعض األحيان يحراد منهح الطاعون املرض املعروف بالطاعون 

اد من الطاعون بشكل عام األوبئة، الذي لهح أوصاف معينة معروفة، أعراض معينة، وبعض األحيان يحر 
األمراض حينما تنتشر، الوباء، األوبئة مجٌع للوباء، الوباء هو املرض الذي ينتشر بشكٍل سريع من طريق 
العدوى السريعة ويهلكح بسببه  مجوع كثرية من الناس، مثل مرض اهليضة الكولريا مثال  أو أي مرض آخر من 

ألوبئة هي هذه األمراض اليت قد يحطلق عليها يف بعض األحيان األمراض اليت تنتشر بشكل واسع، ا
الطاعون، الطاعون إما هو مرض الطاعون وهو أيضا  من األوبئة من األمراض اليت تنتشر بسرعة ويهلك فيها 

ق دام القائم عليه السالم  -خلٌق كثري، والتأريخ شاهد على ذلك حوادث كثرية يف شرق األرض ويف غرهبا 
 - وٌت أحمر وموٌت أبيض حتى يذهب من كل سبعة خمسة، فالموت األحمر السيفموتان: م
ورمبا يكون الطاعون أيضا  بسبب احلروب، بسبب احلروب اآلن  - والموت األبيض الطاعون -احلروب 

احلروب املوجودة إذا صارت حروبا  منتشرة يف كل مكان واستعملت األسلحة الكيمياوية واستعملت 
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لوجية والسموم واألسلحة النووية فقد تأيت بسبب هذه اإلشعاعات وبسبب هذه اآلثار بسبب األسلحة البيو 
حتى يذهب  -هذه السموم أمراض وأوبئة تنتشر يف كل مكان فتؤدي بذلك إىل هالك الكثري من الناس 

من كل سبعة خمسة بالموت األحمر وبالموت األبيض فالموت األحمر السيف والموت األبيض 
تومة تقدمت السفياين واليماين الـمحتومة، العالمات الـمحطبعا  هذه ليست من العالمات  - الطاعون

  والصيحة وقتل النفس الزكية، هناك عالمات معينة، واخلسفح بالبيداء هذه عالمات قد تقع وقد  ا تقع.
ين  من عن أبي بصيٍر عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: تنكسف الشمس لخمٍس مضروايٌة أخرى: 

انكساف الشمس يف أول شهر رمضان هو خالف  - شهر رمضان قبل قيام القائم عليه السالم
للمعهود، باعتبار أن ا انكساف يكون يف آخر الشهر، لكن قد يكون وقع هناك تصحيف يف هذه الرواية 

  باعتبار أن الرواية السابقة قالت عن خسوٍف يف أول الشهر وكسوف يف وسط الشهر.
عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد اهلل عليه  ،لسي عن غيبة الشيخ الطوسيالـمجينقلها شيخنا  روايةٌ 

 ال يخرج  القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسهِ  - إمامنا الصادق - السالم
يخرج اثنا ال يخرج القائم حتى  -هذه أيضا  من مجلة العالمات اليت وردت يف ورايات أهل البيت  -

يدعو إىل نفسه  يدعو الناس إىل اتباعه ، وأنهح صاحبح راية،  - عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسهِ 
  وأنهح قائٌد للناس، إماٌم للناس.

قال:  -محراد جبابر هنا اجلحعفي ـلسي عن الشيخ الطوسي عن جابر، الالـمجروايٌة أخرى أيضا  ينقلها شيخنا 
ه السالم: متى يكون  هذا األمر؟ فقال: أنى يكون ذلك يا جابر ول مَّا تكثر القتلى قلت  ألبي جعفٍر علي
يعين من مجلة العالمات القريبة من ههور اإلمام مقتلة بني احلرية والكوفة ورمبا  - بين الحيرة والكوفة

ة معروفة و ازالت موجودة إىل اإلشارة هنا إىل املقتلة اليت يقوم هبا السفياين، املقتلة بني احلرية والكوفة، الكوف
يومنا هذا، واحلرية منطقٌة قريبة أيضا  وآثارها قدميا  كانت هي عاصمةح املناذرة، املناذرة الذين كانت هلم دولة 
يف أرض العراق وكانوا ينوبون عن الفرس ،كانوا يعملون حتت راية الفرس دولة املناذرة وكانت عاصمتهم 

وم موجودة وإىل اليوم يف العراق هناك مدينة اآلن موجودة أمسها مدينة احلرية قريبة احلرية وزالت آثارها إىل الي
أنى يكون ذلك يا جابر ول مَّا تكثر القتلى بين الحيرة  -من النجف قريبة من النجف قريبة من الكوفة 

والكوفة وفقا  للتسميات فإما املراد من احلرية والكوفة وفقا  للتسميات القدمية أو املراد من احلرية  - والكوفة
املتأخرة اليت ستكون يف الزمان القريب من زمان ههور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه، ومع ذلك هي حىت 
هذه املناطق يعين احلرية القدمية ليست بعيدة  عن احلرية املوجودة اآلن والكوفة القدمية ليست بعيدة عن 

، فجابر اجلعفي يسأل اإل مام مىت يكون هذا األمر؟ فقال: أىن يكون ذلك يا جابر ول م ا الكوفة بل هي هي 
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تكثر القتلى بني احلرية والكوفة، ويف الروايات كما قلت أن أكرب مقتلة تقع بني احلرية والكوفة هي مقتلة 
  السفياين.

جد عن الحسين بن المختار عن ابي عبد اهلل عليه السالم قال: إذا ه ِدم  حائط  مس ،وروايٌة أخرى
حينما يحقال مسجد  - إذا ه ِدم  حائط مسجد الكوفة -املسجد الشريف املسجد الكبري  - الكوفة

مؤخر مؤخر احلائط مؤخر  - إذا ه ِدم  حائط مسجد الكوفة مؤخره   -الكوفة فهو مسجدها اجلامع 
عود، دار عبد مسبن  قطعا  اآلن غري موجودة دار عبد اهلل - مما يلي دار عبد اهلل بن مسعود -املسجد 

مسعود هي الدار اليت كان يقطنها حينما كان من عحمال اخلالفة يف الكوفة، فرتة من الزمن كان عبد بن  اهلل
مسعود من عحمال اخلالفة، يف زمن عثمان كان من عحمال اخلالفة يف الكوفة ودارهح كانت قريبة من بن  اهلل

يلي دار عبد اهلل بن مسعود فعند ذلك زوال  إذا ه ِدم  حائط مسجد الكوفة مؤخره  مما -املسجد 
مسعود هي دار اإلمارة وآثارها بن  هناك من يقول أن دار عبد اهلل - م لك بني فالن أما أن هادمه  ال يبنيه

مسعود بعد ذلك بن  موجودة فتكون من اجلهة اخللفية للمسجد، ورمبا هناك إشارة يعين أن دار عبد اهلل
 اة بين أمية ومسيت بدار اإلمارة، هناك من يقول هذا القول وهناك من يذهب إىل بحنيت بناها األمويون و 

هو  - إذا ه ِدم  حائط مسجد الكوفة مؤخره  مما يلي دار عبد اهلل بن مسعود -غري ذلك على أي حاٍل 
مسعود ن ب يف مؤخر املسجد هناك دار اإلمارة واآلثار موجودة إىل اليوم، وهناك من يقول بأن دار عبد اهلل

هي محالصقة لدار اإلمارة، وأيضا  هناك دار أمري املؤمنني وآثارها و ا زالت موجودة إىل يومنا هذا فمن اجلهة 
إذا ه ِدم  حائط مسجد الكوفة مؤخره  مما يلي دار عبد اهلل بن  -اخللفية رمبا من جهة  قصر اإلمارة 

كثر من مرة إىل هدم ويف عدة جهات، هحدم مسجد وطبعا  يف التاريخ تعر ض  مسجد الكوفة إىل أ - مسعود
الكوفة أكثر من مرة، هحد م مسجد الكوفة يف زمان بين أمية، وهحد م مسجد الكوفة يف زمان العباسيني، وهحد م 

إذا ه ِدم  حائط مسجد الكوفة مؤخره  مما يلي  -مسجد الكوفة يف زمان العثمانيني، هحد م أكثر من مرة 
طبعا  الرواية هنا  ا  - سعود فعند ذلك زوال م لك بني فالن أما أن هادمه  ال يبنيهدار عبد اهلل بن م

تتحدث عن ههور إمام زماننا وإمنا حتدثت عن واقعٍة هي هدم حائط مسجد الكوفة وذلك عالمة لزوال 
األوىل، أو املراد محلك بين فالن، زوال محلك بين فالن إما املراد زوال محلك بين العباس، يعين الدولة العباسية 

زوال محلك بين فالن يعين بين العباس الدولة العباسية الثانية، وزوال محلك بين العباس سيكون قريبا  من زمان  
يعين يقع اهلدم من ق ب ل الوايل و ا يبنيه  - أما أن هادمه  ال يبنيه -ههور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه 

  ويزول ملك بين فالن.
عن بكر بن م حمَّد األزدي عن أبي عبد اهلل عليه السالم  -ى أيضا  عن غيبة الشيخ الطوسي روايٌة أخر 
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قال: خروج الثالثة الخراساني والسفياني واليماني في سنٍة واحدة في شهٍر واحد في يوٍم واحد وليس 
يات ثالثة هناك را - يهدي إلى الحق - :ملاذا؟ اإلمام يقول - فيها رايٌة بأهدى من راية اليماني

الروايات هكذا قالت حتدثت عن خراساين  ،اخلراساينح من خحراسان والسفياينح من الشام واليماينح من اليمن
خيرجح من خراسان وعن سفيايٍن خيرجح من الشام وعن ميايٍن خيرجح من اليمن، أما من يد عي بأن اليماين خيرجح 

البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني أن اليماين  من غري اليمن فهذه دعوة  ا دليل عليها، حديثح أهل
خروج الثالثة الخراساني  -خيرجح من اليمن، هكذا حدثنا الباقر والصادق صلوات اهلل وسالمه عليهم 

هذه الرواية تتحدث عن خروج  - والسفياني واليماني في سنٍة واحدة في شهٍر واحد في يوٍم واحد
يف رواية  - وليس فيها رايٌة بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق -هؤ اء الثالثة يف نفس الوقت 

يدعو إىل و اية علٍي يوايل عليا ، أو يدعو إىل صاحبكم، يدعو إىل  - يدعو أو يوالي عليا   -أخرى 
صاحبكم يوايل عليا  يهدي إىل احلق فرايتهح أهدى الرايات، هذا  ا يعين أن اخلراساين رايتهح ليست راية هدى، 
اخلراساين أيضا  رايتهح ممدوحة وأهنا راية هدى وأنه سيبايع املهدي صلوات اهلل وسالمه عليه، وأن يف جيشه  
جمموعة من خواص  أصحاب اإلمام عليه السالم، الروايات حتدثت عن اخلراساين الراية اليت تحقب لح من املشرق 

يدخل إىل العراق وسيقوم مبذحبة كبرية يف الكوفة، تحقب لح من إيران وستطردح السفياين  من العراق، السفياين 
وسيقوم مبذحبة يف بغداد، وسيقوم مبذحبة أيضا  يف احللة وسيقوم مبذحبة يف البصرة، هناك عدة مذابح 
للسفياين كما يف الروايات، مذحبٌة يف البصرة، مذحبٌة يف احللة، ومذحبٌة يف الكوفة، ومذحبٌة يف بغداد، الذي 

قيني كما يف الروايات هو اخلحراساين، اخلحراساين هو الذي سيحدر ك جيش السفياين عند احلدود يحنق ذح العرا
جع األسرى ويحرجع الغنائم من جيش السفياين وسيندحر جيش السفياين عند احلدود  العراقية السورية وسريح

وايات وسيأتينا، اخلراساين السورية العراقية بسبب القوات اخلراسانية القادمة من املشرق، هذا كلهح يف الر 
اخلحراساينح رايتهح رية هدى لكن  اليماين رايتهح محدحت أكثر من راية اخلحراساين، أهدى الرايات رايةح اليماين وراية 
اخلراساين رايةح هدى، أما راية الضالل فهي رايةح السفياين كآبائه  فهو من بين أمية، فماذا تتوقع من بين 

  أمية؟!
عن أبي بصيٍر قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول من يضمن لي موت  -يت بعدها الرواية ال

من يضمن يل موت عبد اهلل، هذه عالمة قريبة من زمان ههور إمامنا، أن  - عبد اهلل أضمن له  القائم
كام بدليل هناك شخص أمسهح عبد اهلل، قطعا  املراد من هذا الشخص الذي أمسهح عبد اهلل هو حاكم من احلح 

من يضمن لي موت عبد اهلل أضمن له  القائم، ثم قال: إذا مات عبد اهلل لم  -ما سيأيت يف آخر الرواية 
يجتمع الناس  بعده  على أحد يعني ستكون الحكومة ضعيفة ولم يتناهى هذا األمر دون صاحبكم إن 
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سنين ويصير ملك الشهور  ويذهب  م لك -يعين أن هذا األمر سوف ينتهي إىل صاحبكم  - شاء اهلل
: يطول ذلك؟ قال: كال اإلمام هنا يتحدث عن أن هناك حاكم أمسهح عبد اهلل، اإلمام  - واأليام، فقلت 

يقول هذا احلاكم ستكون حكومتهح قريبة من زمان ههور إمامنا صلوات اهلل عليه، هذا احلاكم، اإلمام يقول: 
من لهح خروج القائم يقول إذا مات هذا احلاكم فإن الناس من يضمن يل موتهح فإين سأضمن لهح القائم، أض

يف ذلك البلد الذي حيكمهح ذلك احلاكم الذي أمسهح عبد اهلل لن جيتمعوا بعدهح على أحد، سيختلفون 
محلك محلك أيام وشهور، انقالبات، ـسيكون هناك اهنيار يف نظام احلكم ستتقسم تلكم البالد وسيكون ال

ذهب محلكح سنني محلك السنني يذهب، ويصري محلك الشهور واأليام، فهذه عالمة قريبة ف َت  واضطرابات، وي
جدا ، هناك حاكم أمسهح عبد اهلل، وهذا احلاكم إذا مات فإن بالدهح ستضطرب ستكثر فيها الف َت  تتقسم 

إذا وقعت  وستحدث انقالبات كثرية، ألن محلك السنني سيذهب وسيأيت محلك الشهور واأليام، هذه العالمة
ستكون قريبة  جدا  من زمان ههور إمامنا عليه السالم، اإلمام بشكٍل صريح يقول: من يضمن يل موت عبد 
اهلل أضمن لهح القائم، الرواية مل تحبني لنا يف أي بلٍد، يف أي أرٍض، يف أي مكان، يف أي زمان! بشكٍل عام 

اهلل إذا مات فموتهح يكون عالمة قريبة لظهور إمامنا الرواية محبهمة حتدثت عن حاكٍم هذا احلاكم أمسهح عبد 
صلوات اهلل وسالمه عليه، لكن الذي نقرأهح من خالل هذه الرواية أن هذا احلاكم إذا مات ستحدث ف َت 
واضطرابات يف بالده ، هذا يعين أنهح لو قرأنا خريطة بالده  السياسية يف زمان وجوده  لوجدنا أن هناك الكثري 

ت اليت تشري إىل انفراط العقد يف هذه البالد، ألنهح ما أن ميوت فسيفرتقح الناس، قطعا  هذا من املقدما
ا افرتاق  ابد أن تكون لهح مقدمات يف زمان هذا احلاكم وإ ا  ا يعين أن هذا ا افرتاق نشأ فحجأة ،  ابد أن 

أن تكون هناك مقدمات موجودة   تكون هناك أسباب هلذه الفرقة وهلذا ا انقسام و انفراط عقد الدولة،  ابد
كما يحقال أن هناك، أن نارا  حتت الرماد أن نارا  حتت الرماد جمرد أن يحنفخ على هذا الرماد فستتوهج هذه 

  اجلمرات النارية، ستتوهج نارح الفتنة.
عن بكر بن حرب عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: ال يكون فساد  م لك بني الرواية اليت بعدها: 

املوجود هنا يف النص  - فالن حتى يختلف سيفا بني فالن فإذا اختلفوا كان عند ذلك فساد م لكهم
حىت خيتلف سيفي بين فالن، سيفي بين فالن، سيفي بين فالن باعتبار أهنا فاعل حىت خيتلف واملثىن يحرفع 

 - اد  م لك بني فالنال يكون فس -األوفق مع قواعد العربية  باأللف، حىت خيتلف سيفا بين فالن وهو
فساد محلك، الفساد هو يعين اخلراب، مىت يبدأ اخلراب،  ا يكون فساد محلك بين فالن بين فالن إما هم 

محراد منهم بنو العباس واحلديث عن عالمة تتحدث عن فساد محلكهم وزوال محلكهم ـمحراد منهم، أما هم الـال
محراد بين فالن هم قوم ـال اسية الثانية اليت ستكون يف العراق، أوعن الدولة العباسية األوىل، أو عن الدولة العب
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حيكمون غري بين العباس، قوم يحعرفون ببين فالن مثال  يف دولٍة من الدول يحقال أن احلحكم مع بين فالن، كما 
يكون فساد  ال -مثال  يف العوائل امللكية، يف العوائل امللكية يحقال أن بين فالن حيكمون يف البلد الفالين 

يعين هناك اختالف هناك معارضة عسكرية من داخل  - م لك بني فالن حتى يختلف سيفا بني فالن
األسرة احلاكمة من داخل القبيلة احلاكمة، اختالف من داخل األحزاب املوالية هلم، من داخل اجلهات 

الكالم السابق يف الرواية  موعات اليت معهم، فإذا اختلفوا كان عند ذلك فساد ملكهم، وهذا يؤيدالـمجو 
اليت مرت علينا، كما قلت أن عبد اهلل هذا امللك أو هذا اخلليفة أو احلاكم الذي إذا ما مات سيحدث 
اختالف يف بالده ، هذا ا اختالف قطعا   ابد أن تكون له مقدمات، املقدمات رمبا تتحدث الرواية هذه 

  يفا بين فالن.عن الوقوع وقوع ا اختالف العسكري حىت خيتلفا س
عن البزنطي عن أبي الحسن  -رواية أخرى وهذه الرواية يرويها الشيخح املفيد ويرويها الشيخ الطوسي أيضا  

إن من عالمات الفرج قطعا  ليس بالضرورة أن يحراد من  - الرضا عليه السالم قال: إن من عالمات الفرج
محراد فرج اإلمام احلجة ـفرج هو فرج الشيعة، وقد يكون المحراد من الـالفرج هو فرج اإلمام احلجة، قد يكون ال

ألنهح قد يحفر ج عن الشيعة يف بعض األحيان كما فـحر ج  عنهم يف العراق مثال ، كما فـحر ج  عن الشيعة يف إيران 
د عن بعد زوال حكم الشاه مثال ، قد يحفر ج عن الشيعة يف مقطٍع زماين معني، فقد يحرا 0191مثال  يف سنة: 

إن من عالمات  -الفرج هو هذا قد يحراد منه، وقد يحراد منهح فرج اإلمام وهو الفرج األصلي والفرج األكرب 
: وأيُّ شيٍء يكون  الح د ث؟ فقال: عصبية تكون بين الحرمين  ثا  يكون  بين الحرمين، قلت  الفرج ح د 

 - إن من عالمات الفرج -توضيح الرواية حتتاج إىل  - ويقتل فالن من ولد فالن خمسة عشر كبشا  
قلت قد يحراد من الفرج هو الفرج األكرب ههور إمامنا، وقد يحراد من الفرج هو فرٌج يكونح يف زمان التمهيد 
لظهور إمامنا، ففي زمان التمهيد هناك رايات موط ئة للمهدي عليه السالم، هناك راياٌت مم ه دة هناك فرتاٌت 

شيئا  من الرخاء، شيئا  من األمن، فقد يكون هو هذا الفرج، وقد يكون هو  يعيشح فيها شيعة أهل البيت
ثا  يكون  بين الحرمين -الفرج األكرب  بني احلرمني حبسب علمي  ا توجدح  - إن من عالمات الفرج ح د 

ع ذلك ما بني منطقٌة جحغرافية يحقال هلا بني احلرمني يف التأريخ القدمي، إ ا أن يحراد ما بني  مكة واملدينة، وم
مكة واملدينة  ا تسمى جغرافيا  ببني احلرمني، يعين  ا توجد منطقة بني مكة واملدينة تسمى ببني احلرمني، 
وإمنا حينما تأيت الروايات هبذا التعبري بني احلرمني يصرفها الشحراح أو يصرفها من يريد أن يفهمها يحقال احلرم 

إن من  -احلرم املدين، فإذا  ما بني احلرمني هو ما بني مكة واملدينة األول هو احلرم املكي واحلرم الثاين هو 
ثا  يكون  بين الحرمين قلت  وأيُّ شيٍء يكون  الح د ث؟ فقال عصبية تكون بين  عالمات الفرج ح د 

عصبية قد يحرادح منها عصبية القبائل، لكن حبسب تتبعي للروايات فهناك من الكتب نقلت:  - الحرمين
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وليس عصبية رمبا هناك تصحيف أو حتريف يف هذه الروايات، حتريف من  -تكون بني احلرمني  فقال عضبةٌ 
يف بعض الروايات عضبٌة،  - فقال: عصبية تكون بين الحرمين -ق ب ل النحساخ تصحيف من ق ب ل النحساخ 

قالح للسيف عضب ملاذا وبالنتيجة هي العصبية تؤدي إىل العضبة، ألن العضبة املراد منها املقتلة الشديدة ويح 
يعين مقتلة، مقتلة شديدة وإن كان عصبية  - فقال عضبةٌ  -يحقال للسيف عضب؟ ألنهح يقتل ألنه يفتك 

فقلتح جغرافيا   ا نعرف مكانا  يحقال  - فقال عضبٌة تكون بين الحرمين -فالعصبية أيضا  تؤدي إىل املقتلة 
ا األسم، لكن ألهنا وقعت بني احلرمني فنحنح نظن أن املراد من لهح بني احلرمني إ ا هذه املنطقة ومل تسمى هبذ

بني احلرمني هي هذه املنطقة لكن هناك منطقٌة يف العراق تسمى تحعرف هبذا األسم ببني احلرمني ولرمبا أيضا  
أن يكون أخريا  شاع استعماهلا كثريا  عند العراقيني وهي املنطقة الواقعة بني احلرم احلسيين والعباسي، فيكاد 

أمسها رمسيا  اآلن، أمسها الرمسي بني احلرمني، اآلن هذه املنطقة ما بني احلرم احلسيين واحلرم العباسي أمسها 
الرمسي بني احلرمني، وأمسها الشعيب بني احلرمني، وأمسها عند الكربالئيني أيضا  بني احلرمني، يعين الكربالئيون 

مني، وشعبيا  يف العراق يسموهنا بني احلرمني والتسمية الرمسية هلا أهل املدينة يسمون هذه املنطقة بني احلر 
  .أيضا  بني احلرمني

أما ما بني مكة واملدينة فلم يكن هناك تسمية رمسية أو تسمية شعبية أو حىت أهلح البالد، أهلح تلكم البالد 
ا أن احلرم األول يف مكة واحلرم  ا يسمون ما بني مكة واملدينة ما بني احلرمني وإمنا نقول هكذا جغرافيا  مب

الثاين يف املدينة فيحقال هلذه املنطقة األرضية وهي منطقة أرضية شاسعة ما بني مكة واملدينة تسمى ما بني 
وأيُّ شيٍء يكون  الح د ث؟ فقال عصبية أو عضبة تكون بين  -احلرمني، على أي حاٍل كلها احتما ات 

ويقتل  فالن من ولد فالن خمسة  -ن إشارة إىل حاكم محشخ ص قطعا  هنا فال - الحرمين ويقتل  فالن
الكبش يحعرب  هبا عن السيد، عن الرجل الكرمي، عن الرجل صاحب املنزلة، يحقال هذا كبشح  - عشر كبشا  

القوم، كما يحعبـ رح مثال  يف خحط ب  يف خحطبة  إمامنا السجاد عليه السالم وهو يتحدث عن سيد األوصياء 
معاوية لعنة اهلل عليه، ماذا قال إمامنا السجاد بن  يقول يف اخلطبة ا افتخارية اليت قاهلا يف جملس يزيدفماذا 

فكبشح العراق إشارة إىل أنهح  .قال: ليث  الِحجاز وكبش  العراقوهو يتحدثح عن جد ه  سيدح األوصياء؟ 
ويقتل فالن  -زعامة إىل الرئاسة إىل املهابة سيد العراق، فارس العراق، زعيم العراق، الكبش يحشار فيه  إىل ال

كبشا  يعين رجال  معروفا  محشخ صا  ع ل ما ، لذلك البعض، البعض ط ب ق    - من و لد فالن خمسة عشر كبشا  
هذه الرواية على زمان البعثيني، فقال بالنسبة للعضبة تكون بني احلرمني املقتلة اليت حدثت يف ا انتفاضة 

تعرفون ماذا حدث بني احلرمني، سواء  على مستوى سفك الدماء أو على مستوى التخريب  الشعبانية وأنتم
قد سة، العراقيون يعرفون ماذا جرى يف ا انتفاضة الشعبانية 

ح
والتهدمي يف املمتلكات والبنايات ويف األضرحة امل
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كيم الذين ذحبهم صدام، على يد البعثيني، ويقتل فالن من ولد فالن طب قها البعض على السادة من آل احل
قد يكون هذا التطبيقح صحيحا  وقد يكون املقصود شيئا  آخر، ألن هناك من طب قها أيضا  على أحداٍث 
وقعت يف زمان العباسيني، كلها احتما ات وقد تقعح هذه يف مستقبل األيام، كلها احتما ات  ا ميكننا أن 

ا هي احتما ات، لكن إذا طحب قت على ا انتفاضة نضع أيدينا على احتماٍل واحد ونقول هو هذا إمن
الشعبانية والسادة من آل احلكيم فيكون املراد أن من عالمات الفرج هو من عالمات فرج شيعة أهل البيت 

  بزوال حكم البعثيني وبزوال هلمهم وجورهم واستبدادهم.
يحشري إىل  - ذهب  م لك  هؤالءعن أبي بصيٍر عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: ال ي -روايٌة أخرى 

العباسيني ويف بعض الروايات حينما يتكلم اإلمام هبذه الصيغة يف بعض األحيان يتحدث عن الدولة 
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: ال  -العباسية األوىل، ويف بعض األحيان يقصد الدولة العباسية الثانية 

الكوفة يوم الجمعة وكأني أنظر  إلى رؤوٍس تندر  فيما بين يذهب  م لك  هؤالء حتى يستعرضوا الناس ب
وكأني أنظر  إلى رؤوٍس تندر  فيما بين باب  -ويف رواية الشيخ املفيد  - المسجِد وأصحاب الصابون

محلك ـواملعىن واحد،  ا يذهب محلك هؤ اء يعين محلك العباسيني قد يحراد بال - الفيل وأصحاب الصابون
محلك العباسي الثاين حىت يستعرضوا الناس بالكوفة يوم اجلمعة يستعرضوا الناس يعين ـال العباسي األول أو

جيمعوهنم يف الساحات ألجل قتلهم وهذا حدث يف تأريخ الكوفة عدة مرات، وحدث أيضا  يف زمان 
الثانية على  البعثيني، قال  ا يذهب محلكح هؤ اء، لذلك أنا قلت قبل قليل أن البعض يحطب ق الدولة العباسية

البعثيني لوجود كثري من القرائن يف الروايات تحشري إىل ذلك، وأنا  ا أقولح إن هذا األمر قطعٌي رمبا يكون 
عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: ال يذهب  م لك  هؤالء حتى يستعرضوا  -صحيحا  ورمبا يكونح  ا 

ساحات وبعد ذلك يبدءون بقراءة أمسائهم،  أستعراض يعين جيمعوهنم يف - الناس بالكوفة يوم الجمعة
ال يذهب  م لك  هؤالء حتى يستعرضوا الناس  -استعراض هو هذا التحقق من أمسائهم مث يقتلوهنم 

وكأني أنظر  إلى  -تندر تسقط، رؤوس تتساقط  - بالكوفة يوم الجمعة وكأني أنظر  إلى رؤوٍس تندر  
يف غيبة الطوسي فيما بني املسجد وأصحاب  - بونرؤوٍس تندر  فيما بين المسجِد وأصحاب الصا

فيما بين باب الفيل  -الصابون يعين املسجد املسجد األعظم مسجد الكوفة، يف اإلرشاد للشيخ املفيد 
أصحاب الصابون هو السوق القريب من مسجد الكوفة سوق قدمي ليس اآلن  - وأصحاب الصابون

  .فيه دكاكني يحباع فيها الصابون موجود، السوق القريب من مسجد الكوفة وكانت
باب الفيل يف  ،باب الفيل هو الباب الكبري باب املسجد الكبري مسي بباب الفيل وله قصة قصة معروفة

زمان أمري املؤمنني كان يسمى بباب الثعبان، يف البداية كان يسمى بباب املسجد باب اجلامع، مسجد 
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يسمى هذا الباب بباب اجلامع الباب الكبري باب اجلامع الكبري، الكوفة كانوا يسمونهح املسجد اجلامع فكان 
حدثت قصة وهذه القصة منقولة يف الكتب موجودة أن ثعبانا  كبريا  جدا  حجمهح كبري جدا  جاء يشقح سكك 
 الكوفة والناس فرت من هذا، ثعبان كبري لكنهح مل يؤذي أحدا  بعد ذلك الناس ل م ا رأوا الثعبان ليس من نيته  

أن يؤذي أحدا  أخذ الناس يسريون خلف الثعبان، جاء هذا الثعبان يشق السكك إىل أن دخل املسجد 
وخاطب أمري املؤمنني وموجودة القصة يف كتب األحاديث وهي معجزة من معجزات أمري املؤمنني صلوات 

ب الثعبان، األمويون ماذا اهلل وسالمه عليه، وهلا تفصيل  ا أريد اإلشارة إليه، فالناس مسوا هذا الباب ببا
فعلوا؟ معاوية كان يطمس كل إشارة كل عالمة فيها إشارة إىل فضل أو منقبة أو ذكر ألمري املؤمنني، ل م ا 
جاء معاوية إىل الكوفة وع ر ف  بأن هذا الباب يسمى بباب الثعبان هلذه القصة فلكي  ا يسأل الناس ملاذا 

عبان ويتحدث الناس وهي قضية رآها الكثري من الناس عن فضيلة من مسي هبذا األسم، ملاذا مسي بباب الث
فضائل علٍي عليه السالم، فجاء بفيٍل وربطهح بباب املسجد، حيوان غريب فاألطفال يذهبون يلعبون مع هذا 
احليوان، والناس يأتون يرون هذا احليوان ف سحمي  هذا الباب بباب الفيل، ونحسي  األسمح األول، على أي 

محشاهد كم هو هحلم بين أمية، وكم هحل م  أهلح البيت، ـ، أنا فقط أشرت إىل هذه الواقعة كي يعرف الحالٍ 
محشاهد كم هي خباثة بين أمية وخباثة معاوية، قبل قليل ل م ا قرأنا الرواية عن اإلمام الصادق وهو ـوليعرف ال

ث جاء به  من هناك، فاحليةح  ا تلدح إ ا احلية  حيد ثح أصحابه إذا رأيت السفياين رأيت أخبث الناس هذا اخلحب
وكأني أنظر  إلى رؤوٍس تندر  تسقط  فيما بين  -كما يحقال العصا من العحصية واحلية  ا تلدح إ ا احلية 

  .المسجِد وأصحاب الصابون
هذه الرواية  أخر حديٍث أخر روايٍة يف هذه احللقة وتتمة احلديث إن شاء اهلل يف تأتينا يف احللقات القادمة،

م د ،لشيخ الطوسييف غيبة ا م دبن  عن ُمح احلنفية إذا أراد أن ينقل فينقل عن أبيه  أو عن بن  احلنفية وُمح
بن  قال ل مححم د - عن م حمَّد بن الحنفية، م حمَّد بن ِبشر يقول قلت  له -اإلمامني احلسن واحلسني 

قد طال هذا األمر حتى  -ل أمرح فرج أهل البيت يعين طا - قد طال هذا األمر حتى متى؟ - احلنفية
يعض عضُّ الزمان يعين إشارة إىل  - متى؟ قال فحرَّك  رأسه  ثم قال: أنى يكون ذلك ولم يعضَّ الزمان

، إشارة إىل شدة ال أنى يكون ذلك ولم يعضَّ الزمان أنى يكون  -م ح ن إشارة إىل كثرة القتل ـشدة الف َت 
أنى يكون ذلك  -اجلفوة وهو القطيعة بني اإلخوان يعين تغريُّ أخالق الناس  - ذلك ولم يجفو اإلخوان

الزنديق الذي، التزندحق هو عكسح  - ولم يظلم السلطان، أنى يكون ذلك ولم يقم الزنديق  من قزوين
أنى يكون ذلك ولم يقم الزنديق  من قزوين فيهتك  -اإلميان، التزندق هو اإلحلاد، هو رفضح الدين 

رها وي كفِّر صدورها وي غيِّر سورها ويذهب ببهجتها من فرَّ منه  أدركه ومن حاربه  قتله ومن اعتزله  ستو 
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هذه الرواية بياهنا  - افتقر ومن تابعه  كفر حتى يقوم باكيان باٍك يبكي على دينه وباٍك يبكي على دنياه
يكون ذلك ولم يقم الزنديق  من  أنى -يأتينا يف احللقة القادمة فقط أشري إىل قضية ويأيت توضيحها 

يف قراءايت للتأريخ اإليراين للتأريخ املعاصر وجدتح يف كتب املؤرخني أن رضا شاه  - قزوين فيهتك ستورها
والد شاه إيران، الشاه الذي أخرجهح السيد اخلميين من إيران، الشاه الذي حدثت ضدهح الثورة اإلسالمية، 

صدر أمرهح بإلغاء احلجاب وأجرب النساء على نزع احلجاب وكانت املرأة أبوه رضا شاه، رضا شاه هو الذي أ
جبة إذا خرجت يف الشارع يأيت جالوزة رضا شاه فيخلعون حجاهبا، لذلك طيلة الفرتة اليت حكم فيها الـمح

رضا شاه كان هناك الكثري من النساء العفيفات مل خيرجن من بيوهتن ألهنن  ا يتمكن  من اخلروج إىل 
مححافظة الكثري من العوائل الكرمية املؤمنة بقيت حبيسة ـارع من دون احلجاب، فالكثري من العوائل الالش

بيوهتا إىل أن عحز ل رضا شاه وجاء أبنهح فخفف يدهح يف هذه املسألة فحينما أحتج  عليه العلماء وكان هناك 
ص ل رمبا أشري إىل بعضه  يف احللقة احتجاج واضح يف احلوزة العلمية يف مشهد واحتجاج يف قم تأريخ محف

القادمة، يقولون هو قال هو هذا رضا شاه قال: ملاذا يعرتضون أمل خيربهم أئمتهم أنهح  ابد أن خيرج الزنديق 
من قزوين، باملناسبة هو أصلهح من قزوين، أن خيرج الزنديق من قزوين فيهتك ستورها أنا ذلك الزنديق الذي 

 ي أهتك ستورها. خيرج من قزوين وأنا الذ
بقية التفاصيل إن شاء اهلل تأتينا يف احللقة القادمة، وكلنا أمل كما قال لنا أئمتنا صلوات اهلل وسالمه عليهم 
أمجعني توقعوا الفرج صباح مساء، حنن نتوقع الفرج صباح مساء، يف بعض الروايات توقعوا الفرج كل طرفة 

ج كل طرفة عني، آمالنا مشدودٌة إليك  يا ححجة اهلل قلوبنا معك، عني، توقعوا الفرج صباح مساء، توقعوا الفر 
دعائنا لك وكل أمانينا أن نرى ذلك اليوم الذي تحقد مح فيه  راياتك من جهة احلجاز إىل الغاضريات كل 
أمنياتنا أن نزور احلسني معك يا ابن رسول اهلل، أختم حديثي بالبيتني الل ذين أختمح هبما كل حلقٍة من 

 ات هذا الربنامج أقول سيدي يا ابن رسول اهلل:حلق
 رابـــمني خـالـــي وبني العـوبين  فليت الذي بيين وبينك عامٌر  

 وليتك ترضى واألنام غ ضاب  رة  ــــــريـاة مـــحيـو والـــك حتلـــوليت
 

 تصبحون على و اية قائم آل ُمح م د أسألكم الدعاء مجيعا  يف أمان اهلل. 



 

 سةداسال احللقة
 

احللقة السادسة من برنامج   هذه .اإلميانو  مس اكم اهلل باخلري، رمحٌة منهح وبركاتو  سالٌم من اهلل عليكم مجيعا  
 ا زلتح أتلو على مسامعكم ما رواهح . و سالمه عليهو  احلسن العسكري إمام زماننا صلوات اهللبن  احلجة

  .حبار األنوار() اخلمسني من كتابه  و  الثاين لسي رضوان اهلل تعاىل عليه يف اجلزءالـمجشيخنا 
عن م حمَّد بن الحنفية قال: قلت   -أخرح شيٍء تلوتهح بني أيديكم ما جاء مرويا  يف غيبة الشيخ الطوسي 

م د - له م دبن  ُمح م دو  - قد طال هذا األمر  حتى متى؟ -: فيقولح لهح  بن احلنفية بشر يتحدثح مع ُمح  ُمح
 -احلسني صلوات اهلل عليهم مجيعا  و  عن احلسنو  أراد أن يروي فإنهح يروي عن أمري املؤمننياحلنفية إذا بن 

قلت  له : قد طال هذا األمر حتى متى؟ قال: ف حرَّك  رأسه  ثم قال: أنى يكون  ذلك ولم يعضَّ الزمان، 
ولم يقم  أنى يكون  ذلك ولم يجفو اإلخوان، أنى يكون ذلك ولم يظلم السلطان، أنى يكون ذلك

الزنديق  من قزوين فيهتك ستورها وي كفِّر صدورها ويغير سورها ويذهب ببهجتها، من فرَّ منه أدركه 
ومن حاربه  قتله ومن أعتزله  أفتقر ومن تابعه  كفر حتى يقوم باكيان باٍك يبكي على دينه  وباٍك يبكي 

  .على دنياه
أنى  :من مجلتها قول الرواية، من األحداث العامةو  العامةاحلديثح هذا أشتمل على مجلٍة من األمور و  الرواية

أنى يكون ذلك ولم يجفو  - قوارعهح و  شدائدهح و  عض  الزمان هي نكباتهح  - يكون ذلك ولم يعضَّ الزمان
أنى يكون  -حلاجات املعاش اليومي و  جفوة اإلخوان هي القطيعةح فيما بينهم ملطالب الدنياو  - اإلخوان

أنى يكون ذلك ولم يقم الزنديق من  -هلم و  هلمو  لقد هلم السلطانو  - لطانذلك ولم يظلم الس
أشرتح يف احللقة املاضية إىل أن  - قزوين فيهتك ستورها وي كفِّر  صدورها وي غيـِّر  سورها ويذهب ببهجتها

 السيد ، بعد جميء0191الذي سقطت حكومتهح سنة: ، آخر شاه، هلوي والد الشاه اإليراينپالشاه رضا 
فرض السفور يف و  هو الذي منع  احلجاب، هلويپأبوهح أبو هذا الشاه هو الشاه رضا ، اخلميين من باريس

محوا امرأة  قد لبست حجابا  أو لبست عباءة  فإهنم ـكان جالوزتهح يسريون يف الطرقات إذا ما ل، و إيران
ر دون تلك املرأة من ثياهبا  ملا أحتج  العلماءح ، و حداث كثريةوكانت هناك أ، من مالبسها يف الشارعو  جيح

ملاذا حيتجُّون على  :ينقلح بعض املؤرخني أنهح كان يقول، يحنق لح عنه، يف مشهدو  طحالبح العلوم الدينية يف قمو 
، قد جاء ذلك يف أخبار أئمتهم أن الزنديق خيرجح من قزوين فيهتك ستورها فإين أنا ذلك الزنديقو  هذا األمر
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 ا أوردح كالمهح كي أشرح ما ، أوردح كالمهح ألجل أن هذا احلدث قد وقع يف التأريخ أنا، ليس ذلك ببعيدو 
دـكلمة الزنديق تعين ال،  جاء يف هذا اخلرب ذت من كلمة الز ند، و محل ح   هناك من يقول أن هذه الكلمة أحخ 

لقدمية يسمى كتاب عندهم كتاب من كتبهم ا، وس الذين يدينون بالديانة الزرادشتيةالـمجالز ند هو كتابح و 
يحقال ، احلكماء الفهلويون هم ححكماء الفرس القدماء، هو الكتابح الذي كتبهح احلكماء الفهلويونو  الز ند

مثال  على سبيل املثال كلمة فيل ، يف اللغة الفارسية هناك يقعح إبدال يف احلروف، و للواحد منهم فهلوي
فيحقال پ ـ فكذلك الفهلوي تحبدل هذه الفاء حبرف الپ  ـتحبد ل الفاء حبرف ال، يلپيقولون و  يقولون فيل

لقبه األصلي هو ، و هذه التسمية أو هذا اللقب الذي احلقهح رضا شاه بنفسه  ليس هو لقبا  أصليا  لهح ، و هلويپ
فأتاتورك مل يكن لقب أتاتورك هو ، لكنهح بعد ذلك أحلق هذا اللقب بنفسه  كما فعل أتاتورك، رضا فنجة
كو  ليلقبهح األص فنفس ، أتاتورك، إمنا ألصق هذا اللقب بأمسه  كأنهح هو يعين الرتكي األصيل أو هو أبو الرتح

بني و  لرمبا هناك موافقة بني هذه اللفظة بني الزنديق، هلويپالشيء ألصق  بنفسه  رضا شاه هذا اللقب لقب 
 الستور هو قد قام فيه  فعال   فإن ما جاء يف هذه الرواية من إخباٍر عن هتك، على أي حالٍ ، و هذه اللقب

  .لرمبا سيأيت من يقوم بعد ذلك هبذا األمر كلها احتما ات حننح  ا منلكح دليال  واضحا  على ذلكو 
طبعا  هو أصلهح من قزوين أصل رضا شاه من مشال إيران و  - أنى يكون ذلك ولم يقم الزنديٌق من قزوين

طبعا  هذه ، و األصلي سكنهح و  ذه املناطق يعود أصلهح من جهة رشت من هو  من جهة قزوين، من جهة قزوين
إذا أردنا أن ، هذه قضية موجودة يف تأريخ البشر يف تأريخ اإلنسانية، و املناطق سحكاهنا األصليون ليسوا فحرسا  

هذه قضية ، و نتتبع مجيع اللذين دعوا الناس إىل التعصب للقوميات مل يكونوا من أبناء تلكم القوميات
معاوية يف التأريخ  ا يحنسب إىل أٍب واحد يحنسب إىل أربعة أو إىل ، دنا أن نبدأ من زمان معاويةواضحة لو أر 

على أي حاٍل  ا ، كتب األنساب لوجدنا معاوية أو حىت الذين سبقو معاويةو  مخسة لو راجعنا كتب التأريخ
إىل التعصب للقومية  اعو نريد الدخول يف هذه التفاصيل لكن يف كتب التأريخ مثال  معاوية من الذين د

هناك من املؤرخني من ينسبهح إىل أٍب رومي إىل غالٍم رومي  ، و فمعاوية  ا يحنسب إىل أٍب واحد، العربية مثال  
حىت أتاتورك الذين كتبوا عن أتاتورك قالوا ، و هتلر ما كان أملانيا  كان منساويا  ، حىت مثال  هتلر، كان يف مكة
غريهم كثري  ا نريد الدخول يف هذه التفاصيل فسحكان هذه املنطقة منطقة ، و بلقانأصلهح من ال، ما كان تركيا  

األكراد عدة شعوب من شعوب ، الديلم قوٌم من األكراد، و قزوين هذه املناطق سحكاهنا من الديلمو  رشت
كل هذه   أنا  ا أريد أن أدخل يف، على أي حالٍ ، ليس من الفحرسو  الديلم قوم من األكراد، األكراد الديلم

أنا أحاولح يف هذا الربنامج أن أتناول قدرا  أكرب من و  هذه التفاصيل حتتاجح إىل بسٍط يف القول، التفاصيل
  .من الرواياتو  األحاديث

لرمبا اإلشارة إىل قضية كشف احلجاب  - أنى يكون ذلك ولم يقم الزنديٌق من قزوين فيهتك ستورها
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الصدرو اإلشارة هنا إىل سادات القوم يحكف ر  - كفِّر  صدورهافيهتك ستورها وي   -العام يف كل إيران 
هو أصال  حىت يعين رضا شاه ، محراد من تغطية الصدور أنهح مينعهم، يحكف ر صدورها يحغطي صدورها، يحغطي

، طحالب العلوم الدينية منعهم من أرتداء املالبس اليت يلبسوهنا املالبس اخلاصة هبمو  منع حىت علماء الدين
طحالب العلوم الدينية يف و  العباءة املالبس اليت يرتديها علماءح الدينو  اجلبةو  يعين منعهم من أرتداء العمامة

هناك من العلماء من ، الس احلسينيةالـمجمنع ، و حاول أن يقمع دورهم قمعا  كامال  ، منعهم من ذلك، إيران
أن يقيموا جملسا  يف اخلفاء يف بيت من  ينقل يقول إن بعض طالب العلوم الدينية حينما كانوا يريدون

الطبول و  الطبول حىت حينما يحدامهون يضربون على هذه الدفوفو  البيوت كانوا يصحبون معهم الدفوف
أمثاهلا و  هذه احلادثة، الطبولو  إمنا جلسنا هنا نضرب بالدفوفو  ألجل أن يقولوا بأننا  ا نحقيم جملسا  ححسينيا  

، من املراجع املعروفني يف إيران أمثال املريزا هاشم اآلمحلي رمحة اهلل عليهو  علماءنقلها أكثر من واحد من ال
يحكف ر صدورها أي يحغطي على ساداهتا على ، فاملراد أنهح إذا كحن ا نحطبق هذا الكالم على هذا السلطان الظامل

فعال  هو هذا الذي  ، و ياةويحذهب ببهجتها ببهجة احل - وي غيِّر سورها وي ذِهب ببهجتها -سادات القوم 
، حىت أن عائلتهح جزعت منه - من فرَّ منه  أدركه  ومن حاربه  قتله -كان خيي مح على إيران يف تلكم الفرتة 

وا رضا شاه، و أن عائلتهح مل ت منه الربيطانيون أو هناك من ، جاءوا بابنه  و  بعد ذلك الربيطانيون هم الذين غري 
من فرَّ منه   -حاٍل الكالم فيه  تفصيالت كثرية لسنا بصدد  إيراد التأريخ اإليراين على أي و  يقول األمريكيون

أدركه  ومن حاربه  قتله ومن اعتزله أبتعد عنه افتقر ومن تابعه  كفر حتى يقوم باكيان باٍك يبكي على دينِه 
 .وباٍك يبكي على دنياه

السالم قال: ألزم األرض وال ت حرِّك يدا  وال  عن جابٍر الجعفي عن أبي جعفٍر عليه :الرواية اليت بعدها
 -يعين ما أراك تحدرك تلكم العالمات يا جابر  - رجال  حتى ترى عالماٍت أذكرها لك وما أراك ت درك

م نفسك و   ا حتر ك يدا  و  محراد من ألزم األرضـيعين ال - ألزم األرض وال ت حرِّك يدا  وال رجال    ا رجال   ا تحقح 
سالمه و  الكالم عن اإلمام الباقر صلوات اهلل، قحمهح املعارضون السياسيون آنذاك للحكم األمويفيما كان يح 

عن جابٍر الجعفي عن أبي  -كانت التقيةح شديدة  جدا  و  إمامنا الباقر كان يف أيام احلكم األموي، و عليه
الماٍت أذكرها لك وما أراك جعفٍر عليه السالم قال: ألزم األرض وال ت حرِّك يدا  وال رجال  حتى ترى ع

اختالف بين فالن كما  - اختالف  بني فالن ومناٍد ي نادي من السماء -: أول هذه العالمات - ت درك
حينما يأيت ذكرح بين فالن يف روايات أهل البيت يف الغالب املراد منهح بنو ، مر  علينا فيما تقد م  من احللقات

هذه الدولة ، دولة تكون يف آخر الزمان، و الدولة األوىل اليت مرت، لتنيقلتح بأن لبين العباس دو ، و العباس
فاإلشارة هنا إىل الدولة الثانية بقرينة ، يكون زماهنا قريبا  من زمان ههور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه
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ي نادي من  اختالف  بني فالن ومنادٍ  -ألن هذا النداء مل يكن يف زمان الدولة األوىل ، احلديث عن النداء
ألن ، الصيحةح من السماء ستكونح يف زمان دولة بين العباس الثانية، هذا املنادي الصيحة - السماء

ثنا أن اخلراساين حني يدخل إىل العراق د  أن السفياين حني يدخل إىل العراق تكون دولة بين و  الروايات حتح
هناك من طب ق   ، يف بعض الروايات هذا، العباسأو األيام األخرية من دولة بين ، العباس موجودة يف العراق

كل ذلك ، و انقضى وباتو  تصر م  و  كما قلت بأن احلكم العباسي يحراد منهح هو احلكم البعثي الذي مر  
 - اختالف  بني فالن ومناٍد ي نادي من السماء ويجيئكم الصوت  من ناحيِة دمشق  بالفتح -احتما ات 

وخسف قريٍة من قرى  -بفتح بالد الشام على يد السفياين ، اخلمسة بفتح الكور ؟املقصود بأي فتح
وست قِبل إخوان  الت رك حتى ينزلوا الجزيرة  -هذه القرية قريبة من دمشق و  - الشام ت سمى الجابية

، كلمة اجلزيرة تحطلق على املنطقة  الشمالية الغربية من العراق - وست قبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة
إخوان  - وست قِبل إخوان  الت رك حتى ينزلوا الجزيرة -ببادية اجلزيرة ، بأرض اجلزيرة، ى مبنطقة اجلزيرةتسم

ك إما هم األكراد ك عالقة و  إما هم قوٌم آخرون فيما بينهم، و إما هم املغول، الرتح وست قِبل إخوان   -بني الرتح
الرملة على املشهور منطقٌة يف  - لوا الرملةالت رك حتى ينزلوا الجزيرة وست قبل مارقة الروم حتى ينز 

لكن املشهور ، تحسمى بالرحميلة يف منطقة الشرق األوسطو  إ ا هناك أكثر من منطقة تسمى بالرملةو  فلسطني
فتلك السنة فيها اختالٌف كثيٌر  -املارقة هي اخلارجة ، س تحقب لح مارقة الرومو  أن الرملة منطقٌة يف فلسطني

، اإلمام هنا يتحدث من ناحية املغرب - حية المغرب فأول  أرض تخرب  الشامفي كل أرٍض من نا
 -كان يعيشح يف احلجاز ،  باعتبار أن اإلمام كان يعيشح يف املدينة املنورة، املغرب بالنسبة إىل املدينة املنورة

تلفون فتلك السنة فيها اختالٌف كثيٌر في كل أرٍض من ناحية المغرب فأول  أرض تخرب  الشام يخ
عندنا روايات تقول إن  - عند ذلك على ثالث رايات راية األصهب وراية األبقع وراية السفياني

 . راية األبقعو  السفياين حني ينهضح برايته هناك رايتان ستنهضان راية األصهب
ة أما األصهب األصهب حبسب لغ، و هذا الذي يسمى بالبحهاق، األبقع يعين األبرص الذي فيه  مرضح الربص

رة يف لون بشرته   رة يف لون شعره  هو هذا األصهب ما يسمى و  العرب تحطلق على من يكون هناك محح محح
يعين البحهاق عندهح بشكٍل واضح حبيث تكون ، يعين الذي يكون، قد يحطلق أيضا  على األبقع، و باألصهب

على أي حاٍل ، ن اللون األصهباللون األبيض يحقالح هلذا اللو و  ما بني اللون الوردي، بشرتهح وردية اللون
، أما السفياين فقد تقد م  بعضح الكالم عنه، راية السفياينو  فهناك ثالثح رايات راية األصهب راية األبقع

لكن و  األبقع مل ترد عندنا تفصيالت كثرية عن هاتني الرايتني يف الروايات حبسب علميو  بالنسبة لألصهب
فيعين ليس هناك من أثٍر كبرٍي هلاتني الرايتني ، يقضي على هاتني الرايتنياملذكور يف الروايات أن السفياين س
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هو يقضي و  راية السفياينو  األصهبو  يعين حينما خيرج األبقع، سوى أهنما عالمة تدلنا على راية السفياين
منا على هاتني الرايتني نعرفح من خالل هذه العالمة أن هذا السفياين هو السفياينح الذي سيححارب إما

فتلك السنة فيها اختالٌف كثيٌر في كل أرٍض من ناحية المغرب فأول  أرض  -سالمه عليه و  صلوات اهلل
 .تخرب  الشام يختلفون عند ذلك على ثالث رايات راية األصهب وراية األبقع وراية السفياني

اهلل تعالى عليه قال:  عن سعيد بن ج بير رضوان ،هذه الرواية ينقلها الشيخح الطوسي :الرواية اليت بعدها
كما وصفت  سنة غيداقة - السنة التي يقوم فيها المهدي تمطر أربعا  وعشرين مطرة ي رى أثرها وبركتها

 .سنٌة شديدة احلرارةو  سنة الظهور يف الروايات أهنا سنٌة غيداقة، يف رواياٍت أخرى
ب األحبار حنن  ا نعتمدح عليها لكن هذه الرواية مروية عن كعب األحبار ومرويات كع :الرواية اليت بعدها

محراد يعين ذو العني  - إذا م ل ك  رجٌل من بني العباس ي قال له  عبد اهلل وهو ذو العين :الرواية هكذا تقول
يعين أن  - وهو ذو العين بها افتتحوا وبها يختمون -يعين أن أول حرف من أمسه  هو حرف العني 

إذا م ل ك   :فيقول، آخر خليفة من خلفائهم أمسهح عبد اهللو  أمسهح عبد اهلل العباسيني أولح خليفٍة من خلفائهم
أبو العباس ، وبالنسبة ألبو العباس السفاح - رجٌل من بني العباس ي قال له  عبد اهلل وهو ذو العين

هو  قيل أن املراد هبذا، و أمسه عبد اهلل هو أول خليفة كان أمسهح،و  السفاح يعين كما يف بعض الروايات
آخر ، و أن الدولة العباسية بدأت حقيقة  يف زمان املنصور الدوانيقيو  املنصور كان أمسهح عبد اهلل، املنصور

إذا م ل ك   :على أي حاٍل الرواية تقول، هو أيضا  أمسهح عبد اهلل املستعصم، كان هو املستعصم خليفة عباسي
ها افتتحوا وبها يختمون وهو مفتاح البالء رجٌل من بني العباس ي قال له  عبد اهلل وهو ذو العين ب

وسيف  الفناء فإذا ق رِأ له  كتاٌب بالشام من عبد اهلل أمير المؤمنين لم تلبثوا أن يبلغكم أن كتابا  ق رِأ 
كما قلتح يف أول  و  إىل بقية التفاصيل  يف الرواية - على منبر مصر من عبد اهلل عبد الرحمن أمير المؤمنين

فهو يف بعض األحيان ، قد يصحح بعضها، لرواية حنن  ا نعتمدح على روايات كعب األحباركالمي عن هذه ا
أخبارهح ، و سلمو  آلهو  يف بعض األحيان ينقلح عن صحابة النيب صلى اهلل عليه، و ينقلح عن كتب اليهود

آخر و  ف العنيأن أول خليفة من خلفاء بين العباس يبدأ حبر ، لكنين أردتح اإلشارة إىل هذه القضية، خمتلطة
احلديث عن احلروف األوىل أو أهم ، هذا النحو من املعاين ورد يف الروايات، خليفة يبدأ حبرف العني
مثال  وردت عندنا رواية من الروايات منقولة عن أمري املؤمنني صلوات ، السالطنيو  احلروف من أمساء احلكام

الوقائع اليت تقعح يف زمان غيبة و  الف َت   و  ن املالحماهلل وسالمه عليه يف كتب الغيبة يف الكتب اليت تتحدث ع
حني أقول يف الزمن القريب  ا يعين مثال  سنة أو سنتان  ا ، يف الزمن القريب من ههوره  و  إمامنا عليه السالم

تب إمنا أعين بالقحرب بالشكل اإلمجايل باملعىن اإلمجايل مثال  عندنا رواية يف ك، و أعين هبذا القرب هذا املعىن
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م ٍد صلوات اهلل :الغيبة تقول سالمه عليهم و  إذا تتابعت العيون األربعة على العراق فتوقعوا ههور قائم آل ُمح
رت هكذا ،كما فسرها البعض يف زماننا هذا  ا ندري هذه  العيون األربعة كما فسرها البعض، أمجعني فحس 

، يف زمان العثمانيني، باس أو يف زمان غريهمالعيون األربعة هل هي من العيون اليت مرت يف زمان بين الع
فعال  هذي ، و إذا تتابعت العيون األربعة، لكن هناك من فسرها باعتبار أن التتابع هو يف فرتة زمانية متقاربةو 

اورة يف دول الشرق األوسط حني أحشري إىل الشرق األوسط الـمجالظاهرة إذا أردنا أن نبحث عنها يف الدول 
سالمه و  أحداث ههور اإلمام صلوات اهلل، شرق األوسط هو املنطقة املهمة ألحداث الظهور! ألن ال؟ملاذا

 . عليه تتمركز يف منطقة الشرق األوسط
للوقائع اليت تكون قريبة من زمان ههور و  لألحداثو  لذلك إذا أردنا أن نرسم خارطة  سياسية  لإلرهاصات

لذلك الروايات دائما  ، تقع يف منطقة الشرق األوسط ؟أهم األحداث أين تقع، حىت بعد ههوره  و  إمامنا
 تتحدث عن احلجاز، و تتحدث عن بالد فارس، تتحدث عن بالد الشام، تتحدث تتحد ث عن العراق

مدار احلديث عنها يف الروايات اليت حتد ثت عن ، تقريبا  هذه املناطق اليت هي مدار الكالم، منطقة اخلليجو 
 اخلارطة السياسية تدور يف هذه املنطقة، حتدثت عن وقائع الظهور، و لظهورعن إرهاصات ا، عالئم الظهور

إنك إذا حبثت يف وسائل اإلعالم أو أردت أن ، و هي هذه املنطقة اليت تسمى حاليا  مبنطقة الشرق األوسطو 
ت أكثر اجلو او  أكثر األحداثو  تحتابع  القنوات الفضائية العاملية سوف جتد إن أكثر األخبار السياسية

 حىت يف العقيدة اليهودية، أو يكون احلديث فيها حول هذه املنطقة، السياسية هي تدور يف هذه املنطقة
حىت يف العقيدة املسيحية املنطقة اليت ينتظرون فيها مسيحهم املنتظر إن كان مسيح اليهود أو كان مسيح و 

 ا أريد أن أحطيل يف ، على أي حالٍ ، النصارى فإهنم ينتظرونهح يف هذه املنطقة يف منطقة الشرق األوسط
 . التفاصيل اليت تتعلق مبثل هذه املطالب

، إذا تتابعت العيون األربعة جند أنهح يف منطقة الشرق األوسط البلد الوحيد الذي تتابعت فيه  العيون األربعة
اصطدام ،  اصطدامالذي كان وصيا  على امللك فيصل الثاين بعد واقعة او  إذا أردنا أن نبتدئ من عبد اإلله

بعد أن ، احلادثة معروفة يف التأريخ العراقي، و سيارة امللك غازي الذي حكم العراق بعد أبيه فيصل األول
وقع حادث ا اصطدام الذي رمبا كان و  رجعو  ألقى خطابا  يف إذاعة صغرية كانت قريبة من القصر امللكي

فبعد حادث ا اصطدام ، السياسي مللوك العراقعلى أي حاٍل حنن اآلن  ا نتحدث عن التأريخ ، محدب را  
فهذه العني ، أبنهح امللك فيصل الثاين كان صغريا  فلذلك نحص ب  خالهح عبد اإلله وصيا  على العرش، املعروف

عبد  25مث جاء بعد ذلك سنة: ، األوىل إذا أردنا أن نـ عحد  عبد اإلله هو العني األوىل أو هو احلاكم األول
جاء عبد ، شباط 5يف ا انقالب املعروف انقالب  62 :هذه العني الثانية مث جاء بعدهح سنةو  ،الكرمي قاسم

يف ، مث جاء بعدهح أخوه بعد احرتاقه  يف الطائرة أخوه عبد الرمحن عارف، هذه العني الثالثةو  السالم عارف
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إلله مث عبد الكرمي مث عبد ا، منطقة الشرق األوسط  ا توجد دولة توالت عليها هذه العيون عني بعد عني
إن  ، و كانت هي أسوأ العيون، و رمبا أيضا  جاءتنا عنٌي بعد ذلك هي عني عفلق، و عبد السالم مث عبد الرمحن

أي أنه بعد تتابع العيون ، عنبسة وهو السفياينبن  كان يف الروايات أن العني اخلامسة هي عني عثمان
حني ي قد م ، و عنبسةبن  هي عني عثمانو  ة ستأيت العني اخلامسةاألربعة فتوقعوا ههور القائم ألنهح بعدها بفرت 

عنبسة وهو السفياين إىل العراق نكون قد وصلنا إىل زماٍن قريٍب من زمان ههور إمامنا صلوات بن  عثمان
 .على أي حاٍل الروايات هذه وغريها كلها حينما نحبني معناها إمنا هو يف دائرة ا احتمال، و سالمه عليهو  اهلل

يخرج  بقزوين رجٌل أسمه  أسم  : آله أنهح قالو  يرويها شيخنا الطوسي عن النيب صلى اهلل عليه، واية أخرىر 
الرواية تتحدثح عن أوصاف  حاكٍم  - نبي ي سرِع  الناس إلى طاعته المشِرك  والمؤمن يمأل الجبال خوفا  

قها على السيد اخلميين فأمسهح روحح اهلل وهو البعض هكذا أو هل ا فس رها طب  ، خيرجح يف بالد فارس أمسهح أسم نيب
 -قزوين هنا منطقة من فارس إشارة إىل بالد فارس و  - يخرج  بقزوين -أسمح نيٍب أسمح عيسى عليه السالم 

طبقوها على السيد و  - يخرج  بقزوين رجٌل أسمه  أسم  نبي ي سرِع  الناس إلى طاعته المشِرك  والمؤمن
ي سرِع  الناس إلى  -أمسهح روحح اهلل و  بقرينة أمسهح أسم نيبو  هي بالد فارس بالد إيرانو  اخلميين بقرينة قزوين

 هذا كان واضحا  أن اجلميع يف إيران خصوصا  أيام الثورة أيام املظاهراتو  - طاعته المشِرك  والمؤمن
 - يمأل الجبال خوفا   -ه  باتباعو  حبكومته  و  األحداث األوىل للثورة اإليرانية اجلميع كانوا ينادون بقيادته  و 

  ازالت املنطقة متشنجة باألحداث اليت ترتبتو  اإلشارة إىل اخلوف الذي أصاب املنطقة من الثورة اإليرانية
 .ص د ق  التطبيقح يف ذلكو  إذا أردنا أن نحطب ق  الرواية على السيد اخلميين، تتابعت بعد حدوث الثورة اإليرانيةو 

عن أبي بصيٍر عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: إن قدام  -الشيخ الطوسي  روايٌة أخرى أيضا  يرويها
فال  -بسبب كثرة املطر  - يفسد  التمر في النخل -غيداقة يعين كثرية املطر  - القائم لسنٌة غيداقة

هذه عالمة لرمبا مثال  البعض مسع ،  ا تشكو يف ذلك يعين  ا تشكو يف هذه العالمة - تشكو في ذلك
بسبب هذا املطر تظهر آثار و  يكون املطر فيها كثريا  و  السنة اليت تسبقح اإلمام عليه السالم سنة غيداقة بأن

فمثال  أهلح النخيل يرون أن التمر قد فسد بسبب املطر فيشكون بأن هذه ، بركتها كما مر  علينا يف روايةٍ 
 ؟ر يرون أن مترهم قد فسد فأين هي الربكةالسنة ليست هي السنة اليت تكون قبل قيامه  عليه السالم باعتبا

 . إن قدام القائم لسنٌة غيداقة يفسد  التمر في النخل فال تشكو في ذلك -
عام أو سنة الفتح ينبثق  :سعد األسدي عن أبيه عن أيب عبد اهلل عليه السالم قالبن  روايٌة عن جعفر

عن سنة الفتح املراد منها الفتح ، الفتححينما يأيت الكالم عن عام  - الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة
ينخرقح جانب ، ينخرقح جانباه ينبثق يعين هنر الفرات - قال عام أو سنة الفتح ينبثق الفرات -املهدوي 
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عام أو سنة الفتح ينبثق الفرات حتى  -إىل سككها و  يدخل إىل أزقة الكوفةو  هنر الفرات فيفيض املاء
بسبب ارتفاع و  بثق كأن ترتفع مناسيب املاء يف النهر فتوضع بعض السدودأو املراد ين - يدخل أزقة الكوفة

عام أو سنة الفتح  -السكك و  احلواجز فينبثق فيدخل إىل داخل األزقةو  مناسيب املاء تنخرق هذه السدود
 .ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة

لسود التي تخرج  من خراسان إلى الكوفة تنزل  الرايات ا :روايٌة عن جابٍر عن أيب جعفٍر عليه السالم قال
أو بعث إليه بالبيعة ، بعثت رمبا كما يف بعض النحسخ - فإذا ظهر المهدي بعثت إليه أو بعث إليه بالبيعة

يف  - تنزل  الرايات السود التي تخرج  من خراسان -زعيمها إىل اإلمام بالبيعة و  كبريهاو  يعين بعث قائدها
ذ م ها أهل و  املرة األوىل هي الرايات السود اليت ذحم ت :اٌت سود من خراسان مرتنيرواياتنا هناك خترجح راي

عندنا يف الروايات ذحك رت الرايات السود ، هي راياتح بين العباسو  سالمه عليهم أمجعنيو  البيت صلوات اهلل
لرايات الثانية اليت تكون يف ا، و املرة األوىل ذحم ت هذه الرايات السود وهي رايات أيب مسلم اخلراساين، مرتان

هذه هي رايات اخلراساين اليت ، آخر الزمان أيضا  هي راياٌت سود تحقب لح من خراسان هذه الرايات محد حت
تنزل   -سالمه عليه و  ثانيا  توطئ األمر إلمام زماننا صلوات اهللو  محاربة السفياينـت قد مح إىل العراق أو ا  ل

قبل أن تستقر يف الكوفة يكون السفياين دخل  - من خراسان إلى الكوفةالرايات السود التي تخرج  
جيش اخلراساين يحدرك جيش ، غنائمو  أموالو  سباياو  أخذ معهح أسرى، و قام مبذحبة كبرية يف الكوفةو  العراق

ع األسرى ج  اخلراساين  ينهزم جيشح السفياين مث يرجعو  يحرجع الغنائمو  السفياين عند احلدود العراقية السورية فريح
تأيت اإلشارات أن اإلمام و  تأيت العالئمو  فإذا استقر يف الكوفة تأيت األخبار، إىل الكوفة فيستقر يف الكوفة

تنزل   -سالمه عليه و  فلذلك سيبعث اخلراساين ببيعته  لإلمام صلوات اهلل، عليه السالم قد ههر يف مكة
 .ذا ظهر المهدي بعثت إليه بالبيعةالرايات السود التي تخرج  من خراسان إلى الكوفة فإ

عجالن أيب صاحل أهن أن  - عن عجالن أبي صالح قال: سمعت  ابا عبد اهلل عليه السالم ،روايةٌ 
 -ألننا مل نعرف شخصا  هبذا األسم عجالن أيب صاحل يف كتب الرجال ، صاحلبن  الصحيح هو عجالن

م يقول: ال تمضي األيام  والليالي حتى عن عجالن بن صالح قال: سمعت  ابا عبد اهلل عليه السال
املراد يا أهل احلق اعتزلوا يا أهل  - ي نادي مناٍد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا، يا أهل الباطل اعتزلوا

العشرين من شهر و  إىل الصيحة اليت تكون عند الفجر يف اليوم الثالث، اإلشارة إىل الصيحتني الباطل اعتزلوا
فالذين ، هي صيحة إبليسو  ليت تكون عند هناية النهار عند آخر العصر عند الغروبالصيحة ا، و رمضان

ال تمضي  -الذين يتمسكون بالصيحة الثانية فهم أهل الباطل و  يتمسكون بالصيحة األوىل فهم أهل احلق
عز ل  هؤالء األيام  والليالي حتى ي نادي مناٍد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا، في  
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: أصلحك اهلل ي خاِلط  هؤالء وهؤالء بعد ذلك النداء  من هؤالء، وي عز ل هؤالء من هؤالء، قال: قلت 
 اخلبِيثَ يَمِيزَ حَتَّىَ عَلَيْهِ أَنتُمْ مَآ عَلَى املؤْمِنِنيَ لِيَذَرَ اللّهُ كَانَ مَّا} هل يختلطون؟ قال: كال إنه  يقول في الكتاب

 . اللتني على أساسهما يتميزح أهلح احلق من أهل الباطلو  الرواية تتحدث عن الصيحتني - الطَّيِّبِ{ مِنَ
عن زائدة بن ق دامى عن عبد الكريم قال: ذ ِكر  عند أبي عبد اهلل عليه  -لسي الـمجروايٌة ينقلها الشيخ 

 - واٍد سلكالسالم القائم فقال: أنى يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى ي قال مات أو ه لك في أي 
: وما  -سالمه عليه و  يعين هؤ اء يقولون عن اإلمام صلوات اهلل مات أو هلك في أي واٍد سلك فقلت 

مل يقصد باستدارة و  كأنه هنا استعمل هذا التعبري الكنائي  - استدارة الفلك؟ فقال: اختالف الشيعة بينهم
يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى أنى  -الكواكب و  الفلك الذي هو األفالك ،الفلك استدارة الفلك

: وما استدارة الفلك؟ فقال: اختالف الشيعة بينهم  - ي قال مات أو ه لك في أي واٍد سلك، فقلت 
 . إىل يومنا هذاو  الشيعة خمتلفون منذح زماهنم األولو 

عن  عن داوود الد جاجي عن أبي جعفٍر عليه السالم قال: س ِئل أمير المؤمنين عليه السالم ،الرواية
تـ ل ف   - فقال: انتظروا الفرج من ثالث بَيْنِهِمْ{ مِن الْأَحْزَابُ فَاخْتَلَفَ} قوله تعالى: ز ابح  ف اخج  م ن األج حج

 -أخرى يف سورة الزخرف و  هذا التعبري هذا النص القرآين ورد  يف القرآن مرتني مرة يف سورة مرمي :بـ يجن ه مج 
فقال انتظروا الفرج من ثالث فقلت  يا أمير المؤمنين وما ه نَّ؟ فقال:  مْ{بَيْنِهِ مِن الْأَحْزَابُ فَاخْتَلَفَ}

هذه عالئم ثالثة  - اختالف  أهل الشام بينهم، والرايات السود من خراسان، والفزعة  في شهر رمضان
فياين مث يتغلب الس، اختالف أهل الشام بينهم كما مر  قبل قليل رايةح األبقع راية األصهب راية السفياين

الرايات السود من خراسان فبعد أن و  اختالف أهل الشام بينهم، على كل الرايات اليت خترج يف الشام
حينئٍذ يتوجه ، و يتغلب السفياين على كل الرايات اليت تحرفع يف وجهه  يف بالد الشام يتوجه إىل العراق

الرايات السود من خراسان والفزعة  في اختالف  أهل الشام بينهم و  -اخلراساين براياته  السود إىل العراق 
فقيل وما الفزعة  في شهر رمضان؟ فقال: أما سمعتم قول اهلل  - الفزعةح هي الصيحةح  - شهر رمضان

 ؟يةما هي هذه اآل - {خَاضِعِنيَ لَهَا أَعْنَاقُهُمْ فَظَلَّتْ آيَةً السَّمَاء مِّن عَلَيْهِم نُنَزِّلْ نَّشَأْ إِن}عزَّ وجلَّ في القرآن 
من املوطن الذي تتحصن ، من اخلدر من املوطن الذي تتخدر فيه   - قال: آيٌة ت خِرج  الفتاة من خدرها -

 إهنا الصيحةح عند الفجر يف اليوم الثالث - ت خِرج  الفتاة من خدرها وتوقظ النائم وت فزِع  اليقضان -فيه  
 نداءٌ  - آيٌة ت خِرج  الفتاة من خدرها - الذي سيكونح موافقا  ليوم اجلمعةو  العشرين من شهر رمضانو 
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احلسن بن  ينادي بأن احلجة، شيعتهو  صوٌت من السماء يحسمع بكل لسان يحنادي بأن  احلق مع عليٍ و 
هذه الصيحة املذهلة قطعا  ستحخر جح الفتاة ، إن احلق معهح فاتبعوهو  سالمه عليه قد قـ رحب  ههورهح و  صلوات اهلل
اليقضان سيفزع ألن هذا الشيء مل يكن قد حدث سابقا  شيءٌ ، و تفزع اليقضانو  توقظ النائمو  من خدرها

 . جديد حيدثح يف هذا العامل
إذا رأيتم نارا  من المشرق شبه الهروي  :عن أيب بصرٍي عن ايب جعفٍر عليه السالم أنهح قال -روايٌة أخرى 

السالم إن شاء اهلل عزَّ وجلَّ إن اهلل  العظيم تطلع ثالثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل م حمٍَّد عليهم
هذه الرواية ذكر ، سالمه عليهو  طبعا  هذه الرواية روايٌة طويلة عن إمامنا الباقر صلوات اهلل - عزيٌز حكيم

 إذا رأيتم نارا  من المشرق :فهذه العالمة األوىل أنهح قال، سالمه عليه أهم العالئمو  فيها اإلمام صلوات اهلل
كان اإلمام ،  املشرق ستكون جهة إيران ألن اإلمام الباقر عليه السالم كان يقطنح يف املدينة قطعا  هناو  -

إذا رأيتم نارا  من  -ما بعد إيران و  فحينما يتحدث عن مشرق املدينة يحشري إىل جهة إيران، يعيشح يف املدينة
مٍَّد عليهم السالم إن شاء المشرق شبه الهروي العظيم تطلع ثالثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل م ح

، قد تكون هذه النار بسبب احلروبو  هذه النار قد تكون آية  مساوية - اهلل عزَّ وجلَّ إن اهلل عزيٌز حكيم
لذلك هو موجود ، اهلروي  ا معىن لهح هنا ألن اهلروي هو إشارة إىل الثياب البيضاء، قال شبه اهلروي العظيم

لسي عن الـمجالرواية هنا ينقلها الشيخ ، ة األصلية لغيبة الشيخ النعماينيف غيبة الشيخ النعماين يف النسخ
إذا رأيتم نارا  من املشرق شبه اهلحردي  ،النسخة األصلية املوجودة يف غيبة الشيخ النعماين، غيبة النعماين

، الزعفراين اهلردي هو الشيء امللون باللون، إمنا هذا تصحيف على ما يظنهح أهل احلديثو  وليس شبه اهلروي
يعين من لون النار ، هو اللون األمحر فيكون هذا الكالم قريبا  من، هو لون الزعفران، اهلحردي هو لون الكركم

إذا رأيتم نارا   -األمحر و  الربتقايلو  يعين نار ما بني األصفر - إذا رأيتم نارا  من المشرق شبه الهردي -
ام أو سبعة فتوقعوا فرج آل م حمٍَّد عليهم السالم ثم من المشرق شبه الهردي العظيم تطلع ثالثة أي

وحتدثنا  - قال: الصيحة ال تكون إال في شهر رمضان شهر اهلل وهي صيحة جبرئيل إلى هذا الخلق
ثم قال: ينادي مناٍد من السماء بأسم القائم عليه السالم فيسمع  من بالمشرق  -عن هذه الصيحة 

من شدة هول الصيحة هذا تفصيل للصيحة  - ستيقظ والقائٌم إال قعدومن بالمغرب ال يبقى راقٌد إال ا
ينادي مناٍد من السماء بأسم القائم عليه السالم فيسمع  من بالمشرق ومن بالمغرب ال يبقى راقٌد  -

نائم إال استيقظ والقائٌم إال قعد، والقاعد إال قام على رجليه فزعا  من ذلك الصوت، فرحم اهلل من 
الصوت الذي  - الصوت فأجاب، فإن الصوت األول هو صوت جبرئيل الروح األميناعتبر بذلك 

وقال عليه السالم: الصوت  في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة ثالث وعشرين  -يكونح عند الفجر 
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فال تشكو في ذلك واسمعوا واطيعوا، وفي آخر النهار صوت إبليس اللعين ينادي أال إن فالنا  ق ِتل  
هذا ما اتفقت عليه كلمات أهل و  - أال إن فالنا  ق ِتل  مظلوما   -عفان بن  فالنا  يعين عثمان - مظلوما  

وفي آخر النهار صوت  -ألن هذا املعىن ورد  مذكورا  يف رواياٍت أخرى ، يف غريهاو  احلديث يف هذه الرواية
لي شكك الناس ويفتنهم فكم  ق ِتل  مظلوما   -عفان بن  يعين عثمان - إبليس اللعين ينادي أال إن فالنا  

ذلك اليوم من شاكٍّ متحير قد هوى في النار، وإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فال تشكوا أنه  
 -أمسه أبيه و  أنتم تعرفون أسم القائمو  - صوت  جبرئيل وعالمة ذلك أنه  ينادي باسم القائم واسم أبيه

اخلروج ل نحصرة ؟على اخلروج ملا - ها على الخروجحتى تسمعه  العذراء في خدرها فت حرِّض أباها وأخا
وقال عليه السالم: البد من هذين  - ا زال احلديثح إلمامنا الباقر  ،سالمه عليهو  اإلمام صلوات اهلل

الصوتين قبل خروج القائم صوٌت من السماء وهو صوت جبرئيل وصوٌت من األرض فهو صوت 
مظلوما  يريد الفتنة، فاتبعوا الصوت األول وإياكم واألخير أن إبليس اللعين ينادي باسم فالن أنه  ق تل 

ت فتتنوا بِه، وقال عليه السالم: ال يقوم القائم إال على خوٍف شديد من الناس وزالزل وفتنة وبالء 
وقال عليه السالم: ال يقوم  - ا يقوم القائم هذا بشكٍل عام من العالمات العامة  - يصيب الناس

خوف من أنحاء مختلفة، خوف من السالطين والحكومات،  - خوٍف شديد من الناسالقائم إال على 
 -خوف من الحروب، خوف من الـمجاعات، خوف من الكوارث الطبيعية، الخوف على أنحاء كثيرة 

وقال عليه السالم: ال يقوم القائم إال على خوٍف شديد من الناس وزالزل وفتنة وبالء يصيب الناس 
وسيٍف قاطٍع بين العرب واختالٍف شديٍد بين الناس، وتشتيٍت في دينهم، وتغييٍر وطاعون قبل ذلك 

في حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا  ومساءا  من ِعظ م  ما يرى أو ما ي رى من ك ل ب الناس 
إمنا أن يأكل بعضهم حقوق البعض و  ليس األكل باألسنان أكل بعضهم بعضا   - وأكل بعضهم بعضا  

 . أن يقتل بعضهم البعض اآلخر، أن يؤذي بعضهم البعض اآلخر ،اآلخر
شاع و  عندنا يف الروايات أن الز ازل ت كثحر إذا ما شاعت الفاحشة، و فتنةو  ز ازلو  فهناك إذا  خوٌف شديد

، بالء يصيب الناس، فتنة، ز ازل، خوٌف شديد، كثر الزنا بني الناس كثرت الز ازلو  إذا شاع الزنا، الزنا
تشتيت ، تغيري يف حاهلم، تشتيت يف دينهم، اختالف شديد بني الناس، سيف قاطع بني العرب ،طاعون

 ا  مساءو  حىت يتمىن املتمين املوت صباحا  ، تغيري يف حاهلم، تشتيت يف دينهم، متزُّق تعدد اآلراء تعدد الرؤوس
من ِعظ م  ما يرى  -لدين اختالف يف او  اختالف يف الدنيا، اختالف يف كل شيءٍ ، ملا يراهح من ا اختالف

أو ما ي رى من ك ل ب الناس وأكل بعضهم بعضا ، فخروجه  عليه السالم إذا خرج يكون عند اليأس 
يأيت اليأس بسبب ححكام  ؟من أين يأيت اليأس، حينما يصيبح الناس اليأس - والقنوط من أن يروا فرجا  
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ون الدنيا من هنا يأيت ؤ ون الدين أو يف شؤ  شإن كان يف، يأيت اليأس بسبب الذين يتزعمون الناس، الناس
من أن  -القنوط أقوى من اليأس  - فخروجه  عليه السالم إذا خرج يكون عند اليأس والقنوط -اليأس 

يروا فرجا  فيا طوبى لمن أدركه  وكان من أنصارِه والويل كل الويل لمن ناواه عاداه وخالفه  وخالف أمره 
هو  - ه السالم: يقوم  بأمٍر جديد وكتاٍب جديد وس نٍة جديدة وقضاٍء جديدوكان من أعدائِه، وقال علي

لكن ألن دين رسول اهلل هذه األحم ة قد و ، آلهو   ا يأيت بشيٍء خيالف فيه  جد هح رسول اهلل صلى اهلل عليه
تهح و  حر ف تهح   آلهو  هلل صلى اهلل عليهخير جح دين رسول او  جاءت بالبدع بعد البدع فهو يعيد األمر إىل نصابه  و  غري 

  .افعلوا ما فعلو و  حر فواو  عبثواو  ألن القوم بعد رسول اهلل لعبوا، دين عليٍ و 
سالمه عليه بعد أن صلى خلف و  هناك رواية منقولة عن ايب هريرة يف أيام خالفة أمري املؤمنني صلوات اهلل

معناه يصلون صالة غري  ؟اذا كانوا يحصلونيعين اجلماعة م، لقد ذك رنا بصالة رسول اهلل :أمري املؤمنني قال
أيب طالب بصالته  هذا بصالة رسول اهلل صلى بن  لقد ذك رنا علي :قال، الصالة اليت كان يصليها رسول اهلل

وقال عليه السالم يقوم  بأمٍر جديد وكتاٍب جديد وس نٍة جديدة وقضاٍء جديد على  -آله و  اهلل عليه
ألن الغالبية ، ألن الغالبية العظمى من العرب خمالفون ألهل البيت ؟ب شديدملاذا على العر  - العرب شديد

احلقيقة املوجودة اآلن هي و  الواقع املوجود اآلن، هذا هو الواقع، و العظمى من العرب يبغضون أهل البيت
ٍر وقال عليه السالم يقوم  بأم -تشهد بأن العرب يبغضون أهل البيت العرب خمالفون ألهل البيت ، هذه

اآلن إذا أردنا أن جنري احصائية   - جديد وكتاٍب جديد وس نٍة جديدة وقضاٍء جديد على العرب شديد
ينصب و  كم من العرب ممن خيالف أهل البيت، و يوايل أهل البيتو  كم مكن العرب ممن حيب أهل البيت

رحسحل و  اذا فعل العربمو  لرمبا من أفضل الشواهد ماذا يفعل العرب اآلن يف العراق، و العداء ألهل البيت
وقال عليه السالم: يقوم  بأمٍر جديد وكتاٍب جديد  - ؟العرب إلينا إىل العراق ماذا فعلوا بشيعة العراق

وس نٍة جديدة وقضاٍء جديد على العرب شديد وليس شأنه  إال القتل ال يستبقي أحدا  وال يأخذه  في 
لذلك سيقوم و  من الناس من ليس هلم دواء إ ا القتل هناك، ألن هؤ اء يستحقون القتل - اهلل لومة  الئم

ثم قال عليه السالم: إذا اختلف بنو فالن فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج  -هو هبذا األمر 
وليس فرجكم إال في اختالف بني فالن فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان بخروج القائم 

القائم والترون ما تحبون حتى يختلف بنو فالن فيما بينهم فإذا كان  إن اهلل يفعل  ما يشاء ولن يخرج
بنو فالن إما املراد حكومة موجودة يف زماٍن  - ذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني

هي العوائل و  حكومة معروفة حبكومة بين فالن، سالمه عليهو  قريب من زمان ههور إمامنا صلوات اهلل
اليت ستكون يف العراق و  أو أن املراد من بين فالن الدولة العباسية الثانية، دة  تسمى هبذه التسميةاملالكة عا
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سقوطها و  تكون هنايتها، و ألنهح كما قلت الروايات أشارت إىل أن الدولة العباسية الثانية ستكونح يف العراق
كما قلت من طب ق  هذا الوصف الوصف طبعا  هناك  ، سالمه عليهو  قريبا  من زمان ههور إمامنا صلوات اهلل

رمبا يعين هؤ اء الذين طبقوا هذا املعىن على احلكم البعثي يف العراق ، و العباسي على احلكم البعثي يف العراق
  .الف َت  و  قد يعين استخلصوا هذا املعىن من بعض الروايات املوجودة يف كتب املالحم

إن أهل العراق يقتلون ملكهم يف النصف من  :هذه الرواية تقولو  الف َت  و  هناك رواية منقولة يف كتب املالحم
، 0162 :شباط سنة 5شهر رمضان، رمبا اإلشارة إىل ا انقالب الذي حدث على عبد الكرمي قاسم يف 

يعين ثورة ما تسمى بثورة ، ألهنا كانت محصادفة ملنتصف شهر رمضان ،كانت يف النصف من شهر رمضان
كان يسميها البعثيون هي كانت يف اليوم الرابع عشر من شهر رمضان أو يف اليوم الثامن من شباط هكذا  

، اخلامس عشر من شهر رمضان باعتبار أننا يف العراق دائما  كانت احلكومة تسبقنا بيوم يف شهر رمضان
 يوم فإهنا ستقع رمبا يف يعين فحينما تقول الرواية يف منتصف شهر رمضان، هذه القضية موجودة إىل اآلنو 

إن كان يوم ، بالنتيجة هو هذا منتصف شهر رمضانو  الثالث عشر من شهر رمضان يف اليوم الرابع عشر
هي هذه األيام األيام البيض اليت تقع يف ، الثالث عشر أو يوم الرابع عشر هو هذا منتصف شهر رمضان

شهر رمضان فحينها حتكمح  أنهح إذا قام أهل العراق فقتلوا ملكهم يف النصف من، النصف  من شهر رمضان
 بعدها حتكمح فئٌة عباسية مث يأيت الشروسي من بالد أرمينيا وآذربيجانو  بعدها حيكم و اٌة ه لمة، و فئٌة أموية

فالبعض يحطبق هذه ، عليهم أمجعنيو  سالمه عليهو  حينها توقعوا ههور القائم من آل ُمح م ٍد صلوات اهللو 
قتلوا ملكهم يف و  تل عبد الكرمي قاسم إنهح إذا قام أهل العراقمن ق، 62األحداث على ما جرى سنة: 

أنا أشرت إىل أن يف زمان عبد السالم عارف النـ ف س األموي  ، و النصف من شهر رمضان فتحكم فئة أموية
، مث حيكم و اة ه لمة رمبا اإلشارة إىل الفرتة اليت حكم فيها عبد الرمحن عارف، كان واضحا  يف العراق

مث فئٌة عباسية فلرمبا يحراد ، و سوبية بشكل واضح أكثر من الفرتة اليت سبقتهوالـمح رت يعين الرشوةحيث انتشو 
رمبا أصال  هذه الرواية  ا تنطبق على كل هذه التفاصيل اليت ، و اإلشارة بالفئة العباسية إىل احلكم البعثي

، سب الروايات يأيت من بالد أرمينياالشروسي حب، يأيت بعد الفئة العباسية فيأيت الشروسي، و أشرتح إليها
يعين يف الدول ، هي هذه اليت يحقال هلا أرمينيا، القسم اآلخر يف روسياو  أرمينيا اليت يقع قسٌم منها يف تركيا

يأيت الشروسي إىل العراق ، اليت كانت سابقا  ُمسوبة على األحتاد السوفييت من ضمن دول ا احتاد السوفييت
سالمه عليه يعين توقعوا توقعوا الفرج حني دخول و  ذه الفرتة خيرج اإلمام صلوات اهللمن جهة آذربيجان يف ه

هذا بعيٌد جدا  ألن و  طبعا  هناك من قال بأن الشروسي اإلشارة إىل اجليش األمريكي، الشروسي إىل العراق
باعتبار روسي هنا اللهم إ ا أن يحقال بأنه استعمال الش، الشروسي واضح يف الرواية يأيت من جهة أرمينيا

إ ا أن يحقال ، هو يأيت من هذه اجلهة، خصوصا  أن الشروسي يعين  ا ندري إىل أي بلد ينتميو  يعينإشارة، 
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فأحشري يف الرواية إىل رجٍل يأيت من ، بأنهح يف ذلك الوقت  ا يعرف الناس يعين الو ايات املتحدة األمريكية
إن كانت يعين أرمينيا هي  ا تقع إىل جهة ، و ىل مكاٍن بعيداإلشارة إ، مثال  ، مكاٍن بعيد من جهة الغرب

كل ذلك و  حينئٍذ يعين روسيا أيضا  قد تعترب من جهة الغربو  قد تقع يعين قسم منها يف روسيا، الغرب
هذا أسلوب التعمية رمبا ، علما  أنهح يعين يف روايات أهل البيت  ا يوجد هناك أسلوب للتعمية، احتما ات

يف كتب النصارى أسلوب التعمية حينما يكون احلديث عن ، موجود يف كتب اليهود، تنبؤنيستعملهح امل
املروية عن أهل البيت  ا يوجد هناك أسلوب و  لكن بشكل عام فالروايات املوجودة عندنا، العالئم املستقبلية

 . قد يكون حنتملهح يف بعض احلا ات، للتضييعو  للتعمية
ليس من ، أمساء قواد اإلمام احلجة عليه السالم، أمساء أصحاب اإلمام احلجةمثال  يف الروايات اليت ذكرت 
ليس من ، احلفاظ على أسرار حركة الظهور ههور اإلمام احلجة عليه السالمو  املنطقي بسبب الوضع األمين

عمل قد يست، فلرمبا يكون هناك أسلوب من التعمية، املنطقي أو من املعقول أن تحذكر أمسائهم بشكٍل صريح
لكن بشكٍل عام ، األئمة عليهم السالم أسلوب التعمية يف بعض احلا ات نعم ميكن أن يكون هذا منطقيا  

، أحاديث أهل البيت  ا جند هناك إشارات أو قرائن تدل على التعمية، حينما نراجع روايات أهل البيت
ملو  نعم هم يتحدثون بشكٍل عام بقيت بقية طويلة نتناوهلا إن ، و أخر ما ذكرناه من هذه الرواية، بشكٍل جمح

أن العالمة القريبة من ههور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه هو اختالف بين ، شاء اهلل يف ا اسبوع القادم
قطعا  احلديث هنا عن صيحة وعن عالئم قريبة ، و يف األعم األغلب يحراد من بين فالن بنو العباس، و فالن

 حينما يدخل السفياينو  اليت ستكون يف العراقو  ولة العباسية الثانيةمن ههور اإلمام فاإلشارة إىل الد
 . بقايا للدولة العباسية الثانية، اخلراساين حبسب الروايات هناك بقايا هلذه الدولةو 

 حاف ظا  و  يف كل ساعة وليا  و  على آبائه يف هذه  الساعة  و  احلسن صلواتحك  عليه  بن  الل هحم  كحن ل و ليك  احلج ة  
تعهح فيها طويال  و  حىت تحسكنهح أرضك طوعا   عينا  و  دليال  و  قائ دا  وناصرا  و   . متح

 :أقولح سيدي يا صاحب األمر
 رابـــمني خـالـــي وبني العـوبين  فليت الذي بيين وبينك عامٌر  

 وليتك ترضى واألنام غ ضاب  رة  ــــــريـاة مـــحيـو والـــك حتلـــوليت
 

م ٍد صلوات اهلل عليهم أمجعني يف أمان اهللو  ا  أسألكم الدعاء مجيع  .تصبحون على و اية القائم من آل ُمح



 

 ةبعاساحللقة ال
 

السالم عليكم مجيعا  ورمحة اهلل وبركاته، مس اكم اهلل باخلري واإلميان، وهذه احللقة السابعة من برناجمنا احلحج ةح 
ه عليه. و ا زال كالمنا وحديثنا متواصال  يف اجلزء الثاين بن احلسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالم

 واخلمسني من حبار األنوار لشيخنا الـمجلسي رضوان اهلل تعاىل عليه. 
يف احللقة السابقة كان آخر احلديث رواية  عن أيب بصرٍي عن إمامنا الباقر عليه السالم، وكانت الرواية طويلة ، 

  ، أحمت ح احلديثح من حيث انتهيت.تلونا شطرا  منها وبقي شطٌر آخر
املكتوب  - البد لبني فالن أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرَّق كلهمإمامنا الباقرح عليه السالم قال: 

هنا يف الكتاب تفر ق كلهم ويف نسخة غيبة النعماين يف نسخة األصل ألن الشيخ الـمجلسي ينقل هذه 
فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرَّق م لكهم، وتشتت  -عماين رمحة اهلل عليه الرواية عن كتاب غيبة الشيخ الن

أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى 
الكوفِة كفرسي رهان، هذا من هنا وهذا من هنا، حتى يكون هالك  بني فالٍن على أيديهما، أما أنهما 

واضح الرواية تتحدث عن الدولة العباسية الثانية وإ ا فإن العباسيني هم الذين  - حدا  ال يبقون منهم أ
قضوا على بين أمية وهم الذين فتحوا الشام وتسلطوا على بالد الشام، أما الرواية هنا تتحدث عن جميء 

جهة  السفياين من جهة الشام وعن جميء اخلراساين من جهة املشرق، والعباسيون بدأت دعوهتم من
املشرق، يعين احلديث ليس  عن الدولة العباسية األوىل، ألن هذه التفاصيل ختتلف بالكامل عن تفاصيل 

فإذا  -يعين يف الدولة العباسية الثانية  - قال البد لبني فالٍن أن يملكوا -ووقائع دولة بين العباس األوىل 
هذا مل يكن  - هم الخراساني والسفيانيملكوا ثم اختلفوا تفرَّق م لكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج علي

قد حدث يف دولة بين العباس األوىل فاحلديثح عن دولة بين العباس الثانية، والكالم عن اخلراساين والسفياين 
حتى يخرج عليهم  -اللذان يكون ههورمها قريبا  من ههور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه 

يعين اخلراساين، باعتبار احلديث عن دولة بين العباس واليت  - قالخراساني والسفياني هذا من المشر 
سيكون مقرها يف العراق، فاخلراساينح يأيت من جهة إيران من جهة املشرق، والسفياين يأيت من جهة سوريا 

يعين  - حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق -من جهة املغرب، من جهة الغرب 
 - يستبقان إلى الكوفة -يعين السفياين يأيت من سوريا  - وهذا من المغرب -من إيران  اخلراساين يأيت
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بالنسبة للسفياين يأيت إىل الكوفة ألنهح ينصبح العداء لشيعة أهل البيت  - كفرسي رهان -باجتاه الكوفة 
يستبقان إلى  -فة والكوفة عاصمتهم، الكوفة تعين النجف، وبالنسبة للخراساين فإنه يأيت لنجدة أهل الكو 

كفرسي رهان يعين كفرسي سباق، السباق لهح، سباق اخليول قدميا  كان لهح كان   - الكوفة كفرسي رهان
جيري على حنوين: النحو األول أن تنطلق اخليول من نقطٍة واحدة كما جيري اآلن يف سباقات اخليول، مثل 

واحدة باجتاه  هدٍف أو جهٍة معينة، يف  ما جيري اآلن تصطف اخليول على خٍط واحد وتنطلق من نقطةٍ 
السابق كان هناك نوعان من السباق، إما أن تنطلق اخليول من نقطٍة واحدة من خٍط واحد باجتاه هدٍف 
معني، أو  ا أن يحشخ ص هدف وتؤخذ مسافات متساوية من عدة جهات ا انطالق يكون من عدة نقاط 

  .لكن املسافة واحدة
وكأهنما ينطلقان من نقاٍط خمتلفة من جهاٍت خمتلفة  - ان إلى الكوفة كفرسي رهانيستبق -فهنا التشبيه 

 -كفرسي سباق   - يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان -لكن املسافة واحدة فهم يف حالة تسابق قال 
حتى يكون هالك   -يعين السفياين من سوريا  - وهذا من هنا -يعين اخلراساين من إيران  - هذا من هنا

 - أما إنهما -حىت يكون هالك احلكم العباسي الثاين يف العراق على أيديهما  - ني فالن على أيديهماب
فاخلراساين يقضي على فلول الدولة العباسية الثانية من  - ال ي بقون منهم أحدا   -يعين اخلراساين والسفياين 

اخلراساين وبني السفياين، والذي  جهة املشرق، والسفياين من جهة املغرب، وبعد ذلك حيدث الصراع بني
سيتغل ب يف هناية األمر هو اخلراساين ومتكث خيلهح جيوشه متكث يف الكوفة تنتظر العالئم والبشائر بظهور 

خروج السفياني واليماني والخراساني في سنٍة  -اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه، مث قال عليه السالم 
إشارة إىل أهنم إما مراد اإلمام بالضبط أن خروج السفياين  - دواحدة وفي شهٍر واحد في يوٍم واح

واليماين واخلراساين يف سنة واحدة يف شهٍر واحد يف يوٍم واحد بالضبط يف نفس الوقت، وإما قد يحراد أنهح 
يعين يف وقٍت متقارب، وإن كان هذا التأكيد يف سنٍة واحدة يف شهٍر واحد يف يوٍم واحد يعين أهنم 

خروج السفياني واليماني والخراساني في سنٍة واحدة وفي شهٍر  -مجيعا  يف نفس الوقت  سيخرجون
 واحد في يوٍم واحد، ونظاٌم كنظام الخرز يتبع  بعضه  بعضا ، فيكون البأس  من كل وجه ويٌل لمن ناواهم

يشري إىل القالدة اليت  نظاٌم كنظام اخلرز، نظاٌم كنظام اخلرز يريد اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه إما أن -
تحنظ مح من اخلرز، وإما يشري إىل املسبحة، أو إىل أي شيٍء آخر يحنظ مح من اخلرز، كمثال  للزينة أشياء للزينة 
تحعل قح مثال  إما على السيوف، مثال  على أغمدة السيوف، أو مثال  على األحزمة، أو على اجلدارن، أو على 

سالسل، بشكل قالئد، فتحزي ن به  أغماد السيوف، تحزي ن به  الستائر، تحزي ن به  الستائر، قد يحنظم اخلرز بشكل
يعين اآلن املسبحة إذا تنقطع فتبدأ اخلرزات تقع الواحدة بعد  - نظاٌم كنظام الخرز -ألبسة النساء وهكذا 
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ة يقع مجيع اخلرز، خرزة بعد األخرى، يف البداية قد تقع اخلرزة األوىل مث هنيئة اخلرزة الثانية مث بسرعٍة واحد
 خرزة بشكل متواصل، اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يريد أن يقول إن هذه األحداث، أي أحداث؟ 

األحداث اليت تكون قريبة من زمان ههور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه، خصوصا  يف السنتني األخريتني 
ونظاٌم   -حداث فيها متتالية ومتوالية نظام كنظام اخلرز أو يف السنة اليت تسبق الظهور الشريف ستكون األ

فيكون البأس  من   -البأس هو احلرب البأس هو الف َت   - كنظام الخرز يتبع  بعضه  بعضا  فيكون البأس  
ويٌل لمن  -يعين من كل جهة  - فيكون البأس  من كل وجه -احلرب، اخلوف، القلق، الف َت   - كل وجه

ملن ناوى هؤ اء الثالثة، السفياين واليماين واخلراساين، فإن الزمان زماهنم وإن احلرب  يعين ويل - ناواهم
من هذه  - وليس في الرايات -مث يقول اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  ،حرهبم وهم أصحاب قوٍة ومنعة

هي أهدى  - يمانيوليس في الرايات أهدى من راية ال -الرايات اليت ذحك رت السفياين اليماين اخلراساين 
الرايات، سابقا  مر  احلديث، راية السفياين راية ضالل، راية اخلراساين راية هدى وممدوحة، لكن راية اليماين 

 -هي الراية األهدى واليت محدحت بنحٍو شديد وقوي يف كلمات أهل بيت العصمة صلوات اهلل عليهم 
صاحبكم يعين  - ألنه  يدعو إلى صاحبكم وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى

هذه العبارة يدعو إىل صاحبكم يف زمان   - فإذا خرج اليماني   -اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه 
كل شيعة يحقال صاحبكم يعين إمام زمانكم، يعين يف زمان اإلمام الصادق عليه السالم حينما خياطب 

وات اهلل وسالمه عليه، وهذا ينطبق علينا على إمام زماننا احلجة الشيعة صاحبكم يعين اإلمام الصادق صل
 بن احلسن. 

ورمبا حر م   - فإذا خرج اليماني  ح ر م  بيع السالح -راية اليماين هي راية هدى  ألنهح يدعو إىل صاحبكم 
ح على الناس وكل فإذا خرج اليماني ح ر م  بيع  السال -بيعح السالح يعين أن اليماين حير مح بيع السالح 

للظروف اليت حتيطح بالناس يف ذلك الوقت، قطعا  هناك أسباب ومحربرات تؤدي إىل صدور مثل  - مسلم
هذا احلكم، قطعا  شدة الف َت وشدة ا اختالف وشدة احلروب واخلوف كل هذه وما يرتتب عليها من أمور 

ر م  بيع  السالح على الناس وكل فإذا خرج اليماني ح   -ومالبسات تؤدي إىل صدور مثل هذا احلكم 
ورمبا ح رحم بيع السالح ليس حكما  شرعيا  وإمنا هو منع قانوين قد يكون من الدول الكربى أو من  - مسلم

دول املنطقة أو من اليماين أو من السفياين أو من اخلراساين، رمبا يكون حدث يف سياق األحداث، 
فإذا خرج  -عي، وإمنا يحراد ح رحم  من التحرمي وهو املنع وليست القضية هنا احلديث فيها عن حكٍم شر 

قال فاهنض إليه  - اليماني ح ر م  بيع  السالح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه
باعتبار أن األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني أمروا شيعتهم يف تلكم الفرتة بأن يلزموا بيوهتم، وهذا 
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ا  له خصوصياتهح حبسب الشرائط والظروف املوضوعية، األحكام كل حكم ما يسمى مبوضوع احلكم طبع
احلكم، موضوع احلكم الشرائط والظروف واملالبسات املوضوعية اليت حتيط باحلكم، واحلكم قد يكونح يف 

ٍم خصوصياته درجته  األوىل وقد يكون يف درجته  الثانية، هناك أحكام أولية وهناك أحكام ثانوية ولكل حك
ومتعلقاته، وهنا  ا نريد اخلوض يف هذه التفاصيل، لكن بنحٍو عام الذي تبني لنا من الروايات السابقة أن 
األئمة صلوات اهلل عليهم أمروا أصحاهبم وأشياعهم أن حيتفظوا أن حيفظوا أنفسهم إلمام زماهنم يف تلكم 

  .قال، ولكل ححكٍم شرائط وخصوصياتالفرتة إذا شحخ صت تلكم الفرتة، وقطعا  لكل مقاٍم م
 ا حيل  ا جيوز  - وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإنَّ رايته  راية  هدى وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه

وإذا  -أن يلتوي عليه يعين أن يعارضهح، أن يعاندهح أن خيالفهح، أن يقف يف مواجهته ، أن يكون ضدا  له 
رايته  راية  هدى وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من  خرج اليماني فانهض إليه فإن فإنَّ 

وال يحل لمسلم أن يلتوي  -ألن رايتهح هي أهدى الرايات وهو الذي يدعو إىل صاحبكم  - أهل النار
ومن هنا كانت راية  - عليه فمن فعل فهو من أهل النار ألنه  يدعو إلى الحق وإلى طريٍق مستقيم

إن  -أليب بصري يعين  - ثم قال لي -ايات، مث قال يل، اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه اليماين أهدى الر 
احلديث أيضا  عن العباسيني يف الدولة الثانية عن احلكم العباسي  - ِذهاب أو إن ذ هاب م لك بني فالن

ام يف جٍو خيرج فيه الثاين  ا زال الكالم ألننا اآلن حنن نعيش يف أجواء السنة األخرية ما قبل ههور اإلم
ثم  -السفياين واخلراساين واليماين يف سنٍة واحدة يف شهٍر واحد يف يوم واحد يف تلكم األجواء حنن نعيش 

قحصع مجع قصعة، والقصعة هي اآلنية اليت يؤكل فيها،  - قال لي إن ذ هاب م لك بني فالن ك ق صع الفخار
الفخار واضح هو الطني الذي يحفخ رح يف  - ق صع الفخارإن ذ هاب م لك بني فالن ك   -يوضع فيها الطعام 

 إن ذ هاب م لك بني فالن ك ق صع الفخار -النار يحطبخح يف النار، مقصود اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 
اآلن يبني اإلمام  - إن ذ هاب م لك بني فالن ك ق صع الفخار وكرجلٍ  -يعين كما تحكسر قحص عح الفخار  -

وكرجٍل   -قصعة من فخار، كانت يف يده فخاره آنية قصعة قدح  - رجٍل كانت في يدِه فخارهوك -املثال 
من دون أن يكون قد قصد  وقوع  - كانت في يدِه فخاره وهو يمشي إذ سقطت من يدِه وهو ساٍه عنها

ل فانكسرت فقال حين سقطت هاه ِشبه الف زِع فذهاب  م لكهم هكذا أغف -أو سقوط الفخارة من يده  
يعين أن الدولة العباسية الثانية يكون هناية هذه الدولة، تكون هناية هذه الدولة  - ما كانوا عن ذهابه

  .بشكٍل  ا يلتفتون إىل ذهابه ، هكذا فحجأة  يكون ذهاب هذه الدولة
 تتجمع األسباب واملقدمات وفحجأة  يدخل السفياين من جهة سوريا واخلراساين من جهة إيران وحيدث الذي

وكرجٍل كانت في يدِه فخاره وهو يمشي إذ سقطت من يدِه وهو ساٍه عنها فانكسرت فقال  -حيدث 
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يعين يف أقصى درجات  - حين سقطت هاه ِشبه الف زِع فذهاب  م لكهم هكذا أغفل ما كانوا عن ذهابه
يف هذه الرواية،   ا زال الكالمح مستمرا   - وقال أمير  المؤمنين عليه السالم على منبر الكوفة -الغفلة 

د ثح أبا بصرٍي هبذا الكالم نقال  عن أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه  يعين أن إمامنا الباقر عليه السالم حيح
وقال أمير المؤمنين على منبر الكوفة إن اهلل عزَّ وجلَّ ذكره  قدَّر  فيما قدَّر وقضى بأنه  كائٌن  -عليه 

  ؟قد ر هح اهلل سبحانه وتعاىل؟ اهلل سبحانه وتعاىل قد ر ماذا ما هو هذا الشيء الذي - البد منه
واحلديث عن بين أمية عن احلكم األموي يف العراق الذي يسبق احلكم  - أخذ بني أمية بالسيف جهرا  

العباسي، وليس عن الدولة األموية السابقة، ومر  علينا يف بعض األخبار هناك فئٌة أموية حتكم يف العراق 
إن اهلل عزَّ وجلَّ ذكره  قدَّر  فيما قدَّر  -ا تأيت فئٌة عباسية القرائن كلها تشري إىل هذا املوضوع وبعده

يعين أن احلكم األموي يسقط يف العراق  - وقضى بأنه  كائٌن البد منه أخذ بني أمية بالسيف جهرة  
ف جهرة  وأن أخذ بني أخذ بني أمية بالسي -باحلرب بالقتل وبشكٍل واضح علين حبرب صرحية واضحة 

بشكل مفاجيء، سقوط الدولة العباسية الثانية سيكون بشكٍل مفاجيء، بشكٍل  ا الناس  - فالن بغتة
وقال  -تتوقعهح و ا نفس العباسيون احلكم العباسي الثاين أقطاب احلكم العباسي الثاين يتوقعون هذا األمر 

 -يف كالم العرب عن احلروب بأهنا كالرحى الطاحنة  ودائما  يحعرب   - عليه السالم: البد من رحى  تطحن
يعين إذا قامت، الرحى تتألف من  - وقال عليه السالم: البد من رحى  تطحن فإذا قامت على قطبها

حجرين، احلجر األول يكون مبثابة القاعدة، واحلجر الثاين هو الذي سوف يتحرك، وهناك وتد قد يكون 
ون من صخٍر، هذا الوتد يكونح يف وسط احلجر األول، احلجر الثاين من حديٍد قد يكون من خشب قد يك

يكون مثقوبا  من وسطه  فيأيت ليستقر، هذا الثقب، يستقر ما يسمى بالقطب الذي هو مركوز يف وسط 
أي أن احلجر الثاين من حجري الرحى استقر،  - فإذا قامت على قطبها -احلجر األول يف القاعدة 

 والثقب أين استقر؟ 
استقر الثقب يعين أحلب س الثقب يف فوق القطب حىت يتمكن الذي يريد أن يدير الرحى من حتريك الرحى 
من دون أن ينفلت احلجر األول منزلقا  فوق احلجر الذي هو يف القاعدة، فهذا املراد من القطب، القطب 

 ا نستطيع أن جنعل الرحى  هو املركز الذي تدور حوله الرحى، والذي يكون سببا  لثبات الرحى، يعين حنن
وقال عليه السالم: البد من رحى  تطحن فإذا  -تطحن أو تتحرك أو تعمل من دون وجود القطب 

يعين إذا استقر احلجر األعلى على القطب وبدأت الرحى تتحرك، يعين احلرب صارت  - قامت على قطبها
تطحن فإذا قامت على قطبها  وقال عليه السالم: البد من رحى   -طاحنة، تطحن كما تطحن الرحى 

ت عن احلجر األسفل الذي هو قاعدة  - وثبتت على ساقها إما املراد ثبتت على ساقها أن الرواية عرب 
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الرحى بساق الرحى، أو أن املراد ثبتت على ساقها هو تعبري كنائي آخر تعبري جمازي آخر، كما يحقال أن 
وقال عليه  -تفع ومنا والشجرة منت فثبتت على ساقها الشجرة ثبتت على ساقها، يعين أن الساق قد ار 

يعين على  - السالم: البد من رحى  تطحن فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها بعث اهلل عليها
 - عبدا  عنيفا   -يف بعض النحسخ  -عبدا  ع ِسفا   -الناس، أو بعث اهلل عليها يعين على احلرب أمريا  

ف هو املنحرف عن بالنتيجة إذا كان عبدا   ف هو الظامل، وقد يكون الع س  فا  يعين عبدا  هاملا ، الع س  ع س 
خامال  يعين غري  - بعث اهلل عليها ع بدا  عنيفا  خامال  أصله   -اجلادة عن جاة الصواب، أو عبدا  عنيفا  

با - يكون النصر معه  في الحروب أصحابه  الطويلة شعورهم أصحاب الِسبال -معروف  ل تحطلق الس 
على الشوارب، وتحطلق كذلك على اللحى، ميكن أن تحطلق يف لغة العرب خصوصا  على محقدم اللحية محقدم 

بال  بال يعين حلاهم  - أصحابه  الطويلة شعورهم أصحاب الِسبال -اللحى يحقال هلا س  أصحابح الس 
ٌد ثياهبم، أصحابح راياٍت سو  - سوٌد ثيابهم أصحاب  راياٍت سود ويٌل لمن ناواهم -شوارهبم طويلة 

سود، احلديث هنا عن الرايات السود الثانية، أو رايات أخرى تتشبه بالرايات السود الثانية، قلنا هناك رايات 
سود مذمومة وهي رايات أيب مسلم اخلراساين رايات الدولة العباسية األوىل، وهناك رايات سود ممدوحة وهي 

هدي صلوات اهلل وسالمه عليه، فأما إن هذه الرايات هي راياتح اخلراساين محم ه دة للمـرايات اخلراساين ال
يعين باعتبار أن اخلراساين ميلكح جيشا  كبريا  جدا  وفيه طوائف، فلرمبا هذه طائفة جمموعة من جماميع معسكر 

  .ين شعارا  لهاخلراساين، ورمبا تكون جماميع أخرى تتشبه بالسواد وبالرايات السوداء اليت سيتخذها اخلراسا
البد من رحى  تطحن فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها بعث اهلل عليها عبدا  ع ِسفا  أو عنيفا  
خامال  أصله  يكون النصر معه  في الحروب أصحابه  الطويلة شعورهم أصحاب الِسبال سوٌد ثيابهم 

ويٌل لمن  -العسكرية قوة شديدة هذه الـمجموعة هذه القوة  - أصحاب  راياٍت سود ويٌل لمن ناواهم
واهلل لكأني أنظر إليهم وإلى  -يعين يقتلوهنم قتال  شديدا   - يقتلونهم هرجا   -ملن عاداهم  - ناواهم

  .يعين كأن اإلمام هنا يقول كأين أنظر إليهم - أفعالهم
صلوات اهلل وسالمه وهذا الكالم يرتدد يف كلمات أهل البيت كأين أراهم، كأين أنظر إليهم، ألن اإلمام 

هؤ اء  - واهلل لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم وما يلقى من الف جار منهم -عليه تتجلى أمامهح الصور 
واهلل لكأني أنظر إليهم وإلى  -أصحاب الرايات السود سيصطدمون مبجاميع من الفحجار ومن األعراب 

وهؤ اء هم  - واألعراب الجفاة -منهم من قتل ماذا يلقى الفحجار  - أفعالهم وما يلقى من الف جار منهم
األعراب  - يسلطهم اهلل عليهم بال رحمة -أعداء أهل البيت، أعداء أهل البيت هم األعراب اجلفاة 

اجلفاة ليس شرطا  أن يكونوا يعيشوا يف الصحراء صحيح أن األعراب يعيشون يف الصحراء بعيدا  عن املدن 
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افات البعيدة وأصبح الذي يعيش يف الصحراء ميتلك من الوسائل اليت لكن يف زماننا هذا تقاربت املس
ميتلكها الذي يعيش يف املدينة، بل قد يكون يف بعض األحيان أحناس متمكنون ماديا  يعيشون يف الصحراء 

ية ميتلكون من الوسائل ومن السيارات الفارهة ومن األجهزة الكهربائية اليت يحشغلوهنا على املولدات الكهربائ
أكثر من أحناٍس يعيشون يف املدن، فلرمبا املراد من األعراب اجلفاة ليس الذين يسكنون يف الصحراء فقط، 
وإمنا أولئك الذين حيملون ثقافة األعراب، أولئك الذين حيملون عقو ا  كعقول األعراب، عقول األعراب 

لوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني تتسم بالسذاجة وتتسم بالتحجر، وهذا ما نراه يف أعداء أهل البيت ص
سواء كانوا يعيشون يف الصحاري أو يعيشون يف املدن، األعراب هم الذين تتسم عقوهلم وأفكارهم بالتحجر 
وبالسذاجة،  ا ميلكون فهما  و ا عمقا  يف فهم األفكار يف عمقها ودقتها، هم أحناٌس يعيشون على هواهر 

احلشوية الفكرية، فتجد أن أفكارهم خليط من خرافات ومن األمور الساذجة ويعيشون على شيٍء من 
أفكار ساذجة ومن ترهات ومن دون حتقيق وتدقيق، كما هو عليه اآلن يعين كما عليه اآلن مثال  اآلن الفكر 
الوهايب يتسم هبذه الصفة يتسم بصفة السذاجة واحلشوية، يتسم بصفة التحجر وهذه قضية واضحة أدىن 

يتحدث سيجد اإلنسان هذه األوصاف جلية واضحة وطافحة يف حديثهم، بشكل  استماع ألحٍد منهم
عام هؤ اء أو غريهم من أعداء أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني يتسمون هبذه األوصاف، 
تتسم عقوهلم بالسذاجة وبالتحجر، وهذه القضية على طول اخلط أعداء أهل البيت منذح اليوم الذي 

سول اهلل صلى اهلل عليه وآله وإىل يوم الناس هذا وأعداء أهل البيت هم حيملون هذه أستشهد فيه ر 
  .األوصاف

واهلل لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم وما يلقى من الف جار منهم واألعراب الجفاة، يسلطهم اهلل عليهم 
هناك مدينة بشاطئ  يعين - بال رحمة فيقتلونهم هرجا  على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية

الفرات، يعين قريبة من الفرات، هي بريٌة وحبرية،  ا جندح مدينة  هبذا الوصف غري مدينة البصرة، ألن مدينة 
البصرة أقرب ما تكون إىل هنر الفرات حيث يلتقي هنر دجلة وهنر الفرات قريبا  من البصرة يف مدينة القرنة، 

رة، ومدينة البصرة مدينة برية وحبرية يف نفس الوقت، ألن هذا مدينة القرنة ليست بعيدة عن مدينة البص
الوصف  ا ينطبق على املدن األخرى، يعين  ا توجد مدن مثال  يف سوريا، باعتبار أن الفرات يبتدئ من 
تركيا مث يدخل إىل سوريا مث يدخل إىل العراق، حبسب علمي  ا توجد مدينة يف تركيا و ا يف سوريا و ا يف 

يضا  غري مدينة البصرة ميكن أن تنطبق عليها هذه األوصاف فهي قريبة نوعا  ما إىل هنر الفرات وهي العراق أ
يعين هؤ اء الفحجار وهؤ اء األعراب اجلفاة هم قد يعيشون  - فيقتلونهم هرجا   -برية وحبرية يف نفس الوقت 

 هم بشاطئ الفرات البرية والبحريةفيقتلونهم هرجا  على مدينت -يف البصرة أو يف مناطق قريبة من البصرة 
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هبذا تنتهي هذه الرواية  - جزاءا  بما عملوا وما ر بُّك  ِبظالٍَّم للعبيد -يعين هذه املدينة الربية والبحرية  -
  اليت نقلها أبو بصرٍي عن إمامنا الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه.

 - السالم أنه  قال: العام  الذي فيِه الصيحةعن داوود بن سرحان عن أبي عبد اهلل عليه  -روايٌة أخرى 
وهو العام الذي يسبقح الظهور، الصيحة يف شهر رمضان والظهور سيكون يف شهر ُمرم، يعين مدة زمنية 
قليلة، من أواخر شهر رمضان الصيحة عند فجر اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان وسيكون الظهور 

العام الذي فيِه الصيحة قبله  اآلية في  -أشهر قليلة يكون الظهور  يف العاشر من شهر ُمرم، يعين جمرد
:وما هي؟ قال: وجٌه يطلع في القمر ويٌد بارزة إما املراد قبلهح يعين قبل الصيحة فيكون يف  - رجب، قلت 

شهر رجب الذي يسبق شهر رمضان تكون هناك آية، وإن كان اللفظ املوجود يف الرواية يشري إىل أنه يف 
يد  - وجٌه يطلع  في القمر ويٌد بارزة -ام الذي قبل العام الذي تقع فيه  الصيحة تكون يف رجب آية الع

 واضحة يف السماء الناس يروهنا. 
عن عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهلل عليه ، الرواية اليت تأيت بعدها أيضا  قد تحبني جانبا  من هذا املعىن

عن عبد اهلل بن  -من أجلة فقهاء أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم السالم، وعبد اهلل بن سنان هذا 
والسفياني   -النداءح وهو الصيحة  - سنان عن أبي عبد اهلل عليه السالم أنه  قال: النداء  من الـمحتوم

وكفٌّ يطلع من  -ومر  احلديث عن قتل النفس الزكية  - من الـمحتوم، وقتل النفس الزكية من الـمحتوم
يعين هذه عالئم أكيدة  ابد أن تتحقق، ورود الكف الذي يطلع من السماء من  - سماء من الـمحتومال

الـمحتوم يف سياق هذه العالمات الـمحتومة واليت تقع يف وقٍت قريب من ههور اإلمام فهذا يعين أن الكف  
لذي ستكون فيه الصيحة كما مر  يف الرواية السابقة أنهح سيكون يف شهر رجب الذي يسبقح شهر رمضان ا

 - قال عليه السالم: وفزعٌة في شهر رمضان توقظ النائم وت فزِع  اليقضان وت خِرج  الفتاة من خدرها -
  ومر  الكالمح عن هذه الفزعة وهو النداء وهو الصيحة.

يعين قبل  - عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السالم أنه  قال: قبل هذا األمرالرواية اليت بعدها: 
السفياني واليماني والمرواني وشعيب  بن صالح فكيف يقول هذا هذا، فكيف  -ههوره عليه السالم 

هذا الكالم يرتدد يف رواياٍت عديدة، مثال  إما أن يقول بعض الشيعة بأن اإلمام الرضا  - يقول: هذا هذا
، أو يف بعض األحيان قسطا  وعد ا  مثال ، أن اإلمام الصادق عن إمام زماهنم هو هذا الذي سيمأل األرض 

خيرجح بعض الثائرين من العلويني من احلس نيني من الزيديني ومن غريهم ويحقال عنهم بأهنم هؤ اء هم الذين 
، إما أهنم مثال  يد عون بأهنم هم اإلمام املهدي أو الناس تقول هذا، بالنتيجة سيملئون األرض قسطا  وعد ا  

يعين كيف يقول هذا املد عي أو هذا الذي مثال   - فكيف يقول هذا هذا -ايات هذا املعىن يرتدد يف الرو 
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مسع بأن ثائرا  ثار يف الشام يف اليمن يف العراق فقال بعض الناس بأن هذا الثائر أو هذا اخلارجي الذي خرج 
، ا  وعد ا  على احلكم العباسي مثال  يف ذلك الوقت، بأن هذا الذي سيكون األمر بيده  وميأل األرض قسط

قبل هذا األمر السفياني واليماني والمرواني  -لذلك اإلمام يقول هناك عالمات مل تتحقق حلد اآلن 
السفياين مر  احلديث عنه وسيأيت أيضا  واليماين أيضا ، السفياينح خيرجح من الشام،  - وشعيب  بن صالح

ايات، رمبا املراد من املرواين هو األبقع أو األصهب، واليماينح من اليمن، املرواين مل يرد لهح ذكٌر كثري يف الرو 
أليس هناك رايات ستخرج يف الشام، هناك راية األبقع، وهناك راية األصهب واليت سينتصر عليها السفياين، 
فلرمبا املراد من املرواين هو األبقع، وشعيب بن صاحل هذه راية خترج من جهة إيران، شعيب بن صاحل راية 

راساين، ويف بعض الروايات أن شعيب بن صاحل هو القائد العسكري للحاكم اخلراساين القادم من رايات اخل
من جهة إيران، هناك القائد األعلى وهو اخلراساين وهناك قائد حتت يده وهو شعيب بن صاحل التميمي، 

احل من شعيب بن صاحل إن كان هو يف ضمن قوات اخلراساين، أو كان راية قائمة برأسها شعيب بن ص
محم ه دة واملوطئة إلمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه، وشعيب بن صاحل هو التميمي ـالرايات املمدوحة ال

  الذي يقدمح من جهة إيران. ورمبا تأتينا روايات تتحدث بنحٍو أكثر تفصيل عن شعيب بن صاحل.
اإلمام خياطب ابن أيب يعفور  - لسالمعن ابن أبي يعفور قال: قال لي أبو عبد اهلل عليه ا -روايٌة أخرى 

الفالين يعين العباسي، يعين احلاكم العباسي يف احلكومة العباسية  - قال: أمِسك بيدك هالك الف الني -
ك بيدك  ك بيدك هالك  - قال أمِسك بيدك هالك الف الني -أو يف الدولة العباسية الثانية، أمس  أمس 

ذا أدركتهح وكنت شاهدا  وكنت حيا  يف تلكم الفرتة اليت يهلك فيها احلاكم الفحالين املراد يعين إذا أدركته، إ
أمِسك بيدك هالك الف الني في العراق وخروج السفياني من الشام وقتل النفس في مكة  -العباسي 

سف به  يف بيداء املدينة  - وجيش الخسف والصوت،  -وهو اجليش الذي يبعثهح السفياين إىل املدينة وخيح
: املنادي الذي ينادي بأن احلجة بن احلسن قد خرج وأن  - وما الصوت؟ هو المنادي! قال: نعم قلت 

وما الصوت هو المنادي! قال: نعم وبِه ي عر ف  صاحب هذا األمر، ثم قال: الفرج  كله   -احلق معهح 
احلكم العباسي، تالحظون هناك تشديد وتأكيد على زوال  - الفرج  كله   -يعين العباسي  - هالك  الفالني

  وهذا يعين وجود احلكم العباسي، روايات كثرية تتحدث عن حكٍم عباسي ثاين يف العراق.
عن الحضرمي عن أبي جعفٍر الباقر عليه السالم أنه  سمعه  يقول: البد أن يملك بنو  -روايٌة أخرى 

ند الشيعة يف القرن السابع، لذلك رمبا هذا ا اعتقاد الذي ساد عند الشيعة، هناك اعتقاد ساد ع - العباس
القرن السابع اهلجري وذلك عند سقوط دولة بين العباس على يد التتار واملغول، فكان هناك اعتقاد قوي 
بأن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه سيظهر يف تلكم الفرتة، منشأ هذا ا اعتقاد رمبا من خالل الروايات 
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 ويف الغالب احلديث عن سقوط حكم العباسيني والذي الكثرية اليت حتدثت عن سقوط حكم العباسيني
يكون قريبا  من زمان ههور إمامنا صلوات اهلل عليه هو احلكم العباسي الثاين، فلرمبا الشيعة ما كانت 
متوجهة هلذا األمر باعتبار أن احلديث عن حكم عباسي وهم يعيشون يف زمان احلكم العباسي واإلنسان 

عن الحضرمي عن أبي  -ومنشغال  ومتوجها  ملا حولهح من أمٍر يتحسس به  ويحعايشهح بطبيعته  يكون مشغو ا  
جعفٍر الباقر عليه السالم أنه  سمعه  يقول: البد أن يملك بنو العباس فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت 

ومر  علينا قبل قليل  - أمرهم خرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب
يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان هذا من هاهنا وهذا من هاهنا حتى  -الكالم يف نفس هذا املضمون 

الرواية واضحة ومر  الكالم فيها قبل  - يكون هالكهم على أيديهما أما أنهما ال يبقون منهم أحدا  أبدا  
  قليل.

ت  له : مامن عالمٍة بين يدي هذا رواية عن م حمَّد بن الصامت عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: قل
: ما هي؟ قال: هالك العباسي وخروج السفياني وقتل النفس الزكية والخسف  األمر! فقال: بلى قلت 

وتالحظون التأكيد  - هالك العباسي -وهذه املعاين مر  احلديث عنها  - بالبيداء والصوت من السماء
: ما قلت  له : م -على وجود حكٍم عباسٍي يف العراق  امن عالمٍة بين يدي هذا األمر! فقال: بلى، قلت 

هي؟ قال:هالك العباسي وخروج السفياني وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء والصوت من 
: ج ِعلت  ِفداك أخاف أن يطول هذا األمر فقال: ال، إنما  -يعين هذه أحداث كثرية  - السماء، فقلت 

يعين إذا حدث احلدث األول إذا هلك العباسي فإن األحداث  - هو كنظام الخرز يتبع  بعضه  بعضا  
  األخرى ستأيت متتابعة.

 - روايٌة عن أبي بصير عن أبي جعفٍر عليه السالم قال: يقوم القائم عليه السالم في وتٍر من السنين
ن خروجهح عليه وتر يعين يف سنٍة فردية، هذه أيضا  من العالئم اليت ترددت يف مجلة من روايات أهل البيت، أ

قال: يقوم القائم عليه السالم في وتٍر من  -السالم سيكون يف سنٍة وتر يف سنٍة فردية وليست زوجية 
الرواية هنا ذكرت الواحد والثالثة واخلمس والتسعة ومل تذكر  - السنين تسع، واحدة، ثالث، خمس

سالمه عليه مل يذكر السبعة ألنهح ذكر السبعة لرمبا السبعة سقطت من الراوي ولرمبا اإلمام صلوات اهلل و 
أغلب األرقام الفردية، األرقام الوترية، فقال تسع واحدة ثالث مخس، ورمبا أن اإلمام يقصد أن خروج إمام 

يقوم  -زماننا  ا يكون يف سنٍة فردية هي فيها رقم السبعة، وإمنا رقم التسعة والواحد والثالثة واخلمسة 
يعين األههر باجلمع مع  وا ا - ٍر من السنين تسع، واحدة، ثالث، خمسالقائم عليه السالم في وت

 -هذه الرواية ومع روايات أخرى أن هذه األرقام  ا على سبيل التحديد والتعيني وإمنا على سبيل املثال 
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يقوم القائم عليه السالم في وتٍر من السنين تسع، واحدة، ثالث ،خمس، وقال: إذا اختلفت بنو أمية 
واملراد من بين أمية احلكم األموي الثاين يف العراق يعين الذي يسبق احلكم األموي الذي  - لكهمذهب م

وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم ثم يملك بنو العباس فال  -يسبق احلكم العباسي الثاين 
ة من في عنفوان من الملك وغضار  -يف عنفوان يف قوة يف نشاط  - يزالون في عنفوان من الملك

فال يزالون في عنفوان من  -الغضارة هي البحلهنية يف العيش، بحلهنية يف العيش يف رفاه ورخاء  - العيش
الم لك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب م لكهم واختلف أهل الشرق 

 ثم قال: نعم وأهل القبلة -أهل الشرق وأهل الغرب من غري املسلمني  - وأهل الغرب نعم وأهل القبلة
ويلقى الناس جهٌد شديد مما يمر  بهم من الخوف، أو ويلقى الناس  جهدا   -ممن يتوجهون إىل القبلة  -

 - ويلقى الناس  جهدا  شديدا  مما يمر  بهم من الخوف -اجلهد هو التعب والشقاء  - شديدا  مما
وتقدم الكالم  - لحال حتى ينادي مناٍد من السماءفال يزالون بتلك ا -بسبب كثرة احلروب وكثرة الف َت 

يعين احبثوا عن اجلهة اليت  - فالنفر النفر -إذا حصل النداء  - فإذا نادى -واحلديث عن النداء السماوي 
فواهلل لكأني  -ا استعداد والتهيؤ  - فالنفر النفر -توصلكم إىل إمام زمانكم، أو انفروا إىل إمام زمانكم 

قلتح  - فواهلل لكأني أنظر إليه -يعين يف البيت العتيق يف املسجد احلرام  - ن الركن والمقامأنظر إليه بي
قبل قليل بأن هذا التعبري يرتدد كثريا  يف كلمات األئمة خصوصا  يف الروايات اليت تتحدث عن مستقبل 

بأمٍر جديد  - كتاٍب جديدفواهلل لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمٍر جديد و  -األيام 
  .بفكٍر جديد، وكتاٍب جديد يف معناه وحقيقته، ألن األحم ة قد حر فت الكتاب

حر فت الكتاب ليس يف ألفاهه  وكلماته  وإمنا حرفت الكتاب يف تفسريه  ويف معانيه ومضامينه، ما عند 
يبايع الناس بأمٍر جديد  -واحنراف  الناس، ما عند املخالفني من أهل البيت يف تفسري الكتاب كلهح ضاللٌ 

كل ذلك من السماء، يعين اإلمام يعيد األمر إىل ن صابه  ألن   - وكتاٍب جديد وسلطاٍن جديد من السماء
ما عند املخالفني هو من األرض وليس من السماء، أهل البيت من السماء أما أئمة املخالفني فهم من 

وعقيدٍة هي من األرض أما ما عند أهل البيت فهو من السماء  األرض فما عندهم من ديٍن وتفسرٍي وفكرٍ 
يبايع الناس بأمٍر جديد وكتاٍب جديد وسلطاٍن جديد من السماء، أما أنه  ال يـ ر دُّ له  رايٌة أبدا  حتى  -

فهو لن يحهزم صلوات اهلل عليه يف أي معركة، رايتهح ستكون منصورة وهو املنصور من أمسائه   - يموت
 . املنصور هلل وسالمه عليه هوصلوات ا

عن جابر عن جابر الجعفي رضوان اهلل تعالى عليه قال: قال أبو جعفٍر عليه السالم: يا جابر يا وروايٌة 
اإلمام يقول لهح:  - جابر ألزم األرض وال ت حرِّك يدا  وال رجال  حتى ترى عالمات أذكرها لك إن أدركتها
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وما أهنك تحدركها، أو إنك  ا تحدركها، ألن جابر سوف لن يحدرك هذه إن أدركتها، ويف روايات أخرى قال: 
يا جابر يا جابر ألزم األرض وال  -العالمات، ألن هذه العالمات ستقع يف زماٍن متأخر عن جابر اجلعفي 

عون ألزم األرض يعين  ا تتبع الرايات و ا تتبع املد عني الذين يد   - ت حرِّك يدا  وال رجال  حتى ترى عالمات
ر ك منتظرا  إمامك حىت تثبت عندك احلقائق حىت  بأهنم هم أصحاب رايات احلق وإمنا ألزم األرض و ا حتح

يا جابر يا جابر ألزم األرض وال ت حرِّك  -تتأكد من أنك تسري خلف الراية اليت تقودك إىل إمام زمانك 
تالف  بني العباس وما أراك ت درك يدا  وال رجال  حتى ترى عالمات أذكرها لك إن أدركتها، أولها اخ

ح د ث به  م ن بعدي من األجيال اليت تأيت من بعدي أنقل هلم  - ذلك، ولكن حدِّث بِه م ن بعدي عني
أولها اختالف  بني العباس وما أراك ت درك ذلك ولكن حدِّث بِه م ن بعدي عني ومناٍد  -احلديث عين 

  .يعين أن دمشق قد فحت حت - دمشق بالفتحينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية 
من الذي فتحها؟ فتحها السفياين باعتبار هناك رايات وحرب وصراع بني األبقع واألصهب واملرواين 

 وت خس ف  قريٌة من قرى الشام تسمى الجابية -والسفياين فرتتفع راية السفياين منتصرة  على كل الرايات 
ومارقة  -يعين اجلانب األمين  - ط طائفٌة من مسجد دمشق األيمنوتسق -وهي قرية قريبة من دمشق  -

يعين هناك قتل وف َت  واختالط ومشاكل كثرية حتدث يف بالد  - تمرق  من ناحية الت رك ويعقبها هرج الروم
ك رمبا هو احللف األطلسي ألن األتراك  - وسي قِبل  إخوان الت رك حتى ينزلوا الجزيرة -الروم  إخوان الرتح

ك؟ إخوان ي شرتكون يف هذا احللف، رمبا أقول وليس هذا دليال  قطعيا  على الكالم، ولكن من هم إخوان الرتح
ك يعين هم حلفائهم  واجلزيرة هي البادية اليت تقع يف  - وسي قِبل  إخوان الت رك حتى ينزلوا الجزيرة -الرتح

 -والرملة هي فلسطني  - حتى ينزلوا الرملةوس ت قِبل  مارقة الروم  -اجلهة الشمالية الغربية من العراق 
 - فتلك السنة  يا جابر  اختالٌف كثير في كل أرٍض من ناحية المغرب فأول  أرض المغرب أرض  الشام

هذا الكالم بالنسبة للعراق، أول أرض املغرب، ألن احلديث هنا واحلديث دائما  عن العراق، العراق هو 
منها اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه لفتح العامل، لذلك كل املركز وهو القاعدة اليت سينطلق 

ورمبا  - فأولُّ أرض المغرب أرض  الشام -املقاييس واحلسابات على العراق من جهة املغرب واملشرق 
مقصود اإلمام صلوات اهلل عليه باعتبار هو يعيش يف املدينة فقد يالحظ هذا األمر، وإن كانت يعين الشام 

ة للمدينة قد تقع يف اجلهة الشمالية منها، وعلى أي حاٍل، الغالب يف احلديث إما املدينة أو العراق بالنسب
فيحقال املشرق واملغرب ومر  علينا املقياس هو احلديث عن العراق، من جهة املشرق بالنسبة للخراساين 

  .وبالنسبة للسفياين
ثالث رايات راية األصهب وراية األبقع وراية  فأول أرٍض المغرب أرض  الشام يختلفون عند ذلك على
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السفياني، فيلتقي السفياني باألبقع فيقتتلون ويقتله السفياني ومن معه ويقتل األصهب، ثم ال يكون 
له  ِهّمة إال اإلقبال نحو العراق ويمر جيشه بقرقيسا فيقتتلون بها في قتل من الجبارين مئة  ألف أو ِمئ ة  

ي جيشا  إلى الكوفة وعدتهم سبعون ألفا  فيصيبون من أهل الكوفة قتال  وصلبا  ألف، ويبعث  السفيان
فإذا  الصراع سيكونح يف الشام بني األبقع واألصهب والسفياين والسفياين سينتصر عليهم، مث يتوجه  - وسبيا  

ههور اإلمام  إىل جهة العراق وتقع معركة هي من أعظم املعارك اليت ذحك رت، بل هي أكرب معركة ستقع قبل
صلوات اهلل وسالمه عليه وهي معركة قرقيسا، معركة قرقيسا هي هذه من أكرب املعارك، يحقال قرقيسا ويف 

قرقيسا هي كحت بت يف الكتب بقرقيسا  - ويمر  جيشه بقرقيسا -بعض القراءات قرقيسيا، اآلن املكتوب هنا 
ا في قتل من الجبارين مئة  ألف أو ِمئ ة  ألف ويمر جيشه بقرقيسا أو قرقيسيا فيقتتلون به -وبقرقيسيا 

 - ويبعث  السفياني جيشا  إلى الكوفة وعدتهم سبعون ألفا  فيصيبون من أهل الكوفة قتال  وصلبا  وسبيا  
 - فبينما هم كذلك إذ أقبلت راياٌت من ِقب ل خراسان -فعندنا إذا  معركةح قرقيسيا وعندنا معركة الكوفة 

فيصيبون من أهل الكوفة قتال  وصلبا   - قد دخل إىل العراق وقد قام مبقتلته  يف الكوفة يعين بينما السفياين
فبينما هم كذلك إذ أقبلت راياٌت من  -بعد أن تنتهي املعركة ويرجع اجليش السفياين إىل بالده   - وسبيا  

طع الطريق منازل، ملاذا منازل يعين منازل الطريق، يسمون مقا - ِقب ل خراسان تطوي المنازل طيا  حثيثا  
 تسمى منازل؟ 

باعتبار أن الناس قدميا  كانوا يسريون مثال  مسافة معينة فيصيبهم التعب فهناك مواضع ينزلون فيها للراحة 
تسمى باملنازل، فهي مقاطع، ينزلون، مثل دور ا اسرتاحة يف الوقت احلاضر، أليس اآلن يف الطرقات 

احة قد تكون فيها يف بعض األحيان يعين فنادق، قد تكون مطاعم، اخلارجية توجد مواضع دور لالسرت 
مواضع مثال  لتعبئة الوقود، مواضع لتصليح السيارات وهكذا، املنازل هي املواضع اليت ينزلون فيها لالسرتاحة 

شكٍل يعين  ا ينزلون يف هذه املواضع اليت يحنزل فيها للراحة وإمنا يأتون ب - تطوي المنازل طيا  حثيثا   -
يعين يأتون مسرعني والسبب يف ذلك ألهنم يريدون أن  - تطوي المنازل طيا  حثيثا   -سريع طيا  حثيثا  

فبينما هم كذلك إذ أقبلت  -يحدركوا أهل الكوفة ويدركوا جيش السفياين، جاءوا حلماية أهل الكوفة 
هذي  - فٌر من أصحاب القائمومعهم ن -سريعا   - راياٌت من ِقب ل خراسان تطوي المنازل طيا  حثيثا  

الرايات اخلراسانية فيها نفر جمموعة من أصحاب القائم عليه السالم، مقصود من أصحاب القائم من 
ومعهم نفٌر  -خواص أصحابه  وإ ا فقوات اخلراساين كلهم هم من أصحاب القائم وسيكونون من أنصاره  

من املوايل  ا  - ٌل من موالي أهل الكوفةثم يخرج رج -يعين من خواص أصحابه  - من أصحاب القائم
ثم يخرج رجٌل من موالي أهل الكوفة  -تحطلق على العرب وإمنا على غري العرب من الفرس أو من غريهم 
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هذا الرجل  - لمعارضة السفياني فيقتله   -جمموعة من الضعفاء معهم  ا ميلكون إمكانيات  - في ضعفاء
أمير جيش  -من الذي يقتلهح؟  - فيقتله   -خرج يف ضعفاء  الذي هو من موايل أهل الكوفة، الذي

هذي القوات اليت يحرسلها إىل املدينة  - السفياني بين الحيرة والكوفة، ويبعث  السفياني بعثا  إلى المدينة
  .حبثا  عن اإلمام احلجة عليه السالم

ن الظهور، ليس ههور علين، ولذلك هذا املقطع الزماين سيكون لإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه شيء م
ولكن شيء من الظهور خالفا  للغيبة اليت تسبق هذا املقطع الزماين، لذلك السفياين من خالل التجسس 
لح بعثا  إىل  س  ستصل إليه معلومات عن حركٍة لإلمام احلجة عليه السالم يف النجف ويف املدينة املنورة، فريح

لح بعثا  إىل املدينة، وستأ ويبعث  السفياني بعثا  إلى المدينة فينفر  -تينا روايات هبذا اخلصوص النجف ويحرس 
يعين أن السفياين عندهح بعض املعلومات أن اإلمام موجود يف املدينة، هذا يعين  - المهدي منها إلى مكة

عادية، أن اإلمام قد خرج نوعا  ما من الغيبة، يعين هو يتحرك بسرية ولكن التحرك بسرية بالسرية الطبيعية ال
يعين كأي إنساٍن يريد أن يتحرك بسرية، لذلك السفياين ستصل إليه بعض املعلومات، من هنا هو يبحث 

قد يكون هذا الكالم وقد يكون رمبا أن  - ويبعث  السفياني بعثا  إلى المدينة -عن اإلمام عليه السالم 
 املدينة فاعتمادا  على ما عنده من السفياين عندهح معلومات من خالل الروايات أن حركة اإلمام ستكون يف

ويبعث  السفياني بعثا  إلى المدينة فينفر المهدي منها إلى مكة  -املعلومات اليت يستقيها من الروايات 
فيبلغ  أمير جيش السفياني أن المهدي قد خرج إلى مكة، فيبعث  جيشا  على أثرِه فال ي دركه  حتى 

خائفا  يرتقب خائفا  على مشروعه ، خائفا  على أنصاره  وإ ا  - رقبخائفا  يت -يعين اإلمام  - يدخل مكة
ليس خائفا  على نفسه  فإن عندهح من القدرات اليت  ا حيتاج فيها إىل اخلوف على نفسه ، خائف على 
أصحابه ، اآلن هناك جمموعة من أصحابه يف مكة، وهناك حبث عن أصحابه، ولذلك سيحقتل ستحقتل النفس 

من أصحابه ، يحقتل بني الركن واملقام، وسيحقتل ابن عمه  يف املدينة، وكذلك ستحقتل بنت عمه يف الزكية وهو 
  .املدينة وستحصلب تحعذ ب وتحصلب

فال ي دركه  حتى يدخل مكة خائفا  يترقب على  -هناك حوادث فاإلمام هنا خوفهح خوفه على أصحابه 
فياني البيداء فينادي مناٍد من السماء يا بيداء س نة موسى بن عمران، قال: وينزل  أمير  جيش الس

يا  -ويف الروايات هو جربئيل  - فينادي مناٍد من السماء -البيداء القريبة من املدينة  - أبيدي القوم
يا بيداء أبيدي القوم في خس ف  بهم  -البيداء هي الصحراء أبيدي القوم يعين أهنيهم  - بيداء أبيدي القوم
وكلب هم أخوال يزيد  - إال ثالثة نفر ي حوِّل  اهلل وجوههم إلى أقفيتهم وهم من كلبفال يفلت  منهم 

أخوال يزيد بن معاوية أمهح ميسون  - وهم من كلب وفيهم نزلت هذه اآلية -بن معاوية وهم يف الشام 
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  وهم من كلب وفيهم نزلت هذه اآلية: -من بين كلب 

باعتبار بنو كلب من املسيحيني، وأم يزيد بن  - مَعَكُم{ ملا مُصَدِّقًا نَزَّلْنَا بِمَا آمِنُواْ ابَالْكِتَ أُوتُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}
أقضي  - فينادي مناٍد من السماء يا بيداء أبيدي القوم -معاوية ميسون بنت جبدل كانت مسيحية 

واحد منهم  - إلى أقفيتهم في خس ف  بهم فال يفلت  منهم إال ثالثة نفر ي حوِّل  اهلل وجوههم -عليهم 
يصل محبش ر إىل اإلمام احلجة، يف بعض الروايات  ا يفلت منهم إ ا أثنان بشري ونذير، الرواية هنا تقول 
ثالثة نفر رمبا ا اشتباه من الراوي ورمبا أن الرواية تشري إىل معىن  آخر غري املعىن الذي أشارت إليه الروايات 

ثالثة نفر ي حوِّل  اهلل وجوههم إلى أقفيتهم وهم من كلب وفيهم نزلت  فال يفلت  منهم إال -األخرى 
  هذه اآلية:

 - أَدْبَارِهَا{ عَلَى فَنَرُدَّهَا وُجُوهًا نَّطْمِسَ أَن قَبْلِ مَعَكُم مِّن ملا مُصَدِّقًا نَزَّلْنَا بِمَا آمِنُواْ الْكِتَابَ أُوتُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}
محخالفني ألهل البيت فإهنم لن جيدوا شيئا  جييبوا به  على ذلك، ـكن أن تحطب ق؟ لو سألت الهذه اآلية أين مي

هذه اآلية مصداقها يف مثل هذه احلادثة  .سيصنعون لنا حشوا  من الكالم الباطل يف بيان معىن هذه اآلية
ي سيصل إىل اإلمام احلجة عليه السالم، اإلمام والذ أَدْبَارِهَا{ عَلَى فَنَرُدَّهَا وُجُوهًا نَّطْمِسَ أَن قَبْلِ }مِّن

سيمسح على وجهه  ويعيدهح إىل حالته  األوىل، وهذه معجزة يصنعها اإلمام يف هذا الرجل فيكون بسبب 
هذه املعجزة من أنصاره  ويبقى يف جيشه  ألنهح يذهب لإلمام فيحمل لهح البشارة خبسف جيش السفياين يف 

ائم يومئٍذ بمكة وقد أسند ظهره  إلى البيت الحرام مستجيرا  بِه ينادي: يا أيها قال: والق -بيداء املدينة 
الناس إنا نستنصر  اهلل ومن أجابنا من الناس وإنا أهل بيت نبيكم م ح مٍَّد ونحن  أولى الناس باهلل 

عين أولئك الذين تعتقدون اإلمام هنا يشري حنن أوىل الناس باهلل ومب حح م ٍد ي - وِبم ح مٍَّد صلى اهلل عليه وآله
بأهنم هم أوىل، صحابة النيب هم أوىل مبحح م د هم ليس أوىل، حنن الذي أوىل مبحح م د وليس صحابة ُمح م د 

فمن حاجني في آدم فأنا أولى  -أوىل مبحح م د، صحابة ُمح م د جيب عليهم إذا كانوا حيبون ُمح م د أن يتبعونا 
نوٍح فأنا أولى الناس بنوٍح ومن حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس الناس بآدم ومن حاجني في 

بإبراهيم ومن حاجني في م ح مٍَّد صلى اهلل عليه وآله وسلم فأنا أولى الناس ِبم ح مَّد ومن حاجني في 
د بالنبيني هذا خطابهح يف مكة فهو أوىل الناس بآدم بنوح بإبراهيم مب حح م   - النبيين فانا أولى الناس بالنبيين

واألولوية هنا املراد منها هي أولوية الرسالة، هي أولوية الديانة، هي أولوية العقيدة فضال  عن القرابة، هناك 
قرابة إلمام زماننا باألنبياء، لكن األولوية هنا ليس احلديث عن أولوية القرابة وأولوية الرحم، احلديث عن 

لوية العلم، عن أولوية الوراثة، الوراثة النبوية وليس الوراثة النسبية، أولوية الرسالة عن أولوية احلقيقة، عن أو 
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ولذلك هذه املعاين حنن نقرأها يف زيارات األئمة، يف زيارات أمري املؤمنني، يف زيارات سيد الشهداء ورمبا 
المه عليه زيارة وارث من أشهر الزايارات اليت تتضمن هذه املعاين وحنن نزور سيد الشهداء صلوات اهلل وس

هذه خطبة اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه، وهذه أيضا  من العالمات اليت  - فمن حاجني في آدم -
فمن  -ميكننا أن نستدل هبا على إمام زماننا فمن هو الذي أوىل باألنبياء منه صلوات اهلل وسالمه عليه 

في النبيين فانا أولى الناس حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم ... إلى أن يقول: ومن حاجني 
  بالنبيين أليس اهلل يقول في م حكم كتابه:

فأنا  {عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللّهُ بَعْضٍ مِن بَعْضُهَا الْعَاملنيَ * ذُرِّيَّةً عَلَى عِمْرَانَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ وَنُوحًا آدَمَ اصْطَفَى اللّهَ إِنَّ}
فى من إبراهيم ص فوٌة أو وِصفوٌة من م ح مٍَّد صلى اهلل عليه وآله، بقيٌة من آدم وذخيرٌة من نوح ومصط

أال ومن حاجني في كتاب اهلل فأنا أولى الناس بكتاب اهلل، أال ومن حاجني في سنة رسول اهلل صلى 
هو أوىل الناس وليس البخاري وليس مسلم وليس ابن  - اهلل عليه وآله فأنا أولى الناس بسنة رسول اهلل

أال ومن حاجني في سنة  -ليس أي شخص آخر من أمثال هؤ اء، هو أوىل الناس بسنة رسول اهلل تيمية و 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فأنا أولى الناس بسنة رسول اهلل فأ نِشد  اهلل من س ِمع  كالمي اليوم لمَّا 

لقربى من رسول اهلل بلغ الشاهد  منكم الغائب وأسألكم بحق اهلل ورسوله وبحقي فإن لي عليكم حق ا
إال أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا فقد أ ِخفنا وظ لمنا وط رِدنا من ديارنا وأبنائنا وب غي  علينا ود ِفعنا عن 

هذه كلمات إمام زماننا  - حقنا، فأوتر أهل الباطل علينا فاهلل اهلل فينا ال تخذلونا وانصرونا ينصركم اهلل
ومن حاجني في كتاب اهلل فأنا أولى الناس بكتاب اهلل، أال ومن حاجني أال  -صلوات اهلل وسالمه عليه 

في سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فأنا أولى الناس بسنة رسول اهلل، وأ نِشد  اهلل من س ِمع  كالمي 
اليوم لمَّا بلغ الشاهد  منكم الغائب، وأسألكم بحق اهلل ورسوله وبحقي فإن لي عليكم حق القربى من 

فإن لي عليكم حق  الْقُرْبَى{ فِي املوَدَّةَ إِلَّا أَجْرًا عَلَيْهِ أَسْأَلُكُمْ لَّا }قُلوهو يشري إىل قوله  تعاىل  - رسول اهلل
هذا  - القربى من رسول اهلل إال أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا فقد أ ِخفنا وظ لمنا وط ِردنا من ديارنا

ل اهلل صلى اهلل عليه وآله أولح أمٍر فعلوه أن هجموا على بيت فاطمة على طول اخلط منذ يوم شهادة رسو 
صلوات اهلل وسالمه عليها، قتلوها بني الباب واجلدار، عصروها بني الباب واجلدار فاسقطت جنينها ونبت 

وهكذا يستمر املسلسل منذح ذلك اليوم، منذح اليوم  - فقد أ ِخفنا وظ لمنا -املسمار يف صدرها الشريف 
 فقد أ ِخفنا وظ لمنا وط ِردنا من ديارنا وب غي  علينا ود ِفعنا عن حقنا -لذي هجموا فيه على بيت فاطمة ا

مكتوب هنا يف  - فافترى أهل الباطل علينا -مكتوب هو فأوتر، فافرتى هي النسخة الصحيحة  -
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 -ر األصلي يف غيبة النعماين الكتاب فأوتر وأنا قرأتهح لألمانة العلمية حبسب ما هو يف النص وإ ا يف املصد
ود ِفعنا عن حقنا فافترى أهل الباطل علينا فاهلل اهلل فينا ال تخذلونا وانصرونا ينصركم اهلل، قال: 
فيجمع اهلل عليه أصحابه ثالث مئة وثالثة عشر رجال  بعدة أهل بدر ويجمعهم اهلل على غير ميعاد 

خلريف هي الغيوم الصغرية املتقطعة، اجلو اخلريفي يف قزعا  كقزع اخلريف، قزع ا - قزعا  كقزع الخريف
الشرق األوسط، اجلو اخلريفي يف الشرق األوسط يف بالد احلجاز يف بالد العراق الغيوم تكون قزعا  قطع 

قال فيجمع اهلل عليه أصحابه ثالث مئة وثالثة عشر  -صغرية قزعا  كقزع اخلريف تتجمع قطعا  قطعا  
 لى غير ميعاد قزعا  كقزع الخريف وهي يا جابر اآلية التي ذكرها اهلل في كتابه:رجال  ويجمعهم اهلل ع

فيبايعونه  بين الركن والمقام ومعه  عهٌد من  {قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللّهَ إِنَّ جَمِيعًا اللّهُ بِكُمُ يَأْتِ تَكُونُواْ مَا }أَيْنَ
بناء عن اآلباء والقائم  رجٌل من ولد الحسين ي صلح اهلل له  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله قد توارثته  األ

أمره  في ليلة، فما أشكل على الناس من ذلك يا جابر، فال ي شكل عليكم والدته  من رسول اهلل 
عالما  بعد عالم فإن أشكل هذا كله  عليهم فإن الصوت من  -العلماء يعين األئمة  - ووراثته  العلماء

يعين إذا مل تكن عالئم رسول اهلل الواضحة  - يهم إذا نودي باسمه واسم أبيه وأ مهالسماء ال يشكل عل
على إمام زماننا الواضحة على وجهه  وعلى جسمه  وعلى بدنه  وعلى صوته  وعلى لباسه  فإنهح خيرج بعمامة 

ه اهليبة والنورانية يف رسول اهلل بربدة رسول اهلل بدرع رسول اهلل براية رسول اهلل هذه العالئم الـمحسوسة وهذ
لوه فهو قد ألوه اسأإمام زماننا اليت تدل على ارتباطه برسول اهلل إن مل يكن هذا دافعا  لإلشكال والشك فاس

فإن مل يكن ذلك فإن اهلل سبحانه وتعاىل سيقيم احلجة  - ووراثته  العلماء عالما  بعد عالم -ورث العلم 
فإن أشكل هذا كله   -عاىل يقيم احلجج على الناس تلو احلجج هبذا النداء السماوي، اهلل سبحانه وت

النداء السماوي  - عليهم فإن الصوت من السماء ال يشكل عليهم إذا نودي باسمه واسم أبيه وأ مه
  الذي يحنادي به  جربئيل عليه السالم.

الـمحسوسة أو احلسية اليت  هذه روايٌة أخرى قد تحفس رح بعضا  من املعىن الذي أشرتح إليه من جهة العالمات
عن يعقوب بن السرَّاج قال: قلت  ألبي عبد  -سرياها الناس على إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه 

متى فرج شيعتكم؟ قال: إذا اختلف  -يعقوب يسأل اإلمام  - اهلل عليه السالم متى فرج  شيعتكم؟
 - إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم - ولد العباس احلكم الثاين - ولد العباس ووهى سلطانهم

خلعت العرب أعن تها إما إشارة  - وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعّنتها -ض عحف   وهى:
إىل ضعف العرب فخلعوا األعن ة  من اجلياد يعين أهنم  ا يركبون جيادهم ألن الذي يريد أن يركب الفرس 

يتمكن من السيطرة على حركة الفرس على حركة اجلواد، لكن حينما  يركب اجلواد حيتاج إىل الع نان كي
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يذهب إىل داره  ويريد أن يسرتيح فإنهح خيلع العنان من رأس الفرس أو من رأس اجلواد كي يسرتيح هو وكي 
تسرتيح أو يسرتيح جوادهح، فالعرب ختلع أعن تها إشارة إىل أهنا أن العرب يف حالة ضعف يف حالة تفرُّق  ا 

ة هلم، أو أن املراد أن العرب خلعت أعن تها إشارة إىل الف َت  فإن الذين يركبون اخليول ويركبون احلحصن مه
إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم وطمع فيهم  -واألفراس من دون أعن ة ستكون حركتهم مضطربة 

ة هي اآللة اليت الصيصي - من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعّنتها ورفع كل ذي صيصيٍة صيصيته
ينتفع هبا اإلنسان للحرب، ممكن تكون الصيصية هي املخلب عند احليوان، ممكن تكون الصيصية هي 

وخلعت العرب أعنّتها ورفع كل  -السيف أو احلربة، اآللة اليت يستعملها اإلنسان يف الدفاع عن نفسه  
حلسين يتحركح من جهة إيران ألن ا - ذي صيصيٍة صيصيته وظهر السفياني واليماني وتحرَّك  الحسني

وراية احلسين  - وتحرَّك  الحسني -الروايات تقول بأن هامشيني سيتحركان من جهة إيران حسيٌن وححسيين 
بتراث  -بأي شيٍء؟  - وتحرَّك  الحسني خرج صاحب  هذا األمر من المدينة إلى مكة -ممدوحة أيضا  

: وما ت راث  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله؟ فقال: سيفه  ودرعه  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، قلت 
د الذي يحلبس كمثل هذا القباء  - وعمامته  وبرده   القضيب يعين اخليزران الذي كان  - وب رده  وقضيبه   -الربح

السرج سرجح الفرس، الالمة هي العدة اليت تستعمل للقتال يعين  - وفرسه  والمته وسرجه   -ميسكهح بيده 
فيخرج بتراث رسول اهلل، قلت: وما تراث رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله؟ فقال:  -س احلريب اللبا

فهذه من العالمات الـمحسوسة اليت سرياها  - سيفه  ودرعه  وعمامته  وبرده  وقضيبه  وفرسه  والمته وسرجه  
  .الناس وسيعرفها الناس من خالل أوصافها

، خليزرانه، لثيابه ، لعمامته  معروفة يف كتب التأريخ، واإلمام صلوات اهلل هناك أوصاف لدرع رسول اهلل، لربدته  
رج معهح تراث رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وبعد ذلك يتحرك من جهة  وسالمه عليه سيخرج وخيح

يف احلجاز باجتاه العراق إىل أين يتجه؟ يتجه إىل كربالء، يتجه إىل احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه، و 
األخبار عندنا أن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه حني تحقبل قواتهح وحني يحقب لح جيشهح إىل جهة العراق فحني 
تبدو لإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه معامل كربالء من بعيد، اإلمام قادم من جهة احلجاز، يعين من جهة 

لذين يأتون مشيا  من أين يأتون إىل كربالء؟ جنوب العراق، الطريق الذي يسري فيه زوار احلسني الزوار ا
الغالبية العظمى زوار احلسني يأتون من جهة جنوب العراق، ألن املناطق اليت يرتكز فيها الشيعة هي يف 
جنوب العراق، اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه سيأيت من هذه اجلهة ألنهح آٍت قادم من مكة من 

ويقرتب جيشهح من كربالء وتبدو معامل كربالء من بعيد، اإلمام صلوات اهلل  احلجاز، فحينما تقرتب قواتهح 
وسالمه عليه يرتجل، يرتجل عن جواده ، وحني يرتجل عن جواده يرتجل اجليش كلهح، كل اجليش يرتجل، 
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ائر اجليش ل م ا يرى أن قائدهح قد ترج ل، كل القوات ترتجل تتقدم ماشية  زاحفة  على أقدامها باجتاه احل
احلسيين، باجتاه سيد الشهداء، والقضية فيها تفصيل أنا  ا أريد أن أدخل يف كل التفاصيل لكنهح يصل 
يدخل اإلمام يدخل اإلمام إىل احلرم احلسيين، يف األخبار عندنا حني يقف اإلمام إمام زماننا صلوات اهلل 

مع، اإلمام يسمعهح والزوار وقوات اإلمام وسالمه عليه على قرب سيد الشهداء، األخبار تقول: هناك نداٌء يحس
وشيعة اإلمام كل هذه اجلموع الكثرية اليت تقف داخل احلرم يف صحن سيد الشهداء يف الشوارع الـمحيطة 

يرتفع النداء احلسيين  - إلى اآلن يا ولدي لم تأخذ بثأري -نداء صوت خيرج من داخل قرب سيد الشهداء 
  .من داخل القرب الشريف

ار تقول: أن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه ميد يديه الشريفتني وخير جح شيئا  من داخل قرب احلسني، واألخب
ما هو هذا الشيء الذي خيرجهح إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه؟ اإلمام قبل قليل قرأنا يف الرواية 

وأسألكم  -ليه يف خطابه  يف مكة؟ الشريفة وهو يتحدث إىل الناس، ماذا قال اإلمام صلوات اهلل وسالمه ع
بحق اهلل ورسوله وبحقي فإن لي عليكم حق القربى من رسول اهلل إال أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا 

 - فقد أ ِخفنا وظ لمنا وط ِردنا من ديارنا وأبنائنا وب غي  علينا ود فعنا عن حقنا فافترى أهل الباطل علينا
التفجري الذي حدث يف سامراء هو تفجري لبيت اإلمام اهلادي ولبيت اإلمام هذه القضية مستمرة إىل اليوم، 

العسكري، من املوجود يف هذا املزار؟ هناك قرٌب إلمامنا اهلادي، وقرٌب إلمامنا العسكري، وقرٌب للسيدة نرجس 
ام زماننا، زوجة اإلمام العسكري وهي والدة إمام زماننا، وقرٌب للسيدة حكيمة بنت اإلمام اجلواد عمة إم

وقبور أخرى أيضا  موجودة يف هذا املكان وهو بيت اإلمام العسكري، وهو بيت اإلمام احلجة، يعين لو كانوا 
أحياء، لو كانوا موجودين أحياء هذا هو بيتهم لكانت العملية نحفذت أيضا ، مثل ما نحفذت يف قبورهم، لو  

القضية مستمرة متواصلة، لذلك اإلمام صلوات اهلل  كانوا أحياء موجودين لقحت لوا بنفس الطريقة،  ا زالت
واملصيبة أن الذين يد عون أهنم من  - أ ِخفنا وط ِردنا وب غي  علينا وافترى علينا أعدائناوسالمه عليه يقول: 

أحم ة ُمح م د صلى اهلل عليه وآله وسلم هم الذين حيملون سيوفهم ومعاوهلم، هم الذين حيملون رايات العداء 
  .ل بيت ُمح م ٍد صلى اهلل عليه وآلهأله

رج عبد  اإلمام ميدح يديه يف قرب سيد الشهداء فماذا خيرج؟ األخبار تقول خيرجح شيئا ، ما هو هذا الشيء؟ خيح
اهلل الرضيع وقد ذحبهح السهمح من الوريد إىل الوريد، اإلمام خيرجهح وينظر إىل أصحابه  فيقول أصحايب ما ذنبح 

ا كان احلسني أعدائهح يقولون بأنهح خرج عليهم ورفع سيفهح عليهم وما كان كذلك، لكن قد هذا الرضيع؟ إذ
يصدقهم من يصدقهم هبذه األراجيف، فما ذنبح هذا الرضيع؟ اإلمام خيرج الرضيع من داخل القرب الشريف 

يه ألصحابه يقول أصحايب أنصاري ما ذنبح هذا ملاذا ذحبوه من الوريد إىل الوريد؟ س ؤال أختم به  احللقة فريح
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سؤال ليس لهح جواب اجلواب ننتظرهح من إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه ملاذا ذحبوه؟ نريد اجلواب من 
 ضرغامة آل علٍي حني تقدم راياتهح خفاقة  منصورة  من جهة احلجاز إىل العراق. 
 ة عليه السالم.الل هحم  يارب  احلسني  حبق احلسني أشفي صدر احلسني بظهور احلج

 من بين محضر فإن للثار ليثا    بين أميةح إن ثارت كالبكم  
أقول سيدي يا صاحب األمر: عيوننا على الدرب منتظرة  ا يأسنا و انيأس عيوننا على الدرب منتظرة، 

 عيوننا إليك، وقلوبنا إليك وكحلنا إليك يا ابن رسول اهلل.
 بني العـــالـمني خـــرابوبينـي و   فليت الذي بيين وبينك عامٌر  
 وليتك ترضى واألنام غ ضاب  وليتـــك حتلـــو والـحيـــاة مـريــــــرة  

 
 .يف أمان اهللو  مجيعا  تحصب حون  ع لى م ود ة  قائ م آل  ُمح م د أ سأ لحكحم الدحعاء 



 

 ةمناثاحللقة ال
 

بن  هذه احللقة الثامنة من برنامج احلجةو  اإلميانو  ريمس اكم اهلل باخل ،رمحة اهلل وبركاتهو  السالمح عليكم مجيعا  
حديثنا كما يف احللقات املاضية يتواصلح فيما جاء . و احلسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

اخلمسني من حبار و  أهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني يف اجلزء الثاينو  مرويا  عن النيب
  .لسي رضوان اهلل تعاىل عليهالـمجخنا األنوار لشي

عن جابٍر قال: حدَّث ني من رأى الـم سيَّب بن  -لسي عن غيبة النعماين الـمجهذه روايٌة يرويها شيخنا 
نجبة، قال: جاء رجٌل إلى أمير المؤمنين عليه السالم ومعه  رجٌل ي قال له  ابن  السوداء، فقال له  يا أمير 

على اهلل وعلى رسولِه ويستشهدك، فقال أمير المؤمنين: لقد أعرض وأطول  المؤمنين: إن هذا يكذب
يقول ماذا؟ قال: يذكر  جيش الغضب، فقال: خ لَّي سبيل الرجل أولئك قوٌم يأتون في آخر الزمان قزٌع  
كقزع الخريف الرجل والرجالن والثالثة، في كل قبيلٍة حتى يبلغ تسعة، أما واهلل إني ألعرف أميرهم 

ه  ومناخ ركابهم ثم نهض  وهو يقول: باقرا  باِقرا  باقرا ، ثم قال: ذلك رجٌل من ذريتي يبقر واسم
جنبة من مشايخ شيعة أهل البيت عليهم بن  محسي بـالو  جنبةبن  سي بالـمح  الرواية عن - الحديث بقرا  

الثورة أو ، حدح قادة التوابنيوهو شخصيٌة معروفة وأ، السالم يف زمان أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه
جنبة الفزاري إضافة إىل عبد بن  سي بالـمح  جنبةبن  سي بالـمح  النهضة املعروفة بنهضة التوابني كان أحدح قادهتا

صحرد اخلزاعي هؤ اء هم القادة األربعة الذين بن  سليمانو  شداد البجليبن  رفاعةو  وايل التميميبن  اهلل
  ؟جنبة ماذا يقولبن  سي ب. الـمح على أي حالٍ ، جنبةبن  سي بالـمح  أحدهم، عحرفوا بقادة التوابني

السائل ، هناك رجالن - جاء رجٌل إلى أمير المؤمنين عليه السالم ومعه  رجٌل ي قال له  ابن  السوداء
إن هذا فقال له  يا أمير المؤمنين:  -معهح رجٌل يحقال لهح ابن السوداء و  الذي سيسأل األمري عليه السالم

إن هذا يكذب على  -يعين السائل هذا املتكلم يحشري إىل هذا الرجل الذي يحقال لهح ابن السوداء  - يكذب
يستشهدح بأمري املؤمنني و  كالما  باعتقاد هذا السائل أنهح ك ذ ب  يعين يقول - اهلل وعلى رسولِه ويستشهدك

فقال أمير المؤمنين: لقد  -هذا الذي يقوله  يعين يقول إن  األمري عليه السالم يحصد ق أو يوافق على
أطول كما يبدو و  لقد أعرض :أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه يقول - أعرض وأطول، يقول ماذا؟

أنهح  من خالل القرائن الداخلية يف الكالم القرائن احلالية يبدو أن األمري عليه السالم يقول عن هذا السائل
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 -على رسوله  و  قال كالما  كبريا  حبيث وصف هذا الرجل بأنهح يكذبح على اهلل يعين، أطولو  لقد أعرض
ابن السوداء  - قال: يذكر  جيش الغضب - ماذا تريد أن تقول - قال: لقد أعرض وأطول يقول  ماذا؟

جيشح الغضب ، كان الناس يتحدثون به  ، و كان يتحدث عن جيش الغضب وهذا األمر مذكوٌر يف الروايات
فكان هذا الرجل يتحدث ، قريٍب من ههور إمامنا احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه يكون يف زمانٍ جيٌش 

هناك جيٌش هو جيش ، يعين الرجل صادق يف كالمه   - فقال األمير: خ لَّي سبيل الرجل -عن هذا األمر 
الرجل أولئك قوٌم فقال: خ لَّي سبيل  -الغضب سيكون يف زماٍن قريٍب من ههور إمامنا صلوات اهلل عليه 

يف احللقات املاضية قلتح إن  آخر الزمان هو مصطلٌح حديثي هو مصطلٌح موجود  - يأتون في آخر الزمان
 . يف كلمات أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم

آخر الزمان يبتدئ منذح زمان و ادة إمامنا احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه يعين منذح املنتصف  من شعبان 
عن األئمة من و  الروايات عن النيب، و للهجرة الشريفة 422 اإلمام وحلد سنة:، للهجرة الشريفة 422 :سنة

، فآخر الزمان ابتدأ منذح ذلك الوقت، بعده صلوات اهلل عليهم مجيعا  أن اإلمام املهدي يولد يف آخر الزمان
زلنا حننح يف هذا املقطع الزماين الذي   ا، و منذح زمان إمامة إمامنا احلسن العسكري صلوات اهلل وسالمه عليه

أولئك قوٌم يأتون في آخر الزمان قزٌع   -يسمى بآخر الزمان ألنه سيستمر إىل زمان ههوره  الشريف 
قزع اخلريف املراد الغيوم غيوم ، قزع اخلريف مر  الكالم أيضا  يف بيان معىن هذا التعبري - كقزع الخريف

احلديث عن غيوم اخلريف يف العراق يف احلجاز يف تلكم املنطقة اليت هي  ،اخلريف يف منطقة الشرق األوسط
مجاعات ألن غيوم اخلريف تأيت شيئا  فشيئا  تأيت عبارة عن و  قزٌع ك قحزع اخلريف يأتون فحرادى، منطقة الظهور

لرجالن الرجل وا -اإلمام يحبني  هذا األمر و  - قزٌع كقزع الخريف -قطع صغرية فتجتمع شيئا  فشيئا  
اخلمسة إىل و  الثالثة واألربعةو  الرجالنو  يف روايات أخرى اإلمام يحعد د إىل العشرة يقول الرجلو  - والثالثة
 -هناك يف نحسٍخ أخرى و  - في كل قبيلةٍ  -املوجود هنا يف النص  - الرجل والرجالن والثالثة -العشرة 

 روايٍة أخرى الرجل بلغ التسعة كما مر  يفيعين حىت ي - حتى يبلغ تسعة - وهو األدق - من كل قبيلة
جيشح الغضب جيٌش يكون يف  - أما واهلل إني ألعرف أميرهم -األربعة إىل التسعة و  الثالثةو  الرجالنو 

يف غريها من الروايات يكونح يف زماٍن قريٍب من ههور و  آخر الزمان حبسب القرائن املوجودة يف هذه الرواية
وهو يتجمعح فيه الناس الذين يحطلقح عليهم هذا ا اسم جيشح الغضب من  ، ه عليهإمامنا صلوات اهلل وسالم

األربعة فيتجمعون شيئا  فشيئا  اإلمام و  الثالثةو  ا اثنانو  كل قبيلة من كل جهة من كل جمموعة يأيت الواحد
يعين ، رون فيهيستق املكان الذي مناخ ركاهبم - أما واهلل إني ألعرف أميرهم واسمه  ومناخ ركابهم -يقول 

يحقال مناخ باعتبار أن الناس قدميا  كانت ، املناخ هو املكان الذي تنوخ فيه  اإلبل، أين يعسكرون، معسكرهم
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تسافر على اإلبل فحني تريد أن تسرتيح أو أن تستقر يحقال للمكان الذي تنوخ فيه  اإلبل ت ربحكح فيه  الدواب 
محناخ ركاهبم يعين املكان الذي تنوخ  - ميرهم واسمه  ومناخ ركابهمأما واهلل إني ألعرف أ -يحقال لهح محناخ 

أما واهلل إني  -األمري هنض بعد أن قال  - ثم نهض وهو يقول -وتستقر وتربك فيه  دواهبم اليت يركبوهنا 
ألعرف أميرهم واسمه  ومناخ ركابهم ثم نهض وهو يقول: باقرا  باِقرا  باقرا ، ثم قال: ذلك رجٌل من 

أما واهلل  -باقرا  باق را  باقرا إما هو اسمح أمري جيش الغضب باعتبار اإلمام قال  - تي يبقر الحديث بقرا  ذري
استمرارا  وبيانا  ل م ا تقد م  من كالمه  فهو  - إني ألعرف أميرهم واسمه  وم ناخ ركابهم ثم نهض وهو يقول

فلرمبا املراد أن اسم أمري جيش  -اقرا  باِقرا  باقرا  ب -مث قال  - أما واهلل إني ألعرف أميرهم واسمه   -قال 
ثم قال: ذلك  -أو أن هذه صفة من صفاته  بقرينة الكالم اآليت  - باقرا  باِقرا  باقرا   -الغضب امسهح باقر 

يعين  - قال: ذلك رجٌل من ذريتي -فكأنهح بني   وصفا  من أوصافه   - رجٌل من ذريتي يبقر الحديث بقرا  
يبقر الحديث  -البـ قجر هو الش ق هذا التعبري  :يبقر احلديث بقرا   - يبقر الحديث بقرا   -لرجل هامشي هذا ا
باقرا  باِقرا  باقرا ،  -إشارة إىل سعة علمه ، إشارة إىل سعة فهمه ، وإشارة إىل عمقه ، ودقة ودقة عمقه   - بقرا  

ارة إىل علميته إىل سعة فهمه  وإىل دقة عمقه، هنا إش - ثم قال: ذلك رجٌل من ذريتي يبقر الحديث بقرا  
 فالرواية إذا  عن أي شيٍء تتحدث؟ 

هذا اجليش يكون يف زماٍن قريٍب من ههور إمامنا صلوات اهلل ، جبيش الغضب تتحدث عن جيٍش يسمى
اإلمام يتحدث ، الثالثهو  ا اثنانو  الواحد، هكذاو  الثالثةو  الفردانو  وسالمه عليه يتجمعح فيه  الناس يعين الفرد

إما هو وصف فهو هامشٌي وهو عامٌل جليٌل من و  إما هذا هو امسهح  - باقرا  باِقرا  باقرا   -عن أمريهم قال 
 . بعمق الفهم ألن اإلمام قال عنه يبقر احلديث بقرا  و  العلماء الذين يتصفون بسعة العلم

الم قال: السفياني من الـمحتوم، عن عيسى بن أعين، عن أبي عبد اهلل عليه الس :الرواية اليت بعدها
السفياني من الـمحتوم وخروجه  من أول خروجِه إلى آخره خمسة عشر شهرا ، ستة أشهر يقاتل فيها 

هذا املعىن بينته فيما مضى ما جاء يف و  - فإذا م ل ك  الكور الخمس م ل ك تسعة أشهر ولم يزد عليها يوما  
هذه و  عة أشهر فإمنا يبدأ احلساب بعد أن يسيطر على بالد الشامالروايات من أن حكمهح محل امرأة يعين تس

األمور عندنا تنقسم إىل ثالثة: عندنا  - قال: السفياني من الـمحتوم -واضح الرواية تبني املعىن بشكٍل 
ميعاد، وعندنا ُمتوم، وعندنا غري ُمتوم، امليعاد لن حيدث فيه البداء، الـمحتوم حيدث فيه البداء ولكن  

 -حتمال حدوث البداء فيه بعيد، غري الـمحتوم حيدث فيه البداء ولكن  احتمال حدوث البداء فيه قريب ا
لكن وقوع البداء فيه مستبعد لكن ا احتمال  حدوث البداء فيه يعين حيتمل - السفياني من الـمحتوم

ما خيرج خيرج من قريٍة  كما يف الروايات أول  - السفياني من الـمحتوم وخروجه  من أول خروجهِ  -موجود 
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هناك ، و قطعا  السفياين ينقلب على احلكم املوجود يف سوريا، يعين بداية التخطيط، قريبٍة من مدينة دمشق
مث يتغل بح على هذه الرايات ، راية املرواين، راية األبقع، مر  علينا راية األصهب، و رايات عديدة ستقاتله

تمهيد هلذا األمر فبداية التخطيط ستكون يف قريٍة قريبٍة من مدينة فقطعا   ابد من التخطيط  ابد  من ال
هذه الرايات  - وخروجه  من أول خروجِه إلى آخره خمسة عشر شهرا ، ستة أشهر يقاتل فيها -دمشق 

الكور اخلمس و  - فإذا م ل ك  الكور الخمس م ل ك تسعة أشهر ولم يزد عليها يوما   -اليت تظهرح يف الشام 
على و  يفرض سلطتهح على سوريا، هو يفرض سلطتهح على بالد الشام، ا مقصود يعين بالد الشاممرت علين

  على فلسطني.و  على لبنانو  األدرن
عن م علَّى بن خ نيس قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: من األمر محتوم الرواية اليت بعدها: 

ومن الـمحتوم خروج  -هناك غري ُمتوم و  ُمتوم فهناك كما قلتح قبل قليل - ومنها ما ليس بمحتوم
يظهر من ، خروج السفياين يف رجب، توم أن السفياين خيرج يف رجبالـمحمن  - السفياني في رجب

يظهر من روايات أخرى أن بداية جميئه  إىل ، و الروايات من بعض الروايات أن بداية خروجه يف شهر رجب
 . على الكور اخلمس على املدن املهمة اخلمسة العراق يف شهر رجب يعين بعد أن يتسلط

عن عبد الملك بن أعين قال: كنت  عند أبي جعفٍر عليه السالم فجرى ذكر  القائم  :الرواية اليت بعدها
باعتبار أن أصحاب األئمة وأن  - عليه السالم فقلت له : أرجوا أن يكون عاجال  وال يكون سفياني

فقلت له : أرجوا أن يكون  -فكان هذا الرجل يتمىن  ياين قبل ههوره  الشيعة كانوا يعلمون  ابد من سف
توم الذي  ابد الـمحأن السفياين من  - عاجال  ظهوره  وال يكون سفياني فقال: ال واهلل إنه  لمن الـمحتوم

ات فيما توم ألن هذا أيضا  ستبينهح الروايالـمحإمنا بدرجٍة أعلى من درجة غري و  منه ولكن ليس بدرجة امليعاد
 . بعد أن السفياين ميكن أن حيدث فيه  البداء

 عن حمران بن أعين عن ابي جعفٍر م ح مَّد بن علٍي عليهما السالم في قولِه تعالى: :روايٌة أخرى

 مُّسمًّى وَأَجَلٌ أَجَالً }فقَضَى؟ اآلية ماذا تقول - قال: إنهما أجالن عِندَهُ{ مُّسمًّى وَأَجَلٌ أَجَالً }فقَضَى

أجال   فقضى - فقال إنهما أجالن أجٌل محتوم وأجٌل موقوف -هناك أجٌل مسمى و  هناك أجل ندَهُ{عِ
 تومالـمحهذا أجٌل موقوف وهو األجل غري و  وأجٌل مسمى  عنده، توم أجٌل مقضيالـمحهذا هو األجل 

ل له  حمران إنهما أجالن أجٌل محتوم وأجٌل موقوف قا -الذي حيتمل حدوث البداء فيه  بدرجٍة أقوى و 
املشية  - ما الـمحتوم؟ قال الذي ال يكون غيره، قال: وما الموقوف؟ قال:هو الذي هلل فيه المشية

قال حمران: أني ألرجو أن يكون أجل  السفياني من الموقوف، فقال أبو  -اإلرداة الذي هلل فيه البداء 
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  ة.الرواية واضحو  - جعفٍر عليه السالم: ال واهلل أنه  من الـمحتوم
عن أبي جعفٍر عليه السالم قال: إنَّ من األمور أمورا  موقوفة وأمورا  محتومة وإنَّ السفياني  روايٌة أخرى: 

  .من الـمحتوم الذي البد منه
عن خالد الصائغ، عن أبي عبد اهلل عليه السالم أنه  قال: السفياني  البد  منه وال يخرج  روايٌة أخرى: 
بعد و  اورة ملدينة دمشقالـمج ا يف رجب إشارة إىل بداية خروجه  من هذه القرية و ا خيرجح إ - إال في رجب

فقال له  رجل: يا أبا عبد اهلل إذا خرج فما  -ذلك يدخل إىل دمشق ويدخل إىل مسجدها اجلامع 
 السفياني  البد منه وال يخرج  إال في رجب، فقال له   -اإلمام يقول  - حالنا؟ قال: إذا كان ذلك فإلينا

 - قال: إذا كان ذلك فإلينا -نصنع إذا خرج السفياين  ماذا - رجل: يا أبا عبد اهلل إذا خرج فما حالنا؟
فإلينا اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يحشري هنا إذا كان ذلك فإلينا إىل الرايات أو إىل اجلهات أو إىل البالد 

إ ا و  موطئة لإلمام صلوات اهلل وسالمه عليهو  دةهناك رايات أو جمموعات أو جيوش ممح ه  ، اليت تكون فيها
فإذا كان  -يف بداية خروج السفياين مل يكن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه قد ههر حبسب الروايات 

سالمه و  موطئة لإلمام صلوات اهللو  إلينا يعين إىل اجلهات اليت يتوقع فيها أن تكون مم ه دة   - ذلك فإلينا
  عليه.

عن جابٍر الجعفي قال: سألت  أبا جعفٍر عليه السالم عن السفياني فقال: وأنى لكم  روايٌة أخرى:
بالسفياني حتى يخرج قبله  الشيصباني يخرج  بأرض كوفان، ينبع  كما ينبع  الماء فيقتل  وفدكم، 

لكنها و  الرواية أيضا  الكالم فيها عن السفياين - فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم عليه السالم
سألت   -بعد ذلك يكون ههور السفياين و  الشيصباين خيرج، حتدثت عن شخصيٍة أخرى وهو الشيصباين

سألت  أبا جعفٍر عليه السالم عن السفياني فقال:  -اجلعفي يسأل اإلمام الباقر عليه السالم  - أبا جعفرٍ 
أو ا  ألن جابر اجلعفي ، ن العراقطبعا  الكالم هنا ع - وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله  الشيصباني

الكالم هنا سؤال عن السفياين يف دخوله  للعراق  ا عن خروج السفياين ، و جابر اجلعفي من الكوفة، عراقي
مث الكالم عن الشيصباين ، السفياين إىل العراق و الذي هتتمح لهح الشيعة وهو جميءيف الشام ألن هذا األمر ه

أكثر الروايات اليت تتحدثح عن و  الكالم عن العراق - خرج بأرض كوفاني -الرواية قالت ، وأين خيرج
عن جابٍر الجعفي قال: سألت  أبا جعفٍر عليه السالم عن  -اإلمام احلجة عليه السالم مدارها العراق 

 الشيصباين نسبة  إىل الشيصبان - السفياني فقال: وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله  الشيصباني
هو شديد ، الشيصبان هو شديد املكر، الشيصبان هو املاكر، هو اسٌم من أمساء الشيطان الشيصبانو 

يف الروايات عندنا األئمة كانوا يستعملون هذا الوصف حينما يتحدثون عن ، اخلحداع وهو من أمساء الشيطان
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ض األحيان حينما يف بع، هناك جمموعة من الكنايات جمموعة من األلفاظ يستعملها األئمة، دولة العباسيني
يقصدون ببين فالن حينما يقولون يف حديثهم بنو فالن و  يتحدثون عن بين العباس فيقولون عن بين فالن

يف بعض األحيان يقولون بنو ، و يف بعض األحيان يقولون بنو مرداس، و فهم يقصدون بين العباس
لها األئمة صلوات اهلل وسالمه كنايات يستعمو  أمساء، بنو الشيصبان، بنو مرداس، بنو فالن، الشيصبان

يف اإلشارة عن العباسيني إن كان يف الدولة األوىل أو يف الدولة الثانية القريبة من و  عليهم أمجعني يف احلديث
وقطعا  هذا ا استعمال إما للتقية وإما للتعمية يف ، ههور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

  .بعض األحيان
وحنن عندنا يف الروايات أن السفياين حني يحقب ل إىل  - سفياني حتى يخرج قبله  الشيصبانيوأنى لكم بال

العراق هناك حكومٌة عباسية يف العراق، فلرمبا املراد من الشيصباين هو احلكم العباسي الذي سيكون يف 
ن مغرب العراق العراق والذي سيسقط هذا احلكم على يد السفياين ويد اخلراساين، فالسفياين يحقبل م

واخلراساين يحقبل من مشرق العراق ومرت علينا الروايات كفرسي رهان هذا يأيت من هنا وهذا يأيت من هنا، 
فحني يدخل اخلراساين إىل العراق والسفياين إىل العراق احلكمح يف العراق حكٌم عباسي، فلرمبا املراد هبذا 

ني حتى يخرج قبله  الشيصباني، قال يخرج  بأرض  وأنى لكم بالسفيا -الشيصباين هو احلكم العباسي 
إمنا قال و  كوفان ليس املراد منها يعين املراد حينما نقول بأرض كوفان املراد مدينة الكوفة  وأرض - كوفان

العراق الثاين الكوفة و  لذلك كان العراق يسمى بالعراقني العراق األول البصرة، أرض كوفان هي أرض العراق
أرض و  أرض العراقني يعين أرض الكوفة، و فيحقال العراقان، العراق الثاين البصرةو  الكوفة أو العراق األول

ينبعح كما ينبع املاء يعين ليس لهح مقدمات مل  -قال يخرج  بأرض كوفان ينبع  كما ينبع  الماء  -البصرة 
هكذا فحجأة  ينبعح ، الريادةو  دةالقياو  بالسيادةو  مل يأيت من عائلٍة معروفة باحلكم، مل يكن سيدا  ، يكن معروفا  

يحقال للشخص ، أي ليس لهح تراث ليس لهح تأريخ معروف، فيما بني الناس كما ينبعح املاء من دون مقدمات
حتى يخرج قبله  الشيصباني  -الذي ليس لهح قبيلة معروفة ليس لهح ماٍض تليد أنهح ينبعح كما ينبع املاء 

الوفد يعين يف املصطلحات اآلن املوجودة حينما  - الماء فيقتل وفدكميخرج  بأرض كوفان ينبع  كما ينبع  
غالبا  يحراد من الوفد هم علية القوم الذين يحوفدون ، يحقال الوفد يف املصطلحات اآلن املوجودة اليت تحستعمل

فهما وفدا اهلل  املعتمر و  احلاج، و على الزوارو  أما يف الروايات كلمة الوفد فهي تحطلقح على احلجاج، ألمٍر مهم
املعتمر فهما وفدا اهلل وزائرح احلسني هو كذلك موصوٌف بأنهح و  احلاج، و آلهو  كما يقول النيب صلى اهلل عليه

مراد يقتل علية  إما - فيقتل وفدكم -الزوار هم وفد اهلل هكذا يف الروايات و  املعتمرونو  احلجاج، وفدح اهلل
لذلك هناك من ط ب ق  هذه الرواية على احلكم البعثي وهذا هو ، و مإما املراد يقتل وفدكم يقتل زواركو  القوم
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هناك من ط بـ ق هح على األحداث األخرية اليت ، و من زوار أهل البيتو  كم قتلوا من زوار احلسنيو  ديدهنم
وأنى لكم بالسفياني حتى  -أمثال الزرقاوي وكل ذلك احتما ات و  حدثت يف العراق أحداث الزرقاوي

بعد أن  يعين - الشيصباني يخرج  بأرض كوفان ينبع  كما ينبع  الماء فيقتل  وفدكم فتوقعوا يخرج قبله  
 . فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم -بعد أن يقتل وفدكم و  خيرج الشيصباين

عن البطائني قال: رافقت  أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السالم من مكة إلى الرواية اليت بعدها:  
اإلمام الكاهم عاش يف أسوأ فرتات احلكم العباسي الذي يسميه أعداء أهل و  - مدينة، فقال يوما  ليال

أعداء أهل البيت يسمون عصر هارون الرشيد بالعصر الذهيب ، البيت بالعصر الذهيب عصر هارون الرشيد
ليهم أمجعني كان ذلك بالنسبة للمؤمنني وبالنسبة ألهل البيت صلوات اهلل وسالمه ع، للخالفة العباسية

 ؟كان عصرا  ذهبيا  بأي شيءٍ ،  إمنا كان عصرا  محظلما  و  ليس عصرا  ذهبيا  ، العصر أسوأ عصور احلكم العباسي
كان عصرا  ذهبيا  بقتل األئمة املعصومني ،كان عصرا  ذهبيا  بسفك دماء ،  املوسيقىو  الغناءو  بالرقص

 يوهتم ،كان عصرا  ذهبيا  بكل اجلرائم اليت فعلها العباسيوناملؤمنني،كان عصرا  ذهبيا  بتهجري الناس من ب
لو أن أهل السماوات واألرض  -اإلمام خياطب البطائين  - فقال يوما  لي -باخلصوص هارون الرشيد و 

يعين الذي يحسق طح حكم  - خرجوا على بني العباس لسقيت األرض دمائهم حتى يخرج السفياني
لو أن  -ام هنا من خالل القرائن املوجودة يتحدث عن احلكم العباسي الثاين اإلم، العباسيني هو السفياين

يعين لو أن كل القدرات  - أهل السماوات واألرض خرجوا على بني العباس لسقيت األرض دمائهم
املوجودة يف زمان احلكم العباسي الثاين كانت يف مواجهة احلكم العباسي الثاين ل م ا استطاعت أن تفعل 

أطرق   - حتى يخرج السفياني قلت  له  يا سيدي أمره  من الـمحتوم؟ قال من الـمحتوم ثم أطرق   -شيئا  
قال من الـمحتوم ثم أطرق ثم رفع رأسه وقال: م لك  بني  -يعين أنزل رأسهح إىل األرض يف نظره  هكذا 

ى ي قال ما مرَّ بِه العباس م كٌر وخ د ع يذهب  حتى لم يبقى منه  شيء وهو الحكم  األول ويتجدد حت
 . يتجدد من جديد وهو احلكم العباسي الثاين - شيء

عن داوود بن أبي القاسم قال: كنا عند أبي جعفٍر م ح مَّد بن علي الرضا عند إمامنا الرواية اليت بعدها: 
 الجواد عليهما السالم، فجرى ذكر  السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره  من الـمحتوم، فقلت  

فجرى ذكر  السفياني  -توم الـمحالسفياين من  - ألبي جعفٍر عليه السالم: هل يبدو هلل في الـمحتوم
ومرت علينا روايات عديدة اإلمام يحقسم يقول واهلل إن  - وما جاء في الرواية من أن أمره  من الـمحتوم

يعين هل حيدثح  - الـمحتوم فقلت  ألبي جعفٍر عليه السالم: هل يبدو هلل في -توم الـمحالسفياين من 
 قال: نعم يحدث  فيه البداء وإن كان من الـمحتوم، قلنا له : فنخاف أن يبدو هلل في القائم -فيه البداء 
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امليعاد  ا حيدثح فيه البداء ألن اهلل  ا و   - القائم من الميعاد قال: -إذا  ميكن أن يبدو هلل يف القائم  -
لفح امليعاد فما كان من امل أما ما  ، يعاد  ا يتطرقح إليه  البداء بأي وجٍه من الوجوه ألن اهلل  ا خيل فح امليعادخيح

تمل حدوث الـمحما كان من غري ، و لكن بدرجٍة أضعفو  توم حيتمل حدوث البداء فيهالـمحكان من  توم حيح
  لكن بدرجٍة أقوى.و  البداء فيه

رضا عليه السالم: أصلحك  اهلل إنهم يتحدثون عن الحسن بن إبراهيم قال: قلت  لل :الرواية اليت بعدها
يعين السفياين يقوم يف الشام وليس هناك من حكٍم  - أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس

أصلحك  اهلل إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس،  -عباسي يف العراق 
  الرواية واضحة  ا حتتاج إىل شرٍح أو إىل بيان.و  - مفقال كذبوا إنه  ليقوم وإن سلطانهم لقائ

عن ابن أبي يعفور قال: قال حدثنا الباقر  عليه السالم أن لولد العباس وللمرواني الرواية اليت بعدها: 
 لوقعة  بقرقيسا يشيب  فيها الغالم الحْزو ر أو الحز وَّر ويرفع  اهلل -تحقرأ قرقيسا أو قرقيسيا - لوقعة  بقرقيسا

 - عنهم النصر ويوحي إلى طير السماء وسباع األرض أشبعي من لحوم الجبارين ثم يخرج السفياني
 -بني رايٍة مستها الرواية براية املرواين و  هناك معركٌة بني العباسيني، واقعة تكون قبل خروج السفياين إذا  هذه

هي تقع عند و  آثارها موجودة يف سوريا قرقيسا مدينٌة  ا زالت - أن لولد العباس وللمرواني لوقعة بقرقيسا
يف الكتب اليت تتحدث عن املواقع و  مصب هنر اخلابور يف هنر الفرات كما هو مذكور يف معجم البلدان

فقرقيسا أو قرقيسيا مدينٌة شامية يف سوريا تقع قريبا  من املنطقة اليت يصبُّ فيها هنر ، اجلغرافية للمدن األثرية
فنهر الفرات مير يف سوريا يف املنطقة اليت يصبح ، هنر الفرات يصبُّ يف هنر الفرات اخلابور وهو احد روافد

فتقع هناك معركة معركة عظيمة ، فيها هنر اخلابور يف هنر الفرات هناك مدينٌة قدمية أمسها قرقيسا أو قرقيسياء
احلزجو ر يعين  - أو الحز وَّرأن لولد العباس وللمرواني لوقعة  بقرقيسا يشيب  فيها الغالم الحْزو ر  -جدا  

لشدة ما يلقى الناس من العناء ومن اجلهد ومن  - يشيب  فيها الغالم الحْزو ر -يعين القوي ، الشديد
يرفع اهلل عنهم النصر  - ويرفع اهلل عنهم النصر -التعب يف تلكم املعركة بسبب آثار تلكم املعركة املدمرة 

، املرواين هو الذي سينتصر لذلك السفياين حني خيرج يف الشام عن من؟ يرفع اهلل النصر عن العباسيني
أن لولد العباس وللمرواني لوقعة  بقرقيسا يشيب   -سيصطدم باملرواين، يرفع اهلل عنهم عن بين العباس 

فإما يرفع اهلل عنهم النصر عن بين العباس وينتصر املرواين  - فيها الغالم الحْزو ر ويرفع اهلل عنهم النصر
إلى  -اهلل يوحي  - ويوحي -ليهم، أو أن املراد يرفع اهلل النصر عن ا اثنني تكون مذحبة ومقتلة للطرفني ع

يوحي إلى  -سباع األرض احليوانات املفرتسة احليوانات اليت تأكل اللحوم  - طير السماء وِسباع األرض
املروانيون على و  العباسيون ؟من هم اجلبارون - طير السماء وِسباع األرض أشبعي من لحوم الجبارين
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  السفياين يكون بعد هذه املعركة أي بعد معركة قرقيسيا. فخروج - ثم يخرج السفياني -السواء 
عن الحارث عن  -احلارث هو احلارث اهلمداين  - عن الحارث عن عليٍّ عليه السالمالرواية اليت بعدها: 

، بخدِه خال يكون مبدأه  من ِقب ل المشرق وإذا كان عليٍّ عليه السالم أنه  قال: المهدي أقبل ، ج ِعدٌ 
ذلك خرج السفياني فيملك  قدر حمل امرأة تسعة أشهر يخرج بالشام فينقاد له  أهل الشام إال 
طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم اهلل من الخروج معه ويأتي المدينة بجيٍش جرَّار حتى إذا 

 فَوْتَ فَلَا وُقِفُواْ إِذْ تَرَى وَلَوْ} ه وذلك قول اهلل عزَّ وجلَّ في كتابِه:انتهى إلى بيداء المدينة خسف اهلل ب

الرواية عن سيد األوصياء صلوات اهلل وسالمه عليه يف بدايتها هناك وصٌف  - {قَرِيبٍ مَّكَانٍ مِن وَأُخِذُوا
 يف حلقات هذا حنن إن شاء اهللو  جسدٌي وصٌف لشمائل اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه بشكٍل جممل

الربنامج سنتحدث إن شاء اهلل عن صفات اإلمام اجلسدية كما وردت يف الروايات الشريفة عن األئمة 
ذكر ثالث  - المهدي أقبل  ج ِعٌد بخدِه خال -اإلمام هكذا يقول ، صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

حني نتحدث  ؟ما املراد من أقبل - ل  المهدي أقب -أوصاف جسدية لإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه قال 
عن األوصاف اجلسدية فهذه قضية مهمة جدا  ألن األوصاف اجلسدية أيضا  من الوسائل أو من العالمات 

ب ل -اليت ميكنح لشيعة أهل البيت أن يحشخ صوا اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه من خالهلا   قال المهدي  أقـْ
أ قـجب ل هذه ، وردت يف أكثر  من رواية أنهح صلوات اهلل وسالمه عليه أقـجب ل وهذه ؟املراد من هذه الصفةما  -

صفة الق ب ل هي من صفات العني يعين اإلمام هنا يتحدث عن صفة عيين اإلمام ، و مأخوذة من صفة الق ب ل
ب ل -صلوات اهلل وسالمه عليه  ، يف عينيه صفة الق ب ل، حيملح صفة الق ب ل يف عينيه يعين - قال المهدي  أقـْ

 . اإلمام هكذا ورد  الوصف يف الروايات يف وصف عينيه
هذه أهم الروايات ، روايات قالت إنهح واسعح العينني، و وروايات قالت إنهح أدعج، هناك روايات قالت إنهح أقـجب ل

هذه  روايات قالت إنهح واسع العينني فاإلمام، اليت حتدثت عن صفة عيين اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه
الصفة الثانية قالت إنهح أدعج واألدعج هو أيضا  املراد من ، أول صفة من صفات عينيه أنهح واسعح العينني

األدعج هو الذي تكون عيناه ، األدعج يف لغة العرب حينما يحقال عن رجٍل أدعج أو عن امرأٍة دعجاء
نيه فهو واسع العينني وهناك شدةح هو واسع العينني وكذلك شديد السواد هناك شدة يف سواد عي، واسعتني

أول و  سواد يف عينيه حبيث أن الناهر إىل وجهه  أولح شيٍء تقع عينا الناهر عليه تقع على عينيه الواسعتني
هذي األوصاف اجلسدية مهمة لتمييز ، و صفٍة تظهر يف عينيه  هو شدة سوادمها هذي صفة جدا  مهمة

قال أقـجب ل ، ثانيا  شديدح سواد العينني، و و واسع العينني هذا أو ا  فه، صورة اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه
األقبل هو أيضا  فيها هذا املعىن الق ب ل هو شدة سواد العينني لكن هناك وصف دقيق يف هذه العبارة أقـجب ل 
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الذين ، هي صفةح الذين تظهر عليهم عالئم الوقار، و كأنهح ينظرح إىل طرف أنفهو  الذي حني تنظر إىل عينيه
السكينة يف داخله  قطعا  احلالة النفسية لإلنسان تنعكس على ما و  تظهر عليهم عالئم الوقار من حيمل الوقار

لغة اجلسد هي ، تحدر س تحدر س هذه اللغةو  إليس هناك لغة اآلن تسمى بلغة اجلسد، يبدو من جسده  
كأنهح ينظر إىل طرف أنفه و  إليه األقبل هو الذي حني تنظر، انعكاس عن الذي جيري يف داخل اإلنسان

كأنهح ينظر إىل طرف أنفه و  ثالثا  حني تنظر إليه، و ثانيا  سواد العينني شديد، فاإلمام عيناه واسعتان هذا أو ا  
 األقبل الذي يكون سواد عينيه شديدا  وحني تنظر إىل وجهه  فكأنه ينظر إىل طرف أنفه، هو هذا األقبل

 بسكينة هذا الشخصو  رنا إىل شخٍص هبذا الوصف تحشع رحنا بوقار هذا الشخصهي صورٌة تحشع رحنا لو نظو 
مبا حيملح ، بغموضه مبا حيملح من أسرار، كذلك أيضا  تحشعرنا بغموض هذا الشخصو  هبدوء هذا الشخصو 

كأنهح ينظرح إىل طرف أنفه و  من مهوم ثقيلة هذه احلالة توحي هبذا املعىن حني ننظر إىل شخٍص هبذه الصفة
 . بالسكينة  هاتان الصفتان الظاهرتان يف اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليهو  فذلك يحشع رحنا بالوقار

حنن إن شاء اهلل كما قلت يف احللقات القادمة ، هناك وصف دقيق لإلمام الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه
ت أهل البيت صلوات بالدقة كما جاءت يف كلماو  يف برامج أخرى سنتحدث عن أوصاف اإلمام اجلسدية

إمامنا الرضا عليه السالم وهو يتحدث عن إمامنا احلجة عليه السالم يقول إن اإلمام ، اهلل وسالمه عليهم
 حينما يقفح النسرح على رجليه :خاشع كخشوع النسر إىل جناحيه، خاشٌع كخشوع النسر  إىل جناحيه

كأنه ينظر إىل جناحيه خاشٌع كخشوع   النسر، لكن هذه الصفة تظهر بشكٍل أوضحو  حىت يف الطريانو 
أن خشوعهح  و  فحينما يقفح النسر فكأنهح ينظرح إىل جناحيه هذا املراد من أن اإلمام خاشعٍ ، النسر  إىل جناحيه

  .هو نفس املعىن املوجود يف كلمة أقبل، و كخشوع النسر إىل جناحيه
ب ل ج ِعد اجلعادة هي و  ج ع د، و لق ب ل وهي صفة العيننيأقبل من ا، هي صفة الشعر اجل ع د - قال المهدي  أقـْ

أن يكون س ب طا  يعين أن يكون مسرتسال  و  الشعر لهح ثالث حا ات إما أن يوصف بالسباطة، صفٌة يف الشعر
يف غاية ا اسرتسال حبيث يعين يكون س ه ال  جدا  يعين أقل نسمة من اهلواء تحطريه وهذه صفة السباطة يف 

صفة التلبُّد ، إما أن يكون الشعر متلبدا  صفة التلبُّد، و الليونة وا اسرتسالو  سهولةالسباطة هي ال، الشعر
الشعرح الش ع ث هو الشعر اخلشن الذي ، كما يحقال مثال  هذا شعٌر ش ع ث،  يعين أن الشعر يحلب دح بعضهح بعضا  
،  باملتلبد و ا بالس ب ط بني  بنياجل ع د هو الذي  او  إما أن يكون ج ع دا  ، و يتلب دح بعضهح داخل البعض اآلخر

املتلبد اخلشن و ا هو باللني الس ب ط املسرتسل وشعرح اإلمام أسود كما يف و  يعين الوسطية  ا هو بالشعث
ب ل -الروايات  قطعا  الشيء الطبيعي حينما يكون لون العينني شديد السواد سيكون الشعر  - المهدي  أ قـْ

ب ل ج ِعد -تناسق يف األلوان أسود هذا هو الشيء الطبيعي امل أي أن شعرهح بني الكثيف  - المهدي  أقـْ
 -املتلبد وبني السبط املسرتسل السهل فال هو باملتلبد اخلشن و ا هو بالس ب ط املسرتسل فهو ج ع دح الشعر 
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ب ل ج ِعد ند أكثر وهذه تقريبا  صفة اجلعد يف الشعر اجلعادة يف الشعر هذه الصفة موجودة ع  - المهدي  أقـْ
ب ل ج ِعد بخدِه  -أمجعني كما يظهر ذلك من الروايات  أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم المهدي  أقـْ

، اخلال هو الشامة، إن  لإلمام خا ا  يف خده  األمين، الروايات تتحدث عن وصفه  يف خده  األمينو - خال
، الشامة هي هذه البثرة السوداء، خال لكن الشامة حني تكون يف اخلد يف لغة العرب يف الغالب تسمى

وقد تحطلق كذلك على النقطة ، طبعا  الشامة يف لغة العرب تحطلق على النقطة السوداء على البدن األبيض
ولكن هذا قليل قد يكون يف احليوانات يف األبقار يف الثريان أن تكون البقرة أن ، البيضاء على البدن األسود
الشامة هي النقطة ، لكن هناك نقطة بيضاء أيضا  يحقال هلا يف لغة العرب الشامةيكون الثور شديد السواد و 

 لكن يف الناس يحقال لإلنسان الذي تكون هناك نقطة سوداء تكون هناك بثرة سوداء، شخ صةالـمح  املميزة
هلا شامة يف كل البثرة السوداء اليت تكون منبتا  للشعر يحقال ، غالبا  تكون منبتا  للشعر ينبت فيها الشعرو 

يعين نادرا  أن يحقال ، يحقال هلا شامة أيضا  لكن يحقال هلا خال، لكن إذا كانت يف اخلد يحقال هلا خال، البدن
لكن يف الغالب يحقال مثال  شامة ، ممكن أن يحقال هذا، مثال  أن هناك خال مثال  على رجله  أو خال يف كفه  

يف اخلد يحقال له خال فاخلال هي الشامة السوداء على اخلد ، ره  شامة على هه، شامة على يده  ، على رجله  
لروايات أن هذه الشامة هي على اخلد األمين من خدي اإلمام صلوات اهلل وسالمه ويف ا - بخدِه خال -

ب ل ج ِعد بخدِه خال يكون مبدأه  من ِقب ل المشرق -عليه  هذي رواية دقيقة جدا  أو ا   - المهدي  أقـْ
لوجهه  فذكرت اخلال و  ذكرت أوصافا  دقيقة لشعره  ، أوصافا  دقيقة من األوصاف اجلسدية لإلمامذكرت لنا 

ذكرت صفة حساسة جدا  من صفة العينني أنهح أقـجب ل حني تنظر إليه و  ذكرت صفة الشعرو  يف خده  األمين
  .فكأنهح ينظرح إىل أنفه  إىل طرف أنفه

 حبسب الروايات يعين بداية الظهور ستكون من مكة إلماما - يكون مبدأه  من ِقب ل المشرق -قالت 
 البيان األول الذي سيصدرهح اإلمام خيطبهح صلوات اهلل عليه بني الركن، اخلطاب األول يعين خطاب الظهورو 
فأول خروج ، مرت علينا مقاطع من خطبة اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يف احللقات املاضيةو  املقامو 

يكون مبدأهح من ق ب ل  ؟فإذا  ما املراد يكون مبدأهح من ق ب ل املشرق، هذا واضح يف الرواياتو  اإلمام من مكة
املشرق يعين أنهح من جهة املشرق من أي مشرٍق من مشرق العراق من مشرق احلجاز من إيران يكون مبدأهح 

 ؟البداية تكون من أين يعين هناك جهٌة هناك دولٌة هناك حركٌة هناك قوات هناك مجاعات هناك توجه شعيب
إذا أردنا أن  وحننح   - يكون مبدأه  من ِقب ل المشرق -صرحية و  الرواية واضحة، البداية تكون من املشرق

يظهر بشكٍل و  التأريخ احلديث مىت بدأ ذكرح اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه يتسع، ندرس التأريخ
رة اإلسالمية يف إيران بدأ احلديث ينتشرح عن اإلمام بعد الثو ، 0191 إمنا كان ذلك بعد سنة: ؟واضح
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، احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه إن كان على املستوى الشيعي أو حىت خارج نطاق املستوى الشيعي
لذلك تكون البداية من ق ب ل املشرق خصوصا  إذا كنا نعلم بأن الرايات السوداء املمدوحة ستخرج من ق ب ل 

يكون مبدأه  من ِقب ل  -لروايات أهنا مم ه دة وموطئة له صلوات اهلل وسالمه عليه كما وصفتها او  املشرق
يكون مبدأهح من ق ب ل املشرق يعين كأن اخلراساين يتهيأ ويستعد  - المشرق وإذا كان ذلك خرج السفياني

قويا  يف أن هذه األيام للخروج من إيران ل نحصرة اإلمام احلجة عليه السالم وكأنهح ميلكح علما  أو ميلكح توقعا  
هي أيام ههوره  الشريف فهناك استعداد يف إيران وهذا ا استعداد بدرجٍة قوية تدفع السفياين ألن يأيت إىل 

والروايات مر  علينا البعضح منها  - يكون مبدأه  من ِقب ل المشرق -العراق واخلراساين أيضا  يأيت إىل العراق 
 السفياين إمنا يحرسلح جيشهح إىل العراق ألي شيٍء؟ ويأتينا البعض اآلخر تتحدث أن 

مرت ، تأيت راياتهح من إيران إىل العراق ل نحصرة املهديو  اخلراساين أيضا  يحرسل جيشهح ، و للمهدي حبثا  عنه طلبا  
علينا الروايات أن يف جيشه  أصحابح املهدي يف جيشه  جمموعة من خواص أصحاب املهدي صلوات اهلل 

وإذا كان ذلك خرج السفياني فيملك قدر حمل امرأة تسعة أشهر يخرج  بالشام  - وسالمه عليه
فينقاد  له  -أهل الشام املراد كل املنطقة اليت تسمى ببالد الشام ليس سوريا فقط  - فينقاد  له  أهل  الشام

 جمموعات مقيمة على احلق سوف لن ختضع هناك - أهل الشام إال طوائف من المقيمين على الحق
إال طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم اهلل من الخروج معه ويأتي  -لراية السفياين يف بالد الشام 

هذي الطوائف املقيمة على احلق كيف  ا تنساق مع السفياين أو كيف  ا يتمكن  - المدينة بجيِش جرَّار
وائف من أن تعرتض على إ ا كيف تتمكن هذه الطو  السفياين من أن يأمرها  ابد أهنا متلكح قوة  ما

وإذا كان ذلك خرج السفياني فيملك قدر حمل امرأة تسعة أشهر  -!  ابد أهنا متتلكح قوة  ما ؟السفياين
السفياين بذلك العداء و  السفياين بتلكم القوة اهلائلةو  - يخرج  بالشام فينقاد  له  أهل  الشام إال طوائف

طوائف املقيمة على احلق كيف  ا تنقاد له  ابد أهنا متلك قوة  هذه ال، لشيعة أهل البيتو  القوي ألهل البيت
يخرج  بالشام فينقاد  له  أهل  الشام إال طوائف من  -ما فهي بسبب هذه القوة  ا تنقاد للسفياين 

مر  علينا يف الروايات و  - المقيمين على الحق يعصمهم اهلل من الخروج معه ويأتي المدينة بجيِش جرَّار
بجيِش جرَّار حتى إذا انتهى إلى بيداء  -املدينة املنورة  - ويأتي المدينة -ل إىل املدينة مئة ألف أنهح يحرس

من العالمات القريبة جدا  من زمان ههور و  تومةالـمحمن العالمات  وقلنا هذه - المدينة خسف اهلل بهِ 

 - فَوْتَ{ فَلَا وُقِفُواْ إِذْ تَرَى وَلَوْ} وذلك قول اهلل عزَّ وجلَّ في كتابه: -إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه 

أين وقفوا؟ أوقفهم اهلل  :وحق فحواج  إ ذج  تـ ر ى و ل وج  .{قَرِيبٍ مَّكَانٍ مِن }وَأُخِذُوا - فال فرار و ا نصر و ا جناة
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نذير و  بشري إ ا اثنان يف الروايات فال يفرُّ منهم أحد كما - فـ ْوت   ف ال   -خارج املدينة فما دخلوا إىل املدينة 

يف بعض الروايات أن هذين ا اثنني من قبيلة جهينة فنذير يذهب إىل و فَوْتَ{ فَلَا وُقِفُواْ إِذْ تَرَى }وَلَوْ
اإلمام يحطب ق هذا و  بشري يذهب إىل اإلمام احلجة عليه السالم وخيربهح مبا جرىو  السفياين فيحخربهح مبا جرى

 مَّكَانٍ مِن فَوْتَ وَأُخِذُوا فَلَا وُقِفُواْ إِذْ تَرَى }وَلَوْوهو م ث ٌل عريٌب معروف  عند جهينة اخلربح اليقنيو  املثل فيقول

  .قَرِيبٍ{
أنه  قال: اليماني  والسفياني كفرسي  ،عن أبي عبد اهلل عليه السالم ،عن هشام بن سالم ،روايٌة أخرى

يف ، أن اليماين خيرجون يف سنٍة واحدةو  اساينأن اخلر و  مر  علينا أن السفياين، هذا املعىن مر  علينا. و رهان
 .أنه  قال: اليماني  والسفياني كفرسي رهان -فرسي رهان يعين كفرسي سباق  يف يوٍم واحد شهٍر واحد

عن المغيرة بن سعد، عن أبي جعفٍر الباقر عليه السالم أنه  قال: إذا اختلف رمحان الرواية اليت بعدها: 
واختالف الرماح يف الشام أو اختالف رُمني يف الشام  - يٍة من آيات اهللبالشام لم تنجلي إال عن آ

إشارة إىل الرايات اليت ستصطرع فيما بينها وبعد ذلك تصطرع مع السفياين ويتغلب عليها السفياين، فهناك 
أيضا  ورد راية األصهب، وهناك راية األبقع، وهناك راية املرواين، وهناك راية السفياين، وهناك رايات أخرى 

قال عليه السالم: إذا اختلف رمحان  -ذكرها يف روايات أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 
مل تنجلي يعين مل تنتهي املعركة، اجنلت املعركة انتهت  - بالشام لم تنجلي إال عن آيٍة من آيات اهلل

ين تكون؟ غالبا  تكون يف الصحاري، يف األراضي املعركة، ملاذا يحقال مل تنجلي؟ باعتبار أن املعارك القدمية أ
الصحراوية، يف األراضي الرتابية فبسبب هذه املعركة يثور الغبار غبار احلرب، حبيث الغبار يغطي املعركة 
يغطي اجليوش يغطي املقاتلني وحينما تبدأ عملية اهلجوم وعملية القتال الغبار يحضيع األمر على املوجودين 

تنجلي الغحربة، حىت تنجلي غحربة املعركة ليحعرف من القاتل من املقتول من املنتصر من املهزوم لذلك يحقال حىت 
إال عن آيٍة من آيات اهلل قيل وما هي يا  -مل تنجلي املعركة  - إذا اختلف رمحان بالشام لم تنجلي -

د ث عن اإلمام  - أمير المؤمنين؟ قال: رجفٌة تكون بالشام د ث املغرية بن سعد حيح الباقر واإلمام الباقر حيح
أنه  قال: إذا اختلف رمحان بالشام لم تنجلي إال عن آيٍة من آيات اهلل، قيل: وما  -عن أمري املؤمنني 

هي يا أمير المؤمنين؟ قال: رجفٌة تكون بالشام يهلك  فيها أكثر من مئة الف يجعله  اهلل رحمة  
للمؤمنني ألن هؤ اء الظ ل مة حينما تنكسر جيوشهم وحينما أما رمحة  - للمؤمنين وعذابا  على الكافرين

يجعله  اهلل رحمة  للمؤمنين  -يهزمون فيشتغلون وينشغلون بأنفسهم تكون يف ذلك فسحة للمؤمنني 
وعذابا  على الكافرين، فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الش هب الـمحذوفة والرايات 
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تى تحل بالشام وذلك عند الجزع األكبر والموت األحمر، فإذا كان ذلك الص فر ت قِبل  من المغرب ح
فانظروا خسف قريٍة من قرى دمشق ي قال لها حرشا فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة األكباد من الوادي 

ثنا عن أي  - حتى يستوي على منبر دمشق فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي إذا  اإلمام حيد 
ثحنا  ثنا عن ف َت  ومعارك وقتال وخالل هذه املعركة تكون رجفة شيٍء؟ حيد  عن اختالف رُمني يف الشام، حيد 

يف الشام يهلك فيها أكثرح من مئة ألف، أكثر من مئة ألف يعين ليس املراد أكثر بعشرة أو بعشرين رمبا املراد 
أو موجودة يف ذلك العصر  أكثر من مئة ألف بأعداد أضخم من ذلك ألنه أرقام املاليني مل تكن مستعملة

قال:فإذا كان كذلك فانظروا إلى  -فبعد أن حتدث هذه الوقعة  - يهلك  فيها أكثر من مئة ألف -
  .واحلقيقة هذه العبارة حتتاج إىل وقفة - أصحاب البراذين الشهب الـمحذوفة

ن يف لغة العرب تحطلق على الرباذين مجع برذون أو بـ ر ذون، الرباذين هي مجٌع لربذون أو بـ ر ذون، والربذو 
معنيني: املعىن األول تحطلق على اخليول الرتكية، عندنا اخليول العربية األصيلة، وعندنا اخليول الرتكية، واخليول 
الرتكية بالنظر إىل قيمتها أو بالنظر إىل شرافة أصلها  ا تحقاس باخليول العربية األصيلة لذلك كانت رخيصة 

الرباذين إما هي مجٌع لربذون أو بر ذون وهي احليول الرتكية، أو إىل نوع من البغال،  األمثان رخيصة األسعار،
إىل نوع من البغال واليت تستعمل يف محل ا اثقال الثقيلة جدا ، األمحال الثقيلة جدا  كانوا يستعملون هلا 

عا  البغال وكذلك اخليول الرباذين وهو نوع من أنواع البغال، أو يف الغالب تحطلق على اخليول الرتكية، طب
الرتكية اللون األشهب فيها قليل جدا  هو يف كل اخليول اللون األشهب هو اللون الذي يضرب إىل الصفرة، 
اللون الضارب إىل الصفرة بالدقة إذا أردنا أن حندد اللون األشهب اللون األشهب يف أصله  هو للزرع، 

ه شيء من اللون األخضر يحقال هلذا اللون هو اللون حينما يحقال للزرع الذي يصفر ويذبل ويبقى في
األشهب، يحقال أشهب الزرع، أشهب الزرع إذا يبس واصفر  ولكن هناك شيء من خضرة باقية يعين اللون 
خليط بني األصفر وفيه شيء خفيف من اخلضرة يحقال للزرع أشهب، اللون األشهب لون قليل يف اخليول 

 ا يوجد جيش من  - إلى أصحاب البراذين الشهب -عدد كبري جيوش  ويف الرباذين وهنا احلديث عن
ثنا التأريخ عن جيش يركب اخليول األصيلة أو يركب  د  اجليوش تكون اخليول فيه بلوٍن واحد عرب التاريخ مل حيح
اإلبل أو يركب الفيلة أو يركب أي شيء من احليوانات  ا يوجد هناك عدد باأل اف للحيوانات من لوٍن 

ثنا التأريخ عن جيٍش يركب الرباذين من لوٍن واحد كانت شحهب أو غري شهب واح د  د، براذين شحهب مل حيح
 الـمحذوفة يعين اليت ليست هلا آذان وليست هلا أذناب فأيُّ براذين هذه؟  - الـمحذوفة -مث 

ول غري عربية، أعداد هائلة من اخليول الرتكية وخيول غري عربية يعين من خيول من خارج املنطقة، خي
احلديث عن منطقة عربية عن منطقة بالد الشام فتأتيها خيول غري عربية خيول تركية وهذه اخليول لوهنا 
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واحد موحد، لون أشهب، لكن فيها صفة أهنا مقطوعة اآلذان واألذناب يعين يف ذلك الزمان إذا أراد اإلمام 
يت تكون باللون األشهب اللون اخلاكي اللون يتحدث مثال  عن الدبابات أو عن السيارات العسكرية وال

العسكري كما قلت اللون األشهب يف أصله  يف اللغة يحقال أشهب الزرع وهو اللون الضارب إىل الصفرة 
وفيه شيء من خضرة هكذا يف كتب اللغة من أراد أن يحراجع كتب اللغة وقواميس اللغة سيجد هذا الكالم 

 العدد كلها مقطوعة اآلذان واألذناب ملاذا؟  واضحا ، وإ ا  ا توجد خيول هبذا
 - فإذا كان كذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب الـمحذوفة -وكلها بلوٍن واحد، جيوش هذه 

ُمذوفة ليست هلا آذان و ا أذناب، يعين هل مر  يف التأريخ أو هل يتوقع أن جيشا  يركب اخليول الرتكية 
رمبا يكون يف فرٍس واحدة يف اثنني يف ثالثة يف أربعة لكن يف كل هذا العدد  فيقطع آذان اخليول وأذناهبا؟!

فإذا كان كذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب  -اهلائل جيش كامل قطعوا اآلذان واألذناب 
من مغرب  - ت قِبل  من المغرب -راياهتم صفراء وبراذينهم شهٌب ُمذوفة  - الـمحذوفة والرايات الصفر

اجلزع  - ت قِبل  من المغرب حتى ت ح ل  بالشام وذلك عند الجزع األكبر والموت األحمر -الشام  بالد
األكرب جزع حالة نفسية من ا احباط وحالة نفسية من اليأس واألياس عند الشعوب يف املنطقة، واعتقد أن 

لى هذا الزمان ولكن شعوب بدايات هذه احلالة موجودة اآلن،  ا أريد أن أفسر الرواية أو أطبق الرواية ع
 -منطقة الشرق الشرق األوسط هي تعيش هذه احلالة تعيش حالة ا احباط واليأس واألياس من كل شيء 

فإذا كان ذلك فانظروا  -املوت األمحر إشارة إىل احلروب  - وذلك عند الجزع األكبر والموت األحمر
رشا ومذكور أيضا  بأمساء أخرى لكنين املذكور هنا ح - خسف قريٍة من قرى دمشق ي قال لها حرشا

حبسب تتبعي للروايات أهن أن ا اسم األصح هو حرستا، وهناك من يقول بأن هناك اآلن موجوة قرية يف 
الشام هبذا ا اسم باسم قرية حرستا وهي قرية قريبة من دمشق، أنا مل أتأكد من وجود هذه القرية بشكٍل 

فإذا كان ذلك فانظروا خسف  -رية وقريبا  من مدينة دمشق دقيق لكن هناك من يقول بوجود هذه الق
فإذا كان ذلك خرج  -وقلت رمبا كما يغلب على هين حرستا  - قريٍة من قرى دمشق ي قال لها حرشا

ابن آكلة األكباد هو السفياين ألن السفياين كما مر  يف الروايات هو من ذرية خالد  - ابن آكلة األكباد
من الوادي املوصوف بالوادي اليابس وهو قريب من  - آكلة األكباد من الواديخرج ابن  -بن يزيد 

مدينة دمشق كما حتدثتح يف أول الربنامج أنهح يحنظ مح أمرهح يف قريٍة قريبة من مدينة دمشق، والوادي كما ورد 
ذه املنطقة وصفه يف الروايات هو الوادي اليابس منطقة صخرية جبلية ومسي بالوادي اليابس ألن صخور ه

صخور هذا الوادي صخور صلدة ويحصنع منها الرحى ،كان العرب قدميا  يستوردون الصخور من هذا الوادي 
فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة األكباد من الوادي حتى يستوي على منبر  -اليابس لصنع الرحى 
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 أي أن خروجهح سيكون قريبا . - دمشق فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي
عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: إذا خرج الرواية اليت بعدها: 

إذا خرج  - السفياني  يبعث  جيشا  إلينا وجيشا  إليكم فإذا كان كذلك فأتونا على صعٍب وذلول
عليه وهو  عث جيشا  للبحث عن اإلمام املهدي صلوات اهلل وسالمهبي: يعين السفياين يبعث جيشا  إلينا

هو اجليش الذي يبعثهح إىل و  - وجيشا  إليكم -اجليش الذي يبعثهح إىل املدينة ومر  الكالم عنه قبل قليل 
 العراق طبعا  أن السفياين سيبعثح بعثني إىل العراق سيبعث قوة صغرية تبحثح عن اإلمام املهدي يف النجف

ة جيشا  جر ارا  هذا اجليش الذي سيقوم باملقتلة الكبرية يف يبعثح جيشا  إىل الكوفو  هذا ورد  يف الروايات أيضا  و 
يقول: إذا خرج السفياني   - يعقوببن  يونس - سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم - الكوفة يف العراق

إذا صارت اخلارطة  - فإذا كان كذلك -إىل العراق  - وجيشا  إليكم -إىل املدينة  - يبعث  جيشا  إلينا
أئتونا يعين أئتوا واذهبوا إىل اجلهة اليت  - فأتونا على صعٍب وذلول -وضع السياسي هبذا السياسية وال

أو أئتونا هذا الكالم محوجه إىل خواص  - فأتونا على صعٍب وذلول -تتمكنون من خالهلا لنصرتنا 
يف الروايات  أصحاب اإلمام والذين عندهم مقدمات للذهاب إىل احلجاز متهيدا  ألمر الظهور الشريف، ألنهح 

عندنا أن أصحاب اإلمام البعض منهم يذهب يف موسم احلج ويبقى هناك متخفيا  والبعض منهم خيرج يف 
! هكذا ورد  يف ؟بعض األحيان إىل املسجد احلرام حىت أن أهل مكة يقولون من هؤ اء القوم وماذا يريدون

 -اجلزئيات نتحدث عنها إن شاء اهلل تعاىل الروايات الشريفة، على أي حاٍل رمبا إذا وصل الكالم إىل هذه 
الصعب هي الدابة اليت يصعب ركوهبا، والذلول هي الدابة  - فإذا كان كذلك فأتونا على صعٍب وذلول

 - اليت يسهل ركوهبا حينما يسهل ركوب الدابة يحقال هلا ذلول، والدابة اليت يصعب ركوهبا يحقال هلا ص ع بة
جبيٍش إليكم و  املدينة ا على أي حاٍل يعين إذا بعث السفياين جبيٍش إلينا إىليعين فأتون - فإذا كان كذلك

  إىل الكوفة حني ذلك أنتم أئتونا على صعٍب وذلول.
عن م ح مَّد بن م سلم عن أبي جعفٍر الباقر عليهما السالم قال: السفياني  أحمر  أشقر   :وروايٌة أخرى

أشقر رمبا يحراد من ذلك لون ، أمحر رمبا يراد من ذلك لون بشرته   مرت علينا مثلح هذه الرواية أنهح و  - أزرق
ألنهح عندنا يف بعض الروايات ، أزرق رمبا يراد من ذلك هو لون عينيه، و شعره  ألن البشرة  ا توصف بالشقرة

بالدعوة إىل دين اهلل لكن و  بالدعوة إىل احلقو  إن هو يتظاهر باإلسالمو  إن هو يتظاهرو  أن السفياين
من خالل القرائن املوجودة اليت و  روايات تقول إنهح يعلق يف عنقه  صليبا  هكذا ورد يف بعض الرواياتال

إمنا خيفيه و  مكار فذلك يعين أن الصليب  ا يحظهرهح و  خد اعٌ و  تتحدث عن احلالة النفسية للسفياين وأنه خبيثٌ 
السفياني  أحمر  أشقر   -التلون و  باعه  من ذلك التقلب يف ط رمبا يحراد - السفياني  أحمر  أشقر  أزرق -
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 ا و  إىل املدينة  ا حاجا  و  مل يذهب إىل مكة يعين - أزرق لم يعبد اهلل قط ولم يرى مكة وال المدينة قط
السفياني  أحمر  أشقر  أزرق لم يعبد اهلل  -هذه أيضا  من عالئمه  و  مل يذهب حىت لزيارهتماو  زائرا  و ا معتمرا  

عارهح  - وال المدينة قط، يقول:يا ربِّي ثاري والنار، يا ربِّي ثاري والنارقط ولم يرى مكة  يا ريب  هذا ش 
النار أنين أطلبح ثأري و  يا ريب  ثاري، النار أي أنين أطلبح ثاري ولو بدخول النارو  ثاري والنار يا ريب  ثاري

 إىل حق آبائك ؟أيُّ حق،  حقك هذاثأرهح أن أخوالهح كما يف الروايات يقولون لهح قم إىل ؟وما هو ثأرهح 
جاء حقهم  ؟احلكمو  من أين جاء حقهم يف اخلالفةو  احلكمو  اخلالفة ؟أجداده  و  ما هو حقُّ آبائه  و  أجدادكو 

وثارهح ، ثارهح من أهل البيت ؟ثارهح ممنو  احلكم يف سقيفة بين ساعدةو  احلكم متفرعا  عن اخلالفةو  يف اخلالفة
 ؟معاويةبن  فماذا ردد يزيد، معاويةبن  شعار بين أمية كشعار يزيد، ذا شعارهمفهو ه، من شيعة أهل البيت

معاوية يف اليوم الذي وصلت فيه السبايا احلسينية يف اليوم الذي بن  يزيد، معاوية وهو جدُّ السفياينبن  يزيد
هو   ؟هو أين كان، سكان أمام املوكب احلسيين أمام العائلة احلسينية كانت الرؤو و  وصل فيه املوكب احلسيين
فكان على جريون قريبا  من الشام قريبا  من دمشق خرج ، جبل، جريون هضبة، كان يف ديٍر على جريون

بدت و  لشرب اخلمور فهو على هذا احلالو  للعب باحليواناتو  للرقصو  للغناءو  للهوو  خرج للصيد، للمتعة
  ؟معاويةبن  العالئم من بعيد فماذا ردد يزيد

ـــــا   تلك الشموس على رحىب جريون    بـــدت تـلك الـرؤوس وأشـــــرقـت لـ م 
 ... ... ويف نسخٍة ل م ا بدت تلك احلمول النور كان يسطع من تلك الرؤوس  ألن

ـــــا بـــدت تـلك الـرؤوس وأشـــــرقـت   تلك الشموس على رحىب جريون    لـ م 
 ــيتح مـن النـيب ديونـيفـلـقـــد قض  نعب الغراب فقلتح صح أو  ا تصح 

عارح السفياينو  ثاري، النارو  فهو نفسح هذا الكالم ثاري  . النار هو ش 
ق  احلحسني أشفي ص در  احلحسني ب ظهور  احلحج ة  عليه الس الم آمني  آمني رب  العاملني   الل هحم  يا ر ب  احلحسني  حب 

أنا أخاطب إمام و  هناية كل حلقة من حلقات هذا الربنامجوأختم كالمي بالبيتني الذين أرددمها دائما  يف 
 : زماين صلوات اهلل وسالمه عليه فأقول يا ابن رسول اهلل

 وبينـي وبني العـــالـمني خـــراب  فليت الذي بيين وبينك عامٌر  
 وليتك ترضى واألنام غ ضاب  وليتـــك حتلـــو والـحيـــاة مـريــــــرة  

 ويف أمان اهلل.  معرفة إمام زمانكم أسألكم الدعاء مجيعا  و  ُمبةو  ةمود  و  تصبحون على و اية



 

 ةسعاتاحللقة ال
 

 وهذه احللقة التاسعة من برناجمنا احلجة .اإلميانو  مس اكم اهلل باخلري، السالم عليكم مجيعا  ورمحة اهلل وبركاته
أحتاب عح األحاديث الشريفة اليت رواها و ا زلت ، احلسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهبن 

م د باقر    .اخلمسني من حبار األنوارو  لسي رمحة اهلل عليه يف اجلزء الثاينالـمجشيخنا ُمح
عن إسحاق بن عمَّار  -لسي عن كتاب الكايف الشريف بسنده  الـمجأبدأ هبذه الرواية اليت ينقلها الشيخ 

ون ما تحبون حتى يختلف بنو فالن فيما بينهم فإذا اختلفوا عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: ال تر 
الرواية عن إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه يقول  - ط م ع  الناس وتفرقت الكلمة وخرج السفياني

ومر  يف احللقات السابقة من هذا الربنامج أن  - ال ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فالن فيما بينهم -
فكانوا ، ات اهلل وسالمه عليهم أمجعني يف زمان العباسيني حينما كانوا يتحدثون عن بين العباساألئمة صلو 

ويف أكثر ، ومرة  ببين فالن، ومرة  ببين الشيصبان، مرة  يكنون عنهم ببين مرداس، يستعملون الكنايات
املراد ، و عن بين العباسالرواية هنا تتحدث عن بين فالن يعين ، و األحيان يستعملون هذه الكنية بنو فالن

ألن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يتكلم هنا عن ، احلكمح العباسي الثاين، هنا الدولة العباسية الثانية
هذا يعين  - ال ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فالن فيما بينهم فإذا اختلفوا طمع  الناس -السفياين 

 .  العراق ستكون حكومة  قويةأن احلكومة العباسية الثانية واليت ستكون يف
حينما حيدث ا اختالف بني أفراد  ؟وإمنا يطمعح الناس يف زوال هذه احلكومة أو يف ا انقالب عليهم مىت

وأنا قلتح فيما مر  ليس من الضروي أن يكون احلحكام منتسبني إىل بين العباس فلرمبا املراد من ، هذه احلكومة
ملراد ا انتساب إىل العباسيني ورمبا أن هذه احلكومة تنهج نفس النهج الذي احلكومة العباسية الثانية رمبا ا

ال ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فالن فيما بينهم فإذا اختلفوا طمع  الناس  -هنجهح العباسيون 
ولذلك من خالل ، تفرقت الكلمة يعين أن الدولة ستكون ضعيفة ستكون مقسمة - وتفرقت الكلمة

 اديث اليت حتدثت عن احلكم العباسي الثاين هناك من الذين يبحثون يف روايات املالحماألحو  الروايات
وقد حدث  هذا التفرُّق ، الف َت  ممن قال بأن احلكم العباسي الثاين هو احلكم البعثي الذي كان يف العراقو 

 كان اجلنوب وهذا الضعف أيام احل صار حني انفصل مشال العراق عن العراق وحني انفصل اجلنوب ليال  
ليس للحكومة العراقية سيادة على ، وكانت األجواء ليست ملكا  للدولة، العراقي خيرج من سلطة احلكومة
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وهناك أجزاء من األراضي العراقية ذهبت إىل إيران حبسب ، أجوائها وليس هلا سيادة كاملة على أراضيها
أيضا  مع األحم م املتحدة ذهبت إىل الكويت ا اتفاقيات وأجزاء من األراضي العراقية حبسب ا اتفاقيات 

السيف و  يعين أن سحلطة الدولة قحضمت من كل جانب مل يبقى يف يد احلكم البعثي سوى السوط، وهكذا
الذين يقولون بأن احلكم العباسي الثاين هو ، لذبح شيعة أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

يستندون إىل جمموعٍة من القرائن من مجلة هذه القرائن هذه القرينة احلكم البعثي الذي كان يف العراق 
وأنا هنا  ا أقولح إن  كالمهم قد أصاب  اهلدف رمبا أصاب اهلدف ورمبا مل يحصب ، املوجودة يف هذه الرواية

واقع التوقع وإمنا ما حيدثح على أرض الو  ألن  احلديث  يف مثل هذه املضامني مبيٌن على ا احتمال، اهلدف
وأن يكون مصحوبا  بأدلة قطعية من خالل الواقع على األرض حينئٍذ حنن سنحصدقح هذه التأويالت 

  .وسنصدق هذه البيانات
ال ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فالن فيما بينهم فإذا اختلفوا طمع  الناس وتفرقت الكلمة وخرج 

وبعد ذلك بعد أن يسيطر على بالد ،  بالد الشامخروج السفياين مر  احلديث عنه إمنا يكون يف - السفياني
طبعا  هؤ اء الذين قالوا بأن احلكم العباسي الثاين يف العراق هو احلكم البعثي الذي ، الشام يتوجه إىل العراق

يبدو من الروايات أن السفياين سيكون هو السبب الرئيس مع اخلراساين يف إسقاط احلكم العباسي يف 
لذلك هذا ا احتمال ويعين هذا الشرح وهذا التوقع رمبا ليس صحيحا  وإن كحنا ، مل حيدثولكن هذا ، العراق

نعتقدح بالبداء وبتغريُّ  ما جاء من عالماٍت ومن وقائع وأحداث بسبب ختلف الشروط وهذا موضوٌع خارج 
الثاين بسبب الرواية تتحدث عن أن احلكم العباسي ، عن حبثنا لسعته  وإمنا أكتفي مبا يسنح به املقام

ا اختالف بني أقطاب احلكم سيضعف وسيطمع الناس يف هذا احلكم وستتفرق الكلمة وحينئٍذ سيحقبل 
ال ترون ما تحبون  -معاوية بن  ومر  احلديثح عن السفياين وأنهح من نسل  يزيد، السفياين من بالد الشام

وعلى  - ت الكلمة وخرج السفيانيحتى يختلف بنو فالن فيما بينهم فإذا اختلفوا طمع  الناس وتفرق
أي حاٍل إن كان احلكم البعثي البائد يف العراق هو احلكم العباسي الثاين أم مل يكن فإن العالمة املهمة هي 

ليس هناك من ، وعالمة السفياين إىل هذه اللحظة مل تظهر لنا أيُّ  ائحٍة من لوائحها، عالمة السفياين
بأن رجال  أو بأن حاكما  خيرج من  يف بالد الشام  ا تنيبءرطة السياسية اخلاو  د الٍة على وجود السفياين

ألن السفياين كما ، األردن ولبنان وسورياو  يعين على فلسطني، سوريا فيحكم على بالد الشام باملعىن القدمي
 نيورد يف الروايات ميلك الكور اخلمس وهي املناطق املهمة يف بالد الشام دمشق ومحص وقنسرين وفلسط

السفياين عالمٌة ، األردن هكذا ورد  ذكرها يف روايات أهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيو 
واضحٌة طبعا  هناك من الناس من يقول بأن السفياين شخٌص موجود يف سوريا يف اجليش السوري لكن  ا 
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 . دليل على مثل هذا الكالم
عن أبي جعفٍر  -لسي عن الكايف الشريف الـمجضا  نقلها الشيخ روايٌة أخرى عن أيب جعفٍر عليه السالم أي

عليه السالم قال: ال ترون الذي تنتظرون حتى تكونوا كالمعز ة الموات التي ال يبالي الخابس  اين يضع 
الرواية يرويها أبو اجلارود عن إمامنا  - يده  منها ليس لكم شرٌف ترقونه وال ِسناٌد تسندون إليه أمركم

 - ال ترون الذي تنتظرون -لسي عن كتاب الكايف الشريف إمامنا يقول الـمجالرواية رواها الشيخ و  الباقر
ال ترون الذي تنتظرون حتى  -للفرج األعظم إلمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه  ؟ا انتظار ألي شيءٍ 

املوات يعين  ةاملعز  و  هي مؤنث املاعز ةاملعز ، املوات ةاملعز  ، املوات يعين املاعز ةاملعز   - الموات ةتكونوا كالمعز  
هي العنزة اليت يتساوى جسمها فال يوجد جزء من أجزاء بدهنا أكثرح حلما  او شحما  لذلك اليت  ا يبايل 

اخلابس هو األسد ويحقالح لألسد خابس ألنهح خيبس خيتفي كي يصطاد فريسته فيقال لألسد خابس ، اخلابس
املوات اليت  ةاملعز   - حتى تكونوا كالمعز ة الموات - هو من أمساء األسد اخلباسو  اخلابس، ويحقال لهح خباس

تساوى بدهنا تساوت أعضاء بدهنا فال يوجدح حلٌم أكثر يف جانب من جوانب بدهنا أكثر من اجلانب 
لذلك األسد حني يصطادها فرياها متساوية من مجيع اجلهات فال يبايل حينما يريد أن يبدأ ، اآلخر

باعتبار أن األسد إذا اصطاد فريسة  وهناك ، وأكلها  ا يبايل أن يبدأ بأي جانٍب من جوانب بدهنا بافرتاسها
حلٌم أكثر يف جانب من جوانب بدهنا وهذه عادة  تكون الفريسة السمينة يكون يف بعض جوانب بدهنا حلم 

لكن حينما تكون ، ا  بافرتاس اجلانب الذي يكون أكثر حلما  وأكثر شحم ، فاألسد يبتديءأو شحم أكثر
  .الفريسة متساوية فال يبايل اخلابس أين يضع يده

وهذا يحشري إىل ضعف الشيعة  - حتى تكونوا كالمعز ة الموات التي ال يبالي الخابس  اين يضع يده  منها
ال ترون الذي تنتظرون حتى تكونوا   -هذا يشري إىل شدة البالء الذي يلقاه الشيعة يف زمان الغيبة 

 ةاملهولة أي املعز  ةويف بعض الروايات كاملعز  - عز ة الموات التي ال يبالي الخابس  اين يضع يده  منهاكالم
املهولة اخلائفة املرجتفة  ا تكون   ةاخلائفة، فال يبايل اجلازرح أين يضع يدهح منها، اجلازر يعين القصاب فاملعز 

ن ميسكها من أي جانب استعدادا  لذحبها مقدمة  كثرية احلركة وإمنا تكون ساكنة، لذلك اجلازر  ا يبايل أ
حتى تكونوا كالمعز ة الموات التي ال يبالي الخابس  اين يضع يده  منها ليس لكم شرٌف  -لذحبها 
 ليس لكم شرٌف ترقونه -ليس لكم شرف يعين ليس لكم، ليس لكم مكاٍن عاٍل تصعدون إليه  - ترقونه

يحشريح إىل تـ ف رُّق    وهذا - وال ِسناٌد تسندون إليه أمركم -عدون إليه الشرف هو املكان العايل، ترقونه تص -
فاإلمام صلوات اهلل ، ن وبسبب قسوة الظاملنيالـمحشدة و  كلمة الشيعة وإىل ضعفهم بسبب شدة البالء

، هروف التشريد، بظروف القتل، وسالمه عليه يقول إنكم لن تصلوا إىل فرجكم ما مل متروا هبذه الظروف
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ال ترون الذي تنتظرون حتى تكونوا كالمعز ة  -ن الشديدة اليت مترُّ عليكم والـمح ف البالء الشديدهرو 
 . إىل آخر الرواية الشريفة - الموات

عن علي بن سويد أنه  كتب إلى أبي الحسن لسي عن الكايف: الـمجروايٌة أخرى أيضا  ينقلها الشيخ 
هو هذا علي السائي وهو آخر من كتب لإلمام الكاهم سويد بن  علي - موسى عليه السالم في الحبس

وحني سأل اإلمام الكاهم صلوات اهلل وسالمه عليه مىت ، صلوات اهلل وسالمه عليه رسالة  يف سجنه  األخري
تكتحلح نواهرنا برؤيتك يا ابن رسول اهلل وأجابهح اإلمام الكاهم عليه السالم أنتظرين يوم اجلمعة عند الضحى 

من خالل دفع األموال   هذا كان لهح طريق، القصة معروفة تعرفوهنا هو هذا نفسه علي السائيو  على اجلسر
كان لهح طريق يتمكن أن يصل  إىل اإلمام الكاهم عليه السالم فيوصل الرسائل إليه إىل سجنه  وكان اإلمام 

السالم في  عن علي بن سويد أنه  كتب إلى أبي الحسن موسى عليه -يكتب اإلجابة على رسائله  
طبعا  هنا الشيخ الـمجلسي أخذ مقطع من الرسالة وإ ا  - الحبس وسأله  عن مسائل فكان فيما أجابه  

فكان فيما  -الرسالة موجودة يف اجلزء الثامن من كتاب الكايف الشريف مفصلة، هنا نقل سطورا  منها 
 -هنا إىل السفياين، نأيت على بيان معناه املشوه اإلعرايب يشري اإلمام  - أجابه  إذا رأيت المشوه األعرابي

 -يعين أن فـ ر ج ك قريب يا علي بن سويد  - إذا رأيت المشوه األعرابي في جحفٍل جرَّار فانتظر فر جك
فانتظر فر جك ولشيعتك المؤمنين، وإذا انكسفت الشمس فارفع بصرك إلى السماء وانظر ما فعل اهلل 

هذي هي  - ك ج مال  ج مال  وصلى اهلل على م ح مٍَّد وآله األخيارعزَّ وجلَّ بالمؤمنين فقد ف سرت  ل
فاإلمام هنا ، الرسالة طويلة موجودة يف اجلزء الثامن من كتاب الكايف الشريفو  السطور األخرية من الرسالة

؟ ملاذا قال عنهح املشوه، املشوه األعرايب هو السفياين - إذا رأيت المشوه األعرابي -ذكر إليه عالمات 
ومر  علينا يف ، مر  علينا يف الروايات السابقة أن  يف وجهه  أثرح اجلحد ري، لوجود عيوب خلقية يف وجهه  

ي لح للذي ينظر إليه وكأنهح أعور ، ليس أعور ولكن هناك نقطة يف عينه، الروايات السابقة أن  يف عينه نقطة خيح
يف وجهه  أثرح اجلدري وأثرح اجلدري معروف وبسبب ، هه  هناك تشويه خلقي يف وج، فاملراد من املشوه هو هذا

الدمامل اليت خترج يف وجه اإلنسان يف جسم اإلنسان بسبب مرض اجلدري خترج دمامل محراء دمامل وردية 
وهناك نقطة يف عينه كما ، مث بعد ذلك تتقيح وتبقى آثارها على شكل نقط أو ححفر يف وجه اإلنسان

وصف األعرايب هنا ليس املراد األعرايب يعين البدوي الذي يسكن  - ه األعرابيالمشو  -وصفتهح الروايات 
 . املراد من األعرايب هو صفة للناصيب، يف البادية

األعرايب صفة يف الروايات ولذلك حينما يتحدث أهل البيت عن أشد أعداء أهل البيت عن أشد النواصب 
 - إذا رأيت المشوه األعرابي -األعرايب هو الناصيب ، عن أشد أعداء أهل البيت نصبا  ، يحقال األعرابيان
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فحينما يتحدثون عن ، األعرايب هو الناصيب هذه من مجلة األوصاف املوجودة يف روايات أهل بيت العصمة
يعين السفياين  - إذا رأيت المشوه األعرابي -هو الناصيب  شخص ويصفونهح باألعرايب فاملراد من األعرايب

جر ار إشارة  - في جحفٍل جرَّار -اجلحفل هو القوة العسكرية املتماسكة  - حفٍل جرَّارفي ج -الناصيب 
إىل العدد الكبري من القوات العسكرية، اجلحفل قوة عسكرية متماسكة، وجر ار إشارة إىل قوة عسكرية كثرية 

ألن علي بن سويد كان  أين يراه؟ يراه يف العراق - إذا رأيت المشوه األعرابي في جحفٍل جرَّار -العدد 
وإ ا السفياين سوف  - إذا رأيت المشوه األعرابي في جحفٍل جرَّار -يقطنح يف العراق يعيشح يف العراق 

خيرج يف الشام ويبقى يف الشام عدة أشهر يف صراع مع رايات خمتلفة يف بالد الشام حىت يتسق لهح األمر 
إذا رأيت المشوه األعرابي في جحفٍل جرَّار  -جر ار يتوجه إىل العراق، فيتوجه جبيٍش جر ار جبحفٍل 

ليس فقط الفرجح لك  - فانتظر فر جك ولشيعتك المؤمنين -يعين أن الفرج قريٌب جدا   - فانتظر فـ ر ج ك
 - فانتظر فر جك ولشيعتك المؤمنين وإذا انكسفت الشمس -ابن سويد وإمنا لك وللشيعة املؤمنني  يا

 .  انكساف قلنا انكساف يف غري موعده وسيكون يف شهر رمضانوهذي عالمة أخرى وهذا ا
وعندها يسقطح حساب ، مر  علينا يف الروايات هناك خسوٌف وكسوٌف يف شهر رمضان يف غري موعدمها

وإذا انكسفت الشمس فارفع بصرك إلى السماء وانظر ما فعل اهلل عزَّ  -املنجمني وحساب الفلكيني 
أرفع  ؟باملؤمنني وجل  يقول اإلمام ارفع بصرك إىل السماء وانظر ما فعل اهلل عز  ملاذا  - وجلَّ بالمؤمنين

وكذلك هناك ، اخلسوف يف غري موعدمهاو  بصرك إىل السماء لرتى هذه العالمة الواضحة وهو الكسوف
يف  هناك صور وآيات يراها الناس، آيات مر  احلديث عنها أنه خترج صورة يف القمر وخترج يد يف السماء

وإذا انكسفت الشمس فارفع بصرك إلى السماء وانظر  -وهي عالئم لفرج املؤمنني ، يف القمرو  الشمس
فقد ف سرت  لك ج مال  ج مال  وصلى اهلل على  -مث يقول اإلمام  - ما فعل اهلل عزَّ وجلَّ بالمؤمنين

ال   قد - م ح مٍَّد وآله األخيار املوضوعات اليت سألت عنها قطعا   يعين قد بينت لك :فسرتح لك مجح ال  مجح
 . ق طعا  بشكٍل جممل

عن ابن خ نيس قال: ذهبت  بكتاب عبد السالم بن نعيم وسدير وكتب غير واحٍد الرواية اليت بعدها: 
إلى أبي عبد اهلل عليه السالم حين ظهرت المس وِّدة قبل أن يظهر و لد  العباس بأنى قد قدرنا أن يؤول 

ترى؟ قال: فضرب بالكتب األرض ثم قال: أ ٍف أٍف ما أنا لهؤالء بإمام أما هذا األمر إليك فما 
خنيس كان اخلادم ، والـمحعال بن خنيسالـمحعال بن عن ابنح خحنيس هو  - يعلمون أنه  إنما يقتل السفياني

، كان اإلمام بن خنيس اخلادم اخلاص عن ابن خنيس هو املعال، اخلاص لإلمام الصادق عليه السالم
سدير هذا  - قال:ذهبت  بكتاب عبد السالم بن نعيم وسدير -صادق يعتمد عليه يف األمور اخلاصة ال
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بن  يعين املعال، رسائل :كتب  - وكتب غير واحٍد إلى أبي عبد اهلل -حكيم بن  سديرح ، هو سدير الصرييف
 اء كتبوا رسائل نعيم ومن سدير الصرييف ومن أشخاص آخرين هؤ بن  خنيس وصلتهح رسائل من عبد السالم

فأرسلوا كتبا  ، وهؤ اء كانوا يعيشون يف العراق، وكان اإلمام يعيشح يف املدينة، إىل اإلمام الصادق عليه السالم
  ؟إىل اإلمام الصادق مىت

أبو مسلم اخلراساين هو الذي م ه د  األمر ، محس و دة هم مجاعة ايب مسلم اخلراساينـال، محس و دةـحني ههرت ال
بعد أن استوىل على ، استوىل على خراسانو  أول ما ههر ههر يف خراسان، ء ولتأسيس الدولة العباسيةلنشو 

باعتبار أن األمويني وأن الوايل ، زيدبن  خراسان وطرد  األمويني من خراسان فرفع الشعار بطلب ثأر حيىي
فطلب ، اهلل وسالمه عليهاإلمام السجاد صلوات بن  زيد، زيدبن  األموي يف خراسان هو الذي قتل حيىي

يطلبون الرضا ، زيد باعتبار أن العباسيني يف بداية أمرهم كانوا يرفعون شعار الرضا من آل ُمح م دبن  بثأر حيىي
فبعد أن استوىل ، وهذا هو شعار أيب مسلم اخلراساين، هذا الشعار العام الذي كانوا يقاتلون حتته، آلل ُمح م د

بن  زيد وقال حنن نقتل قـ ت لة حيىيبن  رفع شعار يا لثارات حيىي، زيدبن  ت لة حيىيعلى خراسان أخذ يتتبع قـ  
زيد قال بن  فبعد أن قتل قتلة حيىي، زيدبن  فلبس السواد ملدة سبعة أيام حزنا  على حيىي، زيد ونلبسح السواد

الذين كانوا يف العراق بين أمية ، يعين حىت نقتل بين أمية، حننح نبقى نلبس السواد حىت نطلب ثأر احلسني
وبعد ذلك أقر  العباسيون السواد فصار شعارا  ، الذين كانوا يف الشام ومن هنا بدأ السواد شعارا  لبين العباس

عارا  لراياهتم وهي تلكم الرايات السود املذمومة اليت تحقبل من خراسان إىل العراق  عارا  للباسهم وش  هلم صار ش 
حني استوىل أبو مسلم اخلراساين على خراسان  :يعين حني ههرت املس و دة - حين ظهرت المس وِّدة -

وهناك حوادث تأرخيية معروفة يف شأن الدولة العباسية وأن أبا مسلم اخلراساين راسل اإلمام الصادق وكذلك 
اإلمام راسل ، أبو س لمة اخلال ل الذي كان يسمى بوزير آل ُمح م د وهو من كبار مؤسسي الدولة العباسية

 ...  على أي حالٍ ، الصادق وتفاصيل يف هذا املوضوع
وجاء ، خنيس أخذ جمموعة من الرسائل منها رسالة سدير رسالة عبد السالم وآخرينبن  الرواية تقول املعال

هذه الرايات ، فكان بعض الشيعة يتوقعون أن هذه الرايات، يوم ههرت املس و دة ؟هبا إىل اإلمام الصادق مىت
حين ظهرت  -باعتبار أن القوم رفعوا شعار الرضا من آل ُمح م د ، ة ألهل البيت لإلمام الصادقمنسوب

كانوا متخفني ،  ألن العباسيني كانوا خمتفني يف الكوفة يف تلكم الفرتة - المس وِّدة قبل أن يظهر و لد  العباس
بعد ذلك ، ي جيري خارج هذا السردابيف سرداب يف دار أيب س لمة اخلال ل واصال  ما كانوا يعرفون ما الذ

ماذا كان يتصور  - حين ظهرت المس وِّدة قبل أن يظهر و لد  العباس -ههر العباسيون وآل  األمرح إليهم 
يعين  - أن يؤول هذا األمر إليك -يعين هكذا توقعنا قد رنا توقعنا  - بأنَّا قد قدرنا -الذين معه و  سدير
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قال: فضرب بالكتب  -اإلمام ماذا كان جوابهح؟  - فما ترى؟ -احلاكم  ان يرجع األمر إليك فتكون أنت
ألن اإلمام غضب من حتليل أصحابه ، من هذا التحليل، من هذا  -مغضبا   -رماها إىل األرض  - األرض

إشارة أو ا  إىل غضبه   - فضرب بالكتب األرض -التوقع، من أين جئتم هبذا التوقع وأنا مل أخربكم بذلك 
وهذه الكلمة تستعمل ألي  - فضرب بالكتب األرض ثم قال: أ ٍف أفٍ  -ا  استسخافا  هلذا الكالم وثاني

مراد اإلمام ما ، كتبوا إيل  هبؤ اء الذين - ثم قال: أ ٍف أٍف ما أنا لهؤالء بإمام -شيٍء؟ للرفض لالستنكار 
إذا أنا كنتح إماما  لكم إماما  هلم أفليس وإمنا يريد أن يقول ، أنا هلؤ اء بإمام  ا يريد أن اإلمام ينفي تشيعهم

، هبذه التحليالتو  من أين جاءوا هبذه التخرصات، الواجب عليهم أن يعرفوا قويل يف ذلك فيحسلموا لقويل
وهذا موجود ، وهذا يأيت من ا استعجال ليس غريبا  هذا خصوصا  لشخصية مثل شخصية سدير الصرييف

 . على طول التاريخ يف الشيعة
ا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه كان يقول عن سدير الصرييف كان يقول عنهح سدير عصيدٌة بكل إمامن
عصيدة بكل لون  ا أريد أن أطيل الوقوف كثريا  عند هذه املسألة لكن عندنا ، إشارة إىل تعجلهح لألمور، لون

قال اإلمام صلوات اهلل وسالمه  يعين كما، يف األمثال الشعبية العراقية يقولون فالن إله بكل طبيخة لبيخة
العصيدة يف لغة العرب رمبا تحطلق على اهلريسة على نوع من أنواع اهلريسة ، عليه سدير عصيدٌة بكل لون

اآلن قطعا  يف زماننا هذا قد تستعمل كلمةح العصيدة يف العراق يف الشام يف اخلليج أو حىت ، يحقال هلا عصيدة
ء آخر لكن أنا أحتدث عن كالم األئمة يف زماهنم العصيدة قد تطلق على يف مشال أفريقيا فتحطلق على شي

احلالوة النجفية ، وقد تطلق على نوع من أنواع احللوى ما تسمى اآلن حبلوى الطحني، نوع من أنواع اهلريسة
 العصيدة بشكل دقيق، أما قول اإلمام إن  سدير عصيدة بكل لون، هكذا ورد  وصفها يف كتب اللغة، يعين

أنا أوردت هذه املعاين ألنهح رمبا الذي يحراجع كتب اللغة جيد هذه املعاين اليت ذكرهتا فقد  ا جيد مطابقة بني 
اإلمام حينما يقول إن سدير عصيدة بكل لون فما معىن عصيدة بكل لون ، هذه املعاين وبني كلمة اإلمام

العصيدة اليت يشري ، وهي حالوة الطحني أو إذا كانت اهلريسة نوع من احللوى، إذا كانت العصيدة هريسة
 دقيق يعين طحني، د قيٌق يـحل تُّ بالسمن، العصيدة هو دقيقٌ ، إليها اإلمام وهو املعىن الدقيق لكلمة العصيدة

ر سح بالسمن، يـحل تُّ بالسمن مث يحطبخ بعد ذلك ل طح بالسمن خلطا  ، يـحل تُّ بالسمن يعين ميح اللت  هو ، يـحل ت  ، خيح
ر سح بالسمن، ول ت هح يعين خلطهح ، م ر ث هح يعين جزأهح ، يحقال م ر ث هح ، املرثو  لطاخلو  املرس ر ثح وميح ، فهو دقيٌق يـحل تُّ وميح

وهذا حينئٍذ حينما نأيت بدقيق فنلت هح ومنرسهح بالسمن سيكون مادة  أولية ميكن أن تتشكل وتكون دخيلة  يف 
املادة األولية لعدة أنواع من احللويات أو لعدة أنواع من عدة أنواٍع من الطبخات ميكن أن تكون هذه هي 

بألوان متعددة من ، لذلك يقول عصيدة بكل لون يعين أن هذه العجينة تتلون بألوان عديدة، اخلبز
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الذي يبدو من الروايات كانت له اهتمامات سياسية يف ، ألن سدير كان يتعجل هذا األمر، الطبخات
ن سدير حينما يـ لححُّ على اإلمام يف أنهح هل هو الذي سيقومح باألمر فاإلمام يقول هذه الرواية هي ع، و زمانه  

لهح أحسب هذه اجلداء جمموعة من اخلراف فيذهب سدير فيجد أن عدد هذه اجلداء سبعة عشر اإلمام 
ات هي هذه الرواية وأمثاهلا من الرواي ،يقول لهح لو كان عندي أنصار بعدد هذه اجلداء لنهضتح باألمر

  .ولذلك هو تعر ض للسجن، منقولة عن سدير الصرييف هذا
رواية عن ، اآلن احلقيقة تذكرهتا يرويها الشيخ الكشي يف رجاله  ، هناك رواية ينقلها الكشي وردت يف ذهين

كنت  مع اإلمام الصادق في المسجد الحرام وكان كفي بكفِه ونحن  -زيد الشحام يقول ، زيد الشحام
ة فاإلمام كان يبكي ويدعو لسدير الصيرفي ولعبد السالم أيضا ، فكان صديقا  نطوف حول الكعب

لسدير يدعو لهما بالخروج من السجن، واإلمام كان يقول لزيد الشحام أترى ما فعل اهلل بي لقد 
على أي حاٍل أنا  ا أريد  - استجاب لي في سديٍر وفي عبد السالم وقد أطلق سراحهما من السجن

يف برنامج يف فناء الكايف ، من التع جُّلو  هذه التفاصيل لكن هذا النوع من ا استعجل الدخول يف كل
حتدثت عن ، الشريف حلقة يوم أمس كان احلديث عن التسليم وهذا مصداق من مصاديق عدم التسليم

مه القول مني في جميع األشياء قول آل م ح مٍَّد صلوات اهلل وسال -التسليم ألهل البيت وعن الساملية 
لذلك اإلمام وجد هذا التصرف  - عليهم أجمعين ما أسّروا وما أعلنوا ما بلغني عنهم وما لم يبلغني

أي  - ثم قال: أ ٍف أٍف ما أنا لهؤالء بإمام أما يعلمون أنه   -خمالفا  للتسليم فضرب بالكتب األرض 
السفياين إمنا يظهر يف ، و ههر السفياين مل يكن قدو  - إنما يقتل السفياني -أي القائم باألمر ، املهدي

ذلك الذي يقتل السفياين الذي سيظهرح ، املهدي هو الذي سيقتل السفياينو  زمان الدولة العباسية الثانية
وليس أنا هكذا يريد إمامنا  ذلك هو صاحبح األمر الذي ميألها قسطا  وعد ا  ، عند الدولة العباسية الثانية

 . صلوات اهلل وسالمه عليه أن يقول
عن جابر األنصاري عن النبي صلى اهلل عليه وآله قال: منا مهدي  هذه األ مَّة إذا صارت روايٌة أخرى: 

الدنيا هرجا  ومرجا  وتظاهرت الِفت ن وتقطعت الس ب ل وأغار بعضهم على بعض فال كبير يرحم صغيرا ، 
ين يفتح  حصون الضاللة وال صغير يوقر كبيرا  فيبعث اهلل عند ذلك مهديَّنا التاسع من صلب الحس

وقلوبا  غ فال  يقوم في الدين في آخر الزمان كما قمت بِه في أول الزمان ويمأل األرض عدال  كما م ِلئت 
ح معاين بعض ، الرواية واضحة و ا أهن أهنا حتتاج إىل كثري شرحٍ  - جورا   لكن أمرُّ عليها مرورا  سريعا  أحبني 

 - منا مهدي  هذه األ مَّة -اري ينقل عن نبينا صلى اهلل عليه وآله جابر األنص، الكلمات غري الواضحة
صارت الدنيا هرجا  يعين كثرت فيها ، هرجا   - إذا صارت الدنيا هرجا  ومرجا   -مىت؟ ، وهذه العبارة واضحة
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ثـحر  فيها ا اختالط اختلطت  - هرجا  ومرجا   -كثرت فيها الف َت وكثر فيها القتل ،  الف َت   فيها األمور ومرجا  ك 
منا مهدي  هذه األ مَّة إذا صارت الدنيا هرجا   - واشتبكت فيها األمور كما يحقال اختلط احلابل بالنابل

ثـحر  القتل بسبب احلروب  - ومرجا   تظاهرت يعين  - وتظاهرت الِفت ن -إذا اختلطت األمور وك ثحرت الف َت  وك 
 - وتقطعت الس ب ل -توالت الف َت  ، راء بعضك ثحرت وجتمعت وصار بعضها فوق بعض وصار بعضها و 

تقطعت السحبحل إما املراد تقطعت السبل تقطعت الطرق حبيث أصبحت الطرق غري آمنة  ا يأمن اإلنسان 
أن تحغري دولة ، أغار بعضهم أن يحغري أحدهم على اآلخر - وأغار بعضهم على بعض -على نفسه بقرينة 

أو املراد تقطعت السبل ، الغارات، اإلغارات هي احلروب، على قبيلة قبيلة، مجاعة على مجاعة، على دولة
الناس يف حرية من أمرهم  ا مييزون بني ، تقطعت سبل اهلداية بالناس، تقطعت السبل بالناس سبل اهلداية

منا مهدي  هذه األ مَّة إذا صارت الدنيا هرجا  ومرجا   -الناس يعيشون يف شبهات ، الضاللو  اهلدى
الِفت ن وتقطعت الس ب ل وأغار بعضهم على بعض فال كبير يرحم صغيرا  وال صغير يوقر كبيرا   وتظاهرت

يعين إذا تغريت األمور فسدت األخالق فسدت األعراف تغريت اآلداب  - فيبعث اهلل عند ذلك مهديَّنا
سني يعين من صحلب احل - فيبعث اهلل عند ذلك مهديَّنا هو التاسع  من صلب الحسين -تبدلت الناس 

املراد من حصون الضاللة و  - التاسع من صلب الحسين يفتح  حصون الضاللة -من ههر احلسني 
هو يفتحح حصون الضاللة ويفتح  - يقوم في الدين -القلوب الغافلة  - وقلوبا  غ فال   -الدول الكربى 

القلوب الغافلة ، قلوب امليتةال، القلوب اليت  ا خري فيها و ا شر ؟القلوب الغافلة القلوب الغافلة ما هي
يقوم في الدين  -فيفتح هذه القلوب الغافلة ، القلوب اليت هي كالشن البايل كالثوب املمزق، القلوب امليتة

في أول الزمان ويمأل األرض عدال  كما  -النيب يتحدث عن نفسه   - في آخر الزمان كما قمت بهِ 
 . م ِلئت جورا  

أبو  - و خديجة عن إمامنا الصادق عليه السالم قال: سأله  رجٌل وأنا أسمعيرويها سالم أبروايٌة أخرى: 
إني أصلي الفجر ثم أذكر  اهلل بكل ما أريد  أن أذكره  مما  -الرجل يسأل فماذا يقول؟، خدجية يسمع

يجب  عليَّ فأريد  أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك قال: ولما؟ قال أكره  أن تطلع 
وهذا يشري إىل ا انتظار الشديد لشيعة أهل البيت هلذه العالمة من مجلة  - من غير مطلعها الشمس

من مجلة عالئم الظهور أن تشرق الشمس من ، العالئم هو أن تشرق الشمس من املغرب هكذا يف الروايات
مات ينتظرها هذه العالمة كانت من أكثر العال، يسقط حساب املنجمني وحسابح الفلكيني حينئذٍ ، املغرب

ألن هذه العالمة ورد احلديث عنها كثريا  يف كلمات النيب األعظم صلى اهلل عليه وآله ، شيعة أهل البيت
فهذا الرجل من شيعة اإلمام الصادق عليه السالم يسأل اإلمام يقول: يا ابن رسول اهلل أصلي صالة ، وسلم
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، س لكنين أكرهح ذلك أكره أن أنام قبل طلوع الشمسالفجر مث أقوم بتعقيبايت فأريدح أن أنام قبل طلوع الشم
ولكن ، هناك كراهة يف النوم يف هذا الوقت، طبعا  هو مستحب أن  اإلنسان يبقى مستيقظا  ما بني الطلوعني

، يف بعض األحيان اإلنسان يصيبهح التعب فهذا الرجل  ا يريد أن ينام  ا من جهة كراهة النوم بني الطلوعني
فكأن ، وايات ملاذا يحكره النوم بني الطلوعني ألن هذه الساعة هي الساعة اليت تـحق س مح فيها األرزاقألنهح يف الر 

املراد من األرزاق ليس و  الذي ينام ينام عن رزقه هكذا ورد يف الروايات و ا أريد اخلوض يف هذا املطلب
ة األرزاق املعنوية وهناك أرزاق ما بني املادة األرزاق املادي، األرزاق أعم  من األرزاق املادية، األرزاق املادية

لرمبا األرزاق املعنوية وما يدخل يف دائرة التوفيق ويف دائرة اخلحذ ان ما هو أهم وأوسع ، و واملعىن األرزاق كثرية
 . وليس الكالم يف هذا املطلب، دائرة  من األرزاق املادية

خياف أن تطلع الشمس  ؟ملاذا، ن أنام قبل طلوع الشمسفهذا الرجل املوايل لإلمام الصادق يقول إين أكره أ
فهو معىن ذلك أنه يرتقب ، من غري جهة طلوعها املعتاد من جهة املشرق وهو مل يكن قد ألتفت إىل ذلك

مجيء ذلك الفرج الذي تنتظره الشيعة ـيف كل يوم مرتقبا  ل، يرتقب يف كل حلظة طلوع الشمس، يف كل يوم
ع فقال: إني أصلي الفجر ثم اذكر اهلل بكل ما أريد أن أذكره مما يجب علي سأله  رجٌل وأنا أسم -

فأريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك، قال: ولما؟ قال: أكره أن تطلع الشمس 
قال: ليس بذلك  -يعين أكره أن تطلع الشمس من غري مطلعها وأنا لست مستيقظا   - من غير مطلعها

قال: ليس بذلك  -هذا األمر فهذا األمر  ا خيفى عليك لو طلعت من غري مطلعها لو كان  - خفاء
خفاء انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثمَّ فمن هناك تطلع الشمس ليس عليك من حرٍج أن تنام إذا  

إذا كانت الشمس خترج من املغرب وهي العالمة فأنت  :قال له، اإلمام هنا بني له - كنت قد ذكرت اهلل
أن تعرف ذلك قبل خروج الشمس ألنك سرتى اجلانب الذي ستخرج منه الشمس قد أسفر يعين أن ميكن 

الفجر أيضا  سيكون من جهة املغرب باعتبار هو يصلي صالة الفجر فكيف يصلي صالة الفجر  ابد أن 
جلهة فاإلمام يقول له هذا األمر لن خيفى عليك تستطيع أن تنام ألنك ستعرف من خالل ا، يراقب الفجر

الشيء اإلعتيادي أن الفجر يتبني من جهة املشرق لكن إذا كانت الشمس خترج من ، اليت يتبني منها الفجر
إذا  ، من جهة املغرب ؟يعين سيسفر اجلو من أي جهة، جهة املغرب فإن الفجر سيتبني لك من هذه اجلهة

اء انظر من حيث يطلع قال: ليس بذلك خف -كانت العالمة يحراد أن تتحقق يف ذلك الوقت مثال  
قد  - الفجر فمن ثمَّ فمن هناك تطلع الشمس ليس عليك من حرٍج أن تنام إذا كنت قد ذكرت اهلل

  صليت وقد دعوت وقد أتيت بالتعقيبات.
الرواية عن أبي عبيدة الحّذاء قال: سألت أبا جعفٍر عليه السالم عن هذا األمر متى روايٌة أخرى: 
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الرواية هنا كما يبدو ناقصة سقطت  - ون أن يجيئكم من وجه فال تنكرونهيكون؟ قال: إن كنتم تؤمل
ملن أراد أن يصحح هذه الرواية يف اجلزء الثاين ، 465صفحة:  029هذي الرواية: ، منها بعض الكلمات
 لعلي، هذه الرواية حبسب ما أتذكر كتاب اإلمامة والتبصرة هو لوالد الشيخ الصدوق ،واخلمسني من البحار

إن كنتم  -يف كتاب اإلمامة والتبصرة يعين يف املصدر األصلي الرواية هكذا موجودة ، بابويه القميبن 
كما موجود هنا يف املَت الذي بني   ليس - تؤملون أن يجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجٍه فال تنكرونه

النص ،  ا معىن هلا ألن الرواية تكون ناقصة - إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه فال تنكرونه -يدي 
يعين مث جاءكم من  - إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجٍه فال تنكرونه -الصحيح 
ألن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه أبو عبيدة ، هذي أيضا  الرواية تقع يف سياق  معىن التسليم، وجٍه آخر

من  - قال: إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه - ؟احلذ اء يسأل اإلمام الباقر عن هذا األمر مىت يكون
 -من جهة مكة ، الروايات عن األئمة أخربتنا أن جميئه يكون من جهة احلجاز؟ وأي جهةٍ ، تتأملون، جهة

 سلمو ألمره إذا كانت العالمات - فال تنكرونه -فلرمبا جاءكم من وجٍه آخر  - ثم جائكم من وجهٍ 
 . أن هذا هو إمامكم العالئم واألدلة تشري إىل أنهو 

صحيح إن الروايات قالت إن خروجه من مكة لكن رمبا خيرج من غري ، يعين ليس هناك من قيٍد يقيد اإلمام
ثم  -من جهٍة ما  - إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه -الرواية هكذا تقول ، مكة حبسب هذه الرواية

يف رواياتنا إن اإلمام صلوات اهلل ، يف رواياتنا حنن - جاءكم من وجٍه آخر فال تنكرونه فإنه هو إمامكم
لكن مع ، وخطبته األوىل بني الركن واملقام وهذا الشيء الثابت يف الروايات، وسالمه عليه خيرج من مكة

قطعا  ، احتمال البداء ميكن أن حيدث البداء فيكون خروج اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه من جهٍة أخرى
لكن يف روايات املخالفني ألهل البيت هناك ورد ذكر يف ،  ا توجد جهة أخرى غري مكة يف رواياتنا الشيعية

و ا وجود ملثل هذه القرى  ، ويف بعض كتبهم امسها كرمية، رواياهتم أنه خيرج من قريٍة يف اليمن امسها كرعة
يعين حنن لو رجعنا إىل  ،كرعة وكرمية يف اليمن  ا يف الوقت احلاضر حبسب التتبع و ا حىت يف األزمنة القدمية

مثال  معجم البلدان لياقوت احلموي وهو من أفضل الكتب يف هذا الباب مل جند هناك ذكر لقريٍة يف اليمن 
العاص أن املهدي  خيرج من قريٍة يف اليمن امسها  بن  عمربن  نعم هو أورد رواية عن عبد اهلل، امسها كرعة

حينما ، يعطي عنها تفصيال  أو توضيحا  مثل ما هو يف باقي كتابه ملو  كرعة لكنه مل يعر ف هذه القرية أين
لكن ألنه  ا ، يذكر قرية أو مدينة يتحدث عن أوصاف املدينة وعن موقعها اجلغرايف وعن تأرخيها وغري ذلك

ي العاص أن املهدبن  عمربن  وجود ملثل هذه املدينة أو  ا وجود ملثل هذه القرية إ ا فقط يف رواية عبد اهلل
بأنه  لو كنتم  -الرواية تقول الكالم ليس مهما  يف هذا املطلب ، على أي حالٍ ، خيرج من قريٍة يحقال هلا كرعة
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 . تؤملون أن يأتيكم يجيئكم من وجه فجاءكم من وجٍه آخر فال تنكرونه
وأعظم من  عن أبي بصيٍر عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: قال: اهلل أجلُّ وأكرم  الرواية اليت بعدها: 

أن يترك األرض بال إماٍم عادل، قال: قلت  له:ج ِعلت  ِفداك فأخبرني بما أستريح  إليه، قال: يا أبا 
يعين حىت  - م حمَّد ليس يرى أ مَّة  م ح مٍَّد فرجا  أبدا ما دام لولد بني فالن م لك حتى ينقرض م لكهم

أتاح اهلل أل مَّة  -أتاح يعين س ه ل   - أل مَّة م ح مَّدٍ  فإذا انقرض م لكهم أتاح اهلل -ينقرض  محلك العباسيني 
هذا يكون قبل  - م ح مٍَّد برجٍل منا أهل البيت ي شير  بالت قى ويعمل  بالهدى وال يأخذ  في حكمِه الر شى

ٍد أتاح اهلل أل مَّة م ح مَّ  -لون أولوه يف أكثر من شخص ؤ لذلك امل، إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
أتاح اهلل أل مَّة م ح مٍَّد برجٍل منا أهل  -مىت ما انقرض محلكح العباسيني  ؟مىت - برجٍل منا أهل البيت

ي شير  بالت قى ويعمل  بالهدى وال يأخذ  في حكمِه الر شى، واهلل إني  -مشورتهح التقوى  - البيت ي شير  
ذو الخال  -لق ص رة يعين هي الرقبة أو هناية الرقبة ا - ألعرفه  باسمِه واسم أبيه ثم يأتينا الغليظ  الق ص رة

يعين أن هذا الرجل الذي يأيت بعد ، وهذه أوصاف اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه - والشامتين
 محلكح  - فإذا انقرض م لكهم -انقراض احلكم العباسي سيكون مقدمة  لإلمام احلجة عليه السالم 

ة م ح مٍَّد برجٍل منا أهل البيت ي شير  بالت قى ويعمل  بالهدى وال يأخذ  في أتاح اهلل أل مَّ  -العباسيني 
قد يكون هذا الرجل ، قد يكون هذا الرجل مرجعا  وفقيها  ، قد يكون هذا الرجل حاكما   - حكمِه الر شى

رمبا يكون ، لةمل تحشر الرواية إىل أنهح سيكون مثال  صاحب دولة أو رئيس دو ، سيدا  له منزلة اجتماعية كبرية
أتاح  -تمع له منزلة ومهابة اجتماعية واسعة الـمجورمبا يكونح سيدا  يف ، ورمبا يكون مرجعا  وفقيها  ، حاكما  

طبعا   - اهلل أل مَّة م ح مٍَّد برجٍل منا أهل البيت ي شير  بالت قى ويعمل  بالهدى وال يأخذ  في حكمِه الر شى
بن طاووس يف زمانه ومذكور هذا يف الكتب يف السيد علي بن هناك من فسر هذا الكالم يف السيد ا

وهناك من فسر هح بغري السيد ابن طاووس حىت يف زماننا هذا هناك ، السيد رضي الدين بن طاووس، طاووس
  .وهناك من فسره بتفسرياٍت أخرى، من فسرهح بالسيد اخلميين رمحة اهلل عليه
ذو الخال  -الغليظ الق ص رة هو إمام زماننا  - يأتينا الغليظ  الق ص رة واهلل إني ألعرفه  باسمِه واسم أبيه ثم

 - افظ  لما استودع يمألها عدال  وقسطا  كما مألها الفجار جورا  وظلما  حوالشامتين القائد  العادل ال
كان جسمهح اإلنسان عادة  يكون غليظ الق ص رة إذا  ، و الق ص رة هي الرقبة أو هناية الرقبة، الغليظ الق ص رة

إذا كان بعيدا  ما بني املنكبني و ا يكون بعيدا  ما بني املنكبني ما مل ، إذا كان بعيدا  ما بني املنكبني، متناسقا  
واسعح الصدر ، و فهذي من الصفات البدنية لإلمام احلجة عليه السالم أنهح واسعح الصدر، يكن واسع الصدر

املراد من البعيد ما بني املنكبني أن منطقة الكتف ، بني املنكبنيإذا كان جسمهح متناسقا  سيكونح بعيدا  ما 
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يعين املسافة بني هناية الرقبة وبني هناية الكتف أو هناية املَت املَت تكون املسافة واسعة ، هذه تكون واسعة
الشيء الطبيعي للجسم الذي يكون هبذه ، فهو واسع الصدر هو بعيد ما ينب املنكبني، طويلة نوعا  ما

ثم يأتينا  -املواصفات سيكون غليظ الق ص رة يعين أن منبت الرقبة سيكون غليظا  ستكون الرقبة واسعة 
اخلال مر  علينا يف احللقات املاضية أن  لإلمام شامة سوداء واضحة  - الغليظ  الق ص رة ذو الخال والشامتين

قال ذو اخلال وقلنا ،  وسالمه عليهعلى خده األمين شامة سوداء واضحة يف وسط خده  األمين صلوات اهلل
وحىت الشامة على ، يحقال هلا خالو  يحقال هلا شامة، الشامة إذا كانت على اخلد يحقال هلا خال يف الغالب

لكن يف الغالب يحقال للشامة املوجودة على اخلد أو يف الوجه يحقال هلا ، البدن يحقال هلا شامة ويحقال هلا خال
، املراد من الشامتني على ما يبدو الشامة اليت تكون يف كفه  اليمىن - والشامتينذو الخال  قال: -خال 

وهناك يف بعض الروايات وصف أنهح على ههره  ، هناك يف بعض الروايات وصف أن يف كفه  اليمىن شامة
أن هناك  ،اإلمامة كما يبدو من بعض الرواياتو  ما بني كتفيه هناك شامة وهو ختمح النبوة، هناك شامة أيضا  

، مرادي عالمة النبوة مرياث النبوة، اإلمامةو  شامة على ههره  الشريف ما بني الكتفني وهي هذه عالمة النبوة
فلرمبا أريد  من الشامتني هو ، اإلمامة صلوات اهلل وسالمه عليهو  هذي عالمة تشري إىل أنهح هو وريث النبوة

أو رمبا أحريد  ، ملوجودة يف يده  اليمىن صلوات اهلل وسالمه عليهالشامة او  هذا املعىن الشامة املوجودة بني كتفيه
ولكن من خالل تتبع ، من الشامتني قد تكون شامات يف وجهه  أصغر من اخلال رمبا يكون هذا املعىن

ويف بعض الروايات أن هذه الشامة ، الروايات هناك شامٌة كبرية يف ههر اإلمام بني كتفيه وهي عالمٌة خاصة
هذه ، هذه الشامة يصدر منها نور، فهذه الشامة عليها كتابة، تلف عن الشامات العادية يف اجلسميعين خت

  .اإلمامة يف بدن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليهو  وهي عالمة مرياث النبوة، الشامة هلا أوصاف معينة
 -ي يقود الناس إىل اخلري القائد الذ - ثم يأتينا الغليظ  الق ص رة ذو الخال والشامتين القائد  العادل

أي شيٍء أستودع؟ أستود ع األمانة اإلهلية، أستودع الوحي، أستودع القرآن،  - العادل الحافظ ِلما است ودِع
الحافظ  لما  -أستودع الدين، أستودع اإلسالم، أستودع الرسا ات السماوية، أستودع مرياث النبوة واإلمامة 

الرواية تشري إىل انقراض امللك العباسي مث  - ألها الف جار جورا  وظلما  استودع يمألها عدال  وقسطا  كما م
إن اهلل سبحانه وتعاىل يحتيحح ألحم ة  ُمح م د، ألحم ة ُمح م د لشيعة أهل البيت، فأحم ة ُمح م د هم شيعة أهل البيت 

م برجٌل يشريح بالتقى ويعملح يحتيحح هل ،هكذا ورد  يف كلمات املعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
شرطا  أن  وقلتح ليس ،باهلدى و ا يأخذح يف حكمه  الرحشى وذلك قبل ههور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه

ورمبا ، رمبا يكون عاملا  من العلماء، رمبا يكون زعيما  اجتماعيا  ، يكون حاكما  رمبا يكون مرجعا  وفقيها  للناس
 . كلها واردةا احتما ات  ، يكون حاكما  
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لسي عن اإلمام الباقر صلوات اهلل وسالمه وهو خياطب الـمجروايٌة أخرى من الروايات اليت رواها شيخنا 
قال: يا جابر  ال يظهر  القائم حتى يشمل  -يزيد اجلعفي من خواص أصحابه بن  جابر، جابر اجلعفي

ين الحيرة والكوفة، قتالهم فيها أهل البالد فتنٌة يطلبون منها المخرج فال يجدونه، فيكون ذلك ب
جابر كان وكيل ، اإلمام هنا حيد ث جابر وجابر من أهل الكوفة - على الس رى، وينادي مناٍد من السماء

يا جابر  -كان زعيم الشيعة يف العراق يف زمان اإلمام الباقر يف الكوفة ،  اإلمام الباقر عليه السالم يف الكوفة
أهل البالد املراد هنا أهل العراق ألن الكالم عن العراق  - أهل البالد فتنةال يظهر  القائم حتى يشمل 

هذه الفتنة  - حتى يشمل أهل البالد فتنة يطلبون منها المخرج فال يجدونه -عن جابر وعن الكوفة 
اسية تسبب قد تكون فتنة  سياسية، قد تكون فتنة  دينية، مل تبني الرواية ولكنها حريٌة عند الناس، الف َت  السي

احلرية للناس، الف َت  الدينية تسبب احلرية للناس، ف َت  احلروب، الف َت  وأنواع خمتلفة، هناك فتنة والناس يريدون 
حتى يشمل أهل البالد فتنة يطلبون منها المخرج فال يجدونه فيكون  -منها املخرج فال جيدون املخرج 

ة سياسية، فتنة عسكرية، وحىت لو كانت فتنة دينية فالف َت  والذي يبدو أهنا فتن - ذلك بين الحيرة والكوفة
طقٌة قريبة من واحلرية من - فيكون ذلك بين الحيرة والكوفة -الدينية أيضا  تقودح إىل القتل وإىل احلرب 

 وسواء كانت الكوفة القدمية أو الكوفة، الكوفة سواء كانت احلرية القدمية أو احلرية املوجودة اآلن يف زماننا
  .املناطق متقاربة، املوجودة اآلن يف زماننا

السحرى إذا كانت هي هذه اللفظة  - فيكون ذلك بين الحيرة والكوفة قتالهم فيها على الس رى
لكن حبسب املوجود يف النص السحرى يف لغة العرب هو السريح ، الصحيحة ورمبا وقع تصحيف يف الرواية

 -السريح يف وقت الليل يحقال له السحرى ، على األقدام أو على الدوابالسريح ليال  إن كان هذا السري ، ليال  
 ا أدري هل هناك منٌع من السري يف الليل، هل هناك حظٌر للتجوال  ا أدري،  - قتالهم فيها على الس رى

ادي قتالهم فيها على الس رى وين -رمبا هناك حظٌر للتجوال الرواية تريد أن تشري إليه يف وقت تلكم الفتنة 
فلرمبا تكون هذه العالمة يف شهر رمضان ألن املنادي الذي ينادي من السماء إمنا  - مناٍد من السماء

يكونح يف شهر رمضان إذا كان املراد من هذا املنادي الصيحةح اليت تكون يف فجر اليوم الثالث والعشرين من 
  شهر رمضان.

اليكون  -وهو خرٌب طويل وهنا اقتحط عت منهح سطور  الرواية اليت بعدها: عن إمامنا الصادق عليه السالم
 ا يكون ذلك يعين  ا يكون ههور إمام زماننا صلوات  - ذلك حتى يخرج  خارٌج من آل أبي سفيان

ومر  احلديث  - حتى يخرج خارٌج من آل أبي سفيان يملك  تسعة أشهر كحمل المرأة -وسالمه عليه 
األوصاف اليت مرت علينا يف كلمات أهل بيت العصمة صلوات  وهذا هو السفياين حبسب، عن السفياين
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اليكون ذلك حتى يخرج  خارٌج من آل أبي سفيان يملك  تسعة أشهر   -اهلل وسالمه عليهم أمجعني 
 -يعين حىت خيرج خارٌج من ولد الشيخ  - كحمل المرأة وال يكون حتى يخرج من و لد الشيخ فيسير

فيسير حتى ي قتل  ببطن  -هناك ههر النجف وهناك بطن النجف  - فيسير حتى ي قتل  ببطن النجف
حتى ي قتل ببطن  -أما بطن النجف يعين يف داخل النجف ، ههر النجف هو خارج النجف - النجف

النجف فواهلل كأني أنظر  إلى رماحهم وسيوفهم وأمتعتهم إلى حائٍط من حيطان النجف يوم االثنين 
  ؟و هذا الذي يستشهد يوم األربعاءمن ه - وي ستشهد يوم األربعاء

الرواية هنا تتحدث أن ههور اإلمام ، هو هذا اخلارجي الذي خيرج الذي قال عنه بأنه من ولد الشيخ
اليكون ذلك حتى يخرج  خارٌج من آل أبي  -صلوات اهلل وسالمه عليه يكون مسبوقا  بظهور السفياين 

وإ ا مرت علينا الروايات أن  ، تسعة أشهر بعد انتصاره  وهذه ال - سفيان يملك  تسعة أشهر كحمل المرأة
ستة األشهر األوىل يدخل يف ، املدة الكاملة من أول ما يبدأ السفياين يف حركته  إىل مقتله مخسة عشر شهر

بعد ذلك يتوجه إىل ، نزاعات وصراعات يف بالد الشام وهناك رايات يدخل معها يف حروب ينتصر عليهم
اليكون ذلك حتى يخرج  خارٌج من  -توجهه  إىل العراق إىل مقتله هي مدة تسعة أشهر  العراق من تاريخ

يعين  ا يكون اخلروج خروج السفياين حىت  - آل أبي سفيان يملك  تسعة أشهر كحمل المرأة وال يكون
هلم  ابد هناك من أسرة أو عائلة يحقال  - وال يكون حتى يخرج من و لد الشيخ -حتصل قبل ذلك عالمة 

عائلة الشيخ، أو أن الشيخ هنا أسٌم أو صفة لشخصيٍة لعائلٍة تكون معروفة، طبعا  هناك من قال بأن املراد 
من ولد الشيخ هناك من قال من الذين حبثوا يف روايات املالحم والف َت  أن اإلشارة إىل رجٍل من ولد الشيخ 

رف نسبة  إىل الشيخ راضي الذي كان يحقال راضي، وآل الشيخ راضي عائلة علمية معروفة يف النجف األش
عنهح فقيه العراق كان معاصرا  للشيخ األنصاري من علماء العراق ومن فقهاء العراق املعروفني، املعروفني بدقة 
التحقيق وبعمق الفهم يف النصوص الفقهية ولهح أسرة علمية معروفة بآل الشيخ راضي، هناك من قال هذا 

ليل على هذا، رمبا هذا احتمال من ا احتما ات، ولكن رمبا يحراد غري هذا املعىن، الكالم ولكن  ا يوجد د
رمبا املراد من ولد الشيخ إشارة إىل يعين عائلٍة يكون هلا منزلة معينة، يكون هلا صفة السيادة بني الناس فيحقال 

من و لد الشيخ  وال يكون حتى يخرج خارجٌ  -هلم آل الشيخ أو آل السيد صفة معينة لعائلة معروفة 
 فيسير حتى ي قتل ببطن النجف فواهلل كأني أنظر  إلى رماحهم -يسري مبجموعته ، عندهح جمموعة  - فيسير

وسيوفهم وأمتعتهم إلى حائٍط من حيطان  -إىل رماح مجاعته ، مجاعة هذا اخلارج من ولد الشيخ  -
وي ستشهد يوم  -ركة تكون احل - ثنينيوم اال -يعين جتمعوا يف زاويٍة يف مكاٍن يف النجف  - النجف
  .األربعاء



 الحلقة التاسعة البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 019 - 

عن الحضرمي قال: قلت ألبي عبد اهلل عليه السالم كيف نصنع  إذا خرج السفياني؟ روايٌة أخرى: 
قال: ت غيِّب  الرجال وجوهها منه وليس على العيال بأس، فإذا ظهر على األكوار الخمس يعني كور 

املراد إىل صاحبكم ، وا باحلركة إىل صاحبكمأعين حتركوا اجتهوا ابتدانفروا ي - الشام فانفروا إلى صاحبكم
إما أن يكون اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه قد خرج بشكٍل علين أو بشكٍل شبه علين قبل الظهور 

أو أنهح هناك جهات ورايات وهناك قادة يرفعون راية التمهيد لإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه وهناك ، األكرب
اإلمام أجازهم ، القرائن اليت تشري إىل أن هؤ اء مرضيون عند اإلمام مقبولون من قبل اإلمامو  األدلةمن 

  ؟السائل يسأل كيف نصنع إذا خرج السفياين، بشكٍل وبآخر فيكون النفري باجتاههم
يل مرت وقبل قل، تالحظون أن أصحاب األئمة كانوا يعيشون األجواء وكأن السفياين خيرج غدا  أو بعد غد

علينا الرواية هذا السائل الذي يسأل اإلمام  ا يريد أن ينام ما بني الطلوعني خياف أن خترج الشمس من 
تالحظون األجواء اليت كان يريب األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ، غري جهتها وهو  ا يعلم بذلك

عيش نفس األجواء اليت كان يعيشها لذلك حنن نتناول هذه الروايات كي ن، شيعتهم على هذه املعاين
 - ديننا جيب علينا أن نأخذهح من كلمات أهل البيت، أصحابح األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

كيف نصنع  إذا خرج السفياني؟ قال: ت غيِّب  الرجال وجوهها منه وليس على العيال بأس، فإذا ظهر 
جاء ذكرها يف روايات متقدمة فلسطني األردن دمشق واليت  - على األكوار الخمس يعني كور الشام

 . فانفروا إلى صاحبكم -قنسرين محص 
عن المعال بن خنيس عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:  -لسي الـمجروايٌة أخرى أيضا  يرويها شيخنا 

ى بالدجال فيصلبه  يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر  فيه قائمنا أهل البيت ووالة األمر وي ظفره  اهلل تعال
النوروز ، الكلمة يف أصلها فارسية، يوم النريوز يحقال النريوز وهو تعريب لكلمة النوروز - على ك ناسة الكوفة

النوروز إذا أردنا أن نرتمجها هو اليوم ، فـ تحعر ب كما تـحع ر ب الكثري من الكلمات األعجمية فيقال يوم النريوز
، وهو أول يوٍم من أيام السنة الفارسية، اجلديد وهو أول يوٍم من أيام الربيع يوم النوروز هو اليوم، اجلديد

وعندنا يف الروايات يف هذه ويف غريها أن ههور اإلمام صلوات ، هناك الكثري من الشعوب تؤرخ هبذا اليوم
ألن اإلمام ، ُمرمقطعا   ابد أن يكون هذا اليوم موافقا  للعاشر من ، اهلل وسالمه عليه سيكون يف يوم النوروز

التأريخ وفقا  للتأريخ أن نقول هذا النوروز هذا تأريخ ، صلوات اهلل وسالمه عليه حبسب التأريخ القمري
احلساب على تشخيص أول يوٍم من أيام فصل الربيع هو يوم النوروز هذا ، مشسي وليس تأرخيا  قمريا  

المه عليه حبسب التقومي القمري فإن خروجهح اإلمام صلوات اهلل وس، التشخيص وهذا التقومي تقومي مشسي
و ا مانع يف ذلك ميكن أن يتطابق يوم النوروز وهو اليوم ، وإن ههورهح سيكون يف اليوم العاشر من شهر ُمرم
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العشرين من الشهر الثالث من السنة امليالدية من شهر و  األول من فصل الربيع والذي يصادف اليوم احلادي
رم احلرام آذار يكون موافقا  لل قال: يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر  فيه قائمنا  -يوم العاشر من شهر ُمح

الدجال يف روايات أهل البيت له أكثر من و  - أهل البيت ووالة األمر وي ظفره  اهلل تعالى بالدجال
صال  يف الدجال يف روايات أهل البيت أ، الدجال رمبا يف بعض الروايات يحراد منهح السفياين، مصداق

فليس املراد من الدجال ، فالدجالون كحثحر، الروايات أنه قبل ههور اإلمام خيرج سبعني دجال أو ستني دجال
ألن روايات املخالفني اهتمت  ،  ا أريد اخلوض يف هذا املوضوع، و هو فقط ما يحعرف عنه باألعور الدجال
، البيت اهتمت كثريا  بالسفياين وأمهلت الدجالبينما روايات أهل ، كثريا  باألعور الدجال وأمهلت السفياين

يف ، أكثر الرتكيز يف الروايات الشيعية على السفياين، ذكرح الدجال يف الروايات الشيعية جاء بنحٍو مقتضب
الرتكيز أكثر على ، روايات املخالفني السفياين ألنهح ناصيب لذلك هو كحاهلم لذلك  ا يوجد اهتمام به

ب ألهل الدجال ألن أوصاف ال دجال  ا يوجد فيها ذكر لعدائه  ألهل البيت  ا يعين أن الدجال هو ُمح
لكن أقصد الروايات اليت جاءت يف كتب املخالفني تتحدث عن وصف الدجال  ا يوجد فيه ، البيت

يف ، من أنصاره  أبناء الزنا وغري ذلك، جاء يف وصفه  أن من أنصاره  اليهود، وصف لعدائه  ألهل البيت
العدو اللدود لشيعتهم و  ت أهل البيت الرتكيز على السفياين ألن السفياين هو العدو اللدود ألهل البيتروايا

الكحناسة يعين املزبلة ، الكحناسة واضح معناها - وي ظفره  اهلل تعالى بالدجال فيصلبه  على ك ناسة الكوفة -
يف هذه احللقات عرضنا ، يكون خارج البيت عادة  ، املكان الذي توضع فيه املزابل وعادة  يكون خارج املدينة

عالئم ، عرضا  إمجاليا  ألهم الروايات الشريفة اليت وردت عن األئمة املعصومني متحدثة  عن أهم العالئم
أنا مل أتناول كل الروايات رواية  رواية وإمنا أخرتت مناذج خمتلفة كي أعطي املشاهد صورة ، الظهور الشريف

اليت تتحدث عن عالمات ههور اإلمام صلوات اهلل وسالمه و  اليت وردت عن األئمة إمجالية عن الروايات
نتناول جهات أخرى تتعلق باملوضوع الذي بني و  عليه وإن شاء اهلل يف احللقات القادمة يستمر احلديث

 . أيدينا وهو إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
 ني أشفي ص در  احلحس ني ب ظهحور  احلحج ة  عليه السالمالل هحم  يا ر ب  احلحس ني  حب  ق  احلحس  

 :وأختم حديثي بالبيتني الذين أختم هبما كل حلقٍة من حلقات هذا الربنامج أقول سيدي يا صاحب الزمان
 وبينـي وبني العـــالـمني خـــراب  فليت الذي بيين وبينك عامٌر  
 وليتك ترضى واألنام غ ضاب  وليتـــك حتلـــو والـحيـــاة مـريــــــرة  

 . تصبحون على مود ة قائم آل ُمح م د صلوات اهلل عليهم أمجعني أسألكم الدعاء ويف أمان اهلل



 

 ةشراعاحللقة ال
 

احلسن العسكري إمام بن  السالمح عليكم مجيعا  ورمحة اهلل وبركاته، وهذه احللقةح العاشرةح من برناجمنا احلجةح 
المه عليه، وكالمنا متواصٌل يف اجلزء الثاين واخلمسني من كتاب حبار األنوار لشيخنا زمامنا صلوات اهلل وس

لسي رضوان اهلل تعاىل عليه، وقد مت  احلديثح يف الباب السابق بابح عالمات ههوره  صلوات اهلل الـمج
 لسي: الـمجوسالمه عليه ونشرعح اليوم يف باٍب جديد وهو الباب الذي عنونهح الشيخ 

 يوم خروجِه وما يحدث  عنده. باب 
على نفس الطريقة اليت مرت يف احللقات املاضية أنتخبح من األحاديث ما أجدح فيه  بيانا  أكثر وتوضيحا  

أشرعح يف هذه الرواية وهي الرواية السادسة حبسب تسلسل روايات هذا  أكثر للموضوع الذي بني أيدينا.
 - ن بن علي بن أبي طالب عن أبيِه صلوات اهلل عليهماعن زيد بن وهب الج ه ني عن الحس -الباب 

قال: يبعث  اهلل رجال  في آخر الزمان وك ل ٌب من  -الرواية عن إمامنا احلسن السبط عن سيد األوصياء 
الدهر، وجهٌل من الناس، يؤيده  اهلل بمالئكته، ويعصم  أنصاره، وينصره  بآياته، وي ظهره  على األرض 

أو كرها ، يمأل األرض عدال  وقسطا  ونورا  وبرهانا ، يدين له  عرض البالد وطولها، ال  حتى ي دينوا طوعا  
يبقى كافٌر أال آمن، وال طالٌح إال ص ل ح، وتصطلح  في م لكِه السباع، وت خِرج  األرض  نبتها، وت نِزل  

وبى لمن أدرك أيامه  وسمع  السماء بركتها، وت ظِهر  له  الكنوز، يملك ما بين الخافقين أربعين عاما ، فط
الرواية واضحٌة يف معانيها الكلمات اليت حتتاجح إىل شرٍح سأشرحها بنحٍو من اإلجياز، أمريح املؤمنني  - كالمه

وقلتح يف احللقات املاضية إن  هذا  - يبعث  اهلل رجال  في آخر الزمان -صلوات اهلل وسالمه عليه يقول 
 روايات إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه، وآخر الزمان إمنا يبتدئح من التعبري آخرح الزمان هو مصطلح يف

زمان و ادته  ألننا منلكح أحاديث  عن النيب وعن األئمة ختربنا أن و ادتهح يف آخر الزمان، فعلى هذا األساس 
عليه، و ا زال  يكون مبدأح آخر الزمان حبسب هذا املصطلح من تأريخ و ادته  الشريفة صلوات اهلل وسالمه 

الك ل ب هو معىن  - يبعث  اهلل رجال  في آخر الزمان وك ل ٌب من الدهر -آخرح الزمان ممتدا  إىل يومنا هذا 
التكالب ،ك ل ٌب من الدهر املراد من الك ل ب الدهرح هو الزمان ونفسح الزمان مبا هو زمان  ا ميكن أن يصدر  

أو التكالب هو من أبناء الزمان، واإلضافة هنا إضافة جمازية إىل  منهح الك ل ب أو التكالب، وإمنا الك ل ب
الدهر، وإ ا فالك ل ب والتكالب إمنا يكون بني أبناء الزمان وبسبب أبناء الزمان، تكالٌب على الدنيا وما 
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فيها، تكالٌب على الرئاسات، تكالٌب على األموال، تكالٌب بسبب سوء اخلحلق، تكالٌب بسبب فساد 
تكالٌب بسبب اجلهل، بسبب احلسد، بسبب احلقد، وألسباب أخرى كثرية، تكالبح الدهر كثرة الدين، 

يبعث  اهلل رجال  في آخر الزمان  -احلروب وكثرة الف َت  وكل ذلك إمنا يأيت من أبناء الدهر من أبناء الزمان 
يس املراد من اجلهل أن جهٌل حبقائق األمور، جهٌل مبا ينفعهم، ل - وك ل ٌب من الدهر وجهٌل من الناس

هؤ اء الناس  ا يعرفون مصاحلهم الدنيوية، أو أهنم  ا يعرفون القراءة والكتابة، أو أهنم  ا ميلكون علما  
وثقافة  تتناسبح مع أيام عصرهم، املراد من اجلهل، اجلهل مبا يحصلح آخرهتم، املراد من اجلهل اجلهل مبعرفة 

يبعث  اهلل رجال  في آخر الزمان  -نه مات ميتة  جاهلية اجلهلح هو هذا إمام زماهنم، ومن مل يعرف إمام زما
وهذا واضح يف الروايات الشريفة أن اهلل سبحانه  - وك ل ٌب من الدهر وجهٌل من الناس يؤيده  اهلل بمالئكته

  .وتعاىل يؤيد إمام زماننا مبالئكته  
يقفح بني الركن واملقام أولح من يبايعهح جربئيل  أولح من يبايعح إمام زماننا يف يوم ههوره  الشريف حينما

والروايات تقول إنهح ينزلح بصورة  طرٍي أبيض فينزل فيبايع اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه، والروايات تقول 
أيضا  إن اهلل سبحانه وتعاىل ميدهح بنفس املالئكة الذين نزلوا يف بدر، وعندنا أيضا  يف الروايات يف يوم 

نزلت مجوع كثرية من املالئكة على سيد الشهداء تطلب نصرته فردهم سيد الشهداء،  60سنة:  عاشوراء
والروايات تقول إن هؤ اء املالئكة شحعحٌث غحربح منذح يوم مقتل احلسني إىل يوم ههور القائم عليه السالم 

م ٍد صلوات اهلل وسالمه وسيظهرون معهح يطلبون ثأر احلسني وهذا املعىن واضٌح يف رواياٍت عديدة عن آل ُمح  
عليهم أمجعني، وأيضا  يف الروايات أن اهلل سبحانه وتعاىل يؤيدهح جبربئيل ومبيكائيل وبإسرافيل وهذه املعاين 

يعصم  - يؤيده  اهلل بمالئكته ويعصم  أنصاره -واضحة يف روايات أهل البيت لذلك سيدح األوصياء يقول 
محراد هنا من العصمة العصمة ـمن ا احنراف  عن إمام زماهنم، وإ ا ليس ال أنصارهح من الضالل، يعصمح أنصارهح 

باملعىن الكامل ألن العصمة باملعىن الكامل ليست إ ا إلمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه، وإمنا املراد 
والتسديد  يعصمح أنصاره يؤيدح أنصارهح، هناك تأييد، هناك تسديد، هناك ترشيد هلؤ اء األنصار، والتأييدح 

 - يؤيده  اهلل بمالئكته ويعصم  أنصاره -والرتشيدح إمنا يأيت من طريق إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه 
 والعصمة ألنصاره  تأيت من عدة اجتاهات: 

ا اجتاهح األول أن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه ميدهم بو ايته  التكوينية مب ل كات ومواهب جديدة تتناسب 
وليات اليت سينهضون بأعبائها، الروايات تقول إنهح ميسح على رؤوسهم فيجمع هبا عقوهلم، وميسح ؤ ملسوا

على قلوهبم فـ ي شد  هبا قلوهبم وميسح على ههورهم فيزدادون قوة  بدنية، فهناك تأييٌد تسديٌد عرب الو اية 
تسديٌد عرب اإلرشاد املباشر، عرب األوامر التكوينية لإلمام املعصوم صلوات اهلل وسالمه عليه، وهناك تأييٌد و 



 الحلقة العاشرة البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 011 - 

الصادرة، عرب الربنامج املرسوم، عرب اخلطة املوضوعة من قبل اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه، فإتباعح برناجمه  
وإتباع خطته  وا التزام بتعليماته وأوامره  هو هذا عنيح التسديد وهذا عني التصويب وعني الرتشيد وعني 

جهاٌت أخرى جهةح التوفيق، التوفيق الذي بسببه  نالوا نحصرة إمامهم وذلك  ا يكون إ ا  اهلداية، وهناك
  .بسبب  سعيهم وبذهلم للجهد يف طلب معارف أهل البيت يف زمان غيبة اإلمام

هناك كلمٌة منقولٌة عن إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه لو كتبناها على جباهنا وعلى عيوننا وعلى 
طلبح املعارف   - طلب  المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوٌق إلنكارنا -كان ذلك قليال  صدورنا ل

هكذا قال إمام زماننا عليه السالم، طلبح املعارف من غري طريقنا أهل البيت مساوٌق، مساوق يعين 
ام زماننا هو مساوي، مساوٌق مساٍو إلنكارنا، فمن يطلب معرفة أهل البيت من طريقهم يف زمان غيبة إم

هذا الذي سيعينهح وسيوفقهح لنصرة إمام زماننا، ألن أولئك الذين ابتعدوا عنه ماذا كانوا يعيشون؟ يعيشون يف  
يبعث  اهلل رجال  في آخر الزمان وك ل ٌب من الدهر وجهٌل من الناس يؤيده  اهلل  -ك ل ٍب ويف جهل 

ياته  إن كانت بآيات العلم، بآيات املعرفة، وإن كانت ينصرهح بآ - بمالئكته ويعصم  أنصاره وينصره  بآياته
بآيات التكوين، فاإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه سيتصرف حبسب و ايته  التكوينية مبا يحظه رح من اآليات 

على األرض على   - وي ظهره  على األرض -والد ائل للخلق أنهح هو صاحبح احلق وأنهح هو صاحبح الو اية 
حتى يدينوا طوعا  أو   -يدينحوا يعين حىت يحعلنوا الطاعة حىت يحذعنوا  - ى يدين وا طوعا  حت -كل األرض 

إما طوعا  وقناعة  واقتناعا  هبذا الربنامج الذي جاء به  اإلمام، أو كرها  ألهنم  ا ميلكون قوة  مهما  - كرها  
 -  األرض عدال  وقسطا  حتى يدينوا طوعا  أو كرها ، يمأل -عظمت قوهتم أمام هذه القوة القادمة 

العدلح العدل يف األحكام، العدلح  - ونورا  وبرهانا   يمأل األرض عدال  وقسطا   -والقسطح هو العدل أيضا  
يف القوانني، وأما القسط فاملراد منهح يف كل جوانب احلياة التكوينية، هناك عدٌل يف احلياة املعنوية، يف احلياة 

ية، يف القوانني، يف قوانني الصحة والبيئة  واملرور، يف قوانني السفر، يف قوانني اإلنسانية، يف املعيشة اليوم
العمل، يف قوانني الدراسة، يف كل قوانني احلياة، ميألح األرض عد ا  يف كل هذه القوانني املعنوية، وقسطا  يف 

التص حُّر سيزيلهح اإلمام، هذه اجلانب التكويين من حياة البشر، لذلك هذا التلوث البيئي سيزيلهح اإلمام، هذا 
املناطق اليت تعاين من اجلفاف ومن قلة املياه سيحغيـ رح أوضاعها اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه، هذه الطبيعة 
الزلزالية والربكانية سيغري اإلمام طبائع األرض، ستتبدلح احلياة، ستكون هناك صورة أخرى ختتلف، هذا املراد 

  .من القسط
 يمأل األرض عدال  وقسطا  ونورا  وبرهانا   -عدل يف احلياة املعنوية، وقسٌط يف احلياة التكوينية  هناك عدلٌ 

 -هذا النور هو نور العلم، نور املعرفة، نور اهلداية، نور القرآن، نور اإلسالم، هذا نورح ُمح م ٍد وآل ُمح م ٍد  -
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رض  البالد وطولها ال يبقى كافٌر إال آمن وال طالح يمأل األرض عدال  وقسطا  ونورا  وبرهانا  يدين  له ع
والسببح يف ذلك أن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يحقيمح احلجج الواضحة فيؤمنح الكافر، وأما  - إال ص ل ح

بالنسبة للطاحل، الطاحل وهو عكسح الصاحل، وأما الطاحل فإمنا يصلحح حالهح ألن اإلمام صلوات اهلل وسالمه 
تمع، يف مجيع اجلهات وهذا الـمجبدأ مبعاجلة األسباب واملقدمات اليت تؤدي إىل فساد الناس وفساد عليه سي

 - وتصطلح  في م لكِه الِسباع -سيأتينا الكالم عنه إن شاء اهلل يف احللقات القادمة حبول اهلل تعاىل وقوته 
باع امل  -راد احليوانات املتوحشة واملفرتسة هذا جانب من التغيري التكويين وإ ا كيف تصطلحح السباع، الس 

باع ما مل يكن هناك تغيرٌي تكويين يف طبيعة البيئة ويف   - وتصطلح  في م لكِه الِسباع كيف تصطلحح الس 
طبيعة املناخ ويف طبيعة احليوانات، ألن طبيعة احليوانات هي انعكاس ل ما تأكل ول ما تشرب ول ما تتنفس، 

ا، بسبب هذه العوامل تتحدد العالئق، حىت الناس، العالئق بني الناس، ولنفس البيئة اليت تعيش فيه
القوانني، كيف تتحدد القوانني والنحظحم، إن كانت هذه النحظحم دينية أو دنيوية، على أساس مصاحل ومفاسد 

لق الناس، ومصاحل ومفاسد الناس إمنا تتفرع من طبيعة عالقة الناس باألرض  وما فيها وما عليها، ما يتع
مبصاحل معيشتهم وحياهتم، من مأكلهم ومشرهبم ومنامهم وملبسهم إىل غري ذلك من ضرورات وحاجات 

  .احلياة اليومية
وت خرج  -هذا أيضا  من جانب التغيري التكويين  - وتصطلح  في م لكِه الِسباع وت خرج األرض نبتها

وت خرج األرض  -فاف ويتغري املناخ يذهب التصحر ويذهب اجل - األرض نبتها وت نِزل  السماء بركتها
األرض تحظه رح لإلمام الكنوز، واملراد من هذه الكنوز الكنوز  - نبتها وت نِزل  السماء بركتها و ت ظِهر  له  الكنوز

اليت تتناسب مع املرحلة اجلديدة، ليس املراد من الكنوز هذه الكنوز اليت نعرفها اآلن كالثروات املعدنية مثال ، 
ر جح فلذات أكبادها، فلذات أكباد األرض هذا شيء موجود األرض س   تحخر جح من باطنها، يف الروايات أهنا ختح

يف باطن األرض مل تصل إليه وسائل احلفر املوجودة اآلن، شيء يف أعماق أعماق األرض، هناك من 
احلضارة اجلديدة مع الكنوز ومن املعادن، وهناك من األشياء اليت سيخرجها اإلمام يف زمانه  تتناسب مع 

احلياة املتطورة، مثل ما يف هذا الزمان هناك مصادر للطاقة، هناك مصادر لكل ما حيتاجهح اإلنسان حبسب 
وهي حياة طبيعة العصر الذي نعيشح فيه يف زمن دولة اإلمام وهي دولةح الدول وهي حضارة احلضارات 

تتناسب مع هذه احلياة اجلديدة، لذلك ستحخر جح يف ذلك الزمان ستكون احلاجة إىل موارد جديدة  احليوان
ما بني اخلافقني ما بني املشرق  - وت ظِهر  له  الكنوز يملك ما بين الخافقين -األرض فلذات أكبادها 

أربعين  -يعين ما بني املشرق واملغرب  - يملك ما بين الخافقين - واملغرب املراد أنهح ميلكح األرض بكلها
ر خيتلف يف الروايات ،يف بعض الروايات أربعون عام، يف بعض الروايات سبعون، يف هذا التقدي - عاما  
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بعض الروايات ثالمثئة، أكثرح من ذلك، أقل من ذلك، إما املراد من هذا التغري يف األرقام أن هذه املسألة 
دول تكون خاضعة للبداء، حنن قلنا إن ههور اإلمام ليس خاضعا  للبداء، لكن  آجال احلكم وآجال ال

خاضعة  للبداء، فلرمبا هذا التغري يف األرقام خلضوع األمر  لقانون البداء، أو ألن حركة األفالك ستتغري، وتغري 
حركة األفالك بسبب تباطؤ حركة األرض سيؤدي ذلك إىل تغرٍي يف الزمان، قلنا هناك تغريات تكوينية 

وحننح مر  علينا يف عالئم الظهور من مجلة  ستحدث، وهذه التغريات التكوينية ستنعكس على أي شيٍء،
عالئم الظهور أن خسوفا  وكسوفا  سيحدث يف شهر رمضان يف غري موعدمها وعندها تسقط حسابات 
املنجمني وحسابات الفلكيني، وهذه بداية التغيري، وأليس يف الروايات أن الشمس خترج من مغرهبا، وهذه 

كونية حتدث، يف طبيعة الفلك األرضي، ويف طبيعة احلركة الفلكية   بداية التغيري أيضا ، فهناك تغيرياتٌ 
صلوات اهلل وسالمه عليه، وطوىب إما  - فطوبى طوبى لمن أدرك أيامه  وسمع كالمه -لكوكب األرض 

هي يف لغة العرب مبعىن هنيئا ، وإما املراد من طوىب ذلكم املصطلح الذي هو من مصطلحات املعارف اإلهلية 
أيب طالب ويتفرع منها أغصاٌن يدخلح يف دار  كل مؤمٍن من بن  يف اجلنة منبتها يف بيت علي طوىب شجرةٌ 

  شيعته  غصٌن من أغصان تلكم الشجرة، شجرة طوىب مظهر الو اية العلوية يف العامل اجلناين.
م دبن  الرواية اليت بعدها: عن إبراهيم م دبن  ُمح أبيه أمري املؤمنني صلوات احلنفية، عن بن  احلنفية عن أبيه، ُمح

   .ا أهل البيت ي صلح  اهلل له  أمره  في ليلةالمهدي  منّ اهلل عليه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: 
هذه الرواية وأمثاهلا من الروايات إما أن تكون ناهرة إىل أن بداية ههوره  حينما يظهر صلوات اهلل وسالمه 

مسة اليت يتهيأ فيها اإلمام للخروج وجلمع أنصاره  حىت يكون خروجهح مباغتة ألهل عليه يف مكة أن الفرتة احلا
مكة وللحكومة وللنظام احلاكم هناك يف تلكم البالد فإمنا يتم ذلك يف ليلة واحدة، فتكون القضية مباغتة، 

ليت تتحدث عن كيفية وإما املراد من هذه الروايات، وطبعا  هذا املعىن تؤيدهح روايات حينما ندرس الروايات ا
لقائه بأنصاره ، وعن كيفية ههوره  يف مكة، وعن خطبته  بني الركن واملقام، لو نظرنا إىل جمموع هذه الروايات 
باجلملة لوجدنا أن ذلك كله يتحقق يف يوٍم أو يف ليلة، ورمبا أن هذه الروايات ناهرة إىل املضمون الذي ورد  

هذه الدنيا إ ا يوم لطول اهلل ذلك اليوم وخرج فيه  اإلمام صلوات اهلل  يف روايات أخرى لو مل يبقى من عمر
وسالمه عليه وأصلح اهلل له فيه أمره، وعلى أي حاٍل، فإن هذه الرواية وأمثاهلا كما يبدو تتحدث عن الفرتة 

  اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه أمرهح فيها يف مكة. يهيءالقصرية اليت 
 - عن الم فضَّل بن عمر الجعفي عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: سمعته  يقولالرواية اليت بعدها: 

يقول: إياكم والتنويه، أما واهلل  -املفضل يقول مسعتح اإلمام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه يقول 
 -اإلمام مي ح ص ويف نسخٍة وليحم ح ص، رمبا املراد أن  - ليغيبنَّ إمامكم سنينا  من دهركم، ول ت م حَّص نَّ 
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ول ت م حَّص نَّ حتى ي قال مات أو ه ل ك بأي واٍد س ل ك، ول ت دم عُّنَّ عليه عيون المؤمنين، ولتكفئنَّ كما 
ت كفأ السفن في أمواج البحر فال ينجو إال من أخذ اهلل ميثاقه وكتب في قلبِه اإليمان وأيَّده  بروٍح منه، 

ة ال ي درى أيٌّ من أي، قال: فبكيت، فقال لي: ما يبكيك يا أبا عبد ولت رفـ ع نَّ اثنتا عشرة راية مشتبه
قال: فبكيت،  -وهي كنية املفضل، يعين إمامنا أبو عبد اهلل قال للمفضل يا أبا عبد اهلل ألهنا كنيتهح  - اهلل

: وكيف ال أبكي وأنت تقول: ت رف ع  اثتنا عشرة راية مشتبهة  فقال لي: ما يبكيك يا أبا عبد اهلل؟ فقلت 
ال ي درى أيٌّ من أي فكيف نصنع؟ قال: فنظر  إلى شمٍس داخلٍة في الصفة فقال: يا أبا عبد اهلل ترى 

: نعم، قال: واهلل ألمرنا أبي ن  من هذه الشمس الرواية عن إمامنا الصادق صلوات  - هذه الشمس؟ قلت 
  .مةعمر وهو من خرية أصحاب األئبن  اهلل وسالمه عليه يرويها املفض ل

إياكم  -التنويه هو اإلعالن، التنويه هو البيان  - إياكم والتنويه -اإلمام يقول لهح خماط با  للمحف ض ل ولشيعته  
مراد اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه التنويه هو مضادٌّ للتقية، يعين كأن اإلمام صلوات اهلل  - والتنويه

إياكم  -ة اجلور، يف زمان دول الظاملني عليكم بالتقية وسالمه عليه يقول عليكم بالتقية يف زمان دول
وهذه قضية معروفة يف تأريخ األئمة، لشدة  ما كان يلقاهح األئمة، ولشدة ما كان يلقاهح شيعة أهل  - والتنويه

البيت من هلم الظاملني ومن جور اجلائرين، اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يقول: إياكم والتنويه، إياكم 
عالن، إياكم والكشف عن عقائدكم، إياكم واحلديث عن الذي يدورح يف قلوبكم، فأنتم يف زمان دولة واإل

 اتتحدثوا مبا تعتقدون به فإن ذلك سي جرُّ املصائب على  - إياكم والتنويه -اجلائرين يف زمان بين العباس 
اإلمام هنا يتحدث عن  - دهركمإياكم والتنويه أما واهلل ليغيبنَّ إمامكم سنينا  من  -األئمة وعليكم 

 -يف بعض النحسخ  - أما واهلل ليغيبنَّ إمامكم سنينا  من دهركم -اإلمام الذي سيكون الفتحح على يديه 
هناك متحيص  - ول ت م حَّص نَّ  -رمبا اإلمام ميح ح صح شيعته املراد، ولكن يف أكثر من نسخة  - ولي م حِّص

ول ت م حَّص نَّ حتى ي قال  -التصفية، عملية ا اختبار، عملية ا امتحان  والتمحيص هو التنقية، التمحيص هو
مات أو  - يعين حىت يقول بعض الناس إن هذا اإلمام الذي تنتظرونه - مات أو ه ل ك بأي واٍد س ل ك

مات  هو املوتح على وسادة الفراش، املوت على وسادة الفراش كما يقال مات  - بأي واٍد س ل ك ه ل ك
أنفه ، مات حتف أنفه مات على وساد الفراش، ما قد يحعبـ رح عنه يف ألسنة الناس املوت الطبيعي أن حتف 

أما اهلالك فيكونح بسبب حادٍث من  - مات أو ه ل ك -اإلنسان على وسادته  على فراشه  وميوت 
وادث بسبب قتٍل احلوادث، أن اإلنسان حينما يقعح يف املهلكة إمنا يقع يف املهلكة بسبب حادٍث من احل

رمبا مات  - حتى ي قال مات أو ه ل ك -بسبب حادٍث من احلوادث الطبيعية، وليس املوت على الفراش 
يف أي مكاٍن هو، يف أي قطٍر من األرض، يف أي بلٍد، فهناك  - بأي واٍد س ل ك -على فراشه ، رمبا قحت ل 
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منذح أول يوٍم من أيام غيبة إمام زماننا، منذح  متحيص، هناك اختبار، هناك امتحان، وقد وقع هذا ا امتحان
ثحنا عن بلبلة  د  أول يوٍم من أيام الغيبة الصغرى و ا زال هذا ا امتحان والتمحيص مستمرا ، أليس الروايات حتح
وعن غربلة، أن الشيعة  ابد  أن تحبلبل و ابد أن تحغربل و ابد أن متحح ص و ابد أن ختترب و ابد أن متتحن، 

أن يحساط الشيعةح كما يف الروايات سوط القدر فيعودح أعالهم أسفلهم ويعودح أسفلهم أعالهم وهذا  و ابد
  .هو سوطح القدر

وهذه العبارة  - ول ت م حَّص نَّ حتى ي قال مات أو ه ل ك بأي واٍد س ل ك ول ت دم عُّنَّ عليه عيون المؤمنين
قا  إليه أو شكوا  إليه ، عيون املؤمنني تدمع بني يدي إمام شو  - ول ت دم عُّنَّ عليه عيون المؤمنين -واضحة 

زماننا إما شوقا  إليه وإما شكوا  إليه من زماهنم، وإما مؤاساة  له يف أحزانه ، يف مصائب آبائه  وأجداده، فتدمعح 
ت دم عُّنَّ عليه ول   -عيون املؤمنني إما شوقا  إليه، وإما شكوا  إليه، وإما مؤاساة  له صلوات اهلل وسالمه عليه 

كيف تتكفأ السفن؟ حينما تكون األمواج   - عيون المؤمنين ولتكفئنَّ كما ت كفأ السفن في أمواج البحار
عارمة، حينما تكون األمواج عالية، والعواصف البحرية شديدة، والسفينةح صغرية، فماذا تصنعح األمواج هبا؟ 

لشمال، متيلح إىل األمام مث متيلح إىل الوراء، تحصع دحها األمواج تتكفأ السفينة متيلح إىل اليمني مث متيلح إىل ا
ب طحها األمواج، تكادح أن تغرق، ترتفع مث ت سفحل، تعلو وت سفحل، تنحرفح ميينا  ومشا ا ، هكذا تتكفأ السفن،  وهتح

وشدة  ا يستطيع املالحون أن يسيطروا على حركتها بسبب ضخامة األمواج وقوة األمواج وقوة العواصف 
الرياح، وكذلك بسبب قلة إمكانيات السفينة وصغر حجم السفينة، فإن املؤمنني سيكفئون كما تحكفأ 

هذا كلهح يف باب العقيدة يف باب التمسك بأهل البيت  - فال ينجو إال من أخذ اهلل ميثاقه -السفن 
قح اإلمامة، ميثاق الو اية، ميثا - فال ينجو إال من أخذ اهلل ميثاقه -صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 

 وكتب يف قلبه  اإلميان، واإلميانح هو اإلميانح باألئمة ا اثين عشر، كيف يـحع ر فح فقهائنا اإلميان؟ 
اإلميان هو الكونح على املذهب ا اثين  :اآلن إذا أردت  أن تحراجع  الكتب الفقهية لتعرف معىن اإلميان

الفقهي لإلميان، اإلميان هو الكونح على املذهب ا اثين عشري،  عشري، هذا البيان الفقهي، هذا التعريف
احلسن هو هذا بن  اإلميانح هو هذا، اإلميانح بو اية عليٍّ واألئمة، اإلميانح هو اإلميانح بإمامة إمام زماننا احلجة

هبا من اإلميان، و ا يوجد معىن  آخر لإلميان، إذا كانت هناك معاٍن أخرى لإلميان فهذه من جيوب أصحا
الذين جاؤوا بتلكم التعاريف، اإلميانح جاءنا عن ُمح م ٍد وآل ُمح م ٍد هبذا املعىن و ا يوجد تعريف آخر، إذا  
كانت هناك تعاريف أخرى فهذه من لدن أصحاهبا، هذه من صناعتهم كما صنعوا أشياء كثرية، الناس 

ال  بكل تفاصيله   ا عالقة ل محح م ٍد صلى اهلل عليه صنعوا دينا  كامال ، املخالفون ألهل البيت صنعوا دينا  كام
وآله بالدين الذي جاء به املخالفون ألهل البيت، فكما جاؤوا بديٍن خيتلفح باملرة عن دين ُمح م ٍد صلى اهلل 
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عليه وآله، الروايات موجودة يف صحاحهم يف صحيح البخاري ويف غريه  حينما صلى أمريح املؤمنني يف البصرة 
واقعة اجلمل، صلى أمريح املؤمنني يف البصرة بالناس، فماذا قال الناس، صحابةح النيب الذين صلوا خلف  بعد

أمري املؤمنني قالوا: لقد ذكرنا عليٌّ بصالته  هذه بصالة رسول اهلل، يعين اجلماعة  ا أدري بأي صالٍة كانوا 
بالناس يف البصرة بعد واقعة اجلمل،  يصلون، هذه الرواية يف صحيح البخاري ويف غريه ، حني صلى عليٌّ 

يعين الذين حضروا وقاتلوا عليًّا يف اجلمل ما كانوا يصلون بصالة رسول اهلل، فحني صلى عليٌّ قال 
  .الصحابةح: لقد ذكرنا عليٌّ بصالته  هذه بصالة رسول اهلل

ي قلبِه اإليمان وأيَّده  فال ينجو إال من أخذ اهلل ميثاقه وكتب ف -الناجي  - وكتب في قلبِه اإليمان
هذا الروح، هذا التأييد، هذا هو روحح القحدحس، وروح القحدحس ما هو؟ روح القدس هو التأييد  - بروٍح منه

الصادرح من املعصوم صلوات اهلل وسالمه عليه، هذه الروح كما يف اخلرب  عن سلمان الفارسي عن سلمان 
اإلمام  الصادق عليه السالم كان سلمان   -ان يقول اإلمام محح م دي رضوان اهلل تعاىل عليه حني كـال

هذه من الدرجات العالية من معىن روح  - م ح دَّثا  فسألوه كيف كان م ح دَّثا ؟ قال: كان م حدَّثا  عن إمامهِ 
هذا التأييد  - وأيَّده  بروٍح منه -القدس من جتليات روح القدس الصادرة من اإلمام املعصوم لسلمان 

 -هلي هو تأييٌد من باب املعصومني صلوات اهلل وسالمه عليه، فما من شيٍء كما يف الزيارات الشريفة اإل
أين  الس ب ب   -أهل البيت هم السبب، أ ا خناطبح اإلمام احلجة  - ا إال وأنتم له  السببفما من شيٍء منّ 

سببح املتصل بني األرض والسماء، هم يف دعاء النحدبة الشريف، هم ال - الم ت ِصل  بين  األرِض والسَّماء
  .وكتب في قلبِه اإليمان وأيَّده  بروٍح منه -السبب املتصلح بيننا وبني اهلل سبحانه وتعاىل 

هناك راياٌت سرتتفع يف  - ولت رفـ ع نَّ اثتنا عشرة راية مشتبهة ال ي درى أيٌّ من أي -مث اإلمام يتحدث 
ما يحقال راية  - اثتنا عشرة راية مشتبهة ال ي درى أيٌّ من أي -عليه زمان غيبة إمامنا صلوات اهلل وسالمه 

املراد من الراية، قطعا  يف اللغة العربية كلمة الراية واضحة، الراية هو العلم الكبري، العلمح الكبري الذي يكونح 
خمتلفة يف ألواهنا أو بعالئم مميزا  بلونه  أو بعالمٍة فيه، حينما يحقال رايات مراد من هذه الرايات أهنا خمتلفة، 

وشعارات يتميزح بعضها عن البعض اآلخر، الراية علٌم كبري متميٌز بلونه  أو متميز بعالمٍة فيه، فهناك اثنتا 
عشرة راية مشتبهة، املراد من الراية، املقصود من الراية جمموعة حينما يقول اإلمام اثنتا عشرة راية يعين هناك 

جمموعة  ابد أن يكون هلا قائد،  ابد أن يكون هلا زعيم، وكل جمموعة  ابد أن  اثنتا عشرة جمموعة، كل
يكون هلا شعار معني،  ابد أن تكون هلا مميزات فكرية ومحش خ صات تحشخ صحها عن غريها، وإ ا ملاذا ختتلفح 

إما املراد  - تبهةاثتنا عشرة راية مش -هذه الرايات، سواء كان هذا ا اختالف يف الدين أو يف الدنيا، قال 
مشتبهة مأخوذ من الشبه أو مأخوذ من الشحبهة، إما مأخوذ من الشبه مشتبهة يعين يشبه بعضها بعضا ، 
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الكل يرفعون نفس الشعار، لكن هناك بعض الفوارق اجلزئية، األفكار متشاهبة، الشعارات متشاهبة، لكن 
 ا اختالف أين يكون؟ 

العملي، هذا إذا كان مشتبهة مأخوذة من الشبه، وإذا كان مشتبهة  ا اختالف يف املصداقية ويف التطبيق
مأخوذة من الشبهة، والشبهة إمنا قيل هلا شبهة ألهنا تشبه الباطل من وجه وتشبه احلق من وجه، فهي 
خليٌط بني احلق والباطل ،كما تصفح الروايات أن أصحاب الشبهات يأخذون ضغثا  من هذا وضغثا ، 

الضغث هو الباقة، حينما نقول ضغٌث من حشيش، الضغث باقة من حشيش،  الضغث هو الباقة،
لطان معا ، ففيه  يأخذون ضغثا  من هنا وضغثا  من هنا وخيلطونهح، فضغث من الباطل وضغث من احلق وخيح
شيٌء من حق وفيه شيٌء من باطل، ولذلك يصعبح متييزها، هذه الرايات إما مشتبهة من الشبه متشاهبة يف 

هتا يف شعاراهتا يف ما تقولهح ولكن ا اختالف أين يقع؟ قطعا  يف التطبيق العملي ويف املصاحل ادعاءا
الشخصية، وإ ا إذا كانت متشاهبة حقيقة  لكانت راية  واحدة ملاذا هذا التعدد يف الرايات؟ فإذا  هناك ما 

بنفس األهداف وتد عي نفس وراء األكمة ما وراءها، إذا كانت هذه الرايات ترفع نفس الشعارات وتنادي 
ا ادعاءات فلماذا تعددت إذا ؟ إذا كانت شعاراهتا واحدة أهدافها واحدة إذا  وراء األكمة ما وراءها، إذا  
هناك أشياء أخرى مطلوبة غري هذه الشعارات وغري هذه األهداف، وهذا يوقع الناس يف احلرية،  ا يعلمون 

اه هنا أو أن هذه الرايات مشتبهة ا اشتب - ي درى أيٌّ من أي ال -أي رايٍة يتبعون لذلك اإلمام يقول 
من الشبهات مراد شبهات هذه هي رايات مشبوهة، مشبوهة من الشبهة وهو اخللط بني احلق  ناشيء

والباطل، و ا أهن أن هناك فارق كبري بني املعنيني، ألن حىت هذه الرايات اليت ترفع شعارات سليمة وهلا 
األكمة ما وراءها فهي أيضا  تدخلح يف دائرة الشبهات بل أن الشبهة فيها أكثر استحكاما   نوايا أخرى فوراء

  .محفض ل بكىـال - ولت رفـ ع نَّ اثتنا عشرة راية مشتبهة ال ي درى أيٌّ من أي، قال: فبكيت -
إمامنا الباقر وكان  محفض ل صاحب  ـاملفض ل الذي يحعدُّ يف درجة سلمان يف زمانه ، الروايات هكذا وصفتهح ال

من خواص أصحابه ، وصاحب إمامنا الصادق، وصاحب إمامنا الكاهم، وصاحب إمامنا الرضا، وكان 
وكيال  هلؤ اء األئمة من خواص أصحاهبم، ل م ا وصل خربح وفاته  إىل اإلمام الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه 

فض ل، لقد كان الوالد بعد الوالد، أما أنهح قد اسرتاح  من هم  مح ـمحفض ل لقد كان، الـتـ ر حم  عليه قال رحم اهلل ال
محفض ل يف حياته  حىت من ق بل شيعة أهل البيت، حىت من ق ب ل  خواص ـالدنيا وغم ها فلقد أوذي كثريا  ال

ض ل محفـمحفض ل وهذا املوضوع فيه تفصيل لسنا اآلن بصدد الدخول فيه، فإذا كان الـأصحاب األئمة أوذي ال
فما حالنا حننح؟ إذا كان  - قال: فبكيت، فقال لي: ما يبكيك يا أبا عبد اهلل -هبذه احلالة بكى 

 : محفض ل هبذه املنزلة وهبذه الدرجة يكي ألنهح  ا يستطيع أن مييز بني هذه الرايات ألن اإلمام هكذا قالـال
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، فقال لي: ما يبكيك يا أبا عبد اهلل؟ قال اثتنا عشرة راية مشتبهة ال ي درى أيٌّ من أي، قال: فبكيت
: وكيف ال أبكي وأنت تقول: ت رف ع  اثتنا عشرة راية مشتبهة ال ي درى أيٌّ من أي  ا يحدى أيٌّ  - فقلت 

فكيف نصنع؟ قال:  -من أي يعين  ا يحدرى أي واحدٍة منها على احلق وأيُّ واحدٍة منها على الباطل 
 -محراد اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يف الصحفة يف نسخٍة أخرى  - فنظر  إلى شمٍس داخلٍة في الص فة
الكوة نافذة صغرية، الصحفة قد تكون هي النافذة، أو قد تكون ما  - فنظر  إلى شمٍس داخلٍة في الكوة

اليت  يسمى يف زماننا هذا مثال  بالبلكون يعين، ما يسمى بالبلكون يحقال لهح الصحفة، الصحفة اجلهة أو الناحية
 - فنظر  إلى شمٍس داخلة في الص فة -تدخلح منها الشمس إىل البيت إىل داخل احلجرة إىل داخل الدار 

:  -هذه الشمس واضحة  - فقال: يا أبا عبد اهلل ترى هذه الشمس؟ -مشس من خالل النافذة  قلت 
ليت تدعو لنا واليت نرتضيها هي يعين أن الراية أو الرايات ا - نعم، قال: واهلل ألمرنا أبي ن  من هذه الشمس

 - قال: واهلل ألمرنا أبي ن  من هذه الشمس -بي نٌة أبنيح من هذه الشمس، لكن الناس رمبا يتيهون عنها 
  .وهم قد بي نوا أمرهم

أمرح أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني هو بالتمسك بالكتاب والعرتة، أمرح أهل البيت صلوات 
عليهم أمجعني هو بالرجوع  إىل رواة أحاديثهم، أمرح أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم  اهلل وسالمه

أمجعني مبوا اهتم وموا اة أوليائهم وبالرباءة من أعداءهم، أمرح أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 
 أن تحذع ن  قلوبنا مليثاق أن نعيش أفراحهم وأحزاهنم، أمرح أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

الو اية لعليٍّ يف الغدير وقبل الغدير وبعد الغدير وأن نتربأ من أعداءه  وممن ناصبوه وممن ناوئوه، أمرح أهل 
البيت هو أن تكون قلوبنا مع فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها مع فاطمة يف أحزاهنا، مع فاطمة يف 

ها، مع فاطمة يف أن نوايل من وا اها وأن نعادي من عاداها، أن مظلوميتها، مع فاطمة يف الذي جرى علي
ب من أحبت وأن نحبغض من أبغضت،  نرضى عم ن رضيت عنه وأن نسخط على من سخطت عليه، أن حنح
قلوبنا أن تكون مع سيد الشهداء مع احلسن واحلسني، قلوبنا تكون مع احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه، 

كون التلبيةح صادرة  من قلوبنا ومن وجداننا ومن ضمائرنا مع احلسني صلوات اهلل لبيك داعي اهلل، أن ت
، أمرح أهل 60 وسالمه عليه وإن مل نكن قد حضرنا عاشوراء وإن مل نكن قد حضرنا يف كربالء يف سنة:

ا وملعرفة البيت واضح، أمرح أهل البيت بالتمسك بإمام زماننا وبالرجوع إىل ما قالهح األئمة ملعرفة عقائدن
حقيقة ديننا وملعرفة أحكام أهل البيت، الراية اليت ترفعح هذا املعىن وتتمسكح هبذا املعىن هي هذه الراية اليت 

: نعم، قال: واهلل ألمرنا أبي ن  من هذه  -أمرها أبنيح من الشمس  يا أبا عبد اهلل ترى هذه الشمس؟ قلت 
 اهلل وسالمه عليهم أمجعني.وهو الذي عليه شيعةح أهل البيت صلوات  - الشمس
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عن عبد العظيم الحسني قال: قلت  ِلم ح مَّد بن علي بن موسى عليهما السالم: إني الرواية اليت بعدها: 
ألرجو أن تكون القائم من أهل بيت م ح مٍَّد الذي يمأل األرض قسطا  وعدال  كما م ِلئت ظلما  وجورا ، 

ا إال قائٌم بأمر اهلل عزَّ وجلَّ وهاٍد إلى دينِه، ولكنَّ القائم الذي فقال عليه السالم: يا أبا القاسم ما ِمنَّ 
ي ط هِّر  اهلل بِه األرض من أهل الكفر والجحود ويمألها عدال  وقسطا  هو الذي يخفى على الناس والدته 

ض ويغيب  عنهم شخصه وي حر م  عليهم تسميته وهو سمي رسول اهلل وكنيِّه  وهو الذي تطوى له  األر 
وي ِذلُّ له  كل صعب يجتمع  إليه أصحابه  عدة أهل بدر ثالث  مئة وثالثة عشر رجال  من أقاصي األرض 

فإذا اجتمعت له   {قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللّهَ إِنَّ جَمِيعًا اللّهُ بِكُمُ يَأْتِ تَكُونُواْ مَا أَيْنَ} وذلك قول  اهلل عزَّ وجلَّ:
ص أظهر  أمره  فإذا أكمل له  العقد وهو عشرة  أالف رجل خرج بأذن اهلل هذه الع دة من أهل اإلخال

عزَّ وجلَّ فال يزال  يقتل  أعداء اهلل حتى يرضى اهلل عزَّ وجلَّ، قال عبد العظيم: فقلت  له يا سيدي: 
وكيف يعلم  أن اهلل قد رضي؟ قال: ي لقي في قلبِه الرحمة فإذا دخل المدينة أخرج الالت والعّزى 

  .فأحرقهما
الرواية عن إمامنا جواد األئمة صلوات اهلل وسالمه عليه يرويها عبدح العظيم احلسين وهو من خواص 
أصحاب األئمة هذا الذي يقول لهح اإلمامح اهلادي أنت ولينا حقا  يا عبد العظيم، عبد العظيم احلسين من 

تىب صلوات اهلل وسالمه عليه الـمجحلسن خواص أصحاب األئمة من السادة اهلامشيني وهو من نسل إمامنا ا
وورد  عندنا يف األخبار أن ثواب زيارته  يف الري يعدل ثواب زيارة سيد الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه 

ومزارهح معروف  - السَّالم  عليك يا من بزيارتِه ثواب  زيارة الشهداء ي رتجى -لذلك يف زيارته  هكذا نقرأح 
 وب طهران. يف منطقة الري يف جن

قال: قلت  ِلم ح مَّد بن علي بن موسى عليهما  -الرواية عن عبد العظيم احلسين عن إمامنا اجلواد 
السالم: إني ألرجو أن تكون القائم من أهل بيت م ح مٍَّد الذي يمأل األرض قسطا  وعدال  كما م ِلئت 

سيكون أيضا  معاكسا  ملعىن العدل  نا معىن القسط ومعىن العدل والظلم اجلورحنن بي   - ظلما  وجورا  
 -والقسط، فالعدل يعاكسهح الظلم، والقسط يعاكسهح اجلور كما بينتح قبل  قليل معىن العدل ومعىن القسط 

ما ِمنَّا إال قائٌم بأمر اهلل عزَّ وجلَّ  -وهي كحنية عبد العظيم احلسين  - فقال عليه السالم: يا أبا القاسم
ثنا عنهح فيما سلف فهم كلهم قائمون، كلهم باقرون، كلهم صادقون،   وهذا - وهاٍد إلى دينهِ  املعىن حتد 

ما   - يا أبا القاسم ما ِمنَّا إال قائٌم بأمر اهلل عزَّ وجلَّ وهاٍد إلى دينهِ  -كلهم كاهمون، وكلهم هادون 
اهلل بِه األرض من  ولكنَّ القائم الذي ي ط هِّر   -كان ألوهلم فهو آلخرهم، وما كان آلخرهم فهو ألوهلم 

واجلحود أكثر من الكفر، اجلحود إمنا هو كفٌر وع ناد، املراد من اجلحود هو الكفرح  - أهل الكفر والجحود
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ولكنَّ القائم الذي ي ط هِّر  اهلل بِه األرض من أهل الكفر والجحود ويمألها عدال  وقسطا   -بإضافة العناد 
 ادة اإلمام اجلواد كانت معروفة يعرفها اهلامشيون ويعرفها غريح أما و  - هو الذي يخفى على الناس والدته
هو الذي يخفى على الناس والدته ويغيب  عنهم شخصه وي حر م   -اهلامشيني، يعرفها الشيعةح وغري الشيعة 

هذه من األحكام اخلاصة بإمام زماننا، الروايات عندنا واضحة أنهح حيرم تسمية اإلمام  - عليهم تسميته
ت اهلل وسالمه عليه، روايات عديدة وكثرية يف هذا الباب أنهح حيرحم تسمية اإلمام لذلك حنن دائما  صلوا

حينما نتحدث، شيعة أهل البيت أقصد بشكٍل عام،  ا يذكرون اسم اإلمام با اسم الصريح وإمنا يقولون 
األحيان جاء هذا من صاحبح العصر، يقولون صاحبح األمر، يقولون صاحبح الزمان، يـحع بـ ر  يف بعض 

احلسن وغري ذلك من األمساء، اإلمام الغائب صلوات بن  الناحية املقدسة، يحقال يف بعض األحيان احلجة
اهلل وسالمه عليه، اإلمام املنتظر، حنن  ا نحصر ح بامسه ملاذا؟ لورود نصوص عن األئمة يف حترمي ذكر أمسه  

لبحث يف هذه القضية إذا وصلنا إىل موطن حنتاج إىل شرح هذا صلوات اهلل وسالمه عليه، اآلن ليس املقام ل
  .املطلب نشرحه إن شاء اهلل تعاىل

لكن هناك من العلماء من قال بأن ححرمة التسمية خمتصة يف زمان الغيبة الصغرى لشدة التقية يف ذلك 
ر مة الزمان هذا قوٌل يتبناه بعضح العلماء لكن الذي يحراجع النصوص، النصوص صرحية وو  اضحة أن تسميتهح ُمح

لة  لة من العلماء مجح إىل يوم ههوره  الشريف صلوات اهلل وسالمه عليه، روايات واضحة وصرحية وقد أل ف  مجح
من الفقهاء كتبا  ورسائل خبصوص هذا املوضوع، فقط خبصوص هذا املوضوع، من أن حرمة التسمية جارية 

عليه واملطلب حباجة إىل تفصيل لستح اآلن واردا  يف تفاصيله   إىل زمان ههوره  الشريف صلوات اهلل وسالمه
هو الذي يخفى على الناس والدته ويغيب  عنهم شخصه وي حر م  عليهم تسميته  -أدعهح إىل وقٍت آخر 

نفس الكنية، يحكىن رسول اهلل بأيب القاسم ويكىن  - وك نيِّه   -أمسهح اسم رسول اهلل  - وهو س مي رسول اهلل
تطوى لهح  - وهو الذي تطوى له  األرض وي ِذلُّ له  كل صعب -اهلل وسالمه عليه بأيب القاسم صلوات 

األرض وطيح األرض أهن أن معىن ذلك واضحا ، وط يح األرض ليس لشخصه  فقط وإمنا هذا األمر ثابٌت 
اهلل وسالمه عليه، وإ ا  لكل األئمة وإمنا تطوى األرض لهح وجليشه  هذه العالمة الفارقة يف إمام زماننا صلوات

ف ط يح األرض ثابٌت لكل األئمة، وهناك حوادث عديدة وكثرية مذكورة يف رواياتنا عن أحداث طويت فيها 
األرض لألئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ولبعض أصحاهبم أيضا ، ولكن هذه العالمة الفارقة أن 

 - وهو الذي تطوى له  األرض وي ِذلُّ له  كل صعب -ان طي  األرض إمنا يكون له ولقواته  يف بعض األحي
  .ي ذ لُّ له كل صعب يعين كل الصعوبات اليت تكون موجودة  على األرض

مراد ت ذحلُّ له كل الصعوبات كما بينتح قبل قليل وذلك أن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه بو ايته  التكوينية 
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أصحابه  عدة أهل بدر ثالث  مئة وثالثة عشر رجال  من أقاصي يجتمع  إليه  -تتذلل لهح كل الصعوبات 
 إِنَّ جَمِيعًا اللّهُ بِكُمُ يَأْتِ تَكُونُواْ مَا أَيْنَ} وذلك قول  اهلل عزَّ وجلَّ: -من األماكن املختلفة البعيدة  - األرض

فإذا اجتمعت  -د ة يحقال عحد ة وع د ة أو هذه الع   - فإذا اجتمعت له  هذه الع دَّة {قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللّهَ
من أهل اإلخالص وهم الرتبة العالية من أنصاره  ومن  - له  هذه الِعدَّة من أهل اإلخالص أظهر  أمره  

أصحابه ، ألن الذي يبدو يف الروايات أن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يتحرك يف البداية بثالث مئة 
ف وهناك قوة أكثر من عشرة أ اف قد تكون أربعة أ اف أيضا  تحضاف إىل وثالثة عشر وهناك عشرة أ ا

قواته  وهناك قوة أخرى بتعداد مئة ألف وهذه ف ر ق وجمموعات كل جمموعة هلا ميزاهتا وهلا اختصاصاهتا، لكن 
مئة وثالثة  الفرقة األوىل الذين هم هلم املرتبة العليا يف أصحابه  هم هؤ اء الذين هم ع د ةح أهل بدر ثالث

 - أههر أمرهح يف مكة - فإذا اجتمعت له  هذه الِعدَّة أو الع دَّة من أهل اإلخالص أظهر  أمره   -عشر 
فإذا أ كم ل  له  العقد أو أ ْكِمل  له العقد وهو عشرة  أالف رجل خرج بأذن اهلل عزَّ وجلَّ فال يزال  يقتل  

 إلمام أو ا  يحظه رح أمرهح وهذا الظهور سيكون مىت؟ إذا  ا - أعداء اهلل حتى يرضى اهلل عزَّ وجلَّ 
هذا الظهور سيكون يف يوم اجلمعة، والروايات تتحدث أن اإلمام يكون ههورهح يف يوم اجلمعة، يف يوم 
اجلمعة هذه احللقة األوىل أو املرحلة األوىل من ههوره  حيث جيتمع الثالث مئة والثالثة عشر فيبايعونهح يف 

مور تستتبح لهح يف مكة، مث جتتمع قواتهح العشرة أ اف وستكون احلركة يوم السبت، لذلك يف مكة وتبدأ األ
الروايات عندنا أن  اإلمام خيرج يوم اجلمعة وروايات تقول خيرج يوم السبت، السبب يف ذلك هو أن األمر 

فإذا أ كِمل  له  العقد فإذا اجتمعت له  هذه الع دَّة من أهل اإلخالص أظهر  أمره   -يكون على مرحلتني 
وهو عشرة  أالف رجل خرج بأذن اهلل عزَّ وجلَّ فال يزال  يقتل  أعداء اهلل حتى يرضى اهلل عزَّ وجلَّ، 
قال عبد العظيم: فقلت  له: يا سيدي وكيف يعلم  أن اهلل قد رضي؟ قال:ي لقي في قلبِه الرحمة فإذا 

الالت  - أخرج الالت والعّزى فأحرقهما - من مكة املدينة املنورة وذلك بعد خروجه   - دخل المدينة
والعز ى من األمساء اليت ت ر دح يف روايات أهل البيت يحرادح منهما األول والثاين من أعداء أهل البيت صلوات اهلل 

  .وسالمه عليهم أمجعني
محفص ل يف كتاب ف َت ٌ يف وهذه الواقعة هلا تفصيل قد  ا أتطر قح إىل تفصيلها أشري إىل أنين قد ذكرهتا بشكل 

عصر الظهور حتت عنوان الفتنة الثانية يف الفصل األول من كتاب ف َت ٌ يف عصر الظهور الشريف يف الفصل 
األول يف الفتنة الثانية حتت عنوان فتنةح الالت والعز ى، والقضية فيها تفصيل، املعىن كما أمجلتهح الرواية فإذا 

عز ى فأحرقهما وهذي من األحداث املهمة اليت تقع يف املرحلة األوىل من زمان دخل املدينة أخرج  الالت وال
  ههور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه.
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عن الهروي قال: قلت  للرضا عليه السالم: ما عالمة القائم عليه السالم منكم إذا خرج؟ روايٌة أخرى: 
اظر إليه ليحسبه  ابن أربعين سنة أو قال: عالمته  أن يكون شيخ السن، شاب المنظر، حتى أن الن

الرواية عن اإلمام الرضا  - دونها، وإن من عالمتِه أن ال يهرم بمرور األيام والليالي عليه حتى يأتي أجله  
صلوات اهلل وسالمه عليه تتحدث عن بعض أوصاف إمامنا صلوات اهلل عليه، السائل يسأل، اهلروي من 

روي، غالبا  يروي عبد السالم اهلروي عن اإلمام الرضا صلوات اهلل عليه أصحاب اإلمام وهو عبد السالم اهل
يعين  - عن الهروي قال: قلت  للرضا عليه السالم: ما عالمة القائم منكم إذا خرج؟ قال: عالمته   -

أن يكون شيخ السن يعين أن يكون عمرهح طويال  ألن اإلمام  - أن يكون شيخ السن -يف وقت اخلروج 
يعين إذا أردنا أن حنسب أن نعد  عمرهح من يوم الو ادة إىل  - أن يكون شيخ السن - بتهح طويلةسيغيبح غي

عالمته  أن يكون شيخ السن شاب  -يوم الظهور سيكون عمرهح طويال ، لكن  الذي نراه شاب املنظر 
اضح أن الذين وهذا يف الروايات و  - المنظر حتى أن الناظر إليه ليحسبه  ابن أربعين سنة أو دونها

سينظرون إىل اإلمام يحقد رون عمرهح ما بني الثالثني إىل األربعني منهم من يقول أن عمرهح ثالثون ومنهم من 
 ا يصيبهح اهل ر م،  ا  - وإن من عالمتِه أن ال يهرم -يقول أن عمرهح أربعون، ما بني الثالثني إىل األربعني 

وإن من عالمتِه أن ال يهرم حتى بعد ظهورِه بمرور األيام  -ه  تظهر عليه عالئمح الشيخوخة حىت بعد ههور 
يعين يبقى شاب املنظر يحقد ر عمرهح ما بني الثالثني إىل األربعني، هذه من  - والليالي عليه حتى يأتي أجله  

  العالئم اخلاصة بإمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه.
ر عليه السالم: يخرج  القائم عليه السالم يوم السبت عن أبي بصيٍر قال: قال أبو جعفرواية أخرى: 

وهناك ارتباٌط وثيق بني مشروع اإلمام صلوات  - يوم  عاشوراء اليوم الذي ق ِتل  فيه الحسين عليه السالم
اهلل وسالمه عليه وبني مقتل سيد الشهداء عليه أفضلح الصالة والسالم، ولو ا مقتل سيد الشهداء ل م ا 

ا بقيت القلوب متعلقة بذلك اليوم الذي خيرجح فيه  من عاشت فكرة اإل ميان يف قلوب ُميب أهل البيت ول م 
يطلبح ثأرهح الشريف، لو ا مقتل سيد الشهداء ل م ا عاشت هذه احلقيقة ول م ا بقيت هذه احلقيقة يف قلوبنا إىل 

ي ق ِتل  فيه الحسين عليه يخرج  القائم عليه السالم يوم السبت يوم  عاشوراء اليوم الذ -هذا اليوم 
وقبل قليل قلت روايات تقول إن خروجهح يوم اجلمعة خروجه يوم اجلمعة اليوم الذي تتم فيه البيعة  - السالم

  اخلاصة خلواص أصحابه، وسيخرج محعل نا  من مكة باجتاه املدينة يف يوم السبت.
يشري إىل  - سالم: سيأتي في مسجدكمعبد اهلل عليه ال عن أبان بن تغلب قال: قال ابوروايٌة أخرى: 

يعين مسجد  - سيأتي في مسجدكم ثالث  مئة وثالثة عشر رجال   -مسجد مكة، إىل املسجد احلرام 
يعين ليس من أهل مكة، هؤ اء الثالث مئة  - يعلم أهل مكة أنه  لم يلدهم آبائهم وال أجدادهم -مكة 
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يعين ليس هلم  - لم يلدهم آبائهم وال أجدادهم يعلم أهل مكة أنه   -والثالثة عشر ليس من أهل مكة 
عليهم السيوف مكتوٌب على كل سيٍف كلمة تفتح  ألف   -من قريٍب يف مكة، هؤ اء من خارج مكة 

قطعا  املراد هنا بالسيوف ليس السيوف اليت نعرفها، محراد هنا مصدر من مصادر القوة، وإ ا ما  - كلمة
! ؟ذه الكلمة تفتحح ألف كلمة! هل يوجدح سيٌف يف الدنيا هبذه الصفةاملراد مكتوب على كل سيٍف كلمة وه

رمبا يوجد سيف مكتوب عليه كتابات لكن هذه الكتابات كيف تفتح إىل كلمات أو كتابات أخرى أو إىل 
مكتوٌب على كل سيٍف كلمة تفتح  ألف كلمة فيبعث  اهلل تبارك وتعالى ريحا  فتنادي  -حقائق أخرى 

ألن اإلمام يف  - لمهدي  يقضي بقضاء داوود وسليمان عليهما السالم ال يريد عليه بيِّنةبكل واد هذا ا
زمانه  ستسقط البي نات اإلمام سيقضي مب حر  احلق وسيقضي حبسب احلكم الواقعي  ا حبسب ا ادعاءات 

تنظيمية حبسب وحبسب البينات وحبسب احللف واليمني، قوانني البينات والدعاوى واحللف واليمني قوانني 
هواهر األمور وهواهر ا ادعاءات، أما اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه فسيحكم وسيقضي مب حر  احلق عليه 

  أفضل الصالة والسالم.
عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد اهلل عليه السالم: لقد نزلت هذه اآلية  في روايٌة أخرى: 

املفتقدون هم الذين يفقدهم أهلهم من فحرشهم، يف بعض  - مالمفتقدين من أصحاب القائم عليه السال
الروايات وهم نيام على سطوح بيوهتم وهذه عادة معروفة يف الشرق األوسط، يف العراق ويف غري العراق، يف 
العراق، يف إيران، يف بلدان أخرى يف الشرق األوسط ينامون يف الصيف على سطوح البيوت، والروايات 

صلوات اهلل وسالمه عليه خيرج يف سنٍة حارة جدا  يف وقت احلر يف وقت الصيف يكون  تقول إن اإلمام
ههورهح الشريف، فهناك جمموعة من الشباب من شيعة اإلمام يحفتقدون من فرشهم يأيت أهلوهم فال جيدوهنم 

يه لقد نزلت هذه اآلية  في المفتقدين من أصحاب القائم عل -لذلك تسميهم الروايات املفتقدون 
سواء  - أنهم لمفتقدون عن فرشهم ليال   {جَمِيعاً اللّهُ بِكُمُ يَأْتِ تَكُونُواْ مَا أَيْنَ} السالم، قوله  عزَّ وجلَّ:

 أنهم لمفتقدون عن فرشهم ليال  في صبحون بمكة -عن فحرشهم على سطوح بيوهتم أو يف داخل الغرف 
يل قلنا من عالئم اإلمام أن اإلمام تطوى لهح األرض وطبعا  هذا ا انتقال انتقال ب ط ي  األرض، قبل قل -

أنهم لمفتقدون عن فرشهم ليال  في صبحون بمكة وبعضهم يسير  في  -وتحطوى ألصحابه  وجيشه  
البعض أو ل هذا بالطائرات ولكن  ا دليل على ذلك، فلرمبا تكون هذه آية من آيات  - السحاب نهارا  

في صبحون بمكة وبعضهم يسير  في السحاب نهارا  ي عر ف  اسمه   -اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 
 - اسم واسم أبيه يعين أن الناس ينظرون إليه وهو يسريح على السحاب - واسم أبيه وحليته ونسبه

احللية هو الوصف اخلارجي لإلنسان، مظهر اإلنسان اخلارجي يحقال لهح  - فيعرفون أسمه  وأسم أبيه وحليته  
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، بعض األحيان تحقال احللية مللبسه  أو ملظهره  اخلارجي كلون عينيه لون شعره  لون بشرته  وإىل حلية اإلنسان
: ج علت ِفداك أيهم أعظم  إيمانا   -غري ذلك   - ي عر ف  اسمه  واسم أبيه وحليته ونسبه، قال: فقلت 

لذي يسير  في السحاب قال ا -الذين يفتقدون ليال  من فرشهم أو الذين يسريون على السحاب هنارا ؟! 
يعين أن الثالث مئة والثالثة عشر هم أيضا  على درجات، فالذين يسريون  - نهارا  هؤالء هم أعلى درجة

  يف السحاب هنارا  هم األفضل واألعلى درجة .
 - عن أبي بصيٍر عن أبي عبد اهلل عليه السالم أنه  قال: لو خرج القائم لقد أنكره  الناسروايٌة أخرى: 

موفقا : العرب حينما تصف رجال  أو تصف شابا  موفقا  إمنا تصف من   - يرجع  إليهم شابا  موفقا   -اذا؟ مل
، املوفق كان مجيل البدن من كان جسيما ، املراد من اجلسيم من كان جسيما  وسيما  وعليما  فهيما  وحكيما  

مجيل مجيلح الوجه، املوفق من   هو هذا الذي يكون جسيما ، يكون صاحب جسم مجيل متناسق ووسيم يعين
كان مجيال  يف بدنه مجيال  يف وجهه ومجيال  يف فهمه، املوفق من كان جسيما  وسيما  فهيما ، فمن كان مجيال  

يرجع  إليهم شابا  موفقا   -يف جسمه ومجيال  يف وجهه ومجيال  يف فهمه  وعلمه هو هذا الذي يحقال لهح موفق 
 إال كلُّ مؤمن أخذ اهلل ميثاقه  في الذر األول -يعين  ا يثبت على القول به    ا يلبث - فال يلبث  عليه

يف الذر األول يعين يف عامل الذر واحلديث عن عامل الذر حيتاجح إىل بسٍط يف القول ليس هذا ُمله ولكن  -
فال ينجو إال من  -مر  علينا قبل قليل يف احلديث عن الف َت  اليت سيواجهها شيعة أهل البيت قالت الرواية 

إال كلُّ مؤمن أخذ اهلل ميثاقه   -هو هذا نفسهح  - أخذ اهلل ميثاقه وكتب في قلبِه اإليمان وأيَّده  بروٍح منه
  .في الذر األول

احلسن بن  ةالل هحم  ع ر فن ا ححج ت ك فإنك  إن مل  تـحع ر فنا ححج ت ك هللنا عن ديننا، الل هحم  ع ر فنا إمام زماننا احل ج  
 وأحينا ُمياه وأحشرنا معه يف دنيانا وعند مماتنا ويف آخرتنا مب حح م ٍد وآل ُمح م ٍد.

احلسن على مود ته  ومود ة أحم ه  الزهراء صلوات اهلل عليها بن  ألتقيكم إن شاء اهلل تعاىل على مود ة احلجة
 ن اهلل.وعلى آهلا األطيبني األطهرين أسألكم الدعاء مجيعا  ويف أما

 



 

 دية عشرااحللقة احل
 

احلسن بن  وهذه احللقةح احلاديةح بعد العاشرة من برنامج احلجة، السالمح عليكمح مجيعا  ورمحة اهلل وبركاته
لسي الـمجو ا زلتح أتلو على مسامعكم ما رواهح شيخحنا ، العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمهح عليه

يف الباب  الذي عنونهح الشيخ ، جلزء الثاين واخلمسني من كتابه  حبار األنواررضوانح اهلل  تعاىل عليه يف ا
  .وما يحدث  عنده (خروج اإلمام)باب  يوِم خروجه  :لسيالـمج

عن عبِد اهلل بن سنان قال: كنت  عند أبي عبد اهلل عليه  -هذه  الروايةح املرقمةح برقم  األربعني أشرعح فيها 
ه ْمدان يقول  له: إن هؤالء العامة يعّيرونا ويقولون لنا أنكم تزعمون أن  السالم فسمعت  رجال  من

مناديا  ينادي من السماء باسم صاحب هذا األمر وكان متكئا  فغضب  وجلس ثم قال: ال ترووه عني 
واهلل إن ذلك  وارووه عن أبي وال حرج عليكم  في ذلك، أشهد  أني سمعت  أبي عليه السالم يقول:

 {إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِنيَ} لبيٌِّن حيث  يقول: وجلَّ هلل عز في كتاب ا
فال يبقى في األرض يومئٍذ أحٌد إال خضع وذلت رقبته  لها، فيؤمن أهل األرض إذا سمعوا الصوت من 

ب عليه السالم وشيعته، فإذا كان الغد صعد إبليس  في السماء أال أن الحقَّ في علي بن أبي طال
الهواء حتى يتوارى عن أهل األرض ثم ينادي أال إن الحقَّ في عثمان بن عفان وشيعته فإنه  ق ِتل 

في ثبِّت  اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق وهو النداء األول  مظلوما  فاطلبوا بدمه، قال:
قلوبهم مرض والمرض واهلل عداوتنا، فعند ذلك يتبرأون منا ويتناولونا فيقولون  ويرتاب يومئٍذ الذين في

إن المنادي األول سحٌر من سحر أهل هذا البيت، ثم تال أبو عبد اهلل عليه السالم قول اهلل عزَّ 
  .{وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ} :وجلَّ 

سنان وهو من أجلة فقهاء بن  لسي عن كتاب غيبة النعماين يرويها عبد اهللالـمجشيخنا  الرواية هذه ينقلها
قال: كنت  عند أبي عبد اهلل عليه السالم فسمعت   -أصحاب إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه 

دان قبيلةٌ و  - رجال  من ه ْمدان عربيٌة من القبائل  رمبا من مه  دان إذا كان من مه جدان ورمبا هو األههر فه مج
 -أما مه  دان فهي مدينٌة يف إيران والنسبةح إليها مه  داين ، مه جدان والنسبةح إليها مهجداين، اليمانية املعروفة

مهجدان قبيلٌة عحرفت بالتشيع ألمري املؤمنني صلوات ، مسعتح رجال  من مهجدان - فسمعت  رجال  من ه ْمدان
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لذلك أمريح املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه ، كثرٌي منهم يف واقعة صفني  اهلل وسالمه عليه وقد استحشه د
دان ادخلوا بسالم  فسمعت  رجال  من ه ْمدان يقول  له:  -يقول فلو كنتح بوابا  على باب جنٍة لقلت هلمج

شيعةح أهل التعبري باخلاصة يحراد بذلك ، التعبري بالعامة هو يف مقابل التعبري باخلاصة - إن هؤالء العامة
التعبري بالعامة يحراد به  غري شيعة أهل البيت ، و البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني خاصةح أهل البيت

إن هؤالء العامة يعّيرونا ويقولون لنا أنكم تزعمون أن مناديا  ينادي من السماء باسم صاحب هذا  -
ويقولون لنا أنكم  -إلمام يف كل زمان صاحبح األمر يعين ا، صاحب هذا األمر يعين اإلمام - األمر

  .تزعمون أن مناديا  ينادي من السماء باسم صاحب هذا األمر
 - وكان متكئا   -وهذا هو ديدهنم منذح ذلك اليوم وإىل يوم الناس هذا ، هذا استهزاٌء وسخريٌة من العامة

ما تصيبهح حالة الغضب هذي حالة طبيعية أن اإلنسان حين - فغضب وجلس -اإلمام صلوات اهلل عليه 
رمبا كانت هذه الرواية يف الزمان ل - فغضب وجلس ثم قال: ال ترروه عني وارووه عن أبي -يتحرك 

باعتبار أن اإلمام الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه عحر ف ، األول من أيام إمامة إمامنا الصادق عليه السالم
وبعد شهادته  صلوات اهلل وسالمه عليه انتقلت ، البعيدو  قريبالعامة ونقل عنهح الو  بني الناس وعرفتهح اخلاصة

فلذلك إمامنا ، اإلمامة إىل إمامنا الصادق فلرمبا كان هذا الكالم يف األيام األوىل من إمامة إمامنا الصادق
ر يف الصادق عليه السالم يقول هلم أرووه عن أيب ألن اإلمام الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه كان معروفا  أكث

يعين أن الشيعة  ا يروون عن ، أو قد تكون القضية فيها بحعد من التقية، ذلك الوقت عند الكثري من الناس
اإلمام الصادق عليه السالم باعتبار أن اإلمام الصادق حي وعيون الظاملني ترقبه لذلك اإلمام قال هلم 

م قال: ال ترووه عني وارووه عن أبي وال ث -ارووها عن اإلمام الباقر ألنهح ليس موجودا  يف هذه الدنيا 
واهلل إن  أشهد  أني سمعت  أبي عليه السالم يقول: - ا إشكال يف ذلك  - حرج عليكم  في ذلك

إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ } حيث  يقول: -يعين مسألة الصيحة مسألة النداء  - لبيِّنٌ  وجلَّ ذلك في كتاب اهلل عز 

  .{فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِنيَ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً
وهذه اآلية اليت جاءت يف سورة الشعراء وردت يف روايات  أهل  البيت سواء يف هذه  الرواية أو يف غريها من 

فال  -روايات أهل البيت وردت مفسرة  يف الصيحة  اليت ت سب قح ههور إما زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه 
، ذلت رقبتهح هلا أذعن هلا، يعين أذعن هلذه  اآلية - يومئٍذ أحٌد إال خضع  وذلَّت رقبته  لها يبقى في األرض

فيؤِمن  أهل  األرض إذا س ِمعوا الصوت  من السماء إال إن  -ماذا يريد أن يقول وهي آيٌة مساويٌة واضحة 
يف بعض  - فإذا كان الغد -ىل هذه  الصيحة األو  - الحق  في عليِّ بن أبي طالٍب عليه السالم وشِيع ِته
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ويف مثل هذه  الرواية وروايات أخرى تكون يف الليلة ، الروايات يف نفس اليوم تكون الصيحة عند الغروب
وصيحة  هناك صيحة أوىل وهي صيحةح احلق، بالنتيجة الروايات هنا تحشري إىل صيحتني، الثانية يف اليوم الثاين

ن الغد ص ع د  إبليس  في الهواء حتى يتوارى عن أهِل األرض ثم فإذا كا -ثانية وهي صيحةح الباطل 
ينادي أال إن الحق في عثمان بن عفان وشيعته فإنه  ق ِتل  مظلوما  فاطلبوا بدمه، قال: في ثبت اهلل الذين 

يف يوم عاشوراء حينما اجتمعت مجوع بين أمية ، هذه  القضية هي  هيو  - آمنوا بالقول الثابِت على الحق
ى سيد الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه ودار حواٌر وخطاٌب بني أصحاب اإلمام احلسني وبني شيعة عل

قالوا  ؟أتباع بين أمية، فماذا كان جواب أجناد بين أمية، وقالوا هلم بأن عيال احلسني عطشى، بين أمية
م ا ـباعتبار أن القوم ل، عفانبن  يشريون بذلك إىل قضية  عثمان، ليعطش احلسني كما عطش من كان قبله

ر  يف بيته  الذين خرجوا وجاءوا معرتضني على عثمانـحاصروه ل عفان من عدة  أقاليم من عدة  بن  م ا ححوص 
وإن كان عندنا يف األخبار أن أمري املؤمنني عليه السالم بعد ذلك أدخل  املاء ، بلدان منعوا وصول املاء إليه

أنه ليعطش احلسني وليهلك احلسني كما عطش من كان ، ىل هذه القضيةلكنهم يشريون إ، إىل دار  عثمان
  .نفسح احلديث، نفسح الفكر، نفسح النداء، نفسح الكالم، يشريون بذلك إىل قضية  عثمان، قبله

ثم ينادي إبلس أال إن الحق  في عثمان بن عفان وشيعته فإنه  ق ِتل  مظلوما  فاطلبوا بدمه، قال: فيثبت  
عائشة بعد أن صار عثمان هو ، م ا منع عنها عثمان عطائهاـعائشة ل، ا الشعار رفعتهح عائشةوهذ - اهلل

يعين ، أبو بكر وعمر كانوا يقدمون عطاء  جزيال  لعائشة، كان عمر يعطيها عطاء،  اخلليفة منع عنها عطائها
خلليفة األول واخلليفة هناك عطاء يأيت من قبل بيت املال من قبل ا، مثل املخصصات، مثل الراتب الشهري

 من أي شيٍء؟ ، فجاءت عائشة مطالبه لهح أنهح تريد حقها، م ا جاء عثمان قطع هذا العطاءـل، الثاين لعائشة
عثمان قال هلا أمل يقل أبوك  بأن ، فرتيد حقها من عطاء رسول اهلل تريد حقها بسبب أهنا زوجة لرسول اهلل

مة من املرياث وهي  بنتهح وأنت  شهدت على هذا احلديث بأن النيب  قال منعتم فاطو  معاشر األنبياء  ا يور ثون
أقتلوا نعثال  فإن  :فقالت ؟معاشر األنبياء  ا يور ثون فأيح حٍق لك يف مرياث رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

، ه يف اخللقةشب، وكان هناك شبه فيما بينهح وبني عثمان، نعثل هو رجل يهودي كان يف املدينة، نعثال  قد كفر
م ا قحت ل  عثمان وخرجت على عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه ـول، فقالت أقتلوا نعثال  فإن نعثال  قد كفر

  .خرجت تحطال بح بدم  عثمان والقصةح معروفة
وإبليس الذي حرك ، إبليس الذي حرك اجلموع يف اجلمل، يعين القضيةح من إبليس، يعين القضية هي  القضية

ينادي أال إن الحق في  -إبليس هو نفسه الذي ستصدر الصيحة الثانية منه ، يف يوم عاشوراءاجلموع 
عثمان بن عفان وشيعته فإنه  ق ِتل  مظلوما  فاطلبوا بدمه، قال: فيثبت اهلل الذين آمنوا بالقوِل الثابِت 
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لقرآن الكرمي محفسٌر بو اية  عليٍّ طبعا  هذا التعبري القرآين القول الثابت يف ا، وهو النداءح األول - على الحق

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ }يف سورة  إبراهيم اآلية السابعة والعشرون ، وآل  عليٍّ صلواتح اهلل وسالمه عليهم أمجعني

يتمسكون و  احلياة الدنيايعين الذين يعتقدون بو اية عليٍّ يف  {آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي اآلخِرَةِ
من الذين ستثبت أقدامهم على ، هبا سيثبتهم اهلل يف سريهم على الصراط املستقيم الذي سيحمدح على جهنم

  .أولئك الذين ثبتوا على القول الثابت يف احلياة الدنيا ؟الصراط
إذا  {لدُّنْيَا وَفِي اآلخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِنيَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءيُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ ا}

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَالً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي }نقرأ اآليات اليت قبل هذه اآلية 

فرعها يف السماء هذه الكلمةح الطيبة و  هذه الشجرة اليت أصلحها ثابت، أهل  البيت هذه شجرةح  {السَّمَاء

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَالً }هي الزهراءح صلوات اهلل وسالمه عليها هكذا جاء معناها يف كلمات املعصومني 

هَا فِي السَّمَاء، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِنيٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ األَمْثَالَ لِلنَّاسِ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُ

هذا املعىن ، أعداءح أهل  البيت، هذه هي الشجرةح امللعونه {لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ
إمامنا الصادق يف معىن الشجرة امللعونة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم رآى يف  الذي حتد ث  عنهح 

  .املنام أن فالنا  وفالنا  وفالن وأن بين أمية كانوا يعبثون على منربه جيلسون على منربه  
  {يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ،هَا مِن قَرَارٍوَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ األَرْضِ مَا لَ}

يُثَبِّتُ اللّهُ } {كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء}هذا القول الثابت راجٌع إىل اآلية اليت تقول 

إىل أن تأيت اآلية  {يَاةِ الدُّنْيَا وَفِي اآلخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِنيَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءالَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَ

ي أعظم ما ه، بدلوا نعمة اهلل كحفرا   {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار}اليت بعدها 
جاء ذكرها يف سورة املائدة يف اآلية الثالثة من سورة املائدة ، نعمٍة جاء ذكرها يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل

هذه  {عْمَتِيمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِالْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَالَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْ}

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا }هي النعمة الكاملة اليت أشارت إليها اآلية الشريفة من سورة إبراهيم 



 الحلقة الحادية عشر البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 070 - 

القول الثابت هو ذلك األصل الثابت ، القول الثابت هو هذه النعمة العظمى {وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ
 -املودة و  شجرةح عليٍّ وآل علٍي شجرة الو اية، كم الشجرة الطيبة اليت أصلها ثابت وفرعها يف السماءلتل

يومئٍذ الذين في  ويرتاب   -هو النداءح األول و  - فيثبت اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق
ا انفلونزا السقيفة سقيفة بين هذ، هذا املرض هذا انفلونزا بين أمية - قلوبهم مرض والمرض واهلل عدواتنا

ويرتاب يومئٍذ الذين في  -هذا انفلونزا الشجرة امللعونة الشجرة اخلبيثة اليت لحع نت يف القرآن الكرمي ، ساعدة
ون من أهل البيت ألهنم وجدوا ححج ة  أيترب  - اون منّ أقلوبهم مرض والمرض واهلل عدواتنا فعند ذلك يتبر 

من السحباب والشتيمة ومن أهنم ينسبون ، يتناولونا يعين يسبوننا - ا ويتناولوناون منّ أيتبر  -بنداء إبليس 
إنَّ الم نادي   -أن احلق  مع عليٍّ وشيعته   وهو - ويتناولوننا فيقولون إن المنادي األول -القبائح هلم 

أقطاب ، دةكالٌم قالهح األوائل منهم يف سقيفة بين ساع  وهذا - األول سحٌر من سحر أهل هذا البيت
-سقيفة بين ساعدة هكذا كانوا يتحدثون عن سحر بين هاشم وعن سحر ُمح م ٍد صلى اهلل عليه وآله وسلم 

ذا ه - {وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ} ثم تال أبو عبد اهلل عليه السالم قول اهلل عزَّ وجلَّ:
م ٍد صلى اهلل عليه وآله وإىل يوم هذه اآلية  سحرح أهل البيت مستمر من أيام  - و يـ ق ول وا ِسْحٌر مُّْست ِمرٌّ  -ُمح

  .سحٌر أستمر  من ُمح م ٍد وأستمر  يف ذريته  
 - سمعت  أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: ينادي مناٍد من السماء إن فالنا   :عن زرارة قال :روايٌة أخرى
إن فالنا  هو األمير، وينادي مناٍد إن عليًّا وشيعته  هم الفائزون،  -ام زماننا احلسن يعين إمبن  يعين احلجة

: فمن يقاتل المهدي  بعد هذا إذا كان النداء هكذا إن املهدي  هو األمري وإن عليا  وشيعتهح هم  - قلت 
: فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال: إن الشيطان ينادي إن فالنا  وشيعته   -الفائزون  هم  قلت 

 عنبسة السفياينبن  لرجٍل من بين أمية إما املراد لرجٍل من بين أمية لعثمان - الفائزون لرجٍل من بني أمية
عفان فهو رجٌل من بين أمية أيضا  كما مر  يف الرواية بن  أو املراد لعثمان، ورد هذا يف بعض الرواياتو 

إن الشيطان ينادي إن  -عفان بن  اسم عثمانوالذي يبدو من الروايات أكثر أن النداء يكون ب، السابقة
: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ يف مثل هذه  - فالنا  وشيعته  هم الفائزون لرجٍل من بني أمية، قلت 

قال: يعرفه   -وهذه الكلمة جدا  مهمة ، احلالة من الذي مييز بني القول الصادق وبني القول الكاذب قال
ىل يعين ا استماع إ - ويقولون أنه يكون قبل أن يكون -ه األحاديث يروون هذ - الذين كانوا يروون

يعين معرفة هذه األحاديث هي اليت ستعني اإلنسان على متييز ، يعين قراءة هذه األحاديث، هذه األحاديث
: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال: يعرفه  الذين كانوا يروونه ويقولون أنه  -احلق من الباطل  قلت 
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ويعلمون أنهم هم المحقون  -يتحدثون عن هذه األحداث قبل أن تقع  - بل أن يكونيكون ق
هؤ اء هم  - الصادقون ويعتقدون أنهم هم أصحاب  الحق وهم الصادقون في عقيدتهم وفي دينهم

، زرارة يسأل اإلم ام الذين سيميزون بني احلق والباطل، الرواية هذه يف غاية األمهية، أعيدح قراءة النص: قلتح
هناك صيحٌة باسم عليٍّ وشيعته  وهناك صيحٌة باسم  - فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ -الصادق 

 - الذين كانوا يروونه ويقولون أنه يكون -يعرف الصادق من الكاذب  - قال: يعرفه   -عثمان وشيعته  
ية معرفة حديث هنا تتجلى أمه ومن - قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون -هذا األمر 
  .إن كان يف هذا الباب أو يف غريه من األبواب األخرى، أهل البيت

ألن امليزان الذي نتمكنح بواسطته  أن نزن  األمور هي كلمات أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم 
يز بني اهلدى، أمجعني ، اللالضو  من كلمات أهل البيت وبكلمات أهل البيت وهبذا امليزان نستطيع أن منح

لذلك األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم ، ونستطيع أن منيز مراتب الناس، بني أهل احلق وبني أهل الباطل
أن من حفظ يف هذه الدنيا أربعني  :إىل احلد الذي ورد يف رواياهتم، أمجعني حثونا على أن حنفظ حديثهم

العامل يف يوم القيامة ، يوم القيامة لهح منزلٌة خاصةوالعامل يف  .حديثا  من أحاديثهم حشرهح اهلل يوم القيامة عاملا  
العامل يف يوم القيامة صحيٌح أنهح هو يدخلح يف ، واسعٌة جدا  يف يوم القيامة من أصحاب الشفاعة ولهح شفاعةٌ 

شفاعة النيب وآل النيب لكنهح بعد أن يدخل يف شفاعة النيب وآل النيب تكون لهح شفاعٌة واسعة عظيمة هكذا 
شر يوم القيامة عاملا  لذلك حدثتن ا روايات أهل البيت فمن حفظ من أحاديث أهل البيت أربعني حديثا  حيح

العامل يكتب كتابا  يسميه األربعون ، تالحظون أن الكثري من علمائنا كتبوا كتبا  عرفت بكتب األربعينات
اليت تقول من حفظ أربعني  خيتار أربعني حديثا  يشرحها يبينها يفصلها عمال  هبذه األحاديث، حديثا  

أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر  -حديثا  من أحاديث النيب وأهل البيت حشرهح اهلل يوم القيامة عاملا  
سنون يعين حيفظون ، منازهلم عنا بقدر ما حيسنون من رواياهتم عنا أعرفوا - روايتهم عنا وفهمهم منا حيح

يف الزمن الذي ، أنهح يف زمن الفتنة الشديدة، وهذه من الفوائد، نيهاالروايات ويعرفون معانيها يفهمون معا
الذين ينجون الذين كانوا يروون ويقولون إنهح يكون قبل أن يكون ويعلمون أهنم ، يضيعح فيه  احلق مع الباطل

  هم احملقون الصادقون.
ا كان ليلة الجمعة أهبط  إذ يرويها يونس بن ضبيان عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: :روايٌة أخرى

الربُّ تبارك وتعالى م ل كا  إلى السماء الدنيا فإذا طلع الفجر ن ِصب  ِلم ح مٍَّد وعليٍّ والحسن والحسين 
فيصعدون عليها  -البيت املعمور يف السماء الرابعة  - عليهم السالم منابر من نور عند البيت المعمور

ويجمع لهم المالئكة والنبيين  - سبحانه وتعاىل جيمع هلم أن اهلل - ويجمع لهم المالئكة والنبيين
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والمؤمنين ويفتح أبواب السماء فإذا زالت الشمس قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يا ربِّ ميعادك 
الذي وعدت في كتابك وهو هذه اآلية وعد اهلل الذين قبلهم ويقول المالئكة والنبيون مثل ذلك ثم 

يٌّ والحسن والحسين س جَّدا  ثم يقولون يا ربِّ اغضب فإنه  قد ه ِتك حريمك وق ِتل يخرُّ م ح مٌَّد وعل
هنا ليس عن كل  احلديث - اصفيائك وأ ِذل  عبادك الصالحون فيفعل اهلل ما يشاء وذلك وقٌت معلوم

شريف بداية الظهور ال، احلديث هنا عن ليلة اجلمعة اليت يكون يف صبيحتها الظهور الشريف، ليلة مجعة
اليت إذا مجعنا الروايات ستكون ليلة اجلمعة يف اليوم التاسع من شهر ، و إلمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

ُمر م ويف يوم السبت الذي سيكون اليوم العاشر ستبدأ جحافلح اإلمام وقوة اإلمام باحلركة من جهة احلجاز 
ملراسم عن املناسك وعن ا احتفال وعن املقدمات هذه الرواية تتحدث عن ا، من جهة مكة باجتاه املدينة

اليت ستكون يف السماء الرابعة ألنهح هناك مراسم أيضا  ستكون يف األرض حبضور ُمح م ٍد صلى اهلل عليه وآله 
هناك مناسك تحقام يف السماء الرابعة عند البيت املعمور كما ، وعليٍّ أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه

  .لروايةيف هذه ا
 إذا كان ليلة الجمعة أْهب ط  الرب تبارك وتعالى ملكا  إلى السماء الدنيا فإذا طلع الفجر ن ص ب  ِلم ح مَّدٍ 

ن ص ب  ِلم ح مٍَّد وعليٍّ والحسن والحسين عليهم السالم منابر من نور عند البيت  -م ل ك ـهذا ال -
والمؤمنين ويفتح أبواب السماء فإذا زالت  المعمور فيصعدون عليها ويجمع لهم المالئكة والنبيين

الشمس قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: يا ربِّ ميعادك الذي وعدت في كتابك وهو هذه اآلية 
وعد اهلل الذين قبلهم اآلية، ويقول المالئكة والنبيون مثل ذلك ثم يخرُّ م ح مٌَّد وعليٌّ والحسن 

اغضب فإنه  قد ه ِتك حريمك وق ِتل اصفيائك وأ ِذل  عبادك والحسين س جَّدا  ثم يقولون يا ربِّ 
الوقت املعلوم الذي جاء ذكرهح يف الكتاب الكرمي  و  - الصالحون فيفعل اهلل ما يشاء وذلك وقٌت معلوم

فإذا  الرواية ، الوقت املعلوم هو وقت ههور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه، كما يف روايات أهل البيت
وقد ، وليلة اجلمعة هذه قد تكون هي الليلة اليت تسبق ههور اإلمام يف اليوم الثاين، ن ليلة مجعةتتحدث ع

املهم أن الرواية تتحدث عن ، تكون مجعة قبل اجلمعة اليت يكون فيها ههور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه
د البيت املعمور واليت سيتبعها املراسم وعن ا احتفال وعن املقدمات اليت ستحقام يف السماء الرابعة وعن

  برنامٌج آخر على األرض حبضور ُمح م ٍد وعليٍّ صلى اهلل عليهما وآهلما األطيبني األطهرين.
عن سدير قال: قال أبو  :لسي عن الكايف الشريفالـمجوهذه الرواية ينقلها الشيخ ، روايٌة يرويها سدير

الذي كان لهح شديد اهتمام يف قضية حكومة أهل البيت وهذا هو سدير الصرييف  - عبد اهلل عليه السالم
قال أبو عبد اهلل  - ؟اإلمام ماذا قال لهح ، ويف قضية فرج شيعة أهل البيت ومر  علينا احلديث عن سدير
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ألن سدير كما قلت يف احللقات السابقة كانت لهح اهتمامات سياسية  - يا سدير ألزم بيتك عليه السالم:
 - يا سدير ألزم بيتك وكن ِحلسا  أو ح ل سا  من أحالسهِ  -اليت كان يعيش يف أيامها  باألوضاع املوجودة

لسا  أو ح ل سا ، احل لس أو احل ل س يحراد من احل لس هو البساط الذي يحفرش على األرض أي ألصق نفسك  ح 
يا سدير  -رج من بيته محالزم لبيته  الذي  ا خيـعلى األرض يف بيتك، وكذلك يحراد من احل لس أو احل ل س ال

لسا  أو ح ل سا  يف بيته  هذا  وهذا - ألزم بيتك وكن ِحلسا  أو ح ل سا  من أحالسهِ  املعىن أن اإلنسان يكون ح 
ألن الكثري ، أيام النظام البعثي السابق، املعىن يعرفهح الكثري من شيعة أهل البيت يف العراق أيام النظام السابق

لسا  يف بيته  دفعا  للمشاكل، قةمنهم كان يعيش هبذه الطري مع أنهح كان ، الف َت  وما كان يسلم أيضا  و  يعيشح ح 
لسا  لكنهح ليس ببعيٍد عن مشاكلهم وعن ف ت نهم  يا سدير ألزم بيتك وكن ِحلسا  أو ح ل سا  من  -يعيشح ح 

ن ما سكن الليل محراد اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه واسك - أحالسِه وأسكن ما سكن الليل والنهار
  .والنهار أي أنه اسكن ما دامت اآليات السماوية مل تصدر

باعتبار ما دامت اآليات السماوية مل  - اسكنوا ما سكن الليل والنهار -وهذا التعبري موجود يف الروايات 
، يف غري وقتهما يف شهر رمضان تظهر مل خترج الشمس مثال  من املغرب، مل يكن هناك كسوٌف وخسوف

كل هذا احلديث عن العالمات السماوية مقصود اإلمام أسكن ما ،   تكن هناك الصيحة من السماءمل
اليت سيخرج بعضها يف النهار ويكون بعضها يف الليل ما و  النهار ما دامت اآليات السماويةو  سكن الليل

مساوية فأنت اسكن  ا  النهار هادئا  ومل تكن هناك آياتو  يعين ما دام الليل هادئا  ، دامت األوضاع هادئة
هذا املعىن أنا  - يا سدير ألزم بيتك وكن ِحلسا  من أحالسِه وأسكن ما سكن الليل والنهار -تتحرك 

فإن ، وهنا تظهر الفائدة يف اإلطالع على حديث أهل البيت، أفهمهح من عديٍد من روايات أهل البيت
بيت يشدُّ بعضهح بعضا  حىت يعود يف صورته  وإن حديث أهل ال، حديث أهل البيت يـحف س رح بعضهح بعضا  

يا سدير ألزم بيتك وكن ِحلسا  من أحالسِه وأسكن ما  -النهائية كالبنيان املرصوص كاللوحة الكاملة 
بعد أن تكون هذي العالمات  ؟مىت يكون خروج السفياين - سكن الليل والنهار فإذا بلغك  أن السفياني

فارحل إلينا  -احلجاز خرج باجتاه العراق وباجتاه  ؟إىل أين خرج - فإذا بلغك أن السفياني قد خرج -
فارحل إلينا ومر  هذا املعىن يف الروايات ولو على رجلك، حىت إذا مل تكن متلك وسيلة   - ولو على رجلك

هذا الرحيل إما أن يكون لإلمام ههور ليس هو الظهور األعظم  - فارحل إلينا ولو على رجلك -لالنتقال
اليت متح ه دح األمر لهح صلوات  ا ههور يعرفهح خاصة شيعته فيكون الرحيل باجتاهه أو أن الرحيل باجتاه الراياتوإمن

  .اهلل وسالمه عليه
عن علقمة بن محمَّد الحضرمي عن الصادق عن آبائِه عن عليٍّ عليهم السالم قال: قال رواية أخرى: 
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قائمنا إذا خرج يجتمع  إليه ثالث  مئة وثالثة عشر رجال   رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: يا عليُّ إن
يكون  -يف الروايات سيفهح ذو الفقار و  - عدد رجال بدر فإذا حان وقت خروجِه يكون له  سيٌف مغمود

يكون له  سيٌف مغمود ناداه  السيف قم يا  -ليس مشهورا  ، مغمود يعين يف غمده   - له سيٌف مغمود
، وهناك عالمات أرضية، هناك عالمات مساوية، هناك جمموعة من العالمات - اهلل ولي اهلل فاقتل أعداء

: يف رايته  حىت الراية فإهنا هتتز والسيف يقول، وهناك عالمات تكونح يف ممتلكات اإلمام احلجة عليه السالم
لسيف قم يا فإذا حان وقت خروجِه يكون له  سيٌف مغمود ناداه  ا - قم يا ولي اهلل فاقتل أعداء اهلل

، وقد يكون فيها معىن أعمق، قد يكون املعىن أن هذه عالمة كبقية العالمات - ولي اهلل فاقتل أعداء اهلل
مثل ما قلوب املؤمنني منتظرة كذلك هذه اجلمادات وهذا ، املعىن األعمق هو انتظارح كل شيٍء لذلك اليوم

  .حىت اجلمادات األخرى، مصداق من مصاديق هذه اجلمادات
اللَّه مَّ  :الدعاء الذي نقرأهح يف شهر رمضان والذي يحستحبُّ قراءتهح بعد كل فريضة يف أيام شهر رمضان

لهح اهلل على أهل القبور مىت .أدِخل على أهل القبور السرور يف يوم ههور  ؟يف الروايات أن السرور يحدخ 
القبور اليت هي بيوت املوتى يدخل ، رفالسرور حىت يدخل يف القبو ، إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

فال غرابة ، هناك تفاعل يف مجيع جهات هذا العامل مع ههور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه، فيها السرور
قم يا  -أن ينطق السيف ألن السيف هنا ميح ث لح وجها  من وجوه عامل اجلمادات فينطقح هذا السيف املغمود 

ِم الم ْقتوِل : س املعىن الذي حنن نرددهح من قلوبنا ومن ألسنتنانف - ولي فاقتل أعداء اهلل أين  الطاِلب  ِبد 
هذا املعىن وهذا املضمون هو نفسهح يرددهح هذا السيف وإىل ذلك أشرتح قبل قليل أن يف ذلك  .بكربالء

 .اهلل قم يا ولي فاقتل أعداء -إشارة إىل أن كل شيٍء بانتظار ذلك اليوم إ ا أعداءح أهل البيت 
شهاب وهو من أصحاب أمري بن  لسي عن الشيخ املفيد بأسانيده  عن طارقالـمجروايٌة ينقلها شيخنا 

اليمان وهو من خواص أصحاب رسول اهلل ومن بن  حذيفةح  ،املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه عن حذيفة
يه وآله يقول: إذا كان عن ح ذيفة قال: سمعت  رسول اهلل صلى اهلل عل -خواص أصحاب أمري املؤمنني 

 اجلبارون مجٌع جلبار - عند خروج القائم ينادي مناٍد من السماء أيها الناس ق ِطع عنكم مدة الجبارين
وهذه التسمية تسمية اجلبارين وردت يف  - ق ِطع عنكم مدة الجبارين -اجلبار هو الطاغوت املتجرب و 

ق ِطع عنكم مدة الجبارين و و ليَّ األمر  -أعدائهم  روايات أهل البيت يف أعدائهم، يف الطغاة الكبار من
لنداء نداٌء من السماء قد يكون نداء من السماء كما مر  يف هذا ا - خير أ مَّة م ح مَّد فالحقوا بمكة

إذا كان  -وقد يحراد من هذا النداء خرٌب ينتشر ع رب  الفضاء ، الروايات السابقة نداٌء مالئكي نداءح جربئيل
ج القائم ينادي مناٍد من السماء أيها الناس ق ِطع عنكم مدة الجبارين و و ليَّ األمر خير أ مَّة عند خرو 
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هذي  - م ح مَّد فالحقفوا بمكة فيخرج النجباء من مصر واألبدال  من الشام وعصائب  العراق
الصيحة يف شهر  جمموعات ثالثة بعد أن تسمع باخلرب هذا اخلرب قد يكون علنيا  ينطق به  جربئيل كما هي

، موعات يطلعون عليهالـمجخاصا  هبذه ، وقد يكون عرب وسائل اإلعالم وقد يكون خاصا  ، رمضان
هؤ اء  النجباء من مصر - فيخرج النجباء من مصر واألبدال  من الشام وعصائب  العراق -يسمعون به  

النجباء مجٌع ، الرواية بأهنم جنباء موعة اخلارجة من مصر ل نحصرة اإلمام تستجيب لنداء اإلمام تصفهمالـمج
يعين هناك شرٌف يف مولده  من جهة ، كرمي املولد من الطرفني،  والنجيب هو الذي يكون كرمي املولد، لنجيب

وأهل البيت  ا  - فيخرج النجباء  من مصر -النجيب هو الكرمي هو الشريف هو الفاضل ، أحم ه  وأبيه
ل والب د ل يف كلمات العرب هم  - الشام واألبدال  من -حيبهم إ ا النجباء  ل والب دج األبدال مجٌع لب د ل أو ب دج

لح قومه  أو ب د لح قومه  يعين شريف قومه  فيخرج النجباء   -األشراف، الب د ل هو شريفح قومه  يحقال فالن ب دج
األرض، هناك هذا  طبعا  هناك تفسري لألبدال بأهنم خاصة أولياء اهلل يف - من مصر واألبدال  من الشام

العصائب مجٌع  - فيخرج النجباء  من مصر واألبدال  من الشام وعصائب  العراق -التفسري موجود 
لعصابة والعصابة هي الـمجموعة املتآلفة املتفقة من الرجال، فهذا يشري إىل أن النجباء من مصر رمبا  ا 

وعصائب   -من العراق عصائب جمموعات يعرف بعضهم بعضا  وحىت األبدال من الشام، بينما اخلارجون 
قد تتفق على خرٍي أو ، موعة من الرجال املتفقة على شيءالـمجالعصابة و  مجٌع لعصابة عصائب - العراق

  .وقطعا  هنا الكالم عن أحناٍس قد اتفقوا على خري على نحصرة إمامهم، قد تتفق على شر يحقال هلا عصابة
هؤ اء هم خاصة الناس، هؤ اء هم  - من الشام وعصائب  العراقفيخرج النجباء  من مصر واألبدال  

هذه الـمجموعات الثالثة، جنباء  - رهباٌن بالليل -أنصارح اإلمام، يصفهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
و ا اعتقد أن هذه العبارات حباجة  - رهباٌن بالليل ليوٌث بالنهار -مصر وأبدال الشام وعصائب العراق 

زحبر يعين قطع  - رهباٌن بالليل ليوٌث بالنهار كأن قلوبهم زبر الحديد -فهي واضحة املعىن  إىل شرح
 كأن قلوبهم زبر الحديد فيبايعونه  بين الركن والمقام، قال عمران بن الح صين: يا رسول اهلل -احلديد 

يعين ماذا  - لرجليا رسول اهلل ِصف لنا هذا ا -وهذا هو أحد أصحاب رسول اهلل عمران بن احلصني  -
يعين هبذا الرجل؟ هذا الرجل الذي قال عنهح النيب صلى اهلل عليه وآله وويل  األمر خري أحم ة ُمح م د، صف لنا 

  .هذا الرجل الذي هو خريح أحم ة ُمح م د
قال عمران بن الحصين: يا رسول اهلل صف لنا هذا الرجل، قال صلى اهلل عليه وآله: هو رجٌل من 

و ا أهن أن هذا  - كأنه  من رجال شنسوة -مكتوب هنا يف الكتاب  - لحسين، كأنه  من رجالولد ا
منطقٌة  شنوئه - كأنه  من رجال شنوئه -الكالم صحيحا  وموجودة هذي الرواية يف مواطن أخرى منقولة 
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كأنه  من رجال  -أما شنسوة  ا معىن هلا و ا توجد منطقة أو قبيلة هبذا ا اسم أو هبذا الوصف ، يف اليمن
، شنوئه منطقٌة يف اليمن هذه املنطقة اليت قدميا  كانت تسكنها قبائل األزد وبعد ذلك هاجرت منها - شنوئه

هو رجٌل من  -العراق وبالد الشام فشنوئه منطقٌة يف اليمن وهي أصلح قبائل األزد و  هاجرت باجتاه احلجاز
أمسهح اسم رسول اهلل هذا  - قطوانيتان اسمه  اسميولد الحسين، كأنه  من رجال شنوئه عليه عباءتان 

قطوانيتان يعين نسبة  إىل  - عليه عباءتان قطوانيتان -الوصف هنا يصفح اإلمام يف وقت ههوره  الشريف 
  .املدينة اليت صنعت فيها هذه العباءات

وأيضا  ، ة تسمى بقطوانيف ذلك الزمان كانت هناك منطقة قريبة من الكوف، وقطوان منطقٌة قريبٌة من الكوفة
لو راجعنا كتب التأريخ لوجدنا أن منطقة  قريبة من ، هناك منطقٌة قريبة من مدينة سرمقند تسمى بقطوان

يعين ، سرمقند يعين بالد ما وراء النهر، الكوفة يحقال هلا قطوان وأن منطقة قريبة من سرمقند يحقال هلا قطوان
من ، فالرواية تقول كأنهح من رجال شنوئه، حتاد السوفيييت القدمييف الدول اليت كانت ضمن جمموعة دول ا ا

رمبا ، هناك صفة مميزة لرجال شنوئه، رجال شنوئه يعين هذا الوصف رمبا كان معروفا  عند صحابة النيب
ورمبا قد يكون املراد من وصفه  كأنهح من رجال شنوئه ألن هذه املناطق يف ، يلبسون هذه العباءات القطوانية

ليمن يف شنوئه ويف غريها حسب ما أعرفح يف قدمي التأريخ ورمبا حىت إىل زماننا هذا يستعملون األمثد وهو ا
أيضا  هو يحستعمل دواء للعني وأيضا  يستعمل ، نوٌع من الكححل يحك ح لون به  عيوهنم وهو نوٌع من الكحل

 ذلك إشارة إىل أن اإلمام صلوات اهللفلرمبا يف ، الكحل قطعا  مستحب مستحٌب للرجال وللنساء، و للزينة
وسالمه عليه أكحلح العينني  ا أقصد أنهح يستعمل الكححل و ا إشكال يف ذلك فاستعمال الكحل 

، لكن مقصودي أن يف وصف اإلمام ورد يف الروايات أنهح أكحلح العينني واسعح العينني أكحلهما، مستحب
فلرمبا وجه الشبه ، تكحل فهو واسعح العينني وهو أكحلح العيننيحينما تنظرح إىل عينيه  الواسعتني فكأنهح قد 

لكن على أي  - كأنه  من رجال شنوئه -رمبا هذا الكالم ورمبا غريهح ، بينه وبني رجال شنوئه هو هذا املعىن
  .حاٍل فهذا وصٌف حقيقي أن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه أكحلح العينني

اءتان قطوانيتان اسمه  اسمي، فعند ذلك تـ ف رِّخ  الطيور أو ت فر خ  الطيور كأنه  من رجال شنوئه، عليه عب
بعا  استعمال احليتان يف لغة العرب ط - والحيتان في بحارها -أوكار الطيور هي أعشاشها  - في أوكارها

ملعروف كان أما ما نسميه اليوم باحلوت وهو هذا احليوان الكبري ا، ما نسميه اليوم باألمساك، يعين األمساك
وإن  ، النون هو احلوت {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً}يسمى يف لغة العرب بالنون ولذلك يف قصة يونس 

لكن العرب كانوا يستعملون لفظة احلوت يف ، كان ميكن إطالق كلمة احلوت حىت قدميا  على هذا احليوان
ورد  يف  وهذا املعىن، اك كانوا يسمونهح باحليتانما نسميه اليوم باألمس، يف موضوع السمك، قضية السمك
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يف قصة موسى ، نون مع موسىبن  اخلضر ويف قصة يوشعو  الكتاب الكرمي يف سورة الكهف يف قصة موسى

نسيا  {نَسِيَا حُوتَهُمَا}نون بن  وصيهح يوشعو  عين موسىي {فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا}نون بن  ويوشع
ولذلك يف ، طعام سفرمها باعتبار أهنما سافراو  مسكة مشوية ،الروايات كانت مسكة مشوية حوهتما كما يف

كيف  احلوت السمكة اليت ل م ا نسيها {فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ}نون يقول ملوسى بن  اآلية األخرى يوشع
ي كانت مشوية وصارت ل م ا وضعها قريبا  من النهر خرجت من مكاهنا وه، وضعها قريبا  من النهر ؟نسيها

ليس الكالم عن ، على أي حالٍ  {وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا}حية  وذهبت يف املاء لذلك اآلية تقول 
احلوت الذي ، و مرادي أن القرآن استعمل احلوت يف السمك، اخلضر عليهم السالمو  قصة موسى ويوشع

  .لنوننسميه اليوم احلوت مساه القرآن بالنون وذا ا
ولرمبا هنا وجه شبه باعتبار أن الطيور تبيض  - فعند ذلك تـ ف رِّخ  الطيور في أوكارها والحيتان  في بحارها

البيوض ، بعد أن تضع األمساك بيوضها، األمساك تـحف ر خ التفريخ يكون بعد البيوض، وأن األمساك تبيض أيضا  
فعند ذلك تـ ف رِّخ  الطيور في  -بعد ذلك تحفر خ طيورا  وكذلك الطيور تضع بيوضها و ، بعد ذلك تحفر خ مسكا  

 -متدُّ األهنار باملاء  - وتمدُّ األنهار -يعين أن اخلري يعمُّ األرض برا  وحبرا   - أوكارها والحيتان  في بحارها
على  - وت نبت  األرض ضعف أ ك لها ثم يسير  أو ي س يـِّر  مقدمته  جبرئيل -عيون املاء  - وتفيض  العيون

ثم يسير  مقدمته  أو ي س يـِّر  مقدمته  جبرئيل وساقته   -مقدمة اجليش جربئيل وهذا ورد  يف الروايات أيضا  
فيمأل  -فعلى محق د م  جيشه  جربئيل وعلى مؤخر جيشه  إسرافيل ، اجليش هو مؤخرح اجليش ساقةح  - إسرافيل

 .كما م ِلئت جروا  وظلما    األرض عدال  وقسطا  
عن عبد اهلل بن عجالن قال: ذكرنا خروج القائم عند أبي عبد اهلل السالم، فقلت: كيف أخرى:  روايةٌ 

يسأل اإلمام ، عجالن وهو أيضا  من خواص أصحاب إمامنا الصادقبن  عبد اهلل - لنا أن نعلم ذلك؟
أليس قبل ، اهه  الذهاب باجتو  الصادق عليه السالم كيف  لنا نعلم أن اإلمام خرج حىت يرتتب علينا احلركة

وهذا املعىن كان يعرفهح ، قال إذا خرج السفياين فارحل إلينا ولو على رجلك، قليل اإلمام قال لسدير
عن عبد اهلل بن عجالن قال: ذكرنا خروج القائم عند أبي عبد اهلل السالم، فقلت:   -أصحاب األئمة 

 طبعا   - ا مكتوٌب طاعٌة معروفةكيف لنا أن نعلم ذلك؟ قال:يصبح  أحدكم وتحت رأسِه صحيفة عليه
هذا املعىن ورد مشروحا  يف رواياٍت ، هذا ليس لكل الشيعة وإمنا للذين جيب عليهم أن يذهبوا بشكٍل خاص

هذا األمر ليس جلميع و  - يصبح  أحدكم وتحت رأسِه صحيفة عليها مكتوٌب طاعٌة معروفة - أخرى
هناك جمموعة ، وسالمه عليه س يحسيـ رحها إليه على السحابهناك جمموعة اإلمام صلوات اهلل ، الذين سيذهبون
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وهناك الذين جيدون ، هناك السائرون على السحاب هنارا  ، هناك املفتقدون من فـحرحشهم ليال  ، خترج بالليل
هناك بيان جيدونهح حتت ، هناك أمر، هناك منشور، صحفا  حتت الوسادة حتت وساداهتم طاعٌة معروفة

  .باجتاه إمامهم صلوات اهلل وسالمه عليهوسائدهم فيتحركون 
عن إمامنا السجاد صلوات اهلل وسالمه عليه، يتحدث عن اإلمام الحجة عليه رواية ٌ أخرى: منقولة 

حتت  فيجلسح  - السالم فيقول: فيجلس  تحت شجرة س م رة فيجيئه  جبرئيل في صورة رجٍل من كلب
وهذا النوع من األشجار ، برية اليت فيها ورٌق وفيها شوكالس محرة هو نوع من األشجار الك :شجرة مس حرة

فيجلس   -خشبهح من أقوى أنواع األخشاب ، موجود يف أرض احلجاز ينتفعون منه يف صناعة األخشاب
هذا موجود يف ، يعين من قبيلة كلب - تحت شجرة س م رة فيجيئه  جبرئيل في صورة رجٍل من كلب

ألن القبائل ، يف صورة رجل من قبيلة كذا، يف صورة رجٍل من كلب، نوئهالروايات يأيت يف صورة رجٍل من ش
كان كل قبيلة هلا عالمة معينة يتميز فيها ،  حىت يف أحذيتها، العربية كانت ختتلفح يف مالبسها يف عمائمها

ويف هذا  ا يعين كل القبائل لكن هناك الكثري من القبائل يف مالبسها ، رجاهلا ونسائها عن قبيلٍة أخرى
فيجيئه  جبرئيل في  -لذلك هذا املعىن ي ر دح يف الروايات ، سيمائها يف هيئتها ختتلف عن القبائل األخرى

طبعا  وبعض القبائل قد يكون الغالب على أبناء تلكم القبيلة مثال  السحنة  - صورة رجٍل من كلب
فهذا مييز بعض القبائل ، لبشرة احلمراءوقد يكون الغالب على تلكم القبيلة مثال  ا، البشرة السوداء، السوداء

 فيجيئه  جبرئيل في صورة رجٍل من كلب فيقول: يا عبد اهلل ما ي جلسك ها هنا -عن القبائل األخرى 
 يا عبد اهلل فيقول: يا عبد اهلل ما ي جلسك ها هنا؟ فيقول: -خياطب اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  -
اهلل ليس امسا  خاصا  لهح وإن ورد يف رواية من الروايات أن من أمساء اإلمام هنا يا عبد ، يحرجع عليه الكالم -

  .امسهح وليس امسا  ألبيه، احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه عبد اهلل
هناك رواية واحدة ورد فيها ذكر ، ورد هذا يف بعض الروايات وأهن أهنا رواية واحدة ألنين مل أجد غريها

لكن الرواية هنا  ا تتحدث عن هذا املعىن بدليل أن ، ات اهلل وسالمه عليه عبد اهللاسٍم لإلمام أن امسه صلو 
يب هذا الرجل الذي هو من كلب الذي هو جربئيل فيقول يا عبد اهلل هذه صيغة كان و  اإلمام أيضا  جيح

ي جلسك ها  فيقول: يا عبد اهلل ما -محادثة ويف الكالم مع رجٍل  ا يعرفون أمسه ـالناس يستعملوهنا يف ال
يأتيين الع شاء يعين ، دبر العشاء - هنا؟ فيقول: يا عبد اهلل إن أنتظر  أن يأتيني العشاء، فأخرج في دبر

محراد يعين وقت العشاء وهو وقت صالة العشاء  - يا عبد اهلل إن أنتظر  أن يأتيني الِعشاء -صالة الع شاء 
إلى مكة وأكره أن  -الع شاء يف دبر صالة العشاء  يعين يف دبر - أن يأتيني الِعشاء فأخرج في دبره -

الكالم يبدو كان يف وقت النهار فهو يريد أن يكون املساء حىت تكون درجة  ألن - أخرج في هذا الحر
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فيقول: يا عبد اهلل إن  -وحنن قلنا فيما مر أن السنة اليت خيرج فيها اإلمام تكون شديدة احلر ، احلرارة أقل
 - الِعشاء فأخرج في دبره إلى مكة وأكره أن أخرج في هذا الحر، قال: فيضحك أنتظر  أن يأتيني

فيأخذ  بيدِه وي صافحه وي سلِّم  عليه  فإذا ضحك عرفه  أنه جبرئيل قال: -جربئيل  ؟من الذي يضحك
اق هي الربح  - ويجيئه بفرٍس ي قال له  الب راق -جربئيل يقول لإلمام يطلب منهح يقول له قم  - ويقول له  قم

اق قد تعطي معىن  اق، والربح تسمية الدابة السماوية اليت صعد عليها نبينا يف معراجه  ويف اسرائه ، يحقال لهح الربح
الفرس السريع السري، وإن كان هذه التسمية تسمية خاصة، هو أسم لدابة رسول اهلل السماوية وهنا مسي به  

يئه بفرٍس ي قال له  الب راق فيركبه  ثم يأتي إلى جبل قم، ويج -جواد اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 
 : وجبل رضوى جبل قريب من املدينة، فماذا يقول لهح جربئيل - رضوى

رضوى لهح عالقة باإلمام  جبل - فيركبه  ثم يأتي إلى جبل رضوى ،ق م، ويجيئه بفرٍس ي قال له  الب راق
هناك حوادث عديدة ألشخاص ، كان يتواجدح فيه اإلمامأو ا  يف بعض األزمنة هو م، احلحج ة عليه السالم

وجبل رضوى يحعقدح فيه  ، مذكورة وليس اآلن موطن احلديث، وفقوا للقاء اإلمام عليه السالم يف جبل رضوى
قليل قلت  قبل - ثم يأتي إلى جبل رضوى فيأتي م ح مٌَّد وعلي -املؤمتر األرضي الذي يسبق الظهور 

يقرأه  على  فيأتي م ح مٌَّد وعلّي فيكتبان له  عهدا  منشورا   -اك مراسم أرضية هناك مراسم مساوية وهن
، ن هذا املشروع هو مشروع اخلالفة اإلهلية احلقةأل - الناس ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها

ى إ ا يف اإلنسان اخلالفة اإلهلية احلقة  ا تتجل، اخلليفةح اإلهلي احلق هو ُمح م ٌد صلى اهلل عليه وآله وسلمو 
الوجه اإلهلي األكمل هو ُمح م ٌد صلى اهلل عليه وآله ، الوجه اإلهلي، اإلنسان احلق، واإلنسان الكامل، الكامل
املراسم تبدأ من البيت املعمور ليلة اجلمعة ، لذلك هذا املشروع هو مشروع ُمح م ٍد صلى اهلل عليه وآله، وسلم

احلسني مث بعد ذلك يكون املؤمتر وتكون هذه اجللسة اليت و  ٍد وعليٍّ واحلسنحيث تنصب منابر النور ل محح م  
  .بعدها يبدأ الظهور

اق ويقول لهح قم وجييئهح بفرٍس يحقال لهح الرباق فريكبه  وهو  - ثم يأتي إلى جبل رضوى -جربئيل يأيت بالربح
هذا العهد  - يقرأه  على الناس شورا  فيأتي م ح مَّد وعلّي فيكتبان له  عهدا  من -جبٌل قريب من املدينة 

ثم يخرج  إلى مكة والناس  -املنشور يقرأهح بعد ذلك على الناس فبعد أن يحكتب هذا العهد املنشور 
 -أخذ األذن، هذا األذن هذه اإلجازة من ُمح م ٍد وعلي، احلاكم األول ُمح م ٌد وبعدهح علي  - يجتمعون بها

يقوم رجٌل منه يعين من خاصته  من  - عون بها، قال فيقوم رجٌل منهثم يخرج  إلى مكة والناس يجتم
يحراد فيقوم رجٌل منه يعين من أهل بيته  يعين من آل النيب يقوم رجٌل منه يعين من أهل بيته  من  أصحابه ، ورمبا

أيها الناس هذا  قال: فيقوم رجٌل منه في نادي -آل النيب أو رجٌل منه يعين من ق ب له  ينوبح عنه ميح ثـ لحهح 
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إن كان لشيعة أهل البيت فشيعة أهل البيت ، الذي تطلبونهح هذا اخلطاب طبعا  لكل الناس هذا - طلبتكم
وإن كان لغري شيعة أهل البيت فغري شيعة أهل البيت يطلبون الذي يأيت بالسعادة هلذه ، يطلبون مهديهم

ما دعاكم إليِه رسول اهلل صلى اهلل عليه أيها الناس هذا طلبتكم قد جاءكم يدعوكم إلى  -البشرية 
يقومون يعين هناك سيحدث جلبة، وهناك سيلتفتح  - وآله، قال: فيقومون، قال: فيقوم هو بنفسه

قال: فيقوم هو بنفسِه، فيقول: أيها  -الناس، هناك شيء غريب حدث، قال فيقومون، حتدث حركة 
 - إلى ما دعاكم إليه نبي اهلل فيقومون إليه ليقتلوهالناس أنا فالن بن فالن أنا ابن نبي اهلل أدعوكم 

قطعا  هؤ اء الذين يقومون إليه ليقتلوه هؤ اء هم نفسهم الذين مينعون الناس من زيارة النيب صلى اهلل عليه 
وآله وسلم، نفس هؤ اء الذين مينعون الناس من زيارة البقيع من زيارة أهل البيت هؤ اء هم نفسهم الذين 

  .ه اجلرأة وميلكون هذه النية السوداءميلكون هذ
وينيف على  -ينيف يعين يزيد، يفوق  - فيقومون إليه ليقتلوه فيقوم ثالث  مئة وينيف على الثالث مئة

خمسون من  ،فيمنعونه  منه -مينعونهح منه  - فيمنعونه  منه -يعين ثالث مئة وثالثة عشر  - الثالث مئة
فيقومون إليه ليقتلوه فيقوم ثالث  مئة  -مينعونه من القتل ألن هؤ اء مينعونهح منه يعين  - أهل الكوفة

 خمسون من أهل الكوفة -مينعونهح من هذا الذي يريد أن يقتله  - وينيف على الثالث مئة فيمنعونه  منه
ة من هؤ اء الثالث مئة والثالثة عشر مخسون من أهل الكوفة مخسون من العراق ل م ا يحقال من أهل الكوف -

 - خمسون من أهل الكوفة وسائرهم من أفناء الناس -يحقال املراد من أهل الكوفة من شيعتهم يف العراق 
خمسون من  -أفناء مجع فنو، والفنو هو الذي  ا يحعرف من هو ومن أين جاء، يعين من مناطق خمتلفة 

عتبار قال مخسون من با - وسائرهم من أفناء الناس -هاهرا  هؤ اء مميزون محشخصون  - أهل الكوفة
 -أهل الكوفة وسائرهم البقية من أفناء الناس، أفناء مجع فنو والفنو هو الشخص الذي  ا يحعرف من أين 

اجتمعوا على غير  -هؤ اء  ا يعرفون بعضهم بعضا   - وسائرهم من أفناء الناس ال يعرف  بعضهم بعضا  
دا وك - ميعاد وسائرهم من أفناء  -أهنم يعرفوا بعضهم بعضا  هناك مخسون من أهل الكوفة جعلهم على ح 

اجتمعوا على غري ميعاد فيما بينهم وإ ا هم هلم  - الناس ال يعرف  بعضهم بعضا  اجتمعوا على غير ميعاد
هناك السائرون على السحاب هنارا  وهؤ اء  ابد أن ، هناك املفتقدون من فرشهم ليال  ، زماهنم ميعاٌد مع إمام

، هنالك الذي جيدون حتت وسائدهم صحائف مكتوب فيها طاعٌة معروفة، مع إمامهم يكونوا على ميعاد
  .لكنهم اجتمعوا على غري ميعاد فيما بينهم

 - عن أبي بصيٍر عن أبي جعفٍر عليه السالم قال: إن القائم ينتظر  من يومِه ذي طوىروايٌة أخرى: 
إن القائم ينتظر من يومِه في ذي طوى  -نا هاهرا  يف ذي طوى ألنهح  ا معىن هلا من دون حرف اجلر ه
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  ؟مىت، من يومه   - في عدة أهل بدر
املدينة و  وذو طوى أيضا  مكان فيما بني مكة، املنشور يف رضوى يعين من اليوم الذي كتب لهح ُمح م ٌد وعليٌّ 

ٌز ع ل ي  أن أرى اخللق أبرضوى أو غريها أم ذي طوى عزي) :وهذه املعاين أنتم تقرأوهنا يف دعاء النحدبة الشريف
 النوى( ليت شعري أين استقرت بك النوى) النوى هو البحعد( ليت شعري أين استقرت بك النوى، و ا تحرى

هذه املواطن اليت جاءت مذكورة يف دعاء النحدبة الشريف ( أبرضوى أو غريها أم ذي طوى) البحعد واألسفارو 
بعد أن حيضر ، فاإلمام بعد أن حيضر هذا املؤمتر، لرواياتهي هذه املواطن نفسها اليت تتحدث عنها هذه ا

إن  -لس مع جد يه مع ُمح م ٍد وعلي مع آبائه  األطهار يتوجه إىل ذي طوى ليجتمع بصحبه  الـمجهذا 
القائم ينتظر من يومِه في ذي طوى في عدة أهل بدر ثالث مئة وثالثة عشر رجال  حتى ي سند ظهره  

محغ ل بة ـالراية ال - حتى ي سند ظهره  إلى الحجر ويـ ه زَّ الراية الم غ لَّبة -ر األسود إىل احلج - إلى الحجر
محغ ل بة رايٌة ما رفعها رسول اهلل ـالراية ال - ويـ ه زَّ الراية الم غ لَّبة -هي راية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

فل م ا رحف عت ، يف الروايات يف يوم اجلمل عليٌّ كما صلى اهلل عليه وآله وسلم إ ا وانتصر جيشهح، وقد رفعها
الراية ، طويت وبقيت ُمفوهة  عند عليٍّ ، الراية يف يوم اجلمل كانت مطوية طويت بعد رسول اهلل هذه الراية

رايٌة سوادء إذا نشرها رسول اهلل انتصر ، مذكورة يف الروايات من مرٍط أسود، محغ ل بة وهي رايٌة سوداءـال
رآها أهل اجلمل ارتعدت و  ل م ا نحشرت، نشرها عليٌّ يف اجلمل، لحفت وححف ظت بعد رسول اهلل، جيشهح 

فارتفع ، آمنا يا ابن أيب طالب، ما هي إ ا ساعات ونادوا بأعلى أصواهتم آمنا يا ابن أيب طالب، فرائصهم
ة بعد أن رحفعت راية رسول اهلل صلى النداء من عليٍّ أن  ا تقتلوا األسرى وأن  ا تقتلوا اجلرحى وانتهت املعرك

مث لفها عليٌّ وما رحف عت ولقد حاول أصحابح األمري يف صفني أن يدفعوا األمري ألن ينشر ، اهلل عليه وآله
هذه الراية لكنه ما نشر هذه الراية وقال للحسنني هذه رايٌة لن تحنشر بعد هذا اليوم ينشرها القائمح من آل 

أنهح ل م ا أحل   ،محغ ل بة هي هذه الراية املغل بة هكذا ورد يف الرواياتـقائم ينشر الراية الفحني خيرج ال، ُمح م د
تبقى مطوية ولن ينشرها إ ا ، الصحابة على األمري أخربهم أخرب احلسنني هذه الراية لن تحفتح بعد هذا اليوم

  .صاحبها يف آخر الزمان هو القائم املهدي صلوات اهلل وسالمه عليه
الـمحغ ل بة، يهز الراية  قال - حتى ي سند ظهره  إلى الحجر ويـ ه زَّ الراية الم غ لَّبة -الرواية تشري إىل هذه الراية و 

اإلمام ، يهز الراية ليس بالضرورة أنه قد نشرها ألنهح عندنا روايات أنهح  ا ينشر الراية إ ا حني يصل النجف
محغ ل بة يعين أهنا غالبة تـحغ ل ب على كل ، اليت تـحغ ل ب الـمحغ ل بةهذه الراية بة، الـمحغ ل  عندهح أكثر من راية هذه الراية 

إذا وصل إىل ههر النجف هكذا  ؟هذه الراية يهزها مىت، أن اهلل سبحانه وتعاىل يـحغ ل بحها على كل راية، جيش
لرواية تقول هنا يهزُّ الراية ليس لذلك ا، محغ ل بةـإذا وصل اإلمام إىل ههر النجف نشر الراية ال، يف الرواية
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 .ألنه روايات عندنا ينشرها حينما يصل إىل النجف األشرف، أنهح قد نشرها بالضرورة إذا هز  الراية
عن أبي بصيٍر عن أبي جعفٍر عليه السالم، يقول القائم عليه السالم ألصحابِه: يا قوم إن روايٌة أخرى: 

قضية  - إليهم الحتّج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهمأهل مكة ال يريدونني ولكنني م رِسٌل 
يا قوم إن أهل مكة  -واضحة أهل مكة  ا يريدون أهل البيت  ا يف هذا الزمان و ا حىت يف األزمنة القدمية 

ال يريدونني ولكني م رِسٌل إليهم الحتّج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم، فيدعوا رجال  من 
رسول صاحب  - قول له : أمِض إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة أنا رسول فالٍن إليكمأصحابِه في

وهو يقول لكم: إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخالفة ونحن ذرية م ح مَّد وساللة  -الزمان 
ذا فنحن نستنصركم النبيين وأنّا قد ظ لمنا واضط ِهدنا وق ِهرنا وابتـ زَّ منا حقنا منذ  ق بض  نبينا إلى يومنا ه

ذ  منا حقنا  :وابتـحز  منا حقنا - فانصرونا  منذ  ق بض  نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا -احخ 
فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكالم أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام  -وهذا هو إقامةح ححج ٍة عليهم  -

العشرين من شهر ذي احلجة وبينهح و  هذا يحذبح يف اليوم اخلامس وحبسب الروايات أن - وهي النفس  الزكية
هؤ اء نفس  - فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكالم أتوا إليه -وبني خروج اإلمام جمرد مخسة عشر يوم 

 - أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام -الذين قبل قليل ذكرنا بأن اإلمام إذا وقف قصدوه كي يقتلوه 
  .ألنهح لوحده ، ولو كان اإلمام لوحده  وليس هناك معهح من األنصار لذحبوا اإلمام أيضا   وإمنا ذحبوه

فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكالم أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام وهي النفس  الزكية فإذا بلغ  
ى يخرج فيهبط من ذلك اإلمام قال ألصحابِه: أال أخبرتكم أن أهل مكة  ال يريدوننا، فال يدعونه  حت

عقبة طوى هو  - عقبة طوى في ثالث مئة وثالثة عشر رجال  عدة أهل بدر حتى يأتي المسجد الحرام
نفس الكالم الذي مر ذي طوى، ذي طوى جبل، والعقبة هو الطريق اجلبلي، العقبة إما املكان العايل يف 

فيهبط من عقبة طوى في ثالث مئة  -اجلبل، املكان الضيق العايل يف اجلبل، وإما هو الطريق اجلبلي 
وثالثة عشر رجال  عدة أهل بدر حتى يأتي المسجد الحرام في صلي فيِه عند مقام إبراهيم أربع ركعات، 
وي سند ظهره  إلى الحجر األسود، ثم ي حم د  اهلل ويثني عليه ويذكر النبي صلى اهلل عليه وآله ويصلي 

لبالغته  ولعمق معانيه ولطرحه  اجلديد الذي يطرحهح  - من الناسعليه ويتكلم بكالٍم لم يتكلم بِه أحٌد 
فيكون أول من يضرب على يدِه للبيعة ويبايعه  جبرئيل وميكائيل ويقوم معهما رسول اهلل  -على الناس 

أن ُمح م دا   تالحظون - وأمير المؤمنين فيدفعان إليه كتابا  جديدا  هو على العرب شديد بخاتم رطب
ألن هذا املشروع هو مشروعهم هو مشروعح ُمح م ٍد صلى ،  برنامج ويف مشروع الظهور يف كل املراحلوعلي ا  يف

ويقوم معهما رسول اهلل وأمير المؤمنين فيدفعان إليه كتابا  جديدا  هو على العرب  -اهلل عليه وآله وسلم 
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يه ويبايعه  الثالث مئة وقليل فيقولون له أعمل بما ف -يعين خمتوم ختما  جديدا   - شديد بخاتم رِطب
أفراد قالئل من أهل مكة، وشيعة أهل البيت قليٌل يف مكة، أفراد قالئل، ورمبا من احلحجاج،  - من أهل مكة

ثم  -ألن املوسم موسم احلج، رمبا من املتبقني من احلجاج هناك من احلجاج من يبقى إىل أيام شهر ُمر م 
: وما الحلقة؟ قال: عشرة أالف رجل، جبرئيل عن يخرج من مكة حتى يكون في مثل الحل قة، قلت 

إما أن تكون هناك راية ثانية أمسها الراية  الظاهر هنا - يمينه وميكائيل عن شمالِه ثم يهز الراية الجلية
 -الذي يبدو أن هناك تصحيف يف الكلمة ، و يعين هذه راية ينشئها اإلمام، اجللية وهذه الراية غري معروفة

ثم يهز الراية الم غ ّلبة وينشرها وهي راية رسول اهلل صلى  -هي راية رسول اهلل  - الراية الم غ ّلبةثم يهز 
هناك كلمة السحابة، السحابة هاهرا  وقع نقص يف هذه الرواية وهي راية رسول اهلل  - اهلل عليه وآله

هي راية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وينشرها و  -محغ ل بة ـيعين الراية ال ،السحابة، مث يهزح الراية اجللية
هو وارد يف روايات أخرى ويلبس عمامة رسول اهلل واسم عمامة رسول اهلل السحاب، يعين  - السحابة

عمامة رسول اهلل اليت كانت تسمى  خيرجح  ابسا   - ودرع  رسول اهلل السابغة -خيرجح محعجت م ا  ولذلك وبعدها 
السابغة يعين اليت تكون  - درع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله السابغةو  - السحاب وهي عمامٌة بيضاء

يف األصل ذي  هو - ويتقلد بسيف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ذي الفقار -وفية  على متام بدنه  
  .الفقار هو سيف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وأعطاهح لعليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه

عن الف ضيل بن يسار عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: له  كنز بالطالقان: ما الرواية  روايٌة أخرى: هذه
وهناك أكثر من مكان يف إيران ، الطالقان منطقٌة يف إيران، لإلمام احلجة، له كنزٌ  - هو بذهب وال فضة

ن تسمى بالطالقان وهناك منطقٌة يف إيرا، هناك منطقٌة تسمى بالطالقان يف جهة خراسان، يسمى بالطالقان
أما طالقان اليت تكون قريبة من ، طالقان اخلراسانية يكون موقعها باجتاه الشمال الشرقي، يف مشال إيران

والذي يبدو من الروايات أن طالقان املقصودة هي طالقان اليت ، قزوين فإهنا تقع يف اجلهة الشمالية من إيران
هو بذهب وال فضة، وراية لم ت نشر منذ  طويت، ورجال كأن له  كنز بالطالقان ما  -تقع يف مشال إيران 

قلوبهم ز بر الحديد، ال يشوبها شكٌّ في ذات اهلل، أشد  من الحجر، لو حملوا على الجبال ألزالوها، 
العقاب هو و  العقبان مجٌع لعقاب - ال يقصدون براياتهم بلدة  إال خربوها، كأن على خيولهم العقبان

كأن على خيولهم العقبان يتمسحون  بسرج اإلمام عليه  -بقوته  وشدة طريانه   هذا الطائر املعروف
السالم يطلبون بذلك البركة، ويحفون بِه يحيطون بِه، يقونه  بأنفسهم في الحروب ويكفونه  ما يريد 

 له  كنز بالطالقان ما هو -رواية مجيلة جدا  يف وصف أصحاب اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  - فيهم
كنٌز بالطالقان هذا   فعنده - بذهب وال فضة، وراية لم ت نشر منذ  طويت ورجال كأن قلوبهم ز بر الحديد



 الحلقة الحادية عشر البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 081 - 

وله راية لم ت نشر  -الكنز الذي بالطالقان ما هو بذهب و ا فضة وإمنا من خرية الناس من خرية الرجال 
ذا الوصف ليس فقط ه - ه رجالٌ ول -اليت حتدثنا عنها قبل قليل  الـمحغ ل بةهي الراية  - منذ  طويت

له  كنز بالطالقان ما هو  -قال ، فهناك جمموعة من الطالقان هلا خصوصية، للطالقانيني وإمنا لكل أصحابه  
اليت تقدم احلديث  الـمحغ ل بةهي الراية و  - وراية لم ت نشر منذ  طويت -وثانيا  ، هذا أو ا   - بذهب وال فضة

ورجال كأن قلوبهم ز بر الحديد، ال يشوبها شكٌّ  -هح الطالقانيون وغريهم هؤ اء أنصار  - ورجال -عنها 
ال  -هذه القلوب اليت قد غمسها اإلميان وقد غطست يف اليقني  - في ذات اهلل، أشد  من الحجر

يشوبها شكٌّ في ذات اهلل، أشد  من الحجر، لو حملوا على الجبال ألزالوها، ال يقصدون براياتهم 
بوها، كأن على خيولهم العقبان، يتمسحون  بسرج اإلمام عليه السالم يطلبون بذلك بلدة  إال خر 

البركة، ويحفون بِه يحيطون بِه يقونه  بأنفسهم في الحروب ويكفونه  ما يريد فيهم، رجاٌل ال ينامون 
 هذا الوصف نفسهح ذكرهح املؤرخون وذكرتهح األخبار يف - الليل لهم دوٌي في صالتهم كدوي النحل
  .ليلة التاسع ،كان هلم دويٌّ كدوي النحلو  معسكر جيش احلسني عليه السالم ليلة العاشر

رجاٌل ال ينامون الليل لهم دوٌي في صالتهم كدوي النحل يبيتون قياما  على أطرافهم وي صبحون على 
م وعصائب نفس الوصف الذي تقدم  عن جنباء مصر وأبدال الشا - خيولهم رهباٌن بالليل ليوٌث بالنهار

أمجلح وصٍف يف أصحاب اإلمام  - رهباٌن بالليل وليوٌث بالنهار هم أطوع  له  من األ م ة لسيدها -العراق 
هذه الكلمات حباجة إىل نقف عليها  - هم أطوع  له من األ م ة لسيدها، كالمصابيح -هو هذا الوصف 

م أطوع  له من األ م ة لسيدها،  ه -طويال  لكن وقت الربنامج قد انقضى منهح شطر كبري من الوقت 
قناديل مبعرفة ، قناديل مبحبة أهل البيت، قناديل بو اية أهل البيت - كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل

إن : أليس مر  علينا إذا تتذكرون يف روايات الكايف الشريف - كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل -اإلمام 
اإلمام الباقر ، هكذا مر  علينا .ر من هذه الشمس المضيئة في النهارنور اإلمام في قلوب المؤمنين ألنو 

د ث أبا خالد  الكابلي يقول واهلل يا أبا خالد لنور اإلمام في قلوب  :صلوات اهلل وسالمه عليه وهو حيح
  .المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة بالنهار

المصابيح كأن قلوبهم القناديل، وهم من خشية ك -هذه القلوب املضيئة بنور اإلمام قلوب كالقناديل 
اهلل مشفقون، يدعون اهلل بالشهادة ويتمنون أن ي قتلوا في سبيل اهلل، ِشعارهم يا لثارات الحسين، إذا 

إىل املوىل ، ميشون إىل اإلمام - ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر، يمشون إلى المولى إرساال  
إما املراد ميشون إىل املوىل أرسا ا وأرسال مجٌع لر س ل يعين جمموعات جمموعات  إرسا ا  أو أرسا ا  ، إرسا ا

 - يمشون إلى المولى أرساال   -وهذا موجوٌد يف الروايات يأتون جمموعات جمموعات ، يأتون إىل اإلمام
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ميشون  : إرسا ا  الرسلة هي اجلماعة أو ميشون إىل املوىلو  واألرسال، أرسا ا إما هي مجٌع لر س ل أو مجٌع لر سلة
ألهنم حينما يأتون إىل ، وقار وسكينة واعتقد أن املعىن األول أوفقو  على رسلهم يعين ميشون على تؤده

ألن الزمان زمان خوف وزمان ، اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يأتون مسرعني  ا يأتون ميشون على تؤده
يمشون إلى المولى  -ولكن األوفق  إرسا ا   املوجودة هنا بالتحريك، فتنة وهم مسرعون لنصرة إمامهم

 هبؤ اء - بهم ينصر اهلل إمام الحق -جمموعة بعد جمموعة ، يأتون على هيئة  مجاعات ر س ل ر سل - أرساال  
هؤ اء هم أنصار إمام ، هؤ اء الذين شعارهم يا لثارات احلحسني، هؤ اء الذين كاملصابيح كأن قلوهبم القناديل

  .وسالمه عليه زماننا صلوات اهلل
عن أبي خالٍد الكابلي عن أبي جعفٍر عليه السالم قال: يبايع  القائم  آخر رواية وأختم احلديث: الرواية 

يستعمل على مكة يعين ينصب عامال  يوهف  - بمكة على كتاب اهلل وس نة رسولِه ويستعمل  على مكة
أهل مكة يقتلون عامل  - أن عامله  ق ِتل ثم يسير نحو المدينة فيبلغه   -على مكة  يعني عامال  أمريا  

 -يقتل املقاتله يعين يقتل الذين حيملون السالح العسكر واجليش  - فيرجع إليهم فيقتل الم قاتله -اإلمام 
بني املسجدين يعين بني املسجد احلرام  - وال يزيد على ذلك ثم ينطلق فيدعو الناس بين المسجدين

س بني املسجدين إىل كتاب اهلل وسنة رسوله  والو اية لعلي بن أيب طالب فيدعو النا -ومسجد رسول اهلل 
ملاذا يدعو هذه الدعوة بني املسجدين، يعين قبل أن يصل إىل املدينة؟ ألنهح إذا وصل  - والرباءة من عدوه

 -اس إىل املدينة سيقوم بعملية نبش القبور وهذي مذكورة يف الروايات، هذي مقدمة، إقامة احلجة على الن
ثم ينطلق فيدعو الناس بين المسجدين إلى كتاب اهلل وسنة رسولِه والوالية لعلي بن أبي طالب 

فيخرج إليه جيش   -يعين البيداء اليت تكون قريبة من املدينة  - والبراءة من عدوه حتى يبلغ البيداء
ذا األمر تقدم وهو من وه، جبيش السفياين عند بيداء املدينة خيسف اهلل - السفياني فيخسف اهلل بهم

فإذا  دعوتهح ونداءهح إىل ، املرافقة لظهوره  الشريفو  العالمات القريبة من ههور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه
الرباءة من عدوه  هي و  أيب طالببن  الو اية لعلي، و أيب طالب وللرباءة من عدوهبن  للو اية لعلي ؟أي شيءٍ 

جناتنا يف الدنيا ويف اآلخرة يف ، كاملصابيح كأن قلوهبم القناديل،  لقناديلاليت جعلت قلوب أصحابه  كأهنا ا
  .يف الرباءة من أعدائهمو  و اية عليٍّ وآل علي

 :سيدي يا بقية اهلل ،أقول سيدي يا صاحب األمر وأختمح حديثي بالبيتني الذين اعتدت أن أختم هبما
 رابـالمين خـــن العـــوبيني وبي  فليت الذي بيني وبينك عامٌر 

 وليتك ترضى واألنام ِغضاب    رٌة ـريـاة مـــو والحيـــك تحلـــوليت
 . ألقاكم على و اية عليٍّ وآل عليٍّ والرباءة من أعدائهم أسألكم الدعاء مجيعا  ويف أمان اهلل



 

 نية عشراثاحللقة ال
 

وتكم وجمالسكم عامرة  بذكر ُمح م ٍد وآل ط ي ب اهلل أوقاتكم وجعل بي ،السالم عليكم مجيعا  ورمحة اهلل وبركاته
احلسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل بن  ُمح م د، وهذه احللقة الثانية بعد العاشرة من برناجمنا احلحج ةح 

وسالمه عليه، و ا زلنا نتواصل مع كلمات أهل بيت العصمة عليهم أفضلح الصالة والسالم فهي مئالنا 
ن ر د وعنها ن صدحر، هم العيون النقية الطاهرة اليت منها تأيت طهارتنا ومنها تأيت جناتنا  ومئابنا ومرجعنا إليها

وفوزنا وهدايتنا، وعن هذه العيون نأخذح كل ديننا، س ع د  من وا اهم وه ل ك  من عاداهم صلوات اهلل وسالمه 
ي حيثح كانت الروايات األخرية اليت عليهم أمجعني، و ا زال  اجلزءح الثاين واخلمسون من حبار األنوار بني يد

تلوهتا على مسامعكم يف احللقة املاضية من بينها هذه الرواية اجلميلة اليت مررنا عليها مرورا  سريعا  وسأعيد 
  املرور عليها مرة  ثانية.

نٌز له  ك -يسار عن إمامنا الصادق عليه السالم حيثح قال بن  الرواية اليت يرويها الفضيل أول الفحضيل
لإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  - بالطالقان ما هو بذهٍب وال فضة ورايٌة لم ت نشر منذ  ط ويت ورجال

لهح كنٌز بالطالقان، وقلتح بأن الطالقان بلٌد يقعح يف إيران، وهناك يف إيران منطقتان مدينتان هلما هذا ا اسم، 
، وأكثر الذين حبثوا يف هذه املوضوعات يـحر ج ححون أن واحدٌة يف خراسان واألخرى يف مشال إيران باجتاه قزوين

له  كنٌز بالطالقان ما هو بذهٍب  -محشار إليها هي طالقان القريبة من قزوين الواقعة يف مشال إيران ـطالقان ال
فما هو هذا الكنز؟ هذا الكنز هو كنٌز من رجاٍل، هؤ اء الرجال رجال أحفع مت قلوهبم مبعرفة  - وال فضة

وسأعود،  - له  كنٌز بالطالقان ما هو بذهٍب وال فضة -لبيت ومبحب تهم وبطاعتهم وبالتسليم ألمرهم أهل ا
محغ ل بة واليت كما يف الروايات ـوهي راية رسول اهلل ال - ورايٌة لم ت نشر منذ  ط ويت -سأعود إىل هذا الكنز 

د منهح النسيج الصويف فهي من نسيٍج صويٍف م رط املراـأهنا من م رط أو من م ر ٍط أسود، من مرٍط أسود، ال
أسود، هذه الراية إذا نشرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يف أيام حروبه وغزواته يأيت معها النصر ومل ينشرها 
بعد رسول اهلل إ ا أمري املؤمنني يف حرب اجلمل مث طحويت هذه الراية وحينما طلب األصحاب من سيد 

احلسن، بن   صفني قال هذه الراية طويت ولن تحنشر إ ا يف زمان إمام زماننا احلجةاألوصياء أن ينشرها يف
إنهح لن ينشر هذه الراية إ ا القائم من آل ُمح م ٍد صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، وأشرتح بأن اإلمام 

تبدو معامل  صلوات اهلل وسالمه عليه ينشر هذه الراية حينما يصل إىل النجف على ههر النجف حينما
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النجف األشرف ينشر هذه الراية إيذانا  ببداية افتتاح عاصمته  يف الكوفة، فعاصمة العامل آنذاك ستكون يف  
هؤ اء الرجال  - ورايٌة لم ت نشر منذ  ط ويت ورجال -كوفة أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 

ورجاٌل كأن  -ز الطالقاين وبقية األصحاب ما هي أوصافهم؟ ورجال، هؤ اء الرجال يقصد منهم الكن
نفس الشيء، يف اللغة تحقرأ زحبحر أو زحب ر وهي مجٌع لكلمة  زحبرة، الزحبرة  - قلوبهم ز بر الحديد، أو ز بـ ر  الحديد

مع زحب ر وزحبح   -ر هي قطعة احلديد الكبرية جدا ، قطعة احلديد الكبرية القوية الشديدة الصالبة يحقال هلا زحبرة وجتح
 ا خيالطها  - ال يشوبها شك -ملاذا؟ ملاذا وصفت هبذا الوصف؟ الرواية تحبني  - كأن قلوبهم ز بـ ر  الحديد

هذه هي القلوب اليت عشقت عليا ، هذه هي  - ال يشوبها شكٌّ في ذات اهلل، أ ش دُّ من الحجر -
م ز بـ ر  الحديد ال يشوبها شكٌّ كأن قلوبه -القلوب اليت ذابت يف ححب  عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه 

  .في ذات اهلل أ ش دُّ من الحجر
ويف بعض الروايات الوصف أكثر دقة )لو محلوا على  - لو ح م لوا على الجبال ألزالوها -مث تحبني الرواية 

جبال احلديد ألزالوها( لو كانت جبال من حديد وليس جبال من صخور ومن تراب )لو محلوا على جبال 
كأن قلوبهم ز بـ ر  الحديد ال يشوبها شكٌّ في ذات اهلل أ ش دُّ من الحجر لو ح م لوا  -ألزالوها( احلديد 

البالد اليت تعاندهم البالد اليت تعاند ححج ة   - على الجبال ألزالوها ال يقصدون براياتهم بلدٌة إال خ رَّبوها
العحقبان مجٌع ل ع قاب هذا الطائر  - لهم الع قبانال يقصدون براياتهم بلدٌة إال خ رَّبوها كأن على خيو  -اهلل 

ملاذا أختار اإلمام الصادق  - كأن على خيولهم الع قبان -املعروف بقوته وبعلوه يف الطريان وحبدة نظره 
هذا الوصف كأن على خيوهلم العقبان؟! ألن هذه الطيور فيها من العزة والكرامة الواضحة منذح أول نظرٍة إىل 

 تبدو عليها العزة والكرامة بالقياس إىل الطيور األخرى ولذلك الشاعر يصف هذا املعىن يقول:هذه الطيور 
 ويف البحزاة مشوٌخ وهي حتتضر  ويف الزرازير جنٌب وهي طائرٌة  

 البحزاة مجٌع لبازي والبازي هو العقاب ...
 ا يتمسحون  - لبركةكأن على خيولهم الع قبان يتمسحون بسرج اإلمام عليه السالم يطلبون بذلك ا

باإلمام و ا بشيء يحالمسح بدن اإلمام،  ا يتمسحون بثيابه و ا بنعله  فإهنم جيدون أنفسهم أهنم  ا يستحقون 
يتمسحون بسرج اإلمام عليه السالم يطلبون بذلك البركة وي حّفون بِه  -ذلك يتمسحون بسرج جواده 

هذا الف ر سح هو فرس رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله،  - يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم
كما أن الراية راية رسول اهلل، كما أن العمامة اليت يعتمرها اإلمام عمامة رسول اهلل، كما أن السيف  سيفح 
رسول اهلل، وهذا الف ر سح الذي يتمسحون بسرجه  فرس رسول اهلل ويف بعض األخبار إنهح فرسح احلسني يف يوم 

، هذا هو نفس الفرس الذي ش ه د الواقعة، هذا هو نفس الفرس الذي لطخ جبينه بدم احلسني الطفوف
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ما  حنو خيام احلسني ،كما يقول إمامنا الباقرح عليه السالم كان ينادي الظليمة،  ح  وأقبل بصهيله العايل ُمح مج
فرس احلسني، هو هذا الذي الظليمة، الظليمة، الظليمة من أحم ٍة قتلت ابن بنت نبيها، هو هذا نفسهح 

كأن على خيولهم الع قبان يتمسحون بسرج اإلمام عليه السالم يطلبون بذلك  -يتمسحون بسرجه 
وي حّفون بِه يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما  -حييطون به  من كل جانب  - البركة وي حّفون بهِ 

ه ما يريد منهم ألهنم  ا حيتاجون إىل أوامر هم يكفونهح ما يريد فيهم ،مل تقل الرواية يكفون - يريد فيهم
يعرفون ما يريد، أليس يف األمثال السائرة أرسل رسو ا  عاقال  و ا توصه ألنك إن أرسلت رسو ا  حكيما  فال 

  .حتتاجح إىل وصيتهح هو سيتصرف على أساس احلكمة على أساس املعرفة
رت فيها ينابيع احلكمة، أليس يف رواياتنا هكذا تقول، هذه القلوب قلوٌب أشرقت مبعرفة أهل البيت فتـ ف ج  

من أخلص هلل أربعين صباحا  تـ ف جَّرت ينابيع  الحكمة من قلبِه على أئمتنا هكذا قالوا، نبينا هكذا قال: 
وهل يتحققح اإلخالصح إ ا مبعرفة إمام زماننا، وهل يتحققح اإلخالصح إ ا بالطاعة واإلذعان والتسليم  .لسانه
زماننا، لذلك هذه القلوب تف ج رت منها ينابيعح احلكمة، عبارات دقيقة جدا  ويكفونهح مل تقل الرواية ما  إلمام

ألنهح لو قالت الرواية ويكفونهح ما يريد منهم فإنهح سيطلبح منهم لكن  - ويكفونه ما يريد فيهم -يريد منهم 
تحقق فيهم، فهم  ا حيتاجون إىل أمٍر مباشر هم ما يريد فيهم ما ي - ويكفونه ما يريد فيهم -الرواية تقول 

يعرفون ماذا يريد اإلمام، هم يقرأون يقرأون  لغة عينهح لغة عيونه ، هم يعرفون إشاراته  هم يعرفون معىن تلفحته  
وي حّفون بِه  -هم يعرفون معىن حركاته   ا حيتاجون إىل ألفاٍظ وإىل أوامر تصدر باجلمل والعبائر واأللفاظ 

ه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم رجاٌل ال ينامون الليل لهم دويٌّ في صالتهم كدوي يقون
محع سك ٌر ما أشبههح مبعسكر احلسني ليلة تاسوعاء وليلة عاشوراء، هكذا وصفت األخبار معسكر  - النحل

تهم كدوي النحل يبيتون رجاٌل ال ينامون الليل لهم دويٌّ في صال -احلسني ليلة تاسوعاء وليلة عاشوراء 
يف بعض الروايات ينامون على خيوهلم هي هذه عبادهتم  - قياما  على أطرافهم وي صِبحون على خيولهم

 - وي صِبحون على خ يولهم -احلقة وهذه صالهتم احلقة، ينامون على خيوهلم وهم على اخليول ينامون 
وي صِبحون على خ يولهم رهباٌن بالليل،  -ارهم ينامون على خيوهلم ألهنم يف حالة استعداٍد يف ليلهم وهن

  .رهباٌن بالليل ليوث بالنهار هم أطو ع  له  من األ م ِة لسيدها
رجاٌل ال ينامون الليل لهم دويٌّ في صالتهم كدوي النحل يبيتون قياما  على أطرافهم وي صِبحون على 

هم أطو ع  له   -العبارة جدا  دقيقة  - ِة لسيدهاخيولهم رهباٌن بالليل ليوث بالنهار هم أطو ع  له  من األ م  
ما قالت العبارة هم أطوعح له من العبد لسيده ، وما قالت العبارةح أيضا  هم أطوعح لهح من  - من األ م ِة لسيدها

األ م ة  لسيدهتا أو من العبد لسيدته، ألننا اآلن عندنا، اآلن عندنا أربع صور: طاعةح العبد لسيده ، وطاعة 
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األ م ة لسيدها، وطاعة العبد لسيدته ، وطاعة األ م ة لسيدهتا، الرواية هنا إمامنا الصادق عليه السالم اختار 
هذه الصور طاعة األ م ة لسيدها ألنهح أكثر هذه الصور ههورا  يف الطاعة هو طاعة األ م ة لسيدها، فاأل م ة 

عنده، ومن جهٍة أخرى أهنا تطمعح يف أن تكون  تحطيعح سيدها من جهتني: من جهٍة أهنا ملكهح فهي عبدةٌ 
قريبة  منه قحرب املرأة من الرجل ورمبا تطمعح يف أن تكون زوجة  له فإن األ م ة إذا صارت زوجة  قد يعتقها وإذا 
ولدت ولدا  فإهنا تقرتبح من العتق وهناك تفصيل فقهي يف هذه القضية  ا أريد اإلشارة إليه، لكن  األ م ة هي 

طاعة  من العبد لسيده ، لذلك هنا الرواية أشارت إىل هذا املعىن هم أطوعح له من األ م ة لسيدها، فاأل م ةح  أكثرح 
تحطيعح سيدها خضوعا  ويف نفس الوقت ححب ا  فهي متيلح إليه، فهي متيلح إليه ميل املرأة إىل الرجل، فطاعة األ م ة  

ها ُمبٌة وميل عاطفة وود، وثالثا  أيضا  إن األ م ة ترى نفسها يف لسيدها فيها أو ا  خضوع وانقياد، وثانيا  في
غاية احلاجة وا افتقار لسيدها قد يكون ذلك أكثر من العبد باعتبار أن العبد رجل، فإن األ م ة  ا جتدح هلا 

  :منفذا  و ا بابا  و ا جناة  إ ا باللجوء إىل سيدها من هنا الرواية أشارت إىل هذا املعىن وقالت
فهم يف غاية اخلضوع  يف غاية ا انقياد ويف غاية التسليم بل يف غاية  - هم أطو ع  له  من األ م ِة لسيدها

هم أطو ع  له  من األ م ِة لسيدها،   -الساملية، هم محس ل مون وساملون إلمامهم صلوات اهلل وسالمه عليه 
هم صاروا  - كأن قلوبهم القناديل -بني هم كاملصابيح، كيف صاروا كاملصابيح؟ الرواية تح  - كالمصابيح

مصابيح ألن الوجه وألن اللسان وألن الظاهر هو انعكاٌس ل ما يف بواطنهم، هؤ اء قلوهبم كالقناديل، ألن 
قلوهبم قناديل ويف الرواية ومرت علينا يف برناجمنا يف فناء الكايف الشريف الرواية عن ايب خالٍد الكابلي عن 

واهلل يا أبا خالد لنور اإلمام في قلوب المؤمنين أنور  من هذه الشمس  -ت اهلل عليه إمامنا الباقر صلوا
 -هذه قلوٌب قناديل، قلوٌب مشرقة، قلوٌب منرية زاهرة بأي شيٍء؟ بنور معرفة اإلمام  - المضيئة بالنهار

كالمصابيح   -ء هؤ اء الرجال الذين هم أطوعح إلمامهم من األ م ة لسيدها كاملصابيح هؤ ا - كالمصابيح
 - كأن قلوبهم القناديل وهم من خشية اهلل مشفقون يدعون بالشهادة ويتمنون أن ي قتلوا في سبيل اهلل

عارهم؟  شعارهم يا لِثارات الح سين إذا ساروا يسير الر عب أمامهم مسيرة شهر يمشون إلى  -ما هو ش 
بتؤدة  أرسا ا   - إرساال  أو أرساال   يمشون إلى المولى -إرسا ا مجاعات مجاعات  - المولى إرساال  

مجٌع ل ر سل ور س ل جمموعة، جمموعات  ألن أرسا ا   وس ك ينة، وأنا قلت الذي يبدو ميشون إىل املوىل أرسا ا  
هؤ اء هم املصابيح، هؤ اء هم الذين قلوهبم كالقناديل، هؤ اء  - بهم ينصر  اهلل إمام الحق -جمموعات 

عارهم يا ل ثا  رات احلحسني، هذه مجلة من أوصاف أصحاب إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه. هم الذين ش 
وأنا أقفح هنا شيئا  قليال  أتلوا على مسامعكم مقاطع وسطورا  من خطبة البيان، إن شاء اهلل إذا وفقنا لذلك 

طبها سيد يف مستقبل األيام رمبا أتناول هذه اخلطبة بالشرح وبالبيان، خطبة البيان هي اخلطبة اليت خ
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األوصياء يف البصرة وهي خطبٌة طويلة ومحف ص لة وهي آخر خطبٍة خطبها يف البصرة مث قـ ف ل  راجعا  إىل 
الكوفة، بعد واقعة اجلمل خطب عدة خحطب من هذه اخلحطب خطبة البيان، خطبها يف البصرة على منرب 

عىن التوحيد مث حتدث عن نفسه  مسجد البصرة وهي خطبة طويلة مفصلة حتدث يف بدايتها عن شيٍء من م
وبـ ني   جانبا  من مقاماته  ومن منازله  الغيبية، مث أخذ يتحدثح عن الف َت   واألحداث والوقائع منذح اليوم الذي 
خطب فيه إىل زمان ههور إمامنا واخلطبة طويلة، إىل أن يصل  باحلديث  وبالكالم حول إمام زماننا صلوات 

  :، أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه يقولاهلل وسالمه عليه فيقول
فيقول جبرئيل في صيحته يا عباد اهلل اسمعوا  -وصل الكالم إىل الصيحة  - فيقول جبرئيل في صيحته

ما أقول إن هذا مهدي آل م ح مٍَّد خارٌج من أرض مكة فأجيبوه، فقامت إليه الف ضالء والعلماء ووجوه 
املؤمنني ألهنم مسعوا خطبة  عجيبة غريبة، اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه قاموا إليه قاموا ألمري  - أصحابهِ 

فقامت إليه الف ضالء والعلماء ووجوه  -حتدث فيها عن أشياء كثرية إىل أن وصل الكالمح إىل املهدي 
أصحابِه وقالوا يا أمير المؤمنين ِصف لنا هذا المهدي فإن قلوبنا اشتاقت إلى ذكره، فقال عليه 

الوجه األقمر األقمر يعين الشديد البياض، بياٌض   - م: هو صاحب  الوجه األقمر والجبين األزهرالسال
اجلبني األزهر اجلبني  - هو صاحب  الوجه األقمر والجبين األزهر -كبياض القمر، أقمر الوجه أبيض 

مام، ف جبنٌي أزهر يعين هو واضح معناه اجلبهة، اجلبني األزهر هو اجلبني الواسع الصايف اللون ووجههح أقمر اإل
جبنٌي واسع مستوي صايف اللون وكذلك واضح البياض، هو هذا الذي يحقال لهح جبنٌي أزهر، وإذا نظر إليه 

هو صاحب  الوجه األقمر  -املرء فكأنهح يسطعح نورا ، كأنهح يحشرقح نورا  هو هذا الذي يحقال لهح جبنٌي أزهر 
الشامة إما املراد من الشامة هو اخلال الذي يف خده األمين  - شامةوالجبين األزهر وصاحب العالمة وال

أو املراد يعين من الشامة هي الشامة اليت بني كتفيه وهو خاٌل كبري واسع، وإما املراد من العالمة هو اخلال 
يـمحش خ صة والـفالعالمة ال - وصاحب العالمة والشامة -يف وجهه  والشامة هي اليت يف ههره   زة يف محم 

  .اإلمام هي اخلال يف خده  األمين
والشامة قد تكون هي شامة النبوة واإلمامة ما قيل هلا يف الروايات ختمح النبوة واإلمامة، هذا اخلتم من 

وصاحب العالمة والشامة العاِلم  غير  الم ع لَّم  -مواريث النبوة واإلمامة موجود بني كتفي كل إمام 
والم خِبر  بالكائنات قبل أن ت عل م، معاشر الناس أال وإن  -األحداث اليت ستقع ب - والم خِبر  بالكائنات

معاشر الناس أال وإن الدين فينا قد  - ا زال الكالم لسيد األوصياء  - الدين فينا قد قامت حدوده
قامت حدوده وأ ِخذ  علينا عهوده أال وإن المهدي  يطلب  الِقصاص ممن ال يعرف حقنا وهو الشاهد 

 ابن احلسن العسكري - بالحق وخليفة  اهلل على خلقه اسمه  كأسم جّدِه رسول اهلل أبن الحسن بن علي
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ابن الحسن بن علي من ولد فاطمة من ذرية الحسين ولدي، فنحن  الكرسي وأصل   -علي اهلادي بن 
 - أال وإن المهديالعلم والعمل، ف م ِحبونا هم األخيار وواليتنا فصل  الخطاب ونحن ح ج ب ة  الحجاب 

ب ةح احل جاب، احل جابح اإلهلي، احل جاب الذي بني اهلل وبني خلقه ، أليس يف الروايات أن بني اهلل وبني  ح ج 
خلقه سبعون ألف حجاب من نور وسبعون ألف حجاب من هحلمة، وهناك احل جابح األعظم واحل جابح 

ونحن ح ج ب ة  الحجاب أال وإن  -عن شرح هذه اخلطبة األعظم حقيقةح ُمح م ٍد وعلي  و ا أريدح احلديث هنا 
أال وإن المهدي أحسن  الناس  -هو كامٌل يف اخلحلحق  ويف اخل لق  - المهدي أحسن  الناس خ ل قا  وِخلق ة  

خ ل قا  وِخلق ة  ثم إذا قام تجتمع  إليه أصحابه  على عدة أهل بدر وأصحاب طالوت وهم ثالث مئة 
نفس الكالم الذي مر  علينا رهباٌن بالليل ليوٌث  - لهم ليوٌث قد خرجوا من غاباتهموثالثة عشر رجال  ك

حني خيرج الليث من غابته  خيرجح ألي شيٍء؟ خيرجح ألمٍر  - كلهم ليوٌث قد خرجوا من غاباتهم -بالنهار 
 -بقوته  وببسالته خيرج للقنص محهٍم يدفعه ألنهح  ا جيدح شيئا  يأكلهح يف الغابة فيخرج من غابته مندفعا  بزئريه  و 

 - كلهم ليوٌث قد خرجوا من غاباتهم مثل  ز ب ر الحديد لو أنهم ه مَّوا بإزالة الجبال الرواسي ألزالوها
لو  -اجلبال الرواسي اجلبال العالية والكبرية، يحقال هلذا اجلبل جبٌل راسي إذا كان عاليا  جدا  وكان كبريا  جدا  

 - الجبال الرواسي ألزالوها عن مواضعها فهم الذين و حَّدوا اهلل تعالى حق توحيدهأنهم ه مَّوا بإزالة 
  .وحق توحيد اهلل  ا يكون إ ا مبعرفة أهل البيت

من أراد اهلل كما يف الزيارة اجلامعة بدأ بكم ومن و ح دهح ماذا فعل؟ ق ب ل عنكم، التوحيد يأيت من هذه اجلهة 
فهم الذين و حَّدوا اهلل تعالى حق توحيده  -ٍد وعلي  ومن وحدهح ق ب ل  منكم من هذه القبلة من قبلة ُمح م  

لهم بالليل أصواٌت كأصوات الثواكل ح زنا  من خشية اهلل تعالى قـ وَّام  الليل ص وَّام  النهار كأنما رباهم 
بة فيما بينهم ـمحالبة ألهل البيت وبالـمحب - أبٌّ واحد وأمٌّ واحدة قلوبهم مجتمعة بالـمحبة والنصيحة

قلوبهم مجتمعة بالـمحبة والنصيحة أال وإني ألعرف   -وبالنصيحة ألهل البيت وبالنصيحة ل م ا بينهم 
فقاموا إليه جماعٌة من األصحاب وقالوا يا أمير المؤمنين نسألك باهلل  -بلداهنم  - أسمائهم وأمصارهم

د ذابت قلوبنا من كالمك، فقال اسمعوا: وبابن عمك رسول اهلل أن تسميهم بأسمائهم وأمصارهم فلق
اإلمام س يحبني أمسائهم، إن شاء اهلل إذا وفقنا أن نشرح هذه اخلطبة سنقرأ  - أ بين لكم أسماء أنصار القائم

أمسائهم بالكامل وسنتحدث عن بلداهنم ومواقع هذه البلدان من خريطة األرض اجلغرافية لكنين اقتطعح مناذج 
فقال اسمعوا: أ بين لكم أسماء أنصار القائم إن أولهم  -ء فاخلطبة طويلٌة جدا  من كالم سيد األوصيا

فالعراق عراق القائم من آل ُمح م د،  - إن أولهم من أهل البصرة -وليس غريبا  هذا  - من أهل البصرة
عراقية ما ذلك  ومهدي آل ُمح م ٍد صلوات اهلل وسالمه عليه لو أراد أن يأخذ جنسية  يف هذا الزمان جنسيتهح 
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نت إن األبدال يأتون من الشام، والروايات بي   - إن أولهم من أهل البصرة وآخرهم من األبدال -بغريب 
باء مصر وأبدال الشام وعصائب العراق، ويف رواية أخرى وأخيار العراق، ويف رواية  فإن أنصار إمامنا هم جنح

  .ام وعصائب العراق وأخيار العراقأخرى وعصائب املشرق، أنصارهح جنباء مصر وأبدال الش
وثالثة  -مث يبدأ اإلمام يـحع د د، أنا أذكر مناذج، يقول  - إن أولهم من أهل البصرة وآخرهم من األبدال

وثالثة رجاٍل من الطائف علٌي  -رمبا يسمعنا اآلن من شيعة أهل البيت يف الطائف  -رجاٍل من الطائف 
وثالثة  -ألن اخلطبة طويلة فقد يقع تصحيف يف بعض األمساء  وقطعا  قد يكون هناك تصحيف - وسبا

اخلط اجلهة  - رجاٍل من الطائف علٌي وسبا وزكريا، ورجٌل من ه ج ر عبد القدوس ورجالن من الخط
وهي البحرين  - ورجالن من الخط عزيز ومبارك، وخمسة رجال من جزيرة أوال -الشرقية من السعودية 

ير وليث، وأربعة رجال من مكة عمر وإبراهيم وم حمد وعبد اهلل، وعشرٌة عامر وجعفر ونصير وب ك -
من المدينة على اسماء أهل البيت علٌي وحمزة وجعفر وعباس وطاهر وحسن وحسين وقاسم وإبراهيم 
وم حمد، وأربعة رجاٍل من الكوفة م حمد وغياث وهود وعتاب، ورجٌل من واسط اسمه  عقيل، وثالثة 

عبد المطلب وأحمد وعبد اهلل، ورجالن من سر من رأى من سامراء  - من بغداد - رجال من الزوراء
اسمه  قاسم، ورجٌل من قم اسمه يعقوب  - من الكرخ من بغداد - م رائي وعامر، ورجل من كرخ بغداد

 هذا الذي جاء ذكرهح يف الرواية قبل قليل لهح كنٌز بالطالقان ما هم بذهبٍ  - وأربعة وعشرون من الطالقان
وأربعة وعشرون من الطالقان وهم الذين ذكرهم رسول اهلل فقال إني أجد بالطالقان كنزا   -و ا فضة 

 - ويشرحح بعضهح بعضا   تالحظون كالم أهل البيت يشد بعضهح بعضا   - ليس من الذهب وال من الفضة
كنزا  ليس من وأربعة وعشرون من الطالقان وهم الذين ذكرهم رسول اهلل فقال إني أجد بالطالقان  

نـ ز ه م اهلل  ملاذا مساهم رسول اهلل بالكنز؟  - ذهب وال من الفضة فهم هؤالء ك 
نـ ز هم ملهدي هذه األحم ة  نـ ز ه م اهلل فيها -ألن اهلل ك  نـ ز هحم يف الطالقان   - فهم هؤالء ك  وهم صالح  -ك 

ان وعبد اهلل وأيوب وجعفر ويحيى وهود وفالح وداوود وجميل وفضيل وعيسى وجابر وخالد وعلو 
هؤ اء هم  - وم العب وعمر وعبد العزيز ولقمان وسعد وقبضة وم هاجر وعبدون وعبد الرحمن وعلي

الكنوز طبعا  األمساء ليس بالضرورة أن تكون هي هذه األمساء اليت سيكونون عليها عند ههور اإلمام، وهذا 
ملوضوع فأنا  ا أريد التطرق إىل كل هذه موضوع حيتاج إىل شرح، حينما نشرح اخلطبة نتحدث عن هذا ا

ورجالن من الموصل هارون وفهد، وثالثة  -التفاصيل، وقت الربنامج  ا يكفي إىل كل هذه املطالب 
بشر وداوود وعمران، وأربعة رجال من الفسطاط من مدينة  - من القدس - رجال من بيت المقدس

وأربعة رجال من  -ن مصر هاهرا  من القاهرة م - فرعون لعنه  اهلل أحمد وعبد اهلل ويونس وظاهر



 الحلقة الثانية عشر البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 091 - 

وعشرة  - من جهة خوزستان -االسكندرية حسن ومحسن وش بيل وشيبان، وعشرة رجال من عبادان 
رجال من عبادان حمزة وشيبان وقاسم وجعفر وعمر وعامر وعبد المهيمن وعبد الوارث وم حمد 

أحمد وشيبان وعامر وعمار وفهد وأحمد، وأربعة عشر من اليمن ج بير وحويش ومالك وكعب و 
وعاصم وحجرش وكلثوم وجابر وم حمد، ورجالن من بدو مصر عجالن ود راج، ورجالن من الحلة 
م حمد وعلي، وثالثة رجال من كربالء حسين وحسين وحسن، ورجالن من النجف جعفر وم حمد، 

لروايات قالت بأن األبدال وهؤ اء من الشام ألن ا - وستة رجال من األبدال كلهم أسمائهم عبد اهلل
  .سيقبلون من جهة الشام

طبعا  أنا ما قرأت كل األمساء وإمنا اخرتت من هنا ومن هناك مناذج وإ ا فإن اإلمام ع د د األمساء كلها وذكر 
فقال عليٌّ عليه السالم: إنهم هؤالء يجتمعون كلهم من مطلع الشمس ومغربها  -البلدان بتفاصيلها 

إنهم هؤالء يجتمعون كلهم من مطلع  -من بلدان خمتلفة من مشرق األرض ومغرهبا  - وسهلها وجبلها
الشمس ومغربها وسهلها وجبلها يجمعهم اهلل تعالى في أقل من نصف ليلة فيأتون إلى مكة فال 

ألن السفياين كان يحهد د ويتوعد وهو قادٌم  - يعرفونهم أهل مكة فيقولون كبستنا أصحاب  السفياني
إىل احلجاز وسريسل جيشا  إىل املدينة ومر  علينا احلديث عن اخلسف، فأهل مكة وأهل احلجاز جبيشه  

السفياين خصوصا  وأن خليفتهم سيموت وبعد موت خليفتهم، هكذا يف الروايات إذا مجعنا  جميءيتوقعون 
د قد مات ومل يكن أمر الروايات ألن اإلمام املهدي عليه السالم حينما خيرجح يف مكة يكون خليفة تلك البال

الناس قد اجتمع على أحد وقد اختلف أهله واختلف الناس من الذي سيكون حاكما ، وسيكون البعض 
 الداخلية قلقة وهم خائفون من جميءيتصدى لألمر لكنهح يحقتل يتفرق األمر، لذلك هم خائفون، األوضاع 

  .السفياين
إلى مكة فال يعرفونهم أهل مكة فيقولون كبستنا يجمعهم اهلل تعالى في أقل من نصف ليلة فيأتون 

كبستنا أصحابح   - فإذا تجلى لهم الصبح -يتوقعون هؤ اء من أصحاب السفياين  - أصحاب  السفياني
كبسونا يعين أخذونا غيلة، يعين هذي الطالئع األوىل دخلت سرا  بشكل سري مث ستقبل قوات   :السفياين

وقائمين ومصلين في نكرونهم  - طائفني بالبيت - رونهم طائفينفإذا تجلى لهم الصبح ي -السفياين 
ينكروهنم، هل هؤ اء من مجاعة السفياين فالسفياين بعيٌد كل البحعد عن الدين، هؤ اء مظاهرهم  - أهل مكة

فإذا تجلى لهم الصبح يرونهم طائفين وقائمين ومصلين  -حا اهتم خمتلفة  ا تتشابه مع مجاعة السفياين 
يعين يف املسجد احلرام  - هم أهل مكة، ثم إنهم يمضون إلى المهدي وهو مختٍف تحت المنارةفي نكرون

فيقولون له  أنت المهدي فيقول لهم نعم يا أنصاري، ثم أنه  ي خفي نفسه  عنهم لينظرهم كيف هم  -
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دينة، فإذا في طاعتِه، فيمضي إلى المدينة فيخبرونهم أنه  الحٌق بقبر جده رسول اهلل فيلحقونه  بالم
 - لهم بعد ذلك بين الصفا والمروة يترائى أحس بهم يرجع إلى مكة فال يزالون على ذلك ثالثا  ثم

ثم يترائى  -والصفا واملروة مالصقة للمسجد احلرام، يعين هم يف املسجد فريون اإلمام بني الصفا واملروة 
حتى تبايعوني على ثالثين خصلة  لهم بعد ذلك بين الصفا والمروة فيقول: إني لست  قاطعا  أمرا  

ت لزِم كم ال تغيرون منها شيئا  ولكم ع ل يَّ ثمان ِخصال، فقالوا: سمعنا وأطعنا فاذكر لنا ما أنت ذاكره  يا 
يعتزل هبم يذهب إىل طرف أبعد من  - ابن رسول اهلل، فيخرج إلى الصفا فيخرجون معه فيقول أبايعكم

  .املسجد إىل جهة الصفا
ايعكم على أن ال تولون دابرا  وال تسرقون وال تزنون وال تفعلون م ح رَّما  وال تأتون فاحشة  وال فيقول: أب

تضربون أحدا  إال بحق وال تكنزون ذهبا  وال فضة وال ب را  وال شعيرا  وال ت خرِبون مسجدا  وال تشهدون 
ء وال تلعنون موحدا  وال تشربون زورا  وال تـ ق بِّحون على مؤمن وال تأكلون ربا وأن تصبروا على الضرا

الديباج هو أيضا  نوع آخر من أنواع احلرير باعتبار  - م سكرا  وال تلبسون الذهب وال الحرير وال الديباج
وال  -فارا  يعين  - وال تلبسون الذهب وال الحرير وال الديباج وال تتبعون هزيما   -احلرير عدة أنواع 

 - بمسلم وال تبقون على كافٍر وال منافق وال تلبسون الخز من الثيابتسفكون دما  حراما  وال تغدرون 
اخلز هو نوع من أنواع الفرو  - وال تلبسون الخز من الثياب وتتوسدون التراب -نوع من أنواع املالبس 

وال تلبسون الخز من الثياب وتتوسدون التراب وتكرهون الفاحشة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن  -
فعلتم ذلك فلكم ع ل ّي أن ال أتخذ صاحبا  سواكم وال ألبس إال مثل ما تلبسون وال آكل  المنكر فإذا

إال مثل ما تأكلون وال أركب  إال كما تركبون وال أكون إال حيث  تكونون وأمشي حيثما تمشون وأرضى 
وأنتم، ونعبد اهلل بالقليل وأمأل  األرض قسطا  وعدال  كما م لئت ظلما  وجورا  ونعبد اهلل حق عبادته أنا 

أيُّ يوٍم  - أوفوا إلي فقالوا رضينا وبايعناك على ذلك -أويف لكم هبذا العهد  - حق عبادته وأوفي لكم
وأوفي لكم أوفوا إلي فقالوا رضينا وبايعناك على ذلك، في صافحهم رجال  رجال   - هذا وأيُّ سعادٍة هذه

د وتنقاد له  البالد ويكون الِخضر  عليه السالم ربيب ثم إنه  بعد ذلك يظهر  بين الناس فتخضع له العبا
  .يف الروايات إذا ذكرمت اخلضر ف س ل موا عليه فإنهح إذا ذحك ر ميرُّ قريبا  منكم - دولته

 ويكون الِخضر  ربيب دولته وأهل همدان -اخلضر وزيرا  لهح  - ويكون الِخضر  عليه السالم ربيب دولته
قبيلة عربية من قبائل اليمن  - وأهل همدان وزارئه، وخوالن -مه  دان مدينٌة إيرانية  مهدان قبيلٌة عريبة أو -
محضر قريش والقبائل اليت سكنت القبائل العدنانية هذي  - وخوالن جنوده، وحمير أعوانه، وم ضر -

ل قحطانية قبائل قحطانية مهدان خو ان محري هذي قبائل اليمن وقبائل اليمن يقول عنها العرب بأهنا قبائ
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 -اليت سكنت جنوب اجلزيرة، القبائل العدنانية هي اليت سكنت مشال اجلزيرة احلجاز وما بعد احلجاز 
ويكون الِخضر  عليه السالم ربيب دولته وأهل همدان وزارئه وخوالن جنوده وحمير أعوانه وم ضر 

 - راق والناس خلفه  وأمامهقواده وي كثر اهلل جمعه ويشتد ظهره ثم يسير بالجيوش حتى يصير  إلى الع
واخلطبة طويلة وفيها تفاصيل كثرية تتحدث عن ههور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه وعن أصحابه  
الذين وصفتهم الروايات وهذه الرواية اليت قرأهتا قبل قليل رهباٌن بالليل وليوٌث بالنهار، إمنا كانوا هبذه 

  .لصوا يف معرفتهماألوصاف ألهنم أخلصوا يف ُمبتهم وأخ
لصح اإلنسان يف الـمحهناك تقارٌن بني  لصح الـمحبة وبني املعرفة، حينما خيح بة سيحخلصح يف املعرفة، وحينما خيح

بة على قدر املعرفة، الـمحبة واملعرفة، وإمنا تكون الـمحبة فإنه  ا انفكاك بني الـمحيف املعرفة سيحخلصح يف 
بةح يف القلوب كلما سعى اإلنسان ألن الـمحبة، كلما أزدادت الـمحلى قدر وإمنا يكون الوصول إىل املعرفة ع

بة وبني املعرفة، ولذلك هذا الوصف اجلميل الـمحيعرف أكثر وأكثر، فهناك عالقٌة وتناسٌب طردٌي بني 
قلوب الذي وصفتهح الرواية الشريفة هم أطوع لهح من األ م ة لسيدها كاملصابيح كأن قلوهبم القناديل، هذه ال

قلوب كأهنا قناديل مشرقة بأي شيٍء؟ مشرقة بو اية علي وآل علي وبالرباءة من عدو علي وآل علي، 
ولذلك الكتابح الذي سينشرهح اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه هكذا يف الروايات أن اإلمام إذا دخل إىل 

بعث بكتابني إىل العراقني إىل عراق  العراق بعث بكتابني كتاٌب يحقرأح يف الكوفة وكتاٌب يحقرأح يف البصرة،
الكوفة وإىل عراق البصرة، ما هو ُمتوى هذين الكتابني؟ هذا هو الشعار الفكري، هذي هي النظرية 
الفكرية، هذا هو الدستور العقائدي، الدعوة إىل و اية علي وآل علي، والدعوة إىل الرباءة من أعداء علي 

ن يف الكوفة والبصرة الدعوة إىل و اية عليٍّ وآل علي ران ويحقرءان الكتابني الذين سيحنشوآل علي، مضمو 
  والرباءة من أعداء عليٍّ وآل علي.

ه  أو س ريه ، ممكن أن الـمجأنتقلح إىل رواية أخرى من باٍب جديد الباب الذي عنونه الشيح  ري  لسي باب س 
ه  يعين مجٌع لسرية، بابح  ري  ه ، س  ري  ه  وأخالقه  وخصائص زمانه اقتطفح  نقرأ بابح س ريه  أو بابح س  ري  سريه  أو س 

  بعضا  من هذه األحاديث.
راويٌة مرويٌة عن إمامنا اجلواد صلوات اهلل وسالمه عليه، إمامنا اجلواد يروي عن آبائه  صلوات اهلل عليهم قال 

قال النبي صلى اهلل  -كعب، كان هذا الرجل من الصحابة وهو معروف بن   النيب صلى اهلل عليه وآله ألحيب   
طبعا  احلديث هذا حديث طويل هذا احلديث  - عليه وآله أل ب يِّ بن كعب في وصف القائم عليه السالم

لسي هنا اقتطع املقطع الذي الـمجيذكرح فيه النيب صلى اهلل عليه وآله األئمة ا اثين عشر من بعده، الشيخ 
قرأ احلديث سيتضح أن النيب صلى اهلل عليه وآله حيح د ثح يتعلق باإلمام احلجة عليه السالم، ولذلك حينما ن
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لسي اقتطع املقطع الذي يتعلق بإمام زماننا الـمجكعب هذا عن األئمة ا اثين عشر، لكن الشيخ بن   أيب   
يعين احلسن  - إن اهلل تعالى ر كَّب  في صلب الحسن -صلوات اهلل وسالمه عليه، النيب ماذا يقول؟ 

 -وصلب الرجل ههرهح  - إن اهلل تعالى ر كَّب  في صلب الحسن -ع د د أمساء األئمة  العسكري فهو قد
هذه النطفة نطفة مباركة ليست   - إن اهلل تعالى ر كَّب  في صلب الحسن عليه السالم نطفٌة مباركة زكية  

ا حنكم عليه كنطفة غريه  من الناس، فنطفة عامة الناس ليست مباركة، نطفة عامة الناس سائٌل جنس، هكذ
ما هي أوصافها هذه  - إن اهلل تعالى ر كَّب  في صلب الحسن عليه السالم نطفةٌ  -بأحكام الفقه 

النطفة؟ طبعا  كلمة نطفة يف لغة العرب يف أصلها تعين القليل من املاء، القليل من املاء يحقال له نطفة، وحىت 
أو عن بركة فيها ماء قليل ميكن أن يحقال عنها نطفة ألن يـحع بـ رح عن النهر إذا كان فيه ماٌء قليل أو عن غدير 

  .فيها شيء من املاء
هذه هي  - إن اهلل تعالى ر كَّب  في صلب الحسن عليه السالم نطفٌة مباركة زكية  طيبة  طاهرة م ط هَّرة

نطفة أهل نطفة أهل البيت، هذي هي نطفة إمام زماننا، وهذا هو الفارق بني أهل البيت وبني غريهم، هذه 
طبعا  هذه كل   - إن اهلل تعالى ر كَّب  في صلب الحسن عليه السالم نطفٌة مباركة -البيت هكذا توصف 

إن اهلل  -كلمة حباجة إىل شرح لكنين لن أطيل الوقوف عند هذه الكلمات واكتفي مبا يظهر من معناها 
م ط هَّرة يرضى بها كل مؤمن  طاهرة   تعالى ر كَّب  في صلب الحسن عليه السالم نطفٌة مباركة زكية  طيبة  

أخذ اهلل ميثاقهح يف عامل الذر، وأخذ اهلل ميثاقهح يف بيعة الغدير، وأخذ  - ممن قد أخذ اهلل ميثاقه  في الوالية
اهلل ميثاقهح يف كل صباٍح ويف كل مساء، و اية أهل البيت يؤخذ ميثاقها علينا يف كل صباٍح ويف كل مساء، 

محلك هلل ـ وألن جتديد اإلميان باهلل حينما نحصبح لصالة الصبح ونقول أصبحنا وأصبح الألن اإلميان باهلل
الواحد القهار هو هذا جتديٌد مليثاق الو اية، حينما نقول  ا آله إ ا اهلل ونؤمن هبا هو هذا جتديٌد مليثاق 

 يرضى بها -قاد بالنبوة وبالو اية الو اية، ألن  ا آله إ ا اهلل معىن التوحيد  ا ميكن أن يتحقق من دون ا اعت
 - كل مؤمن ممن قد أخذ اهلل ميثاقه  في الوالية ويكفر بها كلُّ جاحد فهو -هذه النطفة املباركة  -

هذه األوصاف أيضا  حباجة إىل شرح لكن هذا يقتضي أن  - فهو إماٌم تقٌي نقيٌ  -هذه النطفة املباركة 
دح املشاهدين إننا يف شرح الزيارة اجلامعة سنقفح طويال  عند هذه نقف طويال  عند هذه الرواية، لكنين أ ع  

ساٌر أنهح يحدخل السرور  - فهو إماٌم تقٌي نقٌي سارٌ  -األوصاف ونتحدث عنها بإسهاب إن شاء اهلل تعاىل 
به   .على قلب من حيح

ل السرور على أهل اللَّه م أدخِ  :يف الدعاء الذي نقرأهح يف شهر رمضان وحنن ندعو اهلل سبحانه وتعاىل
الروايات تقول مىت يدخل السرور على أهل القبور؟ إمنا يدخل السرور على أهل القبور يف اليوم  .القبور
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الذي ختفقح فيه  راية إمام زماننا، حني يرتفع النداء إن هذا مهديكم قد أقبل إىل العراق، حينما يحقبل براياته  
 .اللَّه م أدِخل السرور على أهل القبور :لسرور إىل كل القبوراخلفاقة إىل جده  احلسني حينئٍذ يدخل ا

فهو  -أدخل على أهل القبور السرور، هذا السرور يكون عند ههوره  الشريف صلوات اهلل وسالمه عليه 
ل السرور على كل من أحبه والروايات تقول إن أسعد الناس به  أهل الكوفة  - إماٌم تقٌي نقٌي سارٌ  ساٌر يحدخ 

إماٌم تقٌي نقٌي ساٌر م رضيٌّ هاٍد مهدٌي يحكم بالعدل ويأمر به ي ص دِّق  اهلل عزَّ وجلَّ وي ص دِّقه  اهلل  فهو -
يخرج من ِتهامة حين  تظهر  -من هتامة من جهة احلجاز، من جهة مكة  - في قوله، يخرج من ِتهامة

 - وله كنوز ال ذهٌب وال فضة -يه الد ائل والعالمات اليت تسبقهح صلوات اهلل عل - الدالئل والعالمات
امة  - يخرج من ِتهامة حين  تظهر الدالئل والعالمات -هي هذه الكنوز اليت حتدثنا عنها قبل قليل  هت 

ونبينا حنن هكذا نقرأ يف الصالة عليه الل هحم   - يخرج من ِتهامة -هي أرض احلجاز أرض مكة واملدينة 
امي ص لي على النيب األحم ي الق ر شي ا يخرج من  -هلامشي املكي الت هامي، فنبينا مكيٌّ قـ ر شٌي مديٌن أبطحٌي هت 

محط ه مة ـاخليول ال - ِتهامة حين  تظهر الدالئل والعالمات، وله كنوز ال ذهٌب وال فضة إال خيوٌل م ط هَّمة
محس و مة الرجال اليت ـرجال الال - إال خيوٌل م ط هَّمة ورجاٌل م س وَّمة -اخليول اجلميلة اخليول التامة اخللقة 

عليها عالمة، هناك عالمات واضحة قد تكون هذه العالمات يف لباسهم، قد تكون هذه العالمات يف 
سيوفهم، هناك عالمات واضحة هاهرة على أصحابه، قد تكون يف عمائمهم أو يف ما يلبسون على 

  .رؤوسهم أو يف راياهتم هناك عالمات
 احظوا دقة التعبري ومجال التعبري، النيب صلى اهلل عليه وآله يف أكثر من موطن  - كنوزٌ رجاٌل م س وَّمة وله   

ومر  علينا قبل قليل كالمهح صلى اهلل عليه وآله بأن له كنز مكنوز يف الطالقان  ا من ذهٍب و ا من فضة، 
إال خيوٌل م ط هَّمة ورجاٌل  وله كنوٌز ال ذهٌب وال فضة -النيب يـحع رب  عن أصحاب إمام زماننا بأهنم كنوز 

إال خيوٌل م ط هَّمة  -خيول محط ه مة خيول يف غاية احلحسن يف غاية ا اعتدال يف غاية اجلمال  - م س وَّمة
يجمع اهلل له  من أقاصي البالد على عدة أهل بدر  -ورجال هلم عالمات خاصة  - ورجاٌل م س وَّمة

صحيفة خمتومة مع إمام زماننا، صحيفة مغلقة خمتومة  - مختومةثالث مئة وثالثة عشر رجال  معه  صحيفٌة 
فيها عدد أصحابِه بأسمائهم وب لدانهم وطبائعهم  -خمتومة يعين محغلقة  - معه  صحيفٌة مختومة -

ثحنا عن أمسائهم وعن بلداهنم، هناك صحيفة خمتومة،  - وح الهم وك ناهم د  قبل قليل كان سيد األوصياء حيح
ماذا مكتوب  - معه  صحيفٌة مختومة فيها عدد أصحابهِ  -صحيفة خاصة عند إمام زماننا هذه الصحيفة 

احلحال هي املالبس الزينة،  - وح الهم -حىت طبائع القوم قد كحتبت  - بأسمائهم وب لدانهم وطبائعهم -
 هم وك ناهموبلدانهم وطبائعهم وح ال -املظهر اخلارجي، ححالهم مجع حلية وحلية الرجل مظهرهح اخلارجي 
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ك د ادون من الك د، ك د ادون   احظوا الوصف   - ك دَّادون م جدَّون في طاعته -أبو فالن أبو فالن  -
الدقيق، ك د ادون يعين أهنم يبذلون غاية جهدهم، يبذلون كل ما عندهم، إن كان ذلك يف أبداهنم ،كل ما 

ن قوٍة يف عواطفهم ويف مشاعرهم ويف أرواحهم، عندهم من قوة يف بدهنم فهي مبذولٌة له، وكل ما عندهم م
يف بحعدهم املعنوي فهي مبذولٌة له، وكل ما عندهم من قدرٍة من قوٍة يف الفكر يف العقل يف العلم يف الوجدان 
يف اإلحساس يف املشاعر يف العواطف فهي مبذولٌة له، وكل ما عندهم من ماٍل ومن بيٍت ومن داٍر ومن 

 - ك دَّادون وم جدَّون -ولٍد ومن كل ما ميلكون يف هذه الدنيا فهو مبذوٌل يف طاعته  أسرٍة ومن نفٍس ومن 
هم ي كُّدون، ي كُّدون يواصلون ليلهم بنهارهم، الكداد هو الذي يواصل ليله بنهاره، حىت لو نام فنومهح ألجل 

يسرتيح راحة  لنفسه ، وإمنا   أن يستيقظ نشطا  لطاعة إمامه، حىت لو نام، الكدادح هو هذا، لو نام مل ينم كي
كي يسرتيح ليستيقظ نشطا  يف خدمة إمامه ، ك د ادون الكداد هو الذي يوصل ليلهح بنهاره، هو الذي يوصل 
ساعة  بساعة ودقيقة  بدقيقة، هو الذي  ا جيد متعٌة يف احلياة إ ا يف خدمته  صلوات اهلل وسالمه عليه، هو 

محقاتل، ـو اسرتاح فإنه يسرتيح لكي يواصل العمل كما يحقال اسرتاحة الهذا الك د اد الذي  ا يسرتيح ول
ارب ألي الـمحارب، اسرتاحة الـمحمعروفة باسرتاحة  ؟ارب له اسرتاحةالـمحمححارب، أليس ـاسرتاحة ال

 شيٍء؟ يسرتيح كي جي حم  قوته ويعود من جديد للقتال، الك د اد هو الذي  ا راحة له، راحته بطاعة إمامه  
وهذا أفضل وصٍف وحصف به أصحاب اإلمام صلوات اهلل  - ك دَّادون م جدَّون في طاعته -وخبدمة إمامه  

 وسالمه عليه، ومن وصفهم؟ 
هو الك د اد  ا حيتاجح إىل اجل د ألن الك د اد هو جمح د ولكن  .هم ك دَّادون وم ِجدُّون  رسول اهلل يصفهم، يقول: 

دـمع ذلك فهو جمح د، ال هو الذي  ا يرتك دقيقة  و ا ثانية  و ا لفتة  بل  ا خيطرح يف باله  أيُّ فكٍر غري الفكر  محج 
 ك دَّادون م جدَّون في طاعته -الذي يدور يف ساحة إمامه، فهل يوجد مثل هؤ اء الناس يف زماننا هذا؟! 

ك دَّادون  -األوصاف وحنن الذين ن د عي أنا شيعته ما هي نسبتنا من هذه األوصاف، أين حنن من هذه  -
امة حني تظهر  - م جدَّون في طاعته، فقال له  أ ب ّي: وما دالئله  وعالماته ؟ ألن النيب قال خيرج من هت 

فقال له  أ ب ّي: وما دالئله  وعالماته  يا رسول اهلل؟ قال له:  -كعب يسأل بن   الد ائل والعالمات فهنا أحيب   
  .عالمات اخلاصة باإلمام صلوات اهلل وسالمه عليههذه الد ائل وال - ع ل ٌم إذا حان

حنن قلنا سابقا  هناك د ائل وعالمات لكل الناس، وهناك د ائل وعالمات لعموم شيعته، وهناك د ائل 
وعالمات خلواص أصحابه ، وهناك د ائل وعالمات خاصة به صلوات اهلل عليه، حينما نقرأ الروايات جند 

اس لكل أهل األرض بل حىت للمالئكة، وهناك د ائل وعالمات لشيعته  هناك د ائل وعالمات لكل الن
لعموم الشيعة، وهناك د ائل وعالمات خلواص الشيعة، وهناك د ائل وعالمات خاصة به  صلوات اهلل عليه، 
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فقال له  أ ب ّي: وما دالئله  وعالماته  يا  -ونه الشخصية ؤ اآلن النيب يتحدث عن د ائل وعالمات خاصة بش
ول اهلل؟ قال له: ع ل ٌم إذا حان وقت خروجِه انتشر ذلك العلم من نفسه وأنطقه  اهلل عزَّ وجلَّ فناداه رس

العالمة الثانية  - أخرج يا ولي اهلل فاقتل أعداء اهلل وهما آيتان وعالمتان -العلم ينادي اإلمام  - العلم
 - وله سيٌف م ْغم د -ولكن لهح عالمة أخرى ما هي؟ آيتان وعالمتان يعين انتشار الع ل م ونحطق الع ل م، 

لوحده خرج، أقتحل ع وكأن  - فإذا حان وقت خروجه أقت ِلع ذلك السيف من غمده -سيفح يف غمده 
أقت ِلع ذلك السيف من غمده وأنطقه  اهلل عزَّ وجلَّ فناداه السيف أخرج يا ولي اهلل  -شخصا  قد اقتلعه 

حيث ث ق ف هحم حيث  - ، فيخرج ويقتل أعداء اهلل حيث  ث ِقف ه مفال يحل لك أن تقعد عن أعداء اهلل
  .وجدهم

وي قيم حدود اهلل ويحكم بحكم اهلل يخرج وجبرئيل عن يمنته وميكائيل عن ي سرته وسوف تذكرون ما 
وسوف  -النيب صلى اهلل عليه وآله يقول هذا  - أقول لكم ولو بعد حين وأفوض  أمري إلى اهلل عزَّ وجلَّ 

 -ألنه يعلم أن هذه األحم ة ستغدر به وستفعل األفاعيل مع عرتته  - كرون ما أقول لكم ولو بعد حينتذ 
 - ولو بعد حين وأفوض  أمري إلى اهلل عزَّ وجلَّ  -خياطب أصحابه  - وسوف تذكرون ما أقول لكم

ملن لقي القائم  - يا أ ب ّي طوبى لمن لقيه -أفوض أمري فيما جيري على عرتيت وعلى ديين وعلى قرآين 
اهلل  - ي نجيهم من اله ل كة -ملن اعتقد به   - وطوبى لمن أحبه وطوبى لمن قال بهِ  -صلوات اهلل عليه 

لمن لقيه  -هنيئا   - يا أ ب ّي طوبى -سبحانه وتعاىل ينجيهم من اهل ل كة، وإمام زماننا يحنجينا من اهل ل كة 
اهلل ينجيهم أو  - ي نجيهم من اله ل كة -ملن اعتقد به  - ل بهِ لمن أحبه وطوبى لمن قا -هنيئا   - وطوبى

 -النجاة من اهللكة مباذا؟ بالعقيدة بأهل البيت  - وباإلقرار باهلل وبرسولِه وبجميع األئمة -إمام زماننا 
م زماننا هؤ اء أولياء إما - وباإلقرار باهلل وبرسولِه وبجميع األئمة يفتح اهلل لهم الجنة م ثـ ل هم في األرض

م ثـ ل هم في األرض ك م ث ل  -ينتشر رحيهح بقوة ينتشر عبقهح بقوة  - ك م ث ل المسك الذي يسطع  ريحه   -
  .ألن املسك  ا تفسد رائحته - المسك الذي يسطع  ريحه  فال يتغير أبدا  

غز ان يسمى املسك األصلي، املسك الذي يستخرج من غزال املسك، الغز ان أنواع كثرية نوع من أنواع ال
بغزال املسك، يف غزال املسك يف بدنه  نافجة، هناك غدة، هناك نافجة هذه النافجة يتجمع فيها املسك 
تسمى بنافجة املسك، فاملسك هو هذا العطر، هذا العطر  ا تفسد رائحته إ ا أن خيلط بشيٍء آخر يفسدهح 

م ثـ ل هم في األرض   -ستذكو وتذكو أكثر  إذا تحرك على حاله  حىت لو بقي مدة زمانية طويلة فإن رائحتهح 
فال يتغير أبدا  وم ثـ ل هم في السماء ك م ثل  -يسطع ينتشر  - ك م ث ل المسك الذي يسطع  ريحه  فال

نورهح محشرق نورهح زاهر، وقبل قليل مر  علينا كالمهم واحد كالم  - القمر المنير الذي ال ي طفأ نوره  أبدا  
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علينا كالمح صادقهم صلوات اهلل عليه قال هم كاملصابيح كأن قلوهبم القناديل، نفسح األئمة، قبل قليل مر  
الكالم ،كالمح رسول اهلل ،كالمح أهل البيت واحد من يحطيل الوقوف يف ديار حديث أهل البيت تتجلى له 

واسع  ع ظ مة كلمات أهل البيت، أما من يقرأ حديثا  هنا وحديثا  هناك دون أن يطيل الوقوف ويكون
اإلطالع على حديث أهل البيت أنا  ا ألومهح حني يبدأ بالتشكيك يف رواياهتم، ما أن يحذكر حديث حىت 
يحسئل عن سند احلديث وعن مصدر احلديث وتحثار التشكيكات حول أحاديث أهل البيت لكن من أطال 

أنوارها وعاش يف فناءها الوقوف ومن خاض غمرات حبار أحاديث أهل البيت وعرف حقائقها وتـ ق ل ب  بني 
ووجد لذتهح ومحتعتهح فإن أحاديث أهل البيت تتجلى أحدها جيح ل ي احلديث اآلخر، بعضها جيح ل ي البعض 

  .اآلخر، وبعضها يشرح البعض اآلخر
 وم ثـ ل هم في السماء ك م ثل القمر المنير الذي ال ي طفأ نوره  أبدا ، قال أ ب ّي: يا رسول اهلل كيف حال  بيان

أنا قلت احلديث هذا حديث محف ص ل فلذلك أحيب  يسأل عن كل األئمة  - هؤالء األئمة عن اهلل عزَّ وجلَّ 
قال أ ب ّي: يا رسول اهلل كيف حال  بيان هؤالء األئمة عن اهلل عزَّ وجلَّ؟ قال رسول  -يف آخر احلديث 

يعين  - على خاتمِه وصفته  في صحيفتهاهلل: إن اهلل تعالى أنزل ع ل ّي اثتني عشر صحيفة أسم كل إماٍم 
هناك صحائف وهذي مذكورة يف كتبنا يف الكايف ويف غري الكايف، الصحائف اليت أحنز لت وكل صحيفة فيها 
برنامج عمل اإلمام املعصوم عليه السالم وهذا موضوع حقيقة واسع وعميق حنتاج إىل وقت لشرحه ، إن 

دث عن هذه الصحائف املختومة اليت نزلت على أئمتنا ويف كل صحيفة شاء اهلل إذا وجدنا وقتا  مناسبا  نتح
  فيها برنامج كل إماٍم من أئمتنا املعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.

روايٌة أخرى أيضا ، هذه الرواية يرويها اهلروي، عن اهلروي وهو عبد السالم اهلروي من اصحاب إمامنا الرضا 
عليهم السالم، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ل مَّا ع ِرج بي إلى عن الرضا عن آبائِه  -

من الذي كان يناديه؟ ل م ا عحر ج به  إىل السماء الروايات تقول النداء كان من  - السماء نوديت  يا م ح مَّد
يٍّ صلوات اهلل أين يأيت؟ النداء يأيت من اهلل وبصوت من؟ الروايات تقول إن اهلل كان يناديه بصوت عل

وسالمه عليه، طبعا  يف كتب املخالفني يقولون إن اهلل كان يناديه بصوت أيب بكر، يف روايات أهل البيت 
صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني كان اهلل يناديه بصوت عليٍّ وهو أحبُّ األصوات إىل أحذن رسول اهلل 

فقلت  لبيك  -نداء من اهلل  - اء نوديت يا م ح مَّدل مَّا ع ِرج بي إلى السم -صلى اهلل عليه وآله وسلم 
نداٌء من اهلل، أيُّ نداٍء  - فنوديت يا م ح مَّد -مرة ثانية اهلل يناديه  - ربي وسعديك تباركت وتعاليت

أمجل من هذا النداء؟! نداء من اهلل إىل رسوله  يا ُمح م د وُمح م د أمجلح األمساء، أعذبح األمساء إىل قلوب 
وبورك بيٌت فيه ُمح م د، وبوركت رفقٌة فيها  - ل مَّا ع ِرج بي إلى السماء نوديت يا م ح مَّد -بني ُمح م د محالـ
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ُم م د، هكذا يف روايات أهل البيت، بورك بيٌت فيه ُمح م د يحنادى فيه أسم ُمح م د، وبوركت رفقٌة إذا جمموعة 
ركت عقوٌل يسكنها ُمح م د، وبوركت قلوٌب وبورك وجداٌن وبوركت فيهم ُمح م د، وبورك قلٌب فيه ُمح م د، بو 

اهلل خياطبه:  - ل مَّا ع ِرج بي إلى السماء نوديت يا م ح مَّد -مشاعر تطوف حول ُمح م د ويعيشح فيها ُمح م د 
: لبيك ربي يا م ح مَّد،  -كالم بني ُمح م ٍد وبني رب ُمح م د   - فقلت  لبيك ربي وسعديك -يا ُمح م د  فقلت 

 يا م ح مَّد أنت عبدي وأنا ربك فإياي فاعبد -أيضا  جاء النداء  - وسعديك تباركت وتعاليت، فنوديت
يا م ح مَّد أنت عبدي وأنا ربك فإياي فاعبد وع ل يَّ فتوكل فإنك نوري  -هذا كالم احلبيب إىل حبيبه  -

دح اهلل يا رسول اهلل أنك كذلك، أحشه دح اهلل يا أحشه   - في عبادي ورسولي إلى خلقي وح جَّتي على بريتي
يا م ح مَّد أنت عبدي وأنا ربك فإياي  -رسول اهلل أنك كذلك، أحشه دح اهلل يا رسول اهلل أنك كذلك 

لك يا رسول  - فاعبد وع ل يَّ فتوكل فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وح جَّتي على بريتي لك
لك ولمن ت ِبع ك  خلقت  جنتي  -لك يا ُمح م د  - ك ولمن ت ِبع ك  خلقت  جنتيل -اهلل، لك يا ُمح م د 

هنيئا  لكم  - ولمن خالفك يا م ح مَّد خلقت ناري وألوصيائك أوجبت كرامتي ولشيعتهم أوجبت ثوابي
  يا شيعة آل ُمح م د متسكوا هبم طوفوا حوهلم بقلوبكم ساديت آل ُمح م د:

 وافح ـــل  الطـــم جحع  ـكأن ببابك   أطوفح ببابكم يف كل حنيٍ 
 ألنه يف بابكم جحع ل  الطوافح   أطوفح ببابكم يف كل حنٍي 

لك ولمن ت ِبع ك  يا م ح مَّد خلقت  جنتي  -هذا كالمح اهلل، هذه مناجاة اهلل ل محح م ٍد صلى اهلل عليه وآله 
: يا ربي ومن  ولمن خالفك خلقت ناري وألوصيائك أوجبت كرامتي ولشيعتهم أوجبت ثوابي، فقلت 

أوصيائي؟ فنوديت  يا م ح مَّد يا م ح مَّد يا م ح مَّد أوصيائك المكتوبون على ساق عرشي فنظرت  وأنا 
بين يدي ربي جلَّ جالله  إلى ساق العرش فرأيت اثني عشر نورا  في كل نوٍر سطٌر أخضر عليه اسم 

مهدي أ مَّتي صلوات اهلل عليهم، فقلت  يا ربي  وصي من أوصيائي أولهم عليُّ بن أبي طالب وآخرهم
فقلت  يا ربي هؤالِء  -هذا الكالم كحلُّهح مناجاة بني احلبيب وحبيه  - هؤالِء أوصيائي بعدي؟ فنوديت  

هؤ اء آل ُمح م د، هؤ اء عليٌّ وآل  - أوصيائي بعدي؟ فنوديت  يا م ح مَّد هؤالء أوليائي وأحبائي وأصفيائي
فنوديت  يا م ح مَّد هؤالء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وح ج جي بعدك على بريتي  -متكم علي، هؤ اء أئ

: يا ربي هؤالء أوصيائي بعدي؟ فنوديت يا م ح مَّد  وهم أوصياؤك وخ لفائك وخير  خلقي بعدك، فقلت 
ي هؤالء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وح ج جي بعدك على بريتي وهم أوصياؤك وخ لفائك وخير  خلق

أل ظِهرَّن   -وهل ه ه ر  الدينح إ ا هبم؟  - بعدك وعزتي وجاللي أل ظِهرَّن  بهم ديني وأل عليَّنَّ بهم كلمتي
بهم ديني وأل عليَّنَّ بهم كلمتي وأل ط هِّرَّنَّ األرض  بآخرهم من أعدائي وأل م لِّك نَّه  مشارق األرض ومغاربها، 
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نَّه   وأل س خِّرَّن  له الرياح وأل ذ لِّل نَّ  له  السحاب الصعاب وأل ر قيـَّنَّه  في األسباب وأل نص ر نَّه  بجندي وأل م د 
بمالئكتي حتى ي علن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي ثم أل ديم نَّ م لكه وأل داولنَّ األيام  بين أوليائي 

حينما قال إن للباطل جولة هذا هو الذي أشار إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  - إلى يوم القيامة
وإن للحق دولة، واجلولة فرتة قصرية وهي ابتدأت منذح زمان أبينا آدم إىل يوم ههور إمامنا صلوات اهلل عليه، 
هذي هي جولة الباطل هكذا فسرت الروايات كلمة رسول اهلل إن للباطل جولة وإن للحق دولة، أما دولة 

ثم أل ديم نَّ  -نا إىل يوم القيامة واليت هنا يتحدث عنها رسول اهلل احلق هي اليت تبدأ منذح ههور إمام زمان
 .م لكه وأل داولنَّ األيام  بين أوليائي إلى يوم القيامة

احلسن ص لواتك عليه وعلى آبائه  يف هذه الساعة ويف كل ساعة وليا  وحافظا  بن  الل هحم  كحن لوليك  احلحج ة
تعهح فيها طويال   وقائ دا  وناصرا  ودليال  وعينا    .حىت تحسكنهح أرضك طوعا  ومتح

سيدي يا صاحب األمر سيدي يا بقية اهلل عيوننا على الدرب وقلوبنا على الدرب وعقولنا على الدرب 
  إليك. وكحلنا على الدرب كلنا انتظار

 رابـالمين خـــن العـــوبيني وبي  فليت الذي بيني وبينك عامٌر 
 وليتك ترضى واألنام ِغضاب    رٌة ـريـاة مـــو والحيـــك تحلـــوليت

 
 ألقاكم على ُمبة وو اية ومعرفة قائم آل ُمح م د صلوات اهلل عليه وعليهم أسألكم الدعاء مجيعا  ويف أمان اهلل.



 

 لثة عشراثاحللقة ال
 

م احلسن واحلسني أسعد اهلل أيامكم يف مولد سيد نساء العاملني أ ،السالم عليكم مجيعا  ورمحة اهلل وبركاته
  .صلوات اهلل وسالمه عليها وعليهما وآهلما أمجعني
، احلسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهبن  هذه احللقة الرابعة بعد العاشرة من برناجمنا احلجة

اخلمسني من  لسي رضوان اهلل تعاىل عليه يف اجلزء الثاين و الـمجو ا زال الكالمح متواصال  فيما ذكرهح شيخنا 
أتناول يف هذه احللقة كما هو ديدين يف كل حلقة من احللقات السابقة طائفة  من ، كتابه  حبار األنوار

 .أحاديث أهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
عن إمامنا الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه عن الهروي قال: قلت ألبي الحسن الرضا عليه الرواية 
إذا خرج القائم  :يا ابن رسول اهلل ما تقول في حديٍث روي عن الصادق عليه السالم أنه  قال :السالم

وقول اهلل  :فقلت  ، ! فقال عليه السالم: هو كذلك؟قتل ذراري قتلة الحسين عليه السالم بفعال آبائها
جميع أقواله ولكن ذراري قتلة  ما معناه؟ قال: صدق اهلل في }وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{ :وجلَّ عزَّ 

ولو أن رجال  ، الحسين عليه السالم يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها ومن رضي شيئا  كان كمن أتاه
ق ِتل بالمشرق فرضي بقتله رجٌل بالمغرب لكان الراضي عند اهلل عزَّ وجلَّ شريك القاتل، وإنما يقتلهم 

بأي شيٍء يبدأ  القائم منكم إذا  :قال: قلت  له  ، آبائهمالقائم عليه السالم إذا خرج لرضاهم بفعل 
الرواية يرويها اهلروي عن  - قام؟ قال: يبدأ  ببني شيبة فيقطع أيديهم ألنهم س رَّاق  بيت اهلل عزَّ وجلَّ 

اهلروي هنا يسأل إمامنا الرضا عن حديث روتهح الشيعةح عن إمامها ، إمامنا الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه
إذا خرج القائم قتل ذراري قـ ت لة  - ادق صلوات اهلل وسالمه عليه ماذا يقول احلديث الصادقي؟الص

ومعلوٌم عندكم يا شيعة آل ُمح م ٍد أن شعار إمام زماننا وأن رايتهح   - الحسين عليه السالم بفعال آبائها
ومن مجلة ما ينطبق عليه هذا املعىن ما  ،سني وهذا األمر واضٌح و ا حيتاجح إىل بياناحلح  كحت ب  عليها يا لثارات  

ينطبق عليه معىن يا لثارات احلسني هو هذا الذي جاء مذكورا  يف كالم صادقهم صلوات اهلل وسالمه عليه 
فإمامنا الرضا قال هو كذلك  - إذا خرج القائم قتل ذراري قـ ت لة الحسين عليه السالم بفعال آبائها -

و ا تزر  }وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{ل يسأل فما معىن هذه اآلية؟ السائ، احلديثح حديٌث صحيحهذا 
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اٌن بعمله  و ا ميكن أن يحدان  إنساٌن آخر بعمل غريه  سواء كان ذلك  :وازرٌة وزر أخرى أي أن اإلنسان  محد 
مراد السائل هو  ؟ولديعين إذا كان الوالدح قد أجرم فما ذنبح ال، اإلنسان قريبا  أو بعيدا  من صاحب اجلرم

فماذا قال إمامنا الرضا صلوات اهلل وسالمه  }وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{واآلية تشريح إىل هذا املعىن ، هذا
قال: صدق اهلل يف مجيع أقواله هذه املسألة بديهيٌة واضحة يف عدل اهلل سبحانه وتعاىل ويف املنطق  ؟عليه

صاحبح اجلحرم أما الذي مل يكن قد أجرم ومل يكن شريكا  يف اجلحرم فال يحدان و ا السليم إن الذي يحدان هو 
قال ، ميكن أن يتحمل أي أمٍث من آثام ذلك الفاعل وإن كان آباه وإن كان أخاه وإن كان قريبا  منه جدا  

ه احلقيقة و ا فهل هناك تناقٌض بني احلديث الصادقي وبني هذ، صدق اهلل يف مجيع أقواله :صلوات اهلل عليه
ولكن ذراري قـ ت لة الحسين عليه السالم يرضون بفعال آبائهم  :اإلمام يبني فيقول ؟وازرٌة وزر أخرى تزر

  .وهذا واضحٌ  .ويفتخرون بها
بل ويفضلوهنم  املخالفون ألهل البيت يدافعون عن أعداء أهل البيت بل حيبوهنم بل وحيبوهنم حبا  شديدا  

بيده  الرموت  ، اآلن إذا أراد اإلنسان أن، الواقع احليايت واضٌح أمامناو  شاهٌد أمامناعلى أهل البيت والتأريخ 
محعادية ألهل البيت واليت تدعي زورا  وهبتانا  أهنا حتب أهل البيت فانظروا ـكنرتول وليـحق ل ب على القنوات ال
ما يفعلهح النواصب يف ، هل البيتما يفعلهح املخالفون أل، القضية واضحة، ماذا يقولون وانظروا ماذا يصنعون

كم ذحب ح  من ،  منذ أيام النظام البائد وإىل يومنا هذا ماذا جيري يف العراق وماذا جرى يف العراق، شيعة العراق
أمل يرفع البعثيون شعارهم على دباباهتم حني ، شيعة أهل البيت  ا لسبٍب سوى أهنم شيعة أهل البيت

القضية واضحة و ا ،  ازال هذا الشعار مرفوعا  إىل هذه الساعة، و عد اليومدخلوا النجف األشرف  ا شيعة ب
املسألة واضحة إن كانت يف  إىل طويل تفكري  ا حتتاج، أو إىل بياٍن كبري جدٍل أو إىل شرحٍ  إىل حتتاجح 

ولكن ذراري قـ ت لة الحسين عليه السالم يرضون بفعال آبائهم  -وإن كانت يف يومنا هذا  املاضي
لو كان اإلمام اهلادي حيا  ولو  ، الذين ف ج روا الروضة العسكرية يف سامراء لو كان األئمة - خرون بهاويفت

األمور واضحة ، نفس املسألة، نفس األمر، ! نفس القضية؟كان اإلمام احلسن العسكري حيا  أما قتلوهم
خرون بها ومن رضي شيئا   ولكن ذراري قـ ت لة الحسين عليه السالم يرضون بفعال آبائهم ويفت - جدا  

ر معهم النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم - كان كمن آتاه وهنا النيب ، كان يحص ر ح م رارا  من أح ب  قوما  ححش 
ش رح معهم ومن أحب  أعداء أهل البيت  صلى اهلل عليه وآله يريد أن يشري إىل أن من أح ب  أهل البيت حيح

شر معهم أيضا   ر  معهممن أحب  قوم، حيح   .ومن أح ب  عمل قوٍم أحشر ك  يف عملهم، ا  ححش 
ولكن ذراري قـ ت لة الحسين عليه السالم يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها ومن رضي شيئا  كان كمن 
أتاه ولو أن رجال  ق ِتل  بالمشرق فرضي بقتلِه رجٌل في المغرب لكان الراضي عند اهلل عزَّ وجلَّ شريك 
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أحم ة  أسرجت  ؟مث ماذا، أحم ة  قتلتك ؟ك حنن نقرأح يف زيارات احلسني أننا نتربأح ونلعن منولذل - القاتل
، ولعن اهلل أحم ة  مسعت بذلك فرضيت به، وأجلمت وهتيأت وتعبأت وأعدت واستعدت لقتالك يا أبا عبد اهلل

عليه وآله وسلم إن الرجل يحقتل يف يف الروايات املروية عن نبينا صلى اهلل ، ألن الراضي سيكون شريكا  للقاتل
 ؟هذه الدنيا يقتلهح قاتٌل واحد ولكن يف يوم القيامة حيشر هناك عدد كبري من الناس وهم يف حكم قـ تـ ل ته ملاذا

وهذا يوٌم ، على سرورهم بقتله، قد ههر منهم ما يدل على فرحهم، ألهنم قد رضوا بقتله، ألهنم قد فرحوا
، وهذا يوٌم فرحت به آل زياد، رمبا مل حيضروا املعركة ولكنهم فرحوا بقتله، انفرحت به  آل زياد وآل مرو 

وهو اليوم الذي قحتل فيه احلسني صلوات اهلل ، فرح به أعداء اهلل، فرح به آل السقيفة، فرحت به آل مروان
  .وسالمه عليه

 عزَّ وجلَّ شريك القاتل المغرب لكان الراضي عند اهللبولو أن رجال  ق ِتل بالمشرق فرضي بقتلِه رجٌل 
وإنما يقتلهم القائم عليه  -يقتل ذراري قـ ت لة احلسني إذا خرج  - وإنما يقتلهم القائم عليه السالم

حنن إذا أردنا أن ، وهذا قانوٌن ربايٌن واضٌح يف الكتاب الكرمي - السالم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم
لليهود  ؟اخلطاب ملن، الثمانني بعد املئة من سورة آل عمرانو  ثالثةنعود إىل الكتاب الكرمي مثال  يف اآلية ال

}الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَالَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأْتِيَنَا الذي كانوا يف زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

 هذا الكالم }قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ{كانوا يف زمان رسول اهلل  الذين الكالم مع اليهود بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ{
  :قل هلؤ اء اليهود الذين يعيشون معك يف املدينة وقريبا  من املدينة ،قل قد جاءكم

}فَإِن مث تستمر اآليات  تُمْ صَادِقِنيَ{}قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُن

! ا ايات ؟الذين عاشوا قبل و ادة رسول اهلل أم الذين كانوا يف زمانه   ؟من الذين كذبوا رسول اهلل كَذَّبُوكَ{

الذين كانوا يف  نتُمْ صَادِقِنيَ{}قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُ واضحة
! وإمنا آبائهم وأجدادهم واهلل سبحانه وتعاىل هنا يصفهم وحيكم ؟زمان رسول اهلل هل قتلوا نبيا  من األنبياء

  .الكالم هو الكالم يف نفس هذه الروايةو ، عليهم بأهنم قد قتلوا األنبياء
اتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِنيَ * فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ }قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَ

إىل آخر اآليات الشريفة موطن الشاهد هنا فلم  قتلتموهم يا  مِّن قَبْلِكَ جَآؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِريِ{
أيها اليهود الذين يعيشون يف ، أيها اليهود الذين يعيشون يف زمان النيب ُمح م ٍد صلى اهلل عليه وآلهبين إسرائيل 



 الحلقة الثالثة عشر البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 117 - 

ونفس  } فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِنيَ{ اخلطاب هلم فلم  قتلتم األنبياء؟، يف مدينة يثرب، املنورة املدينة

واآليات ختاطب اليهود  }وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ{ سعني من سورة البقرةالتو  الكالم أيضا  يأتينا يف اآلية احلادية

وقد حتدثت عن مثل  }وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ{ الذين عاشوا يف زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
ت اليت تقع يف أوائل سورة البقرة اآليا، هذه املعاين يف برنامج قرآننا حني احلديث عن نفس هذه اآليات

}قَالُواْ نُؤْمِنُ  الكالم مع اليهود }وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ{اآليات  موهذه اآلية يف سياق تلك، املباركة

دِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاء }وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَ مبا أنزل على اليهود بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا{

 }قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاء اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنيَ{اخلطاب واضح للذين كانوا يف زمان رسول اهلل  اللّهِ{

ب  القتل  نبِيَاء اللّهِ مِن قَبْلُ{}فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَ اخلطاب هلم لنفس الفئة اليت عاشت يف زمان رسول اهلل فـ نحس 
 . وهذه هي سحنة اهلل، أهنم قتلة لألنبياءباهلل سبحانه وتعاىل حكم عليهم ، إليهم

 ٌ بنفس تلكم الد الة املوجودة يف آيات الكتاب  الكالم هنا يف هذه الرواية هو، هذا القرآن واضٌح صريٌح بني 
ىل خاطب اليهود الذين عاشوا يف زمان خامت األنبياء صلى اهلل عليه وآله مثل ما أن اهلل سبحانه وتعا، الكرمي

األنبياء من قبل الذين سبقوا ُمح م دا  صلى اهلل عليه وآله ألي شيٍء؟ ، وقال هلم بأنكم قد قتلتم األنبياء
الشيء هؤ اء  نفسح ، وألهنم قد مدحوهم وتعلقوا هبم، نت ألهنم قد أحبوا أبائهم أحبوا أسالفهمالروايات بي  

هذه القنوات ، هؤ اء املخالفون ألهل البيت اآلن هذه املدارس املخالفة ألهل البيت، ذراري قـ ت لة احلحسني
هذه املؤسسات الكثرية املخالفة ، هذه العمائم الكثرية املخالفة ألهل البيت، الفضائية املخالفة ألهل البيت

أليس هؤ اء هم الناهضون باألحتجاج ، ويدافعون عنهم ؟تأليس هؤ اء حيبون أعداء أهل البي، ألهل البيت
أ ا يدل ذلك على أهنم حيبوهنم ويرضون  ؟وبا استد ال على أفضلية وأحقية أعداء أهل البيت وبالدفاع
إن كان فيما يقولونه وإن كان فيما  النظر بإنصافوهذا هو الشيء الواضح لكل من أراد أن يحدقق  ؟بفعاهلم

  .يكتبونه ويبينونه
وإنما يقتلهم القائم عليه السالم إذا خرج لرضاهم بفعل  -والرواية هذه تتحدثح عن هذا املضمون 

 - بأي شيٍء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ :قال: قلت له -مث يسأل السائل يسأل اإلمام الرضا  - آبائهم
 ،هم سدنةح املسجد احلرام وبنو شيبة - قال: يبدأ ببني شيبة -ما هو أول عمٍل واقعٍي على أرض الواقع 

ذت منهم  كانوا سدنة  للمسجد احلرام يف اجلاهلية وبعد أن فتح النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم مكة وأحخ 
فبعد فتح ، املفاتيح بعد فتح مكة ألهنم كانوا سدنة وكانوا عحب ادا  وخحد اما  لألصنام اليت كانوا يعكفون عليها



 الحلقة الثالثة عشر البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 118 - 

لكم األصنام بعد أن طحه رت الكعبة وبعد أن ارتفع نداء التوحيد يف أحناء مكة مكة وبعد تطهري الكعبة من ت
دانة إىل بين شيبة وهي  وعلى ههر الكعبة املشرفة النيب صلى اهلل عليه وآله أرجع مفاتيح الكعبة ومفاتيح الس 

يبدأ  :قام؟ قال بأي شيٍء يبدأ  القائم منكم إذا قلت  له: - باقيٌة فيهم إىل يومنا هذا حبسب ما أعلم
لسارق أو  سر اق مجعٌ ، واضح معىن سحر اقو  - ببني شيبة فيقطع أيديهم ألنهم س رَّاق بيت اهلل عزَّ وجلَّ 

مع على سارقني، مجٌع ل س ر اق ارق وإن كان السارق جيح والسر اق هو ، سحر اق مجٌع لس ر اقو ، سحر اق مجٌع لس 
يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ألنهم س رَّاق   قال: -سارق هو أكثر من يعين الس ر اق ، مبالغٌة يف السرقة

  .بيت اهلل عزَّ وجلَّ 
 - ج ِعلت  ِفداك :قلت  ألبي عبد اهلل عليه السالم :عن رفيٍد مولى ابن ه بيرة قال :الرواية اليت بعدها

سيرة علي بن أبي طالب في ج ِعلت  ِفداك يا ابن رسول اهلل يسير القائم ب -الكالم مع إمامنا الصادق 
أهل السواد؟ فقال: ال يا ر فيد إن علي بن أبي طالب سار في أهل السواد بما في الجفر األبيض وإن 

: ج ِعلت  ِفداك وما الجفر األحمر؟ قال:  القائم يسير  في العرب بما في الجفر األحمر، قال: فقلت 
هكذا يعني الذبح،  :فأم رَّ أصبعه  على حلقه فقال -املذبح ، احللق هو هناو  - فأم رَّ أصبعه  على حلقه

الرواية عن رحفيٍد عن إمامنا  - يا ر فيد إن لكل أهل بيٍت نجيبا  شاهدا  عليهم شافعا  ألمثالهم ثم قال:
أيب بن  الصادق رحفيد هنا يسأل اإلمام الصادق صلوات اهلل عليه يا ابن رسول اهلل يسري القائمح بسرية علي

 :أهل السواد من خالل تصفح الروايات تحطلقح على معنيني ؟من هم أهل السواد، ل السوادطالب يف أه
يحقال ألرض العراق بأهنا أرضح السواد ومسيت بأرض السواد كما و  املعىن األول أهل السواد هم أهل العراق

ماننا هذا  ا زراعة اآلن أرض العراق خراٌب يباب يف ز ، املعروف لكثرة الزراعة فيها قدميا  وليس اآلن هو
لكن يف األزمنة القدمية كانت أرض ، ليس فيها إ ا الغبار، اخلضرة فيها منعدمةو  املاء فيها شحيح، فيها

تصف ، والعربح تقول للون األخضر إذا كان قامتا  إذا كان شديد اخلضرة تصفه بأنهح لوٌن أسود، العراق خمضرة
  .رهتافسميت أرض العراق لكثرة خض، اخلضرة بالسواد

، وهناك من يقول بأهنا مسيت بالعراق هذه اللفظة لكثرة عروق األرض فيها وهذا يتطابقح مع معىن السواد
فسميت هذه األرض ، وأرٌض كثرية العروق تسمى بأرٍض عراق، قيل بأن معىن العراق اشتحق  من العروق

لكن أن العراق ، وسع يف هذه املعاينهناك د ا ات أخرى وأنا  ا أريد الت، بأرض العراق لكثرة العروق فيها
ذت من كثرة العروق تتطابق مع معىن السواد وهي كثرة اخلضرة أرض العراق يف الكتب القدمية يف كتب ، أحخ 

يف معجم  وهذا ما حددهح مثال  ياقوت احلموي، اجلغرافيا القدمية تبدأ من مشال املوصل إىل منطقة عبادان
فتبدأ أرض العراق ما يقال هلا أرض السواد ، عن البلدان وعن حدوها اجلغرافيةالبلدان وغريه من الذين كتبوا 
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، أو ما يحقال هلا أرض العراق من مشال املوصل إىل منطقة عبادان هكذا ححددت يف كتب اجلغرافيا القدمية
هذه الكلمة هذا فقد تطلق ، وهي قريبٌة للمعىن الواقعي يف يومنا هذا للحدود الرمسية املتعارفة يف زماننا هذا

، وقد تستعمل أيضا  يف روايات أهل البيت على أهل جنوب العراق، املصطلح أهل السواد على أهل العراق
طبعا  ، وإمنا تسمى املنطقة اجلنوبية من العراق بأرض السواد لكثرة املياه فيها، على املنطقة اجلنوبية من العراق
هناك مساحات مائية ، املساحات الواسعة لألهوار، كثرة التـحر ع،  هناركثرة األ،  يف الزمن القدمي كثرة املياه فيها

ومنها ما هو ، منها ما هو بفعل الطبيعة، جفت، واسعة جدا  يف جنوب العراق اآلن احنسرت يف زماننا هذا
هناك أسباب عديدة لكن كانت هناك يف األزمنة ، ومنها ما هو بفعل النظام البائد يف العراق، بفعل الناس

وحبريات تكون يف بعض أيام السنة وجتف ، وبرك مائية، مستنقعات، أهوار، املاضية مساحات مائية واسعة
الفرات كانت هناك فروع كثرية و  وفروع لنهري دجلة، وتـحر ع، وأهنار مضطردة، يف أيام أخرى من أيام السنة

تصف لون املاء باللون ، ون األسودالعرب أيضا  تصف املاء باللو  كثرة املياه،جدا  اآلن جفت  ا وجود هلا 
املياه حينما تكون كثرية حىت لو كانت صافية لو نظر اإلنسان يف أعماقها لوجد فيها شيئا  يعين  ، األسود

  .كخيٍط أسود
دخلتح ، املاءو  أطعمنا األسودين يعين أطعمنا التمر، ولذلك يقولون العرب بأنهح كان قد أطعمنا األسودين

وإمنا قيل للتمر أسود للونه  ، يتناول األسودين أن يأكل التمر ويشرب املاء، ألسودينعليه وهو يتناول ا
يف لغة العرب هناك تسامح يف قضية األلوان ويف قضايا أخرى وهذا بسبب النزعة  وا استعما ات، الداكن

يع األشياء املوجودة وباعتبار أن البدوي عاش يف الصحراء ومج، البدوية باعتبار أن اللغة العربية لغة صحراوية
يعين اآلن مثال  يف لغة العرب أمساء الورود وأمساء األزهار وإن كان هذا البحث  األلوان ُمدودة، حوله ُمدودة

مثال  أمساء الزهور أمساء الزهور ليست عربية ، حبثا  لغويا  اآلن إذا أردنا أن نرجع  إىل املعاجم اللغوية مثال  
يعين أصل ، وإمنا أكثر أمساء الزهور إما هو باللغة الفارسية أو باللغة الرومية، القليل من أمساء الزهور عريب

ألن الفرس والروم كانت هذه البلدان أو كانت هذه ، تسميات األزهار إما جاءنا من الفحرس أو الروم
 الرياضو  احلدائقو  الشعوب شعوب متحضرة وكان هناك الرفاه يف حياهتا وكانت هناك القصور الغناء

احلضارة الرومية بلدان كانت كثرية و  احلضارة الفارسية، البلدان اليت نشأت فيها هذه الدول وهذه احلضاراتو 
توجد هناك أنواع ُمدودة من األزهار ، األهنار كثرية األشجار كثرية الرياض أما يف الصحراء فال توجد

فكان هلا عدد معني ولذلك ، إلنسانالطبيعية اليت تنبت يف فصل الربيع نباتا  طبيعيا  من دون تدخل ا
تسميات األزهار وحىت تسمية األقمشة مثال  أو العطور أو الكثري من أنواع الفواكه واألطعمة ألهنا كانت 

قريبة منهح ُمدودة ، األلوان املوجودة عنده قريبة، فالبدوي العريب كان يف الصحراء، غري موجودة يف الصحراء
من التقارب فيما بني هو ا نفس اللفظة يطلقها على عدة ألوان ل م ا يتصورهح فلذلك يستعمل استعما ات رمب
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وإمنا مقصودي قد تحطلق لفظ ، هذه األلوان وهذه القضية قضية تأرخيية ولغوية  ا أريد اخلوض فيها كثريا  
القضية  هوهذ، السواد على جنوب العراق لكثرة املياه لكثرة املساحات املائية املوجودة يف جنوب العراق

ليست يعين قضية غريبة اآلن أنت إذا تطري يف الطائرة ومتر على بلدان فيها مساحات مائية واسعة ترى أن 
اآلن إذا اإلنسان ، املساحات املائية من فوق من خالل نوافذ الطائرة ملون بلون قريب من اللون األسود

أهوار إىل ، حبريات، برك، مستنقعات،  أهنارمثال  ، يطري يف طائرة ومير على بلدان فيها مساحات مائية واسعة
غري ذلك حياض واسعة من املاء يراها من خالل الطائرة وكأن لوهنا لون أسود غري لون املاء يف البحر الذي 

الزحرقة اليت تبدو يف مياه البحار إذا كنا يف طائرة وننظر إىل ، تبدو فيه الزحرقة والسبب هو انعكاس لون السماء
املاء ليس لونه أزرق هذه الزرقة هي انعكاس لون السماء من خالل ضوء ، ار الزحرقة املوجودةمياه البح

على أي حال ليس ، وألن مياه البحار مساحات واسعة فيبدو فيها اللون األرزق، الشمس يف مياه البحار
األمواه أو لكثرة  فقد يحطلق لفظ السواد على املنطقة اجلنوبية من العراق لكثرة، احلديث عن هذه القضية

  .املياه فيها
ر فيد يسأل اإلمام الصادق عليه السالم ج ِعلت  فداك يا ابن رسول اهلل يسير القائم بسيرة علي بن أبي 

وقلت رمبا  ؟أيب طالب يف أهل السوادبن  وما هي سرية علي - فقال: ال يا رفيد ؟طالب في أهل السواد
، ن العراق وقد يؤيد هذا الكالم هو سرية أمري املؤمنني يف واقعة اجلملاملراد أهل اجلنوب املنطقة اجلنوبية م

املوقف الفقهي يف القتال لسيد األوصياء بني املقاتلني يف صفني وبني و  هناك فارٌق بني املوقف الشرعي
عة صفني مل املقاتلون يف معركة اجلمل عفا عنهم أمري املؤمنني أما املقاتلون يف واق، املقاتلني يف معركة اجلمل

هناك تفصيل يف الكتب الفقهية  ا أريد اآلن الدخول فيه وهناك تعليالت فقهية باعتبار أن ، يعفو عنهم
، يرجعون إىل معاوية، الذين قاتلوا يف صفني عندما فروا وعندما أنتهت املعركة فإهنم يرجعون إىل حكومة

مل الباقون منهم  ا حكومة هلم ألن القضية يرجعون إىل دمشق أما الذين قحت لوا يف البصرة يف معركة اجل
على إمام  االزبري وطلحة هؤ اء قوٌم بغو و  فئة بغت على إمام زماهنا يعين عائشة، ألهنا فئة باغية، انتهت

فلذلك ، وليس هلم من خلفية يعين ليس هلم من عاصمة ليس هلم من دولة، زماهنم خرجوا على إمام زماهنم
فهنا السائل يسأل هل أن ، لة فيها تفصيل فقهي  ا أريد اآلن الدخول فيهعفا عنهم ولذلك هذه املسأ

طبعا  ، كالذي جرى يف البصرة مثال    ؟اإلمام احلحج ة عليه السالم يسريح يف الناس بسرية عليٍّ يف أهل السواد
أيب بن  واألئمة قالوا بأن القائم لن يسري بسرية جده علي، عندنا روايات أخرى حتدثت عن هذا املوضوع

 طالب اليت سار هبا يف معركة اجلمل ملاذا؟ 
وأما القائم عليه ، الروايات تقول ألن أمري املؤمنني عليه السالم كان يعلم بأن شيعتهح س تحغلب وسيحوىل عليها

فالسائل يسأل ، السالم فإنهح يعلم أن شيعتهح ستكون هي احلاكمة على هذه األرض لذلك احلكم سيختلف
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لقائم بسيرة علي بن أبي طالب في أهل السواد؟ فقال: ال يا رفيد إن علي بن أبي طالب يسير ا -هنا 
 - سار في أهل السواد بما في الجفر األبيض وإن القائم يسير  في العرب بما في الجفر األحمر

: ج ِعلت  ِفداك وما الجفر  األحمر؟ قال: فأ -اجلفر األمحر و  سأأيت على بيان اجلفر األبيض ّمرَّ فقلت 
ثم قال يا ر فيد إن لكل أهل بيٍت  ،فقال هكذا يعني الذبح -احللق هو املذبح  - اصبعه  على حلقه

، لكل أهل بيت إما املراد هنا احلديث عن أهل بيت النبوة - نجيبا  شاهدا  عليهم شافعا  ألمثالهم
وإما ، الذين يأتون من بعده   املراد بأهل البيت األوصياء واألئمةو  احلديث هنا عن أن لكل نيب أهل بيتو 

أليس ، وهذا املعىن واضحٌ ، املراد أن لكل أهل بيٍت جنيبا  يعين لكل أهل بيٍت لكل إماٍم وأهل بيته  هم شيعتهح 
ل م ا سحئ ل  : الروايات عن أهل بيت العصمةو ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله لسلمان بأنهح من أهل البيت

فرمبا املراد أن لكل أهل بيت لكل جيٍل لكل  .د؟ قال شيعتنا آل ُمح م د أنتم آل ُمح م داألئمة من هم آل ُمح م  
إن لكل أهل بيت جنيبا  شاهدا  ، النجيب هنا احلديث عن اإلمام، قرٍن من شيعة أهل البيت هلم جنيب

رنامج يف فناء الكايف وقد مر  علينا احلديث يف مثل هذه الروايات يف ب، واإلمام هو الشاهد عليهم، عليهم
شهداء على هذه األحم ة ، الشريف أن األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني هم الشهود وهم الشهداء

يا ر فيد إن لكل أهل بيٍت نجيبا  شاهدا  عليهم شافعا   :ثم قال - وشحهداء على اخللق بشكٍل عام
شافعا  ألمثاهلم ، شافعا  ألمثاهلم يف احلب والبغض، عتقداملو  ألمثاهلم يف العقيدة ،شافعا  ألمثاهلم - ألمثالهم

 . يف الو اية والرباءة
أما الكالم عن اجلفر األبيض وعن اجلفر األمحر كلمة اجلفر ترتدد يف الروايات أقفح عندها بعض الشيء 

يحذبح ويحسلخ جلده احليوان حينما ، اجلفر هو اجللد جلد احليوان، كلمة اجلفر تأيت مبعىن اجللد،  لبيان معناها
هذا اجللد يحستفاد منه يف الكتابة يف اخلزن  يف صنع خحزانٍة معينة يف صنع ، وهذا اجللد قد يحدبغ أو  ا يحدبغ
 اجلفر يف اللغة من مجلة معانيه له معاٍن عديدة، هذا اجللد يحقال لهح جفر، ُمفظٍة معينة أو أي شيٍء آخر

بعض املواد الكيمائية أو بيوان بعد سلخه حينما يحعامل معاملة ما لكن من مجلة معانيه هو اجللد جلد احل
هذا يف لغة العرب كلمة ، بعض املواد النباتية يحدبغ أو يستفاد منه بأي شكٍل من األشكال فهو هذا اجلفر

وعلم اجلفر هو علٌم يبتين على حروف وأرقام وجداول ومعاد ات ما ، يف ا اصطالح يحقال علم اجلفر، اجلفر
به بأنهح علٌم يحستخرج من جداوله ومن مجح له ومن حروفه   العارفونو  املختصون ني حروف وأرقام كما يقولب

أيضا  ، ومن أرقامه ومن تراكيبه  ما جيري من أحداٍث من هذا العامل إىل حد انقضاء الدنيا هكذا يقولون
اجلفر ، هذه الرواية ويف غري هذه الروايةذكرمها يف  اجلفر األمحر الذي وردو  اجلفر األبيض، يحقال علم اجلفر

اجلفر األمحر  و  مرة  يستعمل اجلفر األبيض :اجلفر األمحر يف روايات أهل البيت هلما د التانو  األبيض
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هناك جمموعة من ، د ائل اإلمامةو  كعنوانني لعلمني من العلوم اخلاصة بأهل البيت وهي من مواريث النبوة
من مجلة العناوين ، أمسائهاو  يب وباألئمة املعصومني علوم كثرية و ا نعرف عناوينهاالعلوم واملعارف اخلاصة بالن

وهذي علوم ، وهناك علٌم يسمى بعلم اجلفر األمحر، اليت وصلت إلينا هناك علٌم يسمى بعلم اجلفر األبيض
للجفر و  ضهناك استعماٌل ثاٍن للجفر األبي، هذا استعماٌل أول يف الروايات، خاصة و ا نعرف حقائقها

اجلفر األمحر و  املراد من استعمال اجلفر األبيض، األمحر وهو املوجود يف هذه الرواية أو ما يشابه هذه الرواية
عبارة عن صحائف قانونية مكتوبة ، هنا كما يف الروايات إن اجلفر األبيض وإن اجلفر األمحر هو جلد ثور

يعين هناك قانون مكتوب يف جلد ، من د ائل اإلمامةومتوارثة عند األئمة وهي أيضا  من مواريث النبوة و 
، على اجللد أو ختحجز ن يف داخل ُمفظٍة من اجللد وكان قدميا  تحكتب الكتابات والصحف والكتب والصحائف

، فهناك قانون يسمى بقانون اجلفر األبيض وهنا مسي بقانون اجلفر األبيض ألنهح كحت ب  على جلٍد أبيض
  .ب  على جلٍد أمحر يسمى باجلفر األمحروهناك قانون آخر كحت  

، قوانني عدم ا انتظار، وهذه األلوان هلا د ا ات ألن القوانني اليت كحت بت يف اجلفر األمحر هي قوانني القتل
وإمنا اإلمام صلوات  مقصود القتل ليس القتل من دون حق، قوانني احلساب على حقائق األشياء دون العفو

أليس هناك عفو يف األحكام وهناك ، بق هذه األحكام من دون عفٍو من دون شفاعةاهلل وسالمه عليه يحط
، شفاعة يف األحكام وهناك كذلك يف األحكام أن احلاكم حيكم وفقا  لألدلة الظاهرية كشهادة الشهود مثال  

وف يف أحكام اجلفر األبيض ميكن أن يكون هناك عفو يف بعض األحيان لظر ، هذا كله يف اجلفر األبيض
رم يف هروف الـمجميكن أن تحقبل الشفاعة عن ، رمالـمجمعينة لشروط معينة حلا ات معينة أن يحعفى عن 

ميكن كذلك أن  ا جيري عليه ، ميكن كذلك أن يـحغ ض النظر ألسباب وحلكمٍة ما، معينة ويف حا ات معينة
املوجودة يف اجلفر األمحر فهي  أما األحكام، احلكم الواقعي بسبب أن األدلة الظاهرية  ا تعنيح على ذلك

أحكام واقعية غري مبتنية على شهادة الشهود وإمنا حيكم اإلمام بعلمه  الواقعي كما يف ، خبالف كل ذلك
فيه إىل البينة وإىل الشهود وإىل  الروايات بأنهح حيكم حبكم داوود وآل داوود وهو احلكم الذي  ا حيتاج

  .وإمنا حيكم اإلمام مب حر احلق، إىل احلقيقة الد ا ات الظاهرية اليت قد  ا توصلح 
فهناك قانونان هناك قانون اجلفر األبيض وهو القانون الذي سار عليه رسول اهلل وسار عليه أمري املؤمنني 

وهذا ما سيسريح عليه إمام زماننا ، األمحر فهو وفقا  لألحكام الواقعية أما قانون اجلفر، وفقا  لألحكام الظاهرية
ي باجلفر األمحر ألنهح قد  ، اهلل وسالمه عليهصلوات  إمنا مسي باجلفر األبيض ألنهح قد كحت ب  يف جلٍد أبيض ومسح

فألن اللون األبيض فيه العفو فيه ، وللون د الة، كحت ب يف جلٍد أمحر قوانني وأحكام لتنظيم حياة الناس
وإىل ، محر فهو اللون القاطع وهو اللون احلديأما اللون األ، الشفاعة وفيه ما فيه من األمور اليت أشرتح إليها

فقال: ال يا ر فيد إن علي بن أبي طالب سار في أهل  -عليه هذا يشري إمامنا صلوات اهلل وسالمه 
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تالحظون هناك  - السواد بما في الجفر األبيض وإن القائم يسير  في العرب بما في الجفر األحمر
، اد إما هم أهل العراق من مشاله  إىل عبادان وإما هم أهل اجلنوبقلنا إن أهل السو ، أهل السواد والعرب

اإلمام هنا جييبهح يقول إن القائم يسريح يف العرب ملاذا ، العرب يف بلدان كثرية، وهؤ اء ليس هم العرب فقط
 ألن األعم األغلب من العرب هم، ألن األعم األغلب من العرب هم خمالفون ألهل البيت ؟يسريح يف العرب

اآلن حنن إذا ، وهذه قضية واقعية إن كان يف األزمنة املاضية أو اآلن يف الزمن احلاضر، أعداء أهل البيت
أردنا أن نصنف الناس وفقا  للمفاهيم ولألفكار هؤ اء الذين مثال  يرفعون شعارات القومية العربية دقق فيهم 

العربية هذا الشعار مستبطن يف نفس ستجد إن هؤ اء يف نفس الوقت الذي يرفعون فيه شعار القومية 
العدد القليل من ، وهذه قضية واقعية، الوقت يستبطن العداء ألهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

ولذلك الرواية ، وهذه قضية حقيقة واقعية، العرب الذين والوا أهل البيت يف املاضي وحىت يف الوقت احلاضر
  .تريد أن تشري إىل هذه احلقيقة

اإلنسان إذا مل يضع ، وجيب علينا أن  ا خنشى أن نتكلم باحلقائق كي نضع األمور يف نصاهبا الصحيح
هذه قضايا  ا ، النقاط على احلروف ومل يضع األمور يف نصاهبا الصحيح فإنه بذلك سيقع يف مطبات كثرية

املبادئ اليت و  الوسائلو  اآللياتاإلنسان حينما يريد أن يفكر تفكريا  سليما   ابد أن تكون ، جماملة فيها
إذا أردنا أن نبحث عن الوضوح  ابد أن ، واضحةو  يستند عليها ويرجع إليها يف التفكري أن تكون سليمة

اآلن أمامك هذه األحم ة الكبرية من العرب ما تسمى باألحم ة العربية أحبث ، نبحث عن املقدمات الواضحة
هذه األحم ة هي أكثر األمم عداء  ألهل ، هؤ اء ؟لرسول اهلل ا  مم عداءفيها أليس هذه األحم ة هي أكثر األ

، وهذي قضية طبيعية، وهذي قضية واضحة لذلك إذا جاء القائم سيسري فيهم بقانون اجلفر األمحر، البيت
اآلن يف زماننا هذا بغض النظر عن أهل البيت وبغض النظر عن شيعة أهل البيت وبغض النظر عن الذي 

من احلكومات العربية أو من هذه العصابات أو من هذه  أهل البيت وشيعة أهل البيت من العربلقيهح 
اليت تسري يف واٍد يف غاية البحعد  عن أهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني  العمائمو  اللحى

هذه  ؟مسعة اإلسالملو أردنا أن نبتعد عن كل هذه املعاين من الذي أساء  إىل رسول اهلل وأساء إىل 
  ؟ومن الذي سببها ؟اإلساءات اليت يحساء هبا إىل رسول اهلل يف الغرب أو يف الشرق من الذي أثارها

من أصل بالد ، من بالد العرب، العرب موعات اليت خرجت من جزيرةالـمجنفس هذه ، أليس نفس العرب
ألرض ينظرون إىل اإلسالم هذه النظرة هؤ اء الذين اآلن تسببوا يف أن الناس يف كل مكان يف ا، العرب

وا أأقر ! ؟أليس هم نفسهم أولئك الذين ينتسبون إىل قبائل عربية ؟السيئة من الذين جاؤوا هبذا األمر
أليس   ؟وإىل أي بلٍد ينتمون ؟وا أمساء اإلرهابيني إىل أي أرٍض ينتمونأادخلوا على ا انرتنيت واقر ، أمسائهم

إىل قبائل عربية معروفة تقطن يف جزيرة العرب أو يف بلدان  كلهم ينتمون! ؟كلهم ينتمون إىل قبائل عربية
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ون نفس ؤ وأجدادهم أساؤوا إىل رسول اهلل يف األزمنة املاضية وهم اآلن يسي آبائهمهؤ اء ، أخرى قريبة منها
هذا الذي العالج احلقيقي هلا هو ، ولذلك هذه األمور  ا عالج هلا، نفس املسألة، القضية جارية، القضية

  .سيأيت به إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
عن أبي زهيٍر شبيب بن أنس عن بعض أصحاب أبي عبد اهلل عليه السالم، قال:  :الرواية اليت بعدها

عبد  فقال له أبو ،قال: دخل عليه أبو حنيفة -أبو حنيفة إمام املذهب احلنفي  - دخل عليه أبو حنيفة
 }سِريُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِنيَ{أخبرني عن قول اهلل عزَّ وجلَّ:  - إمامنا الصادق - :اهلل عليه السالم

 - سريوا فيها إشارة إىل اآلية القرآنية الكرمية اليت وردت يف سورة سبأ املباركة - أين ذلك من األرض؟
أين ذلك من األرض؟ قال: أحسبه  ما  امًا آمِنِنيَ{}سِريُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّأخبرني عن قول اهلل عزَّ وجلَّ: 

الشريفة اليت أشار إليها إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه هي اآلية  اآلية - مدينةبين مكة وال

ةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ظَاهِرَ }وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرىًالثامنة بعد العاشرة من سورة سبأ 

أخبرني عن قول  - اإلمام هنا يسأل أبا حنيفة النعمان أين تقع هذه القحرى آمِنِنيَ{ سِريُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً

  ؟ماذا قال أبو حنيفة -أين ذلك من األرض؟  }سِريُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِنيَ{اهلل عزَّ وجلَّ: 
 يعين أحسب أن هذا املكان الذي قالت عنه اآلية - أحسبه  بين مكة والمدينة -أهنهح  - أحسبه  

فالتفت أبو عبد اهلل عليه السالم إلى أصحابِه  -املدينة و  بني مكة }سِريُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِنيَ{
فتؤخذ أموالهم  -  يحقطع عليهم الطريقيعين - فقال: أتعلمون أن الناس ي قطع  عليهم بين المدينة ومكة

إذا كنت يا أبا حنيفة تظن بأن األمان بني  - !؟وال يأمنون على أنفسهم وي قتلون فأين هو هذا األمان
احلحجاج ويحقتلون ما بني مكة واملدينة والتأريخ وكتب التأريخ  وكان كثريا  ما يحقطع الطريق على، مكة واملدينة

فالتفت أبو عبد اهلل عليه السالم إلى اصحابه فقال أتعلمون أن الناس  - اينمشحونة مبثل هذه املع
قال:  ،! قالوا: نعم؟ي قطع عليهم بين المدينة ومكة فتؤخذ أموالهم وال يأمنون على أنفسهم وي قتلون

  أبا حنيفة أخبرني عن قول اهلل عزَّ وجلَّ: فسكت أبو حنيفة، فقال إمامنا الصادق: يا

 {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} - واإلمام هنا يشري إىل احلديث عن بيت اهلل احلرام - {لَهُ كَانَ آمِناً}وَمَن دَخَ
اإلمام هنا صلوات اهلل وسالمه عليه يشري إىل قول اهلل تعاىل يف سورة آل عمران:  - أين ذلك من األرض؟

لِّلْعَالَمِنيَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ  وَهُدىً بَارَكاً}إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُ
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}وَمَن  يا أبا حنيفة أخبرني عن قول اهلل عزَّ وجلَّ: :فقال -اإلمام يشري إىل هذه اآلية الشريفة  {آمِناً

وهذه  - قال: أفتعلم أن الح جاج بن يوسف أين ذلك من األرض؟ قال: الكعبة، {دَخَلَهُ كَانَ آمِناً
أمثلةح ومناذجح قادة العرب الذين رفعوا أعالمهم ورفعوا راياهتم يف عداء اهلل وعداء رسوله وعداء آل ، أمثلة

قال: أفتعلم أن الح جاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقتله    -رسول اهلل 
وكان ذلك ، ان ابن الزبري آمنا  فيها حني وضع احلجاج املنجنيق وضرب الكعبةهل ك - كان آمنا  فيها؟!

أفتعلم أن الح جاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على  -مروان بن  بأمٍر من اخلليفة األموي عبد امللك
 اإلمام هنا يريد أن يبني أليب - ! قال: فسكت أبو حنيفة؟ابن الزبير في الكعبة فقتله كان آمنا  فيها

أو ا  بأنك  ا تفهم شيئا  من  ، وبأنك، يريد أن يقول لهح بأنك  ا تفهم شيئا  من كتاب اهلل ؟حنيفة أي حقيقة
فإنك مل تأخذ ذلك من املصدر الذي جعلهح اهلل ، وثانيا  بأن ما تفهمهح إمنا هو من عندك أنت، كتاب اهلل

واإلمام الصادق ، عليه وآله ترك الكتاب والعرتةالنيب صلى اهلل ، سبحانه وتعاىل مصدرا  لبيان معاين القرآن
وبأن ما تقوله هو من ، أنك  ا تفهم القرآن أو ا  باإلمام يريد أن يبني ذلك أليب حنيفة ، هو إمام العرتة

هكذا تستحسن القول فتقوله ، أنت تستحسن، عندك وبأن الذي من عندك جاء من ُمض ا استحسان
  .من دون دليل

مَّا خرج أبو حنيفة قال أبو بكٍر الحضرمي: ج علت  ِفداك الجواب  في فسكت أبو حنيفة فل
ج علت  ِفداك  -اآليتني  احلضرمي هنا يطلب من اإلمام أن يبني له احلقيقة يف معىن هاتني - المسألتين؟!

 ع قائمنا أهل البيتفقال م آمِنِنيَ{ اًوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّام}سِريُ قال: يا أبا بكرف الجواب  في المسألتين؟!
العدل و  األمان،  ا يتحقق األمان احلقيقي إ ا ببسط العدل ؟إمنا يتحقق األمن ويتحقق التوحيد مىت -

مىت ، األمان هو توأم مع العدل، ما زالت األرض خالية من العدل  ا ميكن أن يكون فيها أمان، توأمان
ط  ، بيد إمام زماننا يحبسطح العدلو  م زماننايحبسط العدل؟ يحبسط العدل مع إمام زماننا وعلى يد إما إذا بحس 

وأيُّ عدل؟ ، إذا احنسر العدل احنسر األمان، العدل يحبسطح األمان ألن العدل حيثما كان كان  معهح األمان
العدل املبتين على أحكام هاهرية أيضا   ا يكون ، العدل احلقيقي ليس العدل املبتين على أحكام هاهرية

وإمنا العدل املبتين على الواقع أن تكون هناك عدالة واقعية ، سيكون األمان معهح مزيفا  ، ان احلقيقيتوأما  لألم
إمنا تتحقق ، والعدالة الواقعية مل تتحقق يف األرض منذح زمان آدم وإىل يومنا هذا وإىل يوم ههور إمام زماننا

صلوات اهلل وسالمه عليه وحينئٍذ يأيت األمان العدالة الواقعية على وجه البسيطة أمجع يف زمان ههور إمامنا 
فقال مع قائمنا أهل  آمِنِنيَ{ اًوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّام}سِريُ -يعين أبا بكٍر احلضرمي  - فقال يا أبا بكر -
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 من بايع القائم ودخل معه يف أمره   - فمن بايعه  ودخل معه   {اًوَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِن} وأما قوله   ،البيت

فمن بايعه ودخل  {}وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وأما قوله   -تم  بإمامتة ائويف دينه  ويف معتقده  وسار يف ركابه  و 
 - ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه -م س ح  على يده  وهي طريقة البيعة  - معه  ومسح على يدهِ 

وبعقٍد وهو عهدح اإلمامة ميثاقح الو اية وهو دخل بعهٍد  ؟دخل يف عقد أصحابه ما املراد من عقد أصحابه
األمان احلقيقي  ا  - ودخل في عقد أصحابِه كان آمنا   -عقدح النحصرة لإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 

  .يكونح على هذه األرض إ ا بظهور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
هلل عليه: بنا يفتح اهلل وبنا يختم اهلل وبنا يمحو قال أمير  المؤمنين صلوات ا ،الرواية عن سيد األوصياء

ما يشاء وبنا ي ثبت وبنا يدفع اهلل الزمان الك ِلب وبِنا يـ نـ زِّل  الغيث فال يغرّنك م باهلل الغرور ما أنزلت 
السماء  قطرة  من ماٍء منذ  حبسه  اهلل عزَّ وجلَّ ولو قد قام قائمنا ألنزلت السماء قطرها وألخرجت 

نباتها ولذهبت الشحناء  من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم حتى تمشي المرأة  بين األرض 
 - العراق إلى الشام ال تضع قدميها إال على النبات وعلى رأسها ز بّيل ها ال يـ ه ّيجها سبٌع وال تخافه

مل وإ ا ا لكلمة تشتمل على كثرٍي الكلمة هذه منقولٌة عن سيد األوصياء صلوات اهلل وسالمه عليه بشكٍل جمح
مل أمرُّ على هذه العبائر العلوية الشريفة  اإلمام يف  - بنا يفتح اهلل وبنا يختم -من املعاين لكن بشكٍل جمح

هناك لألئمة مقامات ، العبارات األوىل من هذه الرواية الشريفة يتحدث عن جانب من آثار مقامات األئمة
ما يكون من آثار هو الذي يرتبطح بنا ويرتبط ، ا تكون مرتبطة بذواهتماملقامات إمن، وهذه املقامات هلا آثار

الذي يتعلق بنا من هذه املقامات هو ، فهناك لألئمة مقامات هذه املقامات متعلقة بذواهتم الشريفة، باخللق
م اخلامتية فلهم مقام الفاحتية وهلم مقا - بنا يفتح اهلل وبنا يختم -ما يصدر من آثار املقامات فيصلح إلينا 

وهذا األمر ليس متعلقا  يف شيٍء من األشياء أو يف مرحلٍة من املراحل  - بنا يفتح اهلل وبنا يختم اهلل -
بنا  -وإمنا يرتبطح هذا املعىن بكل شيء بكل ذرٍة من ذرات هذا الوجود بكل طبقٍة من طبقات هذه العوامل 

هذه الشؤون  - ثبت وبنا يدفع اهلل الزمان الك ِلبيفتح اهلل وبنا يختم اهلل وبنا يمحو ما يشاء وبنا ي  
يطة بكل والـمح بنحٍو خاص يطة بالناسالـمحيطة باخللق الـمحوالطبائع واخلصائص والظروف واألحوال 

 فهذه الشؤون وهذه اخلواص وهذه احلا ات م ر دُّ التصرف فيها ملن؟ ، اخلالئق بنحٍو عام
بنا يفتح اهلل وبنا يختم  - دودالـمحاألوسع وليس هذا املقام الدنيوي  إىل مقام اإلمامة، إىل مقام اإلمامة

الزمان الك ل ب الزمان الذي يتكالب  - اهلل وبنا يمحو ما يشاء وبنا ي ثبت وبنا يدفع اهلل الزمان الك ِلب
 زِّل  الغيثوبنا يدفع اهلل الزمان الك ِلب وبنا يـ نـ   - ءيعين الزمان السيفيه الناس أو تتكالب فيه األحداث 



 الحلقة الثالثة عشر البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 107 - 

 ا تنظروا إىل ما عندكم من  : ا يغرنكم باهلل الغرور - فال يغرنكم باهلل الغرور -الغيث هو املطر و  -
ن ن جاءت من طريقنا، إىل ما عندكم من ن ع م، خصائص اهلل سبحانه ، إىل ما عندكم من فضائل ومن م 

وهذه الفضائل وهذه الن عم وهذه األموال وهذه  هذه امل ن ن، وتعاىل أنزهلا عليكم بواسطتنا فهم واسطة الفيض
أن هذه الدنيا خالدة أو باملقامات الدنيوية وما عندكم من كل شيٍء يف هذه احلياة  ا يغرنكم فتتصورون 

 بأنكم تستطيعون أن تفعلوا شيئا  أو أنكم ستصلون إىل مكاٍن ما من دون قدرة اهلل سبحانه وتعاىل تتصورون
يتحدث  - ما أنزلت السماء قطرة  من ماء -مث يقول اإلمام يبني حقيقة  - الغرور فال يغرنكم باهلل -

 . عن نوٍع من أنواع املياه النازلة من السماء
هذا املاء املركبات ، املطر الذي ينزلح يف فصل الشتاء يف خصائصه  يف تركيبته الكيميائية، وهذا ليس غريبا  

املطر الذي ينزل يف ، ما فيه من إضافات وأخالط، ه من معادنما في، ما فيه من أمالح، املوجودة فيه
األمطار ، الشتاء هو غري املطر الذي ينزلح يف الربيع وهو غري املطر الذي ينزلح يف الصيف أو يف اخلريف

، بل أن املطر الذي ينزلح يف شرق األرض خيتلفح يف تراكيبه عن املطر الذي ينزلح يف غرب األرض، خمتلفة
مياه األهنار خمتلفة أيضا  من ، مياه األهنار، مياه البحار، مثل ما أن املياه خمتلفة، يف تراكيبها خمتلفة األمطار

هناك مياه فيها مركبات وأخالط  ، هناك مياه ثقيلة، هناك مياه خفيفة، مياه العيون، مياه اآلبار، هنٍر إىل هنر
لذلك ، واألمطار خمتلفة، كيزها من مكاٍن إىل مكانهناك مياه فيها مركبات وأخالط قليلة وخيتلف تر ، كثرية
ملاذا مطر نيسان؟ ألن له خصوصية ، مثال  حنن عندنا يف الروايات مثال  التأكيد على مطر نيسان مثال  ، مثال  

ملاذا مثال  هناك من األمطار يف أوقات معينة هناك أوقات معينة من السنة ، حىت األمطار اليت تنزل، معينة
ويف بعض األحيان يكون هذا املطر ليس سبب خرٍي ، ر فيها فيكون هذا املطر سبب خرٍي لألرضينزل املط

 . فالرواية هنا تتحدث عن نوع من أنواع املياه أن اهلل حبسه ما أنزلهح ، لألرض األمطار خمتلفة يف تراكيبها
و ا تستغرب ألن اآلن ، اءهناك نوع من امل - ما أنزلت السماء قطرة  من ماء منذ  حبسه  اهلل عزَّ وجلَّ 

مثال  املياه اليت تنزل مياه األمطار اليت تنزل يف فصل الربيع أليس يقولون بأن تراكيب األمالح واألخالط 
وأن التفكري يف قضية األمسدة ، املواد املوجودة فيها تكون أكثر فائدة  لألرض من أمطار بقية أيام السنة

يعين أن مواد األمسدة الكيمياوية إمنا رحك بت ، طار النازلة يف فصل الربيعالكيمياوية نشأ بعد حتليل هذه األم
وأنتجت بعد ما عرف اإلنسان وحلل وعرف حقائق املطر الذي ينزل يف فصل الربيع وله تأثري كبري على 

هذا  - ما أنزلت السماء قطرة  من ماء منذ  حبسه  اهلل عزَّ وجلَّ  -فهناك نوع من املاء حبسهح اهلل ، األرض
يف زمان اإلمام ، يعين املطر يتغري، مىت ينزل؟ ينزل يف زمان إمامنا، نزل يف وقٍت من األوقات وحبسهح اهلل

ما أنزلت السماء قطرة  من ماٍء منذ  حبسه  اهلل عزَّ وجلَّ  -صلوات اهلل وسالمه عليه تركيبة املطر ستتغري 
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-فماذا فعل؟ ، السماء ذلك النوع اخلاص من األمطارأنزلت  - ولو قد قام قائمنا ألنزلت السماء قطرها
، هنا الرواية تتحدث أن األرض أخرجت مجيع قوهتا، أخرجت األرض نباهتا - وألخرجت األرض نباتها

وفيه من املعادن وفيه من املركبات ما يتفاعل مع تربة  يعين املطر النازل فيه من األخالط وفيه من األمالح
رج األر  ألخرجت األرض نباتها ولذهبت و  -ض مجيع القدرة النباتية املوجودة يف تربتها األرض حبيث ختح

  .وهذا املطر أيضا  له تأثريات نفسية - الشحناء من قلوب العباد
وهذه اخلضرة اخلارجة وحىت كمية األوكسجني وكمية ثاين ، النباتات أيضا  هلا تأثريات نفسيةو  وهذه اخلضرة

اآلن اإلنسان حينما جيلس يف احلدائق وقت الليل وحينما ، ات نفسية على الناسأوكسيد الكاربون هلا تأثري 
جيلس يف احلدائق وقت الصباح ما بني الطلوعني قبل طلوع الشمس أو يف بدايات طلوع الشمس أو عند 
العصر قبل غروب الشمس األوقات خمتلفة ألن نسب األوكسجني ونسب ثاين أوكسيد الكاربون ستكون 

 - وألخرجت األرض نباتها -ما بني النهار وما بني أول الصباح وآخر النهار أيضا  و  بني الليل خمتلفة ما
وألخرجت األرض نباتها  - وهذه مسائل حباجة إىل بسٍط يف القول أكثر من ذلك لكن الوقت  ا يكفي

يسيطر البحغض واحلقد هذي القلوب اليت ، الشحناء هو البغض - ولذهبت الشحناء من قلوب العباد
مشحونة ، مشحونة، تسيطر عليها البغضاء هي هذه القلوب اليت تكون ملئى بالشحناء، عليها احلسد

رج األرض نباهتا، باحلقد وتتغري طبيعة األرض طبعا    مشحونة باحلسد لكن حني تنزل هذه األمطار وحني ختح
من ، س من العوامل املساعدةألي، هذا سينعكس انعكاسا  كبريا  على النفس اإلنسانية على نفوس الناس

من العوامل املساعدة على اهلدوء هو النظر إىل اللون األخضر إىل ، العوامل املساعدة على ارتياح النفس
النظر إىل اللون األزرق من هنا اهلل سبحانه وتعاىل جعل لون السماء و  النظر إىل اللون األخضر، اخلضرة

هذه األلوان ، لون الذي ميكن أن يغطي األرض هو اللون األخضروجعل ال، اللون العايل فوقنا لونا  أزرق
 . ألوان باعثة على اهلدوء باعثة على اإلنشراح

البهائم املراد منها احليوانات األليفة  - ولذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم
شح يف البيوت اليت ميكن أن يتعامل معها مثل األبقار اجلاموس األغنام املاعز احليوانات األليفة اليت تعي

أما السباع فهي احليوانات املتوحشة يف زمان اإلمام هلذا التغري يف الطبيعة يف ، هي البهائم ههذ، اإلنسان
ألن السباع ستأكل من حشيش األرض  ؟كيف تصطلح  - واصطلحت السباع والبهائم -احلياة  طبيعة

يعين اآلن هذه السباع أ ا تأكل ، يف تركيبتها خرجت ختتلفالسبب أن األعشاب اليت  ؟والسبب ماذا
األشجار ، األمطار خمتلفة، اللحوم بسبب حاجتها ملادة الربوتني العالية يف اللحوم! األشجار ستختلف

فستجد هذه السباع هنمها مبا كانت جتدهح من حاجتها يف اللحوم ستجد هنمها وستجد حاجتها يف ، خمتلفة
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وللعلم ، ولذلك الروايات تقول بأن الذئاب واألغنام ترعى يف مرعى واحد، لعشب حينئذٍ النباتات ستأكل ا
 لو أردنا أن نقرأ يف التوراة يف اإلجنيل يف كتب اليهود، هذه األوصاف وردت حىت يف كتب الديانات السابقة

 -وجلية يف كتبهم  النصارى املوجودة اليوم بني أيديهم واليت يعتقدون هبا سنجد إن هذه األوصاف واضحةو 
ولذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم حتى تمشي المرأة بين العراق إلى 

ألن الطريق من  ؟يف بعض الروايات حىت متشي املرأة من العراق إىل احلجاز وهذه أصعب ملاذا - الشام
ن هذه األرض ستتحول إىل أرض العراق إىل احلجاز أطول ومن جهٍة أخرى هو أرٌض صحراوية خميفة لك

إذا  ، أرض خمضرة - حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام ال تضع قدميها إال على النبات -خضراء 
 ال تضع قدميها إال على النبات وعلى رأسها ز بّيل ها -الطبيعة طبيعة األرض تغريت بسبب األمطار النازلة 

القحفة اليت تحصن عح ، ز ب يل وزنبيل وهي القحفةو  يحقال زبيل، لزنبيل نفس الكالمز ب يلحها هو الزبيل أو الز ب يل أو ا -
، يهامجها سبع  ا الرواية مل تقل  ا يفرتسها سبع أو - وعلى رأسها ز بّيل ها ال ي هّيجها سبع -من اخلوص 

لو اقرتب منها فهي  ا يعين لن يقرتب منها وحىت  - ال ي هّيج ها سبع وال تخافه   -  ا يحهيجها أي  ا خييفها
 ؟البهائم وهذا بسبب ماذاو  ختافه ألن السباع تأكل من أعشاب األرض تغريت الطبيعة واصطلحت السباع

 . وانتشار العدل أدى إىل انتشار األمن، بسبب انتشار العدل
إقامة ، مةح توافق بني حكم التكوين وحكم التشريع يف الروايات الشريفة إقاو  عندنا يف الروايات هناك تطابق

يقيم حكما  واقعيا  هو خرٌي لألرض من مطر أربعني ، حٍد من إماٍم عادل يعين أن اإلمام العادل يحقيمح حدا  
مطر أربعني يوم أو ا  يغسل ، يحغري القشرة العليا لألرض يغسل األرض ،مطر أربعني يوم يحغري القشرة، يوم

وىل لألرض وخيرج الرتاب الذي يكون يف غاية األرض من مجيع أوساخها ويحنقي القشرة السطحية األ
، يقع حتت القشرة األرضية اليت تأثرت حبرارة الشمس وبعوامل الطبيعة ؟اخلصوبة والذي يكون يقع أين يقع

اليت ألن الرتاب الذي جتتمع فيه العناصر  ؟أ ا يثري األرض حيرث األرض ملاذا لذلك الذي يريد أن يزرع
، يكون حتت الطبقة األوىل من الرتاب ؟النحو األفضل وبالنمو األرقى أين يكونالنباتات ب وءتؤدي إىل نش

مطر أربعني صباحا  يغسل األرض ينظف األرض جيرف األوساخ املوجودة مث ترتفع الطبقة اليت فيها النسبة 
ربعني الرواية تقول إن حدا  يقيمهح حاكٌم عادل إماٌم عادل أفضل لألرض من مطر أ، العالية من اخلصوبة

ر جح كنوز ، لذلك حينما يكون هناك العدل احلقيقي وهو عدل إمام زماننا، صباح واهلل سبحانه وتعاىل خيح
ر جح األرض نباهتا، األرض ، هناك تعامل، هذا كله يؤدي إىل تغيري طبيعة هذه احليوانات وهذا ليس غريبا  ، وختح

وأحد أسباب ، حليوان يشعر خبوف اإلنساناو ، هناك حالة من اخلوف بني هذه احليوانات وبني اإلنسان
هجوم هذه احليوانات على الناس حينما تكون هناك مواجهة بني هذه احليوانات وبني الناس من أهم هذه 
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واحليوانات تتحسس هذا ، األسباب أن اإلنسان يبغي شرا  هبذه احليوانات لكي يتخلص منها يبغي قتلها
مث رغبة هذه احليوانات بأكل اللحوم هي اليت تؤدي إىل حالة العداء  ولذلك عملية اهلجوم، املعىن من الناس

لكن حينما تتغري األمور وتتغري الرتاكيب ويكون ، بني هذه احليوانات وبني بين البشر أو احليوانات األخرى
ومن هنا ، احلالة احليوانية عند احليوانات أيضا  تتغري، هناك أمن ويكون هناك عدل احلالة النفسية للناس تتغري

ورمبا هذه ، البهائم ومتشي املرأة من العراق إىل الشام  ا ختاف السبع و ا يحهيجها السبعو  تصطلح السباع
  .املعاين حباجة إىل توضيٍح أكثر لكن املقام  ا يسمح بالتفصيل وبالتطويل

عليه أنه  قال: يا أبا  الرواية عن أبي بصيٍر عن أبي عبد اهلل صلوات اهلل - الرواية اليت أختم هبا حديثي
م د  اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه خياطب أبا بصري وأبو بصري - م حمَّد يحكىن بأيب بصري ويحكىن بأيب ُمح

سجد مومسجد السهلة هو  - يا أبا م حمَّد كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة -يف الروايات 
يسمى  - ا م حمَّد كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلةيا أب -سهيل الذي تعرفونهح يف الكوفة الغر اء 

يا أبا م حمٍَّد كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة  -يف رواياتنا مبسجد السهلة ومبسجد سهيل 
: يكون منزله ؟! قال: نعم هو منزل  -أن مسجد السهلة سيكون منز ا  لإلمام  - بأهله وعياله، قلت 

رضح العراق هي األرض اليت كانت فيها البداية البشرية يف روايات أهل البيت إن وأ - إدريس عليه السالم
وإن حواء عليها السالم كانت يف العراق ولذلك حنن خناطب سيد ، آدم عليه السالم نزل يف العراق

وكل فآدٌم يف العراق ونوٌح يف العراق  .السَّالم  عليك  وعلى ض جيعيك  آدم ونوح: األوصياء يف زياراته  
األنبياء مروا من فوق هذا الثرى مروا يف أرض النجف ومروا يف أرض كربالء هكذا حدثتنا روايات أهل 

  .البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
: يكون منزله؟ قال:  قال: يا أبا م حمَّد كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله وعياله، قلت 

ولذلك يف الروايات إن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يستخرج من  - منعم هو منزل إدريس عليه السال
داخل املسجد من داخل مسجد السهلة يستخرج صخرة  هكذا قالت الروايات بأن اإلمام إذا وصل يف يوم 
ههوره إىل مسجد السهلة يستخرج صخرة ماذا على هذه الصخرة؟ يوجد على هذه الصخرة صور مجيع 

منزله؟ قال:  كونقلت: ي -مجلة اآلثار اليت خيرجها اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  وهذه من، األنبياء
 -صلى يف مسجد السهلة  - نعم هو منزل إدريس عليه السالم وما بعث اهلل نبيا  إال وقد صلى فيه

قيم والم -الفسطاط اخليمة الكبرية  - والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وما من مؤمٍن وال  -املقيم يف مسجد السهلة  - فيه كالمقيم في فسطاط رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

وما من مؤمٍن وال مؤمنٍة إال وقلبه  يحن إليه وما  - حينح إىل ذلك املسجد - مؤمنٍة إال وقلبه  يحن إليه
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يا أبا م حمَّد أما أني لو كنت ، هلل فيهوون إلى هذا المسجد يعبدون اأمن يوٍم وال ليلة إال والمالئكة ي
د ث أبا بصري وهو يف ، باعتبار أن أبا بصري من أهل العراق من أهل الكوفة - بالقرب منكم واإلمام هنا حيح

يا أبا  -وصحيح إن اإلمام جاء إىل الكوفة بقي فيها مدة قليلة مث رجع ، اإلمام كان يف املدينة، املدينة
ثم إذا قام  -إ ا يف مسجد السهلة  - قرب منكم ما صليت  صالة  إال فيهلنت بام حمَّد أما أني لو ك

أنتقم اهلل لرسوله ولنا لألئمة املعصومني ألن القائم هو املنتقم من  - قائمنا انتقم اهلل لرسوله ولنا أجمعين
ق وهو الذي ينشر هو الذي يقوم باحلق وهو الذي يبسط احل، آل ُمح م ٍد صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

  .ب  بذحوِل األنبياء وأبناء األنبياء أين  الطالب  بدم المقتوِل بكربالءأين  الطالِ  :العدل
أقول سيدي يا بقية اهلل أيها املنتقم الذي ذخرهح اهلل سبحانه وتعاىل ل محح م ٍد وآل ُمح م د صلوات اهلل وسالمه 

  :رددمها دائما  يف هناية كل حلقة فأقول سيدي يا بقية اهللأختم حديثي بالبيتني الذين أ، عليهم أمجعني
 رابـالمين خـــن العـــوبيني وبي  فليت الذي بيني وبينك عامٌر 

 وليتك ترضى واألنام ِغضاب    رٌة ـريـاة مـــو والحيـــك تحلـــوليت
 

  احلسنيو  أسعد اهلل أوقاتكم يف ميالد سيدة نساء العاملني أم احلسن
  .لدعاء مجيعا  ويف أمان اهللأسألكم ا



 

 بعة عشراراحللقة ال
 

احلسن بن  وهذه احللقة الرابعة بعد العاشرة من برناجمنا احلحج ةح  ،السالم عليكم مجيعا  ورمحة اهلل وبركاته
لسي يف اجلزء الثاين الـمجالعسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه. وحديثي متواصٌل فيما رواه شيخنا 

من حبار األنوار يف هذه احللقة كما هو ديدين يف كل حلقة أقتطفح طائفة  من كلمات أئمتنا واخلمسني 
صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني وأقفح عندها للشرح والبيان بنحٍو موجٍز ميكن من خالله  أن تتضح 

  ملة من هذه الروايات الشريفة.الـمجاملعاين 
حمَّد بن عليٍّ عليهما السالم قال: كان عصا موسى عليه السالم م ح مَّد بن الفيض عن مالرواية يرويها 

الفيض يروي عن بن  علي هنا إمامنا الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه، ُمم دبن  ومحرادهح من ُمح م د - آلدم
أنه قال: كان عصا موسى عليه السالم آلدم فصارت إلى شعيب ثم  -باقر العلوم صلوات اهلل عليه 

موسى بن عمران عليه السالم وإنها لعندنا وإن عهدي بها آنفا  وهي خضراء كهيئتها حين صارت إلى 
انتزعت من شجرها وإنها لتنطق  إذا استنطقت أعدت لقائمنا ليصنع كما كان موسى يصنع  بها وإنها 

فتان ل تـ ر وِّع  وتلقف  ما يأفكون وتصنع كما تؤمر وأنها حيث  أقبلت تلقف ما يأفكون ت فتح لها ش
الرواية  - أحداهما في األرض واألخرى في السقف وبينهما أربعون ذراعا  وتلقف ما يأفكون بلسانها

عن باقر العرتة صلوات اهلل وسالمه عليه وهو يتحدث عن عصا موسى عليه السالم عن أصلها وعن أهنا 
النبوة ود ائل اإلمامة عنواٌن ُمفوهٌة عند أهل البيت فهي من مجلة مورايث النبوة ود ائل اإلمامة، مواريث 

عقائدٌي يف رواياتنا يعين أن هناك مجلة من األمور مجلة من األشياء اليت كانت عند األنبياء هي موجودة 
احلسن صلوات اهلل بن  عند أهل البيت وتنتقلح من معصوٍم إىل معصوم وهي بأمجعها عند إمامنا احلحج ة

مورايث األنبياء عصا موسى فهي موجودٌة عند إمام زماننا صلوات عليهما، من مجلة هذه املواريث من مجلة 
  .اهلل وسالمه عليه، وانتقلت إليه عرب آبائه  األطهار

 ،الرواية هنا تتحدثح عن عصا موسى، إمامنا الباقر عليه السالم يقول: كان عصا موسى عليه السالم آلدم
جر اجلنة، وهذه العصا اهلل سبحانه وتعاىل وإمنا كانت آلدم كما يف الروايات عصا موسى كانت من ش

أعطاها آلدم، فعصا موسى من شجٍر ليس من شجر األرض، ل م ا تقول الروايات إن عصا موسى من شجر 
اجلنة ليس من شجر األرض، يعين أن هذه العصا هلا خصيصٌة وهلا صفة خاصة هبا، يعين أن هذه املادة اليت 
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-هبا من أشجار اجلنة  األرض وإمنا جيءرض ليست من أشجار خحلقت منها هذه العصا ليست من األ
صارت إىل شعيب عرب األنبياء لكن ملاذا ذحكر  - كان عصا موسى عليه السالم آلدم فصارت إلى شعيب

شعيب باعتبار أن موسى استلمها من شعيب وإ ا الروايات تقول بأن عصا موسى هي غصٌن أحستل من 
دم مث تناقلت بيد األوصياء، آدم كان له وصي وبيد األوصياء إىل سائر األنبياء أشجار اجلنان أعطاهح اهلل آل

  .حىت وصلت إىل نيب اهلل شعيب
وإمنا ذحكر شعيب هنا باعتبار أنهح هو الذي نقلها وأوصلها إىل موسى عليه السالم، لتظهر خصيصتها بشكٍل 

كان عصا موسى عليه السالم آلدم  - علين أمام املأل العام من الناس من أنصار موسى ومن أعدائه  
ول م ا بقي  موسى مع شعيب عدة سنني ل م ا أراد أن يرجع أن يعود إىل أهله فأعطاهح  - فصارت إلى شعيب

 -هذه العصا اليت كانت مذخورة  من زمان آدم إىل زمان شعيب فوصلت إىل يد موسى عليه السالم 
كما يقول باقر العرتة   - عليه السالم وإنها لعندنا فصارت إلى شعيب ثم صارت إلى موسى بن عمران

 ا زالت هذه  - وإن عهدي بها آنفا  وهي خضراء -وأهنا لعندنا من مجلة مورايث النبوة ود ائل اإلمامة 
العصا خضراء، أنا قلتح قبل قليل بأن هذه العصا من مادة  ا تشابه مواد األشجار املوجودة على األرض 

من شجرها  - ن عهدي بها آنفا  وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرهاوإ -لذلك هي خضراء 
ذت  يعين قريبا ، وهي خضراء ليست يابسة ألن  - وإن عهدي بها آنفا   -اجلناين، انتزعت اقتحلعت وأحخ 

  .شجر اجلنان شجٌر فيه حياٌة متواصلة
وإن عهدي بها آنفا  وهي خضراء   -ايب حياة اجلنان ختتلف يف درجتها ويف رتبتها عن حياة هذا العامل الرت 

فعصا موسى أول صفٍة فيها أهنا من أشجار اجلنة، والصفة الثانية أهنا   - كهيئتها حين انتزعت من شجرها
كانت متوارثة بيد األنبياء من نيٍب إىل وصٍي إىل نيب وهكذا حىت وصلت إىل يد موسى، والصفة األخرى أهنا 

يعين إذا  - وأنها لتنطق  إذا است نطقت -ت من شجرها، مث يقول اإلمام خضراء فهي كهيئتها حني انتزع
وأنها لتنطق  إذا  -أراد اإلمام أن يكلمها فإهنا تتكلم، وإذا أراد منها أن تكلم الناس فإهنا ستكلم الناس 

ا وأنه -إذا  هذه العصا فيها خصائص غري موجودة يف كل العصي املوجودة على وجه األرض  - است نطقت
هذه محع د ٌة يف أصلها لقائمنا،  - لتنطق  إذا است نطقت أ ِعدَّت لقائمنا ليصنع كما كان موسى يصنع بها

محع د ٌة يف أصلها لإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه وهكذا سائرح مورايث األنبياء وسائر د ائل األئمة، إهنا 
 - بعدما محلئت هذه البسيطةح جورا  وهلما   عد ا  محع د ٌة على وجه احلقيقة لإلمام الذي سيمألها قسطا  و 

وأنها ل تـ ر وِّع   -الرواية تحبني ماذا كان يصنع هبا؟  - أ ِعدَّت لقائمنا ليصنع كما كان موسى يصنع بها
يف هذه العصا قد أخافت فرعون أشد  - وتلقف ما يأفكون وتصنع كما تؤمر وأهنا لرتوع، تـحر وع يعين ختح
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 فرعونفصلة يف األحداث اليت جرت يف مصر على فرعون وعلى قومه ، يف الروايات إن اخلوف، الروايات م
من شدة خوفه  من شدة خوفه  بقي مصابا  باإلسهال إىل آخر عمره هكذا تقول الروايات، إن فرعون من 

افيا  ألفصل شدة خوفه  من شدة الرعب الذي لقيه ل م ا رأى عصا موسى، يف يوم الزينة أنا هنا  ا أجد وقتا  ك
الكالم يف األحداث اليت جرت يف يوم الزينة أو حىت ما قبل يوم الزينة، يف يوم الزينة وهو يوم العيد والذي 

غريهم، يوم املهرجان، اليوم  ديبدو من الروايات إن يوم الزينة كان كيوم النوروز، كيوم النوروز عند الفحرس وعن
جتمع الناس أمجع بعد أن بىن هامان لفرعون صرحا  عاليا ، بىن له الذي حيتفلون فيه عيدا  عاما  للشعب، فا

فخما  جعل شكلهح ك قحب ٍة شبيهٍة برمانة، هامان كان كبري املهندسني كبري العمرانيني يف زمان فرعون بل  ا  بناء
على أي  يحقال إن كلمة هامان يف لغة الفراعنة يف ذلك الوقت تعين كبري املهندسني تعين رئيس املهندسني،

حال، فبىن له صرحا  عظيما  جلس بعرشه وكربيائه  فرعون، فلم ا ألقى السحرة ما ألقوا مث ألقى موسى عصاه 
وإذا هبا تنقلبح إىل تنني هذا التنني قد فتح فاه فكانت شفتهح العليا قريبة  من وجه فرعون رغم أنهح كان جيلسح 

  .على بناٍء عاٍل جدا  
عصا موسى إذا ما انقلبت إىل ذلك التنني املرعب وفتحت فاهها كان بني الشفتني لذلك الرواية تقول بأن 

أربعني ذراعا ، أربعون ذراع بني الشفتني، أربعون ذراع يعين يف قياساتنا اآلن املوجودة يعين رمبا أكثر من 
من املرفق إىل عشرين مرت، عشرين مرت أو أكثر من عشرين مرت ألننا إذا أردنا أن نقيس فالذراعح هو هذا 

هناية األصابع فإذا أردنا أن نطبقهح هكذا تقريبا  املسافة من هنا إىل هناية اليد تقرب من املرت أو رمبا قد تكون 
أكثر من املرت بقليل، أربعون ذراعا  يعين عشرين مرتا ، فلم ا رأى فرعون هذا التنني اهلائج الضخم الروايات 

تدافع الناس من اخلوف حىت قحتل األ اف منهم بسبب أن داس بعضهم  تقول لقد تدافع الناسح من اخلوف،
على بعض من شدة خوفهم، ل م ا جتلت عصا موسى هبذه الصورة املرعبة بصورة هذا التنني املرعب الناس 
فروا من ساحة املهرجان من الساحة اليت اجتمع فيها موسى والسحرة، بسبب التدافع قحتل األ اف من 

رعون أصيب باإلسهال، والروايات تقول أنهح بقي مصابا  باإلسهال من شدة اخلوف والرعب الناس، أما ف
الذي لقيه من عصا موسى بقي  يف حالة إسهاٍل إىل آخر عمره، ويف بعض الروايات أنهح يف ذلك اليوم يف 

ض يف كل ذلك اليوم أصابتهح حالة اإلسهال أكثر من سبعني مرة هكذا تقول الروايات، و ا أريد اخلو 
  .التفاصيل التفاصيل كثرية لكن هذا القدر من التوضيح يبني معىن وأهنا لرتوع لتخيف

وأنها لتروع وتلقف ما  -ما كان يصنعهح السحرة وأمثاهلم  - وتلقف  ما يأفكون -تروع ختيف تحرعب 
إذا  - ث  أقبلتوإنها حي -أهنا مأمورة وتأمتر مبا يصدر هلا من األوامر  - يأفكون وتصنع  كمات تؤمر

تلقف ما يأفكون ت فتح لها شفتان إحداهما في األرض  -أقبلت إذا حتولت إىل صورة األفعى الضخمة 
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إحدامها يف األرض على السطح األرضي واألخرى يف السقف يعين يف اجلهة العليا  - واألخرى في السقف
يعين ما بني سقف الشفة العليا  - ذراعا  وبينهما أربعون  -محراد السقف يعين جهة السماء يف اجلهة العليا 

وهلا لساٌن إذا ما حركتهح وأدارتهح  -وتلقف ما يأفكون بلساهنا  - وما بني أرضية الشفة السفلى أربعون ذراعا  
فإهنا تلقف ما يأفكون، صورٌة مرعبة، صورة خميفة، هذه هي حالة من حا ات عصا موسى عليه السالم، 

  .ا صلوات اهلل وسالمه عليهوهذه العصا عند إمام زمانن
طبعا  هذه عصا هكذا نقول عنها عصا وهكذا يراها الناس بصورة التنني هذه العصا وهذا التنني إمنا هو 
مظهٌر من مظاهر قدرة اهلل سبحانه وتعاىل، ومظهٌر من مظاهر أسم القوي، قوة الباري سبحانه وتعاىل هلا 

سبحانه وتعاىل هو القوي املتني، من مجلة مظاهر هذه األمساء مظاهر من مجلة مظاهر القوي املتني، اهلل 
  الشريفة عصا موسى وما ههر من عصا موسى عليه السالم.

عن أبي بصيٍر عن أبي عبد اهلل عليه السالم قلت  له: ج علت ِفداك إني أريد أن الرواية اليت بعدها: 
قلت  له: ج علت  -الصادق أن ميس صدره  أم س هح للربكة، أبو بصري يطلب من إمامنا - أم سَّ صدرك

الصدر واضح،  - ف م س ست  صدره  ومناكبه -أجازهح  - ِفداك إني أريد أن أم سَّ صدرك، فقال: أفعل
ل ما تريد أن متس صدري  - ف م س ست  صدره  ومناكبه، فقال: وِلما يا أبا م حمَّد؟ -املناكب يعين املتنني 

: ج علت ِفدا -ومناكيب؟  وهو يقول إن  -يعين باقر العرتة عليه السالم  - ك إني سمعت أباك  فقلت 
مسرتسل املنكبني  - إن القائم واسع الصدر مسترسل المنكبين -صدرهح متسع  - القائم واسع الصدر

يعين أن مناكبه يف حالة استقامة وليس يف حالة ميالن ألن بعض الناس تكون مناكبهم مستقيمة مستوية 
ن مناكبهم يف حالة ميالن يف حالة احندار، تكون اجلهة العليا قريبا  من الرقبة وينحدر املَت وبعض الناس تكو 

: ج علت ِفداك إني سمعت أباك  وهو يقول: إن القائم واسع الصدر  -باجتاه هناية املنكب  فقلت 
ريٌض ما بني هو عبارة واسع الصدر قد تشري إىل هذا املعىن أنه ع - مسترسل المنكبين عريض ما بينهما

أبو بصري مسع هذه األوصاف من اإلمام الباقر عليه السالم فطلب من  - فقال: يا أبا م حمَّد -املنكبني 
اإلمام الصادق أن ميس صدرهح ومناكبه ملاذا؟ ألن أبا بصري كان بصريا  كان فاقدا  للنظر كان فاقدا  حلاسة 

  .البصر لذلك يحكىن بأيب بصري
جودة عند العرب، البصري هو الذي يرى الرؤية الواضحة، العرب تحكين عن األعمى وكانت هذه الكنية مو 

م د ولذلك اإلمام قال له  فأبو  - وِلم ا يا أبا م حمَّد -بالبصري أو تقول له بأيب بصري وإ ا فكنيتهح أبو ُمح
، عريٌض ما بينهما، بصري كان قد مسع من اإلمام الباقر أوصاف القائم بأنهح واسع الصدر، مسرتسل املنكبني

فأراد أن ميس بدن اإلمام الصادق لريى هل أن اإلمام الصادق عليه السالم واسع الصدر، هل أنهح مسرتسل 
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فقال:يا أبا م حمَّد إن أبي  -اإلمام هنا خياطب أبا بصري  - فقال: يا أبا م حمَّد -املنكبني هلذا السبب 
ذه أيضا  درعح رسول اهلل من مجلة مورايث النبوة ود ائل وه - لبس درع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

اإلمامة، قلتح قبل قليل بأن مورايث النبوة ود ائل اإلمامة هي جمموعة من األشياء خمزونة عند أئمتنا وصلت 
إىل إمام زماننا، من مجلة عالئم اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه أن درع رسول اهلل تأيت عليه بالتمام 

ل كما كانت على جسم وعلى جسد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، رسول اهلل كان مربوع القامة وبالكما
إ ا أنهح مييلح إىل الطول، مثال  يقال يف وصف رسول اهلل كان مربوع القامة، مربوع القامة ما هو بالطويل 

ول، يف وصف سيد األوصياء الفارع جدا  و ا هوب القصري وإمنا هو بني الطول والقصر لكنهح مييلح إىل الط
أيضا  هو مربوع القامة لكنهح مييلح إىل القصر ومل يكن قصريا  أمري املؤمنني وإمنا كان مربوع القامة لكنهح مييلح إىل 
القصر، رسول اهلل كان مربوع القامة مييلح إىل الطول، إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه يف الوصف أنهح 

  .يلح إىل الطول كرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلممربوع القامة أيضا  مي
لبس درع رسول اهلل  -يعين باقر العلوم  - يا أبا م حمَّد إن أبي -اإلمام الصادق هنا خياطب أبا بصري 

يعين كان فيها شيء من الطول، هذا يعين أن اإلمام  - صلى اهلل عليه وآله وكانت تسحب  على األرض
كان أقصر يف قامته  من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، طبعا  الدروع على أشكال هناك   الباقر عليه السالم

دروع قصرية كالقمصان وهناك دروع طويلة كالقباء، احلديث هنا عن درٍع طويل من دروع رسول اهلل، رسول 
اهلل صلى اهلل  يا أبا م حمَّد إن أبي لبس درع رسول -اهلل صلى اهلل عليه وآله كان أكثر من درع عنده 

هذي اليت تسمى بالدروع الداوودية، الدروع على أحناء،  - عليه وآله وكانت تسحب  على األرض
والدروع الداوودية هذه ما كان يلبسها كل مقاتل، ألن الدروع الداوودية كانت ثقيلة وكانت حلقاهتا كبرية 

لتنسيق، هذا الدرع درٌع داوودي الدروع ورمبا كانت من طبقتني من احللقات بشكٍل متعاكس يف التنظيم وا
الداوودية دروع طويلة ألنهح رمبا البعض قد يرى يف األفالم أو يف املسلسالت التفلزيونية دروع قصرية نعم 
هناك دروع قصرية وحلقاهتا صغرية، قطعا  اجلنود، اجلنود العاديون  ا يلبسون الدروع الداوودية الدروع 

الذي ميلكون قدرة بدنية عالية وللفرسان، وإ ا اجلنود العاديون قد  ا يتمكنون  ا  الداوودية للقادة وللرجال
يستطيعون احلركة لو لبسوا الدروع الداوودية، الدرع الداوودي يكون درع طويل درٌع سابغ لذلك يحقال دروع 

  .سابغة، الدروع السابغة هي الدروع الطويلة، وكأهنا كثوٍب حديدٍي يغطي متام البدن
قال: يا أبا م حمَّد إن أبي لبس درع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وكانت تسحب  على األرض وإني ف

يعين فكانت وكانت يعين كانت فكأهنا جاءت بالتمام على  - فكانت وكانت -اإلمام الصادق  - لبستها
وإنها  -ء من طول يعين مل تأيت بالتمام، فيها شي - فكانت وكانت -بدين أو كأن فيها شيئا  من طول 
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محش م رة يعين مرتفعة عن  - تكون من القائم كما كانت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله م ش مَّرة
األرض، يحقال مش  ر  ثيابهح إذا ما رفعها عن األرض، هذه العالمة عالمة بدنية من عالئم اإلمام صلوات اهلل 

مرتفعة  - من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله م ش مَّرةوإنها تكون من القائم كما كانت  -وسالمه عليه 
يعين كأنه شدها بنطاق حبزاٍم فكأنهح ثىن حلقتني من  - كأنه  رفع أو تـ ر ّفع  نطاقها بحلقتين -عن األرض 

حلقات الدرع فق صحرت فصارت وكأهنا مرتفعة عن األرض قصرية، يعين أن اإلمام  ا يفعل ذلك لكنها 
مرتفعة عن األرض فكأن اإلمام قد ثىن خطني من حلقاهتا باعتبار الدرع مصنوع من  لقصرها كأهنا تبدو

وإنها تكون من القائم كما كانت من رسول اهلل  -حلقات فكأنهح ثىن خطني من حلقاهتا كي يـحق ص رها 
درع هو اجلانب نطاقها إما املراد من نطاق ال - صلى اهلل عليه وآله م ش مَّرة كأنه  تـ ر ّفع  نطاقها بحلقتين

األمامي منها ويسمى نطاق أيضا  ميكن أن يسمى هذا يف اللغة، وقد يحراد من النطاق من نطاقها من ُمزمها  
 - كأنه  تـ ر ّفع  نطاقها بحلقتين -كأن هلا حزاما ، الدرع ليس فيها حزام لكن اإلمام هنا يـحق ر ب املعىن يقول 

ألن اإلمام  - وليس صاحب  هذا األمر من جاز أربعين -ا يعين كأن فيها حزام وثىن طبقتني من حلقاهت
الصادق عليه السالم عمرهح جتاوز األربعني ويبدو أن الرواية هذه يف تلكم الفرتة الزمنية اليت جتاوز فيها عمرهح 

  .الشريف سن األربعني فوصل إىل اخلمسني ووصل إىل الستني صلوات اهلل وسالمه عليه
 - وليس صاحب  هذا األمر من جاز أربعين -ليه السالم يقول بأن عمر اإلمام فهنا إمامنا الصادق ع

مقصود من جاز أربعني يعين أن مظهرهح فيما بني الثالثني إىل األربعني، ومرت الروايات يف ذلك، وإ ا فعمر 
الشباب،  اإلمام عمٌر طويل صلوات اهلل وسالمه عليه، الروايات تقول خيرج إليهم يف سن الشيوخ ويف مظهر

اإلمام إذا خرج خرج  يف سن الشيوخ وعلى هيئة الشباب، اآلن من زمان و ادته  إىل اآلن مئات من السنني 
مرت من عمره  الشريف، أكثر من ألف سنة مر  من عمره املبارك، ولكنهح لو خرج خرج  علينا يف هيئة 

األربعني، البعض يقول كأنٌه ابن الثالثني،  الشباب يف مظهر الشباب كما تقول الروايات ما بني الثالثني إىل
البعض يقول كأنه ابن األربعني، البعض يقول كأنهح ما بني الثالثني إىل األربعني لذلك اإلمام يقول هنا، قال 

فإن الرواية كانت يف زماٍن كان فيه عمر اإلمام  - وليس صاحب  هذا األمر من جاز أربعين -هكذا 
  من أربعني سنة. الصادق عليه السالم أكثر

إذا قام قائم آل م ح مٍَّد حكم  بحكم  -روايٌة أخرى أيضا  عن أئمتنا صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 
وإمنا حيكم اإلمام  - ال يسأل الناس بينة -الرواية تبني ما هو حكم داوود وسليمان؟  - داوود وسليمان

البينات ميكن أن تـحز و ر باعتبار أن البينات ميكن أن  ا توصل  عليه السالم مبحر الواقع مبحر احلقيقة باعتبار أن
إىل احلقيقة، اآلن األحكام القضائية إن كانت حبسب القوانني الوضعية أو كانت حبسب القوانني الشرعية 
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الفقهية هذه القوانني الوضعي منها والشرعي منها الفقهي با استناد إىل الشريعة السماوية هذه القوانني 
لها ميكن أن توصل إىل احلق يف بعض األحيان لكن  ا يعين أهنا دائما  تحوصل إىل احلق وتوصل إىل مبجم

احلقيقة، وإمنا القوانني الوضعية وحىت القوانني الشرعية فيها ضوابط هذه الضوابط ألجل تنظيم حياة الناس 
حتافظ على احلقوق وأن توصل وألجل احلفاظ على حقوق الناس لكنها ليست دائما  ويف كل حالٍة ميكن أن 

إىل احلقائق، وإن كان الواجبح على القاضي أن يلتزم هبذه الضوابط وهبذه القواعد كحكم البينات مثال ، أما 
يف زمان إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه فإنهح حيكم حبسب الواقع  ا حبسب البينات لذلك  ا يسأل عن 

  .بينٍة و ا يسأل عن دليٍل هاهري
احلكم يف زمان النبيني داوود وسليمان يف كثرٍي من القضايا حكما فيها باحلكم الواقعي،  ا يعين أهنما  وهذا 

كانا دائما  حيكمان باحلكم الواقعي من دون البينة، وإمنا كانت هناك من القضايا حكما فيها حبكم البينات 
احلقيقة وحبكم الواقع والروايات هنا حبكم الد ائل والشهادات وكانت هناك أحكام أيضا  حكما فيها حبكم 

تشري إىل أن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه حيكم حبكم الواقع، وحكم الواقع رمبا الكثري من الناس  ا 
 يقبلون به، هناك حادثة منقولة عن نيب اهلل داوود عليه السالم، هذه احلادثة ماذا تقول؟ 

، أشجار عنب شجار كرمٍ فرآى بستان وكان يف هذا البستان أ احلادثة تقول: إن شابا  كان يسريح يف طريقه  
رأى هذه العناقيد املتدلية فاشتهى هذه العناقيد أقتحكم البستان دخل إىل البستان وأكل من عناقيد العنب 
من أشجار هذا البستان، صاحب البستان شيٌخ كبري ل م ا رأى هذا الشاب قد اقتحم بستانهح وأخذ يأكل 

جاٍر، الشاب أيضا  ضرب الشيخ ضربه، يعين الشاب أقتحم البستان وأكل من من مثاره   فدخل معهح يف ش 
العنب من دون استئذان من دون إجازٍة من صاحب البستان مث ضرب هذا الرجل الكبري فهذا الرجل الكبري 

مبسمٍع من بين  أمسك بتالبيب الشاب وجرهح إىل القاضي، من كان القاضي؟ القاضي نيب اهلل داوود، القضية
إسرائيل، الشيخ هذا صاحبح البستان جاء شاكيا  إىل نيب اهلل داوود يا نيب اهلل هذا الشاب أقتحم بستاين 
وأكل عنيب فلم ا هنرتهح ضربين، النيب دوواد سأل الشاب هل فعلت ذلك؟ قال: نعم، لقد أقتحمت بستانهح 

السالم؟ حكم النيب داوود بأي حكٍم؟ قال: إن الشاب وأكلت عنبهح وضربتهح، فماذا حكم النيب داوود عليه 
 يقتل هذا الشيخ، حكمح هذا الشيخ القتل، وإن البستان ينتقلح محلكهح إىل هذا الشاب!! 

الناس ضجوا، البستان هلذا الشيخ هكذا هم يعلمون، وهذا الشاب هو يعرتف بلسانه  بأنه اقتحم البستان 
يعرتف ويحقرُّ بلسانه ، فكيف يكون هذا احلكم أن الشاب  وأكل العنب وضرب صاحب العنب، وهاهو

يقتلح هذا الشيخ ويأخذ البستان، فبني   النيب داوود بأن هذا الشيخ قد قتل والد هذا الشاب وقد دفنهح يف 
نفس البستان وبأن هذا البستان كان ملكا  لوالد هذا الشاب، هذا حكٌم من أحكام آل داوود وسليمان 

يقة من دون قشور من دون أدلٍة هاهرية هذا املراد من أن اإلمام احلجة عليه السالم حيكم وهو حكم احلق
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حبكم آل داوود، حكٌم من دون الرجوع إىل األدلة الظاهرية اليت قد توصل إىل احلقيقة يف بعض األحيان 
م د حكم حبكم داوود لكنها  ا توصل إىل احلقيقة  يف كل أحياهنا ومن هنا قال أئمتنا: إذا قام قائم آل ُمح  

  وسليمان  ا يسأل الناس البينة.
عن إمامنا الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه عن الريان بن الصلت قال: قلت  للرضا عليه روايٌة أخرى: 

هذا سؤاٌل كان يشغلح بال أصحاب األئمة، مر  علينا قبل قليل هذا  - السالم: أنت صاحب  هذا األمر؟
ن ضريرا  كان فاقد البصر لكن هذا األمر يشغله يطلب من اإلمام أن ميس صدره وميس الرجل أبو بصري وكا

مناكبه لعله جيد األوصاف اليت مسعها من باقر العرتة عليه السالم، هذا السؤال يلحح على أصحاب األئمة 
 وذلك يكشفح عن أمرين: 

 عن شدة الظلم الذي كان يعانيه أشياع أهل البيت.  :األمر األول
  .عن قوة عقيدة أصحاب األئمة بظهور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه :ألمر الثاينوا

عن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السالم أنت صاحب  هذا األمر؟ فقال: أنا صاحب هذا 
ا املراد كلُّ األئمة هم أصحابح هذا األمر، م  - األمر ولكني لست  بالذي أمألها عدال  كما م لئت جورا  

املراد من هذا األمر هو الدين أنت صاحبح هذا الدين؟  - أنت صاحب  هذا األمر؟ -من هذا األمر؟ 
ين له صاحٌب حقيقي، هذا الدين  ا ميلكهح أولئك الذين  ا يستطيعون أن مييزوا بني احلقيقة وبني دهذا ال

لدين هو صاحبح األمر، صاحب غري احلقيقة، بني احلق والباطل، هذا الدين له صاحب، صاحبح هذا ا
األمر، األمر هو الدين، هو صاحبح الدين، األمر هو الو اية، الو اية يف بحعدها التكويين والو اية يف بحعدها 
التشريعي، اإلمام املعصوم صاحبح و ايٍة تكوينية وصاحبح و ايٍة تشريعية، فصاحبح هذا األمر صاحبح 

أنت صاحب  هذا  -الريان يسأل اإلمام الرضا  - هذا األمر؟ أنت صاحب   -األمر التكويين والتشريعي 
فقال: أنا صاحب هذا األمر  -نعم وكلهم أصحابح هذا األمر  - األمر؟ فقال: أنا صاحب هذا األمر

 - ، وكيف أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدنيولكني لست  بالذي أمألها عدال  كما م لئت جورا  
السن، ألن اإلمام احلجة عليه السالم كما قلت قبل قليل خيرجح يف منظر  ضعف البدن هنا كناية عن كرب

الشباب كما تقول الرواية يأيت بسن الشيوخ ومبنظر الشباب فعمرهح يتجاوز املئات من السنني ولكنهح يف منظٍر 
  .ما بني الثالثني إىل األربعني

وكيف  -قد جتاوز األربعني يف السن وكان اإلمام الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه  - وكيف أكون ذاك
أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدني وإن القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر 

الروايات تقول عندنا بأن الذي يبلغح إىل الثالثني فهو يف سن الكهولة يعين هناية  - الشباب قويا  في بدنه
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الثالثني فهو يف سن الكهولة ومن جتاوز األربعني فهو يف سن الشباب أما الذي يتجاوز األربعني من جتاوز 
يعين كيف أكون ذلك الذي ميأل األرض عد ا  وقسطا  بعد ما ملئت هلما   - وكيف أكون ذاك -الشيوخ 

وكيف أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدني وإن القائم هو الذي إذا خرج كان في سن  - وجورا  
هذا  - ي بدنه حتى لو م دَّ يده  إلى أعظم شجرٍة على وجه األرض لقلعهاالشيوخ ومنظر الشباب قويا  ف

قويا  في بدنه حتى لو م دَّ يده  إلى أعظم شجرٍة  -مثال يشري إىل قوته  البدنية صلوات اهلل وسالمه عليه 
تدكدكت يعين أهندمت لتحولت  - على وجه األرض لقلعها، ولو صاح  بين الجبال لتدكدكت صخورها

قويا  في بدنه حتى لو م دَّ يده  إلى أعظم شجرٍة على  -ال إىل صخور هذه من صفات إمامنا البدنية اجلب
هتدمت لتقطعت هذه اجلبال إىل  - وجه األرض لقلعها ولو صاح  بين الجبال لتدكدكت صخورها

ايث وأيضا  خامت سليمان من مور  - يكون معه  عصا موسى وخاتم سليمان -صخور إىل أجزاء صغرية 
النبوة ومن د ائل اإلمامة و ا أجد وقتا  كافيا  للحديث عن خامت سليمان وإمنا أستمرح يف الكالم ومىت ما 

  .وجدت فرصة  يف احللقات القادمة إن شاء اهلل أحتدث عن هذا املوضوع
خلامت يحلبسح فخامت األنبياء خامت سليمان وخواتيم األئمة هلا د ا ات، هناك من خواتيم األئمة ما هو كهذا ا

لالستحباب، ألجل ا استحباب، ألجل إجراء السحنة ألنهح من السحنن املنقولة عن النيب األعظم هو استحباب 
التختم باليمني، ولكن أيضا  للخامت د الة، هناك د الة أخرى غري هذه الد الة اليت تتعلق مبسائل املستحبات 

ل بأن خامت اإلمام خحزانة اإلمام، وهذا الكالم له تفصيل والعبادات هناك د الة أخرى يف بعض الروايات تقو 
و ا أريد اخلوض فيه اآلن، وخامت سليمان هو من هذا القبيل ليس اإلشارة إىل خامت سليمان كخامت يحلبس يف 
اليمني ألجل إجراء السحنة، وإمنا خامت سليمان هو خحزانة، خحزانةح أهل البيت وهذه اخلحزانة أعطيت لسليمان 

ن له فيها حق التصرف حبدود، اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه هو الذي له حق التصرف وكا
الكامل مبا يف هذه اخلزانة، فخامت سليمان خحزانٌة فيها أسراٌر هائلة وأسراٌر كثرية كما مر  الكالم عن عصا 

 - اتم سليمانيكون معه عصا موسى وخ -موسى ما كانت عصا كسائر العصي املوجودة يف األرض 
فإمامنا الرضا هو اإلمام الثامن وإمام زماننا هو اإلمام الثاين  - ذاك الرابع  من ولدي -اإلمام الرضا يقول 

ذاك الرابع  من ولدي يـ غ يِّبه  اهلل في سترِه ما شاء اهلل ثم ي ظهره  فيمأل بِه األرض قسطا  وعدال   -عشر 
هذه حباجة إىل شرٍح وبياٍن أكثر ولكنين أبني ما أمتكن من بيانه   الروايات طبعا   - كما ملئت جورا  وظلما  

حبسب ما يسنح به املقام، فأنا  ا أريد أن أجعل احللقة شرحا  لروايٍة واحدة وتبقى احللقة بكاملها أشرح فيها 
ربنامج رواية  واحدة فقط، بل رمبا بعض الروايات حيتاج شرحها إىل أكثر من حلقة، ألن املقصد من هذا ال

هو أن يستمع املشاهدون واملشاهدات أن يستمع إخواين وأخوايت من املؤمنني واملؤمنات أن يستمعوا إىل 
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عدٍد أكرب من أحاديث ومن روايات األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني حتد ثهم وتـحع ر فهم بإمام 
  زماهنم وبشؤونات إمام زماهنم صلوات اهلل وسالمه عليه.

عن عبد اهلل بن عجالن قال: ذكرنا خروج القائم عند أبي عبد اهلل عليه السالم فقلت  له:  أخرى:  روايةٌ 
فقال: يصبح أحدكم وتحت رأسه  -كيف نعلم بأنهح قد خرج حىت نتهيأ   - كيف لنا بعلم ذلك؟

يلقاها  يعين هناك عالمة، هذه العالمة يلقاها، من الذي يلقاها؟ - صحيفٌة عليها مكتوب طاعة معروفة
املؤمنون، جيدون حتت وسائدهم يف صبيحة اليوم الذي يظهر فيه اإلمام أو يف الوقت القريب من ههوره  
جيدون صحيفة مكتوب عليها طاعٌة معروفة، ليس بالضرورة أن تكون هذه الصحيفة قد كحتبت عليها هذ 

اصيل، أسرار، كلمة سر، بيانات الكلمة طاعٌة معروفة رمبا هذا عنوان عام، رمبا قد يكون يف الصحيفة تف
أخرى، ولكنها طريقٌة لتبليغ األمر بظهوره  صلوات اهلل وسالمه عليه، وأيضا  الرواية تشري إىل مدى سرية هذا 
األمر وهذا هو أحد أسباب غيبته  صلوات اهلل وسالمه عليه، أحد أسباب غيبته  وأحد أسباب عدم ألتقائه  

ألمر، فإن هذا األمر إذا مل يتم يف سريٍة كاملة فإنهح سيفشل، ألن سرية األمر بأشياعه  وُمبيه هو سرية هذا ا
عن عبد اهلل بن  -هي اليت تكون سببا  لنجاحه  واليت تكون سببا  ألن يصل  األمر إىل هنايته  السعيدة 

فقال: عجالن قال: ذكرنا خروج القائم عند أبي عبد اهلل عليه السالم فقلت  له: كيف لنا بعلم ذلك؟ 
ومر  علينا يف الروايات إن من  - يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفٌة عليها مكتوب طاعة معروفة

أصحابه  من يفتقد من فراشه ، من يحفتقد من أهله كل ذلك يرسم لنا الصورة اليت يتم عليها أمر اإلمام يف 
  سريٍة كاملة ويف كتماٍن كامل.

  قال: قال أبوعبد اهلل عليه السالم في قولِه عزَّ وجلَّ: ،يرٍ عن أبي بص ،الرواية اليت بعدها: الرواية

أرسل رسولهح باهلدى  - {الْمُشْرِكُونَ كَرِهَ وَلَوْ كُلِّهِ الدِّينِ عَلَى لِيُظْهِرَهُ الْحَقِّ وَدِينِ بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ}

 الْحَقِّ{ وَدِينِ بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذِي }هُوَاآلية ودين احلق، اهلدى ودين احلق، هناك عنوانان يف هذه 
لة ـهناك هدى وهناك دين احلق، اهلدى هو معىن التوحيد، اهلدى هو معىن اإلسالم يف خطوطه  ال محجم 

علٌي العامة، أما دينح احلق هو ا اعتقاد بو اية عليٍّ وآل علي، وهذا واضٌح يف كلمات أهل البيت بأن احلق  
وآل علي صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، وعلى أي حاٍل، أنا هنا  ا أريد أن أدخل يف بيان هذه 

 رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ}أبو بصري يقول: بأن اإلمام الصادق عليه السالم قال يف هذه اآلية:  ،التفاصيل

ما نزل تأويلها،  - فقال: واهلل ما نزل تأويلها - {الْمُشْرِكُونَ كَرِهَ وَلَوْ كُلِّهِ الدِّينِ عَلَى لِيُظْهِرَهُ الْحَقِّ وَدِينِ بِالْهُدَى
التأويل املعىن احلقيقي وإ ا الذين يقولون بأن هذه اآلية تحط ب ق على فتح مكة هذا ليس هو املعىن احلقيقي 
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على الواقع يف ذلك الوقت و ا على لآلية، ألن هذه اآلية إذا أردنا أن نطبقها على فتح مكة فإهنا  ا تنطبق 
الواقع يف كل هذا الزمان من يوم فتح مكة وإىل يومنا هذا، وحىت ما بعد هذا الوقت، هذه اآلية  ا ميكن أن 

والتأويل يعين املعىن احلقيقي،  - فقال: واهلل ما نزل تأويلها - تنطبق إ ا بظهور إماٍم ميألها قسطا  وعد ا  
فقال: واهلل ما نزل تأويلها  -إىل أصله  التأويل هو إرجاعح الشيء إىل أوليته  إىل حقيقته  رجوع املعىن إىل أوله  

هذه اآلية ليس هلا من تأويل، ليس هلا من حقيقة  - بعد وال ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السالم
تأويلها حتى يخرج القائم فقال: واهلل ما نزل تأويلها بعد وال ينزل  -إ ا يف زمان اإلمام عليه السالم 

فإذا  -حينئٍذ يحظهر اهلل دينهح على الدين كله  - عليه السالم فإذا خرج القائم لم يبقى كافٌر باهلل العظيم
  .خرج القائم لم يبقى كافٌر باهلل العظيم وال مشرٌك باإلمام

يعتقدون باإلمام احلجة عليه السالم، املشركون هم الذين  ا  {الْمُشْرِكُونَ كَرِهَ }وَلَوْألن اآلية هنا تتحدث 
ملاذا  ا يعتقدون؟ وملاذا كانوا مشركني؟ ألهنم جعلوا أنفسهم شركاء هلل يف أن نصبوا هلم أئمة  غري اإلمام 
الذي نصبهح اهلل هلم، من هنا مسوا باملشركني، املشركون هم الذين نصبوا هلم أئمة  وجلعوا هلم دينا  غري الدين 

 منهم، غري الدين الذي نصب له إماما  من ق ب له  سبحانه وتعاىل، فجلعوا أنفسهم شركاء الذي أرادهح اهلل
 الَّذِي هُوَ}للباري، وهلذا السبب اآليات حتح ر ف وإ ا هذه اآلية واضحة فإن الدين مل يظهر على الدين كله 

فما ههر ديننا على الدين كله ولكنهم يقولون إنهح  كُلِّهِ{ ينِالدِّ عَلَى لِيُظْهِرَهُ الْحَقِّ وَدِينِ بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ

فإذا خرج القائم لم يبقى كافٌر باهلل العظيم  - {الْمُشْرِكُونَ كَرِهَ }وَلَوْفتح مكة ملاذا؟ فرارا  من آخر اآلية 
 مام؟! هؤ اء اآلن املخالفون ألهل البيت أ ا يكرهون خروج اإل - وال مشرٌك باإلمام إال كره خروجه

حىت لو كان حقيقة  يف نظرهم ألنهح لو خرج سيتبني بطالهنم ولو خرج  ا ميلكون قوة  ملواجهته  فحينئٍذ 
سيكرهون خروجه هذه مسألة طبيعية، هذه مسألة بشرية، مثل ما كره اليهود بعثة النيب، كانوا يتوقعون أن 

عثته مع أهنم يعلمون أن هذه هي البعثة احلقيقية النيب منهم فلم ا خرج النيب من قريش كرهوا النيب وكرهوا ب
وأن هذا النيب هو النيب احلقيقي وأن هذا الدين هو الدين احلقيقي، لكنهم  ا يستطيعون! احلسد واحلقد 

فإذا خرج  -والبغضاء والشنئان الذي عشعش يف قلوهبم ويف صدروهم حيول بينهم وبني التصرف السليم 
حتى لو كان كافٌر أو م شرك في  ، العظيم وال مشرٌك باإلمام إال كره خروجهالقائم لم يبقى كافٌر باهلل

يعين أن هذه اآلية تشري إىل أن إههار  - بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله
الدين سيكون إههارا  حقيقيا ، وهذا مل حيدث من زمان آدم وإىل يوم ههوره  الشريف صلوات اهلل وسالمه 

ليه، يعين أن ههور الدين حىت لو كان الكافر يف بطن صخرة فإنهح  ابد من إخراجه  و ابد من القضاء على ع
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فإذا خرج القائم لم يبقى كافٌر باهلل العظيم وال مشرٌك باإلمام إال كره خروجه حتى لو كان   -الكفر 
ولذلك يكره  - لهكافٌر أو م شرك في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقت

املشركون ذكر إمام زماننا، لذلك يكره املخالفون ذكر إمام زماننا، ملاذا؟ ألن الناس من أتباعهم لو مسعوا 
بذكر إمام زماننا فإهنم سيبحثون عنه وسيسألون عنه ولن جيدوا طريقا  واضحا  وسبيال   ائحا  ومنهاجا  صرحيا  

ٍذ سيتبعون أهل البيت، ومن هنا هذه احلرب الشعواء يف تطميس ذكر بي نا  إ ا يف روايات أهل البيت وحينئ
إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه مع أنهح مذكوٌر يف كتب القوم، مع أنه هناك الكثري من األحاديث 
والكثري من الكتب عند القوم تتحدث عن إمام زماننا لكنهم يطمسون هذه احلقائق كي يبعدوا أتباعهم،  

عوا أصحاهبم عن أن يسألوا عن هذه املسألة مث  ا جيدون جوابا  شافيا  إ ا عند شيعة أهل البيت كي يحتب  
وذلك يدفعهم للتمسك بدين أهل البيت وهذا ما  ا يريدونهح ألتباعهم فيشنون احلمالت الشعواء محلة بعد 

أن الشيعة يعتقدون بأن اإلمام  محلة لتشويه هذه العقيدة وإلههارها بصورٍة خرافية ولذلك هذا التأكيد دائما  
غاب يف سرداب وهو  ا زال إىل اليوم يف سرداب وأهنم يف ليايل اجلمعات أو أيام اجلمعات يأتون بطعاٍم 

  .وبشراٍب إىل هذا السرداب وإىل غري ذلك من هذه املعاين
هذه العقيدة بأهنا ضرورة  هذه األشياء إمنا يكرروهنا ألجل إههار هذه العقيدة بصورٍة خرافية، وإ ا لو بحينت

حتمية اهلل سبحانه وتعاىل  ا ميكن أن يدع الناس على هذه احلالة، مىت إذا  يتحقق دين اهلل؟ دين اهلل بشكله  
الكامل على وجه األرض مل يتحقق حلد اآلن، مىت يتحقق؟! وعلى يد من سيتحقق؟! على يد خلفاء  

وا جمرمني، اخللفاء والسالطني الذين مروا كانوا ه ل مة وكانوا كالذين مروا؟! الذين مروا كانوا ه ل م ة وكان
جمرمني، من الذي يستطيع أن حيقق أمر اهلل بشكله  الكامل على وجه األرض؟  ابد من وجود حاكم من 
وجود سلطاٍن من وجود إماٍم هذا اإلمام  ابد أن يكون نقيا  يف ذاته  وهي العصمة، و ابد أن يكون كامل 

ا  على كل احلقائق وإ ا حينئٍذ إذا مل يكن نقيا  يف ذاته  ومل يكن كامل العلم  ا يستطيع حينئٍذ أن العلم مطلع
يحرتب أمور الناس ألنه مهما أردنا أن نضع من املوازين السليمة والصحيحة حبسب قواعد العقل البشري فإهنا 

ولكن هناك الكثري من احلقوق  ستبقى ُمصورة يف جانب قد تؤدي إىل وصول الناس إىل بعٍض من حقوقهم
ستضيع، احلقوق ليس فقط احلقوق املادية هناك حقوق نفسية، هناك حقوق روحانية، هناك حقوق عقلية، 
 ا ميكن أن يصل الناس إىل متام حقوقهم إ ا بوجود حاكٍم نقٍي يف ذاته  وكامٍل يف علمه  وهذا  ا ميكن 

ور أهل البيت من وجود إماٍم معصوٍم متكامٍل يف مجيع تصورهح إ ا حبسب التصور الشيعي، إ ا حبسب تص
فإن هؤ اء يكرهون أن يكون  {الْمُشْرِكُونَ كَرِهَ }وَلَوْجهاته ، والذين يرفضون هذا املعىن تصفهم اآلية 

للشيعة إماٌم مثلح هذا اإلمام، أو يكرهون أن خيرج هذا اإلمام فيبسط احلق وتتبني احلقائق، قطعا   ا يرحيهم 
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خيرج إمام ويكون مبسوط اليد فيبني ضالهلم ويبني س ف ه أحالمهم ويبني احنراف عقائدهم ويبني كيف أن  أن 
  كربائهم األوائل قد ح ر فوا كتاب اهلل حر فوه يف املعىن ليس التحريف يف األلفاظ.

عليه السالم من  عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفٍر عليه السالم: إذا خرج القائمالرواية اليت بعدها: 
إذا خرج القائم  -يعين يف جيشه ، يف عسكره   - مكة ينادي مناديه أال ال يحملن أحٌد طعاما  وال شرابا  

أول ما خيرج خيرج اإلمام باجتاه املدينة وبعد أن يحتم  أمر املدينة يتوجه  - عليه السالم من مكة ينادي مناديه
 -يعين حينما خيرجون باجتاه املدينة  - م من مكة ينادي مناديهإذا خرج القائم عليه السال -إىل العراق 

خياطب جيشه أن  ا حتملوا طعاما  و ا شرابا ، وماذا محل معهح  - أال ال يحملن أحٌد طعاما  وال شرابا  
وقرح بعري يعين مبقدار محل  - وحمل معه  حجر موسى بن عمران عليه السالم وهو وقر  بعير -اإلمام؟ 

موسى هذا حجر املنبجسات، احلجر الذي ضربهح موسى بعصاه فانبجست منهح العيون، العيون بعري حجر 
أال ال يحملن أحٌد  -ا اثنا عشر بعدد أسباط بين إسرائيل، اإلمام حيمل معهح هذا احلجر، املنادي ينادي 

عليه  حجر موسى بن عمران -اإلمام  - وحمل معه   -يا جنود صاحب األمر  - طعاما  وال شرابا  
فال  -منزل لالسرتاحة كلما وقفوا لالسرتاحة  - فال ينزل  منزال   -يعين محل بعري  - السالم وهو وقر  بعير

فمن كان جائعا  شبع ومن كان ضمآنا روي  -من هذا احلجر  - ينزل منزال  إال انفجرت منه عيون
والشراب للناس وللدواب بكل ما هذي اخلحزانة خحزانة الطعام والشراب، خزانة الطعام  - ورويت دوابهم

 حيتاجونهح، املرية أليس هناك مرية؟! 
ما يحقال له البحعد اللوجسيت للجيوش، الذي يحغين عن املرية وعن اللوجستيك يف هذه اجليوش وهذه العساكر 

وحمل معه  حجر موسى بن عمران عليه السالم وهو وقر  بعير فال ينزل منزال  إال  -حجر موسى 
نه عيون فمن كان جائعا  شبع ومن كان ضمآنا روي ورويت دوابهم حتى ينزلوا النجف من انفجرت م

يبقون على هذا احلال حىت يصلوا إىل النجف قلت قبل قليل بأنهح خيرج من مكة باجتاه  - ظهر الكوفة
وكلمة النجف  املدينة مث خيرج من املدينة باجتاه النجف باجتاه العاصمة، حىت ينزلوا النجف من ههر الكوفة،

من ههر  - حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة -تعين املكان العايل، يعين املكان العايل من جهة الكوفة 
الكوفة يعين من هاهر الكوفة باعتبار أن النجف كان هاهر الكوفة ، كان ههرا  للكوفة يف زمان األئمة 

، الروايات عديدٌة وكثريٌة عن األئمة صلوات صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، والنجف هو املكان العايل
  اهلل وسالمه عليهم أمجعني.

اإلمام  - عن أبي بصيٍر قال: قال أبو عبد اهلل عليه السالم: ما كان يقول لوٌط عليه السالمروايٌة 

 إِلَى آوِي أَوْ قُوَّةً بِكُمْ لِي أَنَّ لَوْ} ما كان يقول لوٌط عليه السالم -الصادق يقول، يشري إىل قول نيب اهلل لوط 
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لوٌط عليه السالم قال هذا  - ما كان يقول هذا الكالم إال تمنيا  لقوة القائم عليه السالم {شَدِيدٍ رُكْنٍ
ما كان يقول  -الكالم حينما جاءهح ضيوفهح وحينما هرع إليه قومهح يريدون أن يفعلوا الفاحشة مع أضيافه  

إال تمنيا  لقوة القائم عليه السالم وال ذكر  {شَدِيدٍ رُكْنٍ إِلَى آوِي أَوْ قُوَّةً بِكُمْ لِي أَنَّ لَوْ} لوٌط عليه السالم
فإن الرجل منهم ي عطى قوة أربعين رجال   -شدة أصحاب اإلمام احلجة عليه السالم  - إال شدة أصحابه

 -ة الصلبة القوية الشديدة زحبر مجع زبرة والزبرة هي قطعة احلديد الكبري  - وإن قلبه ألشد  من ز بر الحديد
وقبل قليل حتدثنا عن قوته  البدنية صلوات اهلل  - ما قال ذلك القول إال تمنيا  لقوة القائم عليه السالم

 -يعين و ا ذكر لوط ما قالهح يف اآلية لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركٍن شديد  - وال ذكر -وسالمه عليه 
رجل منهم ي عطى قوة أربعين رجال  وإن قلبه  ألشد من ز بر الحديد وال ذكر إال شدة أصحابِه، فإن ال

ومر  علينا يف الروايات  - ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها ال يكفون سيوفهم حتى يرضى اهلل عزَّ وجلَّ 
، ويف بعض الروايات وجل  بأن اإلمام  ا يكفح سيفه وأن أصحابهح  ا يكفون سيوفهم حىت يرضى اهلل عز  

ضهم سأل اإلمام الصادق عليه السالم سألوا األئمة فكيف يعلم بأن اهلل قد رضي؟ الروايات تقول إن اهلل بع
سبحانه وتعاىل يحنز لح الرمحة يف قلبه  ويف قلوب أصحابه، إذا نزلت الرمحة فهذا دليٌل على أن اهلل قد رضي فهو 

األمر نزلت الرمحة جتلت الرمحة اإلهلية يف قلبه   املنتقم تتجلى فيه نقمة الباري سبحانه وتعاىل، فإذا ما مت  
 صلوات اهلل وسالمه عليه، واألمر أعمقح من ذلك وإمنا هو تقريٌب للمعاين القضية أكرب من ذلك بكثري. 

الكالم هنا عن نيب اهلل لوط، اآليات اليت جاءت يف سورة هوٍد املباركة من اآلية السابعة والسبعني إىل اآلية 
 لُوطاً{ رُسُلُنَا جَاءتْ وَلَمَّا}، لن أقرأ متام اآليات يف قصة لوٍط وقوم لوط وإمنا أقرأ موطن احلاجة الثمانني

رسلنا املالئكة جربئيل ومن كان معهح من املالئكة، الروايات تقول بأن جربئيل ومن كان معهح من املالئكة 
قريبا  من مدينة قوم لوط فمروا يف حقول  اءواجنزلوا يف صورة فتيان، نزلوا يف صورة شباٍب على أمجل صورة و 

املدينة يف مزارعها وكان النيب لوط يف حقله  يف مزرعته، فس ل موا عليه وس ل م  عليهم وهو ما كان يعرفهم، 
ت قوم لوط بأن  فخاف عليهم من قومه  فاستضافهم وأخذهم إىل بيته  وأخذهم بالسر، لكن  زوجة لوط خ رب 

يء هبم ي بِهِمْ{ سِيءَ اًلُوط رُسُلُنَا جَاءتْ }وَلَمَّاعلى أمجل صورة هم ضيوف عند لوط أضيافا  شبابا    عينس 
 أصابهح السوء، يعين أصابهح احلزن، يعين كان يف حالٍة سيئة، ألي شيٍء؟ 

إ ا  خوفا  عليهم مما سيفعلهح قومهح فيهم، وما كان ميلك قوة  كي يدفع قومهح، وما كان عندهح ولد، ما عندهح 
ضاق هبم،  ذَرْعاً{ بِهِمْ }وَضَاقَيعين أصابهح احلزن بسببهم  بِهِمْ{ سِيءَ لُوطاً رُسُلُنَا جَاءتْ }وَلَمَّابنات 
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الذرع هو الطاقة أو السعة القدرة، ضاق هبم ذرعا  هذا التعبري يعين أنهح ما كان ميلك طاقة  للدفاع عنهم 

يعين ضاقت الدنيا عليه، ألنهح جيدح نفسهح ضعيفا  أمام  ذَرْعاً{ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ سِيءَ لُوطاً رُسُلُنَا جَاءتْ }وَلَمَّا

 رُسُلُنَا جَاءتْ }وَلَمَّاقوة قومه ، جيدح نفسهح ضعيفا  أمام قوة قومه  الذين يريدون ا اعتداء على كرامة أضيافه 

يوٌم شديد، اليوم العصيب أو اليوم العصبصب كما  عَصِيبٌ{ يَوْمٌ هَذَا وَقَالَ ذَرْعاً بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ سِيءَ لُوطاً
تقول العرب هو اليوم الشديد، لوط معهح أضياف وقومهح يريدون اهلجوم على أضيافه  كي يفعلوا الفاحشة 

ر عح القوم جا يُهْرَعُونَ{ قَوْمُهُ }وَجَاءهُفيهم  وا يركضون باضطراب، يف بعض األحيان ءيهرعون إليه، يـحهج
ان يركض ويحسرع يف ركضته  أو يف مشيته  ولكن بانتظام، الذي يهرع الذي يركض مع اضطراب ألهنم اإلنس

فماذا قال  السَّيِّئَاتِ{ يَعْمَلُونَ كَانُواْ قَبْلُ إِلَيْهِ وَمِن يُهْرَعُونَ قَوْمُهُ }وَجَاءهُوا بشكٍل وحشي بشكٍل متوحش ءجا
  .خذوا بنايت تزوجوا بنايتهلم؟ مع أنه يعلم أهنم فاسقون، قال: هاكم 

أطهر مل يقل هلم كما يقول بعض املخالفني بأنهح أراد منهم أن  لَكُمْ{ أَطْهَرُ هُنَّ بَنَاتِي هَؤُالء قَوْمِ يَا }قَالَ

 اللّهَ فَاتَّقُواْ لَكُمْ أَطْهَرُ هُنَّ بَنَاتِي هَؤُالء قَوْمِ يَا }قَالَيعين بالزواج  لَكُمْ{ أَطْهَرُ }هُنَّيفعلوا الفاحشة مع بناته  قال 

تالحظون كم هي احلالة  رَّشِيدٌ{ رَجُلٌ مِنكُمْ }أَلَيْسَ ا تفضحوين يف ضيويف  ضَيْفِي{ فِي تُخْزُونِ وَالَ
صعبة نيٌب وعندهح أضياف وقومهح حياولون ا اعتداء على أضيافه  وبأي صورة؟ اعتداء باللواط، لدرجٍة أنهح يعلم 

 تُخْزُونِ وَالَ اللّهَ }فَاتَّقُواْاد أن يزوجهم بناته ألجل أن يدفع عن أضيافه ، مث يقول هلم مدى سوء قومه  لكن أر 

 حَقٍّ{ مِنْ بَنَاتِكَ فِي لَنَا مَا عَلِمْتَ لَقَدْ }قَالُواْ! ؟أما فيكم رجٌل عاقل رَّشِيدٌ{ رَجُلٌ مِنكُمْ أَلَيْسَ ضَيْفِي فِي
يد إنك تعلم إننا نريد أن نفعل اللواط مع هؤ اء الشباب، فماذا قال؟ حنن  ا نريد بناتك، وإنك لتعلم ما نر 

الركن الشديد كما يقول إمامنا  شَدِيدٍ{ رُكْنٍ إِلَى آوِي أَوْ قُوَّةً بِكُمْ لِي أَنَّ لَوْ }قَالَتالحظون هذه احلسرة 

قال القوة  قُوَّةً{ بِكُمْ لِي أَنَّ }لَوْالصادق هو صاحب األمر عليه السالم، روايات عن األئمة إن لوطا  متىن 
أصحابح القائم قوة الرجل كقوة أربعني رجل، هنا متىن لوط يف هذه احلالة يف أي حال؟ إىل درجٍة أنهح عرض 
بناته  لزواجهم منهم لزواجهم من بناته  يف تلكم احلالة العسرية إىل أين جلأ؟ متىن، متىن أن يكون قد جلأ إىل 

الركن الشديد هو اإلمام احلجة  شَدِيدٍ{ رُكْنٍ }إِلَىأجلأ  آوِي{ أَوْ قُوَّةً بِكُمْ لِي أَنَّ }لَوْذلك الركن الشديد 
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  :عليه السالم، وكأن النيب لوط يحردد معنا ما نرددهح يف دعاء الندبة الشريف وحنن خناطبهح 
أين المرتجى إلزالة الجور والعدوان، أين  الم ع دُّ لقطع دابر الظ ل م ة، أين  الم نت ظ ر  إلقامة األمِت والعوج، 

يـَّر  إلعادة الملة والشريعة، أين الم ؤ مَّل  إلحياء  أين الم ّدخ ر  لتجديد الفرائض والس نن، أين الم ت خ 
الكتاب وحدوده، أين محيي معالم الدين وأهله، أين  قاصم  شوكة المعتدين، أين هادم أبنية الشرك 

 سوق والعصيان والطغيان. والنفاق، أين  م بيد  أهل الف
أين  مبيد أهل الفسوق وكأنهح يقول:  شَدِيدٍ{ رُكْنٍ إِلَى آوِي أَوْ قُوَّةً بِكُمْ لِي أَنَّ }لَوْكأن لوطا  حني يقول 

والعصيان والطغيان، أين حاصد  فروع الغي والشقاق، أين طامس أثار الزيغ واألهواء، أين قاطع حبائل 
بيد الع تاة والم ر دة، أين مستأصل  أهل العناِد والتظليل واإللحاد، أين م عزُّ الكذب واالفتراء، أين م  

األولياء وم ِذل  األعداء، أين  جامع الكلمة على التقوى، أين باب اهلل الذي منه يؤتى، أين وجه اهلل 
وناشر الذي إليه يتوجه األولياء، أين السبب  المتصل  بين األرض والسماء، أين صاحب يوم الفتح 

راية الهدى، أين مؤلف شمل الصالح والرضا، أين الطالب بذحول األنبياء وأبناء األنبياء، أين 
  .الطالب  بدم المقتول بكربالء

 كأن النيب لوط يردد معنا هذه الكلمات اليت نقرأها يف دعاء الندبة الشريف ماذا قال النيب لوط؟ 
هذا التفسري وهذا البيان الذي بينهح إمامنا الصادق صلوات  شَدِيدٍ{ رُكْنٍ إِلَى آوِي أَوْ قُوَّةً بِكُمْ لِي أَنَّ لَوْ }قَالَ

اهلل وسالمه عليه بأن لوطا  متىن قوة أصحاب القائم ومتىن اللجوء إىل ذلك الركن الشديد الذي هو إمام 
سياق هذه اآليات ومع زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه هذا التفسري يأيت متناسبا  جدا  متناغما  جدا  مع 

  .تفاصيل القصة ومع احلالة النفسية للنيب لوط
 -والقصة هلا تفصيل حنن اآلن لسنا بصدد احلديث عن قصة لوط عليه السالم وإمنا كما قالت الرواية هنا 

منيا  لقوة القائم عليه إال ت شَدِيدٍ{ رُكْنٍ إِلَى آوِي أَوْ قُوَّةً بِكُمْ لِي أَنَّ }لَوْ ما كان يقول لوٌط عليه السالم
السالم وال ذكر إال شدة أصحابِه فإن الرجل منهم ي عطى قوة أربعين رجال  وإن قلبه  ألشد من ز بر 

 .الحديد ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها ال يكفون سيوفهم حتى يرضى اهلل عزَّ وجلَّ 
لسي رضوان اهلل تعاىل عليه عن  الـمجلشيخ الرواية األخرية آخر رواية يف هذه احللقة، وهذه الرواية ينقلها ا

عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: كأني بالقائم عليه  -كتاب كامل الزيارات بسنده  
السالم على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فيتنفض  هو بها فتستدير  

يركب فرسا  أدهم بين عينيه شمراخ فينتفض  به انتفاضة  ال يبقى عليه في غشيها ِبخ داجٍة من استبرق و 
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أهل بالٍد إال وهم يرون أنه  معهم في بالدهم فينشر راية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله عمودها من 
عمود العرش وسائرها من نصر اهلل ال يهوي بها إلى شيٍء أبدا  إال أهلكه  اهلل فإذا هزها لم يبقى مؤمٌن 

ار قلبه  كز بر الحديد وي عطى المؤمن قوة أربعين رجال  وال يبقى مؤمٌن ميت إال دخلت عليه تلك إال ص
الفرحة في قبره وذلك حيث يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم فينحطُّ عليه ثالثة عشر 

ن كانوا مع نوٍح في م ل كا  قلت  كلُّ هؤالء المالئكة؟ قال: نعم الذي ف ملك وثالث مئة وثالثة عشرأال
السفينة والذين كانوا مع إبراهيم عليه السالم حين ألقي  في النار والذين كانوا مع موسى حين فلق 
البحر لبني إسرائيل والذين كانوا مع عيسى حين رفعه  اهلل إليه وأربعة أالف م ل ك مع النبي صلى اهلل 

مالئكة بدريين وأربعة أالف م ل ك هبطوا  عليه وآله مسومين وألف مردفين وثالث مئة وثالثة عشر
يريدون القتال مع الحسين بن عليٍّ عليهما السالم فلم يؤذن لهم في القتال فهم عند قبره ش ع ٌث غبر 

 - يبكونه  إلى يوم القيامة ورئيسهم م ل ٌك ي قال له منصور فال يزوره  زائر إال استقبلوه وال يودعه مودع
وال يودعه مودع إال شيعوه وال يمرض مريٌض إال عادوه وال  -إ ا استقبلوه  أي فال يزور احلسني زائر

يموت ميٌت إال صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته وكل هؤالء في األرض ينتظرون قيام القائم 
 -ية وشرح الرواية يأتينا إن شاء اهلل يف احللقة القادمة آخر سطٍر يف الروا - إلى وقت خروجه عليه السالم

 - ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجه عليه السالم - كل هؤ اء املالئكة - وكل هؤالء في األرض
وحنن أيضا  بقلوبنا وعقولنا وأرواحنا يف هذه األرض ننتظر قيامهح الشريف صلوات اهلل وسالمه عليه أقول 

  سيدي يا صاحب األمر:
 رابـالمين خـــلعن اـــوبيني وبي  فليت الذي بيني وبينك عامٌر 

 وليتك ترضى واألنام ِغضاب    رٌة ـريـاة مـــو والحيـــك تحلـــوليت
 

  أسألكم الدعاء مجيعا  ويف أمان اهلل.



 

 مسة عشرااحللقة اخل
 

احلسن بن  وهذه احللقة اخلامسة بعد العاشرة من برناجمنا احلجة ،السالم عليكم مجيعا  ورمحة اهلل وبركاته
اننا صلوات اهلل وسالمه عليه. والروايات  ا زالت تتواىل وترتا من اجلزء الثاين واخلمسني من  العسكري إمام زم

لسي رضوان اهلل تعاىل عليه. يف احللقة املاضية أهنيتح الربنامج عند الرواية الـمجكتاب حبار األنوار لشيخنا 
اهلل تعاىل عليه، قرأت الرواية فقط  لسي عن كتاب كامل الزيارات  ابن قولويه رضوانالـمجاليت رواها شيخنا 

  ومل أتوقف عند شرحها، أعيد قراءهتا وأبني ما أجدح من الضرورة أن أبني من معناها.
عن أبان بن تغلب  ،تغلب وهو من خرية أصحاب إمامنا الصادق ومن أجلة فقهائهمبن  الرواية عن أبان

لسالم على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: كأني بالقائم عليه ا
اهلل صلى اهلل عليه وآله فينتفض هو بها فتستدير عليه فيـ غ ّشيها ِبخ داجٍة من استبرق ويركب  فرسا  
أدهم بين عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة  ال يبقى أهل بالٍد إال وهم يرون أنه  معهم في بالدهم، 

ليه وآله، عمودها من عمود العرش، وسائرها من نصر اهلل، ال يهوي فينشر راية رسول اهلل صلى اهلل ع
بها إلى شيء أبدا  إال أهلكه  اهلل، فإذا ه زَّها لم يبقى مؤمٌن إال صار قلبه  ك ز ب ر الحديد وي عطى المؤمن 
 قوة أربعين رجال  وال يبقى مؤمٌن ميت إال دخلت عليه تلك الفرحة في قبره، وذلك حيث يتزاورون في

م ل ك وثالث مئة وثالثة عشر م ل كا ،  آالفقبورهم ويتباشرون بقيام القائم في نح ط  عليه ثالثة عشر 
قلت: كلُّ هؤالء المالئكة؟! قال: نعم الذين كانوا مع نوٍح في السفينة والذين كانوا مع إبراهيم عليه 

لبني إسرائيل والذين كانوا مع  السالم حين أ لقي  في النار والذين كانوا مع موسى حين ف ِلق  البحر
م ل ك مع النبي صلى اهلل عليه وآله مسومين وألف مردفين  آالفعيسى حين رفعه  اهلل إليه وأربعة 

م ل ك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي  آالفوثالث مئة وثالثة عشر مالئكة بدريين وأربعة 
برِه ش عٌث غ ب ر يبكونه  إلى يوم القيامة ورئيسهم عليهما السالم فلم يؤذن لهم في القتال فهم عند ق

م ل ٌك ي قال له منصور فال يزوره  زائر اال استقبلوه ال يودعه  مودِّع إال شيعوه وال يمرض مريض إال 
في األرض ينتظرون  عادوه وال يموت ميٌت إال صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته وكلُّ هؤالء

  .خروجه عليه السالمقيام القائم إلى وقت 
الرواية تتحدث عن مشهٍد من مشاهد ههور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه، الرواية طويلة ولو أردت أن 



 الحلقة الخامسة عشر البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 111 - 

أطيل الوقوف  احتجت إىل وقٍت كثري ولكنين سأختصرح ما أمتكنح من اختصاره  من البيان. اإلمام يقول: 
اإلمام تشري إىل أنهح صلوات اهلل وسالمه عليه يرى  كأين بالقائم عبارة  - كأني بالقائم على نجف الكوفة

جنف الكوفة النجف هي األرض  - كأني بالقائم عليه السالم على نجف الكوفة -الصور واضحة أمامه 
املرتفعة فيحقال جنف الكوفة أي املكان املرتفع من مدينة الكوفة، وهو واضح، الطبيعة األرضة ملدينة النجف 

اإلمام يرى،  - كأني بالقائم عليه السالم على نجف الكوفة -أكثر من مدينة الكوفة  احلالية أهنا مرتفعة
يرى هذه الصور، يرى هذه احلقائق فاإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  ا تغيب عن علمه غائبة هكذا هم 

سالم كأني بالقائم عليه ال -حدثونا عن علمهم وعن حقائق أمورهم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 
اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  - على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

حني خيرج من مكة يف يوم الظهور هناك مجلة من املراسم وحني يصل إىل املدينة أيضا  هناك مجلة من 
هلل وسالمه عليه، املراسم ولكن حني يصل إىل النجف، النجف هلا خصوصية فهذه أرضح عليٍّ صلوات ا

هذه دارح السالم، هذه أرضح السالم، هذه دارح الو اية، هذه أرضح املرتضى صلوات اهلل وسالمه عليه، وهي 
  .عاصمة هذا العامل، عاصمة إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

مر  علينا فيما مر  حني يصل إمامنا هناك مجلة من املراسم، قطعا  الروايات  ا تذكر لنا كل التفاصيل، لكن 
يف احللقات املاضية أنهح من مجلة املراسم إن راية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله اليت إذا نشرها جاء معها 

رت إلمام ـالفتح الراية ال محغ ل بة، هذه الراية اليت طويت منذح يوم اجلمل، طواها سيد األوصياء وما فحت حت ذحخ 
ه، فإن اإلمام  ا يفتحها يف مكة و ا يفتحها يف املدينة وإمنا يفتحها أين؟ زماننا صلوات اهلل وسالمه علي

يفتحها عند باب مدينة رسول اهلل، عند باب مدينة العلم، عند باب مدينة احلكمة، عند باب مدينة 
، يف جنف عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه ينشرح تلك الراية، وأيضا  من مجلة املر  اسم احلقيقة، يف ثرى عليٍّ

رت له يف مجلة مواريث النبوة ود ائل اإلمامة، الرواية تقول  كأني  -واملناسك أنه يلبسح درع رسول اليت ذحخ 
حني يلبسها  ا  - بالقائم عليه السالم على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

وقد لبس درع  -فض هبا كانتفاض النسور يلبسها وهو يف حالة إنساٍن يبدو عليه الضعف وإمنا يلبسها فينت
وقد لبس درع رسول اهلل  -هذا أين؟ على جنف الكوفة يف ثرى عليٍّ ويف وادي املرتضى  - رسول اهلل

والدرع أيضا  تتحرك حول بدنه حىت تستقر متام  - فتستدير  عليه -اإلمام ينتفض هبا   - فينتفض  هو بها
فينتفض  هو بها  -على اإلمام تكون مرتفعة مبقدار حلقتني عن األرض  ا استقرار وقد مر  علينا بأن الدرع

خحداجة  ا معىن هلا هناك تصحيٌف يف هذه الكلمة،  - فتستدير  عليه في غشيها ِبخ داجٍة من استبرق
يغشيها رمبا يعين بقباٍء أو بقميٍص أو بثوٍب أو بأي شيٍء من ثياب، هذه خحداجة  ا معىن هلا يف لغة العرب 
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ا استربق هو نوٌع من احلرير  - في غشيها ِبخ داجٍة من استبرق - وجود هلذه الكلمة يف قواميس اللغة  ا
وهو النوع الناعم األملس هو احلرير بشكل عام هو ناعم وأملس لكن هناك نوع ناعم وأملس جدا  من 

م على الرجال أن يلبسوا احلرير، أنواع احلرير يسمى با استربق، قطعا  يف األحكام الشرعية بالنسبة للحرير حير 
فقط يف حالة واحدة جيوز للرجال أن يلبسوا احلرير، فقط يف حالة احلرب، يف حالة احلرب جيوزح للرجال أن 

وكان معروف عند قادة القوم عند الفرسان يلبسون ثياب احلرير يلبسون مالبس احلرير على  .يلبسوا احلرير
ىت حينما تقع ضربة السيف على احلرير على قماش احلرير فإن الدروع، السبب يف ذلك ألي شيٍء؟ ح

السيف يشطح ألن احلرير أملس جدا  وناعم جدا ، وقلت بأن ا استربق هو النوع األكثر مالسة  من أنواع 
احلرير، األملس األكثر مالسة  من أنواع احلرير هو ا استربق، ألن احلرير على أنواع، هناك مثال  حريرح الديباج 

ا نوع من أنواع احلرير، الديباج هو نوٌع من أنواع احلرير، اإلبريشم أو اإلبريسم، اإلبريسم أو اإلبريشم هو هذ
نوٌع آخر من أنواع احلرير، السحندس هو نوٌع آخر من أنواع احلرير، الدمسقس هو نوٌع آخر من أنواع احلرير 

رير مالسة  األكثر مالسة هو ا استربق فإذا ما وأنواع عديدة أخرى للحرير، لكن ا استربق هو أكثر أنواع احل
وقعت السيوف عليه شطحت، نـ ب تج تكون ضربات السيوف فاشلة حينئٍذ، فكان الفرسان والقادة يلبسون 
احلرير يف احلروب فوق الدروع وقاية  يف احلرب، وهذه هي احلالة الوحيدة يف الفقه اإلسالمي ويف فقه أهل 

وزح للرجال فيها أن يلبسوا احلرير وإ ا يف غري حالة احلرب  ا جيوزح للرجال أن البيت بشكٍل خاص اليت جي
 -يلبسوا احلرير، قطعا  النساء جيوزح هلحن  أن يلبسن احلرير، واملسألة فقهية معروفة ومذكورة يف الرسائل العملية 

 - لباٍس من استربق يغشيها بثوٍب أو بقميٍص، يغشيها بلباٍس بنوع - في غشيها ِبخ داجة من استبرق
الفرس األدهم، األدهم إما هو األسود أو الذي يكون لونهح غامقا ، اللون الغامق هو  - ويركب  فرسا  أدهم

اللون األدهم، رمبا يكون مثال  اللون قهوائي وغامق جدا  فيحقال له لون أدهم، األدهم هو األسود أو األلوان 
 -مث يلبس عليها شيئا  من استربق يغشيها يغطيها يغطي الدرع  الغامقة القريبة من السواد، يلبس الدرع

  .الشمراخ هو البياض الذي يكون يف جبهة الفرس - ويركب فرسا  أدهم بين عينيه شمراخ
هناك يف جبهة الفرس الغرة وهناك مشراخ، الشمراخ يكون أطول من الغرة، الغرة تكاد تكون مستديرة، 

اخ يكون مستطيال  فيبدأ من أعلى اجلبهة وينتهي عند هناية األنف عند أرنبة شكلها قريب من الدائرة، الشمر 
األنف قريبا  من الشفة األوىل، يعين يبدأ من بداية اجلبهة عريضا  مث يستدق شيئا  فشيئا ، النهاية الدقيقة، 

هم بين عينيه ويركب فرسا  أد -النهاية الدقيقة هلذا الشمراخ تنتهي عند الشفة األوىل من شفيت الفرس 
وقد لبس درع  -والفرس أيضا  يف غاية النشاط، اإلمام يف غاية النشاط  - شمراخ فينتفض به انتفاضة
مر  علينا يف احللقة املاضية واإلمام  - فتستدير  عليه -اإلمام ينتفض  - رسول اهلل فينتفض  هو بها
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دثنا عن اإلمام احلج ة إمامنا ا لصادق ماذا يقول إمامنا صلوات اهلل وسالمه صلوات اهلل وسالمه عليه حيح
وهذا هو حقيقة النشاط  - لو م دَّ يده  إلى أعظم شجرٍة على وجه األرض لقلعها -عليه؟ يقول اإلمام 

لو م دَّ يده  إلى أعظم شجرٍة على وجه األرض لقلعها ولو صاح بين الجبال لتدكدكت  -البدين 
الصيحة اليت تكتنزح معاين األمل ومعاين املظلومية ومعاين هذه صيحة الغضب العلوي، هذه  - صخورها

أين  الطاِلب  بذحول األنبياء وأبناء  - احلقوق اليت اغتصبت عرب هذه القرون ومعاين هحالمات األنبياء
أين  الِطاِلب  بدِم المقتوِل  -الظحالمات اليت مرت على هذه األرض أين تحكتنز هذه الظالمات؟  - األنبياء
ولو صاح بين الجبال  -هذه إشارة وهذه رمزية يف كلمة اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  - ءبكربال

لذلك اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه هنا إذا لبس الدرع هو ينتفض فتستدير  - لتدكدكت صخورها
  .عليه، صورة مجيلة جدا ، وإذا ركب الفرس الفرس هو ينتفضح به

ال يبقى أهل  -أيُّ حركٍة، أيُّ ه ز ٍة هذه؟  - ه شمراخ فينتفض به انتفاضةويركب فرسا  أدهم بين عيني
أسواء كان ذلك بنحٍو إعجازي أو بسبب وسائل النقل  - بالٍد إال وهم يرون أنه  معهم في بالدهم

من يف املوجودة وسائل الفضاء واألقمار الصناعية املوجودة يف زماننا هذا واليت هي يف تطور ويف سباٍق مع الز 
فبعد أن يلبس الدرع وبعد أن يركب  - ال يبقى أهل بالٍد إال وهم يرون أنه  معهم في بالدهم -تطور 

فينشر راية رسول اهلل  -محغلبة اليت مر الكالم عنها ـالراية ال - فينشر راية رسول اهلل -هذا اجلواد األدهم 
عمودها من  -عاٍن عميقة جدا  تشري إليها الرواية وهذه الراية رايٌة رمزية ترمز إىل م - صلى اهلل عليه وآله

املراد عمودها من عمود العرش أن هذه الراية هلا خصوصيات مثل ما مر الكالم يف عصا  - عمود العرش
عمودها  -موسى، مثل ما مر الكالم يف عصا موسى وما هلا من خصوصيات، هذه الراية هلا خصوصيات 

اهلل وسالمه عليهم أمجعني بكل شؤوهنم وبكل حقائقهم  ا ميتون  أهل البيت صلوات - من عمود العرش
إىل هذه العامل األرضي، أهل البيت بكل شؤوهنم وبكل حقائقهم ينزعون إىل العوامل العلوية يف كل شيء 
حىت يف ثياهبم حىت يف بيوهتم يف كل شؤوناهتم ولو كان الكالم عن هذه التفاصيل ألوردت روايات عديدة 

وسائرها  -يات كثرية تتحدث عن مثل هذه املضامني لذلك هذه الراية عمودها من عمود العرش وهناك روا
هذه الراية هبذه العصا وهبذا القماش الذي هو مرط أسود مر  الكالم يف وصف راية النيب  - من نصر اهلل

 -هذه الراية  محغلبة أهنا من مرط أسود يعين من صوف أسود، املرط هو الصوف، أهنا من مرٍط أسودـال
  .عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر اهلل
 ا زال عبدي يتقرب إيل  بالنوافل فإذا ما تقر ب أحب هح اهلل  ،حنن جندح يف الروايات إن العبد إذا تقر ب  إىل اهلل

اهلل يقول عن عبده  ،الروايات تقول: كنتح يدهح اليت أبطش هبا وكنتح رجلهح اليت يسعى هبا ،وإذا ما أحب هح اهلل
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هكذا ،كنت يدهح اليت أبطش هبا وكنت رجلهح اليت يسعى هبا يعين أن هذا الوجود يتحول إىل وجوٍد إهلي وإ ا 
ليس املراد هنا معىن التجسيم و ا معىن احللول،  ا التجسيم من عقائدنا و ا احللول من عقائدنا و ا اإلحتاد، 

ت عنوان التجسيم و ا داخلة حتت عنوان اإلحتاد أن اهلل يتحدح مع هذه الرواية وأمثاهلا  ا هي داخلة حت
خملوقاته ، و ا داخلة حتت عنوان احللول أن اهلل حيلُّ يف خملوقاته ، وإمنا يتحول هذا املخلوق إىل حقيقٍة أخرى 

حقيقتهح من  تنقلب هذه الطبيعة يف بحعدها الوجودي  ا يف بحعدها املادي، ألن هذا البحعد املادي إمنا يكتسب
جوهر وجوده، هناك جوهر وجود حقيقة وجود خلف هذا الوجود املادي، ما وراء هذا الوجود املادي هناك 
حقيقة أعمق وأرقى وأدق، التغري يكون يف تلكم احلقيقة  ا يف هذه احلقيقة الطبيعية أو املادية فهي غري 

الوجود املادي، ما حيدث من تغري يف الوجود مؤهلة ألن تتغري، وإمنا التغري يكون هناك فينعكس على هذا 
املادي إمنا هو انعكاس للذي حدث يف جوهر وجود الشيء، وعلى أي حاٍل، مثل ما أن العبد كما مر يف 

كنتح يدهح اليت يبطش هبا وكنتح عينهح اليت يحبصر هبا وكنت أذنهح  احلديث قبل قليل اهلل سبحانه وتعاىل يقول:
أيضا  كل الشؤونات اليت ترتبط بأولياء اهلل مثل هذه الراية، أيضا   ،لهح اليت يسعى هبااليت يسمع هبا وكنت رج

؟ مت حتح بصلٍة إىل رسول اهلل وهي راية إمام زماننا فلماذا  هذه الراية حيدث فيها التغري، هذه الراية إىل أين مت حتج
 ! ؟اهلل ! وملاذا  ا يرتبط قماشها ومرطها بنصر؟ ا يرتبط عمودها بعرش اهلل

فينشر راية رسول اهلل  -هذا التحول مثل ما حيدث التحول يف هذا اإلنسان الذي يتقربح إىل اهلل بالنوافل 
صلى اهلل عليه وآله عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر اهلل ال يهوي بها إلى شيٍء أبدا  إال 

ت: وقعت، لكن ليس املراد هنا أهنا وقعت يعين  ا تتجه هذه الراية بأي اجتاه  ا يهوي هو  - أهلكه  اهلل
ال يهوي بها إلى شيٍء أبدا  إال أهلكه  اهلل  -وإمنا أينما اجتهت هذه الراية أينما حتركت سار معها النصر 

إذا اإلمام ه ز  الراية وهذه اهلز ة األوىل أين تكون؟ يف النجف هذي مراسم مراسم جنفية، هذه  - فإذا ه ّزها
زحبحر مجع  - فإذا ه زَّها لم يبقى مؤمٌن إال صار قلبه  ك ز ب ر الحديد -جنفية يف أرض عليٍّ مراسم مهدوية 

هذه الراية هلا خصوصيات هذه ليس راية من  - فإذا ه زَّها -زحبرة والزحبرة هي قطعة احلديد القوية املتينة 
ش والعرش هو العامل قماش وعصا وعمود من خشب، هذه الراية هلا خصوصيات عمودها من عمود العر 

يط بالسماوات السبع وباألرضني، الـمحيط، العرش العامل األوسع الـمحيط هبذه العوامل، الـمحاألوسع 
عمودها من  -السماوات السبع كلها إمنا هي واقعة يف ضمن مراتب العرش، العرش أوسع من السماوات 

ٌن إال صار قلبه ك ز ب ر الحديد وي عطى المؤمن عمود العرش وسائرها من نصر اهلل فإذا ه زَّها لم يبقى مؤم
فإن الفرح والسرور يدخل  - قوة أربعين رجال  وال يبقى مؤمٌن ميت إال دخلت عليه تلك الفرحة في قبره

يف قبور املؤمنني، الل هحم  أدخل على أهل القبور السرور إمنا يكون هذا املعىن مىت؟ يف يوم ههور إمامنا 
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ه عليه، وتتحقق هذه الفرحة مىت؟ تالحظون هذه الرواية إن هذه الفرحة تدخل بعد أن صلوات اهلل وسالم
يصل إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه إىل النجف، إذا  أيُّ قبوٍر هذه؟! اليت تتحدثح عنها الرواية قطعا  قبور 

م هنا عن النجف، املؤمنني يف شرق األرض ويف غرهبا ستدخلها الفرحة لكن لقبور النجف خصوصية، الكال
وهذه املراسم جتري يف النجف، اإلمام يهز الراية فتدخل القوة إىل قلوب املؤمنني األحياء وتدخل الفرحة إىل 
نح إليها قلوب  قلوب املؤمنني يف قبورهم وأقرب القبور إليه وهو يف النجف قبور النجف، النجف اليت حت 

ا  حىت لو عاش بعيدا  عن النجف إ ا وهو يتمىن أن يحدفن املؤمنني يف شرق األرض ويف غرهبا ولن جتد مؤمن
يف ثراها ويف تحرهبا جبوار عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه، فنحنح من عليٍّ وحننح مع عليٍّ صلوات اهلل وسالمه 

  (.وعدلني ميتني مي  ك يا علي)عليه 
فرحة يف  - ون في قبورهموال يبقى مؤمٌن ميٌت إال دخلت تلك الفرحة في قبره وذلك حيث يتزاور 

 - وذلك حيث يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم -القبور، هناك فرحة وهناك احتفال 
واألموات يتزاورون فيما بينهم، لكن يف هذا اليوم حينما يصلح اإلمام إىل النجف هناك فرحة خاصة أسعدح 

 شيعة العراق، أسعد الناس به أهل الكوفة، الناس به  أهل الكوفة، أهل الكوفة يعين أهل النجف يعين
الروايات تقول إذا ههر اإلمام ما من مؤمٍن يف األرض إ ا وحينح قلبهح إىل الكوفة، ما من مؤمٍن  ا يف شرق 
األرض و ا يف غرهبا إ ا وحينح قلبهح إىل الكوفة وبسبب هذا احلنني لذلك ستقدم املاليني للسكىن يف هذه 

قل لزيارة هذه املنطقة وللصالة يف الكوفة، الروايات حتدثنا بأن اإلمام عليه السالم سيبين املنطقة أو على األ
مسجدا  له ألف باب، تصور كم سعة هذا املسجد، ألن كل مكاٍن يضيق بعدد املصلني الذين يأتون 

ن خارج حلضور صالة اجلمعة خلف اإلمام، لذلك اإلمام خيرج خارج الكوفة فيخطح يف مكاٍن ليس فيه سك
املدينة فيبين مسجدا  له ألف باب، وسيأيت الكالم عن هذا، لكن هذه اخلصوصيات، هذه خصوصيات 
النجف، هذه مراسم النجف، وأنا لذلك تركت الرواية يف احللقة املاضية ألن الوقت كان ضيقا  وأردت أن 

  .أبني معناها يف هذه احللقة
سم الظهور يف النجف األشرف، وحنن ما وجدنا يف الروايات هذا الربنامج هذا ا احتفال هذه املراسم مرا

مثل هذه املراسم اإلمام يقيمها  ا يف مكة و ا يف املدينة، هناك مراسم يف مكة، هناك مراسم يف املدينة، 
وال يبقى مؤمٌن ميٌت إال دخلت عليه تلك  -لكن هذه املراسم خمتلفة، وذلك بالنسبة لألموات يف قبورهم 

 - فينح طُّ عليه -مث ماذا؟  - قبره وذلك حيث يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائمالفرحة في 
 - م ل ك وثالث مئة وثالثة عشر م ل كا   آالفف ينح طُّ عليه ثالثة عشر  -على اإلمام، ينحطون ينزلون 

: كلُّ هؤالء المالئكة؟ -ثالثة عشر ألف، وثالث مئة وثالثة عشر من املالئكة  تغلب بن  أبان - قلت 
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:كلُّ هؤالء المالئكة سينحطون -يقول لإلمام الصادق  قال: نعم الذين كانوا  - سينزلون عليه؟ - قلت 
هؤ اء من مجلة مواريث النبوة من مجلة د ائل اإلمامة هذا ا ارتباط ارتباط األنبياء،  - مع نوٍح في السفينة

وح، يا وراث إبراهيم، السالم عليك يا وراث األنبياء، السالم عليك يا وراث آدم، السالم عليك يا وراث ن
وإمامنا خيطب من أراد األنبياء فأنا أوىل باألنبياء، أنا أوىل بآدم، أنا أوىل بنوح، إمامنا أوىل بكل األنبياء، 

اهلل لوط ملا إمامنا هو اجلوهرة اليت رمقها األنبياء بعيوهنم وبقلوهبم، ومر  علينا، مر  علينا يف الرواية عن نيب 
اإلمام يقول: إ ا متنيا  لقوة القائم و ا  {شَدِيدٍ رُكْنٍ إِلَى آوِي أَوْ قُوَّةً بِكُمْ لِي أَنَّ لَوْ}هجم القوم على أضيافه  

لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركٍن شديد، هنا يتمىن لوط اإلمام ويتمىن أصحابهح،  .ذكر إ ا شدة أصحابه  
  . هذه القوة ويتمىن هذه القدرة قدرة إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليهيتمىن هذا النصر ويتمىن

والذين   -هناك مالئكة صحبت السفينة  - قال: نعم هؤالء المالئكة الذين كانوا مع نوٍح في السفينة
كانوا مع إبراهيم عليه السالم حين أ لقي  في النار والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني 

هذه  - والذين كانوا مع عيسى حين رفعه  اهلل إليه -يعين حني فلق موسى البحر لبين إسرائيل  - إسرائيل
م ل ك  آ افأربعة  - م ل ك مع النبي صلى اهلل عليه وآله مسومين آالفوأربعة  -أوقات أزمات األنبياء 

، يف آ افالكرمي مخسة  رمبا هناك اشتباه يف هذا الرقم أو قد  ا يكون اشتباه، ألن الذي جاء يف القرآن
  :سورة آل عمران املباركة واآليات تتحدثح عن النصر اإلهلي ببدر، اآلية الثالثة والعشرون بعد املئة

 بِثَالَثَةِ رَبُّكُم يُمِدَّكُمْ أَن فِيكُمْيَكْ أَلَن لِلمؤْمِنِنيَ تَقُولُ تَشْكُرُونَ * إِذْ لَعَلَّكُمْ اللّهَ فَاتَّقُواْ أَذِلَّةٌ وَأَنتُمْ بِبَدْرٍ اللّهُ نَصَرَكُمُ وَلَقَدْ}

 املآلئِكَةِ مِّنَ آالفٍ بِخَمْسَةِ رَبُّكُم يُمْدِدْكُمْ هَذَا فَوْرِهِمْ مِّن وَيَأْتُوكُم وَتَتَّقُواْ تَصْبِرُواْ إِن مُنزَلِنيَ * بَلَى املآلئِكَةِ مِّنَ آالَفٍ

عالمات خاصة وكانت سيماء املالئكة يف يوم بدر مسومني يعين هلم سيماء خاصة، هلم { مُسَوِّمِنيَ
بتان، ولذلك املسلمون بعد ذلك أخذوا يلبسون العمائم البيضاء ايلبسون العمائم البيضاء وكلُّ عمامة هلا ذؤ 

ويصنعون هلا الذوائب يرتكون ذوائبها على مناكبهم، أو كاملستحب الذؤابة األوىل ترتك على محق د م البدن 
نية تحرتك على الظهر، املسلمون لبسوا هذه العمائم هبذه اهليئة بعد أن رأوا املالئكة املسومني اليت والذؤابة الثا

  .نزلت يف بدر والقصة فيها تفصيل
محردفني أيضا  جاء ذكرهم يف سورة ـاأللف ال - م ل ك مع النبي مسومين وألف مردفين آالفوأربعة 

فرمبا  {مُرْدِفِنيَ املآلئِكَةِ مِّنَ بِأَلْفٍ مُمِدُّكُم أَنِّي لَكُمْ فَاسْتَجَابَ رَبَّكُمْ ثُونَتَسْتَغِي إِذْ}األنفال يف اآلية التاسعة 
الكالم هنا عن املالئكة املردفني هم جزٌء من املالئكة املسومني وهناك كالٌم يف كتب التفسري  ا أريد 
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واملالئكة املردفني الذين نزلوا على النيب الدخول إليه أو الدخول فيه وإمنا احلديث عن املالئكة املسومني 
صلى اهلل عليه وآله يف بدر اإلشارة هنا يف الرواية إىل هذا املضمون ورمبا هناك تفصيالت أخرى  ا أريد 

م ل ك مع النبي مسومين وألف مردفين وثالث مئة وثالثة  آالفوأربعة  -الدخول فيها لضيق الوقت 
م ل ك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن عليٍّ عليهما السالم فلم  آالفعشر مالئكة بدريين وأربعة 

مل يأذن هلم احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه، طلبوا اإلذن من سيد الشهداء مىت  - يؤذن لهم في القتال
 نزلوا؟ 

وحني هؤ اء املالئكة كما يف كتب الروايات نزلوا بعد مقتل أيب الفضل العباس صلوات اهلل وسالمه عليه 
وقف سيد الشهداء وحيدا  يف وسط هذه اجلموع اهلائلة اهلادرة وقد أحاطوا به من كل جانب وقف لوحده  
يف وسط هذه اآل اف املؤلفة سبعون ألف ورمبا أكثر من ذلك، هناك أرقام أكثر، هناك يف بعض الروايات 

جارة كانوا يرضخونه صلوات  اف مؤلفة من كل جهة، جهة قصدتهح باحلآ اف مؤلفة، آمئة ومثانون ألف، 
 اف من الناس آاهلل عليه باحلجارة يرضخون ابن رسول اهلل، جهة كانت ترضخ اإلمام باحلجارة وأنت تصور 

سبعون ألف على رواية السبعني ألف، سبعون ألف وأنت  آ افعشرة  آ افمخسة  آ اففلنقل أربعة 
 اف عشرين آالشهداء باحلجارة، عشرة اقسمهم على أربع جهات، جهة من اجلهات كانت ترضخ سيد 

من الناس، اآلن لو إنسان يرضخهح اثنان  آ اف اف مؤلفة، آألف هؤ اء يرمون سيد الشهداء باحلجارة، 
مؤلفة من الناس كانت ترضخ سيد  آ افباحلجارة ماذا يصريح به ؟ لو اثنان يرضخان رجل واحد باحلجارة! 

 ،املقاتل أنهح احنىن أو صدر منهح موقف ضعف و ا ميكنح ذلك الشهداء باحلجارة لكن ما ذكرت لنا كتب
 احلجاج الزبيدي وكان حىت احلر موجود، احلربن  وا يتحدثون فيما بينهم ع مرأسعد حينما بدبن  قاهلا عحمرح 

خارجة الفزاري وغريهم كانوا جمموعني بن  ربعي وامساءبن  ذي اجلوشن وشبثبن  يزيد الرياحي ومشربن 
سعد  ا بن  حدثون عن احتمال  أن يحسلم احلسني أن يرضى مبا يفرض عليه األمويون، قال عمروكانوا يت

يكون ذلك، احلسني نفس أبيه بني جنبيه، إنهح حيملح بني جواحنه  حيملح بني جنبيه ماذا حيمل؟ حيملح نفس 
، وحني يصلح الكالم إىل عليٍّ ينقطع اخلطاب، حني يصل الكالمح إىل عليٍّ تت   .بعثر الكلماتعليٍّ

أحاطوا به من كل جانب، جهة رضختهح باحلجارة، وجهة كانت ترميه بالنبال والسهام والنشاب، وطبعا  
هذي أنواع خمتلفة من األسلحة، للعلم النشاب نوع من أنواع السهام، والنبال هذي أنواع خمتلفة فكانوا 

هة األخرى أشرعت رماحها قصدتهح بطعن يرمونهح بالسهام وبالنبال وبالنشاب وباحلراب هذه جهة، واجل
الرماح، واجلهة الرابعة شرعت سيوفها، أشرعت سيوفها وقصدتهح بالسيوف، فهؤ اء املالئكة ضجوا إىل اهلل، 

موعة األوىل اليت وصلت محسرعة، وإ ا ضجت مالئكة الـمجضجت املالئكة، فهبت املالئكة مسرعة هذه 
ادت املالئكة أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن يأذن للمالئكة أن حتضر السماء هلذا املظهر هلذه الصورة وأر 
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، نزلوا، أذ ن  هلم أن ينزلوا إىل األرض فلما نزلوا مل آ افعاشوراء أن حتضر كربالء أذ ن اهلل هلؤ اء األربعة 
إىل إن يأذن هلم احلسني، احلسني مل يأذن هلم احلسني تلقى هذه اجلموع لوحده  صلوات اهلل وسالمه عليه 

فلم يؤذن لهم  -قضى، هؤ اء املالئكة مل يأذن هلم احلسني فماذا فعلوا؟ بقوا عند قربه  كما تقول الرواية 
األشعث واألغرب يعين الذي أهال  - فهم عند قبرِه ش ع ٌث غ ب ر -مل يأذن هلم أبو عبد اهلل  - في القتال

ط شعره قطعا  الكالم هنا على سبيل الكناية، الغبار على رأسه ، واألشعث الذي ترك أن ميتشط فما امتش
املالئكة  ا يتصفون بالصفات اآلدمية، فأن يغربوا وأن مثال  أن يحشع ثوا وإمنا الكالم هنا على سبيل الكناية 
إشارة إىل حزهنم، املالئكة أيضا  مثل ما اإلنسان احلزين والذي يطول حزنهح يكون مغربا  يكون محشع ثا  املالئكة 

  .هلم األحوال اليت تناسب أحزاهنم فهم مشعثون مغربون على طريقة املالئكة  ا على طريقة اآلدميني أيضا  
 -هذا بكاء مستمر  - فلم يؤذن لهم في القتال فهم عند قبرِه ش ع ٌث غ ب ر يبكونه  إلى يوم القيامة

ة الرواية البكاء مستمر إىل يوم يبكونهح إىل يوم القيامة انتبهوا لكلم - يبكونه  إلى يوم القيامة ورئيسهم
القيامة وليس إىل يوم الظهور، أصال  يف الروايات أن البكاء على احلسني حىت يف يوم القيامة موجود، ولرمبا 

لس يكون حبضور الـمجأعظم جملس يف تأريخ الوجود يحقام للحسني يوم القيامة، أعظم جملس، ألن هذا 
ور كل األنبياء حبضور كل الصديقني والزهراء ترفع قميص احلسني محلط ٌخ النيب وأهل بيته حبضور الزهراء وحبض

شر من دون رأس، حيمل رأسهح بني يديه وتفاصيل عظيمة هلذا الـمحبدمه  والروايات تقول اإلمام يأيت يف 
  .لس، أعظم مأمت يف تاريخ الوجود للحسني سيكون يف يوم القيامةالـمج

لب حىت أذهب بعيدا  يف تفاصيلها، هؤ اء شحعحث غحربح يبكونهح إىل يوم واحلديث هنا ليس عن هذه املطا
هذا رئيس املالئكة الذين نزلوا  - ورئيسهم م ل ٌك ي قال له  منصور -القيامة ورئيسهم رئيس هؤ اء املالئكة 

أ م ت،  لنحصرة احلسني، ولذلك من مجلة شعارات اإلمام احلج ة عليه السالم )يا منصورح أ م ت( يا منصورح 
منصور هو اسم قائد املالئكة، وأيضا  قائد املالئكة الذين نزلوا يف بدر كان امسهح منصور، ورمبا يكون هو 

عارح مسلم عارهح؟ )يا منصورح أ م ت( وش  عارح النيب يف يوم بدر حني بدأت املعركة ما هو ش  عقيل بن  نفسهح، وش 
عارح الن يب يف يوم بدر )يا منصورح أ م ت( أ م ت يعين أقتل يعين، يعين )يا منصورح أ م ت( تالحظون الرتابط، ش 

عارح مسلم عقيل كان )يا منصورح أ م ت( ومن شعارات إمام زماننا أيضا  بن  أهني املعركة )يا منصورح أ م ت( وش 
 )يا منصورح أ م ت( أما شعار احلسني يف يوم الطفوف ما هو؟ رمبا تسأل فتقول ماذا كان شعار احلسني يف

عار احلسني يف يوم عاشوراء كان )يا ُمح م د( أما شعار  عارهح )يا ُمح م د( ش  عار كان ش  يوم الطفوف؟ أمجل ش 
عار إمام زماننا من مجلة شعاراته  )يا منصورح أ م ت( ومنصور هو قائدح وأمريح  مسلم )يا منصورح أ م ت( وأما ش 

، ماذا يصنعون هؤ ا ورئيسهم م ل ٌك ي قال له منصور فال يزوره   -ء املالئكة؟ هؤ اء املالئكة الشحعحث الغحربح
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هؤ اء  - فال يزوره  زائر إال استقبلوه وال يودعه  مودع إال شيعوه -يعين فال يزور احلسني زائر  - زائر
 فال يزوره  زائر إال -املالئكة هذه وهيفتهم، شحعٌث غحربح يبكون احلسني وهم يف خدمة زواره  اخلدمة املعنوية 

استقبلوه وال يودعه  مودع إال شيعوه وال يمرض مريٌض من زوار الحسين إال عادوه وال يموت ميٌت إال 
  .وهذا أيضا  من خصوصيات أهل البيت - صلوا على جنازته

قبل قليل قلت أهل البيت هلم خصوصيات  ا ترتبط بالعامل األرضي، أهل البيت يرتبطون فوق فوق فوق، 
خ البهائي، الشيخ البهائي ملا وصل موكب السلطان الصفوي إىل النجف وقرر السلطان رمحة اهلل على الشي

الصفوي أن يبين جيدد بناء احلضرة العلوية فأرادوا أن يكتبوا آية  على قرب عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه، 
ألنهح ليس  أَيْدِيهِمْ{ فَوْقَ هِاللَّ }يَدُفقالوا له أي آية؟ وسألوا العلماء ماذا أختار الشيخ البهائي؟ قال أكتبوا 

حنن نقرأ يف دعاء علقمة الدعاء  أَيْدِيهِمْ{ فَوْقَ اللَّهِ }يَدُمن يٍد فوق أيديهم إ ا يدح اهلل، قال اكتبوا على قربه  
ربة لتفريج اهلموم الـمجالذي يحستحب قراءتهح بعد زيارة عاشوراء وهو من األدعية املهمة جدا ، من األدعية 

اخلطاب ملن يف  ،موم دعاء علقمة ماذا نقرأ يف هذا الدعاء؟ ليس يل وراء اهلل وورائكم يا ساديت منتهىوالغ
دعاء علقمة، الزيارة ملن؟ يعين إذا أردنا أن نزور زيارة عاشوراء مع دعاء علقمة بكل تفاصيلها فإننا أو ا  نزور 

يارة عاشوراء مث نقرأ دعاء علقمة واخلطاب املوجود يف أمري املؤمنني، يف البداية نزور أمري املؤمنني مث نزور بز 
ليس يل وراء اهلل وورائكم يا ساديت : هذه الزيارة ويف األدعية هو خطاب ألمري املؤمنني ولسيد الشهداء

أنتم ساديت وأوليائي وأنتم مالذي بعد اهلل ألن اهلل هو الذي أرجعين إليكم أنا مل أرجع إليكم هكذا  .منتهى
  هو أرجعين إليكم أنتم بابهح الذي فتحهح يل أنتم الباب الذي فتحهح لكل اخلالئق.جحزافا  

 وإمنا واهلل ببابكم جحع ل  الطوافح   أطوفح ببابكم يف كل  حنٍي 
زائر إال استقبلوه وال يودعه مودع إال  - ا يزور احلسني  - ورئيسهم م ل ٌك ي قال له منصور فال يزوره  

إال عادوه وال يموت ميٌت إال صلوا على جنازتِه واستغفروا له بعد موته وكلُّ  شيعوه وال يمرض مريضٌ 
مثل ما هم ينتظرون حنن  - في األرض ينتظرون قيام القائم - آ افهؤ اء املالئكة األربعة  - هؤالء
 الرواية من أمجل - وكل هؤالء في األرض ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجِه عليه السالم -ننتظر 

الروايات، الرواية عن صادق العرتة صلوات اهلل وسالمه عليه ومصدر الرواية كامل الزيارات من أشرف كتب 
  احلديث ومن أشرف كتب الزيارات املروية عن أهل البيت.

لسي عن جابٍر عن أيب جعفٍر عليه السالم، جابٌر هذا هو جابٌر اجلعفي الـمجروايٌة أخرى يرويها شيخنا 
عن جابٍر عن أبي جعفٍر عليه السالم عن إمامنا الباقر قال: كأني بأصحاب  -عاىل عليه رضوان اهلل ت

القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين ليس من شيٍء إال وهو مطيٌع لهم حتى سباع  األرض وسباع  
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الطير تطلب رضاهم في كل شيء حتى تفخر األرض  على األرض وتقول مرَّ بيَّ اليوم رجٌل من 
كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين  -الرواية تتحدثح عن أصحاب إمامنا  - القائم أصحاب
ما بني اخلافقني يعين ما بني املشرق واملغرب، وإمنا قيل للمشرق واملغرب خافقان هكذا ألن  - الخافقين

وقيل هلما اخلافقان كأن الليل والنهار كأهنم خيفقان ما بني املشرق واملغرب، املشرق واملغرب مها اخلافقان، 
كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما  -الليل والنهار، كأن الليل والنهار خيفقان ما بني املشرق واملغرب 

هذه اإلحاطة ليست إحاطة مادية،  ا يعين أن عددهم يصل إىل املليارات حىت حييطوا مبا  - بين الخافقين
  .إحاطة الو اية بني اخلافقني وإمنا املراد من اإلحاطة هنا

أن اإلمام مينح أصحابهح خواص أصحابه  نوعا  من الو اية التكوينية، مرتبة من مراتب الو اية التكوينية، الو اية 
التكوينية املطلقة بكل أبعادها وبكل مراتبها هي عند إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه، أما أنهح مينحح 

كأني  -مهمتهم مينحهم درجة  مرتبة  من مراتب الو اية التكوينية أصحابهح خلصوصية وهائفهم خلصوصية 
أحاطوا بالو اية التكوينية و ايتهم نافذة فيما بني  - بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين

حتى سباع  األرض  -وهذا هو معىن الو اية التكوينية  - ليس من شيٍء إال وهو مطيٌع لهم -اخلافقني 
سباع األرض وسباع الطري يعين احليوانات املتوحشة، احليوانات املتوحشة اليت تأكل اللحم،  - يروسباع  الط

سباع األرض وكذلك سباعح الطري، الطيور اليت تأكل اللحم، احليوانات اليت تأكل اللحم، إن كانت من 
هم حتى سباع  ليس من شيٍء إال وهو مطيٌع ل -دواب األرض أو من طيور السماء يحقال هلا السباع 

ومر  علينا يف الروايات إن هذه الطبيعة السبعية يف  - األرض وسباع  الطير تطلب رضاهم في كل شيء
هذه احليوانات ستتغري، ستتحول هذه احليوانات إىل حيوانات نباتية تأكل العلف مر  علينا وحتدثت عن هذا 

وطبعا  ليس  - يوم رجٌل من أصحاب القائمحتى تفخر األرض  على األرض وتقول مرَّ بيَّ ال -املعىن 
هذا غريبا  الروايات تتحدث عن أن األرضني تفخر ليس فقط يف زمان اإلمام احلجة، أن األرضني تشعر وأن 
األرض ختاطب ابن آدم، وأن األرض تشهد لإلنسان يوم القيامة، أليس األرض ختاطب ابن آدم يف كل يوم 

نهح يف يوٍم من األيام سيعود إىل باطنها، وإن األرض ختاطب اإلنسان لو وتطلب منهح أن يعترب أن يلتفت فإ
مات، وإن األرض تبكي على املؤمن إذا مات، وإن األرض تشهدح للمؤمن يف يوم القيامة بأنهح قد صلى 

  .فيها، بأنهح دمهح قد سحف ك  عليها
إحساس اإلنسان وحنو حياة  فهذه املخلوقات هلا حنو إحساس وهلا حنو حياة مبا يناسبها ليس كنحو

اإلنسان، وإمنا لكل خملوق ما يناسبهح من إدراك وإ ا لو مل تكن مدركة ملا س ب حت، أليس يحسب حح هلل ما يف 
السماوات وما يف األرض، يسبح هلل كل ما يف الوجود فكيف يسبح إن مل يكن مدركا ، إن مل يكن حيا ، 



 الحلقة الخامسة عشر البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 111 - 

حتى تفخر األرض  على األرض وتقول  -حلياة، لكن مبا يناسبهح حبسبه  التسبيحح إمنا هو فرع اإلدراك وفرعح ا
الرواية تتحدث عن و اية تكوينية، عن درجة من درجات الو اية  - مرَّ بيَّ اليوم رجٌل من أصحاب القائم

، هذه التكوينية إمامنا مينحها ألصحابه ، وقطعا  هذه الو اية التكوينية بالنسبة ألصحاب اإلمام و اية عرضية
مشروطة بالشرط الذي يتخذهح اإلمام عليهم، الو اية التكوينية بالنسبة لإلمام ذاتية لن تنفك عن ذاته ألن 
ذاتهح  ا تتبدل  ا تتغري، أما ذوات أصحابه  ميكن أن يتغريوا إذا أخلوا بالشروط واملواثيق هذه الو اية أيضا  

الشروط، ما داموا على العهد فهذه الو اية تكون معهم  ستنتفي منهم، ما داموا على امليثاق، ما داموا على
وهذه و اية عرضية وليست و اية ذاتية، حىت بالنسبة لألنبياء، الو اية التكوينية ذاتية فقط للنيب وألهل بيته 

 ويأتينا الكالم إن شاء اهلل يف شرح الزيارة اجلامعة ما املراد من أن و ايتهم ذاتية؟ 
مردها إىل اهلل والو اية إمنا هي هلل احلق سبحانه وتعاىل لكنهح هو منحهم هذه الصفة هو قطعا  الو ايات كلها 

باعوراء أمل يكن من أصحاب املراتب العالية، لو كانت الو اية املوجودة عند بن  أعطاهم هذه الصفة، بلعم
عظم؟ ومن كان عندهح باعوراء أمل يكن عنده ا اسم األبن  باعوراء واملراتب املوجودة عند بلعمبن  بلعم

باعوراء ملاذا سحل ب منه؟ ألهنا ع ر ضية، بن  ا اسم األعظم كانت عندهح الو اية التكوينية، أمل يكن عند بلعم
باعوراء، على أي حاٍل بن  الو اية ذاتية فقط عند النيب وأهل بيته  وإ ا لو كانت ذاتية ملا سحل بت من بلعم

إمنا هذه الو اية التكوينية املمنوحة ألصحاب اإلمام و اية عرضية ألن اآلن الكالم ليس عن هذا املوضوع، و 
  الو اية الذاتية فقط عند إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه.

املفضل  - عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اهلل الصادق عليه السالم قال: سمعته  يقولروايٌة أخرى 
أتدري ما كان قميص  يوسف عليه السالم؟  -مامنا الصادق؟ يقول مسع اإلمام الصادق يقول ماذا يقول إ

: ال، قال: إن إبراهيم عليه السالم لما أوقدت له النار نزل إليه جبرئيل عليه السالم  قال: قلت 
إن إبراهيم عليه السالم  -هذا القميص ليس من أقمصة األرض ليس من قمصان األرض  - بالقميص

و ا غرابة يف ذلك اآلن الذي  - برئيل عليه السالم بالقميص وألبسه  إياهلما أوقدت له النار نزل إليه ج
يعملون يف املطايفء أ ا يلبسون مالبس خاصة تقيهم حر النار وأضرار اإلحرتاق؟! هذا يف العامل الدنيوي 

بياء إمنا دود، هذا قميٌص مساوٌي نزل على إبراهيم، وحنن يف رواياتنا كلُّ فضٍل وكل خرٍي نزل على األنالـمح
إن إبراهيم عليه  -هو بربكة ُمح م ٍد وآل ُمح م د والنار ما أحمخ دت على إبراهيم إ ا بربكة ُمح م ٍد وآل ُمح م د 

السالم لما أوقدت له النار نزل إليه جبرئيل عليه السالم بالقميص وألبسه  إياه فلم يضره  معه حرٌّ وال 
يعين مجع هذا القميص جعلهح يف متيمة، املراد من التميمة  - مةبرد فلما حضرته  الوفاة جعله  في تمي

فظة اجللدية، اآلن من يكتب مثال  حرزا  يكتبهح على الورق عادة  الناس أين  حيفظون احلحجحب واألحراز الـمح



 الحلقة الخامسة عشر البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 110 - 

عر حينما يكتبوهنا؟ أ ا حيفظوهنا يف قطعٍة من اجللد وخييطوهنا باجللد هذه يحقال هلا متيمة إىل ذلك الشا
 يقول:

 ألفيت كل  متيمٍة  ا تنفعح    وإذا املنيةح أنشبت أهفارها 
التميمة وهذه كانت حىت يف اجلاهلية كانوا يعتقدون ببعض األحراز وببعض احلجحب يضعوهنا يف قطعٍة من 

  كالقالدة.اجللد ويشدوهنا على العضحد، يشدوهنا يف موضٍع من البدن، يلبسوهنا يف صدورهم  
 ألفيت كل  متيمٍة  ا تنفعح   أنشبت أهفارها وإذا املنيةح 

فظ فيها األحراز  جعله   -حضرت الوفاة إبراهيم  - فلما حضرته  الوفاة -التميمة هي قطعة اجللد اليت حتح
وهذا يبدو أن هذا القماش قماش هذا القميص خيتلف،  - في تميمة وعلقه  على إسحاق عليه السالم

كبري حينما علقها إبراهيم على إسحاق وحني علقها إسحاق على يعقوب التميمة مل تكن حبجٍم   ،قطعا  
فلما حضرته  الوفاة جعله  في تميمة  -هذه متيمة صغرية، هذا القميص له خصوصية ليس كأقمصة الدنيا 

وعلقه  على إسحاق عليه السالم وعلقه إسحاق على يعقوب عليه السالم فلما ولد يوسف علقه  عليه 
يعين من قضية إلقائه يف اجلب وإىل آخر تفاصيل قصته ،  - حتى كان من أمرِه ما كانوكان في عضدِه 

فلما أخرجه يوسف  -فلما جاء إخوتهح وأرادوا أن يعود إىل أبيهم يف املرة الثانية فأخرج القميص من التميمة 
فقال إين  يعقوب يف فلسطني والقميص أحخر ج يف مصر - عليه السالم من التميمة وجد يعقوب ريحه  

  .م ا أخرجهح من التميمةـأجدح ريح يوسف، ل
األنبياء شؤوهنم شؤون مرتبطة بالعامل العلوي غري مرتبطة بالعامل األرضي ألن ُمح م دا  وآل ُمح م د هم من 

فلما أخرجه يوسف عليه السالم من  -سنخية علوية، واألنبياء مرتبطون هبم، األنبياء من أشياعهم 
كيف   - {تُفَنِّدُونِ أَن لَوْالَ يُوسُفَ رِيحَ لَأَجِدُ }إِنِّي يعقوب ريحه  وهو قوله  عزَّ وجلَّ:التميمة وجد 

لو ا أن تنكرون علي  إين أشمح رائحة يوسف، أيُّ  تُفَنِّدُونِ{ أَن }لَوْالَيصدقون؟  ا زالوا يف مصر أبنائهح 
م رائحتهح رائحة ُمح م د صلى اهلل عليه وآله وسلم رائحة؟ هذه رائحة أبيه إسحاق، هذه رائحة إبراهيم، إبراهي

: ج ِعلت  فداك فإلى  - فهو ذلك القميص الذي من اجلنة {تُفَنِّدُونِ أَن لَوْالَ يُوسُفَ رِيحَ لَأَجِدُ }إِنِّي قلت 
 -إىل أصحاب القميص األصليني من هم؟ ُمح م د وآل ُمح م د  - من صار هذا القميص؟ قال: إلى أهلهِ 

: ج ِعلت  فداك فإلى من صار هذا القميص؟ قال: إلى أهلهِ قل إىل املالك األصلي وهو مع قائمنا  - ت 
إذا خرج، مث قال، أعطانا قاعدة هذا الكالم الذي مر  فيه احلديث يف احللقات املاضية ما يحصطلح عليه 

و ر ث  يعين من  - ث  علما  أو غيره  ثم قال: كلُّ نبٍي و ِرث  علما  أو و رَّ  -مبواريث النبوة ود ائل اإلمامة 
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كلُّ نبٍي و رَّث  علما  أو غيره  فقد انتهى إلى م ح مَّد صلى اهلل  -الذين سبقوه أو و ر ث  يعين ترك  من بعده  
ملاذا؟ ألن ُمح م د هو الفاتح وهو اخلامت، منهح بدأت وإليه تنتهي، ُمح م د هو الفاتح وُمح م د هو  - عليه وآله

وو ر ث  أبلغ ألنهح ورثهح من ُمح م د، بسبب ُمح م د  - كلُّ نبٍي و رَّث  علما  أو وِرث   -امت، كلُّ نيٍب هذه قاعدة اخل
أنا  .كلُّ نبٍي و ر ث  علما  أو غيره  فقد انتهى إلى م ح مَّد صلى اهلل عليه وآله -نزلت العلوم على األنبياء 

 شؤونات علوية.  ،نات من فوققلت قبل قليل شؤونات آل ُمح م د شؤو 
عن أبي بصيٍر قال: قال أبو عبد اهلل عليه السالم: إنه  إذا تناهت األمور إلى روايٌة أخرى، الرواية 

صاحب هذا األمر رفع اهلل تبارك وتعالى له كلَّ منخفٍض من األرض وخ فَّض  له كل مرتفع حتى تكون 
طبعا  هذا املعىن ليس غريبا   - راحتِه شعرة لم يبصرها الدنيا عنده  بمنزلة راحته، فأيكم لو كانت في

وليس هذا منزلة عالية جدا  من منازل إمامنا أبدا ، اآلن الربامج املوجودة يف أجهزة الكمبيوتر ميكن أن تدخل 
على أي شيء، على البنايات، ميكن أن تدخل على التضاريس األرضية، وميكن أن تفككها أمام عينيك، 

ة، اآلن أجهزة التحليل يف األقمار الصناعية حينما متر األقمار الصناعية وتبدأ بتحليل تراكيب برامج خمتلف
الت العلمية وحىت على ا انرتنيت صور األقمار الـمجاألرض وتراكيب البحار، صور موجودة الصور يف 

جتد لونا  أزرق، لونا  الصناعية وهي حتلل مياه البحار، الصور ماذا تكون؟ ملونة، جتد أن هناك لون أمحر، 
أصفر، هذه ألوان للمركبات والعناصر الكيميائية املوجودة يف داخل هذه املياه فالصوديوم له لون واملنغنيز له 
لون والبوتاسيوم له لون وسائر األمالح وسائر املركبات األخرى واحلديد والنحاس والقصدير وكل املركبات 

األلوان خترج بدرجات خمتلفة حبسب الشدة، فهناك يف بعض املواقع  األخرى هلا ألوان وأكثر من ذلك، هذه
يكون اللون غامق وهناك اللون فاتح وهناك اللون باهت وكل ذلك يشري إىل نسب مئوية ُمسوبة حتسبها 
هذه األقمار الصناعية وما ذلك بشيء غريب أبدا ، فكيف إذا كان األمر راجعا  إىل اهلل وإىل أولياء اهلل، 

  .وذ لَّ ك لُّ شيٍء لكم -هذه الكلمة تكفي وحدها  - وذ لَّ ك لُّ شيٍء لكم: نقرأ يف الزيارة اجلامعةوحنن 
تناهت يعين إذا انتهت األمور ومت  ت إذا مت  برنامج اإلمام  - إنه  إذا تناهت األمور إلى صاحب هذا األمر

ا بلغت أمور السلطان وأمور احلكومة وأمور امللك إذا فحت حت لهح البلدان وارتفعت رايته  إذا تناهت األمور إذ
إنه  إذا تناهت  -يف هذه األرض حينما يظهر اإلمام يحصل حح اهلل أمرهح يف يوٍم أو يف ليلة، أو يف يوٍم وليلة 

األمور إلى صاحب هذا األمر رفع اهلل تبارك وتعالى له كلَّ منخفٍض من األرض حتى يراه وخ فَّض  له   
فأيكم لو كانت في راحتِه شعرة  -مثل ما يرى يده  - حتى تكون الدنيا عنده  بمنزلة راحتهكلَّ مرتفٍع 
هذه الراحة البيضاء لو كان فيها شعرة أ ا يبصرها؟! فإن اهلل سبحانه وتعاىل سريفع له كل  - لم يبصرها

أوسع وقدرات منخفض وسيخف ض له كل مرتفع لريى ما يدور حوله، وهذه صور تقريبية، القضية أعمق و 
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األئمة  .الدنيا عندي بمنزلة راحتي أقلبها كيف أشاء اإلمام أكرب من ذلك، أئمتنا، إمامنا الصادق يقول:
يف باطن  هكذا حد ثونا عن أنفسهم، والروايات مبسوطة يف هذا املعىن، من كانت راحتهح أمامه أ ا يدري ما

وما  - فأيكم لو كانت في راحتِه شعرة لم يبصرها -! لذلك اإلمام هنا يقول ؟هذه الراحة وما يف هاهرها
ذلك ببعيٍد على ُمح م ٍد وآل ُمح م د، فإن ذلك ما هو ببعيٍد من اهلل وأقربح اخلالئق إىل اهلل ُمح م ٌد وآل ُمح م د 

  .صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
كم هذه احلادثة قد مسع هبا وأنا قد ذكرهتا أنا رمبا أخرجح بعض الشيء عن املعىن، هناك حادثة ورمبا الكثري من

الس ،كان يف طريق زيارة احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه، جمموعة من الناس يسريون الـمجيف بعض 
خرجوا من النجف إىل كربالء يف سنني مضت فيما مضى من الزمان، من مجلة الذين ميشون كان جمموعة 

يتداولون احلديث يف الروايات اليت حتدثت يف فضل زيارة احلسني، من طلبة احلوزة العلمية وهم يف طريقهم 
ألنهح عندنا يف بعض الروايات إن اخلطوة إىل زيارة احلسني اخلطوة مشيا ، يف بعض الروايات مثال  أنهح تحرفع 
لإلنسان مئة ألف درجة، تحكتب له مئة ألف حسنة، وتحغفر له مئة ألف سيئة، يف بعض الروايات، أو كأنه 

نسمة من ولد إمساعيل، من ولد إمساعيل يعين ممن هلم صلة برسول اهلل  آ افأعتق ألف نسمة أو عشرة 
جج رسول اهلل صلى  صلى اهلل عليه وآله، أو يف بعض الروايات يف كل خطوة تحكتب له تسعون ح ج ة من ح 

جج رس ول اهلل، وغري ذلك الروايات اهلل عليه وآله، ورسول اهلل قد حج  ح ج ة واحدة، تسعون ح ج ة من ح 
وأكثر من هذا، احلسني شيٌء  ا يحدرك، فهؤ اء كانوا يتداولون يف مثل هذه الروايات والبعض منهم يقول 
هذا شيٌء كثري  ا يحعقل وطول الطريق وهم يف نقاش يحشككون يف مثل هذه الروايات، يثريون بعض 

لة، شيء منشغلة تقرأ زيارة، شيء تبكي، شيء تلطم، اإلشكا ات، الطريق من البداية، الناس، الناس منشغ
شيء تذكر احلسني عليه السالم بغري هذه الطريقة، وهؤ اء جمموعة من طلبة العلم منشغلون هبذه القضية 
ل م ا وصلوا إىل منطقة طويريج، طبعا  كان خلفهم رجل من عامة الناس كان يسري خلفهم من أول ما خرجوا 

وا إىل طويريج، وهو يسمع هذا النقاش واجلدل والتشكيك، ملا وصلوا إىل طويريج من النجف إىل أن وصل
احلسني يستاهل لو  :عمي أنا أسألكم سؤال، السؤال األول :وصلوا إىل كربالء هذا الرجل دنا منهم قال هلم

 اهلل كرمي لو مو كرمي؟  :ما يستاهل؟ والسؤال الثاين
غوة الزايدة شلكم بيها، إذا كان اهلل سبحانه وتعاىل كرمي وقادر على  إذا اهلل كرمي واحلسني يستاهل هذه الل

كل شيء وكان احلسني يستأهل هذا الفضول الزائد ما معناه؟ القضية واضحة وبي نة، هو هذا ا استد ال 
من أفضل أنواع ا استد ال، ومن أفضل أنواع البيان اليت وردت حىت يف روايات أهل البيت، اهلل سبحانه 

ىل له القدرة املطلقة وأقربح اخللق إليه ُمح م ٌد وآل ُمح م د، وهو أجودح األجودين، إذا كان هو أجود وتعا
األجودين أفال جيود على أحب اخللق إليه بأجود اجلود؟ وأجود اجلود هل ميكن أن نتصور حدودهح؟ أصال  
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إذا ما قيس بأجود اجلود، اجلود اإلهلي ميكن  الو اية التكوينية واملقامات األخرى تكون شيئا  يسريا   ا قيمة له
أن نتصوره وهو أجود األجودين، هل نستطيع أن نتصور جود الباري سبحانه وتعاىل؟! أبدا   ا نستطيع 

 -خلقهح له  - يا أحمد خلقتك ليمح م ٍد: ـذلك، فهو أجود األجودين وهؤ اء أحبُّ اخللق إليه، أمل يقل ل
خلقهح له  - يا أحمد خلقتك لي -هو أعظمح مقاٍم لنبينا صلى اهلل عليه وآله وهذا  - يا أحمد خلقتك لي

أفال جيود عليه بأجود اجلود؟! أيُّ خملوٍق إذا كان اهلل هو أجود األجودين، باهلل عليك أنا أو أنت نستحق 
نا ولكن هذا جوٌد أن جيود علينا بأجود اجلود؟! اهلل جودهح علينا واسع  ا نستطيع أن نحدرك سعة جود اهلل علي

 تُحْصُوهَا{ الَ اللّهِ نِعْمَةَ تَعُدُّواْ }َإِن ا قيمة له إذا ما قيس بأجود اجلود، هذا جوٌد حنن  ا ندركهح،  ا نتمكن 
نعم حننح واملقامات اليت فيها، لكن أجود اجلود  ا ميكن أن نتصورهح، أصال   ا توجد حىت يف عامل اخليال 

و اية التكوينية أو املقامات األخرى اليت تصل إليها عقولنا أو حدثنا األئمة عن صورة له، فما هي مرتبة ال
إن رسول اهلل ما ك لم الناس قط من رأسِه وإنما   -ذلك، إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه يقول 

قولنا، كل هذه املعاين اليت يستكثرها البعض إمنا هي حبسب مداركنا حبسب ع  - ك لمهم على قدر عقولهم
 ا أريد اآلن الدخول يف هذه املطالب، إن شاء اهلل يف برنامج الزيارة اجلامعة الكبرية أتناول كل هذه املطالب 

  وكل هذه املعاين.
عن إمامنا الباقر عليه السالم قال: إذا قام قائمنا وضع يده  على رؤوس العباد فجمع بها  ،روايٌة أخرى

عقول واضح معناها، األحالم هي غري العقول، ألن احللم يأيت تارة  يف ال - عقولهم وك م لت بها أحالمهم
مقابل اجلهل وتارة  يأيت يف مقابل اجلهالة، مقابل اجلهل هو احللم ومقابل اجلهالة هو احللم أيضا ، إذا كان 

حلكمة، احللم يف مقابل اجلهل فهو العقل لكن العقل ذحك ر هنا، فإذا  هو احللم يف مقابل اجلهالة وهي ا
واحلكمة مرتبة أعلى وأرقى من العقل، أو رمبا تكون املراد من احلكمة هو أرقى نشاط ميكن أن ميارسهح العقل 

واملراد وضع يدهح على رؤوس العباد بالنحو الرمزي يشري  - إذا قام قائمنا وضع يده  على رؤوس العباد -
إنسان، وإمنا إشارة رمزية وهبذه اإلشارة الرمزية تفيض  بيده  هكذا وإ ا يعين أنهح ميد يدهح املادية على رأس كل

هذه القدرة اهلائلة على رفع مدارك العقول وهذا شيء يقتضيه الواقع ملاذا؟ ألن اإلمام لو ههر ستحدث 
هناك تغريات كبرية، تغريات على مستوى خلقة األرض، والتغري على مستوى خلقة األرض سيؤدي إىل تغيري 

موعة الشمسية، ولذلك الليل والنهار سيختلفان، ولذلك قضية التعامل مع الـمج على مستوى قوانني
الشمس والقمر ستختلف، ولذلك والقضية تبدأ من قبل الظهور، أليس مرت عندنا روايات بأنهح من مجلة 
عالئم الظهور سيسقط حساب الفلكيني واملنجمني يف قضية الكسوف واخلسوف الذين سيكونان يف غري 

موعة الشمسية، تغري يف الـمجا وهذا بداية ا اختالل، هناك تغري يف طبيعة األرض، تغري يف قوانني موعدمه
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باع اليت ستتحول من آكلة للحوم إىل آكلة  القوانني الفلكية، تغري يف طبيعة الليل والنهار، تغري يف طبيعة الس 
ر ج فلذات أكبادها، لألعالف وللحشيش والنبات، تغري يف الطبيعة البشرية والطبيعة اإل نسانية، األرض ختح

هناك أنواع جديدة من الطاقة ستخرج غري النفط، سيكون انتفاع بشكل آخر من الطاقة الشمسية، وهذا 
رمبا أيضا  ميكن أن يحستفاد من بعض الروايات، وستأتينا مثل هذه الروايات، ا استفادة ختتلف عن ا استفادة 

فهذا يقتضي وجود حضارة جديدة، وجود حضارة جديدة وجود معارف املوجودة اآلن، هناك تغري كبري 
  .جديدة، وجود علوم جديدة

هذه املعارف وهذه العلوم حتتاج إىل عقول حتتاج إىل مراتب فكرية وعقلية، قطعا  هي موجودة وخمزونة يف 
املوجودة يف هذه العقول، عقل اإلنسان احلاضر، يعين  ا أن العقول ستتغري وإمنا اإلمام سيـحف ت ق القابليات 

عقلح اإلنسان يف روحه  لكن املظهر اجلسدي هلذا العقل هو املخ هو الدماغ، مخ اإلنسان هو املظهر 
اجلسدي لعقل اإلنسان، هذا املخ اآلن تشريعيا  ثبت وعلميا  ثبت بأن اإلنسان  ا يستعمل من قدرات املخ 

ك من العلماء من يقولون بأن نوابغ العامل مل يستعملوا من ومن القابليات املودعة يف املخ إ ا القليل، هنا
%، هناك قدرات هائلة مودعة يف هذا اإلنسان أتزعم أنك جحرٌم صغري كما 2% أو 2عقوهلم إ ا بنسبة 

يقول سيد األوصياء: وفيك انطوى العامل األكرب، هناك قدرات هائلة هذه القدرات يـحف ج رحها إمام زماننا 
المه عليه، ومن أين تتفجر هذه القدرات؟ قدرات اإلنسان تتفجر يف عقله ، من عقله  يبدأ صلوات اهلل وس

التفجري وتبدأ الطاقة، الذي غ يـ ر  احلياة على وجه األرض العقل، العقلح اإلنساين، العقل البشري، اآلن هذا 
به ؟ جاء به العقل البشري، التقدم التقين اهلائل وهذا التطور اهلائل يف كل جوانب احلياة من الذي جاء 

العقل البشري هو مصدر التغيري، ولذلك اإلمام سيحغريهح تكوينيا  وإ ا لن يتغري هذا العامل، وهذه أحد 
األسباب األساسية لوجود الو اية التكوينية عند األئمة، من أهم األسباب أن األئمة يستعملون الو اية 

ن ما فائدة الو اية التكوينية عند اإلمام املعصوم؟ وإن كان هذا التكوينية ألي شيٍء؟ هناك الكثريون يقولو 
السؤال ليس صحيحا  وحىت هذا اجلواب بعيدا  عن الدقة، الو اية التكوينية هي من الشؤون الذاتية هلم، ذات 
املعصوم تقتضي أن تكون عندها الو اية التكوينية، وهذا موضوع نأيت على بيانه ، مثل ما أن هذه الورود 
ذات هذه الوردة تكون فيها رائحة طيبة، والرائحة الطيبة ذاتا  تقتضي أن اإلنسان يستأنس هبا، نفس الشيء 
املعصوم عليه السالم ذاتهح تقتضي أن تكون فيه الو اية التكوينية، وأنا  ا أريد هنا احلديث عن الو اية 

امعة الكبرية فذلك من اختصاصات  ذلك التكوينية بكل تفاصيلها هذا موضوٌع نرتكهح لربنامج الزيارة اجل
إذا قام قائمنا وضع يده  على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وك م لت  -الربنامج لكن الرواية هنا تقول 

  .بها أحالمهم
عن جابٍر الجعفي عن إمامنا الباقر عليه السالم قال: من أدرك منكم قائمنا  ،عندنا رواية أخرى أيضا  
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ا لسَّالم  ع ل ْيك ْم يا أْهل  بـ ْيِت من أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه:  -ماذا يقول؟  - فليقل حين يراه
وأنا أقول إلخواين وأخوايت وأبنائي وبنايت تذكروا الزيارة اجلامعة،  - و م ْوِضع  الرِّسال ةِ  ،النُّبـ وَِّة، و م ْعِدن  اْلِعلم

 .ْيك ْم يا أْهل  بـ ْيِت النُّبـ وَِّة، و م ْوِضع  الرِّسال ِة، و م ْختـ ل ف  المالِئك ةِ ا لسَّالم  ع ل  الزيارة اجلامعة ما هي بدايتها؟ 
يعين حننح نحس لم على اإلمام احلج ة بالزيارة اجلامعة، علمين يا ابن رسول اهلل قو ا  بليغا  كامال  أقولهح إذا زرتح 

ا لسَّالم  ع ل ْيك ْم يا كم قائمنا فليقل حين يراه: من أدرك من -واحدا  منكم، اإلمام هنا يقول إمامنا الباقر 
ِة، و م ْعِدن  اْلِعلم   .نفس هذه العبارات هي عبارات الزيارة اجلامعة - و م ْوِضع  الرِّسال ةِ  ،أْهل  بـ ْيِت النُّبـ وَّ

فاتيح اجلنان، وهذا أنا أنبه إخواين وأخوايت وأبنائي وبنايت من ُميب أهل البيت أن يراجعوا الزيارة اجلامعة يف م
ِة، و م ْوِضع  الرِّسال ِة،  :ون يف بداية الزيارةأهو مفاتيح اجلنان بني يدي يقر  ا لسَّالم  ع ل ْيك ْم يا أْهل  بـ ْيِت النُّبـ وَّ

 ،يارة الكرميةإىل آخر فقرات الز . .. و م ْختـ ل ف  المالِئك ِة، و م ْهِبط  اْلو ْحِى، و م ْعِدن  الرَّْحم ِة، و خ ّزان  اْلِعلم
ا لسَّالم  ع ل ْيك ْم يا أْهل  بـ ْيِت قال: إذا خرج قائمنا ف س لموا عليه  -اإلمام هنا ماذا يقول إمامنا الباقر؟ 

هكذا نسلم يف الرواية طبعا  ليس املراد فقط هذه األلفاظ وإمنا  - و م ْوِضع  الرِّسال ةِ  ،النُّبـ وَِّة، و م ْعِدن  اْلِعلم
لوات اهلل وسالمه عليه هبذه األلفاظ ومبا يعطي معناها، حنن هكذا نحسلم على اإلمام ومن هنا مراد اإلمام ص

  .تظهر لنا أمهية الزيارة اجلامعة
أنا فقط أنبه املشاهدين واملشاهدات من ُميب أهل البيت إىل أن يذهبوا إىل ما بعد الزيارة اجلامعة هناك قصة 

وها، أنا  ا أجد جما ا  أن أقرأ أقصة السيد الرشيت، قصة مجيلة جدا  اقر د ث القمي الـمحمجيلة جدا  عنوهنا 
ث كحم مبا فيها، قصة السيد الرشيت السيد أمحد الرشيت وقد وحفق  للقيا اإلمام احلج ة عليه  القصة أو أن أحح د 

قرأها حىت  ا وها هذه القصة، ومن يتمكن أن يقرأها يف هذه اللحظة فليأالسالم ومن مجلة ما أوصاه، أقر 
ينسى هذا األمر لريى أمهية الزيارة اجلامعة، من مجلة وصايا اإلمام احلج ة عليه السالم لسيد أمحد الرشيت 

ا لسَّالم   :له ملاذا  ا تزورون بالزيارة اجلامعة الكبرية؟ وهو يؤكد عليه ثالثا  اجلامعة، اجلامعة، اجلامعة :قال
أخاطب إمام زماين كما أمرين بذلك إمامنا  .وَِّة، و م ْعِدن  اْلِعلم، و م ْوِضع  الرِّسال ةِ ع ل ْيك ْم يا أْهل  بـ ْيِت النُّبـ  

الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه كما يف هذه الرواية اليت تلوهتا على مسامعكم قبل قليل أختم كالمي 
اهلل األعظم صلوات اهلل  بالبيتني الذين اعتدت أن أختم هبما حديثي يف هذا الربنامج متوجها  إىل بقية

  وسالمه عليه وأقول سيدي يا ابن رسول اهلل:
 رابـالمين خـــن العـــوبيني وبي  فليت الذي بيني وبينك عامٌر 

 وليتك ترضى واألنام ِغضاب    رٌة ـريـاة مـــو والحيـــك تحلـــوليت
  مه عليه يف أمان اهلل.أسألكم الدعاء مجيعا  ونلتقي على مودة إمام زماننا صلوات اهلل وسال
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 طُوى، ذِي أَمْ غَيْرِهَا أَوْ أَبِرَضْوَى ثَرَى أَوْ تُقِلُّكَ أَرْضٍ أَيُ بَلْ النَّوَى بِكَ اسْتَقَرَّتْ أَيْنَ شِعْرِي لَيْتَ

 بِكَ تُحِيطَ أَنْ عَلَيَّ عَزِيزٌ نَجْوى وال حَسِيساً لَكَ أَسْمَعُ وال تُرَى وال اخللقَ أَرَى أَنْ عَلَيَّ عَزِيزٌ

 أَنْتَ بِنَفْسِي مِنَّا يَخْلُ لَمْ مُغَيِّبٍ مِنْ أَنْتَ بِنَفْسِي شَكْوَى وال ضَجِيجٌ مِنِّي يَنالُكَ وال ىالْبَلْوَ دُونِي

 مِنْ أَنْتَ بِنَفْسِي فَحَنَّا، ذَكَرا ومُؤْمِنَةٍ مُؤْمِنٍ مِنْ يَتَمَنَّى شَائِقٍ أُمْنِيَّةُ أَنْتَ بِنَفْسِي عَنَّا نَزَحَ مَا نَازِحٍ مِنْ

 تُضاهَى ال نِعَمٍ تِالدِ مِنْ أَنْتَ بِنَفْسِي يُجارَى ال مَجْدٍ أَثِيلِ مِنْ أَنْتَ بِنَفْسِي يُسَامَى ال عِزٍّ قِيدِعَ

 خِطابٍ وأَيَّ مَتَى وإِلَى مَوْاليِ يا فِيكَ أَحارُ مَتَى إِلَى يُساوى ال شَرَفٍ نَصِيفِ مِنْ أَنْتَ بِنَفْسِي

 ويَخْذُلَكَ أَبْكِيكَ أَنْ عَلَيَّ عَزِيزٌ وأُنَاغَى دُونَكَ أُجابَ أَنْ عَلَيَّ عَزِيزٌ ىنَجْوَ وأَيَّ فِيكَ أَصِفُ

 مِنْ هَلْ والْبُكاءَ الْعَوِيلَ مَعَهُ فَأُطِيلَ مُعِنيٍ مِنْ هَلْ جَرَى مَا دُونَهُمْ عَلَيكَ يَجْرِيَ أَنْ عَلَيَّ عَزِيزٌ الْوَرَى

 ..... خَال ذاإِ جَزَعَهُ فَأُسَاعِدَ جَزُوعٍ

 



 

 دسة عشراساحللقة ال
 

علينا وعليكم بالتوفيق  ن  أسعد اهلل أوقاتكم بوالية علٍي وآل علي وم  ، اً ورمحة اهلل وبركاتهيعالسالُم عليكم مج
سن احلبن  جةُ احلمن برناجمنا  احللقُة السادسُة بعد العاشرةوهذه ، زماننا صلوات اهلل وسالمُه عليه دمة ممامخل

مسني من حبار األنوار اخلزء الثاين و اجلوالزالت أحاديث ، ي ممام زماننا صلوات اهلل وسالمُه عليهالعسكر 
  .عليه أفضُل الصالِة والسالمديِث عن ممام زماننا احللسي رمحُة اهلل عليه ترتا بالـمجلشيخنا 

عن ابي جعفٍر عليه  ثابت عن ابيهبن  عن عمرلسي عن غيبة الشيخ الطوسي الـمجالروايُة ينقلها الشيخ 
فتصفو له فيدخل حتى يأتي  ،بينها اضطربتا ثالُث راياٍت قد هدُي الكوفه وبهلميدخُل ا :السالم

ني رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله كأ من البكاء وهو قول ا يقولوانبر ويخطب وال يدري الناُس ملما
معه الثانيه قال الجفإذا كانت فيبايعونه  يسينالحها إلى لميسسيني وقد قاداها فالحسني و الحب

سجُد لميابن رسول اهلل الصالُة خلفك تضاهي الصالة خلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وا :الناسُ 
أنا مرتاٌد لكم فيخرُج إلى الغري فيخُط مسجدًا له ألُف باب يسع الناس عليه  :فيقول ،ال يسعنا

في  نهرًا يجري إلى الغريين حتى ينبذ لهم سين عليه السالمالحقبر  أصيص ويبعث فيحفر من خلف
حتى فيه بُر أرحاء في السبيل وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتل و  النجف ويعمل عل فوهته قناطر

الروايُة عن ممامنا الباقر صلوات اهلل وسالمُه عليه وهو حيدثنا عن قدوم ممام زماننا مىل  - تطحنُه بكربالء
  .شريفالالعراق مىل الكوفه مىل النجف 

رايات  هذه الرايات الثالثة - هدُي الكوفه وبها ثالُث راياٍت قد اضطربت بينهالميدخُل ا -اإلمام يقول 
اخلراساين رايُة ، راسايناخلهناك يف الروايات جاء ذكُر راية ، الروايات حتدثنا عن مرتفاِع عدِة رايات، شيعيه

ذكوُر يف الروايات أهنا ملورايٌة ثانيه هي رايُة اليماين وا، شرق من جهِة ميرانملوتأيت من جهة ا تدخُل الكوفة
، راسايناخلهناك رايُة تأيت من ميران وهي رايُة  ألنهُ ، عراقيه ايٌة ثالثه وهي رايٌة كوفيٌة رايةر و ، ُل من اليمنقبِ تُ 

راد ملا، وايل من موايل الكوفةملرايٌة عراقيه يقودها رجٌل من اوهناك رايٌة ثالثٌة ، من اليمن لُ قبِ وهناك رايٌة ميانيه تُ 
من موايل أهل البيت صلوات  يعين وايلملاقصود ملغري العرب ومما ا علىأصوهلُم تعود الذين وايل مما ملمن ا

ًا هذا اإلستعمال يف راد منهم خصوصمليل ااو ملومن كان يغلب الظن على أن ا، اهلل وسالمُه عليهم أمجعني
ويف ، فإمنا يقصدون به غري العرب تعملون هذه اللفظة يف زمان الروايةما كان الناس يسحين زمان الرواية
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مى من غري العرب الذين قطنوا يف الكوفه كانوا من العظ رس باعتبار أن الغالبيةى الفُ الغالب يطلق عل
وكان هناك من غري الفرس ، الفرسمراء لكثرِة ما كان يقطنها من احلوممنا مسيت الكوفه بالكوفة ، الفرس

مراء احل من الفرس فسميت بالكوفة من غري العرب كانوا النسبة الغالبة لسكان الكوفة كانت  لكنو ضًا أي
والبياض بعكس  مرةاحلُ الغالب على بشرهتم ، هكذا تشبيهًا هلا بلون سكاهنا وكأن الغالب على بشرة الفرس

  .رِة ما كان يقطنها من الفرسمراء لكثاحلفقيل هلا الكوفُة  مرةما هو الغالب على بشرة العرب وهو السُ 
راساين وهناك رايُة اليماين وهناك اخلهناك رايُة ، ختتلُف فيما بينها ت شيعيةيف الكوفِة ثالُث راياٍت ثالث رايا

يصل  ملهذه الرايات  - هدُي الكوفه وبها ثالُث رايات قد اضطربت بينهالميدخُل ا -رايُة أهل العراق 
من هذه الرايات  كل راية، كل واحٍد من هؤالء،  ردو  قتل والقتال وممنا هناك أخذٌ اإلختالف فيما بينها مىل ال

، يف ذلك هناك اضطراب هناك اختالف ا الغلبةتريد أن تكون هل وكل راية، قاحلعي بأهنا هي صاحبُة تد
ل قتتاحد القتل واالومال لو كان االختالف وصل مىل ، ال يصل مىل حد القتِل والقتال االضطراب اهذ

اختالف على مستوى النزاع على ، اضطربت اختلفت - قد اضطربت بينها - الرواية قالت، لذكرت الرواية
هو صاحُب  تالف على مستوى كل واحد يدعي أنهاخ، اختالف على مستوى النزاع الفكري، لياتو سؤ ملا

يُة ار ، راسايناخلأنا قلت رايُة  - ا ثالث رايات قد اضطربت بينهاهدُي الكوفه وبهلميدخُل ا -ق احل
تأيت من ميران  راسانيةاخل ألن الراية، ن قادهتا من أهل البلديعين أن أهلها أ، وكذلك رايُة عراقيه، اليماين
قبالن أن الرايات الثالث رايُة اليماين ورايتان تُ ، ذلكورمبا يكون األمر غري ، اليمانيه تأيت من اليمن والراية

ورايُة  سيناحلهناك رايتان تقبالن من ميران يف بعض الروايات وهي رايُة ، سيينحلاورايُة  سيناحلمن ميران رايُة 
جاء يف  منشأ هذه االحتماالت هو من خالل ما، هذا الكالم كلُه على سبيل اإلحتمال، سييناحل

ُة طيع أن نفهم منه أن هناك رايتهناك من الروايات ما نس، عاينملالروايات حتدثت عن مثل هذه ا، الروايات
رايٌة حسنية تأيت من ميران و  وقد يفهم أيضًا أن هناك راية اليماين، رايُة اليماين وكذلك رايٌة عراقيةو  راسايناخل

  .راسايناخلرايُة وهي  ورايٌة حسينية
بُه بأنُه حسين س  ن  يف بعض الروايات هناك ما ورد ذكُر ، رسايناخليف الروايات حىت يف  طبعًا هناك تصحيف

وهذا راساين هو حسين وليس حسيين اخلكأن   هذه الروايةالذي يبدو من ، نُه حسييند ذكرُه بأوهناك ما ور 
أن هذه الرواية  الذي يبدو من خالل هذه الرواية، سيأيت الكالم اآلن يف الرواية رواياٍت عديدةمذكور يف 

منها ما تقول بأنُه  راسايناخلألن روايات ، راساين بأنه حسين وليس حسينياً اخليد مما جاء يف وصف تؤ 
أن تقول ب صادر الشيعيةملأكثر الروايات اليت وردت يف ا، حسييُن النسب ومنها ما تقول بأنُه حسيٌن النسب

ترجح بأن  عيةيصادر الشملاألكثر يف الروايات اليت وردت يف غري ا والنسبة، راساين حسيين النسباخل
ل من ميران وبأن خرى بأن سيداً حسنياً سيقبِ وايات أيبدو من ر ، وعلى أيٍ ، النسب راساين يكون حسيناخل
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سيين كأهنما احلسين وراية احليعين رايُة  ن يبدو من الروايات أن هذه الرايةومن كا، اً سيداً حسينياً سيقبُل أيض
، سيناحللإلمام صلوات اهلل وسالمُه عليه هو  من الروايات أن الذي يتوىل البيعةويبدو من عديٍد ، يتفقان

ايات شيعية مضطربة فقلنا هناك ر ، سيناحلبعد ذلك ستلقي أمرها مىل السيد  الكوفة أن القيادة يف يعين
ع اإلمام يبايلكن يبدو من خالل تتبع الروايات أن السيد الذي س، ضطراب هو االختالفاال، داخل الكوفة

هدُي الكوفة لميدخل ا - وايةوهذا أيضاً تشهُد به هذه الر  هو سيٌد حسين جودة يف الكوفةو ملموع ااجلميثل 
لإلمام صلوات اهلل وسالمُه عليه ألن  و الكوفةتصف - فتصفو له وبها ثالث رايات قد اضطربت بينها

، اهلل وسالمُه عليهيطلبون نصرة اإلمام صلوات هؤالء كلهم ، تفعسبب االضطراب بني هذه الرايات سري 
حىت يأيت  - نبر ويخطبلمله فيدخل حتى يأتي ا فتصفو -يصل حينئٍذ سريتفُع االضطراب  فاإلمام حني

  .وخيطب  يأيت منرب الكوفةنرب حىتملا
نرب يف ملنرب قد يكون هذا املراد من هذا املفلرمبا ا، قطعًا الكالم هنا عن منرب الكوفة عن أهم منرب يف الكوفة

 وءب البناء وحبسب نشسحب، وجود حالياً مليعين حبسب التقسيم ا، نرب يف الكوفةملالنجف وقد يكون هذا ا
ون يك قد، نطقة يف منطقة الكوفةملنرب األهم سيكون يف هذه املنرب قطعًا هو املقد يكون هذا ا، دن حالياً ملا

فلرمبا  حنن مع لفظ الرواية الكوفة هي الكوفة اولكن  الكوفةنرب يفملنرب يف النجف وقد يكون هذا املهذا ا
نبر ويخطب وال لمفيدخل حتى يأتي ا - الكوفة القامُم يف مسجد نربملنرب هو املراد من هذا امليكون ا

ة بكامهم ومن علو صوت حبيث من كثر  بكاءً يعين أن الناس ينفجرون  - يدري الناس ما يقول من البكاء
 هتيمن يعين، الناس بالبكاء ال مييزون ما يقول اإلمام صلوات اهلل وسالمُه عليه انشغالنحيب ومن الو  البكاء
ولذلك بسبب  اخلطبةإلمام أثناء او من البكاء وتنفجر الدموع منهمره  وحالة الروحانيةلناس حالة من على ا
ل الناس فرداً فرداً كقطعاً ال يعين  ، الناس ال يلتفتون مىل ما يقولُه اإلمام صلوات اهلل وسالمُه عليه الةاحلهذه 
يف ذلك اإلجتماع الكبري أن  العامة يعين الظاهره تتحدث بالوجه العام لتفتون مىل ما يقول وممنا الروايةال ي

نبر لمتي اأحتى ي -ه اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه ما يقول ىلمالناس من كثرة البكاء أصاًل ال يلتفتون 
وهو قول رسول اهلل صلى اهلل عليه  -من كثرة بكامهم  - ويخطب وال يدري الناس ما يقول من البكاء

يتحدث يشري مىل حديث منقول عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله عليه السالم هنا  اإلمام الباقر - وآله
سيني وقد قاداها الحو  سنيالحكأني ب  وآله وهو قول رسول اهلل صلى اهلل عليه - عن هذه الواقعة

مه جة صلوات اهلل وسالاحليف هذه الرواية هو اإلمام شار مليه مُ ـلسيين هنا ااحل - سينيالحها إلى لمفُيس
راد ملاو ، عليه السالمسيين هو ممام زماننا احلراد هنا بملا، سن العسكري ممام زماننااحلبن  جةاحلهو ، عليه

بأن ا تصل األخبار مليعين ، يؤول مليه أمر الشيعة يف الكوفة بعد هذا االضطرارسين هو السيد الذي احلب
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الذي يتصدى ، ة أن يتفقوا فيما بينهمحياول الشيع، قريب من النجف، جة قريب من الكوفةاحلاإلمام 
هو السيد ممثاًل عن شيعة العراق جة ممثاًل عن شيعة الكوفة احليلتقي باإلمام لقيادهتم وألمرهم والذي 

ها لمسيني وقد قاداها فُيسالحو  سنيالحكأني ب -جة وببيعته يبايع الناس احلالذي يبايع اإلمام و  سيناحل
  .لبيعةتتم ا - سيني فيبايعونهالحإلى 

خيرج سين احلجة عليه السالم اإلمام قادم بقواتِه و احلحينما يلتقي باإلمام سين احلويف الروايات أن السيد 
فيما بني يلتقيان يف األرض اليت تكون ، بقواتِه أيضًا ويلتقيان على مشارف النجف على مشارف الكوفة

قيان على مشارف النجف على مشارف يلت، شارف على مشارف النجفمليلتقيان على ا، النجف وكربالء
من النجف فيلتقيان سين خيرج مليه من الكوفة احلو  جازاحلمقبل من جهة قبل من أي جهة؟ اإلمام مُ الكوفة 

صلوات اهلل وسالمه عليه وممنا خرج إلستقباله أن هذا هو اإلمام ب سين يعرفاحل، على مشارف النجف
لذلك ، لكي يطمئن الناس من حوله ؟اإلمام أموراً ألي شيءٍ  لكنه يطلب من، بيعته ولتجديد العهد معهلو 

، الروايات كان بيده قضيب يظهر من بعضبيده كما  ماإلما، يطلب من اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه
، يزران خصوصًا يف السفراخلؤمن يستحب لإلنسان وللوجيه للسري أن حيمل معه لموالقضيب يستحب ل

إلمام يقول له من من عالمات اإلمام مذا ما زرع القضيب اليابس يف األرض فأنه سين يطلب من ااحلفالسيد 
يورق فاإلمام يأخذ هذا القضيب اليابس فيضعه يف األرض فيخضر ويورق والناس ترى ذلك أمام و  خيضر

 ،بيده و فإهنا تنزُل عليه مذا أشار مليهااجلأعينها يقول له من من عالمات اإلمام مذا أشار مىل الطيور يف 
على فرس اإلمام على بدن اإلمام وتقف الطيور على منكيب  اإلمام يشري مليها بيده فتنزل الطيور تنزل الطيور

، مور من اإلمام حىت يرى الناسسين يطلب مثل هذه األاحلالسيد  جةنتيبال، اإلمام صلواُت اهلل وسالمه عليه
فيبايع  أبايعكأعطين يدك كي  رسول اهلل نريد البيعة يقول يابن فحينئذٍ  جةاحلبأن هو اإلمام  ملهو عا ومال
شار مليها مُ ـلا ةيبايع الناس وتتحقق البيع ةصلوات اهلل وسالمه عليه وببيعته هذه تبايع الشيع سين اإلماماحل

  .ةيف هذه الرواي
 الراية لميس - فيبايعونه - الراية لميس - سينيالحها إلى لموقد قاداها فيس يسينالحسني و الحكأني ب

 اجلمعة الثانيةمذا كانت  - الثانيه الجمعةسيني فيبايعونه فإذا كانت الحها إلى لمفيس - القيادة لميس
ولذلك الروايات اليت تقول بأن اإلمام يكون ظهوره يف يوم ، ةيعين الذي يبدو أن هذا األمر يتم يف يوم مجع

والذي سيصادف ، يكون يف يوم السبت مكةره يف و ومن كان يف بعض الروايات أن ظه ةهذا يف مك ةمعاجل
فالذي يبدو من ، ساب الشمسي يوم النوروز كما يف بعض الرواياتاحلوسيصادف أيضًا برم العاشر من حم

 ةالثاني ةمعاجلألنه يدخل وخيطب يف الناس ويف ، ةمعاجلأنه أن اإلمام يدخل مىل النجف يوم  ةهذه الرواي
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سجد مليه خيرب الناس بأنه سيخرج لكي خيطط هلم مسجداً عظيماً ألن ايكون اإلمام صلوات اهلل وسالمه عل
معة الجفإذا كانت  - اليت جاءت تصلي خلف اإلمام املةساحته كافيه لألعداد اهلمتكن  مليكن  مل

الصالة  -تضاهي يعين تساوي تشابه  - خلفك تضاهي الثانية قال الناس يابن رسول اهلل الصالة
الذي يبدو هو  - سجُد ال يسعنالمف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله واخل خلفك تضاهي الصالة

قبل  القبيلةمرتاد يقال للذي يسبق  - سجُد ال يسعنا فيقول أنا مرتاٌد لكملموا -نا الكوفة كما قلمسجد 
اء ملفإذا ما جف ا اء والكألملا اواطن اليت يكثر فيهملالعرب كانوا يقطنون يف ا، اءملأن خترج للبحث عن ا

فريسلون شخصاً أو أكثر من شخص يرتاُد هلم  اء والكألملا يبحثون عن مكاٍن أخر يتواجد فيه ى الكألوانته
مرتاد لكم يعين مين سأخرج أحبُث عن  - أنا مرتاٌد لكم -الطريق يبحث هلم عن مكان يقال له الرامد 

  .ىن مسجداً للناسب  مكاٍن كي خنططه كي يُـ 
، الكوفةألن هو يف  - أنا مرتاٌد لكم فيخرج إلى الغري -كان فيقول مليق افبعد أن يشكو الناس له ض

النجف هلا أكثر من اسم من أمسامها  ،والغري من أمساء النجف - فيخرج إلى الغري -الغري النجف 
البيضاء كان هناك يف أرض  احلجارةالعرب الغري هي  لغةوالغري يف أصله يف ، الغري أو من أمسامها الغريني

عند العرب ومن كان  بل متعارفةاجلالتل ب ةقليل تسمي ارتفاعطبعًا التل ، لنجف كان فيها تالن أو جبالنا
بل على كل ما أرتفع من األرض حىت اجله لمطلق كامل العايل من األرض لكن العرب تاهل االرتفاعبل هو اجل

 حجارةبيضاء  حجارةالتلني  هذين ،حجارةفكان هناك تالن يف أرض النجف ، لو كانت مرتفاعًا قليالً 
فيخرج إلى الغري فيخُط  -بيضاء بلوريه  حجارةدر النجف ، بلوريه ومنها كان يستخرج در النجف

تد على عده  مي يبدو من الوصف د كماسجد ميتملذا امسجد كبري جدًا يعين ه - مسجدًا له ألف باب
فإذا أردنا أن ، باب عرض ثالث أمتارلو نعطي لكل ، سجد ألف بابمليعين مذا كان هلذا ا، مرتاتكيلو 

كانت ا  أالف مرت يعين ثالث كيلو مرتات فقط مسافات األبواب مذ نضرب ثالث أمتار يف ألف هذه ثالثة
بني باٍب وباب  املسافةوكم تكون ، األبواب عرض األبواب ثالث أمتار ورمبا الكالم يكون أكرب من ذلك

على األقل قد تكون مثالً ، كون بني باب وباب مسافةبد أن يال، انب بابجبسجد ال يبىن باب ملقطعًا ا
  ةسجد ميتد مىل عدملمرت وحينئٍذ مذا أردنا أن حنسب هبذا الشكل سيكون ا مئة، مخسون مرت سافةملا

يأيت مليها الناس من كِل مكان الروايات تقول مذا ظهر اإلمام ال  يةملعا ةصال ةمرتات وقطعاً هذه الصالكيلو 
 فضلمليرويها ا ةالرواي، تقول ةيف بعض الروايات عندنا رواي، ن ُّ مىل الكوفةيف األرض مال وهو حي يبقى مؤمنٌ 

 على بغله سفواء معةالجحتى يخرج الرجُل يوم  -ة عمر عن ممامنا الصادق عليه السالم تقول الروايبن 
 السيارات الصغرية ،ا سيارات زماننيعين ميكن أن تكون يف، والسريعة اخلفيفة البغلةالسفواء هي  البغلة -
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حتى  -للتوقف  اً ركة ويف أن جتد مكاناحلتكون سهله يف االنتقال ويف  السريعةو  الصغرية السيارة، السريعةو 
ألن  ؟اذامل ،معةاجلال يدرك صالة  - فال يدركها معةالجمعة على بغلٍة سفواء يريد الجيخرج الرجل يوم 

حتى  - تذهب بالسيارات بالوسامط النقلية ؟س كيف تذهباعًا النكان كبري جدًا واإلزدحام هامل وقطملا
 فال يدركها معةالجيريد  - اخلفيفة السريعةالسفواء  البغلة - معة على بغلٍة سفواءالجيخرج الرجل يوم 

 ! ؟سجد أي صالةمليف الطرق ولسعة ا االزدحاملكثرة  -
فيقول اإلمام أنا مرتاٌد لكم فيخرج إلى  - ناساليني من الملصاله يعين تشارك فيها ا، هذه يةملصالة عا

عليِه  - ليونيةملسجد حبيث يكفي هلذه األعداد املهذا ا - الغري فيخُط مسجدًا لُه ألف باب يسُع الناس
ديث عن بناء احللكن الذي يناسب الكالم يناسب ، األصيص يف لغة العرب لُه أكثر من معىن - أصيص

رمر أو غري ملقد يراد من األصيص مثاًل ا، قال أص  الشيء مل سُه نعمهُ قصود من األصيص يملمسجد مما ا
راد من األصيص األصيص أيضًا يف لغة العرب ما ملأو ا، ذلك الذي يوضع على البناء فيكون البناُء أملساً 

، بعض األزاهري الورود الصغريةيعين بعض الشجريات هذي السنادين اليت توضع فيها ، نسميه بالسندان
ذي نسميه سندان وتزرع فيه يف لغة العرب يقال لل، لناس يزرعون يف السنادين اليت هي مجع سندانا

وتزرع كذلك فيه نباتات الظل اليت ال حتتاج مىل الشمس وتوضع داخل البيوت يف لغة  واألزهار األشجار
راد أن جدران مللرمبا اف، زيف أو البالستيكي أو أي شيء أخر يقال لُه أصيصاخلالعرب يقال هلذا السندان 

األصيص هو و  أصص مجع ألصيص، توضع فيها األصص، سجد توضع فيها هذه السنادينملزوايا ا، سجدملا
يعين يرسل أمراً يبعث ، يرسل - صيص ويبعثلُه ألُف باب يسُع الناس عليِه أ فيخُط مسجداً  -السندان 

عين من جهة كربالء ومال ال يقصد يعين ي - سين عليه السالمالحويبعث فيحفر من خلف قبر  -أناسًا 
سين عليه السالم لهم نهراً الحويبعث فيحفر من خلف قبر  -ممنا من جهة كربالء و من نفس القرب القرب 
ا يف بلني الذين كاناجلالغريني نسبًة مىل ، وقلت من أمساء النجف الغري والغريني - يجري إلى الغريين

وهناك يف ، در النجف الذي يستحُب التختم به، ضاء وهو در النجفالبي جارةاحلالنجف يستخرُج منهما 
ا من نظر مىل در النجف فكأمن، بعض األخبار أن التختم بدر النجف كأن الروايات تقول أن من نظر مليهِ 

هكذا ورد يف بعض األخبار من هنا يأيت استحباُب ، ؤمنني صلوات اهلل وسالمُه عليهملمري انظر مىل وجه أ
  .ُه عليهتبُط بأرِض علٍي صلوات اهلل وسالمبدر النجف ألنُه ير التختم 

لهم نهرًا يجري إلى الغريين حتى ينبَذ  -يعين من جهة كربالء  - سينالحويبعث فيحفر من خلف قبر 
 وحىت هذه العبارة :حىت – حتى ينبذ في النجف -اء مىل النجف ملذ يعين حىت يصل ابين - في النجف

من  رويبعث فيحف -بعد متام الرواية  العبارةعلى هذه سأأيت  - حتى ينبذ في النجف -دقيقه جداً عبارة 
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النهر جيري مىل الغريني يعين من  ، جيري - سين عليه السالم لهم نهرًا يجري إلى الغريينالحخلف قبر 
ينبذ   - ينبذ في النجف حتى -كربالء مىل الغريني هو جيري كما جتري األهنار لكن مذا وصل مىل النجف 

قصود على فوهة النهر يعين على ملا - حتى ينبذ في النجف ويعمُل على فوهته قناطر -كأنُه يرمي 
على  - ويعمل على فوهته -اء ملكان الذي جيري فيه املراد يعين هو نفس املفوهة النهر ا، جانيب النهر
 - حاء في السبيلأر طر و ويعمل على فوهته قنا -جسور يعين  ،ألجل العبور - قناطر - جانيب النهر

الذي تتحدث وفقًا للذوق  طبعًا الرواية، قصود يعين أرحاءملا - وأرحاء في السبيل -أرحاء مجٌع لرحى 
، األرحاء مجع رحى، كانوا حيتاجون مىل األرحاء  لناس يف زمان الروايةألن ا، يعيشه الناس يف زمان الرواية

فاإلمام يقول بأن ، للناس قضيه مهمة ية كانت بالنسبةهذه القض، بوباحلوالرحى اليت تستعمُل لطحن 
 كومةاحليعين ، هكذا جمانًا تستعمل اإلمام يفتح النهر ويضع قناطر للعبور لعبور الناس وكذلك يضع أرحاء

  .تعمل هذا األمر
لنجف ا اء مىلملقصود هنا يعين أن اإلمام حيفر هذا النهر من كربالء حىت يصل مىل النجف ويصل املطبعًا ا
قد يكون البعض منها أرحاء وقد ، تنتفع منها، سور والقناطر ويضع منشئات الناس تستفيد منهااجلويضع 

لكن هذا الكالم يتناسب مع الزمان الذي قيلت فيه ، الناس تنتفع منها يف حياهتا اليوميةيكون أشياء أخرى 
سالمه و  اً يف زمان اإلمام صلوات اهللقطع، يول عن السيوفاخلمثل ما تتحدث الروايات عن ، هذه الروايات

، بالبديهةلعصره وهذه مسألة معروفة  مناسبةاألجهزة والوسامل اليت تكون و  اآلالتعليه اإلمام سيستعمل 
، متوفرة يف زماهنملوجودة املاألشياء او  واألسباب اآلالتو  لكن األممة حينما يتحدثون يتحدثون عن الوسامل

 احلسور على هذا النهر وكذلك ينشئ منشئات تكون للصاجلو  ينصب القناطرالرواية أن اإلمام فمقصود 
 ورمبا أيضاً يعمل أرحاء - أرحاء في السبيلو  ويعمل على فوهته قناطر -الناس ينتفعون منها  احلالعام لص

 أرحاء في السبيل وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتلو  ويعمل على فوهته قناطر -أن الناس حتتاج مليها و 
كأن تكون قفة ،  بوباحل، يضع فيه الناس الطعام، رأةملتضع فيه ا، مكتل الشيء الذي تضع فيه العجوز -

الرب  - رفيه بُ  -كتل هو الذي ُيكال فيه يوضع فيه الكيل ملا - وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتل -مثالً 
كربالء والطرق مفتوحة ناء متصل ما بني النجف و يعين كأن الب - حتى تطحنه بكربالء -نطة احلهو 

تصل مىل  و  من أطراف الكوفة أة العجوز خترج من أطراف النجفر ملسور موجودة فكأن بااجلالقناطر و و 
  .وجودة على النهر اليت هي موضوعة يف السبيل العامملكربالء فتطحن يف واحدة من هذه األرحاء ا

يتصل بيوت و  سجدًا له ألف بابويبني في ظهر الكوفة م - عمر يقولبن  فضلملعندنا يف رواية ا
ويبني في نهر الكوفة  -ويبين نفس الرواية اليت قرأت منها عبارة منذ قليل  - يرةالحبو  الكوفة بنهر كربالء



 الحلقة السادسة عشر ري إمام زماننا صلوات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسك

- 01 - 

يرة حتى يخرج الحبنهر كربالء وب - تتصل بيوت الكوفة - مسجدًا له ألف باب ويتصل بيوت الكوفة
ولذلك ، تتصل البيوتفالبناء متصل س - معة فال يدركهاالجمعة على بغلٍة سفواء يريد الجالرجل يوم 

، أغلى أرض تباع يف ذلك الوقت هي أرض الكوفة، يف الروايات من أغلى أرٍض ستكون هي أرض الكوفة
هي العاصمة السياسية و  هلية وهي العاصمة الدينيةاصمة اإلهي الع، باعتبار ستكون الكوفة هي العاصمة

 - وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتل فيه بر حتى تطحنه بكربالء -افية أيضاً ية والثقلموهي العاصمة الع
سين عليه السالم لهم نهرًا يجري الحفيحفر من خلف قبر  - ة اإلمام عليه السالملمأعود مىل هذه الك

، النهر جيري يف الكوفة، طبعًا أنتم تعرفون النجف ال جيري فيها هنر - إلى الغريين حتى ينبذ في النجف
أحد األسباب اليت أو هو رمبا السبب األساس الذي ألجله ال جتري األهنار يف ، النجف ال جيري فيها النهرو 

لذلك ال ، رتفعةملاضية هي األرض امللقة ااحلجنف يف ة لمأنا قلت معىن كو ، أرض النجفالنجف هو ارتفاع 
  .يوجد هنٌر يف النجف

اء مىل النجف لكن فشلت صارت أكثر من ملإليصال ا وحىت عرب التأريخ صارت هناك حماوالت عديدة
لذلك هذه القضية اإلمام ، فرتة قليلة وانتهتليستمر جناحها وممنا  ملاوالت اليت جنحت الـمحوحىت ، حماولة

لكن  ، اء مىل النجفملسيصل او  سيصل النهر مىل النجف، شكلةملصلوات اهلل وسالمه عليه سيحل هذه ا
سين عليه السالم لهم نهرًا يجري إلى الحفيحفر من خلف قبر  - نهر جيريكأن الرواية تقول أن ال

مال و ، غرافية ألرض النجفاجلاإلمام لن يغري الطبيعة التضاريسية أو  - الغريين حتى ينبذ في النجف
واإلمكانات الوسامل و  بل رمبا اآلن يف زماننا توجد من اآلالت، اإلمام أن يغري هذه الطبيعة نابإمك
لكن اإلمام يريد أن ، عية اليت تستطيع أن تغري شيئًا من طبيعة أرض النجف فتستطيع أن تشق هنراً الصنا

جيري حىت يكون قريبًا من النجف بعد ذلك تتحول طريقة لذلك النهر يصل ، حيافظ على النجف كما هي
ألن الرواية ، جيري هبااء يصل بطريقة غري الطريقة اليت كان ملوكأن ا - حتى ينبذ في النجف -اء ملميصال ا

جيري كجريان األهنار لكن  - سين لهم نهرًا يجري إلى الغريينالحفيحفر من خلف قبر  -تقول هكذا 
اء ملرمى فيها ايُ ، اءملوكأنه يعين هناك طريقة ينبذ فيها ا - حتى ينبذ في النجف -مذا وصل مىل النجف 

  .اء مىل النجفمليوصل فيها ا
هندية ممارة شيعية ، يذكرون أن أحد اإلمارات اهلندية اليت كانت موجودة يف اهلند، ونلرمبا يف التأريخ يذكر 

، كان أحد وزراء هذه اإلمارات جاء مىل زيارة النجف،  يف مناطق أخرى من اهلنديف أطراف أخرى و  يف لكنو
لناس مليه يف النجف من عتبار هذا أمري وزير إلمارة شيعية شكا اشكا الناس مليه باو ، ؤمننيملمىل زيارة أمري ا

ة فشكا الناس مليه ذلك احليف الغالب تكون م اآلبارمياه و  اآلبارألن الناس يعتمدون على مياه ، اءملقلة ا
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فر من جهة اهلندية وممنا هي أصالً احلحفر و ، هذا النهر حاول أن يوصل مياه الفرات مىل النجف، راً فحفر هن
هذا الوزير اهلندي حفر هنرًا من منطقة اهلندية ما تسمى اليوم  مسيت اهلندية أساسًا مسيت اهلندية ألن

نطقة باهلندية ألن هذا الوزير اهلندي هذا ملنطقة باهلندية مسيت املفلذلك مسيت هذه ا، باهلندية باجتاه النجف
لت مىل هذه الساقية اليت وص، وعرفت هذه الساقية باهلندية نطقة هنراً ملالوزير الشيعي اهلندي حفر من هذه ا

كان   0011 :حدود سنة، 0011 األمر كان يف حدود سنة:هذا ، يستمر هذا األمر كثرياً  ملالنجف لكن 
  .اء عن النجفملانقطع او  مرت هذه الساقيةانطمر طُ و  استمر لسنوات قليلةو  هذا األمر

احب ص، واهراجلواهر الشيخ حممد حسن النجفي رمحة اهلل عليه يف زمان صاحب اجليف زمان صاحب 
عروفة ملميتد يف أراضي عشاير بين حسن ا كان  واهر حاول أن حيفر هنرًا يوصله مىل النجف وهذا النهراجل

ف هو مىل معرو و ، نطقة بكراية هذا النهرمليف تلكم ا العشامراشرتكت العشامر العراقية و  ويصل مىل النجف
هناك ، السيدري چـمى أيضًا بواهري ويساجلري چ، واهري يف النجفاجلري چزمن ليس بالبعيد معروف 

أخرج عن ري سعده ومن چري سعده وهذا يف األصل چـهر الفرات يف أطراف النجف يسمى بأثار لن
ري سعده هذا يف األصل كان يسمى بنهر سعد چ، لفامدة التأرخييةية أقول هذا للموضوع لكن للفامدة العملا

شهورين ملاردشري من أكاسرة الفرس ابن  سابور، فبن أيب وقاص وهو يف األصل هنٌر حفره سابور ذو األكتا
بن  سابور، ويف كتب العرب يسمونه سابور، سابور ذي األكتاف يقال باللغة الفارسية شابور، يف التأريخ

كان   ؟اذا مسي بذي األكتافمل، شهورين مسي بذي األكتافملاردشري من أكاسرة الفرس ومن حكامهم ا
ن مذا ميسك بالرجل ثة وكان قويًا جدًا حبيث كااجلوجسيمًا كان عظيم  كان وسيماً ،  سابور مديد القامة

مالت العسكرية على احلوهو صاحب ، فيه فسمي بسابور ذو األكتافميسك به من كتفيه فيخلع كت
ألنه ، مالت العسكرية يف تاريخ الدولة الساسانية على العرب قادها سابور ذو األكتافاحلأقوى ، العرب

ن أنه كان من مجلة األمور هذي قصة طويلة كانوا ينقلو ، نت هتاجم القوافل التجارية للفرسقبامل العرب كا
  .فيه فسمي بسابور ذي األكتافميسك بالعريب فيخلع كت

 رّي وغ  ، هذا النهر يعين أعاد حفر هنر الفرات وهو ما يسمى بنهر الفرات القدمي يف كتب التأريخحفر هنرًا 
رى مىل أن وصل مىل منطقة الـمجناطق حىت غري  ملوصل فيه مىل هذه او  ألنبارجمرى هنر الفرات من جهة ا

،  ليجاخلمن الشعيبة فتح له فتحة صب  يف و  أدخله يف أهوار يف هور بين أسد مث مىل منطقة الشعيبة، الشعيبة
مىل أراضي مبثابة حاجز حيجز القبامل العربية عن الوصول ، ندقاخلكان هذا مبثابة حاجز كان يسمى بنهر 

فامتد يعين من جهة األنبار متصل مىل كربالء حىت يقال من أصل هنر العلقمي هو من ، مملكة الساسانيني
يكن هذا النهر يسمى  ملواقعة الطف لقمي تسمية متأخرة يعين يف زمان فروع هذا النهر ومن كان تسمية الع

وممنا مسي  بالعلقمي يف أواخر العصر  ،يسمى بنهر الغاضريات، كان يسمى بنهر الفرات،  بنهر العلقمي



 الحلقة السادسة عشر ري إمام زماننا صلوات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسك

- 01 - 

، ا اعاد حفره مسي  بالعلقميم  ل  ، ستعصم العباسيملالعلقمي وزير ابن  ا أعاد حفره مؤيد الدينم  ل  العباسي 
يعين يف أيام واقعة ، هذه التسمية اليت تذكر يف األشعار عن هنر العلقمي ما كانت معروفة يف الزمن األول

ممنا كان يسمى بنهر الفرات بعد ذلك مسي بنهر العلقمي و ، هذا النهر بنهر العلقميالطفوف ما كان اسم 
 على أي حال هذي تفاصيل تارخيية ال أريد، العلقمي الذي أمر حبفره وجتديدهبن  نسبًة مىل مؤيد الدين

ر الفرات ري سعده هو يف األصل النهر الذي حفره سابور مث احنرف هنچـفما يسمى ب، اإلسهاب فيها كثرياً 
أيب وقاص حفر يف هذه بن  ا جاء سعدم  ـل، وهنر الفرات احنرف أكثر من مرة، وجود اآلنملرى االـمجمىل 

ري چ، ري سعدهچـمسي برور الزمن مب، فسمي بنهر سعد، أيضاً ألجل التخندق خندقاً عسكرياً ، نطقة هنراً ملا
األتربة طيان و واخراج مايف بطنها من األ ة كري وكري هو حفر األهنار تنظيف األهنارلموهو مأخوذ من ك

واهري هو نفسه هذا النهر الذي كانت بداياته قد حفرها اجلري چو، ري سعدهچـفسمي ب، وغري ذلك
اء وصل مليصل ا ملواهري وحفر مناطق جديدة ولكن أيضًا اجلفر من جديد الشيخ احلالوزير اهلندي اعاد 

واهري وهو السيد أسد اهلل األصفهاين أوصل اجلمذة الشيخ بعد ذلك أحد تال، بشكل يعين ضعيف وانقطع
لذلك ، يستطع بعد ذلك أن يوصل ملاء مىل ما يقرب من مسافة ثالث كيلومرتات من النجف و ملا
اء مىل النجف ملهندسون اقرتحوا عليه أن تكون هناك اقنية جوفية مبستوى أبار النجف وبالتايل وصل املا

، للهجرة 0011 :ة ومذكورة يف شعر النجف يف الشعر النجفي كانت سنةاء وكانت سنة مشهودملوصل ا
  .اء مال عن طريق اقنية جوفية ُحفرت مبستوى األبارمليصل ا مللكن ، اء مىل النجفملوصل ا

سين عليه الحويبعث فيحفر من خلف قبر  -ولذلك الرواية رمبا تشري مىل هذه القضية ألن الرواية تقول 
سني يعين أنا قلت ليس احلورمبا حيفر هلم هنرًا من خلف قرب  - يجري إلى الغريينالسالم لهم نهرًا 

على أي حاٍل ، مبا هي اهلندية أيضًا نفس الكالمفلر ، قصود يعين القرب نفس القرب وممنا من خلف كربالءملا
قالت حىت  ما بدلتيعين حىت يرمي الرواية  - يحفر لهم نهراً يحري إلى الغريين حتى ينبذ في النجف -

عىن أن اإلمام حيافظ على ملفلرمبا يف الرواية اشارة مىل هذا ا، قالت حىت ينبذ يف النجف، جيري يف النجف
احرتامًا هلذه القبور اليت دفن فيها  ؟ألي شيءٍ ، وقد يكون ذلك احرتاماً ، الطبيعة التضاريسية ألرض النجف

احرتامًا هلذه األرض كل ، مجعنياهلل وسالمه عليهم أ ليامهم صلواتاليني عرب التأريخ من شيعتهم ومن أو ملا
، األولياء واألخيار وخرية أشياع أهل البيت دفنوا يف هذه األرض الطاهرةو  مكان يف النجف دفن فيه األنبياء

 اإلمام ال يغري شيئاً من تضريسها أو من تضاريسها، ن دفنوا فيهاملاحرتاماً ذه األرض و فلرمبا اإلمام احرتاماً هل
يعين  - أنه يحفر لهم نهرًا يجري إلى الغريين حتى ينبذ في النجف -األرضية فتكون العملية هكذا 

ياه ملأحد األسباب كما قلت هو أن أرض النجف مرتفعة واألنه ، اء مىل النجفملا ميصاليف  هناك طريقة
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أن حتفر النهر مبستوى  مىل واهري قالوا له بأن أنت حتتاجاجلا حفر الشيخ ملوفية منخفضة أيضًا لذلك اجل
شايخ شيوخ العشامر الكبار كان طويل القامة جداً ملك حادثة طريفة كان هناك أحد احىت هنا، أبار النجف

ا وصلوا مىل مكان معني  مل واهري طلب منه أن ينزل يف داخل النهراجليقولون أن الشيخ ، عا امسه شيخ منّ 
واهري اجللشيخ ومال ل، طلب منه أن ينزل احرتاماً  القامة جداً كي يقيسوا كان هذا الرجل طويل القامة فارع 
كان يف ،اء غطاُه وغطى يديه غطى حىت أطراف أصابعه ملنزل وطلب منه أن يرفع يديه يقولون حىت أن ا

هو هذا ، هازيج يقولون مناع مناع راسك بالسما ورجليك بالقاعاألذلك الوقت هكذا لطولِه كان يهزجون 
 مللكن مع ذلك وصل النهر مىل مكان معني و و ، داخل النهرواهري يف اجلي أنزلُه الشيخ الشيخ مناع الذ

اء عن طريق ملاء مىل النجف رمبا وصول امللذلك عندنا يف الروايات وصول ا، اء مىل النجفمليصل ا
  .اء مىل النجفملقد يكون هو هذا من مجلة عالمم الظهور وصول ا، األنابيب

اء ينقل مليهم عن طريق ملكان ا،  اءملالنجف يف األزمنة القدمية كانوا يعانون كثريًا من ا عندنا رواية ألن أهل
يف بعض ، شربة جدًا حبيث ال ميكن أن تُ احلبار مألنه تأيت أيام تكون مياه اآل، السقامني من هنر الكوفة

لذلك ، ن أن تشربة جدًا ال ميكاحلميف بعض األوقات بار تكون مياهها أو حىت بعض اآل، أيام السنة
ؤمنني صلوات ملرواية عن أمري ا، امنيتى به من الفرات من فرات الكوفة عن طريق السقحيتاجون مىل ماء يؤ 

 - اء بنجفكم فتوقعوا ظهور قائمكملمجرى او  إذا ظهرت النار في حجازكم -اهلل وسالمه عليه تقول 
إذا ظهرت النار في  - نابع النفطيةملنفط نار اراد من النار هي نار الملمذا ظهرت النار يف حجازكم رمبا ا

 - اء بنجفكم فتوقعوا ظهور قائمكملموجرى ا -ألن من العالمات  - اء بنجفكملمحجازكم وجرى ا
اء مىل النجف بعدما جاء السيد ملوصول اوهو لذلك كان هناك من الشيعة من توقع واعترب هذه العالمة 

  .0011 :اء سنةملحفر هذه األنابيب ووصل اأسد اهلل األصفهاين رمحة اهلل عليه و 
اإلمام ، ر العاملي رمحة اهلل عليهاحلالشيخ  اهناك رواية عن اإلمام السجاد صلوات اهلل وسالمه عليه ينقله

اء وصل مىل ملالسيل يعين ا - طرلمالنجف السيل وا إذا مأل - يقول ؟السجاد عليه السالم ماذا يقول
وهذه أوضح  - درلمجاز في األحجار واالحطر وظهرت النار بلميل واالنجف الس إذا مأل -النجف 

در ملأحجار ا - درلمجاز في األحجار واالحوظهرت النار ب -نابع النفطية ملراد من النار هي نار املأن ا
 نتظرلمدر وملكت بغداد التتر فتوقعوا ظهور القائم المفي األحجار وا -يعين الصخور والرتاب والطني 

طيل عليكم هبذه التفاصيل التأرخيية لكن من مجلة األمور ضمون ال أريد أن أملروايات عديدة هبذا اهناك  -
  .اليت سيقوم هبا اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه أن حيفر هنراً جيري مىل الغريني حىت ينبذ يف النجف

نا الطوسي رضوان اهلل تعاىل لسي عن غيبة شيخالـمجأيضًا ينقلها شيخنا ، الرواية اليت بعد هذه الرواية



 الحلقة السادسة عشر ري إمام زماننا صلوات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسك

- 06 - 

دولتنا آخر الدول ولن يبقى أهل بيٍت : نا الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه قالالرواية عن إمام، عليهم
يعين ال توجد دولة بعد دولتهم وممنا قيل هلا دولة أي  :دولتنا آخر الدول - لهم دولة إال ملكوا قبلنا

دولة أهل و ، يعين تنتقل من حاكٍم مىل حاكم، تتداول فيها الرماسة، المليتداول فيها ا، كماحليتداول فيها 
 دولتنا آخر الدول -م بني األممة أوالً بإمام زماننا مث رجعة أممتنا كاحليتداول فيها ، يت هي آخر الدولالب
لدول ولن دولتنا آخر ا -وممنا تستمر مىل مدٍة زمانيٍة طويلٍة جدًا مىل يوم القيامة ، يعين ال دولة بعدها -

يعين أي جمموعة هنا أهل بيت مصطلح ألن أهل البيت هم  - يبقى أهل بيٍت لهم دولة إال ملكوا قبلنا
ال توجد جمموعة ال حزب ال  - ولن يبقى أهل بيتٍ  -هة اجلقارنة من هذه ملهلم فكر فا، قادة هلم منهج

ستكون هلم  يعين :هل بيٍت هلم دولةولن يبقى أ - ولن يبقى أهل بيٍت لهم دولة إال ملكوا قبلنا -طامفة 
ا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا مثل سيرة و ال يقوللئ، إال ملكوا قبلنا -وا دولة ؤ دولة بإمكاهنم أن ينش

هنا اآلية  {تَّقِنيَلملِ }وَالْعَاقِبَةُ :عاقبة األمر قال - {تَّقِنيَلملِ }وَالْعَاقِبَةُ :وجل  وهو قول اهلل عز ، هؤالء
  ؟نملميدة وممنا جاءت معرفة باأللف والالم يعين أن حقيقة العاقبة هي احلسنة والعاقبة احلالت والعاقبة ما ق

  ؟تقونملومن هم ا، تقنيلمل
عىن ملوبا، مجعنيعصومون صلوات اهلل وسالمه عليهم أملعىن األصل هم األممة املقيقي بااحلعىن ملتقون باملا

تقون الذين ملستبصرون هم املشيعتنا ا، ستبصرونمللروايات شيعتنا اتقون يف املا، ازي هم شيعتهمالـمج
العاقبة أن النهاية  {تَّقِنيَلملِ }وَالْعَاقِبَةُمبعرفة ممام زماهنم استبصرت بصامرهم ، استبصرت قلوهبم وعقوهلم

اهلل صلى اهلل تقني وهذا هو معىن قول رسول ملوأن األمر يف آخره يعود مىل ا، تقنيلماألخرية ال تكون مال ل
ظهور ممامنا هو يوم مىل فكل هذا الزمان من زمان آدم  - للباطل جولة وللحق دولة - لمعليه وآله وس
دولة ممام زماننا ورجعة أممتنا دولة ، قاحلديد الطويل العريض فذلك هو دولة ملأما الزمان ا، جولة الباطل

ال تبقى جمموعة وال حزب وال مفكر ، ى أهل بيتفال يبق، مجعنيأممتنا صلوات اهلل وسالمه عليهم أرجعة 
حىت ال ، الروايات هكذا تقول، والمحىت ميلكوا ويظ ؟اذاملال تبقى جمموعة مال ومتلك ، وال قامد مال وميلك

ق فقط يف جهة واحدة وهو ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه احلألن ، يقولون بعد ذلك لو ملكنا لعدلنا
، لو ملكنا يقولون هكذا - ت لهم دولة أال ملكوا قبلنا لئال يقولوا إذا رأوا سيرتناولن يبقى أهل بي -

  .مذا ملكنا سرنا مثل سرية هؤالء
غري ، متدين، وال شيعي، وال سين، وطين وال، وال لربايل، وال يبقى قومي، ال يبقى شيوعي، ال يبقى أحد

التجارب و  الواقع العمليو ، وايات صرحية واضحةهذه الر ، لممال وحيكم ويفسد ويظ، من أي اجتاه، متدين
سن العسكري صلوات اهلل احلبن  جةاحلق منحصر فقط باحلألن ، العملية عرب التأريخ شاهدة على ذلك



 الحلقة السادسة عشر ري إمام زماننا صلوات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسك

- 07 - 

على ق احلق فإهنم مهما فعلوا لن يستطيعوا أن يقيموا احلوسالمه عليه ولو كان هناك ناس يريدون أن يقيموا 
انب الذي ال يتمكنون من اجلبقدر ما يتمكنون وبقدر ما يتمكنون حينئٍذ  موهوجهِه األكمل وممنا قد يقي

ق أبدًا وممنا الكالم ألجل بيان هذه احلهذا ال يعين أننا ال نسعى إلقامة ، لمالظو  مقامته سيقع فيه الفساد
عليهم ق وأن الكمال وأن العدل ال يكون مال يف أهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه احلقيقة أن احل

ولن  -هلم دولة أي بإمكاهنم أن يقيموا دولة  - ولن يبقى أهل بيٍت لهم دولة إال ملكوا قبلنا -أمجعني 
أما الذين ليس بإمكاهنم أن  - إال ملكوا قبلنا -بإمكاهنم أن يقيموا دولة  - يبقى أهل بيت لهم دولة

ولن يبقى أهل بيت  -الذين هلم ممكانية ، يقيموا دولة ال يستطيعون أن يقولوا لو ملكنا لسرنا بسرية هؤالء
لهم دولة إال ملكوا قبلنا لئال يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤالء وهو قول اهلل عز  

 .ونلمفإهنم سيحكمون ويظ - {تَّقِنيَلملِ }وَالْعَاقِبَةُ :وجل  
السالم قال: إذا قام القائم جاء بأمر غير عن أبي خديجة عن أبي عبد اهلل عليه الرواية اليت بعدها: 

، وسيأيت بأساليب، وسيأيت بقوانني، قطعًا اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه سيأيت بنظام - الذي كان
لفاء عرب اخل أخفاهاستتضح الكثري من األمور اليت ، سيكشف الكثري من األمور، قامقاحلوسيبني الكثري من 

فحينئٍذ ، قامق كما هياحلسيبني ، سيكشف عن وجه دين رسول اهلل، نسيكشف عن وجه القرآ، التأريخ
ألن الناس تسري  - إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي كان - سيكون هذا األمر خمالفًا للذي عليه الناس

  .يف طريق وهو سيأتيهم بطريٍق جديد
هدّي شباٌب ال كهول فيهم لمصحاب اين صلوات اهلل وسالمه عليه قال: أؤمنلمعن أمير ا :روايٌة أخرى

، هدّي شباب ال كهول فيهمملصحاب اأ - لحلملح في الزاد وأقل الزاد المإال مثل كحل العين وا
رمبا يف العرف يقولون على الذي بلغ ، الكهل يف روايات أهل البيت رمبا يف العرف خيتلف تشخيص الكهل

، يف العرف هكذا، ا بعد الستني يقال له شيخمسني ماخلوما بعد ، مسني يسمى كهلاخلمسني أو جاوز اخل
الروايات ، راد من الكهل من أمت الثالثنيملمجعني االبيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أ لكن يف روايات أهل

والشيخ قال من جاوز األربعني من جاوز األربعني وهذا ، الثالثنيمن جاوز هو الكهل ، هكذا تقول
ما توصلت  ،الطب لمما توصل مليه ع، ديثةاحلا توصلت مليه العلوم هذا الكالم يتناسب مع م، يتناسب

، مىل حقامق أن اإلنسان مذا بلغ مىل سن الثالثني تكون مجيع قدراته على النمو قد متت، مليه علوم األحياء
ول أن فلذلك يف الروايات تق، سديةاجلمذا ما جتاوز األربعني يبدأ اإلنسان حباالت اهلدم واإلهندام يف بنيته 

ما بعد الثالثني  ، من أكمل الثالثني جتاوز الثالثني هو هذا الكهل يعين سن الشباب من الثالثني فما دون
يعين  - هدي شباب ال كهول فيهملمصحاب اأ بأن -الرواية تقول ، بعد األربعني شيوخ وما، كهول
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اضية بأن الناس حينما ينظرون مللقات ااحلاإلمام أيضاً ممنا خيرج يف سن الثالثني ومر علينا يف ، النسبة الغالبة
، بعضهم يقدره يف األربعني ما بني الثالثني مىل األربعنيو  مىل اإلمام يقدرون عمره بعضهم يقدره يف الثالثني

هدي شباٌب لما أصحاب -قال ، يعين من الثالثني فما دون، ابصحاب اإلمام يف الغالب هم من الشبأ
الكحل يف العني بالقياس مىل العني يكون شيئاً  - مثل كحل العين -يهم الكهول ف - ال كهول فيهم إال

ولرمبا ، يعين مذا أردنا أن نقيس مقدار الكحل مىل العني سيكون قلياًل لكنه سيكون مشّخصًا واضحاً ، قليالً 
لح في لمإال كمثل كحل العين وا -شرافهم م وهم أفيه اإلشارة مىل ذلك أن هؤالء الكهول هم سادهت

لح قليل ولكن ملا - لحلموأقل الزاد ا - ولذلك اإلمام يقول، لح قليلملا، لح يف الزادملوكذلك ا - لزادا
  .لح له أمهية كبرية يف الزادملا

قدميًا ما كانوا يستعملوه ألن  ؟ااذمللح يف الطعام يف العصور القدمية ملقدميًا الناس ما كانوا يستعملون ا لمللع
ثاقيل الذين كانوا يستعملون ملكان يوزن با،لح كان غايل الثمن جدًا ملا، زن الذهبلح كان يوزن كما يو ملا
تمولون األغنياء األثرياء هؤالء الذين  ملساء أصحاب األموال او ؤ لوك الر مللح يف الطعام هم أعياُن القوم املا

مثل إال  -شارة مىل ذلك م أيضًا الرواية فيهاولرمبا ، لح كان غايل الثمن جداً مللح ألن املكانوا يستعملون ا
م نصار اإلمادثنا عن أن أفالرواية هذه وغريها حت - لحلملح في الزاد وأقل الزاد المالكحل في العين وا

ليس مهر ايات اليت حتدثت عن مهر الزهراء الشريفة الرو  ن يف الروايات الكالم لذلك قد تقرأو متِ قبل أن أُ 
أليس من مجلة مهر الزهراء يف الروايات ، له أكثر من أفق يف الرواياتالزهراء الذي دفعه األمري مهر الزهراء 

حينما ، وهذا موجود على ألسنة الناس، لحملهنر الفرات وهنر النيل معاين أخرى من مجلة مهر الزهراء هو ا
هة لغلو اجللح مهر الزهراء هلذه ملممنا قيل أن ا، لح على األرض يرفعونه يقولون هذا مهر الزهراءمليعين يقع ا

ألنه كان ، وكان عامة الناس يستعملونه للعالج للدواء فقط، كان يوزن كما يوزن الذهب،  مثنه كان مثيناً جداً 
كان هناك مناجم ،ما كان الناس يستخرجونه مثاًل من البحار ومن كل مكان ، ينقل من بعض البلدان

ألهنم كانوا ، فيكون غايل الثمن لح صافياً ملناطق يستخرج منها املخاصة يف بلدان بعيدة يف بعض ا
لح بشكٍل صايف ملهناك مناجم مواطن يف األرض يوجد فيها ا، يستخرجونه بشكٍل صايف من دون تنقية

  .على أي حاٍل أعود مىل الرواية، مال وعلى اإلبلاجلِ فكان التجار ينقلونه على 
ة طبيعية ألن الشباب هم القدرة اليت اإلمام الغالب فيهم الشباب وهذه قضي أصحابالرواية حتدثنا من أن 

، واهب ومتتلك اإلبداعملهم أصحاُب العقول اليت متتلك ا، هم القدرة الفاعلة على التغيري، تتمكن من البناء
حيتاج مىل قدرات حيتاج مىل ، األرض تغيري، ملواإلمام صلوات اهلل وسالمُه عليه يقبل على مشروع لتغيري العا

هو جديُد  صحيح، التضحيةعلى  استعداداً اب أكثر الش، ات وحيتاج مىل قلوب خملصهمبداع وحيتاج مىل طاق
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اآلن عرب التأريخ الثورات ونشوء الدول ، ءٍ من بشيمذا آ، التضحيةعلى  استعداده أكثر عهٍد بالدنيا لكن
آله أين اهلل عليه و النيب صلى ، نشأت على أكتاف الشباب ؟بادئ واألديان كيف نشأتملاألفكار وا ونشوء

أعداد قليله يف  ب منك ال جتد شيخًا أو شيوخًا ماليف أوساط الشبا ؟نشرهُ  ما كان يف مكةنشر دينُه حين
  .شباباً  اكل أصحاب النيب كانو ،  أصحاب النيب

أنت حينما تقرأ عن هذه القمم ، شباباً  اصلوات اهلل وسالمُه عليهم أمجعني كانو  األممةوحىت أصحاُب 
بن  حينما تقرأ عن هشام، حامُل أسرار أهل البيت سنة 01عفي كان عمره اجليزيد بن  مثل جابر السامقة

امهم كان لمع لمومن أع األممةدراج أعبد أصحاب بن  حينما تقرأ عن مجيل، سنة 01 كم كان عمرهاحل
ال وأمث أعنيبن  عن زراره حينما تقرأ، سنة 01عمر كان عمره بن  فضلملحينما تقرأ عن ا، سنة 01عمره 
لكن كانت  األممةبصحبة  اوأسنو  عم شاخوان، تغلب هؤالء كانت أعمارهم دون العشرينبن  و أبانأ هؤالء

بصحبة اإلمام السجاد وبقي  دينةملعفي ترك العراق وذهب مىل ااجليزيد بن  جابر، بداياهتم من هذه السنني
 هاجر من الكوفة، م الباقر بالرجوع مىل الكوفةاإلماره مالزمًا لإلمام السجاد ومالزمًا لإلمام الباقر مىل أن أم  

صلوات اهلل وسالمُه عليهم  األممةمذا أردنا أن نرجع مىل أصحاب ، دينةملهب مىل اذ سنة 01وكان عمره 
ما يسألون اإلمام الصادق يسألون اإلمام حين الذلك كانو ، أمجعني فنجد أن الغالب عليهم هم الشباب

اإلنسان حينما يتقدم يف السن وتتعدد زوجاتُه ، ابلون منا هؤالء الذين شاخو الباقر من هؤالء الناس ال يق
حيسب األمور ، ياة تتبدل وتتغرياحلويتعدد أوالدُه وميلك بيوتاً وميلك سيارات وميلك أموال طريقة تفكريه يف 

رء ومذا  ملا ما يكرب اإلنسان يف السن والروايات تقول مذا شاخواخلسارة كحساب البقال حينحبساب الربح 
هو حيرص على ما يف يديه وعلى ما ع فرص والطماحل، رص والطمعاحلخصلتان  ؟رء ماذا يكرب معهُ ملكرب ا

لذلك ، هذه القضيةنه يف و الشاب يكون أخف وأقل مؤ ، يتمكن أن يناله ويطمع أكثر مما ميكن أن ينال
وأكثر قدرة على ، ة على التضحيةوأكثر قدر ، مع األفكار، مع العقامدعلى التفاعل  الشباب أكثر قدرة

، ميتلك القدرة على التكيف، التضحيةالقدرة على وميتلك ، على اإلبداع الشاب ميتلك القدرة، اإلبداع
أيضاً  األممة واهتماممن الشباب  اكانو  األممةولذالك أصحاب ، كذالك على التفهم  وميتلك القدرة

  ؟عبد القدوس ماذا يقول بن احلالشاعر ص، باب ألنُي عوداً والش ،بالشباب
 شبُ اخلوال يلنُي مذا قومتُه       من الغصون مذا قومتها أعتدلت

لفة أهل الذين شاخوا وكربوا على خما، هؤالء الكبار يف السن يعين أنا أحتدث عن الذين خيالفون أهل البيت
  .أن يرجعوا مىل أهل البيت البيت هؤالء من الصعوبة

 شبُ اخلوال يلنُي مذا قومتُه        دلتمن الغصون مذا قومتها أعت
يفِة ومن لك الذي يرتتب على شبابنا من الوظاإلمام صلوات اهلل وسالمُه عليه حباجه مىل الشباب ولذ
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يف هذا السن يف سن  مُل األكرب ألهنماحلالتكليف اجتاه ممام زماننا من الرجال ومن النساء يرتتب عليهم 
النفسية  كون من القدرةيف هذا السن ميل، ليهزماهنم صلوات اهلل وسالمُه ع ممام االشباب يتمكنون أن يعرفو 

عوا مىل معرفة أهل البيت مىل معرفة ممام زماهنم هبم أن يس يطةالـمحسدية من اإلمكانات اجل من القدرة
 .همهدي شباٌب ال كهول فيلمبأن أصحاب ا :تقول لذلك الرواية، ت اهلل وسالمُه عليهصلوا

الروايُة عن ، حدث الكراجكي رمحة اهلل عليهلمرامح لاجلرامج و اخللسي عن الـمجى يرويها شيخنا روايٌة أخر 
ُم بمكة وأراد أن إذا قام القائ - يرويها عن ممامنا الباقر صلوات اهلل وسالمُه عليه يقول، ممامنا الصادق

ويحمُل حجر موسى الذي  يحمُل أحٌد منكم طعامًا وال شراباً  نادى مناديه أال ال لى الكوفةيتوجه إ
، مواريُث األنبياء وحنُن حتدثنا فيما سبق عن - فال ينزل منزاًل إال نصبه ة عيناانبجست منه اثنتا عشر 

فال ينزُل منزاًل إال نصبه فانبجست منه  -وهذا من مجلتها حجر موسى  ودالمل اإلمامة مواريُث النبوة
 روي فيكون زادهم ان جائعًا شبع ومن كان ظمآنفمن ك - انبجست انفجرت منُه العيون - العيون

ينزلوا النجف من ظاهر الكوفة ألن النجف  - فإذا نزلوا ظاهرها حتى ينزلوا النجف من ظاهر الكوفة
اء واللبُن لما منه انبعث ا نزلوا ظاهرهافإذ الكوفةحتى ينزلوا النجف من ظاهر  - يقال لُه ظاهُر الكوفة

مذا  - فإذا نزلوا ظاهرها -صوصيات ستتغري يف هذه األرض اخلو  خصوصيةا هذه األرض هل ألن - دائماً 
اُء واللنُب داممًا ألنُه كان يف الطريق حينما ملجر حجر موسى سينبعُث منه ااحلوصلوا مىل النجف هذا 

آلن هذي أما مذا وصلوا وما هو بغريب يف زماننا ا، اء واللنبملاء واللنب ينبعث منه امليريدون أن ينبعث منه ا
أليس حينما ميد  السحريةما تسمى بالعني  السحرية السحرية بالعني االلكرتونيةبالعني  هزةالـمجياه ملا صنابري

هزة هذي الصنابري جم، اءملاء ينقطع املاء يف يده وحينما يبعد اإلنسان يدُه عن صنبور امليده جيري ا اإلنسان
جر مىت ما يريدون ينبجس مليهم احليب حينما يوضع هذا يف حياتنا فما هو بغر  بعيون الكرتونية موجودة

سيوضع يف مكاٍن معني  خاصة جر سيكون له منزلةاحلف فهذا لكن مذا وصلوا مىل النجو ، اء والطعامملبا
كان جائعاً شبع ومن كان   اُء واللبن دائماً فمنلمفإذا نزلوا ظاهرها انبعث منه ا -اُء واللنب ملوسينبع منه ا

كان جائعاً   فمن -يعين يكون هنا ليس فقط ألصحاب اإلمام وممنا يكون بشكٍل دامم  - روي عطشاناً 
  .روي شبع ومن كان عطشاناً 

من  :قال -عليه السالم جعفٍر  ضرمي عن أيباحلبكر  أبوم يرويها أخرى عن ممامنا الباقر عليه السال رواية
 عين من يدرك اإلمام وهو على عاهةٍ ي - أهل بيتي من ذي عاهٍة برأ ومن ذي ضعٍف قويأدرك قائم 

فإن ضعفُه سيذهب وستحل معه  ستشفى ومن كان على ضعٍف يف بدنه عاهتهوهو صاحب عاهة فإن 
ي تقين هامل سيكون يف زماِن ظهور لمللتغري الكبري هناك تغري تكويين وهناك تغري ع ؟ألي شيٍء هذا القوة
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، التغري األول وهو التغري القانوين :من التغيريات اهلامله واعأن هناك ثالث، اإلمام صلواُت اهلل وسالمُه عليه
ستتطور  االتكنولوجي والتقنية والثقافة ضارةاحلو  لمالع، القوانني ستتغري، كماحلطريقة ، كماحلتغري نظام 

الذي حيدث وقد مرت بعُض الروايات تشري مىل ذلك  ىل ذلك التغري التكويينويضاف م، بشكٍل ال يتصور
من أدرك  -ضمون بسبب هذه األمور حتدث هذه التغريات ملا أيضاً روايات أخرى تتحدث عن هذا اينتوتأ

 .قائم أهل بيتي من ذي عاهٍة برأ ومن ذي ضعٍف قوي
إن قائمنا إذا قام مد  أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: سمعت:قال -ربيع الشامي الروايه أخرى عن أيب 

ذلك ، د يصاحبُه ذلك التغيري الذي يكون يف العقولملوهذا ا - رهماهلل لشيعتنا في أسماعهم وأبصا
قطعًا حينما تقول الروايات ، هناك تغيري يف العقول، هناك تغيري يف األبدان، التغيري الذي يكون يف القلوب

هناك تكمله للعقول ، لق فيجمع بذلك عقوهلم ويكمل به احالمهماخلس و بأن اإلمام ميسح على رؤ 
تغري ، تغري يف العقول، هناك تغري يف األبدان، ألبدان يكون قوة الرجل قوة أربعني رجل من شيعتناوللقلوب وا
إن قائمنا إذا قام مد اهلل لشيعتنا في أسماعهم  -واس احلقطعًا سيكون هناك تغري يف ، يف القلوب

، عىن اللغويملبريد هو ا راد منملبريد يعين رسول رمبا ا - وأبصارهم حتى ال يكون بينهم وبين القائم بريد
هذه دوامر الرسامل والربقيات ، ورمبا يراد من الربيد هو الربيد الذي يكون يف زماننا، الربيد هو الرسول

إن قائمنا إذا قام مد اهلل لشيعتنا في  -والطرود وأمثال هذه األمور ، واالتصاالت ومىل غري ذلك
هم اإلمام لميك - رسول يعين واسطة - ئم بريدأسماعهم وأبصارهم حتى ال يكون بينهم وبين القا

  .فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانهِ 
يعين  - سبعٌة وعشرون حرفاً ، سبعه لمالع :عن أبي عبد اهلل عليه السالم قالعن أبان  :روايه أخرى

، مراتب، أقسام :رفاحلقصود من ملا، وعشرون حرف األرضي سبعة ملالذي يتناسب مع العا لمالع
على ، أال يقال بأنك تقف على حرف النهر، ةهاجلرف هي احل، ختصصات أبواب، طبقات، جاتدر 

سبعه وعشرون حرفاً  لمالع -اجتاه على سبعه وعشرين ، ةعلى سبعه وعشرين جه لميعين أن الع، حافته
كل جاءت به الرسل ألن   ا يقول فجميع مام  ل  دم عين من زمان آي - فجميُع ماجاءت به الرسل حرفان

ديث احلعن غريهم و  متفرعة الباطلةوالعلوم ، عن الرسل متفرع حق من كان يف العلوم الدينية أو الدنيوية لمع
حىت العلوم ، كل العلوم،  ختربيةملحىت العلوم ا ق ليس فقط العلوم الدينيةاحلعلوم راد بملوا، قاحلعن علوم 

ن البديهيات والقواعد اليت أسست عليها هذه أ بحث عن بداياهتا وعن أصوهلا جتدمذا أردت أن ت ختربيةملا
 لمتأريخ الع، لموال تستغربوا اآلن مذا أردمت أن تدرسوا تأريخ الع، العلوم ممنا جاءت من طريق األنبياء

 االخرتاعاتوأكثُر ، االكتشافاتتكن كل  ملمن  االكتشافاتأكثر ، رمبا نتحدث عن هذه القضية، عاصرملا
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كل ما توصل مليه العقُل ،  صامبةتكن كل النظريات ال ملوأكثر النظريات من ، اتاالخرتاعتكن كل  ملمن 
اء الذين وصلوا مىل تلكم اإلكتشافات لماضر لو حبثنا يف تفاصيله يف نفس حياة العاحلالبشري يف العصر 

ن وا عيكن يف كل األحوال يف أغلب األحوال وصل ملواإلخرتاعات والنظريات وهذا التطور اهلامل جند من 
 مليعين العا وسنتحدث عن هذه القضية، لمن له مطالع على تأريخ العمل وهذي قضايا معروفة، طريق اإلهلام

حتدث يلهم حيدث عنده  يصل مليها ولكن بسبب قضيٍة معينة اليت سألةمليبحث يف موضوع بعيد عن ا
 ؟عاصر وهو ما حقيقُة اإلهلامملالنفس ا لمع، النفس لممن أحد فروع ع سألةملاإلهلام وهذي طبعًا هذي ا

 كثريةوهناك نظريات   ؟أو كيف أن اإلهلام يصل مىل اإلنسان ؟وكيف يصل اإلنسان مىل درجة اإلهلام
النفس  لمهو ع عاصرملالنفس ا لمأصاًل أحد فروع ع، عاصرملالنفس ا لمتبحث يف ع كثريةومطالب  
 . من ذلك يد الدخول يف هذه التفاصيل أكثرعلى أي حاٍل أنا ال أر ، ساململوهو يدرس هذه ا، اإلهلامي

يعرف الناس حتى اليوم غير  لموعشرون حرفًا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان ف سبعة لمالع :قال
فإذا قام قائمنا  -رفني احلدم مىل يوم الظهور كلها تعود مىل عارف من زمان آمليعين مجيع ا - رفينالح

 - سبعًة وعشرين حرفاً  رفين حتى يبثهاالحي الناس وضم إليها مسة والعشرين حرفًا فبثها فالخأخرج 
 !؟وكيف ستكون التكنولوجيا آن مذٍ  ؟وكم هو مقدار التطور ؟! وكم هو مقدار التغري؟لمفكم هو مقدار الع

من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهٍة  - لذلك قلت قبل قليل بأن هذه األمور كما مر يف الرواية السابقة
التطور ، هذه وأمثاهلا اليت مرت علينا واليت ستأتينا مردها مىل هذا التطور اهلامل - ي ضعٍف قويبرأ ومن ذ

  التطور التقين.و  يلميف مجيع االجتاهات ومن مجلتها التطور الع
إذا قام قائم آل ُمَحم ٍد عليه السالم بنى في ظهر الكوفة  -هناك رواية عن اإلمام الصادق عليه السالم 

ومر الكالم يف هذه الرواية أو يف هذا  - له ألف باب واتصلت بيوت الكوفة بنهر كربالءمسجدًا 
  تقدمة.ملعاين السابقة املضمون وممنا قرأت الرواية لتأكيد املا

إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع  -فيد يف اإلرشاد مللقة الرواية اليت ينقلها الشيخ ااحلآخر رواية يف هذه 
 رد  كل حقٍّ إلى أهلهو  وأخرجت األرض بركاتها -أ ِمنت به الطرق  - ور وأِمنت به الُسبلجالفي أيامِه 

ور وأِمنت به الُسبل الجإذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في أيامِه  -هذا كلُه جيري يف زمانِه  -
سالم ويعترفوا يبقى أهل ديٍن حتى ُيظهروا اإل لمرد  كل حقٍّ إلى أهله و و  وأخرجت األرض بركاتها

االعرتاف و  الم شيءمظهار اإلس، قامقاحلا يرونُه من ملاالعرتاف باإلميان يعين أهنم أذعنوا  - باإليمان
بسبب الغلبة يظهرون ، رمبا بسبب القوة - يبقى أهل دين حتى يُظهروا اإلسالم لمو  -باإلميان شيء 

  :أما سمعت اهلل سبحانه يقول - يعين أن قلوهبم ُتذعن بذلك - ويعترفوا باإليمان -اإلسالم 



 الحلقة السادسة عشر ري إمام زماننا صلوات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسك

- 11 - 

هذه اآلية كأن اإلمام صلوات اهلل  - {يُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ اًوَكَرْه اًطَوْع وَاألَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِي مَن لمأَسْ وَلَهُ}
وسالمه عليه يشري مىل أن تطبيق هذه اآلية ومعىن هذه اآلية عند ظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 

ومر  - وحكم بين الناس بحكم داوود {يُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ اًوَكَرْه اًطَوْع وَاألَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِي مَن أَسْلم وَلَهُ}
كم الذي ال حيتاج فيه مىل بينة ومىل أدلة ومىل شواهد وممنا حيكم اإلمام احلديث عن حكم داوود وهو احل

وحكم بين الناس بحكم داوود وحكم ُمَحم د صلى  -ه صلوات اهلل وسالمه عليه لمبع، حبسب الواقع
حكم حُم م د يف كل شيء حكم داوود ممنا هو أيضاً ، كم األوسعاحلراد من حكم حُم م د ملاو  - اهلل عليه وآله

فكل أحكام األنبياء ممنا ، حيكم به حُم م ٌد صلى اهلل عليه وآله للظروف اليت كانت حتيطه ملمن حكم حُم م د و 
وحكم بين الناس بحكم داوود وحكم ُمَحم د  -فرعة عن حكم حُم م د صلى اهلل عليه وآله عليه هي مت

قطعاً الذي  - وتُبدي بركاتها -ما اختفى يف باطنها  - صلى اهلل عليه وآله فحينئٍذ ُتظِهُر األرض كنوزها
أن األرض  لماء جديدة من العيبدو من هذه الرواية مذا أضفناها مىل الروايات السابقة اليت تتحدث عن أحن

 -يكن يعرفها يف ما مر من الوقت  ملسُتخرج أشياء مثينة اإلنسان ، يكن اإلنسان يعرفها ملسُتخرُِج كنوزًا 
فحينئٍذ ُتظهر األرض كنوزها وتُبدي بركاتها وال يجد الرجل منكم يومئٍذ موضعًا لصدقتِه وال لبره 

يبقى أهل بيت لهم دولة إال  لمإن دولتنا آخر الدول و  -مث قال  - ؤمنينلملشمول الغنى جميع ا
 :ملكوا قبلنا لئال يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤالء وهو قول اهلل تعالى

  .{تَّقِنيَلملِ }وَالْعَاقِبَةُ
  .أعوانه مبُح م ٍد وآل حُم م دالل ُهم  ع جِّل فـ ر ج  ممام زماننا وس هِّل خمرجه وأوسع منهجه واجعلنا من أنصارِه و 
  .التوسل واالبتهالو  هذا شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان هذه أفضل األشهر للدعاء

 أسألكم الدعاء مجيعاً ونلتقي على مودة ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه يف أمان اهلل.



 

 بعة عشراساحللقة ال
 

أن أسألُه تعاىل ، بعث الشريفملتفصلنا عن ليلة ا ساعاٌت قالمل، ورمحة اهلل وبركاته السالم عليكم مجيعاً 
وأن الربكة و  بالسعادة والُيمنِ ا هبيف شرق األرض وغر يعيد هذه األيام وهذه الليايل على مجيع حميب أهل البيت 

  ني.ملآمني رب  العا آمني  م بفرج ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه هبيُفرح قلوبنا وقلو 
ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه سن العسكري احلبن  جةاحلُ لقة السابعة بعد العاشرة من برناجمنا احلهذه 
نوار لشيخنا مسني من حبار األاخلو  زء الثايناجلأهل البيت  منه أحاديث  وال زال الكتاب الذي أقتطُف ، عليه

  .لسي رمحة اهلل عليهالـمج
قال أبو عبد  :عن أبي بصيٍر قال -عن غيبة الشيخ الطوسي لسي الـمجيرويها الشيخ ا هبالرواية اليت أشرع 

لقد خرج منه من هو اليوم اهلل عليه السالم لينصرن  اهلل هذا األمر بمن ال خالق له ولو قد جاء أمرنا 
رواية يف ، ون هلذه الروايةهبلكن رمبا مير عليها الكثريون فال يأرواية مهمة جداً  - مقيم على عبادة األوثان

يف مثل هذه ، ة األمر يف روايات أهل البيتلمك  - لينصرن  اهلل هذا األمر -غاية األمهية على رغم قصرها 
راد ملا، هو ممامة أهل البيتراد من األمر ملا، راد من األمر هو دين أهل البيتملا، الروايات اليت هلا هذا اللحن

ولذلك داممًا كان األممة ، أي أمر أهل البيت - لينصرن  اهلل هذا األمر -من األمر هو رسالة أهل البيت 
عقيدة ، هو عقيدة حقهم، هو رسالتهمأمرهم هو دينهم ، رحم اهلل من أحيا أمرنا، يأمروننا أن أحيوا أمرنا

راد من ملاو  - بمن ال خالق له -هذا الدين  - اهلل هذا األمر لينصرن   -ممامتهم صلوات اهلل عليهم 
مال عند ظهور ممام زماننا نصرًا حقيقيًا النصرة هنا النصرة عند ظهور ممام زماننا ألن هذا األمر لن ينتصر 

يف لغة العرب تعين ة خالق لمك  - لينصرن  اهلل هذا األمر بمن ال خالق له -صلوات اهلل وسالمه عليه 
سينصرون أهل البيت سينصرون اإلمام تشري مىل أن الذين  ؟الرواية مىل أي معىًن تشري، تعين النصيب، ظاحل
الرواية حينما ، يكن حيسب هلم حساب ملهم أناس جة صلوات اهلل وسالمه عليه عند ظهورِه الشريف احل

ال دين هلم ال ناس ال قيمة هلم راد أهنم أملليس ا، هم أناٌس ال خالق هلممن الذين ينصرون هذا األمر تقول 
من ، أواًل لسنا حباجة مىل نصوص، جةاحلألن الذين سينصرون اإلمام واضح و  حظ هلم هذا أمٌر مرفوضٌ 

القلوب ا من أخيار الناس من أصحاب القلوب الطاهرة من أصحاب و البد أن يكونق احلالذين سينصرون 
لكن ألهنم يف ، جة صلوات اهلل وسالمه عليهاحلاإلمام ن هؤالء هم الذين سينصرو ، النوايا النقيةو  النظيفة
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زعامة ، سياسيةزعامة ، ليست هلم زعامة دينية، معينةغري معروفني ليست هلم منزلة اجتماعية  زمان غيبتهِ 
الذي له خصوصيات ومميزات معينة ناس غري معروفني يف الوسط االجتماعي ، ليسوا من أعالم األُم ة، مالية

وال هم من ، عروفنيملمن أعالم الدين اوال هم ، الفرق السياسيةو  ال هم من زعماء األحزاب ،عند الناس
الناظر مليهم جيد ، ممنا هم من عامة شيعة أهل البيت، ومن الزعامات الشعبية بني الناستمع الـمجشيوخ 

وصيات صتمع الذي له خالـمجالالمعة ويف هذا  األمساءال نصيب هلم يف هذه أهنم ال حظ هلم 
مشخصات قد تكون ، قد تكون مشخصات معالمية، سياسية تقد تكون مشخصا، ومشخصات معينة

  .وهكذامشخصات مالية ، دينية
من الكثري من الذين هلم واضح يف الروايات عىن ملوطبعًا هذا ا - لينصرن  اهلل هذا األمر بمن ال خالق له

لن يكونوا من خاصة ا من أنصار اإلمام أو على األقل طنة ورنة يف زمان الغيبة سوف لن يكونو وألمسامهم 
تكن هلم  ملوالذين سيوفقون لنصرتِه يف األعم األغلب هم أناس وممنا خاصة اإلمام وأنصار اإلمام ، اإلمام

أن يراجع روايات أهل ن أراد ملعىن واضح ملهذا ا، اجتماعية أو سياسية أو دينية يف أوساط الناسطنة ورنة 
 -يقول لذلك ممامنا الصادق عليه السالم ، وعن الذين سينصرونهُ تتحدث عن ممام زماننا اليت البيت 

ال يف نظر  هؤالء، ال يف نظر اهللال نصيب له يف نظر الناس  - لينصرن  اهلل هذا األمر بمن ال خالق له
ء أنصار هؤال، ظ العظيماحلهؤالء هم أصحاب ، ظ الوافراحلوأصحاب هؤالء هم أصحاب النصيب ، اهلل

 - لينصرن  اهلل هذا األمر بمن ال خالق له -لكن هذا يف نظر الناس ، ممامنا صلوات اهلل وسالمه عليه

*  وَالضُّحَى}يف سورة الضحى زء الثالثني من كتاب اهلل العزيز اجلأال نقرأ يف كتاب اهلل العزيز يف حنن 

أن النيب صلى اهلل عليه ال تعين  {فَهَدَى ضَالًّا وَوَجَدَكَ} مىل أن نصل مىل اآلية السابعة {سَجَى إِذَا وَاللَّيْلِ
الطني و  اءملالنيب نيٌب وآدم بني ا، عىنملال ميكن أن يكون هذا ا، هداه اهللكان ضااًل قبل البعثة مث   لموآله وس

قد ضل  قد نه ينظرون مليه بأ، قومُه هكذا ينظرون مليه، ضااًل يف نظر قومك {فَهَدَى ضَالًّا وَوَجَدَكَ}
صبا هذا ، أهنم صبوا يعين ضلوا، يسموهنم بالصباةقد صبا ويسمون أتباع النيب أال يقولون بأن حُم م داً ، صبا

ن حُم م دًا صبا فقالوا بأ، ة كانت قريش وكان العرب يستعملوهنا يف من ضل  عن دينهملمهذه الكصطلح ملا
  .ركوا دينهمدينهم قد ضلوا تومن أتباع حم م د قد صبوا عن 

فهدى ، ضااًل يف نظر قومك، من سورة الضحى ووجدك ضاالً  اآلية السابعة {فَهَدَى ضَالًّا وَوَجَدَكَ}
ا دخل قومك يف اإلسالم واعتقدوا بنبوتك ومال فالنيب صلى اهلل م  ـلبعد ذلك ، يف نظر قومكأيضًا فهداك 
وكالم أهل ، القرآينو من التعبري مثل هذا التعبري هو عني اهلداية وأصل اهلداية فهذا النح لمعليه وآله وس
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لينصرن  اهلل هذا األمر  -الكالم القرآين حيمل نفس خصامص البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 
ال نصيب  اذا يُنصر هذا األمر يُنصر اإلمام بأناٍس ال خالق هلمملقد يأيت هنا سؤال  - بمن ال خالق له
، الزعامة االجتماعية، الزعامة الدينية، الزعامة السياسية، ألن الذين تكون هلم الزعامة! ؟هلم يف نظر الناس

تكون هلم منازل مرموقة بني ، واضحة معروفةتكون هلم امساء ، الناس الذين تكون هلم شهرة، اليةملالزعامة ا
هؤالء أكثر سعيهم ، نواياهم يكون الكثري منها متعلق بشؤوهنم الشخصيةهؤالء مطاحمهم أهدافهم الناس 

ا نال لماإلنسان ك، هذه الطبيعة البشرية، هذا شيء طبيعي، يكون لتحقيق أهدافهم وأغراضهم الشخصية
أليس أحاديث النيب وأحاديث ، ياةاحلهذا قانون ، ا ازداد تعلقاً بالدنيا وهذا شيء طبيعيلمكحظاً من الدنيا  

 ماءً  العطش وال جيد أمامهُ  بهالعطش ويشتد  بهالذي يصي ،تقول بأن طالب الدنيا كشارب ماء البحراألممة 
اء يزداد مللشدة ملوحة اخييل له بأنه سوف يرتوي ، لن يرتوي فإنه فيشرب من ماء البحرمال ماء البحر 

ولكن يبقى يشرب خييل له بأنُه سريتوي ألنه يف حلظة الشرب ب ويشرب شر ويبقى يشرب ويعطشُه 
يف أن ا زاد طمعُه لمك  ايجديدًا من الدنا نال حظًا لمطالب الدنيا ك، علن ينقط بهولن يقف شر ويشرب 

  .ينال حظاً آخر
يستمر لعله يربح أكثر وحينما خيسر الذي يربح شيئًا يف القمار ، لعب القماربالضبط العملية مثل عملية 

فإذا ربح شيئاً يا الذي ينال حظًا من الدن، سارة ويبقى هكذا يف تواصل مع القماراخللعله يعوض يستمر 
انب اجليف وهذه القضية ليس فقط ، سارةاخليعوض يزداد رحبًا ومذا خسر شيئًا يستمر لعله يستمر لعله 

، ك اماحل، األحزاب السياسية، انب السياسياجلهذه يف ، انب السياسي أيضاً اجلالتجاري هذه يف 
تستمر كي تربح شيئاً آخر السياسة  ملاً يف عامذا رحبت شيئالزعامات السياسية ، لوكملا، الرؤساء، السالطني

أي ُّ شخٍص ، وهكذا، الزعامات االجتماعية، الزعامات الدينية، سارةاخلومذا خسرت تستمر كي تعوض 
يف وجهها الزعامة الدينية هي أيضًا ، أبداً ، ختتلفالزعامات الدينية قد يقول قامل ، يامن الدنيناُل حظًا 

لكنُه الوجه الثاين هي اسم يرتبط بالدين االسم الظاهري للزعامة الدينية حيح ص، اآلخر هي زعامة دنيوية
القلة ، قليلوأولئك الذين ينجون من هذا ، الدنيا أسبابكل ألن الزعامة الدينية جتر مليها  ، زعامة دنيوية

وأساليب ، آخرختتلف من منساٍن مىل  ايالدنو ، انب الدنيوي يف الزعامة الدنيويةاجلالذين ينجون من سطوة 
لرمبا هناك ، مليه بأساليب الدين ياالدنلرمبا هناك منسان جير ، ختتلف من منساٍن آلخرالتعامل مع الدنيا 

من الناس هكذا أخربونا بأن هناك ، قالوااألممة هكذا  ،حُم م ٍد وآل حم م دديث عن احلجير الدنيا مليه بمنسان 
اضر ويف احلاضي ويف ملقضية موجودة يف ا، وهذه قضية موجودة ،مبُح م ٍد وآل حُم م دمن يأكل الناس 

ا نأن ال نكون كذلك ولكنعليهم جأ مىل أممتنا صلوات اهلل حنن نل، ورمبا كنا حنن وغرينا من هؤالء، ستقبلملا
ومن منا ، من ِمنا ميلك ضمانًا على ذلك؟! من منا ميلك ضمانًا أن يعيش مىل يوم غد، ال منلك ضماناً 
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ممنا كل ذلك ، يف هذه اللحظةومن منا ميلك ضمانًا أنُه على اهلدى ، أن تكون عاقبتُه حسنةمانًا ميلك ض
مىل نوايانا أو مىل ومال مذا عاد األمر ملينا ، بتوفيٍق من اهلل وبرعايٍة من ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

ألننا من دون ، ٌة سحيقةتلك هوّ ، ةملتلك بئٌر مظ، ةلمتلك حفرة عميقة مظ، امة كربىفتلك طأعمالنا 
  .لن نستطيع أن نصل مىل شاطئ األمانومن دون رعاية ممام زماننا توفيق اهلل 

الدينية و  نازل السياسيةملمساء الرنانة وليس هلم من املون األال حيأعود مىل كالمي أما أولئك الذين 
بأنُه ال ينجو في آخر  -لذين تصفهم الروايات هؤالء ا، مطاحمهم حمدودةالية هؤالء تكون ملاو  واالجتماعية

ا يسألون اإلمام من هو م  ل  ، من الُنومةموعات الـمجهم من هذه وأنصار اإلمام  - ومةإال النُ الزمان 
افل الـمحيعين مذا حضر يف ، ُيشهد ملومذا حضر يُفتقد  مل! الُنومة يف الروايات الذي مذا غاب ؟الُنومة
يسري ليس عنده أموال وحينما يسري ، لعامة ال يُلتفت مليه ليست له خصوصية معينةالس االـمجيف ، العامة

، ويأيت تأيت سياراتُه ومحاياتُه ومىل غري ذلك وحينما يسريوليس له زعامة سياسية ، الدنانريو  ُه رنني الدراهمعم
وممنا النومة ، ومبا يدور حولهُ ِه وبامسِه وحباشيتوكلٌّ يأيت بصوتِه أو االجتماعية وليس هو من الزعامات الدينية 

افل الـمحال يفقتدُه الناس لو غاب عن يُفتقد  مليُعرف ومذا غاب  ملُيشخص  ملُيشهد  ملالذي مذا حضر 
نة من الجإن أكثر أهل  -الروايات تقول ، وصٌف آخرالُنومة الذي ورد له ، الس العامةالـمجالعامة عن 

، ال يقولون أبله، يقولون، الدارجةستعمل يف اللهجة العراقية ملاعىن ملذا اهبطبعًا ال ، وهو مجُع أبله - الُبله
  .هم األغبياءهم البلهاء وكأن أهل اهلل ، لي من أهل اهللهبيقولون هذا 
الرواية ينقلها  - قالوا ما األبله يا ابن رسول اهلل؟، نة من الُبلهالجإن أكثر أهل  -قول؟ ياإلمام ماذا 

قال األبله هو الذي  -يضًا موجودة يف مصادر أخرى أة اهلل عليه يف معاين األخبار الشيخ الصدوق رمح
يعين صاحب ، يعين يف قمة الذكاء، هذا هو األبله - بهفي قل ما وال يعرفونيعرف ما في قلوب الناس 

 هم ذكياءأهل اهلل هم األ، نة من أهل اهللاجللي من أهل هبال كما يقال يف اللهجة الدارجة فالن ، بصرية
هذه مصطلحات يف كالم أهل األبله و  الُنومة، ال األغبياءصحاب البصامر أصحاب النبوغ أ همالعباقرة 

النومة ، متبل يعين، كثري النومهو اإلنسان الذي يكون  ومال النومة يف اللغة هذا حديٌث له حلٌن خاص ، البيت
وال عين ذلك الذي يعرف ما يف قلوب الناس تعىن ملال تعين هذا ايعين متبل لكن يف روايات أهل البيت 

، ُيشهد ملومذا حضر يُفتقد  ملفإذا غاب وهو يسري بسريٍة الناس ال يعرفون حقيقته ، بهيعرفون ما يف قل
وهؤالء ليست هلم  - لينصرن  اهلل هذا األمر بمن ال خالق له -هؤالء الذين تتحدث عنهم الرواية 

، ناصب أو يكون الصراع مثاًل على التجاراتملعلى الصراع مثاًل يكون اكأن يتصارعوا مثاًل مطامح  
والصراع ، بالنسبة للزعامات االقتصاديةالتجارات واألرباح والزبامن و ، ةيناصب بالنسبة للزعامات السياسملا
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يف كل جمموعة وهكذا ، عدد التابعني بالنسبة للزعامات الدينيةو قوق الشرعية واألموال الشرعية احلعلى 
فال طامح ملال تكون هلم هذه اهؤالء الذين ال خالق هلم ، الفاتاخلو اك نوع من أنواع االصطراعات هن

 مخرية نقية ألن ينشيء، ناصب لذلك هؤالء سيكونون مبثابة مخريةملوال يبحثون عن ايبحثون عن الشهرة 
اإلمام منهم  ينشيءيف هذا معدن نظ، هذه مخرية نظيفة، تمع البشريالـمجاإلمام منهم جياًل من قيادات 

أو من كان باسم السياسة أو باسم الدين أو باسم الوطنية ، غري ملوثة باالصطراعات الدنيوية، القيادات
  .بأي اسٍم من األمساء األخرى

يعين لو ، لو جاء هذا األمر أمر أهل البيت - لينصرن  اهلل هذا األمر بمن ال خالق له ولو قد جاء أمرنا
مذا  قد ، اضيملرف قد قبل الفعل ااحليستعمل واإلمام هنا  - ا لقدولو قد جاء أمرن -نا ظهر ممام زمان

فإن قد لكن حينما أقول قد خرج ، حينما أقول قد خيرج، فهي تفيد التقليلضارع ملكانت سابقة للفعل ا
د التقليل ومذا تفيضارع ملمذا سبقت الفعل ااء العربية لمعاء لمقد كما يقول الع، هنا تشدد وتؤكد الوقوع

فهذا تأكيٌد فإذا ُسبقت بالم وهي الم التوكيد ، تؤكد وقوع الفعلاضي فإهنا تؤكد الوقوع ملسبقت الفعل ا
عىن ملمسبوقة بالم التوكيد لتأكيد افاستعمل قد  - ولو قد جاء أمرنا لقد -لذلك اإلمام يقول ، فوق تأكيد

يُنصر بمن  - ؟األمرمن الذي سيخرج من هذا  - ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه -فوق تأكيد تأكيد 
من خيرج من دامرة نصرة ، خيرج من دامرة نصرة أهل البيت، من الذي سيخرج من هذا األمر - ال خالق له
خرج منه  - لقد خرج منهُ ولو قد جاء أمرنا  -يعين قد خرج من دينِه حني ظهور ممام زماننا أهل البيت 

مقيٌم  -يف زمان الغيبة  ؟مىتيعين من هو اليوم  - من هو اليوم -ا األمر كان حمسوبًا على هذ وهيعين 
  :حتدثنا عن أمرينمذاً الرواية  - على عبادة األوثان

من دين اإلمام والذين خيرجون من أمر اإلمام ، األمر األول أن الذي ينصر اإلمام هم أقواٌم ال خالق هلم
ولو  -كانوا مقيمني على عبادة األوثان ! ؟لكن بأي صورة كانوا أناس يف زمان الغيبة كانوا على هذا األمر

راد من عبادة األوثان؟! كالم ملما ا - قد جاء أمرنا لقد خرج منه منم هو اليوم مقيٌم على عبادة األوثان
م كال،  عاين اللغويةملالرجوع مىل اوال ُيشرح هكذا مبجرد ، بنحٍو مزاجي أو بنحٍو كيفيأهل البيت ال ُيشرُح 

فمن هم أولئك ، عرفة حقامق األمورملومىل العرتة أن نعود مىل الكتاب  البد، أهل البيت يشرح بعضُه بعضاً 
نهج الذي ملشار مليها هنا مشارة مىل امُ ـلاألوثان ا !؟وما هي هذه األوثان ؟يقيمون على عبادة األوثانالذين 

زء التاسع اجلولنذهب مىل هذا هو قرآننا مي مىل الكتاب الكر ثال لنذهب ملعلى سبيل ا، الناسيسري عليه 
قصة تتحدث عن تفاصيل سورة نوح ، ولنذهب مىل سورة نوح ومىل اآلية الثالثة والعشرينمن قرآننا والعشرين 

ال  {آلِهَتَكُمْ تَذَرُنَّ لَا وَقَالُوا}! قوم نوح رداً على دعوة نوٍح للتوحيد ؟من الذين قالوا {وَقَالُوا}نوٍح وقومه 
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 وَلَا اًسُوَاع وَلَا اًوَدّ تَذَرُنَّ وَلَا آلِهَتَكُمْ تَذَرُنَّ لَا وَقَالُوا}تذرن  يعين ال ترتكوا آهلتكم كانوا يعبدون األصنام ، ُرن  تذ  

اليت كان مساء األصنام هذه أ، يعوق ونسراً ، يغوث  ، ُسواعاً ، و د اً مسة اخلمساء هذه األ {اًوَنَسْر وَيَعُوقَ يَغُوثَ
كتب التأريخ فيجد أن القبامل العربية يف العصر طبعًا ال خيتلط على البعض حني يقرأ  ، ها قوم نوحيعبد

وهذا ، العدنانيةو  ما بني القبامل القحطانيةكانت تعبد هذه األصنام وكانت هذه األصنام مقسمة اهلي  اجل
حينما ، الليلة ليلة بعثتِه الشريفة صلى اهلل عليه وآله وهذهيعين حينما بُعث نبينا ، األمر مذكور يف التأريخ

كانت هناك قبامل من ،  كانت هذه األصنام موجودة،  تعبد هذه األصنامبُعث نبينا كانت القبامل العربية 
مساء  اء سواع يعوق ويغوث ونسر هذه األمسذه األهبعندها أصنام تعبدها زيرة اجلقبامل من مشال ، اليمن

ا عو زيرة العربية وصناجليف ت عبادة األصنام ا انتشر م  ـلالقبامل بعد ذلك هذه ، كانت القبامل العربية تعبدها
هذه دت لط بني القبامل اليت عباخل حيدث فال، مساء آهلة قوم نوحة بأفسموا هذه اآلهلجر احلهلم آهلًة من 

هذه  تعبدوحني بُعث النيب كانت القبامل العربية القريب من زمان البعثة اهلي اجلاألصنام يف العصر 
، وأغرق أصنامهم معهمقبل الطوفان والذين أغرقهم الطوفان القصة هنا تتحدث عن قوم نوح ، األصنام

  :حنن وقصة نوح عليه السالم، على أي حالٍ 
! ؟مسة أصنام مناخل هذه األصنام {اًوَنَسْر وَيَعُوقَ يَغُوثَ وَلَا اًسُوَاع وَلَا اًوَدّ تَذَرُنَّ وَلَا آلِهَتَكُمْ تَذَرُنَّ لَا وَقَالُوا}

وكانوا من األخيار من ، ؤمننيملمسة كانوا من ااخلمساء هذه األ، ؤمننيملكانوا من االروايات ختربنا أن هؤالء  
فجاءهم مبليس ، كانت هلم منزلة بني الناسأجداد قوم نوح كانوا حيبوهنم  وأقوامهم الذين هم ، نياحلالص

يظهر ولكن ال ، كان يظهر بني الناسوجودة عندنا  ملوص احبسب النصومبليس يف تلكم الفرتة الزمنية 
ؤمنون يعيشون فيما ملاالذين كان هؤالء فجاء مىل أولئك القوم وممنا يتلبس باللباس البشري بصورتِه األصلية 

متاثيل تضعوهنا يف وسط كم أن تصنعوا هلم صور لممين أعوحتزنون لفقدهم بينهم وماتوا فقال أنتم حتبوهنم 
وفعالً ، نياحلالصؤمنني ملتذكركم بأولئك اا هبتستأنسون وتنظرون مىل هذه التماثيل دينة مليف وسط االقرية 

ار وص، وا كل متثال باسم واحٍد منهمماتوا ومس الذينؤمنني ملفصنعوا متاثيل هلؤالء اهم صناعة التماثيل لمع
كان ذلك يف فصل ،  اهبأنسون وصار الناس يألفون هذه التماثيل ويستالناس وهم كانوا على التوحيد 

وما كانوا جيتمعون ويلتقون يف وجاء بربدِه وأمطارِه ودخلوا مىل بيوهتم ا جاء الشتاء لمفالصيف فجاء الشتاء 
ألهنا تذكرهم ا هبال يستأنسون احلوبقوا على هذا فتوحة أدخلوا هذه األصنام مىل داخل بيوهتم ملالساحة ا

ونشأ بعدُه جيٌل آخر تقول الرواية فجاء مبليس هلم يل اجلا انتهى هذا م  ل  ، مكانوا حيبوهنبأولئك الناس الذين  
حركات تراثية ية مثل ما تنشأ تراثيعين جاء حبركة ، ويعبدوهناهذه األصنام  يؤهلونوقال هلم من آبامكم كانوا 
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مثل هذه ، ساململمن اإلحياء الرتاث الوطين يف مسألة ، قوميإلحياء الرتاث ال، إلحياء الرتاث الفالين
بامكم كانوا آفجاءهم حبركة محيامية قال من ، علينا عرب التأريخواليت جرت الويالت حركات محياء الرتاث 
نشأت مثل ركات اليت احلك  اً كذبًا وادعاءأنشأ حركة تراثية إلحياء الرتاث السابق  ، يعبدون هذه األصنام

واليت عاصر ملركات الوطنية عرب تأرخينا ااحلباليت تسمى  ركاتاحلومثل الكثري من ركات القومية احلالكثري من 
فعبدوا هذه واقتنع الناس بذلك ركة الرتاثية احلذه هبفجاءهم ، ا ما فعلتهبفعلت بشعو ، فعلت ما فعلت بنا

البد ، ن معىنو البد من وجود فكٍر ال هكذا يعبدون حجراً من دصنام ه األوقطعاً حينما عبدوا هذ، صناماأل
البد من وجود منظومة ، األصنام تمعون على عبادة هذهجتعل هؤالء الناس جيمنظومة فكرية من وجود 

وحينئٍذ البد أن ، وقال هلم اعبدوهاومال ليس جمرد فقط أصنام نوع من الطقوس ، مصطلحات معينة، فكرية
ا جاء نوٌح م  ل  ف، ئاً هلذه األصنام وشيئًا فشيتنشأ أماكن معينة وحينئٍذ بعد ذلك ، من رجال الدينتنشأ طبقة 

  :وقالوارفضوا دعوتُه للتوحيد لدعوهتم للتوحيد 
من هذه عبادة األوثان البداية كانت  {اًوَنَسْر وَيَعُوقَ يَغُوثَ وَلَا اًسُوَاع وَلَا اًوَدّ تَذَرُنَّ وَلَا آلِهَتَكُمْ تَذَرُنَّ لَا وَقَالُوا}
حيًا وقد يكون هذا البشر بادة البشر قد يكون هذا البشر وع، منطلق عبادة األوثان هي عبادٌة للبشر، هنا
يُعبدون ، وهناك بشر أحياء يُعبدون، صنعوا هلم متاثيل فعبدوهاعن بشٍر موتى ادثة حتدثنا احلاآلن هذه ، ميتاً 

سواء كانوا أحياء أو ، م اهلل سبحانه وتعاىلبهنصمن دون األممة الذين الذين نصبوا أممة هلم من دون اهلل 
ها أبو محزة يو الرواية ير ، ضوان اهلل تعاىل عليهر دث العياشي يف تفسريِه الـمحعندنا رواية يرويها شيخنا ، وتىم

إنما يعبد اهلل من يا أبا حمزة  -اطب أبا محزة اإلمام خي، لوات اهلل وسالمه عليهالثمايل عن ممامنا الباقر ص
خياطب اإلمام أبو  - أصلحك اهلل :قلت، الً كذا ضاعبد غيرُه هفأما من ال يعرف اهلل كأنما ي، عرف اهلل

قال عليه السالم: يصدق اهلل ويصدق ُمَحم دًا رسول اهلل ! ؟وما معرفة اهللأصلحك اهلل  :قلت -محزة 
إلى اهلل من عدوهم البراءة و  وبأئمة الهدى من بعده بهاألئتمام و  في مواالة عليٍّ صلى اهلل عليه وآله 

ما هو ، عرفة العميقة هللملعرفان اهلل يعين ا، هذا هو معرفة اهللذا هو عرفان اهلل ه - وكذلك عرفان اهلل
 بهاألئتمام و  يصدق اهلل ويصدق ُمَحم دًا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله في مواالة عليٍّ  - ؟عرفان اهلل

صلحك اهلل أيُّ أ :فقلت: قال .البراءة إلى اهلل من عدوهم وكذلك عرفان اهللو  وبأئمة الهدى من بعده
عن استكمال السؤال الثاين ، معرفة اهللالسؤال األول عن  - شيٍء إذا عملتُه أنا استكملت حقيقة اإليمان

 ممامنا الباقر - :قال ؟أيُّ شيٍء إذا عملتُه أنا استكملت حقيقة اإليمان -أبو محزة يسأل ، حقيقة اإلميان
كونوا مع الصادقني اإلشارة   - كما أمرك اهللمع الصادقين  وتكون توالي أولياء اهلل وتعادي أعداء اهلل  -

 :قلت :قال، توالي أولياء اهلل وتعادي أعداء اهلل وتكون مع الصادقين كما أمرك اهلل -الكرمية مىل اآلية 
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هذه ، لدين اهللطوط الواضحة الصرحية اخلتضع الرواية مجيلة جدًا  - ؟ومن أولياء اهلل ومن أعداء اهلل
طبعًا هناك  - ؟ومن أولياء اهلل ومن أعداء اهلل :قلت :قال -ي اليت خترجنا من عبادة األوثان طوط هاخل

عاين ملالروايات اليت يرويها أبو محزة الثمايل داممًا تشتمل على ا، ن له خربة يف أحاديث أهل البيتملميزة 
لذلك ، أبو محزةكان ميتلكها والبصرية اليت  وهذا يكشف عن الوضوح ، انعةملاامعة اجلالواضحة الصرحية 
فتأتيه اإلجابات من طالب ملويسأل عن أهم ا، داممًا أسئلة أيب محزة يف غاية الدقة، الدقةسؤاالتُه يف غاية 

 ؟ومن أعداء اهلل ومن أولياء اهلل :قلتُ  :قال -كان على بصرية عالية ،  واضحة وصرحية وجليةاألممة 
ثم انتهى سين الحبن  سين وعليالحو سن الحوعليٌّ و م ٌد رسول اهلل أولياء اهلل ُمحَ  :فقال إمامنا الباقر

 ثم انتهى األمر إلينا ثم ابني جعفر -قدسة ملمىل نفسِه اانتهى األمر ملينا يعين اإلمام يشري  - األمر إلينا
طبعًا اإلمام يقصد هو  - وهو جالس فمن والى هؤالء وأومأ إلى جعفر - يشري مىل اإلمام الصادق -
 ومىل ممامة من بعدهلذلك أشار مىل ممامتِه أيب محزة يف زمانِه لكن ألنه يتحدث مع ، سلسلة األممةتمرار اس
وكان مع الصادقين   -ألن هؤالء هم الصادقون  - وكان مع الصادقينفمن والى هؤالء فقد والى اهلل  -

التأثر عبادة األوثان هي هذه  - عةاألوثان األرب :قال ؟أصلحك اهللومن أعداء اهلل  :قلتُ ، كما أمرُه اهلل
 - من هم؟ :قلتُ  :قال األوثان األربعة :قال ؟ومن أعداء اهلل أصلحك اهلل :قلت -مبنهج األوثان 

فمن عادى هؤالء  ،ومعاوية من دان بدينهم أبو الفصيل ورُمع ونعثل :قال -اإلجابة هنا بنحو الكناية 
، يف زيارة عاشوراءالذي نقرأُه حنن ضمون ملمىل نفس االكنايات ذه هبطبعاً اإلشارة  - فقد عادى أعداء اهلل

  :الدعاء األخري يف زيارة عاشوراء، ن نقرأ هذا الدعاءيف زيارة عاشوراء حن
هذه هي األوثان  .الرابعو  الثالثو  ثم العن الثانيأواًل  بهباللعن مني وابدأ  لمالل ُهم  ُخّص أنَت أول ظا

األوثان األربعة الذين جاء ذكرهم  - األوثان األربعة :قال ؟اء اهلل أصلحك اهللومن أعد: قلتُ  - األربعة
الرابع و  الثالثو  أواًل ثم العن الثاني بهباللعن مني وابدأ  لمالل ُهم  ُخّص أنَت أول ظا: يف زيارة عاشوراء
ومن  :قلتُ  - .عاشوراء الذي هو يف خامتة زيارةمىل آخر الدعاء الشريف  ... خامساً  الل ُهم العن يزيداً 

وهو حمسوٌب على مذًا الذي يقيم على عبادة األوثان  - األوثان األربعة :قال ؟أصلحك اهللأعداء اهلل 
يعين  - ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه -الرواية هكذا قالت ألن الرواية ماذا قالت؟ ، شيعة أهل البيت

كان ، خرج من أمرنا - قد جاء أمرنا لقد خرج منهُ  ولو -كان حمسوبًا على أمرنا ،  هو كان على أمرنا
من هو اليوم مقيٌم  -ما هو حالُه؟  ؟لكن ما هو وصفهُ ، يف ضمن شيعتناليس خارجًا عن أمرنا ، حمسوباً 

وهذه قضية ، مبنهج هؤالء األوثانتعين التأثر ، طاعة األوثانوعبادة األوثان تعين  - على عبادة األوثان
ر ُّ تكفيه احل، مىل تفاصيلأنا ال أريد أن أشري هنا ، وموجودة يف حياتناقضية مشكلة  هذه، قيقةاحلمشكلة 
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  .لكن هذه القضية موجودة يف أوساطنا، اإلشارة
الرواية اليت يرويها ، ودةملندوة ايف أحد حلقات برناجمنا من هذه الرواية وأنا سابقًا قرأهتا وفقط أقرأ سطورًا 

يعين من فقهاء  - فأما من كان من الفقهاء -إلمام الصادق عليه السالم عن اممامنا الزاكي العسكري 
هواه مطيعًا ألمر مواله على  صائنًا لنفسه حافظًا لدينه مخالفاً فأما من كان من الفقهاء  -الشيعة 

 فأما من ركب من القبائح، ال جميعهمإال بعُض فقهاء الشيعة كون يوذلك ال أن يقلدوه فللعوام 
وا منهم عنا شيئًا وال  لفال تقب -يعين أتباع األوثان األربعة  - فسقة فقهاء العامة راكبالفواحش مو 

 فأما من ركب من القبائح -ون بأولئك بهيتششيعة لكنهم ديث هنا عن فقهاء احلطبعًا  - كرامة
 فأما من ركب من القبائح - ممنا هو من الشيعةليس منهم ، مبهمراكيعين ركب  - الفواحش مراكبو 
وال كرامة  فال تقبلوا منهم عنا شيئاً  - دافع عنهم، مهب بهتش - مراكب فسقة فقهاء العامةالفواحش و 

من أهل البيت وبني ما هو من خيلطون بني ما هو ، الباطلو  قاحلالتخليط بني  - وإنما َكثُر التخليط
  .ومىل جمالسنامنابرنا وتزحف مىل ، تزحف مىل فضامياتناهذه مشكلة كبرية ، وهذه مشكلة كبرية، غريهم

كم هو عدد كتب لينظروا يف مكتباهتم   لممكتبات خصوصاً من طلبة العوأنا أقول مىل مخواين الذين عندهم 
وإنما   -الصورة يف مكتباهتم ومن هنا تظهر خالفني ملوكم هو عدد كتب ايف مكتباهتم حديث أهل البيت 

الذين يعيشون يف وسطنا اء لممث يعدد أنواعًا من الع - فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلكَكُثر التخليط 
 - على القدح يف أهل البيت - ومنهم قوٌم ُنصاب ال يقدرون على القدح فينا -فيقول الشيعي 

يف نفوسهم شيء من منازل ، يعين يف نفوسهم شيء من أهل البيت - ون بعض علومنا الصحيحةلمفيتع
 -يف نفوسهم شيء من تفسري أهل البيت للقرآن ، البيتيف نفوسهم شيء من حديث أهل ، أهل البيت

  ؟لكن كيف يفصحون عنههذا موجود يف داخل ضمامرهم  - ومنهم قوٌم ُنصاب
بالتشكيك يف ، بالتشكيك يف حديث أهل البيت، يفصحون عنه بالتشكيك يف مقامات أهل البيت

ون بعض علومنا الصحيحة لمفيتعومنهم قوٌم ُنصاب ال يقدرون على القدح فينا  -معارف أهل البيت 
ثم ، وينتقصون بنا عند ُنصابنا -وجاهة و  تكون هلم منزلةون ويتوجهون لميتع - عند شيعتنا بهفيتوجهون 

اليت من األكاذيب علينا من أرامهم  - من األكاذيب عليناأضعافُه وأضعاف أضعافِه يضيفون إليه 
 بهمن هذا شيئًا ال يقتنُع ، مثاًل ال يتفاعل معههذا أمٌر  من، من هذا ال يقبلهُ ، يستخرجوهنا حبسب أمزجتهم

ثم يضيفون إليه أضعافُه وأضعاف أضعافِه من األكاذيب علينا التي نحن براء  -وأمثال هذا الكالم هو 
ُيضعفون هؤالء الذين  - وأضلوا ون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوالمستسلمفيقبلُه ا، منها

على وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة  -إلمام يقول عنهم امقامات أهل البيت 
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اء السوء لموهؤالء عفإنهم يسلبونهم األرواح واألموال ، بهوأصحاعليه عليهما السالم بن  سينالح
على ضعفاء شيعتنا ة بهيُدخلون الشك والشوألعدائنا معادون ون بأنهم لنا موالون بهتشلمالناصبون ا

ومن  ، هذه هي عبادة األوثان اليت تشري مليها الرواية - صيبلمُ ق االحعن قصد ونهم ويمنعونهم فُيضل
هر لو ظسيخرجون من هذا األمر وهؤالء هم الذين فإنه مقيٌم على عبادة األوثان كان مقيماً على مثل هذا 

ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم  -اإلمام هكذا يقول ، اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه
، هذه رواية يرويها شيخنا الصدوق رضوان اهلل تعاىل عليهطلب أكثر مللتوضيح ا - مقيٌم على عبادة األوثان

الرواية يرويها عن ممامنا الصادق ، وهو من أمجل كتب الشيخ الصدوقيف معاين األخبار هذه الرواية يرويها 
 ماذا يقول؟  اإلمام، عليه السالم

من َمث َل مثااًل  -عن أوثان حديث ، أوثان يعين، صنع وثناً يعين صنع متثااًل مثال  - من َمث َل مثاالً  -يقول 
عنده كلب يف كلبًا يعين كانت له عالقة بكلب   ك  ل  م  اقتىن يعين  - أو اقتنى كلبًا فقد خرج من اإلسالم

هناك   - َهَلك إذًا كثيٌر من الناس :فقد خرج من اإلسالم فقيل لهمن َمث َل مثااًل أو اقتنى كلباً  -البيت 
يف بيوهتم  هناك الكثري من الناس ، حىت لو كانت متاثيل لُعب لألطفال، متاثيل مثالً كثري من الناس يف بيوهتم 

ي ليس حيُث ذهبتم إنما عنيُت بقول :فقال، َهَلك إذًا كثيٌر من الناس :فقيل له -مثاًل كالب للحراسة 
 ؟ودين األممة من أين نأخذهُ ، دين اهلل هو دين األممة - من َمث ل مثااًل من نصب دينًا غير دين اهلل

ا هبويشحن خالفني ملن كتب امويأتينا مثاًل بأفكار هذا الذي يُعرُض عن العرتة ، العرتةنأخذُه من الكتاب و 
مشحون كتبات ملوحىت يف كتب االت جالـميف الصحف ويف هناك الكثري اآلن مما ُيكتب ، الشباب نأذها

هؤالء ، الذين عاشوا يف هذا العصرأو من مفكريهم سواء من أممتهم السابقني خالفني ملبأحاديث ا
حىت لو  ، من الكتاب ومن العرتةبفكٍر ليس هو يشحنون عقول شيعة أهل البيت ، يشحنون عقول الشباب

ا هبتُزين ، يؤتى بآيات الكتاب الكرمي، فهم العرتةكان يزين بآياٍت من الكتاب فهذه اآليات ال تفهم ب
من ، من تفسري القرطيب، يؤتى بالتفسري من تفسري الرازي !؟الس لكن من أين يؤتى بالتفسريالـمجو  نابرملا

صحيح ظاهر الكالم ، ال يؤتى حبديث أهل البيت، وغري ذلكمن تفسري يف ظالل القرآن ، نارملتفسري ا
 ! ؟اهبجاؤوا لكن احبث عن معاين هذه اآليات من أين رآن أو ظاهر الكتاب ققرآن 

ودعا الناس إنما عنيت بقولي من َمث ل مثااًل من نصب دينًا غير دين اهلل ليس حيُث ذهبتم  :فقال -
من نصب دينًا غير دين اهلل  -يعين  - من َمث َل مثاالً  -عبادة األوثان هذه هي ، ثالملهذا هو ا - إليه

 - عالقة معه أقاماقتناه يعين  - وبقولي من اقتنى كلبًا عنيت مبغضًا لنا أهل البيت، ليهودعا الناس إ
من  -الكالم هنا عن الشطر األول من الرواية  - من فعل ذلك فقد خرج من اإلسالمفأطعمُه وسقاه 
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ضًا يف هذا هناك رواية أخرى أي - من نصب دينًا غير دين اهلل ودعا الناس إليه -أي  - َمث َل مثاالً 
الرواية ( عقاب األعمال) بهيرويها شيخنا الصدوق يف كتاالرواية ، ذه الروايةهبالروايات كثرية أكتفي ، وطنملا

الذي يدمن  - مر كعابد الوثنالخمدمن  - ؟ماذا قال ممامنا الصادق ،عن أيب بصرٍي عن ممامنا الصادق
مر اخلألن الذي يدمن  ؟اذامل - مر كعابد الوثنلخامدمن  -الكالم عن عبادة أوثان ، كعابد الوثن  ةمر اخل

وعبادة األوثان تدمر ، على حٍد سواءمر وعبادة األوثان اخللذلك ، مر يدمر الفكراخل، يدمر قدرتُه الفكرية
 ينألهنا ختمر العقل يع ؟قيل هلا مخر ألي شيءٍ ، مر يعين الغطاءاخل، مراخلكما أن ،  مراخلمدمن ، الفكر

يقال مخار ، بهرأة وجهها ملتغطي امار الذي اخلومنه ، مسيت مخرة ألهنا ؟مسيت مخرةذا امل، تغطي العقل
أو شراب ومخ رُه هناك روايات تتحدث أنه مذا كان عندنا طعام ، أي شيٌء خمتفي مغطىوشيٌء خمتمر ، رأةملا

ختمري يعين ، مخ ِّروه، يالباقغطوا الطعام والشراب ، وذهبنا مىل الِفراش الروايات تقول مخ ِّروه يعين غطوه
تغطي العقل ألهنا تعطي لإلنسان وعبادة األوثان أيضًا ، مرة ألهنا تغطي العقلاخلمرة باخلفسميت ، تغطية

ميزاناً ، ميزانًا لتقييم العقامد، كارميزانًا لتقييم األف، ياة جديداً احلميزانًا للتقييم يف ، فكراً جديداً ، دينًا جديداً 
  .لتقييم األشخاص

يعين شٌر من عابد  - مر كعابد الوثن والناصب آلل ُمَحم ٍد َشرٌّ منهالخمدمن  -ممامنا الصادق يقول 
 يوما مامر تدركُه الشفاعة الخإن شارب  :فقال ؟من عابد الوثنومن أشرُّ ُجِعلُت ِفداك  :قلت - الوثن

مر اخلوشرب  - بائر من أُم تيالشفاعة ألهل الك -والروايات تقول ، مذا تاب واستغفر تدركه الشفاعة -
عبادة الوثن  - ُيَشف عوا لمع فيه أهل السماوات واألرض فَ وإن  الناِصَب لو شَ  -يدخل حتت هذا العنوان 

فهؤالء الذين فهناك عبادة الوثن لفكر اإلنسان  تغيريٌ حيثما يكون هناك ، تُغيـُِّر فكر اإلنسانهي العبادة اليت 
فعلينا أن ندقق يف أمورنا هل ، خيرجونيف زمان الغيبة وهم يف ضمن دامرة التشيع ن يقيمون على عبادة األوثا

ال يتبع أهل البيت مال يف وحني نتبع شخصاً ، حني ننصب فكراً غري فكر أهل البيت ؟ال أوحنن من هؤالء 
يكون يف  قد، قد يكون يف العراق، يف كل مكان، هناك اآلن فيما بيننا يف الوسط الشيعي، نسبٍة معينة

يف الغرب ، يف أي مكاٍن يتواجد الشيعة، يف أي مكان، ليجاخليف ، يف باكستان، ون يف لبنانيك قد، ميران
منُه شيئًا حبسب ما منهج أهل البيت ولكنُه يأخُذ من يدعي أنُه على هناك يف أوساطنا ، ويف أي مكان

ًا أو معرفًة حقيقًة يف حديث أهل البيت ويف لمل عوهو ال حيموآرامُه وينظر يف الباقي فُيح كِّم أهوامُه  بهيعج
ومن ، على كل ما قاله أهل البيتهو حيفظ أحاديث من هنا ومن هناك من دون اطالٍع ، علوم أهل البيت

وهي على هذا وتطول اللحى وقد تكرب العمامم ، ديثاحلو دون استعماٍل لطريقة أهل البيت يف فهم القرآن 
وتُقد ُس األشخاص ، واألوصاف وهي بعيدٌة عن أهل البيتمساء وتتعدد األ وقد تكثر األلقاب، نهجملا
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زعامات فكرية ومعالمية ، زعامات دينية تُقد س وتـُت بع، وتـُت بعزعامات سياسية تُقد س ، وتُقد ُس الزعامات
وكم نقرتب ، نقرتب من عبادة األوثانفإننا حنن كم نبتعد عن أهل البيت ، هذه هي عبادة األوثان، وهكذا

  .فإننا نبتعد عن عبادة األوثانمىل أهل البيت 
ألن ، ما يؤمن أكثرهم مال وهم مشركون {مُّشْرِكُونَ وَهُم إِالَّ بِاللّهِ أَكْثَرُهُمْ يُؤْمِنُ وَمَا}واآليات القرآنية صرحية 
، بنحٍو خفيلناس في يتسرب مىل ااخلالشرك أليس الروايات تقول بأن ، تتسرب مليناهناك نسبة من الشرك 

تالحظون كيف ، اءلمعلى الصخرة السوداء الصماء يف الليلة الظلة السوداء فهو أخفى من دبيب النم
ملساء يعين ، أيضًا وملساء صخرة سوداء كوهنا، ة ليس فيها ال بدٌر وال جنوململيلة مظ، فاءاخليكون 

، بالغة يف األمرلم! ولكن ل؟ركة النملةهل ُتسمع ح تكن ملساء ملحينما تتحرك عليها النملة هي حىت لو 
ألن هناك هناك منٌل أبيض هناك منٌل أمحر فلرمبا مذا  ، لة سوداءمنوصخرة سوداء وملساء صماء وتسري عليها 

ولكن منلة ، ليار أن تُرى هذه النملةملباقد يوجد احتمال ولو واحد بيضاء أو النملة محراء  كانت النملة
من دبيب  اً بأسلوٍب أكثر خفاءيدُب الشرك ملينا اء لميف ليلٍة ظء ملساء صماسوداء على صخرة سوداء 

حنن بقدر ما نقرتب من أهل البيت نبتعد عن ، عىن حتدثت عنه روايات أهل البيتملوهذا ا، هذه النملة
 ونبدأ، فنبدأ ندافع عن أعداء أهل البيتوبقدر ما نبتعد عن أهل البيت ، ونبتعد عن عبادة األوثانالشرك 

بل يتربأون ويلعنوهنم ويتربأون من كل من يواليهم يتربأون منهم يف الوقت الذي أهل البيت جند هلم أعذارًا 
ناحية األوثان  مذا اقرتبنا مىل هذه الناحية، روايات موجودة عندنا صرحيةو ، من كل من يشكون يف كفرهم

بأهل لو التصقنا شديد االلتصاق ، األوثانومذا اقرتبنا مىل أهل البيت ابتعدنا عن ، أبتعدنا عن أهل البيت
،  ال مىل هؤالء وال مىل هؤالء ،بني ما بني  الة متخلخلة احلمذا بقيت ولكن ، البيت جنونا من عبادة األوثان

ذكر له ، ؤمنني وُأِحب ُّ فالناً ملمين ُأِحب ُّك  يا أمري ا :جاءه فقال لهؤمنني هلذا الرجل الذي ملكما يقول أمري ا
، انباجلمما أن تعمى فتذهب مىل ذلك أنت أعور ، قال: أما منك ألعور، عروفةملمساء األِه من اأحد أعداء

عاقبة األمر ستكون عند ، فهذا أمٌر مرفوضأما أن حتبين وحتب غريي ، انباجلومما أن تُبصر فتأيت مىل هذا 
أما أنك ألعور ، وتملافإنك ستعمى عند تعمى يف هذه اللحظة  ملمذا ، وتملتتضح األمور عند ا، وتملا

  .مما أن تعمى ومما أن تُبصر
هناك عوران على ، ن بينناو وهؤالء موجود، هؤالء هم ع ب دُة األوثان، خييفونناهؤالء العوران هم الذين 

 -الذين خيرجون من هذا األمر هؤالء هم العوران ، ستوى العقامديملهناك عوران على ا، ستوى الفكريملا
نقولة عن ممام ملة الملذلك الك - لقد خرج منه من هو اليوم مقيٌم على عبادة األوثانولو قد جاء أمرنا 

يعين  - عارف من غير طريقنا أهل البيت مساوٌق إلنكارنالمطلب ا -صلوات اهلل وسالمه عليه زماننا 



 ة عشربعالحلقة السا سلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه البرنامج الم

- 16 - 

 ارنامساوٌق إلنك -العرتة و  الكتابيعين من غري  - عارف من غير طريقنا أهل البيتلمطلب ا -مساوي 
وأوضح هذا أجلى معىن ، هذه هي عبادة األوثان - من استمع إلى ناطٍق فقد عبده -وروايات تقول  -

ينطق باسم ، ألن هذا الناطق كان ينطق باسم الدين، من استمع مىل ناطٍق فقد عبده، معىن لعبادة األوثان
بأي أسٍم ، باسم العرفان، ينطق باسم التصوف، ينطق باسم الروحانيات، ينطق باسم األخالق، السياسة

قل ما ، الفلسفةباسم ، الشعرو  باسم األدب، باسم الفنون، باسم الرياضة، باسم الثقافة العامة، األمساءمن 
من استمع إلى  -الذي يصغي ويتأثر استمع الذي يستمع  - من استمع إلى ناطٍق فقد عبده -شئت 

 - ينطق عن الشيطان -وإن كان الناطق  د اهللبَ عَ ناطٍق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن اهلل فقد 
ينطق عن اهلل يعين ينطق عن ، مذا كان هذا الناطق ينطق عن اهلل - فقد َعَبد غير اهللينطق عن غير اهلل 

من هذه العبادة ليس هلذا الناطق فالعبادة هلل مذا كان الناطق ينطق عن حم م ٍد وآل حُم م د ، حُم م ٍد وآل حُم م د
ن اكومن  ، العرتةو  عن الكتاب ينيعفإن كان الناطق ينطق عن حُم م ٍد وآل حُم م د استمع مىل ناطق فقد عبده 

وحيشو الس وحيشو الكتب الـمجوحيشو ومن كان ينطق عن غري أهل البيت ، وفالنالناطق ينطق عن فالن 
واألنكى من ذلك أنُه ، ُبعدلي يف غاية ابل هقرآننا وال لعرتتنا بصلة لباألحاديث اليت ال مت ُُت الفضاميات 

  .ا مىل أهل البيت والناس تتصور هكذا بأن فكر أهل البيت هو هذابهينسو خبزعبالتِه يأتينا 
وهؤالء هم ، وعلى ديدهنمفهو على منهجهم على هذه الطريقة ومن يتبع هؤالء هذه هي عبادة األوثان 

أن يكتبنا يف أسأله تعاىل  - ا األمر بمن ال خالق لهلينصرن اهلل هذ -الذين سيخرجون من هذا األمر 
مقيٌم لينصرن اهلل هذا األمر بمن ال خالق له ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم  -هؤالء 

تكون أحزاب  األوثان رمبا، األوثان ليست أصنام فقط، مقيٌم على عبادة األوثان - على عبادة األوثان
 اً ملعا، زعيمًا دينياً ، زعيمًا قبلياً ، رمبا يكون زعيمًا اجتماعياً ، ج ثقايف أو فكري معنيرمبا يكون منه، سياسية

ولكن ، األوثان هلا مصاديق كثرية يف حياتنا، من التخصصات صصٍ متخصصًا يف أي خت، اء الدينلممن ع
من هو  نهولو قد جاء أمرنا لقد خرج م -خيرجون  ،خيرجون ،هؤالء الذين يعبدون األوثان سيخرجون

  .اليوم مقيٌم على عبادة األوثان
عن أبي عبد اهلل عليه  -عمر بن  فضلملأتناول رواية أخرى من أحاديث الكتاب الذي بني يدي يرويها ا 

مكتوب هنا يف النسخة اليت بني يدي  - استخرج من ظهر الكعبة ُمَحم دإذا قام قائم آل  :السالم قال
هي  - سبعًة وعشرين -النسخة اليت بني يدي مكتوب فيها ، على هذا هبرمبا البعض يراجع معي لذلك أن

الرواية منقولة عن تفسري ، وهذا موجود يف النسخ القدمية لتفسري العياشي، سبعًة وثالثني الصحيحة
ذكورين يف هذه الرواية ملوكذلك لو أردنا أن حنسب أمساء األشخاص ا، هنا اشتباه يف نقل الرواية، العياشي
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الصحيح  - استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعشرين -اهم سبعة وثالثني وليس سبعة وعشرين لوجدن
استخرج من ظهر الكعبة سبعًة وثالثين  ُمَحم دإذا قام قائم آل  - سبعة وثالثني ممامنا الصادق يقول

لون يعد بهق و احلالذين يقضون ب -وأتباعه  بهمن خاصة أصحا - خمسًة وعشرين من قوم موسى، رجالً 
ال أعين يف ، منوا بنبوة نبينا وبوالية عليٍ وهؤالء يف الروايات هم الذين آ، اتهم يف الروايوهؤالء ورد وصف -

خمسة وعشرين من قوم موسى الذين  - هكذا حدثتنا الرواية، زمان النيب وممنا يف زمان النيب موسى
 - يوشع وصي موسىو  يعدلون وسبعة من أصحاب الكهف بهو  -ق احلحيكمون ب - قالحيقضون ب

 ملأبو دجانة هذا الذي  - ان الفارسي وأبا دجانة األنصاريلمومؤمن آل فرعون وس -نون بن  يوشى
 مل، فروا أمجعون أكتعون أبتعون أبصعون، يف معركة أحد فر الصحابة األجالء أمجعهم ،يفر يف معركة أحد

ادى بني السماء جرباميل مىت ن، علي فىت مال عركة مال ذلك الذي نادى بامسه جرباميل الملا يبقى يف ساحة
يبقى مع النيب  مل، يف تلكم اللحظات حينما فر الصحابُة األجالء عن رسول اهلل ؟علي ال فىت مال :واألرض

لذلك هو أبو دجانة له منزلة خاصة ف، ل رضوان اهلل تعاىل عليهتِ من الصحابة مال أبو دجانة األنصاري وقُ 
األنصاري ومالك  وأبا دجانة -ون راجعًة مع ممام زماننا يف أول أيام ظهوره من الشخصيات اليت ستك

  .األشتر
راد من ظهر الكعبة ملاستخرج من ظهر الكعبة مما ا - استخرج من ظهر الكعبة ُمَحم دإذا قام قائم آل 
ون مبثابة ظهر الكعبة يعين من أراٍض تقُع بعيدًا عن الكعبة لكنها كأنُه تك، غرافيةاجلهة اجليعين الكالم عن 

يده ي تؤ ن اإلمام وهو هذا األصح والذأ - استخرج من ظهر الكعبة - رادملأو أن ا، يعين ما وراء الكعبة
بعد  بهأول من يبايعه جرباميل مث يبايعه أصحاو  قامملروايات أخرى أن اإلمام حني يقف للبيعة بني الركن وا

هو يشري ، يأتون من خلف الكعبة، هكذا يبدوا، ا خمتفنيذلك هؤالء يأتون من خلف الكعبة وكأهنم كانو 
وقد  - استخرج من ظهر الكعبة سبعًة وثالثين رجالً  ُمَحم دإذا قام قائم آل  -مليهم فيستخرجهم 

عجازي أن اإلمام بعد أن تتم البيعة لُه يستخرجهم من ظهر عٌد أخر وهو البعُد اإلالقضية هلا بُ  تكون
، يستخرجهم من باطن الكعبة، لكعبة من جهة ظهرها يستخرجهم من األرضيعين من نفس ا، الكعبة

خمسة  -هذا مصداق من مصاديق الرجعة ، و معىن الرجعةهوهذا ، ينصرونه ويقفون معه، فيخرجون أحياء
نون وصي موسى ومؤمن آل فرعون بن  وعشرون من قوم موسى وأصحاب الكهف السبعة ويوشع

عديد من الروايات مسته يف بعض الروايات حزقيل ويف بعض ، ات حزبيلالذي امسه يف الرواي - حزبيل
الروايات متعددة يف ، الروايات حزبيل لكن أكثر الروايات مسته حزبيل ومن كان يف روايات أخرى خربيل

وهم خريُة  - ان الفارسي وأبو دجانة األنصاري ومالك األشترلمومؤمن آل فرعون حزبيل وس -امسه



 ة عشربعالحلقة السا سلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه البرنامج الم

- 18 - 

  .ون ممام زماننا صلوات اهلل وسالمُه عليهالناس ممن ينصر 
خليفة بن  دخلُت أنا وفطر :سويد األشعري قالبن  ُمَحم دعن  -لسي الـمجروايٌة أخرى يرويها الشيخ 

خليفة بن  دخلُت أنا وفطر - سويد األشعري يقولبن  حُم م د - عليهما السالم ُمَحم دبن  على جعفر
إلينا  بفقر   - وا لزيارتهجاء، للضيافة، قدم هلم - ب إلينا تمراً لسالم فقر  عليهما ا ُمَحم دبن  على جعفر

 :ثم قال له -اإلمام أخذ يأخذ مقدار من التمر ويقدمُه بيده لفطر  - فطرًا منه تمرًا فأكلنا وجعل يناول
ديُث الذي حدثتني عن أبي الطفيل في األبدال من أهل الحكيف  -فطر يسأل اإلمام الصادق  -
خليفة يسأُل اإلمام الصادق بن  فطر - لشام والنجباء من أهل الكوفة يجمعهم اهلل لشر يوٍم لعدونا؟ا

ديث احلوأبو الطفيل يروي هذا ، اإلمام الصادق عن أيب الطفيل بهثُه دّ عليه السالم عن حديٍث سابقًا ح  
حدثتني عن أبي الطفيل  ديث الذيالحكيف   :ثم قال له -ؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه ملعن أمري ا

فاإلمام الصادق ، ؤمننيملديث عن أمري ااحلؤمننيٍ وينقل ملأبو الطفيل كان من أصحاب أمري ا - في األبدال
ألن أبا الطفيل يروي عن سيد ، ؤمنني كما يبدوملعن أمري ا ث فطر حبديٍث عن أيب الطفيلعليه السالم حد  

 . األوصياء
األبدال وهم  - حدثتني عن أبي الطفيل في األبدال من أهل الشامديُث الذي الحكيف   :ثم قال له

مرت علينا الروايات من أنصار اإلمام صلوات اهلل وسالمه  - والنجباء من أهل الكوفة -خيار أهل الشام 
وبالنتيجة كل ، ق من العراقاحلعليه األبداُل من الشام والنجباء من مصر واألخيار من العراق وعصامب 

ديُث الذي حدثتني عن أبي الطفيل في األبدال من الحكيف  -اين تشرُي مىل صفة الفضل فيهم عملهذه ا
لشر يوٍم لعدونا يعين جيمعهم اهلل  - أهل الشام والنجباء من أهل الكوفة يجمعهم اهلل لشر يوٍم لعدونا؟

فقال  -ى الباطل ق علاحلاليوم الذي ينتصر فيه  - لشر يوٍم لعدونا -جة عليه السالم احلمع اإلمام 
سويد الذين كانا يف جملس بن  ح م دمـلطاب لفطر و اخليعين هذا  - رحمكم اهلل :الصادُق عليه السالم
 :فقال الصادُق عليه السالم -يعين كأنه خياطب الشيعة رمحكم اهلل يا شيعتنا ، اإلمام ولشيعته عموماً 

عصوم مث ملالبالء أول ما ينزل ينزل على اإلمام اوالروايات تقول  - بنا يبدأ البالء ثم بكم، رحمكم اهلل
وبنا يبدأ ، بنا يبدأ البالء ثم بكم ، رحمكم اهلل -كما تقول الروايات األمثل فاألمثل   بهعلى أصحا

اإلمام هنا بني لنا قانونًا وهو قانون  - هنا إليهميكر   لمبنا إلى الناس و رحم اهلل من حبّ ، الرخاء ثم بكم
 ما مث وجه اإلمام أمره وبني   - وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم، ثم بكم -بأهل البيت  - دأ البالءبنا يب -البالء 
ُب كيف حنبِّ ،  هنا مليهميكرِّ  ملحببنا مىل الناس و  - هنا إليهميكر   لمرحم اهلل من حببنا إلى الناس و  -يريد 

ُب أهل البيت مىل الناس عرفنا كيف حنبِّ  ه أهل البيت مىل الناس؟ طبعًا مذاكرِّ وكيف نُ  ؟أهل البيت مىل الناس
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 - بنا إلى الناسرحم اهلل من حبّ  -ه أهل البيت مىل الناس كرِّ ضاُد لذلك هو الذي سيكوُن سببًا ألن نُ ملا
، ُب أهل البيت مىل الناس حينما نعرُض فكرهم السليمحنبّ ، ُب أهل البيت مىل الناس بأساليب عديدةحنبّ 

 حدثوا الناس بحديثنا فإن قلوب الناس إلى حديثنا أميل -قالوا ، ممة هكذا قالوااأل، أقواهلم حينما نبني
  .كالُم أهل البيت نور  .كم نورالمُ كَ : امعة الكبريةاجلم يف الزيارة بهأليس حنُن خناط -

، قلوب الناس متيُل مىل حديثنا - حدثوا الناس بحديثنا فإن قلوب الناس إلى حديثنا أميل - قالوا
مذا حدثنا الناس فلنحدثهم حبديث أهل ، ات أيضًا تنهانا عن أن خنلط حديث أهل البيت حبديثناوالرواي
وطبعًا هذا ، أما أن نأيت بكالٍم من جيب الصفحة وحنشرُه يف كالم أهل البيت صلوات اهلل عليهم، البيت

من هذه ، الرازي، يراغملا، تفسري القرطيب، أهون من أن نذهب مىل تفسري سيد قطب مثاًل وغري سيد قطب
ينقلون هذا ، نابر منها الكالم الكثري وال ينقلون كالم أهل البيتملطباء على ااخلا ينقل ملالتفاسري اليت طا

نرب  مليعين يقدم الكالم على ا، ف ألهل البيت ومذا أراد أن يأيت بتفسري فيأيت بتفسرٍي من عندهخالِ مُ ـلالكالم ا
من جيب الصفحة الناس تتصور  بهتى وهذا الكالم الذي يؤ ، يب الصفحةن جخالفني زامداً كالم مملكالم ا

تحدث مليعين ا، خالفني ألهل البيتملمبوازاة كالم ا بهبأن هذا الكالم هو كالم أهل البيت باعتبار أنُه جاء 
، بيتراغي وغري هؤالء رمبا الناس يعرفون هذا كالم خمالف ألهل الملاو  حينما يتحدث مثاًل عن رأي القرطيب

بعد ذلك يأيت بكالم من جيب الصفحة فيضعُه موازيًا هلذا الكالم الناس يتصورون هذا الكالم كالم أهل 
حديث أهل البيت  - حدثوا الناس بحديثنا -حنُن حنبب أهل البيت مىل الناس حبسب ما قالوا لنا ، البيت

  .هو الذي حيبب أهل البيت مىل الناس
سن هو هذا احللق اخل، دعاة صامتني بأفعالنا - كونوا دعاًة صامتين -لنا  انب األخر قالوااجل، هذا جانب

حينما تكون معامالتنا ، حينما تكون أخالقنا حسنة، أننا حنبب أهل البيت مىل الناس، حتبيب ألهل البيت
حينما  ،واعيدملحينما نفي بالوعود وا، عامالتملحينما ال نغش يف ا، االقتصادية، معامالت التجارية، متقنة

، حيبب، هو هذا حيبب الناس مىل أهل البيت، حينما نقضي الديون يف آجاهلا، نفي بالعقود ونلتزم بالشروط
، حينما يرون أشياعهم والذين يدعون أهنم من أوليامهم، حيبب أهل البيت مىل الناس صلوات اهلل عليهم

البد ، عناوين بارزة لوالء أهل البيت، ة للتشيعالرموز اليت تعترب عناوين بارز ، الرموز الدينية، خصوصًا الرموز
حبسن ، بإفشاء السالم، بالتواضع، بطالقة الوجه، البد أن يتصفوا بالبشاشة، أن تكون أخالقهم حسنة

األممة ينهوننا عن أن ، طرون مىل االعتذار منهاضأفاعيل ي بأن ال يفعلوا، واعيدملبالوعود وا بالوفاء، عاملةملا
وأن ال تكون هناك من األفاعيل ، عامالت التجاريةملا، األخالق، طر مىل االعتذار منهانقوم بأفاعيل نض

حنُن مذا  ، ومن األمور ومن الصراعات اليت تؤدي مىل مضعاف منهج أهل البيت ومضعاف طريقة أهل البيت
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جارية سنة ومعامالتنا التاحلث الناس حبديث أهل البيت ونتخلق باألخالق ال حندِّ احلكنا على هذا 
 -أممتنا يريدون منا ذلك ، واالقتصادية واالجتماعية حسنة هذه األمور وأمثاهلا حتبب أهل البيت مىل الناس

رحم اهلل من حببنا إلى  -ه أهل البيت مىل الناس كرِّ الف لذلك يُ اخل - رحم اهلل من حببنا إلى الناس
 .هنا إليهميكر   لمالناس و 

 -أيب زينب النعماين رضوان اهلل تعاىل عليه الروايُة بن  لسي عن غيبة شيخناالـمجروايٌة أخرى يرويها الشيُخ 
، مع القائم عليه السالم من العرب شيٌء يسير  :عن أبي بصيٍر عن أبي عبد اهلل عليه السالم أنه قال

عليه السالم من العرب مع القائم  - اإلمام يقول - إن من يصُف هذا األمر منهم لكثير :فقيل له
 من شيعتكم من رييعين أنه هناك كث - إن من يصُف هذا األمر منهم لكثير :فقيل له،  يسير شيءٌ 

فهناك  - البد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا وسيخرج من الغربال خلٌق كثير :قال -العرب 
بال واضح الغر  - وسيخرج من الغربال خلٌق كثير -وكما قال ممامنا الصادق ، غربلهييٌز و متحيٌص ومت

قد يكون  ، قد يكون صغرياً ، نخلملالغربال هو ا، الغربال هو الذي يقال له بلهجتنا الدارجة الغربيل، معناه
بوب وغري احل بهالغربال هو الغربال الذي تغربل ، واسعة بهقد تكون ثقو ، دقيقة جداً  بهقد تكون ثقو ، كبرياً 
ديث داممًا يف أكثر احلطبعًا  - ب شيٌء يسيرمع القائم عليه السالم من العر  -ممامنا يقول ، ذلك

فعامة الناس سيكونون مع اإلمام عليه السالم والروايات ، الروايات عن خواص األنصار ليس عن عامة الناس
قامق للناس احلا تتجلى م  ل  وبعد ذلك تتغري األمور ، تقول سيدخلون يف هذا األمر مما خوفًا ومما طمعاً 

ديث داممًا حينما يكون الكالم عن أنصار اإلمام فهو عن خواص احللكن ، يقيقة كما هاحلويعرفون 
إن من يصُف هذا األمر  :فقيل له ،يسير مع القائم عليه السالم من العرب شيء -أنصاره عن القادة 

إن من يصُف هذا  -حمسوب على الشيعة ، يصف هذا األمر يعين يتحدث عن التشيع - منهم لكثير
صحيح هناك كثرٌي من العرب لكن هناك التمحيص والتمييز والغربلة  - البد للناس :قال األمر منهم لكثير

،  التمحيص يف أصله هو محراق الذهب بالنار لتصفيته من الشوامب - البد للناس من أن يمحصوا -
  .ة التمحيص يف أصل اللغة هي هذهلمك

ض هذه الكميات من الذهب عر  لذهب تُ يعين اآلن عندنا كميات من ا، التمييز هذا يكون بعد التمحيص
هناك الذهب ، هناك الذهب األمحر، بالنتيجة الذهب على أنواع، فكل نوع من أنواع الذهب، مىل النار
بعض الناس قد يسمون البالتني بالذهب ، غري البالتنيالذهب األبيض ، هناك الذهب األبيض، األصفر
وهناك كذلك ذهب ، وهناك ذهب أصفر، ك ذهب أمحرهنا، ال هناك ذهب أبيض غري البالتني، األبيض
والذهب خيتلف من منطقة مىل منطقة يعين مثاًل الذهب الذي يستخرج ، وهو غري البالتني كما قلتأبيض 
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ختتلف تراكيب ، من القارة األمريكية خيتلف عن الذهب الذي يستخرج من أفريقيا مثاًل من جنوب أفريقيا
تى بنوعني أو ثالث أنواع من الذهب حينما رمبا يؤ ، من منطقة مىل منطقةختتلف وكذلك الشوامب ، الذهب

ودة جدًا وذهب أقل اجلمتحص هذه األنواع النتيجة النهامية بعد التمحيص سيكون هناك ذهب عايل 
بعد التمحيص نأيت ، عملية التمحيص تنقية الذهب من الشوامب، وهذي عملية التمييز بعد ذلك، جودة

كثر مث تأيت الغربلة الغربلة أ، الذهب أي نوع من أنواع الذهب هو األعلى أو األغلى أو األرقىهنا مىل متييز 
والبد أن ، والبد أن مييزوا، يعين أن الناس البد أن ميتحنوا، تصفية خر أكثرمن التمييز وهذا نوع امتحان آ

  .ولو حدث ذلك فسيخرج من الغربال خلٌق كثري، والبد أن يغربلوا، ميحصوا
عىن الذي مر علينا قبل قليل بأنُه سيخرج من هذا األمر من هو مقيٌم على عبادة األوثان ملهذه الرواية توافق ا

أما ، ال مال من ألتصق بأهل البيتنعم هؤالء خيرجون من الغربال ألنه لن يبقى يف الغرب، يف زمان الغيبة
، سميات وحتت أي عنوان من العناوينملا هة الثانية حتت أي مسمى مناجلم مىل هبلئك الذين متيل قلو أو 

، مسي ما شئت، الدينية احلصملا، الوطنية احلصملا، القومية احلصملا، السياسية احلصملعناوين تقع حتت يافطة ا
كام والساسة هم يافطتهم احلومال مثاًل ، حتت أي يافطة من هذه اليافطات اليت فقط تفرض على الناس

، والواقع التأرخيي فيما مر أيضًا يثبت ذلك، يايت يثبت ذلكاحلوالواقع ، طهم الشخصية فقاحلاألصلية مص
 أنواع كماء والزعماء أي نوع مناحل، ا كانت أمس وستكون غداً م لوهذه القضية ستبقى يف هذا اليوم مث

حتتها  اليافطة األساسية اليت يعملون، معالمية، ثقافية، مالية، اجتماعية، سياسية، الزعامات زعامات دينية
لي ومن الـمحعامة فتلكم هي شعارات لالستهالك  احلأما ما يقال من مص، الشخصية احلصملهي يافطُة ا

تمعات كل ذلك يدلل على هذه الـمجوجود يف حياة ملالواقع العملي ا، يرفض ذلك فلينظر مىل الواقع العملي
  .قيقةاحلوهذي هي ، فالغربال يسقط فيه الكثريون، قامقاحل

أي عمل من ، أي عمل من األعمال، يكن مرتبطًا بأهل البيت ملياة شيء له قيمة ما احليف  ال يوجد
الناس  احلياة مثاًل منسان يقوم بأعمال يف خدمة الناس يف مصاحلسنة يف هذه احلحىت األعمال ، األعمال

العمل ينتهي يكن مرتبطًا بأهل البيت راجعًا ألهل البيت هذا  ملهذا عمٌل حسن لكن هذا العمل مذا 
،  رتبط بأهل البيتملالعمل الذي يأخذه اإلنسان معه هو العمل ا، هذا عمل دنيوي، بانتهاء حياته الدنيوية

أي شيء غري مرتبط بأهل البيت فإنه خيرج من هذا و ، كل شيء مرتبط بأهل البيت ال خيرج من هذا الغربال
كانت ،موعة من الشهادات الطويلة العريضة عنده جم، معةالكان هذا الشخص اسم من األمساء ال،  الغربال

ه ألقاب طويلة عريضة كانت هذه األلقاب يستحقها أو ال يستحقها ال دعن، مزورة أو غري مزورة ال يهم
عندُه وعندُه وعندُه أمساء ، ات ال يهمبهكثرية مجعها من حٍل من حرام من ش  طاملة عنده أموال، يهم

وأفتح الباب على مصراعيه لكل ، الال محل مجملومن ها ،يف هذا الباب ومسميات وقل ما شئت
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حىت لو كان بنواياه حسنة فقيمته يف ، بأهل البيت فال قيمة له يكن مرتبطاً  ملكل هذا مذا ،االحتماالت 
قيقية الباقية هو الشيء الذي يرتبط بأهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم احلالقيمة ، ياة الدنيا فقطاحل

واالهم يعين  - اهلل ىمن واالهم فقد والى اهلل ومن عاداهم فقد عاد -هذا القانون واضح أمجعني لذلك 
يف كل ، يف معامالته، يف عباداته، يف أخالقه، يف نواياه، تابعهم يف فكرهِ  ؟بعهم يف أي شيءٍ تا، تابعهم

الروايات  - أال أخبركم بالسعيد حق السعيد -نات حياته و تصرف من تصرفاته ويف كل شأٍن من شؤ 
من هو هذا  - أال أخبركم بالسعيد حق السعيد - بهالنيُب صلى اهلل عليه وآله خياطُب أصحا، هكذا تقول

 السعيُد حُق السعيد من تولى علياً في حياته وبعد مماته -قال صلى اهلل عليه وآله  ؟السعيد حق السعيد
من توىل عليًا يف حياته وبعد مماته ، واحد عىنملوا - من تولى عليًا في حياتي وبعد مماتي -ويف رواية  -

عىن ملوا، ومن أطاعُه ومن تابعُه ومن سعى لتحصيل معرفتهِ  بههذا هو السعيُد حُق السعيد من تواله من أح
  .الُة ممام زماننااالة علٍي يف زماننا هذا هي مو او ملقيقي احل
هذه ، وأسأله تعاىل يف هذه الليلة، ومن الغربلةالُة ممام زماننا هي اليت تنجينا من التمحيص من التمييز اومو 

 ؟نملالتجلي األعظم األعظم ، هذه الليلة اليت يقسُم فيها على اهلل بالتجلي األعظم األعظم، الليلة العظيمة
من هو هذا  ؟من هو هذا التجلي األعظم األعظم األعظم، لالسم األعظم األعظم األعز األجل األكرم

بعث ودعاء يوم ملمن يقرأ دعاء الليلة ليلة ا، ونالليلة تقرأ ؟جل األكرمألعز األعظم ااالسم األعظم األ
التجلي األعظم واالسم األعظم حقيقُة ، عىن موجود التجلي األعظم واالسم األعظمملبعث أيضاً جيد هذا املا

أن  حُم م دوآل  حُم م دقة قيسألك حبأ، األعظم وباالسم األعظم أسألك بالتجلي الل هم مين، حُم م دوآل  حُم م د
الة ممام اعلينا مجيعًا مبو  ن  م أن مت ُ بهكل من حي  أحب ُّ ، من أحب، وعلى أهل أنسي ومن أحب متُن  علي  

وأن ، وأن متيتنا على ذلك، الته ومعرفته والتسليم ألمرهاأن حتيِينا ما أحّيتنا على مو ، زماننا ومبعرفِة ممام زماننا
  .حُم م دوآل  ح م دمبُ ، حتشرنا على ذلك

سن العسكري ممام زماننا صلوات احلبن  جةاحلأسألكم الدعاء مجيعًا ومىل لقاٍء جديد يف حلقٍة قادمة من 
 .               اهلل وسالمه عليه يف أمان اهلل



 

 منة عشراثاحللقة ال
 

وطي ب  اهلل أوقاتكم وحنن ومياكم نعيش عيد مولد أسعد اهلل أيامكم ، رمحة اهلل وبركاتهعليكم مجيعاً و السالم 
هذه أيام أفراح ، ع ظ مملسيد الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه فهذا اليوم هو اليوم الثالث من شهر شعبان ا

ري والُيمن اخلو صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني أعادها اهلل عليكم وعلى عواملكم بالفرح  شيعة أهل البيت
  .ةر  س  ملوا

، سن العسكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهاحلبن  جةاحلمن برناجمنا لقة الثامنة بعد العاشرة احلهذه 
  .األخبار واألحاديثتطف منه من حبار األنوار هو الذي أقمسون اخلزء الثاين و اجلوال زال 

وهو خرٌب عبد اهلل القمي بن  عروف خبرب سعدملرب ااخليف حلقة هذا اليوم وددت أن أتلو على مسامعكم 
وفيه من ، سن العسكري وبإمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهاحليتحدث فيه راويه عن لقامه بإمامنا 

رب اخللكنين سأورد  يقامق يف طوايا أحاديثاحلدت بعضًا من هذه رمبا أور ، همة جداً ملقامق ااحلالبيانات ومن 
ى نفسه بنفسه وال أريد رب داٌل علاخلفرب اخلوال أريد أن أدخل يف نقاٍش مع من ُيض عُِّف هذا ، بتمامه

  .ات ويف مثل هذا الفضول من الكالمهذه الزيادالدخول يف مثل 
من حبار مسني اخلو  زء الثايناجللسي هنا يذكرها يف الـمجشيخ ال، عبد اهلل القميبن  الرواية مرويٌة عن سعد

عن  -ذكور مىل أن يقول ملبالسند ا، ين ومتام النعمةدكمال الينقلها عن الشيخ الصدوق عن كتابِه  األنوار 
، ومن أجلة مشايخ شيعة أهل البيت يف قموسعٌد هذا من أصحاب أممتنا  - القميعبد اهلل بن  سعد

بنو ، ُأِسست على أكتاف بين األشعرينة قم ممنا ومد، األشعري القميعبد اهلل بن  دسعٌد هذا هو سع
كان هناك ،  أقول بعض ليس قليالً ، العرب وكان بعٌض منهم بعض أفراد هذه القبيلةاألشعر قبيلة من قبامل 

ثورة ابن األشعث  ابن ا ثارم  ـلمن أتباع أهل بيت العصمة صلوات اهلل عليهم و جمموعة كبرية من بين األشعر 
أن أقف عند هذه النقطة من نقاط يوسف الثقفي مذكورة يف التأريخ وال أريد بن  جاجاحلاألشعث على 

ابن أنا ال أقصد هنا أن األشعث أن ، ج اجاحلمع ابن األشعث ضد فخرج هؤالء األشعريون ، التأريخ
جاج على أهل احلجر ها  اليتالويالت و  لمبسبب الظوممنا خرج معه مجٌع من الشيعة شعث كان شيعيًا األ

فمن مجلة من خرج مع ابن ، بنحٍو خاصوعلى شيعة أهل البيت وعلى اهلامشيني العراق بشكٍل عام 
يرجع  ملجاج من القضاء على حركة ابن األشعث احلا متكن لم  ف، خرج هؤالء األشعريون الشيعةاألشعث 
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وهنا بدأت البداية نطقة يف منطقة قم ملسكنوا يف هذه اجاج فاحلخوفًا من سطوة األشعريون مىل العراق 
 اليتشيئًا ما عن مدينة قم وسية تبعد الـمجم الفارسية فقُ ، دينة قم الشيعية على يد بين األشعرملاألوىل 

وهو سعٌد هذا من هؤالء األشعريني ، يف الروايات من اهلل ز ي ن مدينة قم بالعربأسسها األشعريون ولذلك 
قريبة من حرم هناك مقربة ، ُدفن يف قمو ، وبقيت يف قمنشأت يف قم  اليتيعين من األجيال هم من مشاخي

ممنا هي مقربة ، يةمّ مقربة شيخون هذا باللهجة القُ ، معروفة مبقربة شيخونعصومة صلوات اهلل عليها ملالسيدة ا
آدم بن   األشعري القمي وزكرياعبد اهللبن  قربة هو سعدملدفونني يف هذه املاراد من الشيخني ملا، الشيخني

عبد اهلل األشعري بن  عن سعدديث هنا كثرياً احلأنا ال أريد ، على أي حالٍ ، القمي رضوان اهلل تعاىل عليهم
من أجلة مشايخ رواها سعٌد هذا ف، ومن الذي رواهاحىت تُعرف تفاصيل القصة ممنا هو تعريف موجز القمي 
  .القميني

شتملة على غوامض العلوم لمجًا بجمع الكتب اكنت امرًئ لهِ   :مي قالعبد اهلل القبن  عن سعد
الذي يبحث ، رصاحلشديد هو الذي يكون حريصًا راد من الل ِهج ملالل ِهج ا :كنت امرًئ هلِ جاً   - ودقائقها

يلهج يعين يذكره ، يلهج باألمر الفالينيُقال فالن  - كنت امرًئ لهجاً  -هذه الكتب شديد البحث عن 
شتملة على غوامض العلوم لمكنت امرًئ لهجًا بجمع الكتب ا -ًا ويتابعه داممًا ويبحث عنه دامم

 مقصودوممنا ، ودقامقها ليس العلوم الغريبة ما تسمى بالعلوم الغريبةمرادُه من غوامض العلوم  - ودقائقها
هذه ، يف علوم العقيدة، شريعةيف علوم ال، يف علوم القرآن، تعارفةملاعبد اهلل األشعري القمي العلوم بن  سعد

همة يف هذه ملاهمة والدقامق ملفهو يبحث عن النكات ا، التأريخ لميف ع، الكالم لميف ع، تعارفةملالعلوم ا
شتملة على غوامض العلوم ودقائقها َكِلفًا باستظهاِر ما لمكنت امرًئ لهجًا بجمع الكتب ا -العلوم 

ِلفاً   – يصح من حقائقها ِلفُت هبذا الشيء يعين أغرمت به،  غرممُ ـلا يعينالك ِلف  :ك  وفالٌن ك ِلف بفالنة ، ك 
يعين كنت مغرمًا يف البحث والتحقيق يف هذه  - َكِلفًا باستظهاِر ما يصح من حقائقها -يعين عشقها 

تكون  اليتاألشياء  - مغرمًا بحفظ مشتبهها ومستغلقها -على غوامض العلوم ودقامقها شتملة ملالكتب ا
كان مغرماً جبمعها وحبثها ستغلقات األمور  م، مشتبهات األمور، إلثارة اإلشكاالت، للبحث، للتساؤل مثاراً 

 - مغرمًا بحفظ مشتبهها ومستغلقها شحيحًا على ما أظفُر به من معاضلها ومشكالتها -ومدارستها 
شحيحاً  - تهاشحيحًا على ما أظفُر به من معاضلها ومشكال -الصعبة  عضلةملا عاضل يعين األمورملا

مع خمالفي أهل دال اجلكثري كان كثري النقاش    ألنهُ اجة احليعين ال أبرز ما أصل مليه من النتامج مال يف مواطن 
 -دل اجليف و  يف النقاش وممنا حيتفظ هبا كسالحٍ ال يذيعها يف كل مكان قامق احلالبيت فما تقع يف يده من 

والتعصب هنا ليس هو  - ذهب اإلماميةلمتها متعصبًا شحيحًا على ما أظفُر به من معاضلها ومشكال
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  .هذا أمٌر واجبالتعصب للحق ، ذم اً 
صلى اهلل عليه وآله هو التعصب للباطل أو التعصب التعصب الذي هنى عنه رسول اهلل و  ذمومملالتعصب ا
هذا لقبلي للنسب امثل التعصب للقومية ، ال يستحق لإلنسان أن يتعصب ألجلها اليتافهة لألمور الت

تعصب ، قاحلمن أجل أن يدافع اإلنسان عن ال قيمة له ألنه ال ميثل عنوانًا التعصب تعصٌب تافه 
ألجل انتسابه هلذه ويتعصب للقرى حينما ينتسب اإلنسان مىل مدينة دن لمدنية للمتعصب ل، للقوميات

ألجل انتسابه هلذه القبيلة لقبيلة ويتعصب هلذه احينما ينتسب اإلنسان مىل قبيلة ، هذا التعصب تافهدينة ملا
التعصب الذي هنى عنه رسول اهلل ، هذا النوع من التعصب تعصب تافهأكان ذلك على حقٍّ أو على باطل 

على منهج الباطل ويتعصب ألجل هو التعصب للباطل حينما يكون اإلنسان  لمصلى اهلل عليه وآله وس
التعصب لألمور ، واضح هو باطٌل وحراملألمر الباطل التعصب ، والتعصب كذلك لألمور التافهة، الباطل

قد يصل مىل درجة لكنُه يف أسوأ أحوالِه ، يف أحسن أحوالهِ ، يف أحسن أحوالِه يكون ال فامدة فيهالتافهة 
  .اً فيكون حمرمرمة احل

ق فهذا قاماحليأمر هبا الشرع ويأمر هبا العقل ألجل  اليتوالتعصب ألجل األمور ق احلأما التعصب ألجل 
، أكثر من الواجباإلنسان ميدح هبذا األمر مذا جاء بشيٍء ، ممنا هو واجبواجٌب وحىت ليس مدحًا 

 ب  قد جان  هذا ، فهو هذا خمذوليكن متعصبًا للحق  ملومن التعصب للحق واجٌب ال ميكن التنازل عنه 
يف تاعب مليبحث عن ايعين  - ذهب اإلمامية راغبًا عن األمن والسالمةلممتعصبًا  -جادة الصواب 

يعين األمن األمن والسالمة  - راغبًا عن األمن والسالمة -ق احلق عن طريقة احلسبيل الدفاع عن مذهب 
 التخاصم والتعدي إلى التباغضو  راغبًا عن األمن والسالمة في انتظار التنازع -والراحة شاكل ملمن ا

 -أهل البيت  حيتج هبا أعداء اليتجج احلق ويُبطل احلحىت يدافع عن هو ال يهدأ له بال يعين  - التشاتمو 
 التخاصمو  في انتظار التنازع - ؟ألي شيءٍ هو ُمعرض عن األمن والسالمة  - راغبًا عن األمن والسالمة

 للتنازعبل ليس فقط  - والتعدي -شاكل ملمن اإلثارات واوالنقاش وما يرتتب على ذلك للجدل  -
أُظِهُر عيوب  - التشاتم ُمَعي باً و  والتعدي إلى التباغض -ول يف الِعراك الدخالتخاصم بل يصل األمر مىل و 

ُمَعي بًا للفرق ذوي  -ليس مثاًل ُمعيباً وممنا ُمع يِّباً ُمع يِّباً يعين يُظِهر عيوهبم بشدة  - الفالخلِلِفَرق ذوي  -
حِلُُجب قادهتم يعين ما  - ماكًا ِلُحُجب قادتهتّ هَ  - مثالب مطاعن - الف كاشفًا عن مثالب أئمتهمالخ

هنا يستعمل صيغ اكًا ما قال هاتكًا تّ ه  ، غطوا به على مساومهم من أعذار ومن دعايات ومن أشياء أخرى
اكًا ِلُحُجب قادتهم إلى أن بُليت تّ الف كاشفًا عن مثالب أئمتهم هَ الخُمَعي بًا للفرق ذوي  -بالغة ملا

أشنعهم يعين األسئلة صعبة  - أكثرهم جداًل وأشنعهم سؤاالً و أطولهم مخاصمة و  بأشد النواصب منازعة
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 - وأشنعهم سؤااًل وأثبتهم على الباطل قدماً  -هنا تعبري جمازي ، الشناعةيطرحها مىل درجة  اليتجدًا 
إلى أن بُليت بأشد النواصب  -بُلي اإلنسان بأُناس من النواصب هبذه األوصاف وحقيقة هذه بلية مذا 

وأكثرهم جداًل وأشنعهم سؤااًل وأثبتهم على  -دل والنقاش اجلمن ال ميلون  - مخاصمة أطولهمو  منازعة
تبًا لك وألصحابك يا  -هو هذا الذي يصفُه هبذه األوصاف  - الباطل قدمًا فقال ذات يوم وأنا أناظرهُ 

  .تباً يعين قطعاً  - سعد

ُقِطعت ، ُقطعت ينتبت يع {وَتَبَّ لَهَبٍ أَبِي يَدَا تَبَّتْ}كما جاء يف الكتاب الكرمي وهي تستعمل يف الذم  
فقال ذات يوم وأنا أناظرُه تبًا لك  -كان يؤذي هبا رسول اهلل   اليتو طب احلكان حيمل هبا   اليتيداه 

والرافضة هو اسٌم ك ر م   - هاجرين واألنصارلمتقصدون على اإنكم معاشر الرافضة  وألصحابك يا سعد
من خاصة أصحاب موسى ذا االسم أول ما مسيت به جمموعة من أولياء اهلل ه، اهلل به شيعة أهل البيت

الذين رفضوا موعة بالرافضة الـمجفسميت هذه ، كمهُ وحُ  يتهلوهودينه وأالذين رفضوا فرعون عليه السالم 
هذه  ألهنم رفضوا فراعنةمكرامًا من رسول اهلل ، مكرامًا من اهللوهذا االسم أُعطي لشيعة أهل البيت ، فرعون
تبًا لك  -فسمي الشيعة بالرافضة ألهنم رفضوا فراعنة هذه األُم ة ، ترفضوا أعداء أهل البي، األُم ة

ألجل اإلساءة خالفون يستعملون هذه التسمية ملاطبعًا هم  - إنكم معاشر الرافضة وألصحابك يا سعد
رسول اهلل ، اهلل صلى اهلل عليه وآلهمال وخالفوا فيه رسول لكنهم ما تركوا شيئًا ، قيقة مدحاحللكن هي يف 

مال ما من شيٍء ذهب مليه رسول اهلل وهذه هي طريقتهم مدح شيعة أهل البيت هبذا االسم هم جعلوه ذماً 
 -لكن حقامق األمور شيٌء آخر أهنم يتبعون رسول اهلل عون حبسب الظاهر ومن كانوا يدّ ، وذهبوا مىل خالفهِ 

هاجرين لمإنكم معاشر الرافضة تقصدون على ا اً لك وألصحابك يا سعدتب :فقال ذات يوم وأنا أناظرهُ 
إنكم معاشر  -مىل األول والثاين مىل أيب بكٍر وعمر طبعاً هنا هو يريد اإلشارة  - عليهما واألنصار بالطعن

ظر نامليف عقيدتِه يف عقيدة هذا اأن أبا بكٍر وعمر باعتبار  - هاجرين واألنصارلمالرافضة تقصدون على ا
هاجرين واألنصار بالطعن لمإنكم معاشر الرافضة تقصدون على ا -هاجرين واألنصار ملهم أفضل ا

هو الذي ن ص ب  األول يعين كأن رسول اهلل  - وإمامتهماواليتهما عليهما وتجحدون من رسول اهلل 
  .ب  أبا بكر وعمر فأعطامها الوالية واإلمامةوالثاين ن صّ 

هذا الصد يق  -بذلك ويستشهدون بذلك بنصوص موجودة عندهم خالفني ملا طبعًا هناك من يعتقد من
من  لمبأن أول من أسباعتبار هم يقولون  - بشرف سابقتهِ  - يعين أبا بكر - الذي فاق جميع الصحابة

ينتقص مسالم عليٍّ ولذلك البعض منهم من الصبيان  لمأما ع ليٌّ فيقولون بأنه أول من أسالرجال أبو بكر 
هذا الصد يق الذي فاق جميع  -مثل ابن تيمية وغري ابن تيمية ُه من الصبيان يقول ال يُعبأ بإسالمه ألن
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إال ما أخرجُه مع نفسِه إلى الغار صلى اهلل عليه وآله تم أن رسول اهلل لمالصحابة بشرف سابقتِه أما ع
ألن ، الغار حفظاً وحفاظاً وحراسًة له يعين أن النيب أخرج أبا بكٍر مىل - الفة له من بعدهالخاً منه بأن لمع

تم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله لمأما ع -من بعد النيب ستؤل مليه  اليتالفة اخلالدين ال يستمر مال ب
 - َقل ُد ألمر التأويللمالفة له من بعده وأنُه هو االخًا منه بأن لمما أخرجُه مع نفسِه إلى الغار إال ع

يأيت يف زمان النيب فما بعد النيب بعد رسول اهلل باعتبار أن التنزيل مليه أمر التأويل يرجع يعين هو الذي 
والزِمام يف ، أزم ة مجع زِمام - لقى إليه أزم ة األُم ةلمُ او  َقل د ألمر التأويللمفهو ا -التأويل مرحلة التأويل 

 -يعين أسباب قيادة األُم ة ستؤل مليه  - م ةلقى إليه أزم ة األُ لماو  -تُقاد به الدابة بل الذي احلأصلِه هو 
والشعب هو تصليح ، الصدع هو االنشقاق - في شعب الصدع -على أيب بكٍر  - َعو للمُ وعليه ا

لل اخل - للالخوسد  -تفرق ملالشعث هو ا - الَشعث لمَعو ل في شعب الصدع و لموعليه ا -االنشقاق 
يوش قطعات اجليوش مرسال اجلتسريب  - لفتح بالد الشرك يوشالجدود وتسريب الحوإقامة  -العيب 
مشفقًا على نبوتِه يعين أن النيب خرج من مكة  - فكما أشفق على نبوتهِ  -جمموعة بعد جمموعة ، قطعات

فإن النبوة ستنقطع يُقتل فإذا قُِتل لو بقي يف مكة من أنه لو يُقتل أنُه خاف على نبوتِه وف اخلاإلشفاق هنا 
إذ  -خالفٌة لرسول اهلل هي  اليتعلى خالفة أيب بكٍر  - فق على نبوتِه أشفق على خالفتهِ فكما أش -

عن خرج من مكة كي خيتفي باعتبار أن النيب صلى اهلل عليه وآله  - ليس من حكم االستتار والتواري
مكان  مساعدة إلىإذ ليس من حكم االستتار والتواري أن يروم الهارب من الشيء  -شركني ملأنظار ا

فإذا كان يريد أن خيتفي فإنه ال حيتاج مىل ، يريد أن خيتفييقول هكذا باعتبار أن النيب  - يستخفي فيه
فاهلارب الذي يريد أن ، سيؤدي مىل انكشاف أمرهِ يساعده فإن ذلك د رمبا لو يأيت بأح، مساعدة أحد

لكن حنن نستمر مع أن نناقشها ن طبعاً هي هذه النقطة ميك، يتوارى فإنه سيبحث عن أي مكاٍن خيتفي فيه
  .ادثةاحلمع القصة 

ا لم  إلى مكان يستخفي فيه و  إذ ليس من حكم االستتار والتواري أن يروم الهارب من الشيء مساعدةً 
البحث عن جحر خيتفي االجنحار يعين االختفاء  - متوجهاً إلى االنجحاررأين  النبي صلى اهلل عليه وآله 

هنا عبد اهلل بن  طبعًا سعد - ساعدةلمتوجب استدعاء اال الحتكن  لمالنجحار و متوجهًا إلى ا -فيه 
ا رأين  النبي صلى اهلل عليه وآله لمو  -هذه العبارة فيها اساءة أدب مىل النيب ، خالفملينقل كالم هذا ا

ساعدة من لمال توجب استدعاء االحتكن  لمو  -وكأنُه يبحث عن ُجحر  - متوجهًا إلى االنجحار
يعين ممنا  - شرحناها التيللعلة بأبي بكٍر إلى الغار صلى اهلل عليه وآله استبان لنا قصد رسول اهلل حد أ

وهو الذي سيحفظ دين باعتبار أن األمور ستؤل مىل أيب بكٍر بعد رسول اهلل حفاظًا عليه أخذ أبا بكر 



 الثامنة عشرالحلقة  البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 18 - 

 

هو ذاهب كي لى اهلل عليه وآله بأن النيب ص :يقول، وهو يستدل هبذه القضية، بعد رسول اهللرسول اهلل 
ال حيتاج مىل أن جيلب معه أحد فيكون أكثر ويتوارى عن األنظار الذي يريد أن يذهب أن خيتفي ، خيتفي

معه كي حيافظ لذلك يقول ممنا أخذ أبا بكر ، من واحد أكثر شخص رمبا أدى ذلك مىل انكشاف أمرهِ 
  .عليه وآله صلى اهللكما حيافظ على حياتِه حياة أيب بكر  على 

يكن ليكترث  لما لمَ  - ؟ألي شيءٍ  - على فراشهِ وإنما أبات عليًا عليه السالم  -مث يستمر يف الكالم 
وضعه يف لذلك ، فلُيقتليكن له قيمة عند رسول اهلل  مليقول وممنا أبات علياً ألن علياً  - يحفل به لمله و 

يحفل  لميكن ليكترث له و  لما لمَ لسالم على فراشِه وإنما أبات علياً عليه ا -طورة اخلكان الذي فيه ملا
 - بأنه إن قُِتل -النيب  لمع - هلمولع -وما كان حيبه كحبه أليب بكر كان يستثقله  - به والستثقاله له

طوب يعين األزمات اخل - نصب غيرِه مكانُه للخطوب -على النيب  - يتعذر عليه لم - من قُِتل عليٌّ 
 :قال سعد -فإن النيب لن جيد أحدًا يقوم مقامه أما أبو بكر لو قُِتل  - لح لهاكان يص  التي -روب احل

يعين دخل معُه يف نقاش  - فأوردت عليه أجوبًة شتى فما زال يقصد كل واحٍد منها بالنقض والرد عليّ 
دونكها ثم قال يا سعد  -وهو يف أثناء النقاش  - ثم قال -فكان هناك رد وبدل فيما بينهما ، سعد

يا سعد دونكها أخرى  -قضية أخرى مثل اإلشكال األول خذ هذا مشكال آخر ، يعين خذها - أخرى
يا سعد  -آناف الروافض ختطف آناف الروافض يعين مرادُه تقطع  - تخطف آناف الروافضبمثلها 

 من دنس الشكوك برىلماألستم تزعمون أن الصد يق ، دونكها أخرى بمثلها تخطف آناف الروافض
 يعين عمر - برى من دنس الشكوك والفاروقلمألستم تزعمون أن الصد يق ا -صديق يعين أبا بكر ال -
 اليتة البيضة مأخوذة من البيضة لمبيضة اإلسالم ك - كانا ُيسران النفاقامي عن بيضة اإلسالم  الـمح -

ا تقع السيوف على فحينم، قاتل يلبس خوذة على رأسِه للحفاظ على رأسهملا، رباحلقاتل يف مليلبسها ا
، تسمى بالبيضة، أو تُلبس وُتشد عليها العمامةتُلبس من دون عمامة ، تشطح على هذه البيضةرأسِه 

لو وقعت عليها السيوف ستمزقها بعد ذلك ، ألهنا حتمي رأسهفيحاول الفارس أن يدافع عن هذه البيضة 
  .وهو رأسهُ قاتل ملعضٍو عند ا فالبيضة هنا ممنا حتافظ على أهم، ستقع السيوف على رأسه فيهلك

أو عن أهم أمٍر يف الدولة اإلسالمية أو عن نظام الدولة اإلسالمية يُعرب  فـ يـُع رب  عن عاصمة الدولة اإلسالمية 
امي عن الـمحبرى من دنس الشكوك والفاروق لمألستم تزعمون أن الصد يق ا -بيضة اإلسالم بعنه 

حاول فيها مجع من  اليتالليلة ليلة العقبة هذه  - واستدللتم بليلة العقبة بيضة اإلسالم كانا ُيسران النفاق
من شاء اهلل وعن ضامني ملسنتحدث عن هذه احنن ، ا رجع من واقعة تبوكم  ل  أن يقتلوا رسول اهلل نافقني ملا

ل سورة سنتناو بأننا يف شهر رمضان شاهدات ملاو  شاهدينملوعدت ايف ليايل شهر رمضان كما حادثة الغار 
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أثناء تفسري وشرح سورة طالب سنُمر عليها ملوالكثري من هذه االبيان و  بالشرح والتفسريبراءة من شاء اهلل 
ومروا يف منطقٍة جبلية من تبوك من غزوة تبوك النيب صلى اهلل عليه وآله ا رجع م  ل  لكن بشكل خمتصر ، براءة

على ملقاء نافقني ملفاتفق جمموعة من ا، يسمى بالعقبةة بلياجلنطقة ملق الضيق يف ايالطر ، وكان الطريق ضيقاً 
كي يهلك صلى اهلل عليه وآله العايل مىل بطن الوادي  كان ملمن هذه العقبة من هذا اوهو على ناقتِه النيب 

يذكر من مجلة الذين  ال البن حزم األندلسي الـمحيف كتاب ثال ملعلى سبيل اطبعًا يف كتب القوم ، لموس
طبعًا هو ُيض عِّف الرواية لكن الرواية ، أبا بكر وعمرنافقني يذكر ملموعة يف جمموعة االـمج يف هذهكانوا 

سند سند صحيح سند الرواية حبسب قواعدهم الرجالية ، حبسب مقاالهتم الرجاليةموجودة وسند الرواية 
  .وض يف هذه القضيةاخلأنا هنا ال أريد معترب 

أرادت أن تُلقي برسول اهلل  اليتموعة الـمجا بكر وعمر كانوا من مجلة يف رواياتنا من الثابت عندنا أن أب
ألن النيب مسامهم بأاليمان بن  ويعرفهم حذيفةاليمان بن  وقد رآهم حذيفة، صلى اهلل عليه وآله من العقبة

شخاصهم وعرفهم بأاليمان بن  ا أبرقت رآهم حذيفةلم  ف، أشار بيدِه مىل السماء فأبرقتصلى اهلل عليه وآله 
صلى اهلل الذين حاولوا قتل رسول اهلل نافقني ملكانوا من مجلة هؤالء ايف رواياتنا أن أبا بكٍر وعمر  ، مسامهموبأ

عبد اهلل األشعري بن  يف كالمه ويف حديثه مع سعدخالف ملناظر امُ ـلهذا اعىن يشري ملعليه وآله ومىل هذا ا
الفاروق و  أخبرني عن الصديق -حياوالن قتل رسول اهلل ألهنم كانا  - واستدللتم بليلة العقبة -القمي 

الفاروق و  أخبرني عن الصديق -خالف ملناظر املأشكلُه هذا اهنا اإلشكال الذي  - ا طوعاً أو كرهاً لمأس
يعين اعتذرت  - ًا من اإللزامسألة عني خوفلماحتلت لدفع هذه اف :قال سعد ؟ا طوعًا أو كرهاً لمأس

 خوفًا من اإللزام -يقول  ؟ألنُه ماذا يريد أن يقولوبعد ذلك سأعود للنقاش نقاش بعذٍر وبآخر عن قطع ال
حىت يستطيع أن ما كان ميلك القوة فإن النيب يف مكة يعين خوفًا ا كرهًا لمبأهنم أسيقول ألنين مذا قلت  -

م مذا جاء عن ا طوعًا فإن اإلساللمأهنم أسبمذا قلت ، فيدخلون يف اإلسالم خوفاً يكرههم على اإلسالم 
  ؟طواعية أين هو النفاق

كي ال ألزم نفسي   - عني خوفًا من اإللزامسألة لمفاحتلت لدفع هذه ا :قال سعد -فاحتلت  :يقول
بأن بدء إن أقررت لهما بطواعيتهما لإلسالم احتج  وحذرًا من أني  -على هذا الكالم رتتبة ملبالنتامج ا
أما مذا كان اإلنسان يدخل  - الغلبةو  روائح القهرند هبوب ال يكون إال عه في القلب ونشوءالنفاق 

ه في القلب ال يكون إال عند هبوب ءاحتج  بأن بدء النفاق ونشو  -يتسرب النفاق مىل قلبِه طواعية ال 
نحو قول اهلل قلبه رِئ على من ليس ينقاد له لمفي حمل االغلبة وإظهار البأس الشديد و  روائح القهر

 رَأَوْا امل إِميَانُهُمْ يَنفَعُهُمْ يَكُ لم* فَ مُشْرِكِنيَ كُنَّا بِمَا وَكَفَرْنَا وَحْدَهُ بِاللَّهِ آمَنَّا قَالُوا بَأْسَنَا رَأَوْا المفَ} :وجل  عز  
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يكن َثم   لمإذ  -بإبطالِه بطعن كالمي يعين  - ا كرهًا كان يقصدني بالطعنلموإن قلت أس {بَأْسَنَا
، السؤال يعين دقيق - تريهم البأس يكن َثم  سيوف منتضات كانت لمإذ  -قوة تكن هناك  مل - سيوف
قال  -مذا طوعًا مذًا من أين تسرب النفاق ، تكن هناك سيوف ملمذا كرهًا  ؟ا طوعًا أو كرهاً لمهل أس

أنين رت بعذر أعتذ، صدرت عنه يعين تركته بعد أن احتلت حبيلة، ز و ر اً يعينمُ  - ْزَور اً فصدرُت عنه مُ  :سعد
قد  -ز و ر ًا يعين ماماًل منحرفًا عنه مُ  - ْزَور اً فصدرُت عنه مُ  -ال أكمل النقاش وأعود مليه بعد ذلك 

فصدرُت عنه  -أن أُفِحمُه استطع  ملألنين  - انتفخت أحشائي من الغضب وتقطع كبدي من الكرب
طومار  - وكنت قد اتخذت طوماراً  ربمن الكْ ُمْزَور ًا قد انتفخت أحشائي من الغضب وتقطع كبدي 

فة طويلة الصحيفة الطويلة صحي، ُيكتب فيهاأو من غري قماش من جلد قد تكون من قماش يعين صحيفة 
  .يُقال هلا طومار

هناك من يقول و  النيف هو أقل من العشرة - نيفًا وأربعين مسألةوأثَبتُّ فيه  وكنت قد اتخذت طوماراً 
، أو نـ يِّفاً يُقرأ - وأثَبتُّ فيه نيفاً  وكنت قد اتخذت طوماراً  -ة هو أقل من العشرة بالنتيج، مسةاخلأقل من 

وأثَبتُّ  وكنت قد اتخذت طوماراً  -وكالمها صحيح ونيفًا وأربعني نقول نـ يِّفًا وأربعني ، ويُقرأ نـ يِّفاً يفًا يُقرأ ن  
أجد أحداً  مليعين  - أجد لها مجيباً  لم سائللممسألة من ِصعاب افيه نيفًا وأربعين أو نـَي فًا وأربعين 

خير كتبتها على أن أسأل فيها  - يقول ،يعين اختذها كتبها ؟اذا اختذها يف هذا الطومارمل، جييب عنها
سامل يف ملفكان كتب هذه ا، بلدُه قمو  مراده من بلدي هنا من قم ألنُه كان يعيش يف قم - أهل بلدي

 اً أن سعدلمع - على أن أسأل فيها خير أهل بلدي -عروفني يف قم ملااء لميريد أن يسأل أحد العطومار 
 - على أن أسأل فيها خير أهل بلدي -عليم  لملكن وفوق كل ذي عاء لمهو أيضًا من الععبد اهلل بن 

سن العسكري احلمن أصحاب اإلمام عروفة ملوهو من الشخصيات ا - اسحاقبن  أحمد - ؟من هو
على أن أسأل فيها خير  -صلوات اهلل وسالمه عليه وممن وفق لرؤية ممام زماننا ، صلوات اهلل وسالمه عليه

اإلمام ، يعين اإلمام العسكري - اسحاق صاحب موالنا أبي ُمَحم ٍد عليه السالمبن  أهل بلدي أحمد
ألنه قد خرج من مدينة قم  ؟اذا ارحتل خلفهمل - فارتحلت خلفه -سن العسكري صلوات اهلل عليه احل

  .اسحاقبن  يعين أمحدداً اإلمام العسكري قاص
باجتاه اإلمام اسحاق قد خرج من قم باجتاه سر من رأى بن  اً بأن أمحدملكان عاعبد اهلل األشعري  بن  سعد

القمي عبد اهلل األشعري بن  بالنسبة لسعدألن هذه مسامل مهمة  - فارتحلت خلفه -سن العسكري احل
ثبات حق أهل اججة ويف مالـمحويف ية لمسامل العمليف تتبع ااية االهتمام بأنُه يف غوقد حتد ث عن نفسِه 

بسر  نحو موالنافارتحلت خلفه وقد كان خرج قاصدًا  -يقول ، خالفني هلمملكشف معايب ا  ويفالبيت 
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وتنزل فيها سافرون ملاينزل فيها  اليتوهي األماكن ناهل مجع منهل ملا - ناهللممن رأى فلحقتُه في بعض ا
ناهل ملفُيقال ا، اءملالساقية عيون انهل هو الغدير ملا، توجد فيها غدران، اءمليتوفر فيها الكأل وا، قوافلال

ارجي اخلكما يكون يف زماننا هذا دور االسرتاحة يف طرق السفر ،  لالسرتاحةتنزل فيها القوافل  اليتاألماكن 
لخيٍر  :قال -وصافحتُه ت عليه لميعين بعد أن س - ا تصافحنالمناهل فلمفلحقتُه في بعض ا -

مين مشتاٌق  - الشوق :قلت ؟لخيٍر لحاقك بي -من شاء اهلل خري أنت ألي أمٍر حلقتين  - لحاقك بي
فيزوره كي بني مدة ومدة أن يذهب مليه جيمع األسئلة كان معتادًا  فهو - ثم العادة في األسئلة -مليك 

تكافئنا  - طة الواحدةالخقد تكافئنا على هذه  :الق، الشوق ثم العادة في األسئلة :قلت -يسامله 
قد  - هذا األمر، هذه الطريقة، قيقةاحلطة يعين هذه اخلهذه ، قد تساوينا يف هذا األمريعين أنا وأنت 

وأنا مشتاٌق ، فأنت مشتاٌق ميل وعندك أسئلة، تساوينا أنا ومياك - طة الواحدةالخعلى هذه تكافئنا 
  .سئلة أيضاً وعندي ألإلمام العسكري 

 -الق ر م أو الق ر م  - لقاء موالنا أبي ُمَحم دطة الواحدة فقد برح بي القرُم إلى الخقد تكافئنا على هذه 
دة زمنية ملحينما ينقطع اإلنسان عن أكل اللحم أو الق ر م هو الق ر م  - فقد بـََرح بي  الَقَرم إلى لقاء موالنا

بعد الرغبة الشديدة ألكل اللحم ، الرغبة الشديدة، ألكل اللحمديدة طويلة مث تصيبه حالة من الشهوة الش
ممكن أن ، أخرىة هلا معاٍن لمطبعًا الك، أو الق ر مدة طويلة يف لغة العرب يُقال هلا الق ر م ملانقطاٍع عن اللحم 

ال نريد أن ، القوم أيضًا سيديُراد من القرم ، أيضًا يُراد منها الفارس الشديدة الق ر م لممعاين كتكون يعين 
، عىنملفقد بـ ر ح يب الق ر م أو الق ر م ألكل اللحم يف أصل ا قصود هنامللكن ا، ةلمندخل يف تفاصيل اللغوية للك

طة الخقد تكافئنا على هذه  -التعبري هنا تعبري جمازي ، راد هنا يعين قد بلغ يب الشوق مبلغًا شديداً ملا
أهنم دد طويلة باعتبار ملألن العرب كانت تنقطع عن أكل اللحم  ؟اذا استعمل هذا التعبريمل - الواحدة

، على أكله بشراهٍة وبشوٍق وباندفاعويتوفر اللحم فإهنم يُقبلون ا تأيت مناسبة لمفيعيشون يف الصحراء 
قد  -للقاء اإلمام صلوات اهلل عليه بة الـمحيف غاية أنُه هو يف غاية الشوق ، عىنملفلذلك استعمل هذا ا

وأريد أن عليه السالم  طة الواحدة فقد برح بي الَقَرُم إلى لقاء موالنا أبي ُمَحم دالخفئنا على هذه تكا
 - عن معاضل في التأويل ومشاكل في التنزيل -معاضل مجع معضلة  - عن معاضل في التأويل أسأله

ين وهذه صحبة مباركة فصاحب، أنت اآلن حلقتين فهنيئًا لك - باركةلمفدونكها الُصحبة ا -عنده أسئلة 
يعين ال ترجع تعال  - باركةلمفدونكها الُصحبة ا -سن العسكري احلباجتاه اإلمام حنن باجتاه ممام زماننا 

مذا وصلت هناك فإنك ستقف على ساحل البحر  - فإنها تقف بك على ضفة بحر -معي صاحبين 
فوردنا ، وهو إمامناتفنى غرائبه  والفإنها تقُف بك على ضفة بحر ال تنقضي عجائبه  -فسل ما تريد 
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يعين  - فانتهينا منها - دينةملوصلنا مىل اوردنا سر من رأى  - فانتهينا منها إلى باب سيدناسر من رأى 
فانتهينا منها إلى باب سيدنا عليه السالم فاستئذنا فخرج  -تنتهي عند باب اإلمام  ؟غايتنا أين تنتهي

، نكبملاو  العاتق هو ما بني الرقبة - وكان على عاتق أحمد -نا اإلذن أُعطي - إلينا اإلذن بالدخول عليه
 وكان على عاتق أحمد -نكب الكتف والرقبة يسمى بالعاتق ملبني اكان الذي يكون اتصال ملا، هذا العاتق

ألنُه يقال طربي ، يف طربستانصنوع ملالكساء الطربي يعين ا - قد غطاه بكساٍء طبرياسحاق جراب بن 
وطربستان ، ويقال طربي أيضًا نسبًة مىل طربستان، يف فلسطنيهي يف بالد الشام  اليتحبرية طربية مىل نسبًة 

ستان أو ، أو ط رب  ة طرب لمنسبًة مىل كوممنا مسيت بطرب ستان ، هي بالٌد تقع يف مشال ميران يقال ط رب 
ستان كثرية األشجار نطقة كثرية الغابات  مله اهذ، بقطع األشجارتستعمل  اليتط رب  الط رب  هو هذه اآللة ، ط رب 

يف الوقود يف الطبخ فسكاهنا داممًا حيملون معهم الطرب ألجل قطع األشجار يستفيدون من هذه األشجار 
منطقة أيضًا هي كثرية األهنار فيحتاجون هذه ، حاجاهتم األخرىيف التدفئة وكذلك يف بناء البيوت ويف 

راد من الكساء ملفا، بالد الط رب  ، يعين بالد الط رب  سميت طربستان ف، سوراجلو  لنصب القناطراألشجار 
  .نسوب مىل هذه البلدانملء ااالكسالطربي 

الكيس  هورج اخلراب هو اجلجراب واضح معناه  - اسحاق جراب قد غطاهبن  وكان على عاتق أحمد
يف حال السفر وحىت يف شياء حتفظ فيه األيُنسج مما من الصوف أو من الشعر أو من الوبر  الذي ُيصنع أو

ومنه ما هو منُه ما هو الكبري ، أو على دواهبملكن يف الغالب حيملُه الناس على ظهورهم ضر احلحال 
اذا مل - اسحاق جراب قد غطاه بكساٍء طبريبن  وكان على عاتق أحمد -راب اجليسمى بالصغري 

قد غطاه  -ألنُه قد وضع فيه أموااًل راب اجلال يريد أن يُلفت أنظار الناس مىل هذا  ؟غطاه بكساء طربي
يعين كل  - على كل صرة منها ختم صاحبهاالدراهم و  من الدنانيرومئة صرة بكساٍء طبري فيه ستون 

وهناك أكثر من طريقة خلتم ، األموال خيتمون ختموقدميًا كانوا حينما يرسلون واحد وضع أمواله يف صرة 
حبيث ال خلتم الصرر ولكن هناك أكثر من طريقة وضوع مليث عن هذا اال للحدالـمجاآلن ال يوجد الصرر 

 ،من الدنانرياسحاق ستون ومئة صرة بن  راب على عاتق أمحداجليف هذا ، يستطيع أحد أن يعبث مبا فيها
ما ُيص ر ُّ فيها ، وممكن تكون كبريةممكن تكون صرة صغرية جداً الكبري أيضاً و  طبعاً الُصرة تطلق على الصغري

 . الشيء يعين ما حُيف ُظ فيها الشيء
قال سعد: فما َشب هُت ، الدراهم على كل صرة منها ختم صاحبهاو  فيه ستون ومئة صرة من الدنانير

 - بعد عشر من لياليه أربعاً إال ببدٍر قد استوفى حين غشينا نور وجهه موالنا أبا ُمَحم د عليه السالم 
وممنا يكشف هذا وبالغة سعد وعلى مجال تعبريه ا يدل على فصاحة وهذ، ميلة جداً اجلتالحظون التعابري 
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، يعين غطانا - قال سعد: فما َشب هُت موالنا أبا ُمَحم د عليه السالم حين غشينا نور وجهه -ِه لمعن ع
يعين اإلمام   - ِه األيمنن لياليه أربعًا بعد عشر وعلى فخذإال ببدٍر قد استوفى م -غطانا نور وجهه 

كن يُطلق طبعًا ممالغالم  - شتريلمِه األيمن غالم يناسب اوعلى فخذ -ا دخلوا عليه ملالس كان ج
من دون سن ويُطلق أيضًا على األطفال دون األحرار وقد يُطلق الغالم على العبيد مطالقه حىت على الكبري 

ا اسُتشِهد  ممامنا م  ل  ة جاحلاإلمام اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  - ِه األيمن غالموعلى فخذ -العشرة 
جة ما يقرب من مخس سنني يعين على احلكان عمر اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  سن العسكري احل

سن احلألن هذه القضية يعين ليست يف آخر عمر اإلمام نني سفخدِه األمين غالم يعين أقل من مخس 
ليه السالم يعين كان عمره أقل من مخس سنني جة عاحلمىل اإلمام  به يعين هذا الغالم هنا يشري، العسكري

  .رمبا ثالث سنني مثالً 
يف  باعتبار أبرز الكواكب يف السماء  - نظرلملقة واالخشتري في لمِه األيمن غالم يناسب اوعلى فخذ

شرتي يف الغالب ملوا، ب ُتش ّبه هبا النساءلالزهرة يف الغا، شرتيملاو  الزهرةموعة الشمسية الـمجكواكب 
يُقال كأنه ميل اجل والرجل الوضيء، يُقال كأهنا الزهرةميلة اجلرأة الوضيئة مليعين ا، ب ُيشبِّهون به الرجالالعر 

وعلى ، نظرلملقة واالخشتري في لما -يعين يشابه  - ِه األيمن غالم يناسبوعلى فخذ -شرتي ملا
يوجد حينما يُفرق ط الذي اخل، لذيهذا افرق ملالفرق يعين ا - رأسِه فرق بين وفرتين كأنُه ألٌف بين واوين

، فرقمليقال له الفرق أو يقال له االذي يقسم أعلى الرأس مىل قسمني ستقيم ملط ااخلمىل جهتني الشعر 
كان شعرُه يعين كأن هذا الغالم  ، الوفرة يعين كمية كثرية من الشعر :وفرتني،  وفرتنيفيقول هناك فرٌق بنّي 

  ؟ماذا يقال لهحول رأس األسد كثيف لذلك يقال هلذا الشعر الوفرياً 
فكان ، الوفرة الشعر الكثري، بوفرة األسدهذا الشعر الكثيف يُقال له يف لغة العرب ، يقال له وفرة األسد

منجمعة والواو باعتبار أهنا كأهنا ألف يعين الفرق كان مستقيم ، قال كألف بني واوينهذا الغالم هناك فرٌق 
 -انب األيسر أيضًا اجلوعلى انب األيسر اجلشعر وفري وعلى ان هناك يعين األمين كانب اجليعين على 

كان شعرُه كثيفًا كثرياً وفرياً يعين ما كان الشعر قصري   - وعلى رأسِه فرق بين وفرتين كأنُه ألٌف بين واوين
ومال يعين هيب ا ذهنذهبية يعين لو ، شيء كروي، رمانة يعين بشكل الرمانة - وبين يدي موالنا رمانة ذهبية -

فهذا ال يتناسب مع حال األممة صلوات يعين أهنا مصنوعة من الذهب راد منها ذهبية ملأن استبعد ملمن ا
 ع بدائع نقوشهالموبين يدي موالنا رمانة ذهبية ت -هدية  هي هذهومن كانت اهلل وسالمه عليهم أمجعني 

 - قد كان أهداها إليهركبة عليها لماع بدائع نقوشها وسط غرائب الفصوص لمت -يعين حلية فنية  -
جاءوا لزيارة اإلمام أيضاً يبدو أن هناك جمموعة من أهل البصرة  - بعض رؤوساء أهل البصرة -مىل اإلمام 
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وبين يدي  -سن العسكري احللإلمام من شيعتِه فقد م هذه التحفة هدية وفيهم من شخصيات أهل البصرة 
قد يكون رتط حينما يقول رمانة ذهبية أن يكون شكلها شكل الرمانة ليس مش - علمموالنا رمانة ذهبية ت

  .كأهنا رمانةوقد تكون جمرد أهنا كروية  شكلها شكل الرمانة 
ركبة عليها قد كان أهداها لمع بدائع نقوشها وسط غرائب الفصوص الموبين يدي موالنا رمانة ذهبية ت

إذا أراد أن يسطر به على  -سن العسكري احلمام بيد اإل - لمبعض رؤوساء أهل البصرة وبيدِه ق إليه
إذا أراد أن يسطر به على البياض قبض الغالم  لموبيدِه ق -يكتب شيئًا يعين كأن اإلمام  - البياض

 يدحرج الرمانة بين يديهفكان موالنا عليه السالم  -يعين الغالم كان يداعب أصابع أبيه  - على أصابعهِ 
عنده ورقة وعنده اإلمام كان يكتب  - بردها لئال يصدُه عن كتبِة ما أراد ويشغله -بني يدي الغالم  -
فكان يدحرج الرمانة وحُيرِّك الغالم كي ، بقربه رمانةوكانت ، طفل صغريِه األمين وكان الغالم على فخذ لمق

 -عين اإلمام ي - إذا أراد أن يسطر به على البياض لموبيدِه ق -بالرمانة حىت اإلمام ينشغل بالكتابة يأيت 
فكان موالنا عليه  -أصابع أبيه يداعب ، يداعب أباهيعين الغالم كان  - قبض الغالم على أصابعهِ 

 يعين أمحد - نا عليهلمالسالم يدحرج الرمانة بين يديه ويشغله بردها لئال يصدُه عن كتبِة ما أراد فس
نا عليه فألطف لمفس -معهم آخرون ورمبا أيضًا كان  - نا عليهلمفس -عبد اهلل بن  وسعداسحاق بن 
ا َفرِغ لملوس فالجواب وأومأ إلينا بالجفألطف في  -جداً معنا كان جواب اإلمام لطيفاً   - وابالجفي 

 جرابُه من طي كسائهِ اسحاق بن  أخرج أحمد -كتب ما يريد يعين   - من كتبة البياض الذي كان بيدهِ 
 اسحاق جرابُه من طي كسائهِ بن  أخرج أحمد -لفُه به ي يف هذا الكساء الطرب راب اجلألنُه قد وضع  -

 - الهاديابن  فنظر -والصحيح هو  - فنظر الهادي عليه السالم -كتوب هنا ملا - ن يديهفوضعُه بي
  .وبابن اهلاديكانوا يسمونه بابن الرضا سن العسكري  احليسمون اإلمام ألن الناس كانوا 

ويسمون اإلمام العسكري ، بابن الرضا أيضاً ويسمون اإلمام اهلادي  بابن الرضاواد اجلكان يسمون اإلمام 
فنظر ابن الهادي عليه  -بابن اهلادي بابن الرضا ويف بعض األحيان يسمونه يف بعض األحيان يسمونه 

فيها ار هذه صرر باعتب - ومواليكاتم عن هدايا شيعتك الخفض يا بُني  :وقال لهإلى الغالم السالم 
واتيم عن هدايا اخلأفتح هذه  - اتمالخيا بُني فض  :قال له -لولدِه اإلمام قال هلذا الغالم ، أموال خمتومة

هذه هدايا شيعتك ومواليك ألن اإلمام خياطبُه ، هو اإلمامخاطب ملوهذا يدل على أن ا، شيعتك ومواليك
جة عليه احلاإلمام ، الغالم يقول - :فقال، اتم عن هدايا شيعتك ومواليكالخيا بُني فض  :وقال له -

قد وأموال رجسة إلى هدايا نجسة أيجوز أن أمد يدًا طاهرة يا موالي  :فقال -يقول ألبيه السالم 
قد  -رام احلالل وفيها ما هو احليعين هناك ما هو فيها  - قد شيَب أحلها بأحرمها -يعين ُخِلط   - شيبَ 
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يا ابن  -صلوات اهلل عليه إلمام العسكري يعين ا - موالي عليه السالم :فقال، شيَب أحلها بأحرمها
لُيميز ما بين األحل واألحرم منها فأول  -راب اجلاستخرج له ما يف  - رابالجاستخرج ما في اسحاق 

هذا انباء  - فالنبن  هذه لفالن :فقال الغالم -اسحاق بن  يعين أمحد - صرة بدأ أحمد بإخراجها
يعرف من خالل العالمات اسحاق بن  أمحد، أي شيءيكن مكتوب على هذه الصرة  مليعين ، غييب

فأول صرة بدأ أحمد بإخراجها  -قال واألختام جمرد أن أخرج الصرة اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 
تشتمل على اثنين وستين دينارًا فيها من ثمن فالن من محلة كذا بقم بن  هذه لفالن :فقال الغالم

أربعة تسعة أثواب خمسة وأربعون دينارًا ومن أثمان له من أخيه وكانت إرثًا ُحجيرة باعها صاحبها 
 اإلمام خيرب أمحد، عن هذه الصرةهذا تفصيل كامل  - وفيها من أجرة حوانيت ثالثة دينارعشر دينارًا 

فالن من محلة كذا بقم تشتمل على اثنين وستين دينارًا فيها من ثمن بن  هذه لفالن -اسحاق بن 
وكانت إرثًا له من أخيه  -يعين بيتًا صغريًا ، ُحجرية ُمصغ ر ُحجرة، باع ُحجرية - هاُحجيرة باعها صاحب

أربعة عشر ديناراً  - وأرسل منها وباع تسعة أثواب - خمسة وأربعون دينارًا ومن أثمان تسعة أثواب
صدقت يا  :مفقال موالنا عليه السال -هذا تفصيل الصرة األوىل  - وفيها من أجرة حوانيت ثالثة دنانير

فـَت ش عن ديناٍر  :فقال عليه السالم - اسحاقبن  يعني دل أحمد -رام منها احلدل الرجل على ، بين
  .رازي نسبة مىل الري - رازي الِسّكة

يعين دينار ذهب مسكوك  - فـَت ش عن ديناٍر رازي الِسّكة -يُقال له الرازي من ينتسب مىل مدينة الري 
حدى قد انطمس من نصف م -يعين تاريخ الس ك مكتوب عليه  - سنة كذاتاريخه  -يف مدينة الري 
الدينار يُنقش على صفحتيه انطمس النقش باعتبار يعين هذا الدينار صفحة من صفحتيه  -صفحتيه نقشه 

القراضة اآلُملية  - وقراضة آُملية وزنها ربع دينار، قد انطمس من نصف إحدى صفحتيه نقشه -
وقراضة  -هذا ربع الدينار يسمى بالقراضة وزهنا ربع دينار القراضة اآلُملية ، هي ُعملةمقصود يعين القراضة 

حبسب هذا الوزن يساوي عشرة دراهم فضية فُيساوي  يعين الدينار كما أنهُ  - آُملية وزنها ربع دينار
مشال مدينة ، ميرانوهي تقع يف مشال من بالد آُمل ، آُملية يعين من مدينة آُمل، أربع قراضات آُمليةيساوي 

وقراضة  -مدينة آُمل من يعين وقُراضة آُملية ، فهناك ديناٌر رازي يعين يف مدينة الري، مشال الري، طهران
ملة صاحب اجليعين صاحب هذه  - ملةالجأن صاحب هذه آُملية وزنها ربع دينار والعلة في تحريمها 

ملة وزَن في شهر كذا الجأن صاحب هذه  -ال ملمجلة اوضوع يف هذه الصرة ملاال ملموع من االـمجهذا 
والعلة في تحريمها أن  - يعين صوف مغزول - َمن اً وربعمن الغزل على حائٍك من جيرانِه من سنة كذا 

 ملة وزَن في شهر كذا من سنة كذا على حائٍك من جيرانِه من الغزل َمن ًا وربع َمنّ الجصاحب هذه 
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فأخبر به  -فسرقه يعين جاء سارق  - هائها لذلك الغزل سارقاً انتفي مدٌة قُِيَض  فأتت على ذلك
 فَكّذبهُ  - قال بأن سارقًا قد سرق الغزل، وهو من جريانهِ امك أخرب صاحب الغزل احل - ائك صاحبهالح

ا لمكطبعاً الغزل   - غزاًل أدقَمن اً ونصف َمّن واسترد  منه بدل ذلك  -يسرقه أحد أنت تكذب  ملقال  -
دفعُه فاسترد  منه بدل ذلك َمن ًا ونصف َمّن غزاًل أدق مما كان  -وأغلى ا يكون أجود لمك  يكون أدق

، تفصيل دقيق لكل ما يف هذه الصرة - كان هذا الدينار مع الُقراضة ثمنهُ واتخذ من ذلك ثوبًا  إليه 
عة في وسط صادف رقا فتح رأس الُصرة لمف -رمة هبذه األموال احلحلقت  اليتوتفصيل دقيق للجهة 

وضع ورقة داخل يعين صاحب هذه الصرة  - على حسب ما قالبمقدراها و  باسم من أخبر عنهالدنانير 
من كذا وأربعة عشر بأنه مخسة وأربعني أشار مليها اإلمام  اليتوكتب تفاصيل األموال كتب فيها امسه الصرة  

ي وسط الدنانير باسم من أخبر ا فتح رأس الُصرة صادف رقعة فلمف -وثالث دنانري من كذا من كذا 
يف هذه أيضًا وجد  - الُقراضة بتلك العالمةو  بمقدراها على حسب ما قال واستخرج الدينارو  عنه

النقشة بأن أحد صفحتيه ممسوحة ُمسحت جة عليه السالم احلكما وصفُه اإلمام هذا الدينار الرازي  الدنانري 
ا نقول م  ـليف ذلك الوقت كان معروف الوالدينار نار الشرعي الدي، دينارهي بوزن ربع  اليتوالقراضة ، فيها

هو هذا الذي يقال ، من مثانية عشر قرياط، حبةالصرييف من مثانية عشر ثقال مليعين ما يعادل ادينار ذهب 
  .ثقال الصرييف بالدينار الصرييفملما يسمى با، نانري ُتسك هبذا الوزنله الدينار كانت الد
تشتمل على من محلة كذا بقم فالن بن  هذه لفالن :ى فقال الغالم عليه السالمثم أخرج صرٌة أخر 

وكيف ذاك؟!  :قال -اسحاق يسأل بن  أمحد - وكيف ذاك؟! :قال، ال يحل لنا مسهاخمسين دينارًا 
حاَف صاحبها على أك ارِه في  -يف احلمن  لميعين ظ  حاف   - حاف صاحبهاقال ألنها من ثمن حنطة 

يتفق مع شخص حيرث األرض صاحب األرض الذي يزرع األرض األك ار الذي حيرث األرض  - قاسمةلما
قبَض حصتُه قاسمة وذلك أنُه لمُ ألنها من ثمن حنطة حاف صاحبها على أك ارِه في ا -يُقال له أك ار 

لُه كذا من ك ار ا كان متفقاً مع هذا األم  ل  يعين هو  - بكيٍل بخسوكال ما خصًّ األك ار بكيٍل واٍف منها 
ا م  ل  لكن يكال متامًا ملميأل اكيال مليعين حينما يكيل يأيت با، كال لنفسِه كياًل وافياا جاء يكيل  لم  ف، اصلاحل

قاسمة لمُ ألنها من ثمن حنطة حاف صاحبها على أك ارِه في ا -كيال ملشيئًا من ايكيل لألك ار يُنقص 
 :وكال ما خصًّ األك ار بكيٍل بخس فقال موالنا عليه السالمأنُه قبَض حصتُه منها بكيٍل واف وذلك 

فال حاجة أو توصي بردها على أربابها لتردها احملها بأجمعها يا ابن اسحاق  :ثم قال، صدقت يا بني
  ؟اذامليعين هذه األموال اإلمام ردها  - وأئتنا بثوب العجوز منهالنا في شيٍء 

رمة احلومن أين جاءت واطن ملبـ ني  أين اجة عليه السالم احلواإلمام  راماحلو  اللاحلفيها  ألهنا قد خالط
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بأمثلٍة من القمي وممنا جاء  عبد اهلل األشعريبن  ُيشر مليها سعد ملأخرى والذي يبدو أن هناك تفاصيل 
يأخذها  ّللةالـمحقطعًا األموال ، اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه، ومال الُصرر كانت كثرية جداً الُصرر  هذه

يا ابن اسحاق احملها  :ثم قال -أن يأتيُه بثوب العجوز اسحاق بن  من أمحدولذلك هنا اإلمام يطلب 
بعد ذلك اسحاق بن  ألن اإلمام سيخرب أمحد ؟توصي بردهااذا قال مل - بأجمعها لتردها أو توصي بردها

ردها أو توصي بردها على يا ابن اسحاق احملها بأجمعها لت :ثم قال -يف سفرِه هذا بأنه سيتوىف 
الثوب ، قطعة من قماشثوب مقصود قماش  - أربابها فال حاجة لنا في شيٍء منها وأئتنا بثوب العجوز

يقصد قطعة  - وأئتنا بثوب العجوز -خيط الذي يُلبس ملاويُطلق كذلك على الثوب  يُطلق على القماش
يف مثاًل جراب يعين كان يف حقيبة  - هُ الثوب في حقيبٍة لي فنسيتوكان ذلك  :قال أحمد -من قماش 

بن  ا انصرف أحمدلموكان ذلك الثوب في حقيبٍة لي فنسيتُه ف -جيلبه معه  مليف صندوق آخر آخر 
  .ومالبسهكان الذي وضع فيه ثيابه ملمىل ا رجع ذهب ام  ل   - ليأتيُه بالثوباسحاق 

شوقني  :فقلت ؟ما جاء بك يا سعد :فقال -د نظر مىل سع - نظر إلي  موالنا أبو ُمَحم د عليه السالم
 :قال -اإلمام ابتدمُه  - أردت أن تسأل عنها التيسائل لمفا :قال، اسحاق إلى لقاء موالنابن  أحمد

أصل مىل  ملسامل موجودة و ملا - على حالها يا موالي :قلتُ ، أردت أن تسأل عنها التيسائل لمفا
فقلت  منها،عم ا بدا لك فسل قرة عيني  :قال، إلى الغالموأومأ فسل قرة عيني  :قال -جواٍب فيها 

فقلت  -يسأل هذا الطفل الصغري ، جةاحلبدأ سعد يسأل اإلمام  - إنا روينا عنكموابن موالنا موالنا  :له
جعل طالق نسائِه بيد أمير وآله  موالنا وابن موالنا إنا روينا عنكم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه :له
أن رسول اهلل  -يف رواياتنا وهذا موجود  - إنا روينا عنكم -يعين بعد شهادة رسول اهلل  - ؤمنينلما

إلى مل الجحتى أرسل يوم ؤمنين عليه السالم لموآله جعل طالق نسائِه بيد أمير ا صلى اهلل عليه
ألن نساء  ؤمننيملباعتبار أهنا أم ا - وأوردتي بنيكِ وأهلِه بفتنتك عائشة أنِك قد أرهجِت على اإلسالم 

، فإن كففِت عني غربِك وإال طلقتكِ بجهلِك  وأوردتي بنيِك حياض الهالك -ؤمنني ملالنيب أمهات ا
، هي تطلق نساء النيبيعين أن وفاة النيب  - قد كان طلقُهن  وفاتهصلى اهلل عليه وآله ونساء رسول اهلل 

  .السؤال واضح
الطالق عادًة ، علٍي صلوات اهلل عليه تطليق نسامه من بعده الروايات الواردة عن األممة أن النيب أوكل مىل

 :عبد اهلل يسأل هذا السؤال يقولبن  لذلك سعد ؟رأة مذا كان زوجها حيًا فما معىن الطالق هنالميكون ل
وردت عنكم عن األممة  اليتفما معىن هذه الروايات ، الطالق البد أن يكون الزوج حيًا حىت يطلق زوجته

نا إنا روينا عنكم أن رسول الموالنا وابن مو  -ن النيب أوكل مىل علٍي طالق نسامه من بعده عصومني أملا
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مل إلى الجؤمنين عليه السالم حتى أرسل يوم لماهلل صلى اهلل عليه وآله جعل طالق نسائه بيد أمير ا
 فإن كففتِ  حياض الهالك بجهلكِ  بنيكِ  على اإلسالم وأهله بفتنتك وأوردتِ  قد أرهجتِ  عائشة أنكِ 

الوفاة هي  - هونساُء رسول اهلل قد كان طلقهن وفات -ويكمل سعد يقول  - عني غربك وإال طلقتكِ 
جة عليه احلهنا اإلمام  - ما الطالق؟ قلتُ  :قال -تطلقهن باعتبار مذا تويف انتهى موضوع الطالق  اليت

يل يعين تنقطع العالقة بني الزوج السب ختليةُ  - السبيل تخليةُ  :ما الطالق؟ قلتُ  :قال -السالم يسأل 
ل اهلل وإذا كان وفاُة رسو  :قال، السبيل تخليةُ  :ما الطالق؟ قلتُ  :قال -الزوجة فتذهب يف سبيلها 

سعد يقول ما اإلمام يسأل  - ؟زواجلهن األ ا ال يحللملهن السبيل ف صلى اهلل عليه وآله قد خلى
  .السبيل ختليةُ  :قال ؟الطالقُ 

كم حكم حرمة التزوج احلاذا حينما تويف رسول اهلل بقي هذا لمللسبيل فوفاة هي تكون ختليًة ل مذا كان القا
هلل صلى اهلل وإذا كان وفاُة رسول ا :قال، السبيل تخليةُ  :ما الطالق؟ قلتُ  :قال - ؟على نساء النيب

ألن اهلل  :لتُ ق؟ زواجلهن األ ا ال يحللمف -كما تقول أنت يا سعد - لهن السبيل عليه وآله قد خلى
فأخبرني يابن موالي  :قلتُ  ؟وت سبيلهنلما وكيف وقد خلى :قال، ألزواج عليهنم اتبارك وتعالى حر  

إن اهلل  :قال ؟ؤمنينلمعن معنى الطالق الذي فوض رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله حكمه إلى أمير ا
فقال رسول اهلل  -ؤمنني ملة اأموم - شأن نساء النبي فخصهن بشرف األمهات مَ ظ  تبارك وتعالى عَ 

فأيتهن عصت ، هلل على الطاعة سن إن هذا الشرف باٍق لهن ما دمنَ الحيا أبا  :صلى اهلل عليه وآله
الكالم هنا  - ؤمنينلمروج عليك فأطلق لها في األزواج وأسقطها من شرف أمومة االخاهلل بعدي ب

ج هذه الزوجة من زوجات النيب من أي معىًن من معىن مخرا ، رأةملراد من تطليق سيد األوصياء مخراج هذه املا
  .ؤمننيملأمومة ا

باٍق لهن  -ؤمنني ملشرف أمومة ا - سن إن هذا الشرفالحيا أبا  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
دعها تتزوج  - روج عليك فأطلق لها في األزواجالخفأيتهن عصت اهلل بعدي ب، هلل على الطاعة منَ ما دُ 

رأة بها لما إذا أتت التي بينةلمفأخبرني عن الفاحشة ا :قلتُ ، ؤمنينلمقطها من شرف أمومة اوأس -
لو ، رأة يف الطالق الرجعيملعدة اعن السؤال هنا  - ؟في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته

تستطيع  ؟رأة أين تبقىملاطلقها مثاًل الطلقة األوىل طالقًا رجعيًا ففي هذه الفرتة يف عدهتا يف العدة الرجعية 
فأخبرني عن الفاحشة  :قلتُ  -ة يف عدة الطالق الرجعي يرأة أن تبقى يف بيت زوجها يف العدة الرجعملا
رأة مذا طلقها من بيته يف حال العدة ملبل هناك من الفقهاء من يقول بأنه ال جيوز للرجل أن خيرج ا - بينةلما

رواها  اليتال أريد الدخول يف هذه التفصيالت لكن حنُن والرواية  سألة فيها تفصيل فقهي وأناملا، الرجعية
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، فسدةملالفاحشة هي ا - بينةلمفأخبرني عن الفاحشة ا :قلتُ  -القمي  يعبد اهلل األشعر بن  سعد
بينة يعين دلت عليها ملا - بينةلمفأخبرني عن الفاحشة ا :قلتُ  -الفاحشة هي الزنا وما كان يف درجة الزنا 

رأة بها في أيام عدتها لما إذا أتت التي بينةلمفأخبرني عن الفاحشة ا -شهد عليها الشهود  ،الدالمل
رأة لمدون الزنا فإن ا -السحاق  - بينة هي السحقّ لمالفاحشة ا :قال ؟حل للزوج أن يخرجها من بيته

الذي هو الرجم فإنه  داحللد ومال اجلد الذي هو احلد احلراد من ملقطعاً هنا ا - دالحإذا زنت وأقيم عليها 
مال مذا كانت أقرت على نفسها فأقيم عليها حُد الرجم ومتكنت من الفرار من حفرة ، يؤدي مىل هالكها

وتفاصيل ، د مذا كانت هي أقرت بنفسها دون الشهوداحلالرجم يف أحكام شرعية مبينة فحينئٍذ يرفع عنها 
  .زمياتاجلهذه  موجودة هذه يف األحكام الشرعية ال جمال للدخول يف كل

راد هنا حد ملا - دالحرأة إذا زنت وأقيم عليها لمفإن ا ،بينة هي السحّق دون الزنالمالفاحشة ا :قال
باعتبار أهنا حدت وهي  - دالحن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها ألجل لمليس  -لد اجل

 - ن أرادهالمد ليس الحت وأقيم عليها رأة إذا زنلمفإن ا - داحلوأقيم عليها  لداجلبقيت حية بعد حد 
 - د وإذا سحقتالحمن التزويج بها ألجل  -يعين أن مينع  - أن يمتنع بعد ذلك -أراد أن يتزوج هبا 

برجمه فقد أخزاه ومن  وجل  وجب عليها الرجم والرجُم خزٌي ومن قد أمر اهلل عز  -رأة ساحقت ملمذا ا
لة حباجه سأملطبعاً ا، ألحٍد أن يتزوج منها ليسففإذاً  - أن يقربه أخزاه فقد أبعدُه ومن أبعده فليس ألحدٍ 
  .ختصرةملمىل شرح وتفصيل وممنا اكتفي بالبيانات ا

 إِنَّكَ نَعْلَيْكَ فَاخْلَعْ} :فأخبرني يابن رسول اهلل عن أمر اهلل تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه السالم :قلت

طبعًا فإن فقهاء  - يتةلمهاب االفريقين يزعمون أنها كانت من إ اءفإن فقه {طُوًى قَدَّسِملا بِالْوَادِ
الفريقين يزعمون أنها   فإن فقهاء -ختلفة ملالفريقني ال يعين هنا فريق الشيعة والسنة وممنا يقصد الفرق ا

من قال ذلك فقد أفترى على  :فقال عليه السالم -ميهاب يعين جلد  - يتةلمهاب اكانت من إ
ومما مراده فقهاء الفريقني ، هاء الفريقني مما مراده يعين فقهاء السنة وبعض فقهاء الشيعةفإن فق - موسى

 - يتةلمهاب االفريقين يزعمون أنها كانت من إ فإن فقهاء -عينهما يف ذلك الزمان بيشري مىل فريقني 
وته ألنه ما استجهله في نبو  من قال ذلك فقد أفترى على موسى :فقال عليه السالم -يتة ملمن جلد ا

إما أن تكون صالُة موسى  - التنييعين من ح - من خطبين -يعين يف هذه القضية  - مر فيهاخال األ
يتة جاز له لمفإن كانت صالته جائزة في إهاب ا -هاب ميتة مذا كان من م - فيها جائزة أو غير جائزة

بأقدس وأطهر من الصالة تكن مقدسة وإن كانت مقدسة مطهرة فليس  لملبسهما في تلك البقعة إذ 
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تكن مقدسة وإن   لمفي تلك البقعة إذ  - طبعًا هذا كله احتماالت اإلمام يوردها - وإن كانت صالته
وإن كانت مقدسة مطهرة فليس بأقدس وأطهر من الصالة  -دل اجلهذا كله ألجل  - كانت مقدسة

الل من الحيعرف  لمنه وجب على موسى عليه السالم أكانت صالته غير جائزة فيهما فقد أوإن  
 ،فأخبرني يا موالي عن التأويل فيهما :قلتُ  ،تجز وهذا كفر لمما جاز فيه الصالة وما  لمرام وعَ الح
بة الـمحُت لك يا ربي إني قد أخلص :فقال ،قدسلمإن موسى عليه السالم ناجا ربه بالوادي ا :قال

  :قال اهلل تبارك وتعالىب ألهله فالحن سواك وكان موسى شديد م  مني وغسلُت قلبي ع
وقلبك أيضًا خالصًا من  حبتك لي خالصةإن كانت م أي أنزع حب أهلك من قلبك }اخلع نعليك{

 السؤال من سعد، أُعيد ما جاء يف كالم اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه - مغسوالً  يل إلى من سوايلما

خالفني ملوهو يقول لإلمام من ا {ىًطُو قَدَّسِملا بِالْوَادِ إِنَّكَ نَعْلَيْكَ فَاخْلَعْ}: راد يف قول اآليةملعبد اهلل ما ابن 
هاب ميتة من جلد ميتة فاإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يقول ون كان نعُل موسى نعال موسى من ميقول

مذا كانت صالته ، لد النجساجليف هذا ، يتة هذاملهل كانت صالة موسى جامزة أو غري جامزة يف جلد ا
كان مذا كان مقدس فقدسيته  ملفإذا  جيوز له أن يكون يف هذه البقعة ألن الصالة مقدسة وهذا ا جامزة

كان مقدسًا فالصالة مقدسة فكيف جازت الصالة بالنعلني من جلد مليكن ا ملومذا ، كقدسية الصالة
هل مىل اجلومذا كانت الصالة غري جامزة وموسى يلبس ذلك فهذه نسبُة جهٍل مىل موسى ونسبة ، يتةملا

  .الدين كفرو  موسى يف أحكام الشريعة
الل من الحيعرف  لمعلى موسى عليه السالم أنه  أوجبوإن كانت صالته غير جائزة فيهما فقد 

تأويل فيهما الفأخبرني يا موالي عن  :قلتُ ، تجز وهذا كفر لمما جاز فيه الصالة وما  لمرام وعالح
بة مني الـمحيا ربي إني قد أخلصُت لك  :قدس فقاللمادي اإن موسى عليه السالم ناجا ربه بالو :قال

 -موسى  - ب ألهلهالحشديد  وكان -هذا كالم موسى اإلمام يقول  - وغسلُت قلبي عن من سواك

إن كانت محبتك لي خالصة  أي أنزع حب أهلك من قلبك }اخلع نعليك{ فقال اهلل تبارك وتعالى
قام ملعىن حتدثُت عنه فيما مر من كالم للفارق بني املوهذا ا - مغسوالً  يل إلى من سوايلممن ا وقلبك

والنيُب صلى اهلل عليه وآله يف ، ر بأن ينزع حب أهله حب عرتته من قلبهمِ موسى أُ ، وسويملقام املاألمحدي وا
بني هذا هو الفارُق الكبري ، علٍي صلوات اهلل وسالمه عليه حبب عرتته ر حببِّ مِ معراجه يف ميقاته األمحدي أُ 

فأخبرني يابن رسول اهلل عن :قلتُ  - لميقات األمحدي وبني ميقات غري حُم م ٍد صلى اهلل عليه وآله وسملا
ثم ، روف من أنباء الغيب أطلع اهلل عليها عبده زكريا عليه السالمالحهذه  :قال }كهيعص{ تأويل
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سماء ه ألمأل ربه أن يعا عليه السالم سوذلك أن زكري، قصها على ُمَحم ٍد صلى اهلل عليه وآله
ه لمالروايات أنه سأل ربه أن يع طبعاً حينما يرد يف مثل هذه - مسة فأهبط عليه جبرئيل عليه السالمالخ

أن ، عرفةملراد أنه أن يتعمق أكثر يف املمساء مبا هي ألفاظ وممنا امساء مبا هي أراد هنا األملليس امسة اخلمساء أ
يه أن زكريا عل -ألفاظ  وأمساء الكالم ليس عن معرفة أ، ن األنبياءيٌب مزكريا ن، نيبٌ ، قامقاحليصل مىل 

فكان زكريا ، ُه إياهالممسة فأهبط عليه جبرئيل عليه السالم فعالخسماء ه ألمالسالم سأل ربه أن يع
 سين خنقتهُ الحَي عنه همه وانجلى كربه وإذا ذكر اسم ر  سن سُ الحإذا ذكر ُمَحم دًا وعليًا وفاِطَمَة و 

وقعت عليه و  -وقعت عليه الُبهرة أو الب هرة يعين أخذه اإلختناق أختنق  - وقعت عليه الُبهرةو  العبرة
ذكرُت مومي وإذا إلهي ما بالي إذا ذكرُت أربعًا منهم تسليُت بأسمائهم من ه :الَبهرة، فقال ذات يوم

  :قاله اهلل تبارك وتعالى عن قصته و فأنبأ ؟سين تدمُع عيني وتثور زفرتيالح
سين والعيُن عطشه الح لمفالكاُف اسُم كربالء والهاُء هالُك العتره والياُء يزيد وهو ظا }كهيعص{

يفارق مسجده ثالثة أيام ومنع فيها الناس من  لما سمع ذلك زكريا عليه السالم لموالصاُد صبره ف
أتنزُل بلوى ، ك بولدهلقإلهي أتفجُع خير خ :الدخوِل عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته

إلهي أتحُل كربة هذه الفجيعة ، صيبةلمإلهي أتلبُس عليًا وفاطمة ثياب هذه ا، فنائهب هذه الرزية
ثُة النبوة ورا - بر وأجعله وارثًا وصياً إلهي أرزقني ولدًا تقُر به عيني على الكِ  :ثم كان يقول، بساحتهما

سين فإذا رزقتنيه الحوصيًا وأجعل محلُه مني محل  وأجعله وارثاً  -والرحم  هذه وليس وراثة القرىب
طبعًا حيىي قتل بعد مقتل زكريا فهو يريد  - فافتني بحبه ثم أفجعني به كما تفجُع ُمَحم دًا حبيبك بولده

به كما  مث أفجعين، األنبياء حياهتم وموهتم واحد فما جيري يف الدنيا األنبياء حاضرون مطلعون، أن يفجع به
فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم أفجعني به كما تفجُع ُمَحم دًا حبيبك  -سني من بعده احلٌد بجع حُم م  فُ 

سين عليه الحن حمُل يحيى ستة أشهر وحمُل  يحيى عليه السالم وفجعه به وكابولده فرزقه اهلل
ار إماٍم تمنع القوم من اختي التيفأخبرني يا موالي عن العلة  :قلتُ ، السالم كذلك وله قصٌة طويلة

  .نصب بالنص بالتعيني من اهلل ومن رسول اهللباعتبار حنن نقول أن اإلمام أمنا يُ  - ؟ألنفسهم
 مصلٌح أو مفسد؟ :قال ؟تمنع القوم من اختيار إماٍم ألنفسهم التيفأخبرني يا موالي عن العلة  :قلتُ 

أن تقع  فهل يجوز :لح، قالمص :قلتُ  -هذا اإلمام الذين هؤالء يريدون أن خيتاروه مصلح أو مفسد  -
، بلى :قلتُ  ؟أحد بما يخطر ببال غيره من صالٍح أو فساد لمفسد بعد أن ال يعلمخيرتهم على ا

جة عليه احلأن سعد يسأل اإلمام  :السؤال هكذا - فهي العلة أوردها لك ببرهاٍن يثق به عقلك :قال
ل بأن اإلمام البد أن يكون منصوبًا من قبل ما هي العلة أو ما هو السبب الذي حنُن نقو  :السالم يقول له
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تقصد ممامًا مصلحًا أو  ؟أنت ماذا تقصد :اإلمام يقول له ،يقول له ؟ما هو السبب، ةم  اهلل ال باختيار األُ 
فسد ملوحيتمل أن ختتار ا ؟ةم  صلح كيف ختتاره األُ ملاإلمام ا :قال، صلحملال أقصد اإلمام ا :قال ؟مفسداً 

ة م  ما جيول يف ذهنك أنا من عامة األُ  لميعين أنا ال أع، ما جيول يف ذهن اآلخرين لمة ال تعم  ألن األُ ، أيضاً 
هذا كالم أنا أقوله ليس موجودًا هنا وممنا أشرُح ، ما جيول يف ذهين لمة أنت ال تعم  وأنت من عامة األُ 

هل من صالٍح أو من يدور يف ذهنك  ماذا فما يدريين، ةم  ة وأنت من عامة األُ م  أنا من عامة األُ ، الكالم
قال: فهل يجوز أن تقع خيرتهم على  -فقد أختارك  ممامًا وأنت نيتك منطوية على الفساد ، فساد

فإذا كان ممكانية  - قلت:بلى ؟من صالٍح أو فساد أحٌد بما يخطر ببال غيرهِ  لمال يع فسد بعد أنلما
فهي العلُة أوردها لك ببرهاٍن  :قال -د من التعيني والنصب فسد هلذا األمر قلنا بأن اإلمامة البملانتخاب ا

 . اإلمام يستمر يف بيان هذه األدلة - يثق به عقلك
أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم اهلل وأنزل الكتب عليهم وأيدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعالُم 

هما إذا لمهما وكمال عاألمم وأهدى إلى االختيار منهم مثل موسى وعيسى هل يجوز مع وفور عقل
هذا موسى كليم  :فقال، ال :قلتُ  ؟نافق وهما يظنان أنه مؤمنلمم ا باالختيار أن تقع خيرتهما على اهَ 

يقات ربه لموجوه عسكره و  ه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومهلمكمال عو  اهلل مع وفور عقله
 :وجل  قال اهلل عز ، نافقينلمرته على اسبعين رجاًل ممن ال يشك في إيمانهم وإخالصهم فوقعت خي

 حَتَّى لَكَ نُّؤْمِنَ لَن} هكذا قالوا له {لَكَ نُّؤْمِنَ لَن } إلى قوله {يقَاتِنَامل رَجُالً سَبْعِنيَ قَوْمَهُ مُوسَى وَاخْتَارَ}

اه اهلل للنبوة واقعًا على ا وجدنا اختيار من قد اصطفلمف {هملمبظ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ جَهْرَةً اللَّهَ نَرَى
ما تخفي  لمن يعلمنا أن ال اختيار إال لماألفسد دون األصلح وهو يظن أنه األصلح دون األفسد ع

هاجرين لمالختيار ا -يعين ال قيمة  - الصدور وتكُن الضمائر ويتصرُف عليه السرائر وأن ال خطر
  .برهاٌن قوي جداً  - رادوا أهل الصالحا ألم  واألنصار بعد وقوع خيرة األنبياء على ذوي الفساد 

رفضوا  جَهْرَةً{ اللّهِ أَرِنَا }فَقَالُواْيقات ملا ذهبوا مىل ام  ـلموسى من أويل العزم واختار من قومه سبعني رجاًل 

 {هِمْلمبِظُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْهُمُ} يثاق ورفضوا العهد الذي أخذه موسى عليهمملما جاءوا ألجله ورفضوا ا
اإلمام يقول: فإذا كان ما اختاره موسى ال قيمة له فقد اختار أهل الفساد فما قيمُة اختيار األنصار 

ا م  ـلهاجرين واألنصار بعد وقوع خيرة األنبياء على ذوي الفساد لموأن ال خطر الختيار ا -هاجرين ملوا
هو جييبه عن هذا السؤال قبل  اآلن اإلمام - يا سعد :ثم قال موالنا عليه السالم أرادوا أهل الصالح،

يا سعد وحين أدعى خصمك أن رسول اهلل صلى اهلل  :ثم قال موالنا عليه السالم -أن يسأل سعد 
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، ة الضالة اختارتهم  األُ ، ة اختارتهم  خمتار األُ  - ة إلى الغارم  عليه وآله ما أخرج مع نفسه مختار هذه األُ 
ما ، ألن قبل قليل ما اختاره األنبياء خرجوا من الفاسدين، داً ليس الذي اختاره اهلل والعبارة دقيقة ج

هاجرين واألنصار لذلك أستعمل هذه العبارة خمتار هذه ملأن ال خطر الختيار ابوقال ، اختارهم موسى
  .تركت ما اختاره اهلل وذهبت مىل ما اختارته بنفسها اليت، احنرفت عن رسول اهلل اليتة م  األُ ، ةم  األُ 

يا سعد وحين أدعى خصمك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ما أخرج  :موالنا عليه السالم ثم قال
الفة له من بعده وأنه هو الخًا منه أن لمع إال إلى الغار -يعين أبا بكر  - ةم  مع نفسه مختار هذه األُ 

 دودالحلل وإقامة الخعث وسد الش لمل عليه في عو  لمُ ة ام  لقى إليه أزمة األُ لمُ د أمور التأويل واقل  لمُ ا
اإلمام أعاد بنفس ، خالفملأعاد نفس الكالم الذي قاله ذلك ا - يوش لفتح بالد الكفرالجتسريب و 

 يكن من حكم االستتار والتواري أن يروم لمإذ  خالفتهِ فكما أشفق على نبوته أشفق على  -العبارات 
يكن  لما لمَ فيه وإنما أبات عليًا على فراشة إلى مكاٍن يستخفي  الهارب من البشر مساعدًة من غيرهِ 

يتعذر عليه نصب غيره مكانه للخطوب  لمه بأنه إن قتل لماله إياه وعتثقيكترث له وال يحفل به والس
عبد اهلل بن  اإلمام أعاد نفس الكالم بنفس النص الذي ذكره قبل قليل سعد - كان يصلح لها  التي

تقل له  ملاذا مل - فهال نقضت عليه دعواه بقولك -د قال لك هذا يكن ق ملاإلمام يقول له: أ، األشعري
خالفون هذا ملهم يقولون ا - فهال نقضت عليه دعواه بقولك أليس قال رسول اهلل -ما هو النقض 

الفة بعدي الخ :ليه وآلهأليس قال رسول اهلل صلى اهلل ع -خالفني ال عندنا ملديث موجود عند ااحل
الفة بعدي ثالثون الخ -الفة يكون ملك عضوض اخلديث موجود عندهم وبعد احلهذا  - ثالثون سنة

 . علي يعين أبا بكر، عمر، عثمان، - سنة فجعل هذه موقوفًة على أعمار األربعة
فكنت تقول له حينئٍذ: ، وكان ال يجد بدًا من قوله لك بلى لفاء الراشدون في مذهبكمالخهم  نالذي

أنها من بعد أبي بكر  لمالفة بعده ألبي بكر عالخهلل عليه وآله أن رسول اهلل صلى ا لمأليس كما ع
ثم كنت ، لعمر ومن بعد عمر لعثمان ومن بعد عثمان لعلي فكان أيضًا ال يجد بدًا من قوله لك نعم

فكان الواجب على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أن يخرجهم جميعًا على الترتيب إلى  :تقول له
كما أشفق على أبي بكر وال يستخف بقدر هؤالء الثالثة بتركه إياهم وتخصيصُه   الغار ويشفق عليهم

ة فإنكم م  مذا كان القضية أخرجه خوفًا على خالفته يف هذه األُ  - أبا بكٍر بإخراجه مع نفسه دونهم
س العلة فلنف، لفاء الراشدين األربعةاخلالفة ثالثون سنة من بعده وهي خالفة اخلتقولون أن النيب قال بأن 

 :ا قاللمو  -الزال اإلمام يكمل  - ا قالم  لَ و  -فروض أن خيرج البقية معه أيضاً ملأخرج أبا بكر كان ا اليت
ا طمعًا ألنهما كانا لمبل أس :تقل له لما مَ لِ ا طوعًا أو كرهًا لمأخبرني عن الصديق والفاروق أس
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الحم لمتقدمة الناطقة بالمائر الكتب ايجالسان اليهود ويستخبرانهم عما كانوا يجدون في التوراة وس
من حاٍل إلى حال من قصة ُمَحم ٍد صلى اهلل عليه وآله ومن عواقب أمره فكانت اليهود تذكر أن 

ط على العرب كما كان بخت نصر سلط على بني إسرائيل والبد له سل  ُمَحم دًا صلى اهلل عليه وآله يُ 
اليهود هكذا يقولون  - رائيل غير أنه كاذٌب في دعواهمن الظفر بالعرب كما ظفر بخت نصر ببني إس

فأتيا ُمَحم دًا فساعداه على قول شهادة أن ال إله إال اهلل وبايعاه طمعاً  -يعين أبا بكر وعمر  - فأتيا -
ا أيسا من ذلك لمف، أموره واستتبت أحواله ا من جهته والية بلٍد إذا استقامتفي أن ينال كٌل منهم

 لمنافقين على أن يقتلوه فدفع اهلل كيدهم وردهم بغيظهم لملعقبة مع أمثالهما من اتلثما وصعدا ا
كما أتى طلحة والزبير عليًا عليه السالم فبايعاه وطمع كل واحٍد منهما أن ينال من جهته   ينالوا خيراً 
، من الناكثينأشباههما  ا أيسا نكثا بيعته وخرجا عليه فصرع اهلل كل واحٍد منهما مصرعلم  والية بلد ف

عنهما  م إلى الصالة مع الغالم فأنصرفتُ علٍي الهادي عليه السالبن  سنالحثم قام موالنا  :قال سعد
قال: قد فقدت الثوب ، إسحاق فاستقبلني باكيًا فقلت: ما أبطأك ما أبكاكبن  وطلبُت أثر أحمد

عنده مبتسمًا وهو  فدخل عليه وانصرف من، الذي سألني موالي إحضاره فقلت: ال عليك فأخبره
قال: وجدُت الثوب مبسوطًا تحت قدمي موالنا ، برالخفقلت: ما  ،يصلي على ُمَحم ٍد وآل ُمَحم د

اهلل جل ذكره على ذلك وجعلنا نختلُف بعد ذلك إلى  قال سعد: فحمدنا لسالم يصلي عليه،عليه ا
  .يعين عدة أيام يتكررون - منزل موالنا عليه السالم أياماً 

ا كان يوم لم  ف، ا نختلُف بعد ذلك إلى منزل موالنا عليه السالم أيامًا فال نرى الغالم بين يديهوجعلن
كهالن من ،  لذلك أنا قلت كان معهم مجاعة - إسحاق وكهالن من أرضنابن  الوداع دخلُت أنا وأحمد

سول اهلل قد إسحاق بين يديه قائمًا قال: يابن ر بن  وانتصب أحمد -أرضنا كهالن يعين مثىن كهل 
ونحن نسأل اهلل أن  نةالـمحواشتدت  -يعين بفراقك  نةالـمحاشتداد  - ةنالـمحدنت الرحلة واشتدت 

رتضى أبيك وعلى سيدة النساء أمك وعلى سيدي شباب أهل لمصطفى جدك وعلى الميصلي على ا
نرغب إلى نة عمك وأبيك وعلى األئمة الطاهرين من بعدهما آبائك ويصلي عليك وعلى ولدك و الج

يهلك  ويكبت عدوك أن، أن يرفع شأنك ينصرك يعلي كعبك أن - اهلل أن يعلي كعبك ويكبت عدوك
اإلمام  - ة استعبر موالنالما قال هذه الكلم  وال جعل اهلل هذا أخر عهدنا من لقائك قال: ف -عدوك 

ف في دعائك دموعه وتقاطرت عبراته ثم قال: يابن إسحاق ال تكل تستهلحتى ا -عليه السالم 
 - ركدَ فإنك مالقي اهلل في صَ  ال تكلف في دعائك شططاً  -يعين ال تتعب نفسك يف الدعاء  - شططاً 

ا أفاق قال: لم  أحمُد مغشيًا عليه ف فخرّ ، رك هذادَ فإنك مالقي اهلل في صَ  -يعين يف هذا السفر 
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ا عليه السالم يده تحت سألتك باهلل وبحرمة جدك إال شرفتني بخرقٍة أجعلها كفنًا فأدخل موالن
البساط فأخرج ثالثة عشر درهمًا فقال: خذها وال تنفق على نفسك غيرها فإنك لن تُعدم ما سألت 

ال كي يكون ملقدار من املاإلمام أعطاه هذا ا - الً وإن اهلل تبارك وتعالى ال يضيُع أجر من أحسن عم
ا لمَسْعد: فقال  -سن العسكري احلل اإلمام مجيع ما يدخل مىل بدنه طاهرًا مطهرًا حالاًل طيبًا من ما

حلوان مدينٌة قدمية كانت يف العراق  - صرنا بعد منصرفنا من حضرة موالنا عليه السالم من حلوان
  .ديث عن حلوان العراقيةاحل، وجودة يف مصرملوليس مدينة حلوان ا

 م  وان على ثالثة فراسخ حُ ا صرنا بعد منصرفنا من حضرة موالنا عليه السالم من حللمقال َسْعد: ف
ا صرنا بعد منصرفنا لمف -الفرسخ يف زماننا هذا ما يعادل مخس كيلوا مرتات تقريباً  - إسحاقبن  أحمد

 -م ى احلأصابته  - إسحاقبن  أحمد من حلوان على ثالثة فراسخ ُحم   من حضرة موالنا عليه السالم
مثل  - اناتالخوردنا حلوان ونزلنا في بعض  الم  وصارت عليه علٌة صعبة أيس من حياته فيها ف

إسحاق برجٍل من أهل بلده كان قاطنًا بها ثم قال: تفرقوا عني بن  دعا أحمد -الفنادق يف زماننا هذا 
دينة قّم ومال ملهو كان يف قّم لكن مقصود كان قاطناً يف بلده ألنه كان يقطن يف قرى جماورة  - هذه الليلة

إسحاق برجٍل من أهل بلده كان قاطنًا بها ثم قال: تفرقوا عني هذه بن  حمددعا أ -هو من أهل قّم 
ا حان أن ينكشف لم  قال سعد: ف، الليلة واتركوني وحدي فانصرفنا عنه ورجع كل واحٍد منا إل مرقده

ا حان أن ينكشف الليل عن الصبح لم  ف -يعين أصابين النعاس  - الليل عن الصبح أصابتني فترة
  .أمن انتبهت وهو األصح ملأصابتين فكرة يعين  - أصابتني فكرة - ويف نسخةٍ  - رةأصابتني فت

خادُم موالنا أبي ُمَحم ٍد عليه السالم وهو يقول: ، ادمالخأصابتني فكرة ففتحت عيني فإذا أنا بكافور 
لدفنه بوب رزيتكم قد فرغنا من غسل صاحبكم وتكفينه فقوموا الـمحير عزاكم وجبر بالخأحسن اهلل ب

بن  على رأس أمحد - فإنه من أكرمكم محاًل عند سيدكم ثم غاب عن أعيننا فاجتمعنا على رأسه
ادم اخلهذا الكالم كالم كافور  - بالبكاء والعويل حتى قضينا حقه وفرغنا من أمره رحمه اهلل - مسحاق

راء وحلوان بعيدة عن سامراء ادم هو يف ساماخلألنه كافور ، الذي يبدو هكذا، عجزةملفإنه جاء مع اإلمام با
ا حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتني فكرة ففتحت عيني لم  ف :قال سعد -مسافة بعيدة جداً 

بوب الـمحير عزاكم وجبر بالخأحسن اهلل ب :وهو يقول موالنا أبي ُمَحم دٍ ادم خادُم الخفإذا أنا بكافور 
ومّما هو وبعض من أصحاب ، ا مم ا هو واإلمامفرغن - رزيتكم قد فرغنا من غسل صاحبكم وتكفينه

 فقوموا لدفنه فإنه من أكرمكم محاًل عند سيدكم ثم غاب عن أعيننا -اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 
 - مسحاقبن  على رأس أمحد - فاجتمعنا على رأسه -ألنه جاء باإلعجاز وذهب أيضًا باإلعجاز  -
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أيب عبد اهلل بن  هذا هو متاُم حديث سعد - نا من أمره رحمه اهللبالبكاء والعويل حتى قضينا حقه وفرغ
علومات ملاألشعري القمي مع ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه أوردتُه للجملة الكثرية من الفوامد وا

 أكتفي هبذا القدر وأقول: ، ديث الشريفاحلوردت يف هذا  اليتنافع ملوا
ختم حديثي بالبيتني الذين أرددمها داممًا يف هناية هذا الربنامج الشريفة وأأوقاتكم يف هذه األيام أسعد اهلل 

  :سيدي يا بقية اهلل أقول، اين صلوات اهلل وسالمه عليهخماطباً ممام زم
 رابُ ـــني خمـلي وبني العاــنـيـوب      فليت الذي بيين وبينك عامرٌ 

 رضى واألنام غضابُ وليتك ت     رةٌ ـاة مريـــيحـالو و ـــلـحـك تـــوليت
 

 .يف أمان اهلل، أسألكم الدعاء وألقاكم على مودة ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه



 

 سعة عشراتاحللقة ال
 

سن احلبن  جةاحلسعة بعد العاشرة من برناجمنا لقة التااحلوهذه ، السالم عليكم مجيعًا ورمحة اهلل وبركاته
أسعد اهلل أيامكم وأوقاتكم يف هذه األيام الشريفة أيام ، العسكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

سن عليٍّ األكرب صلوات اهلل وسالمه احلد ميالد سيدنا أيب هذه الليلة يف يوم غد عينُطُِّل  شهر شعبان وحنن
زء الثاين اجللسي رمحة اهلل عليه من أحاديث يف الـمجمتواصاًل يف ما رواه الشيخ ال زال حديثنا ، عليه

  .حباُر األنوار بهمسني من كتااخلو 
فيد رضوان مللشيخنا السي عن كتاب اإلرشاد الـمجا الشيخ لقة ينقلهاحليف هذه أتناوهلا  اليتالرواية األوىل 

سار إذا قام القائُم  :إمامنا يقول، الرواية عن أبي بصيٍر عن أبي جعفٍر عليه السالم -اهلل تعاىل عليه 
 اءوجعلها جمّ يبقى مسجٌد على األرض له ُشَرٌف إال هدمها  لمو أربعة مساجد ا بهفهدم إلى الكوفِة 

يازيب إلى الطرقات وال لمواخارٍج عن الطريق وأبطل الُكُنف جناٍح  كلُّ   رَ سَ األعظم وكَ وس ع الطريق و 
فيمكث على ذلك  لميترك بدعًة إال أزالها وال ُسن ًة إال أقامها ويفتِتُح قسطنطينية والصين وجبال الدي

ُجعلت  :له قال: قلتُ  ثم يفعل اهلل ما يشاء،مقدار كل سنٍة عشر سنين من سنيكم هذه سبع سنين 
لذلك ركة فتطول األيام الحالفلك باللبوث وقلة يأمر اهلل تعالى  :قال ؟فداك فكيف تطول السنون

ذلك قول الزنادقة فأما  :قال !إذا تغير فسد إنهم يقولون إن الفَلك :قال: قلُت له، والسنون
وآله ورد  الشمس من قبلِه  وقد َشق  اهلل القمر لنبيِه صلى اهلل عليهون فال سبيل لهم إلى ذلك لمسلما

رواها شيخنا  اليتهذا متام الرواية  - مما تعدون وأنه كألف سنةٍ نون وأخبر بطول يوم القيامة بن  ليوشع
  .نقلها لنا أبو بصرٍي عن ممامنا الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه اليتفيد و مللسي عن الشيخ االـمج

فهي موطنُه ، أن اإلمام حيط رحلُه يف الكوفة، معروف لكمعىن ملاوهذا  - إذا قام القائُم سار إلى الكوفةِ 
 - ا أربعة مساجدبهإذا قام القائُم سار إلى الكوفِة فهدم  -وهي عاصمتُه وهي دار ُملكه وهي مسكنُه 

وفيها عن األممة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني أن يف الكوفة مساجد مباركة وردتنا  اليتيف الروايات 
هذا الكتاب ويف باب زء الثالث من أجزاء اجلمثاًل ما جاء يف كتاب الكايف الشريف يف ، ملعونة مساجد

عن أبي جعفٍر عليه السالم قال: إن بالكوفِة مساجد  لممسبن  عن محم د - الرواية مساجد الكوفة
أي ، ي مستقيمةقاسطة أ - إن قبلتُه لقاسطةواهلل  باركة فمسجد ِغنىلمفأما ا، ملعونة ومساجد مباركة
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كان   ،اضراحلاليوم يف عصرنا سجد ال وجود له ملوهذا ا - ىباركة فمسجد ِغنلمفأما ا -من قبلتُه صحيحة 
واهلل إن قبلتُه  باركة فمسجد ِغنىلمفأما ا -باركة ملساجد املهذا من مجلة ا، موجودًا يف زمان األممة

ساجد ملألنه كانت القبلة يف اول اإلمام هكذا وممنا يق، قبلتُه صحيحة، أي من قبلتُه دقيقة - لقاسطة
ساجد خصوصًا يف زمان بين ملوا القبلة يف كثرٍي من اريّ خالفون ألهل البيت مىل أن غ  ملولقد ع م د ا، خمتلفة

لكن طلب مذكور وهناك فيه تفاصيل ملوهذا ا، أمية خالفًا ألهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
 - واهلل إن قبلتُه لقاسطة وإن طينتُه لطيبة باركة فمسجد ِغنىلمفأما ا -للخوض فيه الوقت ليس مناسباً 

سجد هلا ملاُبين  عليها  اليتيعين هذه البقعة ، من طيبة طينة أرضهِ من طيبة طينتِه راد ملمما اومن طينتُه لطيبة 
، فيه شيء قد شيب  حبراممن ماٍل حالل ليس ، أنه من حالل طيبراد من أن طينتُه طيبة ملأو ا، خصوصية

 -الل الطيب احلممنا هو من فأرضُه وبناءُه ، اتبهليس فيه شيء تُثار عليه الش، ليس فيه شيء مغصوب
وايل ملة مؤمن هي المك،  ومؤمن يعين ممن يوايل أهل البيت - وإن طينتُه لطيبة ولقد وضعُه رجٌل مؤمن

وهذا ممنا يكون بعد زمان  - وتكون عنده جنتانوال تذهب الدنيا حتى تفجر منه عينان  -ألهل البيت 
 - وال تذهب الدنيا حتى تفجر منه عينان وتكون عنده جنتان -ظهور ممامنا صلوات اهلل وسالمه عليه 

  .عاين وردت يف الرواياتملومثل هذه ا
وردت عىن ملوهذا ا، ستحدث يف أرض الكوفةوهناك تغيريات كثرية ، هناك تغيري سيحدث يف طبيعة األرض

يف ستتحقق بعد ظهور اإلمام وكذلك  اليتاالت و احلعن أهل البيت تتحدث عن بعض من هذه روايات 
وال تذهب الدنيا حتى تفجر منه عينان وتكون  -يف الزمن الذي سيأيت بعد ظهورِه الشريف زمن الرجعة 

الذي بناه رجٌل مؤمن ، ألممةيف زمان ايعين الذين ُيصلون فيه أهلُه ملعونون  - ملعونونعنده جنتان وأهلُه 
 -من أعداء أهل البيت فإهنم كانوا من أعداءهم يف وقت قول اإلمام هلذا الكالم ولكن من يصلي فيه 

وقبلتُه وطينتُه طيبة ومال فبانيه رجٌل مؤمن ، سجدملالسلطة غصبت هذا ا، فلرمبا غصبوه - وأهلُه ملعونون
يف أي حاٍل من  - لُه ملعونون وهو مسلوٌب منهموأه -ولكن الذين يصلون فيه ملعونون قاسطة 
منهم هذا حاكم تأيت مجاعة فتسلب يف زمان األممة رمبا يأيت والذي يبدو أن ذلك ، س ُيسلُب منهماألحوال 

وهو  - ومسجد بني ظفر -ال وجود له اليوم فيما بيننا هو مسجد ممدوح لكن ، على أي حالٍ ، سجدملا
 - معروف سهيل ومسجد بين ظفر وهو معروف مسجدٌ مسجد قال له مسجد السهلة ي، مسجد السهلة

 -وجود ملللشيخ الطوسي اأما يف كتاب التهذيب حبسب ما موجود يف الكايف  - مراءالخبومسجٌد 
 - مراءالخومسجٌد ب -قصود ملنقولة عن أهل البيت مذا كان املوحبسب الروايات ا - مراءالحومسجٌد ب

ورمبا  ، يف الكوفةيُعرف مبسجد النيب يونس وال زال شاهداً وموجوداً سجد الذي ملفإنه امراء احلهو ومسجٌد ب
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يذهب بعض  اليتو منطقة بامخرا ، رمبا اإلشارة مىل منطقة بامخرا - مراءالخومسجٌد ب -كما يتوقع البعض 
منطقٌة فيما بني فمنطقة بامخرا هي ، أو منطقة قريبة منهامىل أهنا هي مدينة القاسم يف أيامنا هذه ؤرخني ملا

 - مراءالحومسجٌد ب -والصحيح هو  - مراءالخومسجٌد ب -ؤرخون القدماء ملكما يقول اواسط  و  الكوفة
أثرُه  حىممنيعين  - سرَ دَ  :قال، وليس هو اليوم مسجدهمومسجد ُجعفي  -مدوحة ملساجد املوهو من ا

، الغالبية منها تعادي أهل البيتقبيلة ثقيف عرب التأريخ  - فمسجد ثقيف لعونةلمساجد المفأما ا -
 -من أوليامهم لكن الغالبية فيهم عرب التأريخ هم من أعداء أهل البيت هناك فيهم من حميب أهل البيت 

يعين ، أيضًا ذُِكر - مراءالخفمسجد ثقيف ومسجد األشعث ومسجد جرير ومسجد سماك ومسجٌد ب
اآلن  ساجدملطبعًا أكثر هذه ا - من الفراعنةبُني على قبر فرعون  - مدوحملسجد املمسجد آخر غري ا

 - ُجد َدت أربعة مساجد بالكوفة -صلوات اهلل عليه أيضًا عندنا رواية عن اإلمام الباقر ، غري موجودة
  .سني عليه السالماحلمساجد تُبىن يف الكوفة فرحاً بقتل  - سينالحفرحاً لقتل  -! ؟اذامل

 ا أربعة مساجدبهفهدم إذا قام القائم سار إلى الكوفة  -تقول  اليتة الروايرمبا  - ُجد َدت أربعة مساجد
ساجد موجودة فإنُه ملفإن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يريد أن يقول لو كان اإلمام ظهر وهذه ا -

 !؟سنياحلساجد من دون ملوما قيمة ا، سنياحلمساجد تُبىن فرحًا بقتل ، مساجد ضاللسيهدمها ألهنا 
وهو ولكن هي الدنيا وهي السياسة  !صلوات اهلل وسالمه عليهسني احلسجد مال حقيقة ملة اوهل حقيق

مسجد سين عليه السالم الحقتل لفرحًا ُجد َدت أربعة مساجد بالكوفة  -االحنراف عن أهل البيت 
  .ربعيبن  األشعث ومسجد جرير ومسجد ِسماك ومسجد شبث

عليه نهى  ؤمنين صلوات اهلللممير اإن أ :مام الصادق قالرواية عن اإل -روايات أخرى مثاًل وهناك 
عبد اهلل البجلي بن  قيس ومسجد جريربن  بالكوفة عن الصالة في خمسة مساجد مسجد األشعث

مسجد بني  -ويف رواية أيب بصري  - مالتيربعي ومسجد بن  مخرمة ومسجُد شبثبن  كد ِسماومسج
 ومسجد ِسماك ومسجد ثقيف ومسجُد األشعث د ِغنىمسجو دارم بن  السيد ومسجد بني عبد اهلل

من مذموم كما يبدو  لة ومسجد ِغىنالـمحيف نفس كان ملممدوح ظاهرًا يف نفس ا هناك مسجد ِغىن -
رواها  اليتمجلة من أحاديث أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ، مصاديق، هذه مناذج، الروايات

من زء الثالث من الكايف الشريف هذه الروايات تتحدث عن نوعني اجلهو  شيخنا الكليين يف الكايف وهذا
سألة ملتناولت هذه ايف كتاب فنٌت يف عصر الظهور ، مباركة ومساجد ملعونةمساجد  ساجد يف الكوفةملا

بشكل سريع أذكر ، وما بعدها 422 :وضوع يف صفحةملن أراد أن يراجع هذا املطلب موجود ملا، بالتفصيل
وقد يسمى يف بعض ، مسجد السهلة الشريفباركة ملساجد املا، وجودة حالياً مليف الكوفة اباركة ملا ساجدملا
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مسجد السهلة يف  هذه أمساء ، األحيان مبسجد بين ظفر أو مسجد ظفر أو مسجد سهيل أو مسجد القرى
د سهيل يسمى مبسجد السهلة مبسجد بين ظفر أو مسجد ظفر أو مسج، يف كتب الرواياتكتب التأريخ 

مسجد الكوفة امع وهو اجلسجد امل، وعامٌر مىل يومنا هذاوهو مسجٌد شاخٌص وشاهٌد ، قرىالأو مسجد 
وهذه مساجد قاممة مىل ، صوحان العبديبن  ومسجد زيد، صوحان العبديبن  مسجد صعصعة، األعظم

ستشهد يف الذي اصوحان العبدي بن  زيدومسجد أخيه صوحان العبدي بن  مسجد صعصعة، يومنا هذا
على نبينا وآله وعليه أفضل الصالة جبانب مشهد نيب اهلل يونس مراء وهو اليوم احلمسجد ، ملاجلواقعة 

م يت أو ابن مىت بن  يونسمراء وهو مسجُد احلومسجد سجد ملؤمنني عن هذا املوقد قال أمري ا، والسالم
هذه هناك مساجد أخرى ُمدحت  - وليتفجرن  فيه عيٌن يظهر على السبخة وما حولها -عليه السالم 

ؤمنني ويقال ملوهو مسجد أمري اهناك مساجد أخرى ُمدحت يف الروايات ، ذكرها مر   اليت ساجد موجودةملا
ساجد من ملومسجد باهلة هذه اعفي أو جُ  ومسجُد ِغىن أو غ ين ومسجد ُجعفى، له مسجد بين كاهل

  .جند هلا أثراً اليوم مدوحة لكننا الملساجد املا
عبد اهلل البجلي بن  جريرهناك مسجد أمنار ويقال له مسجد جبيلة أو جبيلة أو مسجد لعونة ملساجد املأما ا

ومسجد ، واشناجلمسجد ويقال له يف بعض الكتب قيس بن  ومسجد األشعث، الذي التحق مبعاوية
مبسجد ألحيان ويقال له يف بعض اخمرمة بن  ومسجد مِساك، ومسجد ثقيف، ومسجد ت يم، ربعيبن  شبث

شهد النيب يونس ملالصق ملامراء احلعلى قرب فرعون من الفراعنة غري مسجد بين ملمراء ااحلومسجد ، وافراحل
كمسجد بين السيد ومسجد بين ساجد مع مساجد أخرى  ملوهذه ا، معاويةبن  ومسجد يزيد، يف الكوفة

ال أثر هلا اليوم يف لعونة ملذمومة واملاساجد ملامدوح هذه ملغري اذموم ملا عين أو ِغىندارم ومسجد بن  عبد اهلل
كمسجد ،  كمسجد الكوفة،  موجود قسم منها كمسجد السهلةفهناك مساجد مباركة ، أرض الكوفة

وهناك مساجد ، ساجدملصوحان توجد آثار هلذه ابن  مسجد زيد، صوحانبن  مسجد صعصعة، مراءاحل
  .اضراحليف وقتنا ساجد ملأثر هلذه اقرأهتا فال يوجد  اليتذمومة ملساجد املأما ا، ال يوجد هلا أثرمباركة 

مما أن اإلمام صلوات اهلل وسالمه  - ا أربعة مساجدبهإذا قام القائُم سار إلى الكوفة فهدم  -الرواية هنا 
ساجد األربعة ملالباقر خصوصاً اكانت موجودة يف زمان اإلمام ساجد  ملباعتبار هذه ايتحدث عن زمانِه عليه 

يف زمانِه لو أن اإلمام اآلن ظهر فكأن اإلمام الباقر يريد أن يقول ، سني عليه السالماحلبُنيت فرحاً بقتل  يتال
وهذا موجود يف كل زمان ساجد ملوهو من من ايريد اإلمام أن يشري مىل حقيقة ، ساجدملهذه افإنُه سيهدم 

يف سورة التوبة ، لمصلى اهلل عليه وآله وس ول اهللرسوذلك ما فعلُه ، رقاحلو ما حكمُه اهلدُم والتخريُب 
يتصور هناك بعض الناس  {اًضِرَار اًمَسْجِد اتَّخَذُواْ وَالَّذِينَ}ئة وما بعدها ملاآليات من اآلية السابعة بعد ا
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هدمُه النيب صلى اهلل امسه مسجد ضرار امسه مسجد ضرار ال يوجد يف التأريخ مسجد أن هناك مسجد 

 اتَّخَذُواْ وَالَّذِينَ}ضراً يعين مُ  {اًضِرَار اًمَسْجِد اتَّخَذُواْ وَالَّذِينَ} يعين ُمضراً راراً هذه صفة ممنا ضو عليه وآله 

ألن كان هناك من أعداء رسول ، مرصادًا يعين انتظاراً  {اًوَإِرْصَاد ؤْمِنِنيَملا بَيْنَ اًوَتَفْرِيق اًوَكُفْر ضِرَاراً اًمَسْجِد
مرصادًا يعين انتظاراً ، صلى اهلل عليه وآلهلقتال رسول اهلل يوش اجلألجل أن جيهز اهلل من ذهب مىل الروم 

  .سجد أصالً ُبين على هذا األساسملفهذا احلرب رسول اهلل بقواهتم جبيشهم حىت يقدموا 
 وَرَسُولَهُ اللّهَ حَارَبَ نْمل}أي انتظارًا  اً{وَإِرْصَاد املؤْمِنِنيَ بَيْنَ وَتَفْرِيقاً وَكُفْراً ضِرَاراً مَسْجِداً اتَّخَذُواْ }وَالَّذِينَ

 إِنَّهُمْ يَشْهَدُ وَاللّهُ}سني احلفرحًا بقتل كهؤالء الذين بنوا مساجد   {سْنَىاحل إِالَّ أَرَدْنَا إِنْ وَلَيَحْلِفَنَّ قَبْلُ مِن

 مِنْ التَّقْوَى عَلَى أُسِّسَ سْجِدٌمل أَبَدًا فِيهِ تَقُمْ الَ}ساجد ال جيوز الذهاب مليها ملاهذه  {فِيهِ تَقُمْ لَكَاذِبُونَ * الَ

 تَقُمْ الَ}كما عليه الروايات الواردة عن أهل البيت   ااإلشارة هنا مىل مسجد قُب {فِيهِ تَقُومَ أَن أَحَقُّ يَوْمٍ أَوَّلِ

 فِيهِ فِيهِ تَقُومَ أَن أَحَقُّ يَوْمٍ أَوَّلِ مِنْ التَّقْوَى عَلَى أُسِّسَ سْجِدٌمل أَبَدًا فِيهِ تَقُمْ الَ}سجد الذي ُبين ضراراً ملهذا ا {فِيهِ

 أَسَّسَ مَّنْ أَم خَيْرٌ وَرِضْوَانٍ اللّهِ مِنَ تَقْوَى عَلَى بُنْيَانَهُ أَسَّسَ أَفَمَنْ طَّهِّرِينَ *ملُا يُحِبُّ وَاللّهُ يَتَطَهَّرُواْ أَن يُحِبُّونَ رِجَالٌ

 فِي رِيبَةً بَنَوْاْ الَّذِي بُنْيَانُهُمُ يَزَالُ الَ نيَ *ملالظَّا الْقَوْمَ يَهْدِي الَ وَاللّهُ جَهَنَّمَ نَارِ فِي به فَانْهَارَ هَارٍ رُفٍجُ شَفَا عَلَىَ بُنْيَانَهُ

، دمهِ هبراقِه و والنيب أمر بإح {حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللّهُ مْهبقُلُو تَقَطَّعَ أَن إِالَّ}ساجد ملاهؤالء الذي بنوا هذه  {مْهبقُلُو
  .ورسولهن حارب اهلل ملومرصاداً ؤمنني ملوكفراً وتفريقاً بني اسجد الذي ُبين ضراراً ملهذا ا

جئنا لو ، مساء ال تغري من الواقعأن األقيقة احليريد أن يشري مىل هذه ممامنا الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه 
سجد ملأو جيهز بأثاث اسجد ملأو يُبىن على هيئة اد سجملجمرد أن يسمى بامىل مكاٍن وقلنا بأن هذا مسجد 

والتقوى هي والية عليٍّ ، سجد هو الذي يؤسس على التقوىملا، قد صار مسجداً فال يعين بأن ذلك 
اآليات ، م ٍد وعليٍّ وآهلماتُبىن على والية حُم   اليتساجد ملقيقية هي ااحلساجد ملا، صلوات اهلل وسالمه عليه

جيب علينا أن ، سجد الذي جيب علينا أن نعمرهملذي يؤسس على التقوى هو هذا اسجد الملا، واضحة
هذه ، مساجد ضالل، هذه مساجدال تبىن على والية حُم م ٍد وعليٍّ وآهلما  اليتساجد ملأما ا، نقوم فيه

 اليتساجد ملا، صلوات اهلل عليهأشار مليها ممامنا الباقر  اليتمرت علينا  اليتساجد ملكهذه امساجد ضرار  
وحىت ، سنياحلفرحًا بقتل فهناك مساجد تُبىن وتؤسس ، سني صلوات اهلل وسالمه عليهاحلقتل ببُنيت فرحًا 
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فإما أن  - ا أربعة مساجدبهفهدم إذا قام القائم سار إلى الكوفة  - صاديق موجودةمليف زماننا هذا هذه ا
ومما ، وال وجود هلا اليومموجودة يف زمانِه كانت   اليتساجد ملديث عن ااحلالباقر يكون مقصود اإلمام 

فعاًل سيهدم جمموعة من وحينما يُقبل اإلمام مىل الكوفة ستكون موجودة يف الكوفة ديث عن مساجد احل
، والية حُم م ٍد وعليال على ، ال على التقوىساجد بُنيت ملألن هذه ا ؟ساجدملاذا يهدم هذه امل، ساجدملا

جوهر التقوى ، هذا هو مظهر التقوى، بصيامهِ يقيم صالتُه أو أن يأيت ن أن هي أن اإلنساالتقوى ليس 
ويأيت بصيامِه على يأيت بصالتِه على أحسن ما يكون ومال مذا كان اإلنسان ، والية عليٍّ وحقيقة التقوى 

جوهر  ؟التقوى أين، ! مذًا التقوى؟هل تُقبل صالتُه وهل يُقبل صومهُ من دون والية عليٍّ أحسن ما يكون 
فهذا هو لباُس التقوى أما الصالة والصياُم ، يف والية عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليهالتقوى وحقيقة التقوى 
  .ارجية للتقوىاخلسدية اجلومظهر التقوى والصورة 

، لكنها خلية، ساجد ولو كان ظاهر التقوى فيها موجوداً مليهدم هذه افإن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 
إذا قام القائم سار إلى  -حقيقة التقوى والية عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه ، ن حقيقة التقوىخلية م

قى يب لمو  -ممامنا الباقر مث يقول ممامنا صلوات اهلل وسالمه عليه  - ا أربعة مساجدبهالكوفة فهدم 
هناك خمطط ، عمراين عنده برنامجالروايات تتحدث أن اإلمام  - إال هدمهاٌف مسجٌد على األرض له ُشرَ 

، دنلملسيغري اهلندسة العمرانية يعين أن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه ، هذه جمرد مشارات، دنمللبناء ا
، حتملها األمم اليتسة العمرانية ممنا هي انعكاس عن الثقافة والعقيدة اهلند، ألن العمران، وهذا ما هو بغريب

يعين كانت هناك هندسة يقوم ، هم الذين خيططون لبناء بيوهتمون لمسملثال مثاًل حينما كان املعلى سبيل ا
ال البيوت تُبىن بشكٍل مستندة مىل العقلية اإلسالمية كانت فحينما كانت تُبىن البيوت ، ونلمسملا اهب

تتناسب مع فكرة عدم ، وغري ذلكمع فكرة السرت جاب احلتنكشف فيها العوامل تتناسب مع فكرة 
كان يبين على أساسها  اليتواحنسرت اهلندسة ون لمسمللكن حينما احنسر ا، رجال والنساءبني الاالختالط 

ال تعبأ بقضية االختالط وال تعبأ تنتمي مىل ثقافة  اليتجاءت اهلندسة ، أخرىون وجاءت هندسة لمسملا
بيوت وال، مكشوفانب الكبري منها اجلوصارت البيوت ، والسرت فصارت البيوت مكشوفةجاب احلبقضية 

هذا جاءت منها هذه اهلندسة  اليتبالثقافة ألن اهلندسة العمرانية مرتبطة ، يتسلط بعضها على البعض اآلخر
  .شيء طبيعي

ألزقة اُعرفت مدينة النجف ب ؟اذا هذه األزقة الضيقةمليف مدينة النجف  مثل ما كان يف األزمنة القدمية مثالً 
 422يف النجف منُذ وممنا بدأت األزقة الضيقة األزقة فيها ضيقة  تكن النجف منُذ البداية ملطبعاً ، الضيقة

بدأت اهلجمات الوهابية منُذ ذلك الزمان الوهابية  تمااهلجبدأت  اليتوهي الفرتة الزمانية ، سنة تقريباً 
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النواصب على النجف فبدأ النجفيون خاطر خماطر هجمات ملبدأت ا، سنة 422سنة مىل  442، 422
يول أن تدخل اخلوال تتمكن حىت ميكن محاية البيوت ذه األزقة الضيقة هبفبُنيت دينة ملبناء اخيططون لحينما 

من الرجال يقفون يف رأس الزقاق حبيث ميكن أن يكون عدد قليل ، التالـمحمىل داخل البيوت ومىل داخل 
، والعقيدة والفكرفة ومما بسبب الثقايطة بالناس الـمحفالعمران يأيت مما بسبب الظروف ، لةالـمححلماية 

انتشر العمران ، غويلملاعلى البالد انتشر العمران غول ملمثاًل حينما سيطر اولذلك ، وهذا شيء طبيعي
الغربيون الفرنسيون ا جاء موحين، وهكذا، وحينما سيطر األتراك كذلك، غوليةملوفقًا للثقافة اوالفنون 

فاهلندسة ، وهكذااحتلوها واإلجنليز كذلك  اليتية يف البلدان الفرنسالفرنسيون تركوا آثارهم ، واإلجنليز وغريهم
  .العمرانية ممنا هي مردها مىل الثقافة ومىل الفكر

، هي ثقافة العدلا اإلمام هبيأيت  اليتالثقافة ، ألنُه يريد أن يبسط العدلفاإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 
ء العام هذا ضاوالفواطن العامة مثل الشوارع ملا، تساويةميع تكون حقوقهم ماجلأن  ؟فثقافة العدل ماذا تعين

يف الفضاء سجد ملأو حىت من اجناح أو خيرج من بيتِه مقدمة فال حيق ألحد أن خيرج من بيتِه ملٌك للجميع 
قد أِذنوا يكونوا  ملبينما بقية الناس موعة جمليف الفضاء العام فيكون هناك تصرف ميع اجلالعام الذي ميلكُه 

ألن اإلمام صلوات اهلل ، يف الفضاء العاممثل هؤالء الذين تصرفوا يكونوا قد تصرفوا أيضًا  ملأو لك يف ذ
، يف كل مكان لمبعد أن انتشر الظينشر العدل يف كل مكان  ؟ماذا يفعلكما تقول الروايات وسالمه عليه  

ميألها ، بسوط يف كل مكانملل االعد، ستندة مىل ثقافة العدلملاهلندسة العمرانية اوهذه من مجلة مصاديق 
له  - يبقى مسجٌد على األرض له ُشَرفٌ  لمو  - اً لمأو جورًا وظُ  ًا وجوراً لمبعد ما ُملئت ظ قسطًا وعدالً 

سجد ُبين عليها لملوقوفة ملباعتبار أن األرض ا، يعين أجنحة خارجة من اصل البناء، ُشر ف يعين اطالالت
وقوفة ملسجد املعلى أرض ارف يف الفضاء فهذا ممنا هو مضافة خترج شُ  فأنامط النهامي احلالسياج النهامي 

يبقى مسجٌد على األرض له ُشَرٌف إال هدمها  لمو  -يف ملكيته ميع اجلمن الفضاء العام الذي يشرتك 
ووس َع الطريق  -مىل جوانب البناء من دون مضافات خارجة مج اء يعين من دون أجنحة  - وجعلها َجم اء

ووس َع الطريق األعظم وكسر كل جناٍح  -الطريق العام الطريق األعظم يعين الطريق الرميسي  - ماألعظ
وكسر كل جناٍح خارٍج عن الطريق  -يف أي مكان ، ؤسساتمليف ا، يعين يف البيوت - خارٍج عن الطريق

يف وجودة ملالُكُنف ا يعين - وأبطل الُكُنف -والكنيف هو البالوعة الُكُنف مجٌع لكنيف  - وأبطل الُكُنف
، يزابمليازيب مجٌع ملا - يازيبلموأبطل الُكُنف وا -داخل البنايات داخل البيوت البد أن تكون ، الشوارع

 -مياه األمطار أو غري ذلك ، اء من أعايل البناياتملينزل منها ا اليتأو الفتحات يازيب هي األنابيب ملا
الذي ميلكه تصرف يف الطريق العام اعتبار أن هذا أيضًا ب - يازيب إلى الطرقاتلموأبطل الُكُنف وا
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كل حقٍّ حىت وأن حيمى   بهفالبد أن يصل كل حقٍّ مىل صاح، ميع وهذا اعتداء على حقوق اآلخريناجل
ألن  - يازيب إلى الطرقات وال يترك بدعة إال أزالهالموأبطل الُكُنف وا - بهق مىل صاحاحليصل ذلك 

ومن  ، أيضاً انب التشريعي اجلويف عنوي ملا باناجلأو حىت يف انب العمراين اجلكان يف من  ياة ُملئت بالبدع احل
وال يترك بدعة إال أزالها وال ُسن ًة إال أقامها  -عن البدع العمرانية كان هنا يتحدث حبسب سياق الكالم 

هي يف زماننا  اليتو ة الدولة الرومانية القدمي، هي عاصمة الدول البيزنطيةقسطنطينية  - ح قسطنطينيةتويف
، وسيطروا عليهاا جاء األتراك م  ـلو ، بالقسطنطينية تسمىكانت   اليتاسطنبول هي ، تسمى باسطنبول اليت

امسها أيام لك تغري ذ بعد، ومسيت كذلك بإسالم بول فسميت باالستانهفغريوا امسها ، الدولة العثمانية
  .انت قدمياً هي القسطنطينيةكتُعرف باسطنبول   اليتاآلن ف، باستنابولأتاتورك 

مدينة عصية على ألهنا كانت يف زمان اإلمام الباقر ممنا اإلمام أشار مىل قسطنطينية  - ويفتتح قسطنطينية
فمقصود اإلمام صلوات اهلل ، بزمٍن متأخر جداً وممنا فُتحت بعد ذلك يستطع فاتح من يفتحها  ملو ، الفتح

وما بعدها يعين بالد تركيا  - ويفتتح قسطنطينية -لدان بالذات مما مقصوده يعين هذه البوسالمه عليه 
كانت باعتبار أن القسطنطينية  ، دن القويةملمىل ا، دن الكبريةملاقصود مشارة مىل ملومما ا، ميطاليامثل اليونان و 

تقنية وعسكرية متتلك قدرات  اليتدينة ملا، دينة القويةملالباقر صلوات اهلل وسالمه عليه متثل ايف زمان اإلمام 
جبال  - لموجبال الدي -بلد قوي وبعيد أيضًا باعتبار الصني  - ويفتتح قسطنطينية والصين -هاملة 

وما جاورها منطقة قزوين هي منطقة مشال ميران  لمفمنطقة الدي، ميرانهي تقع يف مشال  اليتبال اجل لمالدي
لذلك ، يصعب الوصول مليها جبلية وعرة جداً ل ناطق فيها سالسملهذه ا، قزوينناطق القريبة من حبر ملمن ا

غول كانوا ميلكون ملباعتبار أن ا، ناطق الصعبة جداً ملمن ا، ناطقملعانوا كثرياً يف الوصول مىل هذه اغول ملحىت ا
ومع ذلك واجهوا صعوبات ناطق القاسية ملاو  بليةاجلناطق ملقوية وجيوش قد اعتادت على القتال يف اجيوش 
  .ناطق العسريةملناطق الصعبة ومن املفكانت من ا، لمصلوا مىل منطقة جبال الديحينما و شديدة 

قوى متلك  اليتدن ملا دن الكبريةملمىل اذه العناوين أمثلة هبجاء فلرمبا اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 
لى الدول القوية ا مثااًل عهبمثل قسطنطينية رمبا جاء ، أو األماكن البعيدةأو مىل األماكن الصعبة ، ضخمة

ناطق ملعلى اا مثااًل هبجاء  لموالدي، ا مثااًل على البلد البعيدهبوالصني جاء ، تقنيات هاملة كلمتت اليت
فيمكث على  لمويفتتح قسطنطينية والصين وجبال الدي -الصعبة غرافية اجلذات التضاريس العسرية 

فيمكث على  -عني سنة من سنينا سبيعين ما يعادل  - سبع سنين مقدار كل سنة عشر سنين ذلك
ويفتتح البلدان مرت علينا  اليتحبسب األوصاف وهو ينظم أمور البالد  ؟يعين وهو ماذا - ذلك سبع سنين
يفعل  عشر سنين من سنيكم هذه ثم فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار كل سنةٍ  -القوية والبعيدة 
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وممنا أشار مليها بنحٍو ممجايل اإلمام ما حتدث عنها  أشياء ستحدثيعين هناك أموٌر وهناك  - اهلل ما يشاء
ُجعلت فداك فكيف  -أبو بصري يقول لإلمام الباقر  - قلُت له: :قال ،ثم يفعل اهلل ما يشاء -قال 

يعين يعين حركة األفالك  - الفلك باللبوثقال: يأمر اهلل تعالى  - !األرض هي األرض -تطول السنون؟ 
ركة سيؤدي ذلك احلمذا تباطأت هذه ت حركة القمر تباطأت حركة األرض تباطأ مذا ستتباطأحركة األرض 

قلُت له: ُجعلت فداك فكيف تطول  :قال -وهكذا مىل طول النهار مىل طول الليل مىل طول اليوم 
قال: قلُت ، والسنونفتطول األيام لذلك ركة الحالسنون؟ قال: يأمر اهلل تعالى الفلك باللبوث وقلة 

إنهم يقولون إن الفلك إذا تغي ر  -يقولون اء الفلك يف ذلك الزمان لمعالناس يقولون  - يقولونإنهم  :له
هذه األجرام فالك هذه الكواكب بأن هذه األوالفلكيون نجمون ملهكذا يقول امن الفلك يعين  - دفس

فإن ا تغريت حركتها مذ، ذا النحو الذي تتحرك فيههبوالبد أن تتحرك داممًا تتحرك حركة منضبطة السماوية 
  .فيهوجود ملومىل اختالل النظام ا بهومىل اضطراذلك يؤدي مىل فساد الكون 

الزنادقة الذين يقال  - قال: ذلك قول الزنادقة إن الفلك إذا تغي ر فسد،إنهم يقولون  :قال: قلُت له
يقال هلم الدهريون ، دهرينيأو عن اللكن هنا الكالم عن الطبيعيني لحدون ملالزنادقة هم ا، هلم الطبيعيون

واألشياء قامت صلنا من الطبيعة بأن أال يهلكنا مال الدهر أو الطبيعيون الذين يقولون هؤالء الذين يقولون 
ومىل أدى مىل فسادِه فإذا تغريت طبيعتُه ال احلوطبيعة الفلك يقتضي الدوام على هذا ، وبطبامعهابطبيعتها 

مما الدهري أو ، لحدملالزنديق هو او  مجٌع لزنديق - قول الزنادقة قال: ذلك -اختالل النظام الكوين 
ني ال يستطيعون أن يقولوا مثل ما لمسمليعين أن ا - ون فال سبيل لهم إلى ذلكلمسلمفأما ا -الطبيعي 

حبسب عقيدة الزنادقة  - وقد شق  اهلل القمر لنبيه -ألن عقيدهتم ختتلف عن ذلك  ؟اذامل، قال الزنادقة
وقد شق اهلل القمر لنبيه صلى اهلل عليه  -ادثة احلوعدم التغري ال ميكن أن حتدث مثل هذه  الفلك وثبات

الروايات تقول أشار بيديه هكذا ، قريش طلبت من النيب معجزًة أن يشق هلم القمر فشق هلم القمر - وآله
مث قالوا له أرجع ، في القمرفباعد بني نص، وطلبوا منه أن يباعد بني نصفي القمر، فشطر القمر مىل نصفني

فأشار بيده بيديه الشريفتني أشار بيديه الشريفتني هكذا فألتصق النصف األول مع النصف ، القمر كما كان
أشار مىل القمر ، طلبوا أن يشق القمر، وما ذلك بشيٍء غريب، ومع ذلك ما آمنت قريش، الثاين من القمر

قالوا فأمجع ، فأشار بيديه هكذا فباعد بني الشقني، بني الشقنيقالوا باعد بني النصفني ، بيده هكذا فشقه
أنا أذكر يف الثمانينات يف هناية ، أشار بيديه مىل النصفني فانطبقا، بينهما وارجع القمر مىل حاله األول

الت كنت قد قرأت عن الروس الذين صعدوا مىل القمر الـمجالسبعينات يف بداية الثمانينات كان يف بعض 
ا تابعوا هذا األخدود وجدوا هذا األخدود يقسم القمر مىل م  ـلكم األوقات رأوا أخدودًا يف القمر و يف تل
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الفضاء ما كان موجود  لمعلومات يف عملألن أجهزة الرصد والتلسكوبات وا، مبهفهذا أثار تعج، نصفني
ومن كان القسم ، عندهم أن القمر فيه أخدود يشقه نصفني حبيث أن القمر يتألف من قسمني مقطوعني

ر على شِ هذا الكالم نُ ، لكن هناك أخدود يقسم القمر بتمامه بكل جرمه، األول مع القسم الثاين ملتصق
ية لمؤسسات العملا أخربوا املوهؤالء رواد الفضاء الروس ، ما أتذكر يف هناية السبعينات يف بداية الثمانينات

ر يف حينها من جامعة أوكس شِ واب كما نُ اجلك جاءهم بعد ذل، الروسية يف ذلك الوقت فما نالوا جواباً 
ني أن من معاجز نبيهم حم م د صلى اهلل عليه وآله أنه قد شق لمسملفورد من هنا من بريطانيا بأنه يف كتب ا

 ا عادوا يف التأريخ ما وجدوا حادثًة يف تأريخ البشر تتحدث عن انقسام القمر مىلم  ـل، القمر مىل نصفني
هذا كالٌم أنا ذكرته نشر يف وقته مدى صحته ، وعلى أي حال، نيلمسملهذه القضية يف تأريخ انصفني مال 

  .لم عليه وآله وسال أدري ولكن نشر هذا الكالم وهو يتوافق مع رواياتنا عن نبينا صلى اهلل
نون هو  بن ويوشع - نونبن  وقد شق اهلل القمر لنبيه صلى اهلل عليه وآله ورد  الشمس من قبله ليوشع

مرة يف زمان النيب ، وقد ردت الشمس لعلٍي مرتني، وصُي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصالة والسالم
وقد  -ردت الشمس لعلٍي مرتني كما يف األخبار واألحاديث ، ومرة يف أيام خالفته، صلى اهلل عليه وآله

 - نونبن  ليوشع -يعين من قبل النيب  - شق اهلل القمر لنبيه صلى اهلل عليه وآله ورد الشمس من قبله
وأنه   -الكرمي  بهوكذلك أخرب بطول يوم القيامة يف كتا - وأخبر بطول يوم القيامة -وهو وصي موسى 

يف اآلية ، باركةملج ااحلاإلمام هنا يشري مىل ما جاء يف الكتاب الكرمي يف سورة  - كألف سنًة مما تعدون

، يستعجلونك بالعذاب العذاب يف الدنيا {وَعْدَهُ اللَّهُ يُخْلِفَ وَلَن بِالْعَذَابِ لُونَكَوَيَسْتَعْجِ}السابعة واألربعني 

لن خيلف اهلل  {وَعْدَهُ اللَّهُ يُخْلِفَ وَلَن بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ}هؤالء هم الذين ناصبوك العداء يا رسول اهلل 

ديث عن يوم القيامة ومن أيام ذلك احل {تَعُدُّونَ مِّمَّا سَنَةٍ كَأَلْفِ رَبِّكَ عِندَ يَوْمًا وَإِنَّ}وعده يف يوم القيامة 

اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  {تَعُدُّونَ مِّمَّا سَنَةٍ كَأَلْفِ رَبِّكَ عِندَ يَوْمًا وَإِنَّ}اليوم كألف سنة مما تعد ُّون 
إلمام مشارة واضحة مىل أن يوم القيامة سيكون على وأيضاً يف كالم ا، عىنملضمون مىل هذا امليشري مىل هذا ا

أشار مليها أشار مىل  اليتفمن مجلة األمور ، ألن اإلمام هنا يتحدث عن األفالك وتغري األفالك، األرض
طبعاً ، طول يوم القيامة وأنه كألف سنة مما تعدون ويف ذلك مشارة مىل أن القيامة ستكون على األرض

ومن حاالته ما هو على األرض  بهويوم الدين سيكون له من مرات، اتب كثريةالقيامة هلا شؤونات ومر 
  .وسيكون أيضاً يف مواضع أخرى من هذا الكون
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 ريّ غ  تُـ ، لدّ ب  األرض تُـ  {األَرْضِ غَيْرَ األَرْضُ تُبَدَّلُ يَوْمَ}القرآن الكرمي يف سورة مبراهيم يف اآلية الثامنة واألربعني 

 األَصْفَادِ فِي مُّقَرَّنِنيَ يَوْمَئِذٍ رِمِنيَجملْا وَتَرَى}مىت؟  {الْقَهَّارِ الْوَاحِدِ للّهِ وَبَرَزُواْ}ل دّ ب  تُـ  أيضاً  {وَالسَّمَاوَاتُ}

هذه  {بِسَااحل سَرِيعُ اللّهَ إِنَّ كَسَبَتْ مَّا نَفْسٍ كُلَّ اللّهُ لِيَجْزِي * النَّارُ وُجُوهَهُمْ وَتَغْشَى قَطِرَانٍ مِّن سَرَابِيلُهُم *

هناك  {األَرْضِ غَيْرَ األَرْضُ تُبَدَّلُ يَوْمَ}ستكون يف األرض  ؟اآليات تتحدث عن يوم القيامة فأين ستكون

وتبديل يف السماوات لذلك يف سورة الرمحن السماوات سيتغري  {وَالسَّمَاوَاتُ}تبديل سيكون يف األرض 
ديث عن يوم القيامة وعن أوصاف احلاركة حينما يأيت بملواضح الكالم يف سورة الرمحن او ، هذا اللون األزرق

هذا ، السماء تكون وردًة يعين سيكون لون السماء أمحر {فكانت السماء وردة كالدهان} يوم القيامة

 األَرْضِ غَيْرَ األَرْضُ تُبَدَّلُ يَوْمَ}يف ذلك مشارة مىل نفس اآلية يف سورة مبراهيم ، اللون األزرق سيتغري

قصود من السماوات ليس هو اللون األزرق ألن اللون األزرق ممنا هو انعكاس لضوء ملقطعًا ا {اتُوَالسَّمَاوَ
، الشمس يف الغالف الغازي ومال مذا خرجنا من الغالف الغازي فإن اللون سيتبدل ال يكون هناك لون أزرق

مليها الذين صعدوا  ارجي من خارج الغالف الغازي الناظروناخلواألرض حينما ينظر مليها من الفضاء 
فالسماُء  ،وصوروا األرض فإن لوهنا يبدو أزرق شديد الزرقة لذلك يسمون األرض اآلن بالكوكب األزرق

  .يرتجرج، لون أمحر مرتجرج، وكالدهان كالزيت، تكون وردًة كالدهان يعين يكون لوهنا أمحر
شاهد ملإذاً مشاهد يوم القيامة سيكون منها الكثري من هذه اف {وَالسَّمَاوَاتُ األَرْضِ غَيْرَ األَرْضُ تُبَدَّلُ يَوْمَ}

االت على األرض لذلك اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يقول وأخرب بطول يوم القيامة احلوالكثري من هذه 
مثاًل ورد ، جاءت يف الكتاب الكرمي أو جاءت يف الروايات اليتاألرقام هذه  ،وأنه كألف سنة مما تعد ُّون

 {الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاء مِنَ الْأَمْرَ يُدَبِّرُ}امسة اخل الكتاب الكرمي يف موطٍن آخر يف سورة السجدة اآلية أيضاً يف

مىل آخر اآلية  {أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّهُ}ديث عن اهلل سبحانه وتعاىل احل

 مِّمَّا سَنَةٍ أَلْفَ مِقْدَارُهُ كَانَ يَوْمٍ فِي إِلَيْهِ يَعْرُجُ ثُمَّ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاء مِنَ الْأَمْرَ يُدَبِّرُ}امسة اخلأيت اآلية الرابعة مث ت

 سَنَةٍ أَلْفَ رُهُمِقْدَا كَانَ يَوْمٍ فِي}المكُة يعرجون مليه ملا {إِلَيْهِ يَعْرُجُ ثُمَّ}عراج ملهذا نوٌع من أنواع ا {تَعُدُّونَ

 {سَنَةٍ أَلْفَ خَمْسِنيَ مِقْدَارُهُ كَانَ يَوْمٍ فِي إِلَيْهِ وَالرُّوحُ لَائِكَةُملا تَعْرُجُ}عارج اآلية الرابعة ملويف سورة ا {تَعُدُّونَ مِّمَّا
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جاء يف سورة  وحىت ما، األرضي ملوجودة يف العاملقاسات الزمانية املوجودة قطعًا ال تقاس باملقادير هذه املا
وازين الزمانية ستتبدل ملفا، والسماوات تبدل، ج خبصوص يوم القيامة فإن األرض ستبدل غري األرضاحل

، ثال الذي بني أيديناملمذا تغري الفلك تغري الزمان كما يف ا، ألن الزمان ممنا هو ناتج من حركة الفلك، حينئذٍ 
 -اإلمام يقول  - جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ -حينما يسأل أبو بصري اإلمام الباقر عليه السالم 

، جمرد أن تتغري سرعة حركة الفلك فسيتغري النظام الزماين - ركةالحيأمر اهلل تعالى الفلك باللبوث وقلة 
كانية ملنظومة املا، نظومة الزمانيةملفحينئٍذ ا، فما بالك لو أن األرض تبدل غري األرض وأن السماوات تتبدل

ن ليس الكالم عن يوم القيامة لكن ألنه جاء ذكر ذلك يف الرواية فأردت أن أبني شيئًا من هذا اآل، ستتغري
 هذه روايٌة. ، عىنملا

عن سدير  -لسي عن غيبة النعماين رضوان اهلل تعاىل عليه الرواية الـمجوروايٌة أخرى أيضًا رواها شيخنا 
نطقة الشمالية ملة هذا العنوان يطلق على ار زياجل، زيرةاجلمن أهل  - زيرةالجالصيرفي عن رجٍل من أهل 

اً زيرة قدمياجلهذا مصطلح ، متدة مابني العراق واألردن وسورياملأو يطلق على الصحراء ا، الغربية من العراق
رامط اخلوحىت مىل فرتة قريبة يف ، هة الشمالية الغربية من جهة العراقاجلمما على ، كاننيملذين ايطلق على ه

نطقة الواقعة يف الشمال الغريب من ملزيرة ااجلبادية ، زيرةاجلنطقة باسم بادية ملان يكتب على هذه االعراقية ك
متدة من أطراف مدينة السماوة يف العراق مىل جهة األنبار ملزيرة فرياد منها الصحراء ااجلوقد تطلق ، العراق

اء األردن وبصحراء سورية تسمى هذه تصلة بصحر ملالصحراء الغربية من جهة العراق وا، وصلملفاتصااًل با
 ا إلى مكةبهزيرة كان قد جعل على نفسه نذرًا في جاريًة وجاء الجعن رجٍل من أهل  -زيرة اجلنطقة بملا

بأنه أن  :زيرة نذر هكذااجلهذا الرجل من أهل ، هو هكذا نذر، رام أن يشرتي جاريةاحلنذر لبيت اهلل  -
 -هو الرجل  - ا إلى مكة قال:بهوجاء  -كة ملرام احلسجد لملواري جارية نذرها اجليشرتي من سوق 

دم الذين اخلاجب هو السادن يعين احلجب ة مجٌع حلاجب و احلنة د  ج بة يعين الس  احل   - َجبةالحَ فلقيت 
راد هم مجيع ملج بة مما ااحلراد من ملطبعاً ا - َجبة فأخبرتهم بخبرهاالحَ فلقيت  -رام احلسجد ملخيدمون يف ا

جبة مما هم يطلق على  احلف، دماخللوا مسؤو ، ولوا السدنةؤ هم مس جبةاحلراد من ملأو ا، دماخلنة مجيع د  الس  
ارية اجلخبرب  - جبة فأخبرتهم بخبرهاالحفلقيت  -دم اخلولون على ؤ سملبة أو هم اج  احل  دم هم اخلكل 

جئني  نهم أمرها إال قالوجعلت ال أذكر ألحٍد م -ا هبرام وقد جئت احلسجد لمبأين قد نذرت جارية ل
وهذي قضية موجودة قدميًا حديثًا يف كل مكان قضية تعرفوهنا ال داعي للخوض يف البحث عن  - ابه

جبة فأخبرتهم بخبرها وجعلت ال أذكر ألحٍد منهم أمرها إال الحفلقيت  -مصاديقها يف حياتنا اليومية 
وقد وفى اهلل  -ول عن بيت اهلل وعن النذور ؤ سملكل واحد منهم هو ا،  ولؤ سملألن هو ا - ابهقال جئني 
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فدخلني من ذلك وحشٌة شديدة فذكرت ذلك لرجٍل من أصحابنا من  -ارية اجليعين جئين ب - نذرك
ارية اجلارية له ويقول له مذا أعطيتين اجلهو هذا الرجل أستغرب هؤالء كل واحد يريد أن يأخذ  - أهل مكة

ا وقد وفى اهلل نذرك فدخلني من ذلك بهم أمرها إال قال جئني ال أذكر ألحٍد منه -فقد وفيت بنذرك 
يعين تسمع مين  - ؟تأخذ عني :وحشٌة شديدة فذكرت ذلك لرجٍل من أصحابنا من أهل مكة فقال لي

جر األسود الحفقال: أنظر الرجل الذي يجلس عند ، تأخذ عني؟ فقلت: نعم -مذا أنا نصحتك 
ذا بهأخبره سين عليهم السالم فأتِه فالحبن  عليبن  فر ُمَحم دوهو أبو جع - ؟من هو - وحوله الناس

ذا األمر فأنظر بهأخبره فأتِه ف -يبدو أن هذا الرجل ما كان من شيعة اإلمام  - األمر فأنظر ما يقول لك
زيرة ومعي جارية جعلتها علي  الجفأتيته فقلت: رحمك اهلل إني رجٌل من أهل ، بهما يقول لك فأعمل 

يعين حلفت شيئًا فقلت واهلل مذا حتقق األمر الفالين فإين أنذر  - بيت اهلل في يميٍن كانت علي  نذرًا ل
ا وذكرت بهومعي جارية جعلتها علي  نذرًا لبيت اهلل في يميٍن كانت علي  وقد أتيت  -لبيت اهلل جاريًة 

نذرك فدخلني من ذلك ا وقد وفى اهلل بهذلك للحجبة وأقبلت ال ألقى منهم أحدًا إال قال جئني 
ارية اجلذه هبأنت جئت  - يا عبد اهلل إن البيت ال يأكل وال يشرب -اإلمام قال له  - وحشٌة شديدة

  !؟ُم يف هذا البيت ماذا تصنعختد ؟ألي شيءٍ 
وأنظر أهل  -يعين وأحبث  - يا عبد اهلل إني البيت ال يأكل وال يشرب فبع جاريتك واستقصي :قال

فمن عجز منهم عن نفقٍة فأعطه حتى يقوى على العود إلى  -أحبث  - البيت بالدك ممن حج هذا
فبع جاريتك  -مث أحبث عن أهل بالدك فهم أوىل بأن تعطيهم بأن تساعدهم ، اريةاجلقال بع  - بالدهِ 

فبع  -حتاج لمال تعطيها ألي أحد فعاًل ل - واستقصي -استقصاء أحبث بدقة ، ثأحب - واستقصي
وأنظر أهل بالدك ممن حج هذا البيت فمن عجز منهم  -استقصاء حبث بدقة  - جاريتك واستقصي

ثم أقبلت ال ألقى  -يقول الرجل  - ففعلت ذلك عن نفقٍة فأعطه حتى يقوى على العود إلى بالدهِ 
 - ارية فأخبرتهم بالذي قال أبو جعفر عليه السالم فيقولونالجما فعلت ب :إال قال بةجَ الحَ أحدًا من 

يعين هم ، قاحلهم أصحاب  - فيقولون هو كذاٌب جاهل ال يدري ما يقول -ون لعنة اهلل عليهم هم يقول
هو كذاٌب  :فيقولون -ق احلارية فيكونون هم الصادقون ويكونون هم الناطقون باجليريدون أن يأخذوا 

بلغتين   أنت - فقال: قد بلغتني، فذكرت مقالتهم ألبي جعفٍر عليه السالم، جاهل ال يدري ما يقول
كيف  :قال لكم أبو جعفر :قل لهم :فقال، نعم :فقلت -فأنقل هلم جوايب  - فبلغ عني -كالمهم 

 - اق الكعبةرّ نادوا نحن سُ  :ثم يقال لكم، بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة
إنني لست أنا  :قال ا ذهبت ألقوملمف -اق الكعبة رّ تقطع أيديهم وأرجلهم وتعلق ويقال هلم نادوا حنن سُ 
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أنا أوردت هذه الرواية ، يشري مىل ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه - أفعل ذلك وإنما يفعله رجٌل مني
مع ، تعامل مع األموال الدينيةتتحدث عن األموال الدينية وكيف يُ ، ات ومطابقات يف حياتناهبألن هلا مشا

دث كذلك عن مظلومية أهل البيت وكيف يتعاملون أولئك وتتح، مع األموال الدينية بشكل عام، النذور
، رام هكذا يتعاملون يقولون عن اإلمام هو كذاٌب جاهٌل ال يدرياحلالناس الذين يشرفون على بيت اهلل 

أليس هم أعداء  !؟راماحلفمن الذين يشرفون على بيت اهلل ، األحداث هي األحداث، واليوم نفس األمس
واألموال الشرعية يف أي مكان يف الوسط ، اليوم هو األمس ؟سالمه عليهم أمجعنيأهل البيت صلوات اهلل و 
، األموال الدينية والنذور أيضًا ما هي ببعيدٍة عن هذه القصة وعن هذه الواقعة، الشيعي يف الوسط السين

رت مليه هذه االت وممنا مثل هذا األمر أمٌر شامٌع وموجود الذي أشااحلقطعًا ليس يف كل ، هي األموُر هي  
  .ا يفعل هذا بسراق الكعبةم  لِ الرواية وأن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه سيتتبع هذه األموال ومال 

دخل رجٌل على أبي جعفر الباقر عليهما السالم فقال له: عافاك اهلل  :عن جابر قال -روايٌة أخرى 
خذها أنت  :عفر عليه السالمفقال له أبو ج، مس مئة درهم فإنها زكاة ماليالخأقبض مني هذه 

ثم قال: إذا قام قائم أهل ، ينلمسلمساكين من إخوانك المفضعها في جيرانك من أهل اإلسالم وا
ي م بالسوية وعدل في الرعية فمن أطاعه فقد أطاع اهلل ومن عصاه فقد عصى اهلل وإنما سمّ سّ البيت قَ 

  ؟مٍر خفيراد يهدي مىل أملما ا - هدي ألنه يهدي إلى أمٍر خفيلما
هي خافيٌة  اليتيهدي مىل أمٍر خفي يهدي مىل عقيدة أهل البيت و ، يهدي مىل أمٍر خفي خفي  عن العقول

ماذا يعرف شيعة أهل البيت عن  ؟ماذا يعرف شيعة أهل البيت عن عقيدة أهل البيت، حىت عن أشياعهم
يت ال يشكل حىت بنسبة مخسة ما هو يف أيدي شيعة أهل الب ؟عن معارف أهل البيت، روايات أهل البيت

وجودة بأيدي الشيعة ال يشكل حىت نسبة ملما يسمى اآلن بعقيدة أهل البيت ا، ئة مما قاله أهل البيتملبا
ماذا يعرف شيعة أهل البيت مما ، ئة مما موجود يف روايات وزيارات ومناجيات وأدعية أهل البيتملمخسة با
! ماذا يعرف شيعة أهل البيت مما قاله علٍي صلوات اهلل ؟ج البالغةصلوات اهلل وسالمه عليه يف هن قاله عليٍّ 

ماذا ، ! عندنا ثالث صحف علوية مشحونة بأدعية سيد األوصياء؟وسالمه عليه يف الصحف العلوية الثالثة
عندنا مخس صحف سجادية مشحونة بأدعية  ؟مسةاخليعرف شيعة أهل البيت من الصحف السجادية 

شرات النصوص من زيارات يعرف شيعة أهل البيت من عشرات وعشرات وعشرات ع ماذا، اإلمام السجاد
نان متثل جانبًا معينًا مما جاء عن أهل البيت ومال هناك اجلوجودة يف مفاتيح ملالزيارات ا ؟أهل البيت

عن أهل  نابر أو ما يقال يف الفضاميات من كالمٍ ملما ينقل على ا، النصوص الكثرية جداً مما جاء من زياراهتم
ئة مما جاء يف رواياهتم ويف أحاديثهم فماذا يعرف شيعة أهل البيت عن فكر ملالبيت ال ميثل حىت مخسة با
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هذا األمر الذي  - هدي ألنه يهدي إلى أمٍر خفيلموإنما سمي ا -لذلك يقول اإلمام  ؟أهل البيت
حنن ، عدوا عن أهل البيتخفي عن شيعة أهل البيت فكيف حبال أولئك الذين خالفوا أهل البيت وابت

وممنا مسي ، فكيف أولئك الذين خيالفوهنم ويناوموهنم، الذين ندعي أننا من شيعتهم فأمرهم خفٌي علينا
وضوع أنه يؤذى أكثر مما ملهدي لذلك سيؤذى اإلمام أكثر مما أوذي رسول اهلل والروايات كثرية يف هذا املبا

جارة أما اإلمام خيرج والناس تتأول عليه  احلهلل خرج والناس تعبد األممة يقولون ألن رسول ا، أوذي رسول اهلل
ما عند الشيعة جمموعة من معلومات ال ، علومات البسيطةملكتاب جده ودين جده مبا عندهم من هذه ا

م وهم قد أضافوا عليه مما أخذوه بهئة من رصيد أهل البيت يف رواياهتم وأحاديثهم وخطملتشكل مخسة با
علومات تبدأ ملمن خالل هذه ا، وصارت هذه ثقافة موجودة بأيدي الشيعة، أو من غريهم خالفنيملمن ا

يعرف  لممن  -اذا تقول الروايات أنه ملومال ، جة صلوات اهلل وسالمه عليهاحلاإلشكاالت تثار على اإلمام 
البيت وفكر أهل معرفة ممام الزمان ممنا تأيت من خالل معرفة فكر أهل  - إمام زمانه مات ميتًة جاهلية

  .موجوٌد يف حديثهم ويف رواياهتم وفيما قالوه ؟البيت أين هو
في عليه أن يهتدي مىل ما قاله أهل البيت صلوات اهلل اخلفمن أراد أن يهتدي مىل ممام زمانه ومىل هذا األمر 

أهل البيت يأخذ لو كل واحد من شيعة ، امعة الكبريةاجلمراجعة بسيطة مىل الزيارة ، وسالمه عليهم أمجعني
يفكر فقط فيما يفهمه من هذه الزيارة ليجد كم هو ، ساعة، امعة الكبرية وجيلس نصف ساعةاجلالزيارة 

مع أنه قطعًا لن يعرف مضامني هذه ، وجود يف هذه الزيارةملحيملها وبني الفكر ا اليتالفارق بني عقيدته 
ذا هبهذه الزيارة قواًل بليغاً كاماًل فال ميكن أن يفهم  ألن اإلمام جعل من، الزيارة كما هي أو كما أراد اإلمام

امعة الكبرية ألجل هذا األمر ومع اجللذلك أنا جعلت هذا الربنامج برنامج الزيارة ، ذه السهولةهباليسر و 
وممنا أورد يف هذا الربنامج نصوص أهل ، ذلك فإنين ال أدعي بأنين قادٌر على سرب أغوار هذا النص الشريف

، س شيئًا من معاين ومن مضامني بعيدة عن مقامات أهل البيتلمأحاول من خالهلا لعلي أت اليتالبيت 
  .تدور يف فلك أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، جتول حول أهل البيت

ويستخرج التوراة وسائر   -مث يستمر اإلمام فيقول  - هدي ألنه يهدي إلى أمٍر خفيلموإنما سمي ا
 اليتعروفة بني تركيا وبني سوريا هي هذه ملنطقة املوأنطاكيا هي ا - من غاٍر بأنطاكيا وجل   عز   كتب اهلل

 -عروفة اآلن ملاضر هي جزء من تركيا ااحلقدميًا كانت تابعة مىل سوريا ويف الزمن ، تسمى بأنطاكيا
ل التوراة بالتوراة وبين أهل من غاٍر بأنطاكيا ويحكم بين أه عز  وجل  ويستخرج التوراة وسائر كتب اهلل 

فهوم موجود أن ملهناك هذا ا، فهوم موجود يف أذهان اليهودملهناك هذا ا، ًا هناكلمع - اإلنجيل باإلنجيل
أو قد تكون موجودة يف أنطاكيا يف جبال ، النصوص األصلية للتوراة قد تكون موجودة يف حبرية طربيا
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ويستخرج التوراة وسائر   -عاصرون يف زماننا هذا ملاليهود اأنطاكيا هذا الكالم موجود عند اليهود حىت 
 - من غاٍر بأنطاكيا ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل اإلنجيل باإلنجيل عز  وجل  كتب اهلل 

والزبور هو  - وبين أهل الزبور بالزبور -حيكم بينهم يف بيان ضالهلم ويف بيان التحريف الذي أحدثوه 
وحيكم بني أهل التوراة  - وبين أهل القرآن بالقرآن -عين لليهود واليهود أيضاً فرق وجمموعات زبور داود ي

اء األديان من كل مكان يف لمجيمع ع، روايات عندنا، اءلميناقش الع، تخصصني بالتوراةملبالتوراة يعين بني ا
التوراة وبين أهل ويحكم بين أهل التوراة ب -جج احليقيم عليهم ، مجيع االختصاصات ويناقشهم

وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن ويجمع إليه أموال الدنيا من بطن  اإلنجيل باإلنجيل
ويجمع إليه  -عادن الثمينة من باطن األرض ملمجيع ا، مجيع الكنوز، خيرج مجيع األموال - األرض وظهرها

حىت يتصرف فيها بالشكل الذي يعود على هداية جيمع األموال  - أموال الدنيا من بطن األرض وظهرها
والسبب واضح األموال هلا مدخلية كبرية يف  - ويجمع إليه أموال الدنيا من بطن األرض وظهرها -الناس 

أال تالحظ أن القوم ، يف العمل االجتماعي، يف العمل السياسي، يف العمل الديين، أي عمٍل من األعمال
فأول شيء سلبوه من أهل ، ايل منها كثري جداً ملاصل ااحلفدك كان ، أول شيء سلبوه من فاطمة فدك

 مث ماذا؟ ، مساخلُ مس ألغوا اخلُ سلبوا  ؟مث ماذا، البيت سلبوا فدك
وهذا األمر موجود ، اليةمللتجريد أهل البيت من القدرة ا، سلبوا كل شيٍء ماليًا تعود ملكيته مىل أهل البيت

سواء كان هذا ، الناس الذين يتصدون للحكم للتسلط على األمور ،السالطني، الطواغيت، يف زماننا
تتسلط على األمور  ةجهاول كل حت، تسلط ثقايف، تسلط اجتماعي، تسلط ديين، التسلط تسلط سياسي

ال هو ملال مليها باعتبار أن املمتنع وصول ا، نافسةملهات األخرى ااجلأن جتمع األموال حتت يدها ومتنع 
أنت رغيف خبز ما ، نجزات كل عمل من األعمال ال ميكن أن يتحققملكل منجز من ا  السبب الذي حيرك

ويجمع إليه أموال  -وهكذا كل عمل من األعمال حيتاج مىل األموال ، متلك مثنه ال تستطيع أن تأكله مل
 ألي شيٍء أو ألي - تعالوا إلى ما قطعتم فيه األرحام :الدنيا من بطن األرض وظهرها فيقول للناس

الفات بني الناس وبني األرحام تعود مىل اخلالكثري من أسباب  ؟تقاطعت أرحامكم، سبٍب أنتم تقاطعتم
عز  م اهلل وركبتم فيه ما حر  ، رامالحوسفكتم فيه الدماء  تعالوا إلى ما قطعتم فيه األرحام -األموال 

 لمفيعطي شيئًا  -ال ملمة لكسب ار الـمحأي سعيتم يف الطرق  عز  وجل  ركبتم فيه ما حرم اهلل  - وجل  
 ؟اإلمام حينما يأيت ماذا يصنع، اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه هو هذا برناجمه - يعطه أحٌد كان قبله

ما هي ، رميةاجلأسباب ، عصيةملأسباب ا اجلاإلمام يأيت يع ؟كيف،  يصنعه أحٌد من قبل ملاإلمام يصنع شيئاً 
وكذلك ، نساجل، الملا :رميةاجلعصية أهم أسباب ملأهم أسباب ا ؟رميةجلاعصية وأهم أسباب ملأهم أسباب ا
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هناك الكثري من ، يعين مثالً الناس حينما تشعر باألمن وبالعدل، هااجلهذي األسباب اإلمام يأيت فيع، لمالظ
األمن ، مرادي من األمن، هناك أمن :أوالً  ؟اذامل، عاصي سينقطع عنها الناسملرامم ومن ااجلخالفات ومن ملا

يأمن من ، مث أن اإلنسان يأمن على حقوقه، األمن الثقايف، األمن السياسي، األمن الغذامي، الصحي
هذا القانون حيافظ على ، ويأمن من الناس لوجود قانوٍن حاد وقانون قطعي، هلماكم لن يظاحلاكم بأن احل

ما يعيش اإلنسان يف جمتمع من هذا حين، ا أيضاً هبويضع الواجبات يف نصا، اهبقوق يف نصااحليضع ، العدل
األمن ، األمن البيئي، سالمة البيئة، األمن البيئي أيضاً ، األمن الصحي، األمن الغذامي، النوع يسوده األمن

اإلنسان ، وهناك األمن اإلنساين، األمن الفكري، األمن الثقايف، األمن السياسي، األمن الصحي، الغذامي
وف من اخلالناس اآلن من أكرب مشاكلها ، كومةاحلفهو ال خياف من ، قهيأمن على نفسه ويأمن على حقو 

كومات خييف الناس يف كثري من األحيان يدفع الناس الرتكاب احلوف من اخل، كوماتاحلاكم من احل
حينما يعتقد اإلنسان بأن هذه ، خالفة القانونملكومة يدفع الناس احلوف من اخل، عاصيملرامم وارتكاب ااجل
وبعد ذلك مذا ما رأى هذا السبيل ، لن تدافع عن حقوقه فهو يبحث عن سبيٍل لتحصيل حقوقه كومةاحل

  .حيصل فيه حقوقه وأكثر فيتجه مىل حتصيل األكثر من حقوقه
كومة لوجود قانوٍن عادل احلكومة ويأمن من اآلخرين أيضًا بسبب احللكن مذا كان اإلنسان يأمن من جهة 

انب اجلوحينما يتوفر ، رامم سينحسراجلعاصي من األخطاء من ملكبري من ا  هناك قسم، لمال يوجد فيه ظ
ويتوفر الزواج بشرامطه ، نسية الصحيحةاجلتعة ملوتتوفر أسباب ا، نسية الصحيحةاجلالصحيح والثقافة 

حينئٍذ ، نساجلوتتوفر األسباب السكن واألموال وتتحقق األحكام الشرعية لفقه أهل البيت يف ، الشرعية
وفوق ذلك ، نسية ستنتفياجلعاصي ملنسية وااجلرامم اجلالكثري من ، سالمة جنسية، ن هناك أمن جنسييكو 

، الية ستتغريملرامم ااجلعاصي والكثري من ملالية لإلنسان هناك الكثري من املحينما تشبع الرغبة ا، األموال
كذلك الوضع االقتصادي   ويوجد، نسيةاجليوجد السالمة ، لمالظ اجليع، لذلك اإلمام سيوجد العدل

عاصي وتنحسر ملبسبب هذه األمور ستنحسر ا، ناسب الذي يعيش الناس فيه االرتياح التام والكاململا
تمع شيئاً الـمجوبذلك يتغري ، رامم وحينئٍذ يتحرك الناس باجتاه الطاعات وباجتاه االلتزام بالقوانني الشرعيةاجل

ديث هنا عن برنامج اإلمام لكن ألن الرواية حتدثت عن احليد الربنامج واسع وعريض وأنا ال أر ، فشيئاً 
  ؟لذلك اإلمام ماذا يقول، بهجانٍب من جوان

تقطيع األرحام قد يكون معصية وقد ، عاصيملرامم وااجليعين هذا هو سبب  ،تعالوا مىل ما قطعتم فيه األرحام
رام وركبتم الحوسفكتم فيه الدماء  حامتعالوا إلى ما قطعتم فيه األر  -يكون فيه جرامم يف بعض األحيان 

النيب صلى اهلل عليه وآله على ضيق  - يعطه أحٌد كان قبله لمفيعطي شيئًا ، عز  وجل  فيه ما حرم اهلل 
كانوا يقولون هذا ،  الية للنيب كانت حمدودة لكنه كان يعطي بال حدودملالقدرة االقتصادية وا، ذات يده
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ا أعطى لسفانة بنت حامت الطامي وأخوها مل، العطاء ما هو بعطاء ملك هذا، لكالعطاء ما هو بعطاء م  
حامت الطامي بن  ا رجعت سفانة وحدثت عديلمف، حامت الطامي كان على دين النصرانية وفربن  عدي
منه ، لوك وال بعطاء السالطنيملال خياف الفقر وهذا ما هو بعطاء ا اً أخربك عن رجٍل يعطي عطاء :قالت

  .هذا جود حُم م ٍد صلى اهلل عليه وآله، ال خياف الفقر هذا عطاُء األنبياء اً يعطي عطاء
وحنن يف هذه األيام هذه أيام شعبان مند أيدينا وهذا شهر حُم م د شهر شعبان شهر رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يه أن ينظر ملينا مند أيدينا مىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله نستجديه ونستعطفه ونتوسل مل، لموآله وس
بنظر كرامته وبنظر رمحته وبنظر لطفه أن مين علينا بلطفه العميم صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله 

أن تستنري قلوبنا بوالء حبيبته فاطمة ، وأحبامه آل علي عليٍّ  بهاألطيبني األطهرين أن تستنري قلوبنا مبحبة حبي
بن  جةاحل بهكتب أمسامنا يف ديوان حبيأن تُ ، عليهم أمجعنيوبوالء أحبامه آل فاطمة صلوات اهلل وسالمه 

عنده سجل تكتب فيه أمساء شيعته ، فكل ممام عنده ديوان، سن العسكري صلوات اهلل وسالمه عليهاحل
وهذا األمر كان موجودًا يف زمان أممتنا ، يكن أمسه مثبتًا يف ذلك السجل فما هو من شيعته ملومن 

من دخلوا على اإلمام الصادق ، اك من الصحابة من دخلوا على اإلمام الباقرهن، والصحابة رأوا ذلك
أمسك يف هذا السجل وهذا أسم فالن وفالن ، يا أبا بصري هذا أمسك هنا :واإلمام أراهم ذلك السجل وقال

مىل  حنن مند أيدينا، عصوم صلوات اهلل وسالمه عليهملوفالن أمساء الشيعة تثبت يف سجٍل خاص عند اإلمام ا
ال هناية حلدودها فيعطي شيئاً  اليتفهو الرمحة الواسعة ، رسول اهلل مىل ذلك العطاء الذي ال خياف فيه الفقر

وميأل األرض  ،زء اآلخر من الربنامجاجلهذا ، لميزيح الظ يعطه أحٌد كان قبله وميأل األرض عداًل وقسطاً  مل
هدي ملوممنا مسي ا ،مر الذي أشارت مليه الرواية قبل قليلنفس األ، عرفةملالنور هو نور ا ،ونوراً  عداًل وقسطاً 

مذاً مذا أردنا أن نبحث عن هذا النور  (كالمكم نور)امعة اجلوحنن نقرأ يف الزيارة  ،ألنه يهدي مىل أمٍر خفي
 ًا وجوراً لمكما ملئت ظ  ونوراً  ويمأل األرض عداًل وقسطاً  -فلنبحث عن حديثهم ، فلنبحث عن كالمهم

  .وشراً 
عن حمران عن أبي جعفٍر عليه السالم أنه  -لسي عن غيبة النعماين الـمجالرواية أيضًا ينقلها الشيخ 

بدين أهل البيت  - كأنني بدينكم هذا -مولياً يعين غارباً بعيداً  - قال: كأنني بدينكم هذا ال يزال مولياً 
خياطب محران  - هذا كأنني بدينكم -دينهم  وهل الدين مال وآل عليّ  بدين عليٍّ ، بدين حُم م ٍد وآل حُم م د

كأنني بدينكم هذا ال يزال  - وآل عليّ  بدينكم يا شيعة أهل البيت وهو دين عليٍّ ، يعين بدين شيعتنا
، لقد ذحبوه ذحبوا هذا الدين - يفحُص بدمه - ؟اذامل، موليًا أي منزويًا بعيدًا عن ساحة الواقع - مولياً 

يفحص بدمه أي أن ، ريح أو هلذا الذي قتل قريباً من القتل يفحص بدمهاجل يقال هلذا ؟يفحص بدمه كيف
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القتل أو من  ملمن أ بهدمه سال على األرض وصار بقعًة كبرية وهو يتحرك فيه بيديه ورجليه لشدة ما أصا
يب وت قر ملراحة قريب ااجلح جراحة هذي ِر الدين برجل جُ  بهاإلمام هنا يش - كأنني بدينكم -راحة اجل ملأ

القتل وقد نفض الكثري من دمه سفك الكثري من دمه على األرض فصار يف غديٍر من دم وهو يفحص 
ُذِبح هذا الدين منذ اليوم الذي ، دينكم هكذا لقد ذحبوه ، حيرك رجليه ويديه يف هذه البقعة الدموية الكبرية

الزال هذا الدين ، اً يفحص بدمهمنذ ذلك اليوم ذبح هذا الدين وال زال مولي، سمار يف صدر فاطمةملنبت ا
تنتقش عليه دماٌء من حمسنها الذي وقع بني الباب  هذا الدينالزال ، تنتقش عليه دماٌء من صدر فاطمة

الزال هذا الدين يغط يف دماٍء تلك ، الزال هذا الدين يسبح يف حبٍر من دماء حسنٍي وآل حسني، داراجلو 
كأنني بدينكم هذا ال  -الزال هذا الدين مولياً يفحص بدمه  ،سالت يف حمراب مسجد الكوفة اليتالدماء 

  ؟مىت مذاً يقوم من غدير دمامه ؟مىت ينتعش هذا الدين، مىت مذاً  - يزال مولياً يفحُص بدمه
ثم  -هذا الدين الذي يفحص بدمه ، هذا الدين الذي يسبح بدمه، ياةاحلال يرده مىل  - ثم ال يرده عليكم

أين الطالب بدم  -هو ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه  - جٌل منا أهل البيتال يرده عليكم إال ر 
كأنني بدينكم هذا ال يزال موليًا يفحُص بدمه ثم ال  -هو هذا الذي يرده علينا  - قتول بكربالءلما

هذا عطاء  - فيعطيكم في السنة عطائين - ؟فماذا يصنع لكم - يرده عليكم إال رجٌل منا أهل البيت
 - ويرزقكم في الشهر رزقين -ال يصل مليكم ملسنوي يعين كل ستة أشهر هناك عطاء مقدار كبري من ا

 -ويف كل سنة هناك عطامان هناك مؤونه يف كل ستة أشهر ، يعين يف كل شهر هناك راتبان، يعين راتبني
رأة لمن اكمة في زمانه حتى أالحتون وتؤ  فيعطيكم في السنة عطائين ويرزقكم في الشهر رزقين

علينا الكالم كيف أن  ومرّ  - لتقضي في بيتها بكتاب اهلل تعالى وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
ومر علينا الكالم كيف أن اإلمام خيرج مخسة ، اإلمام ميسح على رؤوس العباد فيجمع بذلك عقوهلم

رفني فيكون احلها مع ما خرجت منذ زمان آدم ومىل يوم ظهوره وجيمع لموعشرين حرف من حروف الع
  .وهذا هو األمن الفكري واألمن الثقايف، ومر علينا ومر علينا، لمعندنا سبعة وعشرين حرف من الع

رأة لتقضي في بيتها بكتاب اهلل تعالى وسنة رسول اهلل صلى اهلل لمكمة في زمانه حتى أن االحوتأتون 
ولرمبا ، عرفة تصل مىل البيوتملوسامل ا لموسامل الع ،عرفةملوا لموهي يف بيتها هذا يعين أن الع - عليه وآله

كأنني بدينكم  -هات اجلعىن لنا جبهٍة من ملوجودة اآلن يف كل بيت يف كل مكان تقرب املالفضاميات ا
فيعطيكم في السنة عطائين  هذا ال يزال موليًا يفحُص بدمه ثم ال يرده عليكم إال رجٌل منا أهل البيت

رأة لتقضي في بيتها بكتاب اهلل تعالى لمكمة في زمانه حتى أن االحتون وتؤ  ينويرزقكم في الشهر رزق
  .لموس وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
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لقة القادمة من شاء اهلل تعاىل وأختم حديثي مبا احلذا القدر ومن شاء اهلل تتمة حديثنا تأتينا يف هبأكتفي 
أقول سيدي ،  بقية اهلل األعظم صلوات اهلل وسالمه عليهكل حلقة من هذا الربنامج متوجهًا مىل  بهأختم 

  :يا وجه اهلل الذي مليه يتوجه األولياء، تصل بني األرض والسماءملأيها السبب ا، يابن رسول اهلل
 رابُ ـــمني خـي وبني العالــنـيـوب      فليت الذي بيين وبينك عامرٌ 

 يتك ترضى واألنام غضابُ ول     رةٌ ـاة مريـــحيـو والـــلـحـك تـــوليت
 

أسألكم الدعاء مجيعًا ولقاءنا يتجدد من شاء اهلل تعاىل على مودة حُم م ٍد وآل حُم م د صلوات اهلل وسالمه 
  .يف أمان اهلل، عليهم أمجعني



 

 عشروناحللقة ال
 

سن العسكري ممام احلبن  جةاحللقة العشرون من برناجمنا احلوهذه ، السالم عليكم مجيعًا ورمحة اهلل وبركاته
لسي رمحة اهلل عليه يف اجلزء الـمجوال زال الكالم متواصاًل فيما رواه شيخنا ، زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

كما هو ديدين يف كل حلقة من حلقات هذا الربنامج أقتطُف طامفًة   ،كتابِه حباُر األنوارمسني من  اخلالثاين و 
  .من روايات وأحاديث النيب واألممة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

عن أبي عبد اهلل عليه السالم أنُه قال: أال ُأريَك ، ُشعيببن  عن يعقوبأشرع منها:  اليتالرواية األوىل 
، منه قميص كرابيس فنشرهُ  ر ففتحُه وأخرجطْ مَ قِ فدعا بِ  فقلُت: بلى،، م الذي يقوم عليهقميص القائ
عليه يوم ُضربت هذا قميص رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله الذي  :ِه األيسر دم فقالفإذا في ُكمّ 

 - الم ورفعهثم طواه أبو عبد اهلل عليه السوضعتُه على وجهي و  فقب لُت الدمرباعيته وفيه يقوم القائم 
أال ُأريَك قميص القائم الذي يقوم  -شعيب يقول له بن  أصحابِه وهو يعقوب اإلمام هنا حيدِّث أحد  

مجلة من األحاديث تتحدث عن مالبس اإلمام ، هناك مجلة من الروايات، يعين يلبسُه حني خيرج - عليه
عن كل شيٍء يلبسُه اإلمام صلوات ، عن عباءتهِ ، عن عمامتهِ ، عن حلية اإلمام، صلوات اهلل وسالمه عليه

، روج األولاخلحلظة يلبس كل هذه األشياء يف آٍن واحد أو يف هذا ال يعين أن اإلمام ، اهلل وسالمه عليه
راد أن اإلمام صلوات اهلل عليه يف أحداث ظهوره يف الوقت الذي يظهر فيه والناس أبصارها شاخصٌة مليه ملا

يلبسها اإلمام هو هذا القميص  اليتالبس ملمن مجلة هذه ا، البسملبُس هذه ايل، ظاهرملفإنُه يظهر هبذه ا
راد من مُ ـلطبعاً يف لغة العرب ا - أال ُأريَك قميص القائم الذي يقوم عليه -ثت عنه هذه الرواية الذي حتدّ 
، ألزياء القدميةسمى قميصاً يف زماننا أيضاً هذا النوع من القمصان كان موجوداً يف امما هو الذي يُ القميص 

لكن ما يسمى يف زماننا بالقميص كان يوجد ، ياطة التصميم خيتلف بعض الشيءاخلو رمبا قد يكون يعين حن
وأيضًا يُطلق القميص على ، يف أزياء العرب يف مالبس العرب مثل هذا النوع من األلبسة يسمى بالقميص

، بالدشداشة كان يسمى يف لغة العرب بالقميصالذي يصل مىل الركبة وحىت على ما يسمى اليوم يف زماننا 
قد ، هذا القميص قد يكون حتت القباء، البسملجزء من جمموعة ا، فالقميص هو الرداء الذي يكون خفيفاً 

القميص كما قلت رمبا يُطلق يف ، قد يلبس مع السراويل، قد يكون حتت العباءة، يكون مثاًل حتت اجلبة
وقد يُطلق على ما هو ، حنن اآلن يف زماننا هذا نطلق عليه لفظ القميصاألزمنة السابقة على نفس الذي 
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أال ُأريَك قميص القائم الذي  -وقد يُطلق على ما نسميه اليوم الدشداشة ، ما يصل مىل الركبةأطول منه 
راد منه هو أقرب ثوب وأقرب قماش ملوالتقمص ا، ألن اإلنسان يتقمصهوممنا قيل له القميص  - يقوم عليه

عن  باعتبار العباءة تكون بعيدة يتقمص العباءة هلذلك ال يقال لإلنسان أن، كون ملتصقًا على البدني
أهنم يتقمصون بمثلون يقال ملمص شخصيًة ثانية مثاًل اال للشخص الذي يتقومن هنا يق، البدن

ألنُه القميص ، من هنا قيل له القميصحياول أن يتلبس بنفس الشخصية ، ميثلون أدوارها اليتالشخصيات 
  .يكون أقرب شيء مىل بدن اإلنسان

ال يف احلالذي يقوم عليه يعين الذي يقوم وهو على تلكم  - أال ُأريَك قميص القائم الذي يقوم عليه
يقوم وهو على ذلك  - أال أُريَك قميص القائم الذي يقوم عليه -قصود يقوم عليه ملهذا ا، ذلك القميص

أو قد تكون سلة مغلقة الِقم طر يعين هو صندوق  - فدعا ِبِقَمطر، بلى فقلُت: -بذلك القميص ال احل
السلة حينما تكون ذات غطاء ، سالل ذات غطاء، سالل وهي مغلقةمثل ما اآلن توجد يف البيوت 

البس ملنوع من السالل حتفظ فيها ا كلكن هناألن السالل على أنواع ، البسملالبس حلفظ املوتوضع فيها ا
ميكن أن ُيصنع من ، شباخلمن أو هو عبارة عن صندوق هذا الصندوق ميكن أن ُيصنع ، طاءويكون هلا غ
حقيبة صغرية  عبارة عن الِقم طر يعين، يقال له ِقم طر، وميكن أن ُيصنع من اجللد، النخل جريداجلريد من 

بقمطر ففتحُه  فدعا -شياء مهمة عند اإلنسان وقد توضع فيها األوراق أو أالبس ملغالبًا توضع فيها ا
تواضعة ملالكرابيس هو نوع من أنواع األقمشة وهو نوع من أنواع األقمشة ا - وأخرج منه قميص كرابيس

 -قتصدون مليلبسُه ا، معروف هذا النوع من األقمشة يلبسُه الزُهاد، الغالية الثمنليس من األقمشة الفاخرة 
كان ُيصنع يف ميران خصوصًا يف و معروف  الكرابيس هو نوع قماش كما ه - وأخرج منه قميص كرابيس

، يف زماننا هذا مذا أردنا أن نشخصها قريبة من مدينة أصفهان، مناطق قريبة قرى قريبة نواحي قريبة
يف أصلِه ُيصنع من القطن لكن من القطن الرديء لذلك يكون هذا القماش فيه والكرابيس هو نوع قماش 

، لرداءة هذا القطن وكذلك لعدم جودة صناعتهِ ، ة تكون ناعمةعادًة األقمشة القطني، شونةاخلشيء من 
يكون لونه والقميص الكرابيس  - وأخرج منه قميص كرابيس -تواضعة ملقلت هو نوع من أنواع األقمشة ا

  .القطن نوع رديءبأن أبيض ليس شديد البياض باعتبار كما قلت 
من أخرجُه  - وأخرج منه قميص كرابيس فنشرهُ  -ًا مشوبًا بُصفرة أو مغربّ القطن الرديء يكون بياضُه 

فإذا في   -الكم هي الردن  - فإذا في ُكمِه األيسر  -فتحُه اإلمام  - فنشرهُ  -الصندوق من الِقم طر 
النيب صلى اهلل  أو يكون، يعين هذا سال، سنان النيبقد سقط من أهذا الدم رمبا يكون  - ُكمِه األيسر دم

 فإذا في ُكمِه األيسر دم -عركة قد مسح الدم النازل من أسنانِه بكمِه األيسر ملساحة اعليه وآله وهو يف 
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ومذا مرت عليه فرتة ، ون الدم يعين أيام قالمل ويتغري لونهُ لمأنتم تع، هذا الكالم يف زمان اإلمام الصادق -
أهل البيت  لكن شؤونات، أصاًل ال يبقى له مال أثر ضعيف جداً كأن تكون عدة أسابيع زمنية طويلة  

ياة يف هذا الوجود  احلأهل البيت ميثلون مركز ، وآلِه الطهار شؤونات خمتلفةشؤونات النيب ، شؤونات خمتلفة
فإذا في ُكمِه   وأخرج منه قميص كرابيس فنشرهُ  -شؤونات فاعلة ال تنفعل كل شؤوناهتم شؤونات حية 

 -الذي كان على رسول اهلل  - لذي عليههذا قميص رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ا :األيسر دم فقال
شركون ملا، حد ُضربت رباعية النيبيف واقعة أُ ، حديف يوم أُ  ؟مىت ضربت رباعية النيب - يوم ُضربت رباعيته

  . صلى اهلل عليه وآله يف رباعيتهضربوا النيبالوليد بن  وفيهم خالد
حينما ، ويف مقدم الفك السفليفك العلوي يف ُمقدم الهي األسنان الضواحك الرباعيات  ؟هي الرباعية ما

ويف وسط الفك يف وسط الفك العلوي تبادرة هي األسنان األربعة مليفتح اإلنسان فمُه أول األسنان ا
مسيت بالضواحك ألن اإلنسان حينما ، أيضاً تسمى الضواحك  اليتربعة و هذه األسنان األ، السفلي

أيضًا تسمى ، تظهر تسمى باألسنان الواضحات اليتيضحك حينما يتبسم أول األسنان الواضحة 
على  يعين والرباعية بشكل خاص ُتطلق، هذه األسنان يقال هلا الرباعيات، تسمى بالرباعيات، بالضواحك

بعة من هذه اجلهة تسمى حينما نريد أن نعد من الوسط السن األوىل والثانية الثالثة من هذه اجلهة والرا
يف رباعيتِه صلى اهلل عليه يف أسنان النيب  ؟فكانت اجلراحة أين، سنان األربعةطلق أيضًا على األرباعيات وي

هذا قميص رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله الذي عليه يوم ُضربت  :فقال - حدوآله وذلك يف يوم أُ 
النيب قب لت دم ، قـ ب لُت أثر الدم - فقب لُت الدم -شعيب يقول بن  يعقوب -رباعيته وفيه يقوم القائم 

 ووضعتُه على وجهي ثم طواه أبو عبد اهلل عليه السالم ورفعه -وجود على الكم األيسر هلذا القميص ملا
مثل هذه األمور األممة صلوات اهلل عليهم  ، كان الذي كان فيهملمىل اطواه ورفعُه يعين أرجعُه مىل الِقم طر  -

اإلمام ، هذا حنو من أحناء اإلحتاف هو يتحفه ،و محتافهممثل هذه األمور على حنكانوا خيرجون ألصحاهبم 
  ؟ألي شيءٍ ممنا يُتحفُه هبذا األمر أو خيصُه هبذا األمر ، شعيببن  هنا يُتحف يعقوب

  .علومةمللتصل ملينا هذه ا، وصل مليناو  شعيب سينقل هذا الكالم وقد نُقلبن  قطعاً يعقوب :أوالً 
اذا قميص النيب الذي كان عليه يوم ضربت مل ؟بالذات اذا هذا القميصملليحدث هناك تساؤل  :وثانياً 

 ! ؟لقميص بالذاتاذا هذا امل، حيدث هذا التساؤل، رباعيته
شيعة األممة ، تفريج اهلم عن شيعتهِ حناء التفريج وأيضًا هو فيه حنو من أ ،ساؤلسأجيب على هذا الت

كانوا يعانون معاناة ،كواهلهم والضغوط االجتماعية كانت تثقل  الضغوط السياسية والضغوط األمنية 
كانوا يعيشون حتت ، معاناة شديدة، يف زمان اإلمام الكاظم، شديدة خصوصًا يف زمان اإلمام الصادق



 الحلقة العشرون البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 91 - 

هذه األمور تعطيهم شحنة ، مثل هذه األمور هذه األمور تفرج مهومهم، نيملحتت خوف من الظاو  رعب
اذا ملأما السؤال ، بعض الكرب عن وجوههم وتعطيهم شحنة لكشفثبات للالستمرارية وتعطيهم شحنة ل

ألن يوم أحد له خصوصية كبرية يف حياة النيب صلى اهلل ، ! قميص النيب بيوم أحد؟لذاتهذا القميص با
يوم أحد يذكرنا ، له خصوصيةأيام النيب كلها هلا خصوصيات لكن يوم أحد ، ويف تأريخ اإلسالمعليه وآله 

 اليتهمة هي ملهذه النقاط ا، سأشري مىل نقاط مهمة ؟أي شيٍء يُذكرنايوم أحد ب، بقاممة طويلٍة عريضة
أن جند بأن هذه النقاط متثل مصابيح يف طريق السري يف متباع رسول اهلل صلى اهلل عليه ميكن من خالهلا 

  .وآله
قتل هؤالء  كم اإلهلي الذي نزل على النيب هواحلا أسر سبعني أسري من قريش م  ـلالنيب صلى اهلل عليه وآله 

وثانياً ، هذا أوالً ألن فيهم الكثري من ُعتاة قريش  ؟اذاملالتفسري وهذا موجود يف الروايات يف كتب ، األسرى
، وفعاًل هو هذا الذي حدث، يجهزون اجليوش ويعودون مرة ثانيةسسيعودون مىل قريش يعودون مىل مكة و 

حاولة قتل رسول اهلل صلى اهلل عليه مـلو دينة ملة اهامجملوا وجاء ُأسروا عادواأهنم عادوا نفس أولئك الذين 
فكان األمر النازل من اهلل أن يُقتل ، ال حتتاج مىل كثرٍي من التفكري والتأملواضحة معروفة  القضية، وآله

منهم من قال ، حنن نفاديهم، ال :ألهنم سيعودون مرة ثانية لقتال النيب لكن الصحابة قالواهؤالء األسرى 
، هاجرونملألهنم ما أرادوا أن يُقتل هؤالء خصوصًا ا، ومنهم من قال ذلك ُحبًا هبم، المليف اذلك طمعًا 

النيب ، وضوع فيه تفصيلملا، على أي حال، فيما بينهم وبني هؤالء روابطهاجرون الذين هم من أهل مكة ملا
فماذا ، ة القادمة سُيقتل منكم سبعونعركملبأنُه يف افاداة فإين أخربكم ملمذا أردمت اصلى اهلل عليه وآله قال هلم 

أن يكون البعض منهم نعم ميكن  ؟الملهل ُحبًا يف ا ؟اذا قبلوا بذلكمل، لوا بذلكقب ؟كان موقف الصحابة
وهناك وهناك ، نعم ميكن أن يكون كذلك ؟وا كالم رسول اهلل على حممل اجلديأخذ ملهل أهنم ، هكذا

يف واقعة وفعاًل هو هذا الذي حدث ة القادمة سُيقتل منهم سبعون عركملفأخربهم النيب بأنه يف ااحتماالت 
كان عددهم   ؟عند جبل أحد كم كان عددهم والشهداء الذين ُدفنوا، ني سبعونلمسملقتل من ا، أحد

  .مزة صلوات اهلل عليهاحلسبعني مبا فيهم 
ة األممة حياة النيب يف حيايف ألنُه ، ؤمنني أن يقفوا عندهاملهذه النقطة جيب على ا، هذه نقطة مهمة جداً 

فإنُه يغري ذلك ض عليه عصوم يقول األمر مرًة واحدة فإذا ما اعرتُِ ملواقف النيب واإلمام املهناك الكثري من ا
، حينما طلب النيب دواتاً وكتاب فقال عمر ال تأتوه بذلك من الرجل ليهجرميس اخلكما يف رزية يوم ،  الاحل

عصوم ملاإلمام اهناك حاالت كثرية النيب ، لسالـمجأخرجهم من ، طردهم بعد ذلكمن حُم م دًا ليهجر النيب 
لسنا بصدد وهذه قضية فيها أبعاد حنن اآلن ، عليه فإنُه يغري ما يريد ضاعرتُِ فإذا ما يطلب شيئًا يريد شيئًا 

يف واقعة  لكن هذه القضية كانت موجودة، رمبا يف وقٍت آخر نتحدث عن مثل هذه األمور، ديث عنهااحل
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ديث احلومن هنا يأيت ، هلم لمبدر وكيف أن الصحابة تعاملوا مع ما بينه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس
كان هذا مذا  ، هل مجيع من حضروا بدر، هم كلهم على مستوًى واحديف مسألة البدريني هل أن البدريني 

نزلة ملهلم هذه اأمجعهم بأكملهم ب بدرفهل أن الذين حضروا ، الذي جرى يف بدر وهذه األحداث موجودة
هناك جمموعة معينة ، ولكن ليس لكل من حضرخاصة للبدريني  قطعًا هناك منزلة ؟منزلة البدريني، اصةاخل

  .وأنا هنا ال أريد أن أقف طويالً عند هذه التفاصيل، نزلةملهلا هذه ا
نزلة العالية ملؤالء ميكن أن يـُع دوا يف ضمن افهل هال ملوخيالفونُه طمعًا يف الكن مذا كان النيب هكذا يقول 

ة أحد عسها يف واقلمهذه نقطة مهمة حنن نت ؟تسمى مبنزلة البدريني اليتديث واإلخبار عنها و احلورد  اليت
وعدم التسليم ، ألمر رسول اهلللعدم التسليم  ؟ذلك ألي سببٍ  وممنا كان، نيلمسملحيث قتل سبعون من ا

الُرماة الذين أمرهم رسول اهلل أن يقفوا يف اجلانب ، ني مىل عدم التسليملمسملاد ايف واقعة بدر هو الذي ق
شركني وهامجوا ملالوليد ومن معه من ابن  كان الذي جاء منه خالدملالذي ميكن أن يأيت منُه األعداء نفس ا

كسرت رباعيته ،  هأدميت رباعيت، كان أدميت جبهة رسول اهللملنفس ا، لمرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس
وقف الذي جرى مليعين نفس ا، كان طمعاً يف الغنامم نفس القضيةملالُرماة الذين تركوا ا، صلى اهلل عليه وآله

مسني اخلنفس الشيء جرى يف ، يف األموالينفذوا أمر اهلل وأمر رسول اهلل طمعاً  ملأن من الصحابة يف بدر 
ال ملطمعاً يف اكان وذهبوا للغنامم مل كان قد أصر  عليهم فرتكوا امواضعهم مع أن رسول اهللالُرماة الذين تركوا 

هؤالء ، تمع األولالـمجهذا هو جمتمع الصحابة وهذا هو ، هؤالء هم الصحابة، يعتنوا بكالم رسول اهلل ملو 
  .هاجرون األوامل واألنصار األواململهم ا

عركة وكتب التأريخ ملمن افـ ر وا ، هم أبو بكٍر وعمرأيضًا يف واقعة أحد ِفرار الصحابة فروا مجيعًا وعلى رأس
يبقى مع النيب مال أبو  مل، الصحابة فروا بأمجعهم يوم أحد، أبو بكر وعمرأول الفارين ، واضحة يف هذا

سيد وهنا يف أحد ضرب ، يبقى مع النيب مال سيد األوصياء مل، عركةملدجانة األنصاري وقُتل يف بداية ا
ممامنا السجاد صلوات اهلل وسالمه ، وقف حينما يفتخر األممةمليف هذا ا، طعن برحمنياألوصياء بسيفني و 

هو يشري  - أنا ابن الضارب بالسيفين وابن الطاعن بالرمحين - يف قصر يزيد يف جملس يزيد ويقولعليه 
 اليتهند  ،وقف هندم ؟وقف األمويملأي ُّ موقف ا، وقف األمويملوممنا اإلمام يـُع رِّض هنا با، مىل هذه الواقعة
وأن فواعدتُه أن تعطيه كل جموهراهتا يشتهيها بأن وحشي  لمكانت تع،  بذلت نفسها لوحشي، قالت لوحشي

قال أما حُم م د فإين ال أستطيع ، مزةاحلأن تبلغُه مىل ما يريد مذا قتل حُم م دًا أو عليًِّا أو ، تعطيه نفسها أيضاً 
أن يصل مليه وخصوصًا ال من أمامِه وال من خلفه فإن علياً  يستطيع أحد  وأما عليٌّ فإنه ال، الوصول مليه

نُه مزة فإاحلأما ، ال يدع أحدًا يصل مليه ال من خلفه وال من أمامه، كثري الدوران أثناء القتالركة  احلكثري 
واستشهد  مزة حبربة سامةاحلضرب ، وفعالً هكذا فعل، فإين أغدر بهال يلتفت خلفه  عركةملحني يدخل مىل ا



 الحلقة العشرون البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 91 - 

ما تركت جزءاً من بدنِه مال وقطعتُه شوهت ، وجاءت هند فمثلت جبسدِه شر متثيل، مزة صلوات اهلل عليهاحل
أو لذلك قيل هلا آكلة األكباد ، جرة يف فمها فلفظتاحلمث أخرجت كبدُه الشريف والكتُه فصار ك، البدن

مزة والكتُه يف فمها احلألهنا قطعت كبد كباد آكلة األ، آكلة األكباد والفظة األكباد، األكبادلفظت  اليت
واإلمام هنا يريد أن يشري حينما ، فهي آكلة األكباد والفظة األكباد، من فمهافتحول مىل حجر فلفظتُه 

، متدملاألموي ايريد أن يشري مىل العداء  - أنا ابن الضارب بالسيفين وابن الطاعن بالرمحين -يقول 
  .وتأريخ هند تأريخ أسود، وهند وما أدراك ما هند، به هند ويريد أن يشري مىل ما قامت

أكشف هذه  ا جاءت جمموعة باجتاه رسول اهلل قال يا عليّ لمّ وك، ويطعن برحمنييضرب بسيفني  فكان عليٌّ 
من أوضح ، عن وجه رسول اهللومن أمساء عليٍّ كاشف الكرب ، وعليٌّ يبادر مىل كشفهاعن وجهي 

أكشف هذه عن يا علّي ألن النيب صلى اهلل عليه وآله رددها ِمراراً ، و يف واقعة أحدهصاديق هلذا االسم ملا
عن وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ويف اشف الكربات فهو الك، فكان عليٌّ يبادر مىل كشفها، وجهي

ع الناس  د كانت ويف يوم ُأح - وال سيف إال ذو الفقار عليّ  إال ال فتى -صوت جربميل يوم أحد مسِ 
، عركة فكان يقومها على ركبتيهملويقف يف وسط ااألسياف بيد عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه كانت تتعوج 

ومن مجيع تتصور جيش بكاملِه ، ؤمنني يف يوم أحد وما من موضٍع يف بدنِه مال وفيه جراحةملرجع أمري ا
دينة كانت اجلراحات يف كل ملا رجع مىل ام  ل  ، االجتاهات ويدور فيه عليٌّ لوحدِه صلوات اهلل وسالمه عليه

حد يوم أُ ، حد هو يوم فرار الصحابةيوم أُ ، حد هو يوم عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليهيوم أُ ، بدنِه الشريف
هو يوم صدق رسول اهلل وصدق البيان الذي بينه يف بدر من أنُه سيقتل منكم سبعون بسبب موقف 

قامت هبا هند  اليتسة والنذالة اخلويوم قد واإلرهاب األموي السفياين احل مو حد هو ييوم أُ ، الصحابة يف بدر
حد أُ  ديث هنا عناحليوم واسع وليس  حدحد ويوم أُ يوم أُ ، مزة صلوات اهلل وسالمه عليهاحلبالتمثيل جبسد 

  .قبل قليلقرأهتا على مسامعكم  اليتمع الرواية وممنا جاء الكالم استطراداً 
الكرابيس الذي يف ك مِه يف ُكمُه األيسر آثار من دم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله لذلك هذا القميص 

الكبرية من العالمات ومن موعة الـمجاإلمام يريد أن يشري مىل هذه ، يلبسُه اإلمام يف وقت ظهورهِ 
ق مع احلصراع  ممنا هوامشي األموي ليس صراعاً قبلياً وأن الصراع اهل، وأن األمر متواصٌل ومتصل، اإلشارات

، ممنا الصراع األموي، اإلنسان منتسبًا نسبًة أمويةوال يشرتط حينما أقول الصراع األموي أن يكون ، الباطل
سواء تلب س به أُناس ينتسبون مىل بين أمية أو تلبس به أناس من ، هذا عنوان لعقيدة الضاللوقف األموي ملا

نعم ، الضالل األموي ليس عنوانًا خاصًا ببين أميةاألموي  الصراع، أي قوٍم كانوا من العرب أم من غريهم
نعم هذا ، العالية يف الضالل ويف الكفر ويف الشرك ويف الرجاسة والنجاسةصاديق والنماذج األوىل ملهم ا

يف زيارة ولذلك حنن حينما نقرأ العنوان األموي عىن واضح لكنه عنوان عام هو عنوان الشرور يف األرض ملا
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، النسبة الرمحية مىل بين أميةأو بية س  ديث هنا ليس عن النسبة الن  احل .الل ُهم  العن بني أمية قاطبة :عاشوراء
رية مىل بين أمية أو عشامديث عن الضالل األموي على طول التأريخ سواء كان ذلك منتسبًا بنسبٍة قبلية احل
  يكن كذلك. ملأو 

  :في قول اهلل ،عن ابي عبد اهلل عليه السالم ،ثيركبن   عن عبد الرحمن -أنتقل مىل رواية أخرى 

ال  - وجل  أمرنا هو أمر اهلل عز  ، وجل  ز  عأمر اهلل  - هو أمرنا :قال تَسْتَعْجِلُوهُ{ فَالَ اللّهِ أَمْرُ أَتَى}
وات أجناد يعين ق، هذه األجناد الثالثة - ؤمنين والرعبلمالئكة والمبا، يؤيده بثالثة أجناد، نستعجل به

سينزلون المكة الذين ملعن أصناف اديث احلاضية مللقات ااحليف ومرت علينا  - الئكةلمابثالثة أجناد  -
من هم يف األرض منذ اليوم قتل فيه سيد المكة ملوأن هناك من ا، لنصرة ممام زماننا صلوات اهلل عليه

وعلى  عليكَ  المُ الس   :اءسني ولذلك حنن نقرأ يف زيارات سيد الشهداحلالشهداء هم جياورون حرم 
المكة الذين بقوا يف أرض كربالء منُذ يوم ملهؤالء هم ا .ستغفرين لزواركلمُ مك ارَ افين في حَ الحالئكة لما

فهو مؤيد  -مقتل سيد الشهداء هؤالء باقون منتظرون ينتظرون ظهور ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه 
ويف والروايات تقول بأن الرعب يسري أمامه مسرية شهر  - رعبؤمنين واللمالئكة والمبثالثة أجناد با

الرعب هنا مشارة مىل ما ُيصطلح عليه ، بالرعبوالرعب أن يكون النصر ، روايات أخرى مسرية ثالثة أشهر
يؤيده بثالثة أجناد  -هلا األثر الكبري يف هزمية األعداء  اليتب النفسية و و ر احل، رب النفسيةاحليف زماننا هذا ب

 :وجل   وذلك قولُه عز  ، وجه كخروج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآلهوخر  ؤمنين والرعبلمالئكة والمبا
  .{لَكَارِهُونَ ؤْمِنِنيَملا مِّنَ فَرِيقاً وَإِنَّ قِّاحلبِ بَيْتِكَ مِن رَبُّكَ أَخْرَجَكَ كَمَا}

جاء الذي هذا األمر  :اإلمام قال تَسْتَعْجِلُوهُ{ الَفَ اللّهِ أَمْرُ أَتَى}اآلية األوىل  آيتنيالرواية هنا أشارت مىل 

هو ، هو قضيتنا، وأمرنا هو ديننا، أمر اهلل هو أمرنا تَسْتَعْجِلُوهُ{ فَالَ اللّهِ أَمْرُ أَتَى}مذكورًا يف هذه اآلية 

النحل  ية األوىل من سورةهذه اآلية هي اآل تَسْتَعْجِلُوهُ{ فَالَ اللّهِ أَمْرُ أَتَى}هنتم هبا  اليتقيقة األوىل احل

اإلمام هنا قال هذا األمر هو  {يُشْرِكُونَ عَمَّا وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ تَسْتَعْجِلُوهُ فَالَ اللّهِ أَمْرُ أَتَى}باركة بعد البسملة ملا
 اليترأ اآلية لنق، أمر ممام زماننا، جة صلوات اهلل وسالمه عليهاحلراد هنا أمر اإلمام ملوا، أمر اهلل أمرنا، أمرنا

 يُنَزِّلُ}بعدها  اليتاآلية  {يُشْرِكُونَ عَمَّا وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ تَسْتَعْجِلُوهُ فَالَ اللّهِ أَمْرُ أَتَى}اآلية األوىل ، بعدها

نفس أليس هم ، يتنزلون بالروح من أمرهالمكة ملا هؤالء {عِبَادِهِ مِنْ يَشَاء مَن عَلَى أَمْرِهِ مِنْ بِالْرُّوحِ آلئِكَةَملا
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لذلك الكالم هنا عن  {أَمْرٍ كُلِّ مِّن رَبِّهِم بِإِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ لَائِكَةُملا تَنَزَّلُ} المكة الذين يتنزلون ليلة القدر؟!ملا
أمر اهلل ، أمر اهللوأمر اهلل هو أمر ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه كما قال ممامنا الصادق أمرنا أمر اهلل 

 مِنْ بِالْرُّوحِ آلئِكَةَملا يُنَزِّلُ}طلب بشكٍل صريح ملبعدها توضح ا اليتواآلية أمرنا هو هذه اآلية  ذكور يفملا

حنن مذا أردنا أن جنمع بني هذه اآلية ، المكةملهو خلٌق أعظم وأشرف وأعلى من اوالروح كما قلنا  {أَمْرِهِ

 مِّن رَبِّهِم بِإِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ لَائِكَةُملا تَنَزَّلُ}وبني اآلية  {عِبَادِهِ مِنْ يَشَاء مَن عَلَى هِأَمْرِ مِنْ بِالْرُّوحِ آلئِكَةَملا يُنَزِّلُ}

مساء مسيت بسورة النحل والنحل هو من أ هذه السورة هي أصالً عىن واضحًا وصرحيًا ملجند أن ا {أَمْرٍ كُلِّ
  .النحلمن مجلة أمساء أهل البيت يف القرآن ، ةأهل البيت هلم أمساء كثري ، أهل البيت يف القرآن

راد من النحل أهل البيت ملالروايات تقول ا { النَّحْلِ إِلَى رَبُّكَ وَأَوْحَى} قوله تعاىللذلك حنن حينما نقرأ 
ة النحل هنا لمك،  الكالم هنا ليس عن معىن لغوي، اصهذا عنوان خ، صلوات اهلل وسالمه عليه أمجعني

طبعاً حنن ال ننفي األفق األول ، اصطالٌح قرآين هذا عنوان آخر، شرةاحلتشري مىل  اليتلة لغوية ليس فيها دال
مىل  {النَّحْلِ إِلَى رَبُّكَ وَأَوْحَى}عنه الروايات  تدثا أحتدث عن أفق آخر حتممن، عىن اآليةملأفق العبارة وهو 

والتعبري باجلبال وبالبيوت عن الرجال هذا ، من العرب شيعةقال  {بُيُوتًا الْجِبَالِ مِنَ اتَّخِذِي أَنِ}أهل البيت 

 وَمِنَ}قال من العرب شيعة  {بُيُوتًا الْجِبَالِ مِنَ اتَّخِذِي أَنِ} التعبري ورد يف مواطن كثرية من القرآن الكرمي

  .{لنَّحْلِا إِلَى رَبُّكَ وَأَوْحَى}ومن غريهم  {يَعْرِشُونَ وَمِمَّا}من العجم شيعة و قال  {الشَّجَرِ
 لمحنن نع، وجودةملعىن وبني هذه األلفاظ املقد يسخر البعض فال جيد هناك مناسبة لغوية بني هذا اطبعًا 

 وَأَوْحَى}القضية ليس قضية لغوية ، هذه مصطلحات خاصة بأهل البيت، ذلك لكن هذه مشارات ورموز

 وَمِمَّا}ومن العجم  {الشَّجَرِ وَمِنَ} قال من العرب شيعة {وتًابُيُ الْجِبَالِ مِنَ اتَّخِذِي أَنِ النَّحْلِ إِلَى رَبُّكَ

مثرات هذه الثمرات  {الثَّمَرَاتِ كُلِّ مِن كُلِي ثُمَّ}من غريمها  {يَعْرِشُونَ وَمِمَّا}من الفرس يعين  {يَعْرِشُونَ

هذا الشراب  {أَلْوَانُهُ مُّخْتَلِفٌ شَرَابٌ بُطُونِهَا مِن خْرُجُيَ ذُلُالً رَبِّكِ سُبُلَ فَاسْلُكِي الثَّمَرَاتِ كُلِّ مِن كُلِي ثُمَّ}القلوب 

 {لِلنَّاسِ شِفَاء فِيهِ أَلْوَانُهُ مُّخْتَلِفٌ شَرَابٌ}من قلوهبا ، من عقوهلا {بُطُونِهَا مِن يَخْرُجُ}هو علوم أهل البيت 
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هذا أفق ، ٌق غري األفق اللغويهذا هو شفاء القلوب وشفاء األرواح هكذا بينت روايات أهل البيت وهذا أف
  .غري أفق العبارةمن أفاق القرآن 

كخروج رسول اهلل  -جة احلخروج اإلمام  - وخروجه -هناك آية أخرى أيضًا جاء ذكرها يف هذه الرواية 
 ؤْمِنِنيَملا مِّنَ يقاًفَرِ وَإِنَّ قِّاحلبِ بَيْتِكَ مِن رَبُّكَ أَخْرَجَكَ كَمَا} :وجل  صلى اهلل عليه وآله وذلك قولُه عز  

قبلها  اليتو ونالحظ هذه الرواية ، واقعة بدر هنا عن هذه اآلية هي من سورة األنفال والكالم {لَكَارِهُونَ
، فمشروع صاحب األمر ابتدأُه النيب األعظم، قيقةاحلوروايات أخرى كثرية تشري مىل هذه االستمرارية 

  .على يد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله شروع صاحب األمر ابتدأتمللقات األوىل احل
 {لَكَارِهُونَ ؤْمِنِنيَملا مِّنَ فَرِيقاً وَإِنَّ قِّاحلبِ بَيْتِكَ مِن رَبُّكَ أَخْرَجَكَ كَمَا}امسة اخليف اآلية مثاًل يف سورة األنفال 

نهم ما كانوا لكخلصني ملوفيهم الكثري من ا، صحابة النيب، هؤالء هم الصحابة ؟ؤمنون من همملهؤالء ا
روج وهم كارهون خلروج اخلأمرُه وأرادتُه النيب صلى اهلل عليه وآله ، واآلية صرحيةيعيشون التسليم لرسول اهلل 

دينة ملوهو خروج النيب من ا {لَكَارِهُونَ ؤْمِنِنيَملا مِّنَ فَرِيقاً وَإِنَّ قِّاحلبِ بَيْتِكَ مِن رَبُّكَ أَخْرَجَكَ كَمَا}رسول اهلل 
  :عىنملتأيت بعد هذه اآلية تبني ا اليتلقضية مواجهة قريش وقصة بدر معروفة ألنه اآليات  ؟نمل

هؤالء ما عندهم  {قِّاحل فِي لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ ؤْمِنِنيَملا مِّنَ فَرِيقاً وَإِنَّ قِّاحلبِ بَيْتِكَ مِن رَبُّكَ أَخْرَجَكَ كَمَا}

أين هو التسليم ، قاحلتبني  حىت بعد ما تَبَيَّنَ{ بَعْدَمَا قِّاحل فِي جَادِلُونَكَ}يُهؤالء هم صحابة النيب ، تسليم
وممنا هذا مميان مذاً هذا اإلطالق مطالق أهنم مؤمنون هذا اإلطالق مطالق قد يكون بدرجة بعيدة جداً  !؟مذاً 

يعين اآلية  !؟ق بعد ما تبنياحلهل ميكن أن جيادلون يف ومال مذا كانوا على درجٍة عالية من اإلميان ، باجلملة
  .اهلل يريدُه والنيب بني هلم ذلكيعين هذا األمر  قِّ{احلبِ بَيْتِكَ مِن رَبُّكَ أَخْرَجَكَ كَمَا}السابقة تقول 

وإلرادة رسول اهلل فهم كارهون إلرادة  لَكَارِهُونَ{ ؤْمِنِنيَملا مِّنَ فَرِيقاً قِّ وَإِنَّاحلبِ بَيْتِكَ مِن رَبُّكَ أَخْرَجَكَ كَمَا}

 فِي يُجَادِلُونَكَ}وما كان األمر مشتبه عليهم  {قِّاحل فِي يُجَادِلُونَكَ}كيف يفصحون عن هذا األمر ،  اهلل

 يَعِدُكُمُ وَإِذْ}وجودة عندهم ملوف ااخلحالة الرعب و  {يَنظُرُونَ وَهُمْ وْتِملا إِلَى يُسَاقُونَ كَأَنَّمَا تَبَيَّنَ بَعْدَمَا قِّاحل

 ؟ومما أن يغنموا أي شيءمما أن ينتصروا على قوات قريش اهلل وعدهم  لَكُمْ{ أَنَّهَا الطَّائِفَتِيْنِ إِحْدَى اللّهُ

 {وَتَوَدُّونَ لَكُمْ أَنَّهَا الطَّائِفَتِيْنِ إِحْدَى اللّهُ يَعِدُكُمُ وَإِذْ}جاء هبا أبو سفيان من الشام  اليتالقافلة ، يغنموا القافلة
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طريق دون طريق ذات الشوكة يعين أنتم ما تري {لَكُمْ تَكُونُ الشَّوْكَةِ ذَاتِ غَيْرَ أَنَّ وَتَوَدُّونَ} ؟دونماذا يو 
يرفضوا أمر رسول اهلل يف قضية دفعتهم مىل أن  اليتقدمة ملهذه هي ا، تريدون األموال ؟تريدون ماذا، القتال

ومثل هذه ، عدم التسليم جذور القضية يف، جذور القضيةهذه ، تةيّ بـ  يعين القضية من البداية مُ ، قتل األسرى
حينما يكون اإلنسان ، الذين يكونون يف معسكر اإلمامأصحاب اإلمام عليه السالم شاكل ستواجه أيضاً ملا

اآلن ، واضحة لقضيةالتسليم يقود مىل حاالت أخرى وهذه ا عدميف حالة عدم التسليم قام مليف مثل هذا ا
ثار بعد ذلك على عدم ما الذي جرى فيها وما ترتب من اآلمقدمات واقعة بدر و يل لسنا بصدد حتلحنن 

األخرى شاكل ملوهذه ا، مىل مشاكل أخرىأدت بعد ذلك  اليتقدمات هي ملهذه ا، التسليم للنيب األعظم
أن  ال ميكن لناو طبعًا التفاصيل مرتابطة ، مىل السقيفة وما حدث يف السقيفةأدت مىل مشاكل مىل أن آلت 

  .الكالم جر الكالم فوصلنا مىل هنا، وعلى أي حالٍ ، نفصل بني هذه األحداث وهذه الوقامع
 بَيْتِكَ مِن رَبُّكَ أَخْرَجَكَ كَمَا}أن خروجُه صلى اهلل عليه وآله كخروج رسول اهلل الرواية هنا تقول كذلك 

هناك الكثري ، هناك الكثري من منتظريهسيخرج يف زماٍن من اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يعين  {قِّاحلبِ
قد ، لألمورحبسب تقديرهم ، حبسب تفكريهم، ذلك الزمان مثل من أشياعه ممن ال يرغبون يف خروجِه يف

خروج ال يتناسب معها  اليتعادالت السياسية ملأن هناك من األجواء ومن احبسب تقديرهم لألمور يكون 
ؤمنني ملحدث يف زمان رسول اهلل يف زمان أمري ا أو قد يكون البعض منهم كما، قتاإلمام يف مثل هذا الو 

  .ورمبا، ورمبا، ورمبا، رمبا يكون الكالم من هذه اجلهةر واإلمام خيرج يف الصيف احلشديد ألن الوقت 
الروايات تريد أن تضعنا يف هذه األجواء  {هُونَلَكَارِ ؤْمِنِنيَملا مِّنَ فَرِيقاً وَإِنَّ قِّاحلبِ بَيْتِكَ مِن رَبُّكَ أَخْرَجَكَ كَمَا}

شكلة كانت على ملوهذه ا، ة عدم التسليمهي مشكلوصحابة النيب واجهت أتباع النيب  اليتشاكل ملأن من ا
أن النيب صلى اهلل عليه وآله ، يف كتب التأريخ، يف كتب القومد الذي والرواية موجودة احلمىل ، طول الطريق

، يعين أساء مىل النيب، ًة قويةجرّ النيب من ثيابِه  طاب جر  اخلبن  عمرنافقني ملعلى أحد الي ا أراد أن يصم  ل  
طاب جرُّه جرة وأساء األدب بالقول اخلبن  النيب بنفسه يريد أن يصلي وعمر، جر  النيب جرة قوية من ثيابهِ 
دث عن عمر باعتبار أن عمر حينما أحتهذا منوذج ، وهذه الظاهرة موجودة، مع رسول اهلل وبالفعل بيدهِ 

تتحدث عن عدم  اليتبالنماذج  ريخ مليءتربونُه أسوة وقدوة هلم ومال التأني من يعلمسملهناك الكثري من ا
 لذلك أصحاب، مشكلة أصحاب األممةوهذه القضية أيضًا كانت ، هذه مشكلة الصحابة، التسليم

قال  اولذ، يةملكانوا يف غاية السا،  م بل ما فوق التسليمميزهتم أهنم كانوا يف غاية التسليسني عليه السالم احل
أصحاب  .ال أعرف أصحابًا أفضل من أصحابي وال أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي :سيد الشهداء
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جتاوزوا ، يةملات السابل يف أعلى درجكانوا يف أعلى درجات التسليم ،ميزهتم هي هذه سني عليه السالم احل
ندهم من بقلوهبم بأبداهنم بكل ما عني بعقوهلم ملكانوا سا،  يةملمن السايف درجة عالية كانوا ،  حالة التسليم

ليلة العاشر من حمرم آراهم منازهلم يف اجلنان لذلك سيد الشهداء آراهم منازهلم يف اجلنان ، نزعات وخلجات
سيد الشهداء منازهلم يف اذا آراهم مل، يف ليلة العاشرألهنم قد بلغوا درجة الشهادة هكذا ختربنا األخبار 

قيقية بلغوها يف احلالشهادة ، فآراهم منازهلمألهنم بلغوا درجة الشهادة هم استشهدوا يف ليلة العاشر  ؟اجلنان
يف اليوم الثاين كان جمرد تطبيق ، كشف هلم سيد الشهداء عن منازهلم يف اجلنانذلك الوقت يف الوقت الذي  

ال  :فكانوا أصحابًا كما قال سيد الشهداءعركة ملنزلة قبل املعين هم بلغوا اي، بلغوها اليتنزلة مللتلكم اعملي 
ال أرى على اختالف  لمال أعرف ال أع .أعرف أصحابًا أفضل من أصحابي أو خيرًا من أصحابي

ِه لمال يوجد هناك فارق بني ع، عصوم واحدةملرؤية ا، عصومملا لمع، عصومملا معرفة، عىن واحدملالروايات ا
سني احلأما عند ، عرفةملوالرؤية وا لمأنت يوجد عندك فارق بني الع، أنا يوجد عندي فارق، فتِه ورؤيتهِ ومعر 

  .جمرد اختالف يف اللفظ ال أكثر، عليه السالم ال يوجد هناك فارق
وهذه القضية سيُبتلى هبا الكثري ممن سيدركون ، أصحاب األممة مشكلة التسليمشكلة أيضًا كانت يف ملفا

هذه القضية لكن هناك الكثري ثل جماميع من الناس لن تبتلى مبقطعاً هناك ، ام صلوات اهلل وسالمه عليهاإلم
ِفنت ٌ يف عصر الظهور ) يعين قبل ما يقرب من عشرين سنة، على ما أتذكركتايب الذي كتبتُه ،  من هؤالء

من أراد أن ، ضامنيملهذا الكتاب يشتمل على هذه ا، للهجرة 0202 :على ما أتذكر سنة( الشريف
، أصحاب اإلمامستواجه  اليتاالت احلواطن ويف ملفهو يبحث يف ا، ضامنيمليراجعُه جيد الكثري من هذه ا

طالب يف ملوقد استقصيت هذه ا، واالمتحان فيها يف قضية التسليم ويكون االبتالء، تواجه أنصار اإلمام
أوردت هذا األمر ، ت يف تفاصيلها ويف شؤوناهتاروايات األممة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني وحتدث

جة يف هذه القضية موضوع واسع ومذكور يف روايات كثرية احلابتالء أصحاب اإلمام ألشري مىل أن موضوع 
تريد أن تورد هذه اآليات  اليتلذلك هذه الروايات و ، جداً حبيث أنين مجعتها يف كتاب وفصلت الكالم فيها

هي عليه السالم جة احلستواجه أصحاب اإلمام  اليتمىل حقيقة أن من مجلة األمور ، قيقةاحلتنبهنا مىل هذه 
كذلك أصحاب األممة فُِتنوا هبذا األمر  ، كما أن أصحاب رسول اهلل فُِتنوا هبذا األمر،  قضية التسليم

  .سُيفتنون هبذا األمرصلوات اهلل وسالمه عليه جة احلأصحاب اإلمام 
والرواية عن الُفضيل ىل رواية أخرى من روايات ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه م، أنتقل مىل موضٍع آخر

أشد مما استقبل من َجَهلة الناس  قال: سمعُت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: إن قائمنا إذا قام -
سول اهلل فقلُت: وكيف ذلك؟! قال: إن ر ، أستقبلُه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله من ُجهال الجاهلية
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ُشب الخُ شب أو الخو جارة والصخور والعيدان الحأتى الناس وهم يعبدون صلى اهلل عليه وآله 
ثم قال: أما واهلل ، كتاب اهلل ويحتجُّ عليه بهأتى الناس وكلهم يتأول عليه  وإن قائمنا إذا قام ، نحوتةلما

بني الرواية تشري مىل مقارنة اضحة الرواية و  - ر والقرالحعدلُه جوف بيوتهم كما يدخل ليدخلن  عليهم 
ما أوذي نبٌي  -تُه واضحة لمرسول اهلل ك، ما يلقاه ممام زماننا وبني ما لقيُه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

رسول  أشد مما لقي  الرواية هنا تقول بأن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه سيلقى من الناس  - ا أوذيتلممث
حىت من من ج ه لة الناس ديث احلطبعًا هنا  - ا إذا قام استقبل من َجَهلة الناسإن قائمن - ؟اذاملاهلل 
اء أو لمسواء الناس مستهم ع، عصوم ج هلةملاإلمام يسميهم ج ه لة ألن الذين حيتجون على اإلمام ا، اءلمالع

، وسالمه عليهصلوات اهلل هؤالء الذين حيتجون على اإلمام اإلمام هنا يسميهم ج ه لة ، اءلمما مستهم ع
ذي عندُه من ال، عصومملعلى اإلمام ا الكتاب داد يتأولاحلمن أو من النجار أو  قاللبألننا ال نتوقع من ا

هذه قضية اء لمأمنوذج له القدرة على أن يتأول الكتاب هم الع لقطعًا أو  ؟أن يتأول الكتابالقدرة 
واإلمام يسميهم ، القدرة على تأول الكتاب هؤالء هم الذين ميلكون، اءلماء أو أنصاف العلمالع، واضحة

فيأيت يتأول الكتاب وهذا الكتاب هو كتابُه الذي يتأول كتاب اإلمام على اإلمام ، ج ه لة وقطعًا هم جهلة
  .وغاطس يف اجلهلقطعاً هذا جاهل على اإلمام 

صلوات اهلل م أهل البيت وهناك مناذج كثرية حنن نراها ورأيناه يف حياتنا مناذج كثرية ممن ال يعجبهم كال
فإما أن يرفضون الكالم مجلًة وتفصياًل ومما يتأولون الكالم حسب أمزجتهم ، وسالمه عليهم أمجعني

إن قائمنا إذا قام استقبل من َجَهلة الناس أشد  -وحسب أهواءهم وهؤالء يوجد منهم الكثري فيما بيننا 
! قال: إن رسول ؟فقلُت: وكيف ذلك، ال الجاهليةهلل عليه وآله من ُجهمما استقبلُه رسول اهلل صلى ا

 - نحوتةلمُشب االخُ جارة والصخور والعيدان و الحاهلل صلى اهلل عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون 
وإن  -وبسيطة جدًا  وصغريةيف قضايا حمدودة يعين كل ما يستطيعون أن يتحدثوا فيه ، هؤالء ناس بدو

وحنن نرى هذا يف  - يتأول عليه كتاب اهلل -اء لمكلهم صاروا ع  - قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم
طالب أطرحها أنا أو يطرحها أناس من أمثايل يف مقامات أهل البيت يف ملهناك الكثري من ا، حياتنا العملية

ممن ، ال أقول آيتني، حديث أهل البيت يف أخبار أهل البيت فنجد أن الكثري من الناس حىت ممن ال حيسن
 لموكأنُه هو على عطالب ملطالب ويرفض مثل هذه املسن آية من كتاب اهلل يعرتض على مثل هذه اال حي

ُكراس أو جمموعة كراريس ألناٍس ال يفهمون شيئاً من قرأ   همعرفٍة مبثل هذه األمور وهو غاية ما يعرفُه أنوعلى 
م نفسهم الذين كتبوا ال ميلكون هو يقرأ هلم كراريس ه، اءلموعهو يتصورهم أهنم أممة ، حديث أهل البيت

ه من كالم فهو حشا خمّ ، كالم أهل البيتبضاعًة من حديث أهل البيت وليس هلم قدم راسخ يف فهم  
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يف ، الدينية نايف حياتيعين اآلن ، وهذه النماذج موجودة، فيتصور أنُه يفهم شيئًا أو يعرف شيئاً أولئك القوم 
ق أن احلكل واحد له خل يف فهم القرآن ويف فهم حديث أهل البيت  ق يتداحلالعقامدية كل واحد له  ناحيات

وجودة مليف أي قضيٍة أخرى من القضايا اولكن ال حيق ُّ ألهل الدين أن يتدخلوا ، من ه ب  ومن د ب، يتدخل
لكل من ، لكل أحدأما أمور الدين فهي باٌب مفتوح ، أنُه هذا ليس من اختصاصكمبيقال ، يف حياة الناس

ن فيه وبأ، تشابهملحكم وامُ ـلعصومون بأن فيه املوحديث أهل البيت الذي يقول عنُه األممة ا، ود به ب  
وبأن حديث أهل البيت الذي ، بنيململ واالـمجو ، قيدملطلق واملوا، اص والعاماخلوبأن فيه ، نسوخملالناسخ وا

فيه الظواهر وفيه  - خرجلمة على سبعين وجه ولي من جميعها المالك لمأتك -فيه الوجوه العديدة 
عاين وينكر ما يُنكر ملويأيت أي ُّ شخٍص يريد أن يفهم هذه اكل هذا موجود يف كالم أهل البيت ،  البواطن

مىل صندوق الطماطة أو مىل سلة يعين هو برغبتِه مثل ما يأيت ، ضرةاخلحبسب رغبتِه وكأنُه يف سوق لبيع 
وليست باب حبسب مزاجِه وكأن القضية قضية كيفية اطة يرفض تلك الطمو  فيختار هذه الطماطةالطماطة 

  .يف هذا البابعارف والعلوم حيتاجها الباحث ملمن ا والتخصص وهناك جمموعة كبريةمن أبواب االختصاص 
ا يوجد اإلمام نفس م  ـلألن اإلمام ما موجود اآلن التأول على حديث أهل البيت ، فهذه نفس القضية

، ليس أشخاص أفرادشخاص هؤالء وحينما أحتدث عن أ، ألشخاص هم أنفسهمهؤالء ا، تتكررالعملية 
ن عندنا من الرموز حنوما شاء اهلل يعين ، وعناوين وأمساء ومسميات ومىل آخرهِ هؤالء تيارات وهلا رموز 

  ا يقول:م  ل  رمحة اهلل على الشاعر شيخ علي الشرقي ، سميات الكثري الكثريملمساء واواأل
 أرأيت مزرعة البصل   هم قومي رؤوٌس كل

  .ستقبل أيضاً ملويف ايف هذا اليوم ويف األمس فهذه حقيقة موجودة 
ألن الذي ليس فقط يتأول  - وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب اهلل ويحتجُّ عليه به

يف الطرف أن اإلمامة  ألنُه يرى، بل حيتج - ويحتجُّ عليه به -لكن عىن مليتأول رمبا قد يستفسر عن ا
أو لُيدِخَلن   ثم قال: أما واهلل ليدخلن  عليهم عدلهُ  - صيبمليف الطرف اوهو جنابُه الكرمي  خطيءملا

 ر والقرالحليدخلن  عليهم عدلُه جوف بيوتهم كما يدخل  -يعين اإلمام يُدِخل عليهم  - عليهم عدله
  .الربد الشديد، القر يعين الربد -

إن  :يقول مقال: سمعُت أبا جعفٍر عليه السال -عن أيب محزة الثمايل ، بعدها عن الثمايل اليتالرواية 
 - صاحب هذا األمر لو قد ظهر لقي من الناس مثل ما لقي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وأكثر

  .والرواية السابقة بينت السبب والعلة يف ذلك
 :ة عن بعض أصحابِه عن أبي عبد اهلل عليه السالم قالأبي حمز بن  عن ُمحم د -بعدها  اليتالرواية 
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ألن ، يلقى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله لمسمعتُه يقول: إن القائم عليه السالم يلقى في حربِه ما 
شبة الخو  -منقورة يعين منحوتة  - نقورةلمجارة االحأتاهم وهم يعبدون رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

ليس فقط يتأولون  - ئم يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب اهلل ويقاتلونُه عليهوإن القا، نحوتةلما
وإن القائم يخرجون عليه فيتأولون  -شد وهذا أنكى وأ، يقاتلونه عليه عملبالكالم وممنا تأول وتـ ر ُتب 

م من الشيعة مذا خالفني وأيضاً حىت ممن هملهؤالء من اوطبعاً يف الروايات  - عليه كتاب اهلل ويقاتلونُه عليه
يف الروايات مذا لته اتقملمث خيرجون  كتابُه كتاب اهللهؤالء الذين يتأولون على اإلمام  أردنا أن نتتبع الروايات 

ممن يقولون بأهنم من شيعة وفيهم أيضًا من الشيعة خالفني ملاألمر جند أن هؤالء فيهم من اأردنا أن نتتبع 
  .أهل البيت

 - قالحراية إذا ظهرت  :تغلب قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقولبن  عن أبان -أخرى  روايةٌ 
للذي يلقى  قال:، ا ذلك؟ قلت: اللمَ  أتدريلعنها أهل الشرق والغرب  -يعين راية ممامنا  قاحلراية 

نشرح  ألننا مذا أردنا أن، ما حتتاج مىل شرٍح كثري الرواية واضحةوأعتقد  - الناس من أهل بيتِه قبل خروجه
مساء ومسميات وأنا لست بصدد الدخول يف ج يف توضيحها بشكل دقيق مىل ذكر أهذه الرواية وأمثاهلا حنتا 

الرواية تتحدث مما عن زعامات سياسية أو زعامات دينية أو ، لكن أعتقد أن الرواية واضحة، اصيلهذه التف
نهٍج يُنسب مىل أهل البيت بسبب ينفرون من مزعامات اجتماعية هؤالء آذوا الناس والناس بسبب ذلك 

 - ق لعنها أهل الشرق والغربالحإذا ظهرت راية  -أهل البيت تصرفات الناس الذين حيسبون على 
قال:  -جلة فقهاء أصحابِه ومن أمن خواص أصحاب اإلمام الصادق تغلب وهو بن  الرواية عن أبان

ا مَ لِ  لعنها أهل الشرق والغرب أتدري قالحإذا ظهرت راية  :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول
ىل زمان قريب من وهذا يشري م - قال: للذي يلقى الناس من أهل بيتِه قبل خروجه، ذلك؟ قلت: ال

باعتبار الدولة العباسية ، مضت اليتمثاًل عن العباسيني الدولة العباسية ومال ال يعين أن هذا الكالم ، ظهوره
، باعتبار أهنم من بين هاشمأهل البيت هم حيسبون أنفسهم هكذا  يضًا هم حمسوبون العباسيون علىأ

يعين من شيعتِه واضح يعين من أهل بيتِه  - للذي يلقى الناس من أهل بيتهِ  -العبارة دقيقة ، ديث هنااحل
قال: ، ا ذلك؟ قلت: اللمَ  ق لعنها أهل الشرق والغرب أتدريالحإذا ظهرت راية  -يعين من أتباعِه 

 .للذي يلقى الناس من أهل بيتِه قبل خروجه -الناس يتأذون  - الناسللذي يلقى 
ق الحبي عبد اهلل عليه السالم أنُه قال: إذا رفعت راية حازم عن أبن  عن منصور - بعدها اليتالرواية 

من  هبسبب ما يلقون - مما ذلك؟! قال: مما يلقون من بني هاشم :قلُت له، لعنها أهل الشرق والغرب
  .وال حتتاج مىل أن نقف عندها طويالً وأعتقد أن الروايات واضحة ، بين هاشم
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جعفر عن أبيه عليه بن  عن َمحم دحم اد اإلنصاري بن  عن عبد اهلل -شري مليها أ اليتالرواية األخرى 
م عن أبيه عليه السالم قال: إذا قام القائ -اإلمام الصادق بن  جعفر عن حُم م دبن  عن حُمم د - السالم

فإذا ورد عليك ما ال ، عهدك في كفك يقول ،بعث في أقاليم األرض في كل أقليم رجاًل من أصحابهِ 
واإلمام صلوات ، هذه قضية معجازية - افانظر إلى كفك وأعمل بما فيهتفهمُه وال تعرف القضاء فيه 

حبسب السنن األمور جتري  هناك بعض، يف زمان ظهورهِ  تكوينياً ممنا يتصرف تصرفًا والميًا اهلل وسالمه عليه 
 نمسح نحن وأنتم ىواهلل ال يكون ذلك حت -حبسب القوانني الطبيعية كما يف بعض الروايات ، الطبيعية

العلق يعين الدم ، العرق واضح - حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق -اإلمام يقول اإلمام الصادق  -
نمسح نحن وأنتم العلق  ى ال يكون ذلك حتواهلل -روب بسبب القتال احليكون بسبب تجمد الذي ملا

  .مشارة مىل أن األمور جتري بأسباهبا الطبيعية - والعرق
وهناك من األمور ما حيتاج مىل ، تعارفةملفهناك من األمور ما جيري باألسباب الطبيعية وبالسنن العادية ا

القائم بعث في أقاليم األرض في كل إذا قام  -و الوالية التكوينية ومنها هذا األمر بنحالتصرف التكويين 
يعين ، يعين خطة العمل، الذي تعمل فيهعهدك يعين القانون  - عهدك في كفك :يقول له، أقليم رجالً 

 -وقف ملما هو ا - فيه عهدك في كفك فإذا ورد عليك ما ال تفهمُه وال تعرف القضاء -برنامج العمل 
حينما ينظر مىل كفِه ، د اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليهالكنرتول عن - فانظر إلى كفك وأعمل بما فيها

يأيت اجلواب مليه صرحياً واضحاً ، اجلواب مليه يأيتشارة واضحة هذه اإلشارة تصل مىل اإلمام لذا فإن هناك م
  .ةيينالقسطنط حتدثت عن معىن - ويبعث جنداً إلى القسطنطينية :قال -

راد ملفإما ا، القسطنطينية، وهي يف زماننا هذه اسطنبول، طيةهي عاصمة الدولة البيزن القسطنطينية
دنية الرومانية مليف زمان األممة متثل اال باعتبار أن القسطنطينية  أودينة بعينها ملالقسطنطينية هي هذه ا

ا طنطينية هنسفلرمبا الق، دنية الغربية يف أعلى درجاهتا يف ذلك الوقت ومتثل القوة العسكرية الضخمة أيضاً ملا
يف التمدن ويف التكنولوجيا وذات القدرة العسكرية مشارة مىل الدول ذات القدرة العالية ، على سبيل الرمز

دينة ملأن هذه اوهذا يشري مىل  - ليجالخويبعث جندًا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا إلى  :قال -الضخمة 
ليج كتبوا على الخفإذا بلغوا إلى  - يضًا على البحروفعاًل اسطنبول هي أ، ليج هو البحراخل، على البحر

فإذا نظر إليهم الروم يمشون  ،اءلمومشوا على ا -ساليب خاصة عندهم يعين هناك أ - أقدامهم شيئاً 
، وُتطلق على الغربيني بشكل عام، وُتطلق على األتراك أيضاً الروم طبعاً ُتطلق على اإليطاليني  - اءلمعلى ا

 اءلمفإذا نظر إليهم الروم يمشون على ا -االت احلى اليهود يف بعض األحيان أيضًا ُتطلق عل ويف بعض
فيدخلونها دينة لم! فعند ذلك يفتحون لهم باب ا؟فكيف هواء لمهؤالء أصحابُه يمشون على ا :قالوا
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ىل الوالية التكوينية مستند ملمن التصرف اوالرواية هنا تتحدث عن أحناء  - فيحكمون فيها بما يريدون
شيء من هذه ، والذي سيهب مظاهر وشطرًا منها ألصحابهعصوم صلوات اهلل وسالمه عليه مللإلمام ا

  .من هذه الوالية التكوينية نحون شيئاً الوالية بتأييدِه وباالرتباط به مي
لُيعدن أحدكم لخروج القائم ولو  :عبد اهلل عليه السالم عن أبي بصيٍر قال: قال أبو -رواية أخرى 

ألن يُنسئ في عمرِه حتى يُدركه ويكون من أعوانِه  ذلك من نيتِه رجوتُ  لما عَ سهمًا فإن اهلل إذ
القضية هنا تريد ، ؟ القضية ليست سهم بعينِه أو قضية سيف بعينهِ الرواية هنا تشري مىل أي معىن - وأنصاره

، انتظارًا صادقاً ، ياً صلوات اهلل وسالمه عليه حباجة مىل أناٍس ينتظرونُه انتظارًا واقعأن تشري مىل أن اإلمام 
لُيعدن  -اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يقول ، هذا مثال هنا، يرتمجونه بشيء عمليحبيث أن أنتظارهم 

يف زمان األممة يف نوع من أنواع األسلحة باعتبار أن السهام كانت  - أحدكم لخروج القائم ولو سهماً 
ال زالت السهام مىل ، السهام موجودة حىت يف اجليوش وطبعًا ال زالت، زمان اإلمام الصادق عليه السالم

األساس النية  - ذلك من نيتهِ  لملُيعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهمًا فإن اهلل إذا عَ  -اآلن موجودة 
 - ألن يُنسئ في عمرِه حتى يُدركه ويكون من أعوانِه وأنصاره -يُنسئ يؤخر  - ألن يُنسئ رجوتُ  -

جة عليه السالم حبيث احللإلمام اإلنسان الذي يعيش حالة االنتظار ، االنتظارألن هذا دليل على صدق 
  ؟ماذا يعين ذلك، سالحاً  الة تدفعه ألن يهيءاحلأو هذه هذه النية 

يعين ذلك منُه صلوات اهلل  :وثانياً  ،وضوع االنتظار هذا أوالً ملمنه على عقيدة كاملة تامة  أواًل:يعين ذلك 
، هناك يقني يف عقيدة االنتظار، نت ِظر بني الساعة والساعة سيكون ظهوره قريباً ملهذا اوسالمه عليه يف نظر 

 -نتِظر لذلك هو يُعد سهمًا ملهذا ا يستشعرهاوهناك حالة نفسية مستدمية ، الظهور وهناك اعتقاد بقرب
ئ في عمرِه ألن يُنس ذلك من نيتِه رجوتُ  لمعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهمًا فإن اهلل إذا عَ لي

اإلمام يريد أن ، سهماً  هنيءال يريد أن حيثنا على أن اإلمام هنا  - حتى يُدركه ويكون من أعوانِه وأنصاره
هتيئة النفس ، نفسه قيقة أن اإلنسان يهيءاحلالتهيئة ، متأخرة هذه هتيئة السهم، يقول أنُه هيئوا أنفسكم

 ؟خنطوها لتهيئة أنفسنا اليتطوة األوىل اخلما هي ، ألوىلطوة ااخل، وأول مراتب التهيئة هو معرفة أهل البيت
تواجه أصحاب األممة وستواجه أصحاب يب كبرية كانت تواجه أصحاب الن  مر  علينا قبل قليل من مشكلة

شكلة ال ملهذه ا ؟شكلةملاإلنسان كيف يستطيع أن يتجاوز هذه ا، التسليم ألمرهِ جة قضية احلاإلمام 
  .عرفةملمال باها ز جاو يستطيع اإلنسان أن يت

عرفة ملحتصيل ا، عرفةملهو اجة صلوات اهلل وسالمه عليه احللنصرة اإلمام طوة األوىل لتهيئة اإلنسان نفسُه اخل
وهو ليس على تلكم سيفًا  يهيء سهمًا أو يُهيءومال ما قيمة أن اإلنسان ، حىت يتمكن من التسليم ألمرهِ 



 الحلقة العشرون البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 011 - 

عرفة هي ملهذه امذاً اإلنسان حباجة مىل معرفة ، عرفةملالدرجة من ا وهو ليس على تلكم، الدرجة من التسليم
ليس  - يعرف إمام زمانه لممن مات و  -عرفة ملطلب األول هو املالسعي األول وا، تقودُه مىل التسليم اليت

ما قالت الروايات من  - يعرف إمام زمانه مات ميتًة جاهلية لممن مات و  -سهمه  يُهيء ملمن مات و 
اآلن ، عرفة اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليهملثيث احلالقضية األساسية هو السعي ، سهمه يهيء ملمات و 

األشخاص أال يسأل عن  يذهب أن يلتقي بشخص من حينما يريد أنياة العملية اليومية احلأي واحد يف 
عن يعرف طباعه ويعرف أخالقه خصوص مذا كان عنده حاجة عند هذا الشخص يسأل ذلك الشخص و 

حنن مذا أردنا أن ننتظر اإلمام ونتوقع ، ياةاحلوهذه قضية طبيعية يف ، أي شيء يرضيه وأي شيء يغضبهُ 
حىت نعرف كيف نتعامل ونتصرف مع اإلمام صلوات اهلل أليس أول مسألة البد أن نعرف اإلمام ظهوره 

ساب سيكون على بواطن احلساب سيكون على النوايا و احلخصوصًا وأن اإلمام يف زمانِه ، وسالمه عليه
داوود كان على آل وقضاء ، ء داوودأو بقضا أما مرت علينا الروايات بأنُه يقضي بقضاء آل داوود، األمور

  .البيناتو  ال على الشهودكان على بواطن األمور ال على ظواهرها ،  الواقع على النوايا
أنُه قال: إن قائمنا إذا قام دعا  بي بصيٍر عن كامٍل عن أبي جعفر عليه السالمأ عن -روايٌة أخرى 

غريبًا وسيعود غريباً   أوإن اإلسالم بد يه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآلهكما دعا إلالناس إلى أمٍر جديد  
هدي ملاضية بأن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه مسي امللقة ااحليف مر  علينا  - فطوبى للغرباء أكما بد

دين  وهفي هو عقيدة أهل البيت اخلاألمر في؟ اخلوقلت ما هو هذا األمر ، خفي ألنُه يهدي مىل أمرٍ  ؟اذامل
اضية بأن ما مللقة ااحلوأشرت يف ، خالفون تركوه وشيعة أهل البيت هجروهملا، أهل البيت الذي تركه الناس

نا أن نقيس لو أردئة ملمبا يف أيدي شيعتهم ال ُيش كِّل حىت مخسة با، يف أيدي الناس من معارف أهل البيت
، وجود يف كتب زيارات وأدعية أهل البيتملمع ا، وجود يف كتب حديث أهل البيتملمع اما يف أيدي الناس 
قامق احلعارف و ملشحونة باملنصوص الزيارات ا، نصوص األدعية، طباخلنصوص ، نصوص األحاديث

بل حىت ، أهل البيتيف أيدي شيعة ا أقول أيدي الناس م  ل  ، يف أيدي الناس منهاوالعلوم والعقامد ما موجود 
ما موجود يف أيدي الناس ألهنم ال يراجعون حديث ، ونلمويتكنابر مليصعدون على ايف أيدي أولئك الذين 

هذا ، لذلك تبدو أحاديث أهل البيت غريبة للناس، ال يوجد هناك اهتمام حبديث أهل البيت، أهل البيت
يبدو غريباً ، مع أنُه كله من حديث أهل البيت ؟اذاملدو غريبًا يبالطرح الذي أطرحُه يف كثري من األحيان 

قامق بشكل احلفكيف مذا خرج اإلمام وأراد أن يبني ، ألن الناس يف جانب وحديث أهل البيت يف جانب
وهناك الكثري من ، ديثاحلمن كتب حنن اآلن نقتطف روايات من هنا ومن هناك  !؟أعمق وأعمق وأعمق

الروايات طويلة ومما ألن الروايات مشتملة على ، ب كثرية مما لطول الرواياتا ألسباالروايات ال نتناوهل
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ومع ذلك هذه ، والوقت ال يسمح بذلكموضوعات ومعاين حيتاج شرحها مىل مقدمات طويلة عريضة 
اإلسالم  أدوب -ألهنا غريبة  ؟اذامل، قتطفة من هنا ومن هناك يُثار ويُثار حوهلا الكالمملنتقاة واملالروايات ا

عن   هذه الرواية عن أيب بصريٍ ، اإلمام يقول لكامل، الروايات تقول - وسيعود غريبًا فطوبى للغرباءغريبًا 
 - ؤمن غريب فطوبى للغرباءلميا كامل إن ا -صحاب اإلمام الباقر هذا هو كامل التمار من أ، كامل

ؤمن ملاإلنسان ا، العقيدةهذه غربة ، دقاءصالغربة هذه ليس غربة يف األ، الغربة هذه ليس غربة يف الوطن
سرتِه أ يعيش الغربة مع أفراد، يعيش الغربة يف مكان عملهِ ، عاملتهِ  الغربة حىت مع قة فيعيشاحلحيمل العقيدة 

  .وليس الغربة هي الغربة يف الوطنالغربة هي هذه  ،هذه الغربة
هذا من ، ربة اهلجرة عن مكان سكنِه السابقليس الغربة هي غحينما نقول عن ممامنا الرضا غريب الغرباء 

عىن بشكل رمبا ملكما تقول الروايات تبني اغربتُه صلوات اهلل وسالمه عليه  قيقية احلالغربة ، معاين الغربة
، غيٌن أفتقر بعد غناه ؟من هم هؤالء، ثالثة أرمحوهم وحيق هلم أن يُرمحواأليس هناك يف الروايات ، مصغر

ضاع  ملالصنف الثالث وعا، وعزيُز قوٍم ذل  بعد عزهِ ، غيٌن أفتقر بعد غناه، هلم أن يُرمحواهؤالء أرمحوهم وحيق 
غربُة اإلمام الرضا غريب الغرباء هذا ، ملٌ وعا، قيقية هي هذهاحلالغربة ، ُه بني اجُلهال هي هذه الغربةلمع
ؤمن لميا كامل إن ا -يف االسم الشر بصدد شرح معىن هذا عىن أنا هنا لست ملثال ميكن أن يُقرب املا

إن قائمنا إذا قام  -عرفة ملغربة ا، عىن غربة العقيدةملهبذا االغربة ، ؤمنون غرباءملا - غريب فطوبى للغرباء
غريبًا وسيعود  أوإن اإلسالم بد دعا الناس إلى أمٍر جديد كما دعا إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

 .فطوبى للغرباء أغريباً كما بد
حتى تكمل بصيٍر قال: قال أبو عبد اهلل عليه السالم ال يخرج القائم من مكة عن أبي  - ٌة أخرىرواي
اإلمام يف  - جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، عشرة أالف:قال لقة؟الحوكم  :قلتُ ، لقةالح

وهم أربعة أالف  مىل أن جمموعة أخرىمث هناك روايات تشري يلتحقون به الثالث مئة والثالثة عشر البداية 
حتى  -موعة الثالثة الـمجوالرواية هنا تشري مىل ، وهم عشرة أالفوهناك جمموعة ثالثة ، أيضًا يلتحقون به

جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره ثم يهز ، عشرة أالف :قال لقة؟الحوكم  :قلتُ ، لقةالحتكمل 
ة مال ألن الروايات وردت أنُه ال ينشر هذه الراي، هايهزها فقط من دون أن ينشر  - َغل بة ويسير بهالمالراية ا

نشرها ؤمنني ملديث عنها بأن أمري ااحلومر  وهي راية رسول اهلل  - َغل بةلمثم يهز الراية ا - يف أرض النجف
طويت ولن ينشرها مال يف صفني قال هذه الراية ا طلبوا منه أن ينشرها م  ل  يف اجلمل مث طواها وحىت الصحابة 

غرب لمشرق وال في المويسير بها فال يبقى أحٌد في ا -دي صاحب األمر صلوات اهلل وسالمه عليه ول
غيبته من بين هاشم أو من أهل  مانيف ز ا يلقاه الناس ولقيُه الناس م  لِ ، مر  علينا قبل قليل ؟اذامل - إال لعنها
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زعامات ، زعامات دينية، امات سياسيةوقلت هذا رمبا يكون زع، يف الروايات قبل قليلبيتِه كما مر علينا 
قُزع يعين الغيوم  - ريفالخثم يجتمعون ُقزعًا َكُقزع  -أي نوع آخر من أنواع الزعامات ، اجتماعية

ثم يجتمعون  -جتتمع وبعدها متطر السماء ريف تكون الغيوم متناثرة هنا وهناك مث بعد ذلك اخليف ، تناثرةملا
مسة والستة والسبعة الخما بين الواحد واالثنين والثالثة واألربعة و  -امل من القب - ريفالخُقزعاً َكُقزع 

موعة األوىل ثالث مئة الـمج، يعين بعد العشرة أالف، بعد ذلك جيتمعون - والثمانية والتسعة والعشرة
باإلمام  مث يبدأ الناس يلتحقون، عشرة أالف موعة الثالثةالـمجو ، موعة الثانية أربعة أالفالـمج، وثالثة عشر

  ن خمتلف الشعوب.من خمتلف القبامل م
بينا شباب الشيعة  :ُمحم د عليهما السالمبن  عن البطائني قال: قال أبو عبد اهلل جعفر -رواية أخرى 

 - بينا شباب الشيعة -خيرج يف الصيف قبل قليل أشرت مىل أن اإلمام  - على ظهور سطوحهم نيام
بينا شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام إذا  -الشرق األوسط منطقة  يف ؟والشيعة أين يتواجدون
بأن سابقاً  وهذا الكالم مر  علينا - فُيصبحون بمكةعلى غير ميعاد  في ليلٍة واحدةٍ توافوا إلى صاحبهم 

ال يتوقع ، سرية لذلك ما جاء مذكوراً يف الروايات ممنا هو نُتف من هنا ومن هناكشؤونات الغيبة شؤونات 
هذا موضوع ومشروع ، بنحٍو تفصيلياألمور  فإنه سيصل مىل حقامقوقع حينما يراجع روايات الغيبة تملا

وضوع من بعيد وهذه رواية من الروايات ملمىل امن هنا ومن هناك تشري ما جاء يف الروايات نُتف ، سري
من أنصار هؤالء جمموعة  - بينا شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام -قيقة احلتكشف عن هذه 

بينا شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام إذا توافوا إلى  -اإلمام خيتفون فجأة ومن دون سابق منذار 
، على غري ميعاد لميعين ما كان عندهم ع - صاحبهم في ليلٍة واحدة على غير ميعاد فُيصبحون بمكة

نعم هم يعيشون ، سطوح بيوهتمهم نيام على ، وما كان عندهم فيما بينهممن اإلمام  لمما كان عندهم ع
توقع بزمٍن معني يكونوا على  مللكنهم ، قبل قليلعىن الذي مر  ملهم قد هيئوا أنفسهم با، حالة االنتظار

، أخرىايات فتقدون من فـُُرشهم كما يف رو ملا، خيتفون من سطوح بيوهتموممنا هكذا ُفجأًة ، على موعد معني
تأيت الزوجة أين ذهب ، تأيت األم يأيت األب أين ذهب ولدي، ايف الصباح أهلهم يفتقدوهنم أين ذهبو 

بينا شباب الشيعة على ظهور  -فتقدون من فـُُرشهم ملا، فتقدون من بيوهتمملا، يُفتقد من فراشهِ ، زوجها
وهؤالء هم  - سطوحهم نيام إذا توافوا إلى صاحبهم في ليلٍة واحدة على غير ميعاد فُيصبحون بمكة

  .له صلوات اهلل وسالمه عليهخرهم اهلل الذين ذأنصارُه 
أبو  هارون العجلي قال: قالبن  عن سليمان -لقة احلهذه هي آخر رواية أختم هبا و هذه الرواية األخرى 

يعين هناك جمموعة اهلل حيفظها لصاحب هذا  - إن صاحب هذا األمر محفوٌظ لهعبد اهلل عليه السالم 
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مبتعدين عن لو ذهب الناس يعين لو ذهب الناس  -  له بأصحابهلو ذهب الناس جميعًا أتى اهلل -األمر 
قال هلم يعين حتدث عنهم خبصوصهم  - وجل  أتى اهلل له بأصحابه وهم الذين قال لهم اهلل عز   -نصرتِه 

 بِهَا لَّيْسُواْ قَوْمًا بِهَا لْنَاوَكَّ فَقَدْ هَؤُالء بِهَا يَكْفُرْ }فَإِنيعين عموم الناس يكفر هبا هؤالء  {هَؤُالء بِهَا يَكْفُرْ فَإِن}

وهم الذين  بِكَافِرِينَ{ بِهَا لَّيْسُواْ قَوْمًا بِهَا وَكَّلْنَا فَقَدْ هَؤُالء بِهَا يَكْفُرْ }فَإِنفإن يكفر هبا بوالية عليٍّ  بِكَافِرِينَ{

  .{الْكَافِرِينَ عَلَى أَعِزَّةٍ ؤْمِنِنيَملا عَلَى أَذِلَّةٍ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ اللّهُ يَأْتِي فَسَوْفَ} :قال اهلل فيهم
نا من علصاحب األمر صلوات اهلل وسالمه عليه وحبق هذا الشهر الشريف أن جينسألُه سبحانه وتعاىل حبقِّ 

أختم حديثي بالبيتني الذين أختم ، كن أن جيعلنا من خدامهم ومن أتباعهم ومن أشياعهمن ملفإن هؤالء 
فأقول سيدي يا بقية ا كل حلقة من حلقات هذا الربنامج خماطبًا ممام زماين صلوات اهلل وسالمه عليه هبم
  :اهلل

 رابُ ـــمني خـي وبني العالــنـيـوب      فليت الذي بيين وبينك عامرٌ 
  وليتك ترضى واألنام غضابُ      رةٌ ـاة مريـــحيـو والـــلـحـك تـــوليت

 
 .ويف أمان اهلل أسألكم الدعاء مجيعاً 

 



 

 عشرونالاحلادية واحللقة 
 

، أسعد اهلل أيامكم وط ي ب  اهلل أوقاتكم وتق ب ل  طاعاتكم وعباداتكم، السالم عليكم مجيعًا ورمحة اهلل وبركاته
سن العسكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه احلبن  جةاحلادية والعشرون من برناجمنا احللقة احلهذه 

مذ أن هذا الربنامج سيتوقف خالل أيام شهر ، باركملقبل شهر رمضان احلقٍة من هذا الربنامج  رُ وهي آخِ 
فهذه ، ىل من وفقنا لذلك نعود مىل مواصلة هذا الربنامج بعد انقضاء شهر رمضانارمضان ومن شاء اهلل تع

ديُث احلينتهي لقة احلوبنهاية هذه ، باركملوسم قبل حلول شهر رمضان امللقة األخرية من هذا ااحلهي 
من شاء اهلل تعاىل من بقينا ، لسيالـمجمسني من كتاب حبار األنوار لشيخنا اخلزء الثاين و اجليف والكالُم 

أو يف كتاٍب بارك مما أن نشرع يف موضوٍع جديد ملبعد انقضاء شهر رمضان اا هبأحياء وجرت األمور بأسبا
 .ة ممام زماننا عليه أفضل الصالة والسالمعلى مودّ  جديد ونلقاكم يف ذلك الوقت من شاء اهلل تعاىل

، مسني من كتاب حبار األنواراخلزء الثاين و اجلال زال كالمي متواصاًل فيما بقي من أحاديث أقتطفها من 
  .فيد رمحة اهلل عليهمللسي عن كتاب االختصاص لشيخنا االـمجرواها شيخنا  اليتا الرواية هبأوُل رواية أبدأ 

إن  -إلمامنا الباقر صلوات اهلل عليه  - عليه السالم العجلي قال: قيل ألبي جعفرٍ  عن بريدٍ  :الرواية
يف جمالس األممة الكالم هنا يرتدد داممًا  - بالكوفة جماعٌة كثيرة فلو أمرتهم ألطاعوك واتبعوكأصحابنا 

الكالم هنا ، لُبعد الفقهيديث ليس للطاعة يف الُبعد العبادي أو يف ااحلالنظر يف هذا ، يف حمضر األممة
يعين  - إن أصحابنا بالكوفة جماعٌة كثيرة فلو أمرتهم ألطاعوك واتبعوك -وقف السياسي مليدور حول ا

اإلمام مقاييسُه غري مقاييس ، وقف لناصروكمللو اختذت موقفًا سياسيًا وأردهتم أن يناصروك يف هذا ا
أنُه بلغت العالقة فيما ُمراد اإلمام  - نه حاجتهفقال: يجيء أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ م - بهأصحا

، حبيث أن أحدهم يأيت مىل كيس أموال أخيه فيأخذ حاجته ال يأخذ أكثر من حاجته، داحلبينهم مىل هذا 
 ! ؟داحلهل بلغوا مىل هذا ، ضيقشيءٌ من ال بهالريبة وال يدخل يف قل بهوصاحب األموال أيضاً ال تصي
ألننا  - قال: فهم بدمائهم أبخل، ال :س أخيه فيأخذ منه حاجته؟ فقالفقال: يجيء أحدهم إلى كي

يجيء أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه  -حنن حباجٍة مىل دماء تُبذل صادقة مذا أردنا أن ننهض باألمر 
يف  - دنٍة نُناكحهم ونوارثهمثم قال: إن الناس في هِ ، قال: فهم بدمائهم أبخل، فقال: ال ؟حاجته

لذلك ، دنة مىل يوم ظهور ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهايات حتدثت عن أن األممة يف هِ هدنة الرو 
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كل ،  وُعربِّ أيضاً عنه بزمان التقية، وُعربِّ بزمان اهلدنة، وُعربِّ بزمان الفرتة، ُعربِّ عن زمان الغيبة ُعربِّ بزمان الغيبة
ق احليقف فيها  اليتتصل الفرتة  مليعين  - دنةٍ ي هِ قال: إن الناس ف -ؤدى ملهذه التعبريات تؤدي نفس ا

 دودالحإن الناس في هدنٍة نُناكحهم ونوارثهم ونقيم عليهم  -بتمام قوته يف مواجهة الباطل بتمام قوته 
  .دود الشرعية بكل أشكاهلااحل -

اس كحد الزنا ا النبهيرتك اليتهي فقط يف أمر القضاء أو يف أمر بعض األمور  اليتدود احلمقصود ليس 
هناك استعمال خاص كما  :هلا استعماالندود احلة لمدود بشكل عام ألن كاحلقصود ملوممنا ا، وغري ذلك

دود بشكل احلو ، اكم الشرعياحليقيمها  اليتتكون من ملحقات باب القضاء و  اليتدود الشرعية احلهو يف 
خالفة للشريعة أو ملض االرتكابات ااصة ببعاخلسامل ملعام هي األحكام الشرعية بغض النظر عن هذه ا

كما جاء التعبري القرآين التعدي حلدود اهلل   {اللّهِ حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَن}دود هي احلبنحٍو عام بشكل عام 
 دودالحإن الناس في هدنٍة نُناكحهم ونوارثهم ونقيم عليهم  -رمات الـمحالتعدي لكل الواجبات لكل 

دود يف احلفإهنم سيقيمون مت من ِقبل أتباع أهل البيت لًة مسالميًة ُحكِ لو أن دو أو أن مراد اإلمام  -
ق الكامل هي دولة ممام زماننا صلوات احلدولة ، ق الكاملاحللكن ال يعين أن هذه هي دولة ، دولتهم هذه

ذه ولرمبا أيضًا يف ه - دودالحإن الناس في هدنٍة نُناكحهم ونوارثهم ونقيم عليهم  -اهلل وسالمه عليه 
، صلوات اهلل وسالمه عليهماسن احلىل زمان خالفة سيد األوصياء مىل زمان خالفة اإلمام ة مشارة ملمالك

هذه اهلدنة مستمرة ، دنةممنا هي يف ضمن هذه اهلِ ، ممنا هي يف ضمن هذه الفرتةفحىت خالفة سيد األوصياء 
إن الناس في  -ات اهلل وسالمه عليه منذ زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله مىل يوم ظهور اإلمام صلو 

  .يعين بأننا نعمل على ظواهر األمورُمراد يف هدنة  - هدنٍة نُناكحهم
راد من اهلدنة أننا نتعامل مع كل من نطق بالشهادتني ملهذا ا، ألن اإلمام مذا ظهر يعمل على بواطن األمور

مذكورة يف لى ذلك أمور فقهية وشرعية وترتتب عوأن له حقوق وعليه واجبات على أنُه من أهل اإلسالم 
دود ونؤدي أماناتهم حتى إذا قام الحإن الناس في هدنٍة نُناكحهم ونوارثهم ونقيم عليهم  -مضاهنا 

زاملة ويأتي لمجاءت ا -زاملة هنا ملراد من املما ااإلمام يبني ، زاملةملجاءت ا - زاملةلمالقائم جاءت ا
،  عىنملصطلح هو هذا املزاملة هذا املمراد اإلمام من ا - ال يمنعهالرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجتُه 

، زاملة كانت تستعمل للذين يركبان يف جانيب ما يوضع على البعريملزاملة يف أصلها يف لغة العرب املة المك
ى رمبا يركب اإلنسان لوحدِه عل، كانت هناك أشكال متعددة لركوب البعري،  ا يركب راكبان على البعريم  ل  

وطاء يعين يركب مباشرًة على جلد البعري من دون من دون وطاء وب، يركب من دون وطاء وبوطاء، البعري
شيئاً من قماش شيء مصنوع من وبر من صوف  اً وقد يضع وطاء، دون أن يضع أي وطاء على ظهر البعري
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و ما يعادل السرج والقتب ه، واألقتاب مجٌع لقتب، وقد توضع األقتاب، من جلد يوضع على ظهر البعري
توضع ، مار توضع عليه الربذعةاحلكما أن ،  واد أو الفرس يوضع عليهما السرجاجل، بالنسبة للجواد وللفرس

وقد ، مل فرُيكب على القتباجلويوضع القتب على ظهر ، ويوضع السرج على الفرس، ماراحلالربذعة على 
، لعلية القوم، للنساء ومنها ما هو للرجال منها ما هو، يكون هناك اهلودج واهلوادج كانت على أشكال

كما أن هودج فهناك هوادج كانت تستعمل للنساء  ، للتجار، ألصحاب األموال، لألمراء، رتفني منهململ
  .اهلوادج أيضاً خمتلفة، غري العروسرأة ملالعروس غري هودج ا

انب اجلالكرسي يوضع يف  هبوقد يكون هناك نوع من الركوب على ظهر البعري كأن يكون مبثابة شيء يش
 .عادلةمُ ـلزاملة هي املا، زاملةملي يسمى باذانب األيسر فهذا هو هذا الاجلاألمين وكرسي آخر يوضع يف 

 انباجلآخر على معينة توضع شبيهة بالقتب ويركب انب األمين من البعري على وسيلة اجلالذي يركب على 
زاملة يعين ملا، حدمها لسقط اآلخرقط أى ظهر البعري لو ستوضع عل اليت األيسر يعادلُه هذه تسمى مزاملة

لعملية الركوب  ينحم ل يعم  ـلا يُقال له ام  ـلممنا هي أسٌم زاملة ملا - زاملةلمإذا قام القائم جاءت ا -قارنة ملا
لكن واحد يركب عن اليمني واآلخر عن اليسار ، م ل ميكن أن يركب فيه أكثر من واحدالـمح، املالـمحيف 

لذلك  ، وذلك الختالل التوازن، و سقط الذي يركب عن اليمني فإن الذي يركب عن اليسار سيسقطل
يستطيع هذان اللذان يركبان البد أن البعري يربك على األرض وبعد ما يربك البعري على األرض  ؟كيف ينزلون

ة لممقصودي أن ك، و صغريمنها ما هو كبري منها ما هامل على أشكال الـمحوطبعاً ، حم ل أن ينزالم  ـليف ا
هذه ، انب األيسراجلوزميل يف انب األمين اجلهناك زميل يكون يف ، يف أصل اللغة هو هذا معناهازاملة ملا

  .زاملةملالعالقة بني هذين االثنني تسمى با
دل انب األيسر العِ اجلدل على وعِ  األمين انباجلعادلة وهو أن يوضع ِعدل على ملا، عادلةملكما أن هناك ا

رج كبري كيس كبري ُيصنع من الصوف والق أو جولق كبري هو عبارة عن خِ اجل، هو كيس كبري أو جوالق كبري
أو من الوبر توضع فيه حاجات الذين يسافرون يف التجارة أو حينما ينتقل البدو الُرحل من منطقٍة مىل 

هذا يُقال له انب األيسر اجل انب األمين ويف كيٍس علىاجليف كيس على أخرى يضعون حوامجهم وأغراضهم 
ساوي ملوضع الِعدل اآلخر او  انب األميناجلعادلة هي وضع الِعدل على ملا، عملية معادلةِعدل وهذه العملية 

الذي يكون يف ، زاملة تكون بالنسبة للبشرمُ ـلا، انب األيسر حىت تتعادل األوزاناجلجم يف احلله بالوزن وب
عىن اللغوي ملهذا ا، انب األيسر أيضًا فتكون هنا مزاملة معادلةاجلن يف م ل منساالـمحانب األمين من اجل

من صطلح ملجعلها مصطلحًا هذا ازاملة أما هنا اإلمام استعملها بنحٍو اصطالحي ملة المألصل ك
زاملة ويأتي الرجُل إلى كيس أخيه فيأخذ لمحتى إذا قام القائم جاءت ا -مصطلحات زمان الظهور 

 .حاجته ال يمنعه
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على  لمُمَحم د عليهما السالم لنسبن  داهر قال: قال رجل لجعفربن  عن عمران :بعدها اليتالرواية 
 لماإلمام الصادق عليه السالم مذا ما خرج اإلمام وظهر فهل نسهنا السامل يسأل  - ؤمنينلممرة االقائم بإ

 :ُمَحم د عليهما السالمبن  لجعفرقال رجل  -ؤمنني ملنقول السالم عليك يا أمري ا، ؤمننيملا بإمرةعليه 
هذا اسم نزل من ، هذا أسم خاص - ذلك اسٌم سّماُه اهلل، ؤمنين؟ قال: اللممرة اعلى القائم بإ لملنس

ؤمنين ال ُيسمى لمذلك اسٌم سّماُه اهلل أميُر ا، قال: ال -اسٌم خاص بسيد األوصياء ، اهلل سبحانه وتعاىل
ذلك اسٌم ، قال: ال - كافر  ذا االسم قبل عليٍّ وال بعد علي مالهبُيسمى  يعين ال - أحٌد قبله وال بعده به

ذه هبوهناك مطالب أخرى تتعلق  - إال كافر أحٌد قبله وال بعده بهؤمنين ال ُيسمى لمسّماُه اهلل أميُر ا
مم على القا لمكيف ُنس   - ؟عليه لمقال: فكيف ُنسَ  - التسمية الشريفة رمبا نتحدث عنها يف وقٍت آخر

 اللّهِ بَقِيَّةُ} - ممامنا الصادق، مث قرأ جعفُر عليه السالم - تقول السالم عليك يا بقية اهلل قال: - مذاً 

 :الرواية مذاً تشتمل على نقطتني .مُّؤْمِنِنيَ{ كُنتُم إِن لَّكُمْ خَيْرٌ
منني فذلك اسٌم خاٌص ؤ ملذه التسمية السالم على أمري اهبالنقطة األوىل: أنه ال يصح السالم على ممامنا 

ديث هنا عن طقوس عن مناسك عن احلضمون لكن ملؤمنني يف الداللة واملقطعاً ممام زماننا هو أمري ا ،بعلي
 ،عن منسكديث عن طقس احلديث هنا احللكن ، ؤمننيملؤمنني وهم سادة املرسوم ومال أممتنا هم أمراء ا

تكرمي خاص لسيد ، هذه تسمية خاصة، ضية بروتوكوليةهذه ق، عاصر بروتوكول يعينملكما يُقال يف زماننا ا
استُبيح هذا ومثل ما استبيحت كل حقوقِه وقد استبيحت حقوق سيد األوصياء ، بهاألوصياء واسٌم خاص 

ذلك اسٌم سّماُه اهلل ، قال: ال ؟ؤمنينلمعلى القائم بأمرة ا لملنس -ذا االسم هبق فتسمى من تسمى احل
قال: تقول السالم  ؟عليه لمقال: فكيف ُنسَ ، إال كافر أحٌد قبله وال بعده به ؤمنين ال ُيسمىلمأميُر ا

 .عليك يا بقية اهلل
يقول: قال: إذا قام القائُم من آل ُمَحم د  -ابن ممامنا السجاد  -علي بن  عن زيدٍ بعدها:  اليتالرواية 

 الزَّكَاةَ وَآتَوُا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضِ فِي كَّنَّاهُمْمَّ إِن الَّذِينَ} :بهحن الذين وعدكم اهلل تعالى في كتاأيها الناس ن

قيقي ومن احلعىن ملقيقة من ااحلمذا قام القامم يبني هذه  - {الْأُمُورِ عَاقِبَةُ وَلِلَّهِ نكَرِملا عَنِ وَنَهَوْا عْرُوفِملبِا وَأَمَرُوا

 ملو  {الْأَرْضِ فِي مَّكَّنَّاهُمْ إِن الَّذِينَ}د هي يف ممام زماننا هي يف آل حُم م  هلذه اآلية الكرمية قيقية احلالداللة 
، عىنملحيدث متكنٌي حقيقي بتمام ا مل، منُذ زمان آدم ألهل اهلل وآلل اهلل وألولياء اهللمتكنٌي حقيقي حيدث 

حدث كما ،  التمكني كما حدث التمكني لذي القرنني اءحنأحدثت حاالت عرب تأريخ البشرية لنحٍو من 
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، حناءا حدث التمكني ليوسف بنحٍو من األكم،  كما حدث التمكني لطالوت،  التمكني لسليمان ولداود
لرسول وكذلك حدث هناك رتبة من مراتب التمكني ، وحاالت للتمكنيحدثت عرب تأريخ البشرية مصاديق 

 هُوَ}وآلل رسول اهلل  وهو متكنٌي لرسول اهلل ؟قيقي مىت يكوناحلولكن التمكني ، اهلل صلى اهلل عليه وآله

قيقي حينما يظهر هذا احل هنالك يكون التمكني {كُلِّهِ الدِّينِ عَلَى لِيُظْهِرَهُ قِّاحل وَدِينِ بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذِي

 {الزَّكَاةَ وَآتَوُا الصَّلَاةَ قَامُواأَ الْأَرْضِ فِي مَّكَّنَّاهُمْ إِن الَّذِينَ} {كُلِّهِ الدِّينِ عَلَى لِيُظْهِرَهُ}الدين على كل دين 

وهم  {نكَرِملا عَنِ وَنَهَوْا عْرُوفِملبِا وَأَمَرُوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا}تقيم الصالة مقامًة حقيقية  اليتهة اجلهؤالء هم فقط 
ومىل هذا ، كرنملعروف وناهيٌة عن املعىن بأهنا آمرٌة بامليصدق فيها هذا ا اليتقيقية الوحيدة احلهة اجلأيضًا 

  :ئة ومر  الكالم عنها يف برنامج قرآنناملعىن تشري اآلية يف سورة آل عمران وهي اآلية العاشرة بعد املا
ت هذه هي خري أُم ة أخرج بِاللّهِ{ وَتُؤْمِنُونَ نكَرِملا عَنِ وَتَنْهَوْنَ عْرُوفِملبِا تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنتُمْ}

كما قلت يف برنامج قرآننا بأن هذه األُم ة هي خرُي ، تؤمن باهللو نكر ملعروف وتنهى عن املتأمر با اليتللناس 
كنتم أخري أُم ٍة أخرجت ،  للناس طُراً وخري هي أخري يف لغة العرب {لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنتُمْ}األمم 
فكيف صارت هذه ون احلوكان هناك الصوكان هناك األوصياء نبياء اضية كان هناك األمليف األمم ا، للناس

نكر وتؤمن باهلل يف درجٍة أرقى من األمم ملعروف وتنهى عن املألهنا تأمر با ؟األُم ة خري أُم ة أخرجت للناس
من آل مال يف األممة وهذا ال يتحقق ، هذه األُم ة يف أعلى مرتبة لمعاضية وذلك ال يكون مال أن يكون ملا

فهم ال ميلكون بأهنم خرُي أُم ة ني لمسملعلى سامر اعىن ملال ميكن مطالق هذا ا، عىنملال يتحقق هذا ا، حُم م د
فهو ال يقاس بشيٍء مىل علوم األنبياء فالبد أن تكون هذه  لموحىت لو ملكوا شيئًا من ع، ًا حقيقياً لمع

جهة حُم م ٍد وآل حُم م د صلوات اهلل وسالمه عليهم  هة هياجلوهذه من كل األنبياء السابقني  لمهة أعاجل
 عَاقِبَةُ وَلِلَّهِ نكَرِملا عَنِ وَنَهَوْا عْرُوفِملبِا وَأَمَرُوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضِ فِي مَّكَّنَّاهُمْ إِن الَّذِينَ}أمجعني 

قامق احللكشف حقيقة من ويُبنُي هذا البيان ص رُِّح هذا التصريح اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يُ  {الْأُمُورِ
  .فإنُه الذي سيكشف لنا حقامق القرآن

أول ما  -لسي عن كتاب الكايف الشريف عن ممامنا الصادق عليه السالم الـمجيرويها الشيخ أخرى روايٌة 
، راماحلسجد ملة وبالتحديد يف اأول مراتب العدل هو أين يظهر؟ يظهر يف مك - ُيظهُر القائُم من العدل
أول ما ُيظهُر القائُم من العدل أن يُنادي  -هكذا أخربتنا رواياهتم وأحاديثهم ، قامملوبالتحديد بني الركن وا
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وأن ، هذا مثال منوذج - جر األسود والطوافالحصاحُب النافلة لصاحب الفريضة  لمُمناديه أن يس
 بهاإلمام هنا أول شيء يبدأ ، اة حىت يف أداء الطقوس والعباداتياحلالعدل سيبدأ يف كل جهٍة من جهات 

فهنا يبدأ ، لمما بني طامٍف ومست سجدملرام والناس موجودة يف ااحلسجد ملألنُه فعاًل هو يف مكة ويف ا
 جاء يطوف طوافًا ندبًا أو جاء حيج ُّ حجًا مندوبًا أن يتقدم على الذي حّجهُ بأنُه ال حِيق ُّ للذي ، التشريع

 -ستحب ملج ااحليعين صاحب  - صاحُب النافلة لمأن يس - ؟لذلك ماذا ينادي مناديه، ح جٌّ واجب
ألن الطواف  - جر األسود والطوافالح - ؟لمج الواجب ماذا ُيساحلالفريضة يعين  - لصاحب الفريضة

فسح أن ي، صاحب النافلة لصاحب الفريضةستحب ملج ااحلواجب وله شروط معينة فأن يفسح صاحب 
 لمال أن يستالـمجوأن يفسح له ، ال حىت يؤدي طقوس طوافِه بالشكل األفضل وبالشكل األمتالـمجله 
ومن كان هو مستحٌب يف نفسِه ، جر األسوداحلهو استالم ألنُه أيضًا من طقوس الطواف ، جر األسوداحل

  .ج الواجباحللكنُه من ملحقات 
هلل وسالمه عليه أخربتنا الروايات بأن عدلُه سيدخل جوف ج من مناذج عدالة ممامنا صلوات اوذ وهذا من
، عدل اإلمام سيغطي األرض بتمامها، عدل اإلمام سيدخل مىل جوف بيوتنا، ر والقراحلكما يدخل البيوت  

فإنُه لن يفكر مبثل هذا األمر ولن ُيش رِّع اآلن لو جاء أي ُّ حاكٍم عادل ، صاديقملوما هذا مال مصداق من ا
تناهية يف دولة ملتناهية يف حديث أهل البيت وعن الدقة املوهذا يكشف عن الدقة ا، هذا التشريعتشريعًا ك

جر الحصاحُب النافلة لصاحب الفريضة  لمينادي ُمناديه أن يس -ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه 
 .األسود والطواف

 بهيه السالم وعنده نفٌر من أصحاأبي يعفور قال: دخلُت على أبي عبد اهلل عل عن ابنروايٌة أخرى 
ن هم دون العشرة يقال هلم نفٌر مليُقال ، يعين جمموعة قليلة بهنفٌر من أصحا - يا ابن أبي يعفور :فقال لي
مسة يقال هلم اخلما دون ، مسةاخلومن كان البعض يقول بأهنم هم دون ، العشرة ن هم دونمل، من الناس

دخلُت على أبي عبد اهلل عليه السالم  -مسة أم دون العشرة اخلدون بالنتيجة هم عدد قليل أكانوا ، نفر
 - هذه القراءة، نعم :قال: قلت ؟هل قرأت القرآن يا ابن أبي يعفور :فقال لي بهوعنده نفٌر من أصحا

جودة يف و ملايعين القراءة ، عروفةمليعين القراءة ا، يعرفها الناس اليتأيب يعفور هذه القراءة يعين القراءة بن  مراد
أسألك عن  ملأنا  - قال: عنها سألتُك ليس عن غيرها -وجودة اآلن بني أيدينا ملالقراءة ا، صحفملا

باعتبار أن هناك عندنا يف روايات أهل البيت يف مجلة  ؟هذا األمر رو أيب يعفاذا قال ابن مل، قراءاٍت أخرى
وطبعًا القراءات ، والقراءات كثرية، وجودةملالبعض اآليات ختتلف عن القراءة من أحاديثهم هناك هلم قراءة 

بني وجود ملصحف اململة األممة أمرونا أن نقرأ بقراءة ااجللكننا بضامني ملعاين واملمذا اختلفت اختلفت ا
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ذا الكتاب هبأمرونا أن نتمسك ، فيما بني الدفتنيعروف ملصحف املني وهو المسملعروف بني املني والمسملا
 نستنبط األحكام الشرعية والفقهية وأنذه القراءة هبالقرآن  لوذه القراءة وأن نتهبي أن نصل، وبالقراءة هذه

ولو جاء يف أحاديث أهل البيت قراءات أخرى فهذه ، ذه القراءةهبالقراءة وأن نفسر القرآن  همن هذ
رآن؟ قال: هل قرأت الق يا ابن أبي يعفور :فقال لي -القراءات ممنا نفهمها لبيان معىن اآليات الكرمية 

! ؟المُجِعلُت فداك و  نعم :قال: فقلتُ ، قال: عنها سألتُك ليس عن غيرها، هذه القراءة، نعم :قلت
اإلمام  - يحتملوه عنه فخرجوا عليه بمصر لمحد ث قومه بحديٍث قال: ألن موسى عليه السالم 

يحتملوه  لمحديٍث ألن موسى عليه السالم حد ث قومه ب -خارجة على األنبياء يتحدث عن جمموعات 
وألن عيسى  -هذه جمموعة خارجة على موسى  - لهمتَ قَ م فَـ لهُ اتَ قَ عنه فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه فَـ 

وتكريت منطقٌة معروفٌة يف  - يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريت لمحد ث قومه بحديث فعليه السالم 
غري موجود يف  د ث التأرخيي احلطبعًا هذا  - فخرجوا عليه بتكريت فقاتلوه فـََقاتَلُهم فـََقَتلهم -العراق 

  .وال يف كتب النصارىكتب اليهود 
فال يوجد هناك وكذلك يف كتب النصارى ، يف مصر فقاتلهم وقتلهميعين أن موسى خرجت عليه خارجة 
يعين وصل مىل ، يف رواياتنا عيسى عليه السالم وصل مىل منطقة براثا، حديث عن جميء عيسى مىل تكريت

، وعيسى عليه السالم وصل مىل كربالء ومىل النجف، وعيسى عليه السالم وصل مىل الكوفة، قة بغدادمنط
يعين أن عيسى وصل مىل ، أن يصل مىل تكريت والرواية شاهدٌة على ذلكهذا موجود يف رواياتنا فال مانع 

إلمام سيستدل لكن الرواية تقول هذا وا، يستعمل السيف ملويف كتب النصارى بأن عيسى ، العراق
يحتملوه عنه  لمألن موسى عليه السالم حد ث قومه بحديٍث  -استدالاًل لطيفًا خبصوص هذه القضية 

بالنسبة لليهود ومن قرأ القرآن وعرف كيف يتعامل اليهود مع وهذا شيٌء طبيعي  - مصرفخرجوا عليه ب
ألن موسى عليه السالم  -عية فهذه قضية طبيخاص حو ومع موسى عليه السالم بنأنبيامهم بشكٍل عام 

وألن عيسى عليه ، يحتملوه عنه فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه فـََقاتَلُهم فـََقَتلهم لمد ث قومه بحديٍث حَ 
يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريت فقاتلوه فـََقاتَلُهم فـََقَتلهم وهو  لمالسالم حد ث قومه بحديث ف

 فَأَصْبَحُوا عَدُوِّهِمْ عَلَى آَمَنُوا الَّذِينَ فَأَيَّدْنَا طَّائِفَةٌ وَكَفَرَت إِسْرَائِيلَ بَنِي مِّن ةٌطَّائِفَ }فَآَمَنَت :وجل  قول اهلل عز  

باركة وهي اآلية الرابعة بعد مليشري مىل اآلية من سورة الصف ااإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  .ظَاهِرِينَ{

ديث احل {اللَّهِ إِلَى أَنصَارِي مَنْ لِلْحَوَارِيِّنيَ مَرْيَمَ ابْنُ عِيسَى قَالَ كَمَا اللَّهِ أَنصَارَ كُونوا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} :العاشرة

 هِاللَّ أَنصَارُ نَحْنُ وَارِيُّونَاحل قَالَ اللَّهِ إِلَى أَنصَارِي مَنْ لِلْحَوَارِيِّنيَ مَرْيَمَ ابْنُ عِيسَى قَالَ كَمَا}واريني احلعن عيسى و 
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 فَأَيَّدْنَا}فهنا طامفة مؤمنة وطامفة كافرة  {طَّائِفَةٌ وَكَفَرَت}أتبعوا عيسى  {إِسْرَائِيلَ بَنِي مِّن طَّائِفَةٌ فَآَمَنَت

  .منتصرين {ظَاهِرِينَ فَأَصْبَحُوا}كيف كان التأييد   {عَدُوِّهِمْ عَلَى آَمَنُوا الَّذِينَ

 الَّذِينَ فَأَيَّدْنَا}يكن هذا األمر مذكورًا يف كتب النصارى  ملومن تشري مىل قتال ، هذه اآلية تشري مىل حرب

، خبصوص تأريخ عيسى عليه السالمواضح من سياق اآلية أهنا  {ظَاهِرِينَ فَأَصْبَحُوا عَدُوِّهِمْ عَلَى آَمَنُوا
يف  حديث أهل البيت ا تعمقنا كثرياً يفلم  ك،  ال يفهمُه مال أهل البيتوهذا يدلنا أيضًا على أن هذا القرآن 

نفردون بفهم القرآن وبإدراك حقامقِه من كان يف ملا فهم القرآن وجدنا أن أهل البيت هم فقط وفقط وفقط
وإنُه أوُل قائٍم يقوم منا أهل  -أو كان يف أعماق أعماق حقامقِه ارجية اخلويف عباراتِه  اللفظية ظواهره
 ؟اذا قال اإلمام ومنُه أول قامممل، ا صلوات اهلل وسالمه عليهممام زمانن هو أول قامم يقوم من هو؟ - البيت

بن  جةاحلهو ممام زماننا لكن أول قامم يقوم بأمر اهلل ، كلهم قاممون بأمر اهلل،  ألن األممة كلهم قاممون
وإنُه أوُل قائٍم يقوم منا أهل البيت ُيحد ُثكم بحديٍث ال  -سن وبعد ذلك يقوم األممة يف الرجعة احل
حينما ال تكون ، ديث لعدم التسليماحلال حيتمل  ؟ديثاحلاذا ال حيتمل ملو  - تملونه فتخرجون عليهتح

وممنا يأيت اليقني ويأيت ، حينما تكون هذه القلوب خالية من اليقني، إلمام زماهناة لمالعقول والقلوب ُمس  
ال أحتدث عن اليقني  الذي يناسبنا اليقني، مىت ما عرفنا األممة حينئٍذ سيحصل اليقني، عرفةملالتسليم من ا

كما ،  مذا ما عرفنا أهل البيت كما هم يريدون، وممنا أحتدث عن اليقني النسيب الذي يناسبناطلق ملبالشكل ا
عرفة مىل ملستقودنا هذه امذا عرفناهم كما هم يريدون ، ويف معارفهم الربانيةبينوا لنا يف حديثهم وكالمهم 

وضعٌف يف فحينما حيدثنا حبديٍث فال حنتملُه فذلك ضعٌف يف اليقني ، ا مىل اليقنيوالتسليم يقودن، التسليم
  .يعرف ممام زمانه مات ميتًة جاهلية ملومن ، عرفةملوهو ضعٌف يف االتسليم 

وإنُه أوُل قائٍم يقوم منا أهل البيت ُيحد ُثكم بحديٍث ال تحتملونه فتخرجون عليه ِبُرميلة الدسكرة 
يقاتلكم ال يعين ذلك كل طاب تقاتلونُه اخلهنا  - قاتلكم فيقتلكم وهي آخر خارجة تكونفتقاتلونه فيُ 

الروايات حتدثت ، جمموعة منحرفة عن أهل البيتموعة الـمجومن خالل الروايات هذه ، الناس وممنا جمموعة
ثمان هل هو الطلب راد من عملا، فقالت مهنم يرفعون شعاراً فينادون يا عثمان يا عثمانعنها يف موطٍن آخر 

وبالنتيجة هذان ، عفانبن  راد هو عثمانملأو ا، عنبسة السفياين الذي سُيقتل يف زمان اإلمامبن  بثأر عثمان
عفان وهناك صيحٌة بن  ستنادي بثارات عثمانٌة مبليسية يحفهناك ص، العنوانان وردا يف أحداث الظهور

ضامني وال أريد ملطامفة من الروايات يف هذه اعلينا  عنبسة ومرتبن  تنادي بُنصرة عثمانسمبليسية أيضًا 
 ملأيضًا ، بسبب عدم التسليمالرواية تتحدث عن جمموعة خرجت على موسى ، وض يف تفاصيلهااخل
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وجمموعة أخرى خترج على ممام وجمموعة خرجت على عيسى أيضًا بسبب عدم التسليم  حيتملوا حديثه
أهنم خيرجون بقيت هنا نقطة قد حنتاج مىل بياهنا ، بسبب عدم التسليمأيضاً زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه 

واقع لما ورد من تسمياٍت لم  ـلاطالعي ومتابعيت  قطعاً حبسب، نطقةملاسٌم ، هذه منطقةعليه بُرميلة الدسكرة 
على ما ، ةة الدسكر لُرميذا االسم بهبأجد مكاناً معروفاً  ملفإين حبسب تتبعي أو لألمكنة يف روايات الظهور 

رمبا مخسة وعشرين سنة كنت قد حبثُت يف روايات الظهور حماوالً أن ارسم ، عشرين سنةأتذكر قبل أكثر من 
يف روايات ظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه جاءت مذكورة  اليتناطق ملا، أطلس خلرامط الظهور، أطلس

تتبعت ، دولتِه تتبعت امساءهورِه و أو من أحداث يف ظ تتعلق بعالمم الظهور أحداثما حيدث من ، عليه
أجد يف ذلك الوقت حني تتبعت وال  ملقيقة احلُرميلة الدسكرة ناطق من مجلتها هذا االسم ملامساء البلدان وا

 مل، سة وعشرين سنةمخقبل أكثر من عشرين رمبا ، زلت أتذكر هذا األمر ومن كان قبل مدة زمنية مديدة
لكن هناك مناطق ، يسمى بُرميلة الدسكرةديثة احلالقدمية وال يف الكتب قيقة مكانًا ال يف الكتب احلأجد 

  .الرملة أو الُرميلةعديدة يُطلق عليها 
مما تكون مناطق ، وعادًة تكون مناطق صحراويةثر فيها الرمل يك اليتنطقة ملهي االرملة يف لغة العرب 

، زارعملعلى أطراف ا، دنملى أطراف اأو تكون مناطق صحراوية أو يكثر فيها الرمل علعة صحراوية شاس
ناطق حىت ومن كانت فيها قرى ومدن وبساتني تكون هناك ملتكون يف بعض ا، على أطراف القرى والبساتني

والرملة هي ُمصغرة من رملة ة ُرميلة لمك،  فتسمى بالرملة وُتص غ ر فُيقال هلا ُرميلةمناطق رملية يكثر فيها الرمل 
قد تكون يف صحراء شاسعة واسعة وقد تكون يف مناطق حمددة معينة ، ها الرمليكثر في اليتهي األرض 

والرُميلة حبسب معرفيت وتتبعي ، زارعملما بعد البساتني وادن يف أطراف القرى ملدن يف أطراف املقريبة من ا
 كتب ومنها ما هو مذكور يفمنها ما هو موجود يف زماننا ، هناك أكثر من مكان أُطِلق عليه هذا اللفظ

لكن ، هناك ُرميلة البحرين وهذه مذكورٌة يف التأريخ وال أدري أهي موجودة اآلن أو غري موجودة، التأريخ
رميلة ، وهي تقع يف صحراء البصرةوهناك رميلة العراق ، فهناك رميلة البحرينحبسب تتبعي يف كتب التأريخ 

فلرمبا هي ، يف الكويتاضر احلبالرميلة يف وقتنا  ورمبا هي متتد مىل منطقة أيضًا تسمى، رميلة البصرة، العراق
وموجود حىت وهناك الرملة والرميلة يف فلسطني ، واحدة أو رميلتان رميلة البصرة وُرميلة الكويتهذه صحراء 

منطقة تقع يف جنوب لبنان وأيضًا ذُكر بأنُه يف لبنان ، عاصرة موجود هذه التسمية يف فلسطنيملرامط ااخليف 
، أطلق عليه الرميلةفهناك أكثر من مكان يف التأريخ ، قد تكون امتدادًا لفلسطني تسمى بالرميلة أيضاً 

أما الدسكرة ، ايلاحلومناطق أخرى ال نعرف هلا مكانًا يف الوقت ناطق موجودة ملالزالت بعض هذه ا
 اليتواطن ملقدمية وهي تعين اة يف أصلها من اللغة الفارسية اللمهذه الك، ة ليست عربيةلمالدسكرة هذه الك

للعزف وللعب أماكن خاصة ، يبنون بيوت خاصة، فيقصدوهنا للراحة واالستجماملوك ملتُبىن يبنيها ا
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ناطق ملا، عند البساتني، عند األهنار، دنملللراحة واالستجمام كانوا يبنوهنا على أطراف ا، جون وللُسكرلمول
ُتطلق حبسب ما أعرف أن الدسكرة هذه التسمية ، والفاكهةشجار شحونة باألملناطق املا، ميلةاجلبلية اجل

، لكنها اندثرتعلى قرية قدميًا أيضًا هي قرية فارسية لبعض ملوك الفرس وتقع هذه القرية يف غرب بغداد 
هناك قرية موجودة يف خوزستان قريبًا من األهواز ، وأشهر قرية معروفة بالدسكرة هي تقع يف شرق بغداد

فلرمبا  ناطق مناطٌق متصلة بالفرسملقيقة ال أعرف عنها تفصياًل كبرياً ولكن هذه ااحلكتب التأريخ   ذُِكرت يف
لكن هذا االسم ذُِكر كثرياً يف الكتب وهو ، استجمام ملوك الفرس وأهي أيضًا موطن من مواطن استئناس 

تحديد قريبًا من منطقة وبالانب الشرقي من بغداد اجلنطقة تكون يف ملهذه ا، لكملما تسمى بدسكرة ا
  .ناطقملقدادية يف هذه املمنطقة شهربان أو ااضر تسمى احليف الوقت قدادية ملشهربان أو ا

ؤمنني صلوات اهلل وسالمه ملعلى أمري اوارج الذين خرجوا اخلجتم ع  فيها  اليتناطق ملناطق هي املهذه ا لموللع
بن  وهو ُهرمزهذا أحد ملوك الفرس  ؟لكملو هذا امن ه، لكملنطقة كانت تسمى بدسكرة املهذه ا، عليه

بابك من بن  أردشريبن  شابوربن  هذا ُهرمز، العرب تقوله سابور والفرس يقولونه شابور، سابور أو شابور
وبكثرة األشجار و اجلياه وبطيب ملناطق معروفة بوفرة املوهذه ا، نطقةمليف هذه املوك الفرس بىن له دسكرة 

ن معه للراحة ولالستجمام وللعب ملولوزرامِه ولنسامه و فلذلك بىن له قصوراً له وألتباعه لفواكه وبوفرة الثمار وا
وال أعتقد أن هذه ، سابوربن  لك هرمزمليعين ا، لكملنطقة بدسكرة املفـ ُعرفت هذه ا، واللهو وغري ذلك

، لكملنطقة بدسكرة املذه افتسمى هألن هذه القرية اندثرت يف التأريخ ، ال أدري، القرية ال زالت موجودة
حبسب التحديد فهي ، نطقةملة قريباً من هذه ايلرمفال أدري رمبا رميلة الدسكرة كأن تكون هناك مثالً منطقة 

ألهنم يف البداية وهي قريبة من واقعة النهروان وارج اخلناطق جتمع فيها ملوهذه امن منطقة شهربان قريبة 
معركة سيد األوصياء ، عركة هناكملوكانت ا، ئاً فشيئاً مىل منطقة النهروانناطق مث صعدوا شيملجتمعوا يف هذه ا

  .مع خوارج النهروان
أشرت مليها  اليتنطقة اآلن ملا وصل مىل هذه ام  ل  وادث التأرخيية احلحبسب األمري صلوات اهلل وسالمه عليه 

مما يٌء آخر شنطقة أو حدث مليف هذه اا وصل يُقال أن فرسه ع ث ر م  ل  لك قريبًا منها ملتقع دسكرة ا اليتو 
وما كان هلذه ، أرٌض شرها بان يقال أن األمري عليه السالم قال:، يبعث على التشاؤم مثاًل عند الناس

اآلن تسمى بشهربان ، ومبرور الزمن مسيت شهربان، األرض تسمية فُعرفت بعد ذلك هذه األرض بشرها بان
 اذهببعد أن ع ث ر الفرس فسميت أرٌض شرها بان  :بأن األمري قال ها كما يُنقل يف كتب التأريخيف بدايت

ا جتاوز ملوبعد ذلك ، صبحت شهربانأال شرها بان فبدل أن يُق، االسم مث تبدلت مبرور الزمان للتخفيف
اآلن يقال هلا  اليتو  وصل مىل منطقة أخرى وكانت طيبة اهلواء وطيبة الثمار قال عنها خرُي نباتنطقة ملا

الذين خرجوا على وارج اخلنطقة هي منطقة ملأن هذه امقصودي من هذه الشواهد  مساءتغريت األ، اتخرناب
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مات والتفاصيل مىل أن انتهت قدملوكانت هنا معركة النهروان ا، صلوات اهلل وسالمه عليهسيد األوصياء 
نطقة ملقد يكونون يف هذه ا جة عليه السالماحلالذين خيرجون على اإلمام فقد يبدو أن هؤالء أيضًا ، الواقعة

فقد تكون منطقة أخرى أنا ال أعرفها ُرميلة الدسكرة ومال الرواية قالت ، وكل ذلك مبين على االحتماالت
واحتماالت قد يكون هذا الكالم مصيباً نون ولكن من خالل قرامن وظ، وال يعرفها الناس يف زماننا هذا

شرها بان هناك أرٌض قال عنها األمري عليه السالم  اليتاألرض  للفامدة أقول أنا ذكرت، قيقةاحلوقريبًا من 
وُشخِّصت يف ثال لتأكيد أن هناك الكثري من الوقامع أُرِّخت ومسيت ملأيضًا وأورد هذا ايف جنوب العراق 

 يف منطقٍة قريبة من ذي قار منا اجته مىل البصرة سيد األوصياء ع ث ر فرسُه أيضًا م  ـلزمان سيد األوصياء 
، مقام والناس تزورهُ نطقة ملواآلن موجود يف هذه اع ث ر فرسُه هنا ، أطراف مدينة الناصرية يف مدينة الناصرية
باعتبار أنه حينما يعثر فرس  ، سناحلقام منصور أبو ملقام هناك بنية موجودة معروف هذا املمعروف هذا ا

يؤمه كان املنطقة ومىل اليوم فيها بنية و مله افسميت هذ، الناس تقول له منصور ُنصرت ينصرك اهللكبري القوم 
سن منصور احلوأبو سن احلكان الذي ع ث ر فيه فرس سيد األوصياء معروف مبنصور أبو ملا، شيعة أهل البيت

 -فلقد قاهلا خامت األنبياء يف يوم الغدير  ؟اذاملسيد األوصياء منصور ، وأبداً صلوات اهلل وسالمه عليهدامماً 
والذين خذلوا ، الذين نصروا علياً ينصرهم اهلل يف الدنيا واآلخرة - نصر من نصره وأخذل من خذلهالل ُهم  ا

 والي من وااله وعادي من عاداه -ألنه قاهلا صرحيًا خيذهلم اهلل يف الدنيا واآلخرة عليًا وخيذلون عليًا 
  .سناحلومنصور يا أبا  - انصر من نصره وأخذل من خذلهو 

عمار يروي عن ممامنا الصادق حينما بن  ومسحاق - عمار قال سألتهُ بن  عن اسحاقية روايٌة أخرى مرو 
، بهذكرُه في كتاإبليس وقتًا معلومًا سألتُه عن إنظار اهلل تعالى  -يقول سألتُه يعين سألت اإلمام الصادق 

، مهلة وفرصة أعطيكنظرين يعين مُ ـلن امنك م - {عْلُومِملا الْوَقْتِ يَوْمِ إِلَى نظَرِينَ *ملُا مِنَ }فَإِنَّكَ :فقال
أن ، طلب من اهلل أن يُنظرهُ مبليس طلب من اهلل سبحانه وتعاىل بعد مسألة عصيانه يف قضية السجود آلدم 

، لكن اهلل سبحانه وتعاىل قال له ليس ذلك لكومبليس كان يطلب اإلنظار مىل يوم القيامة ، يُنظره أن ميهلهُ 
اليوم علوم ملصلوات اهلل عليه الوقت اعصومني ملنقولة عن املوحبسب رواياتنا اعلوم ملاأنا أنظرك مىل يوم الوقت 

سن صلوات اهلل وسالمه احلبن  جةاحلظهور ممامنا علوم هو زماُن ملالوقت ا، علوم هو يوم ظهور ممام زمانناملا
ومن هنا  - علوم يوم قيام القائملمال: الوقت اق {عْلُومِملا الْوَقْتِ يَوْمِ إِلَى نظَرِينَ *ملُا مِنَ }فَإِنَّكَ -عليه 

 ؟ماذا سيفعل مبليس، ماذا يصنع، حىت مينع حصول هذا اليوممذًا ماذا يصنع مبليس ، نستنتج وبسهولة
بالسم واستشهد منُذ أن قُِتل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ، يعمل منُذ السقيفةوبدأت القضية بدأ مبليس 
هذه األحاديث مذكورة يف كتب الشيعة ويف كتب غريهم أن القوم ، ذه الطريقةهب مسمومًا بدأ مبليس يعمل
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حيضر مىل دار الندوة  ملأاغتيال النيب صلى اهلل عليه وآله يتداولون عملية قتل النيب ا اجتمعوا يف دار الندوة م  ل  
هو الذي نصحهم وبدأ يتحدث معهم و يف السن وبدا وكأنه حكيم شيٌخ كبري ورجل كبري ن دعوة و ومن د

ولكن ستثأر من ذلك القاتل أن يقتل حُم م دًا فإن بين هاشم مذا طلبتم من شخٍص واحد وقال هلم بأنكم 
من قبامل العرب وليضربوه بسيوفهم ضربًة واحدة حىت يضيع دم حُم م د بني العرب بني امجعوا له جمموعة 

هذه  !؟يطلبون الثأر من كل قبامل العرب ؟يطلبون ماذا، فال يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بثأرهِ ، القبامل
التأريخ ويف كتب تب يف ك، تب غريهموهذا األمر مذكور يف كتب الشيعة ويف كالنصيحة كانت من مبليس 

  .مبليس يف قمة النشاط ويف غاية النشاط، السري
بن  يف كتاب سليمروايات نرب عندنا يف الملوصعد على امن أبا بكر بعد أن بويع ولذلك عندنا يف الروايات 

أول من صفق ، الرواية تقول هو مبليس، كان شيخ كبري  نربملقيس من أول شخص بايعُه بعد أن صعد على ا
، العملية عملية معقدة، كانملمد هلل الذي أبقاين حىت أراك يف هذا ااحلوقال له ، وأول من بايعهُ على يدِه 

خصوصاً ، البد أن يبدأ خيططعلوم ملون هنايتُه يف يوم الوقت اا تكم  ل  ولذلك مبليس ، والعملية ذات أبعاد
النيب صلى اهلل عليه وآله ، وقيام الساعة، كان يقول أنا وقيام الساعة كهاتنيوأن النيب صلى اهلل عليه وآله  

كان يقول أنا وقيام الساعة  ،  مىل ظهور ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه ؟يشري فيها مىل أي شيءٍ 
خ ط ٍط ملما بشيٍء بعيد ـما هألف سنة وألفان ، يعين ليس هناك من زماٍن بعيداتني يف غايٍة من القرب كه

فإذا بعثُه اهلل كان في مسجد الكوفة وجاء إبليس ، علوم يوم قيام القائملمقال: الوقت ا -مهلٍي كبري 
ذلك يوم الوقت فُيضرب عنقه فيؤخذ بناصيتِه فحتى يجثو على ركبتيه فيقول يا ويالُه من هذا اليوم 

ممام زماننا ألجل ا هبيقوم  اليتومن مجلة األمور قدمات ملوهذه أيضًا من مجلة ا - منتهى أجلهِ علوم لما
ا ملِ خالفة ملمىل مثارة النعرات ا ؟تؤدي مىل أي شيءٍ  اليتفإبليس من العوامل ومن األسباب ، بسط العدل

  .يريدُه اهلل سبحانه وتعاىل
ال يعين أنه يسعى مىل عصمة بأن برنامج اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه اضية مللقات ااحليف أنا ذكرت 

يف ، يف برنامٍج تربويممنا يسعى اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه ، وال أنه يغري الطبيعة البشريةتمع الـمج
علينا أن اإلمام يبذل  كما مر  ،  رميةاجلوبقطع أسباب عصية ملوذلك بقطع أسباب ا، برنامج هداية كامل

وسفكتم فيه تعالوا مىل هذا الشيء الذي قطعتم فيه األرحام ، ويقول هلم تعالوا مىل هذه األموالاألموال 
اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه ، ينشر األمن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه، ارمالـمحوارتكبتم فيه الدماء 

اإلمام صلوات اهلل وسالمه ، ات اهلل وسالمه عليه يطبق القانون العادلاإلمام صلو ، ينشر الرخاء االقتصادي
طيئة حىت يف بيوهتم اخلالرتكاب ألنُه ال يرتك هلم مربراً عليه حياسب الناس حىت على الذي جيري يف بيوهتم 

عليه  ! اإلمام صلوات اهلل وسالمه؟مذاً طيئة يف بيوهتم اخلاذا يرتكبون لمف، ما يريدون سيتحقق هلم فكل



 الحلقة الحادية والعشرون جة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الح

- 009 - 

مبليس مؤسسة ضخمة ومبليس  ،القضاء على مبليسعصية ومن مجلتها ملعوامل ا ههذهل اجلسيقضي على 
ال ميكنين أن أحتدث ونشر الضالل وهذا موضوع واسع عصية ونشر الفساد ملألجل نشر انظام قامم واسع 

سات الضالل مؤسلذلك اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه سيقضي على كل ، عنه يف هذه الُعجالة
أو مؤسسة  يةليست مؤسسة أهلحينما أقول مؤسسة ، ومبليس مؤسسة كونية، الفسادومؤسسات 

وتنتهي هذه فلذلك يؤخذ ويُقتل ، من الشياطني واألبالسةاليني ملمبليس مؤسسة كونية معضود با، اجتماعية
اإلمام صلوات اهلل وسالمه  لكن، الشر يبقى موجود، ملهذا ال يعين أن الشر ينتهي من هذا العا، ؤسسةملا

ؤسسة على مؤسسة ملعلى هذه اوأحد األسباب هو القضاء ، من هذا الشر مليسعى مىل ختليص العاعليه 
وجاء إبليس  -مذا بعثُه اهلل بعث اإلمام  - فإذا بعثُه اهلل كان في مسجد الكوفة -اإلبليسي الضالل 

م فيؤخذ بناصيتِه فُيضرب عنقه فذلك يوم الوقت حتى يجثو على ركبتيه فيقول يا ويالُه من هذا اليو 
  .علوم منتهى أجلهِ لما

أبي نصير قال: قال أبو جعفٍر بن  عن علي -لسي عن الكايف الشريف الـمجرواية أخرى يرويها شيخنا 
  :فقال له، ابهأختصكم اهلل تبارك وتعالى  إنكم أهل بيت رحمة :وأتاه رجل فقال له :عليه السالم

، وهذه صفٌة خاصٌة بأهل البيت - وال ُنخرِجُه من هدىال نُدِخُل أحدًا في ضاللة هلل  مدالحكذلك و 
والكمال من الناس فإهنم قد يُدخلون أحد الناس يف ضاللة والفضل  لمما بلغوا من العالبقية حىت ومن بلغوا 

أحدًا في  ال نُدِخلُ  -ن هذه حالة خاصة بأهل بيت العصمة لك، وقد خيرجون أحد الناس من هداية
  :والسبُب يف ذلك أمران - ضاللة وال ُنخرِجُه من هدى

ويبعدوهنم عن هم الكامل هو الذي جيعلهم يقودون الناس مىل اهلداية لمع، هم الكامللمع :األمر األول
خيرجون الناس من الضاللة مىل  أنفكيف يتمكنون  حقامق األمورأما أولئك الذين ال يعرفون ، الضالل
  .لمألن هذه القضية منوطة مقيدة بالعمبا خيرجوهنم من اهلدى مىل الضالل فلر ، اهلدى

الباب ، وصلة مىل اهللملاهم األبواب ، م من اهلل سبحانه وتعاىل فهم أدالء على اهللهبهو قر  :واألمر الثاين
صل مىل هو الباب الذي يو وصل مىل اهلل ملالباب ا، وصل مىل اهلل ال ميكن أن يقود الناس مىل ضاللملا

  .اهلداية
مد هلل ال نُدِخُل الحكذلك و   :فقال له، ابهإنكم أهل بيت رحمة أختصكم اهلل تبارك وتعالى  :قال له

 رجٌل منا أهل البيت وجل  أحداً في ضاللة وال ُنخرِجُه من هدى إن الدنيا ال تذهب حتى يبعث اهلل عز  
كيف   ومال، يغريهُ  وممنا أنكره بالعمل حىتليس باللفظ أنكرُه  - يعمل بكتاب اهلل ال يرى منكرًا إال أنكرهُ 

إن الدنيا ال تذهب حتى يبعث اهلل  -وينحسر الضالل  لموكيف ينحسر الظينتشر العدل وينتشر اهلدى 
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وهو يشري بذلك مىل ممام  - يعمل بكتاب اهلل ال يرى منكرًا إال أنكرهُ  رجٌل منا أهل البيت وجل  عز  
  .سن صلوات اهلل وسالمه عليهما وآهلما األطيبني األطهريناحلبن  جةاحلزماننا 

عن القائم إذا قام بأي سيرٍة ال عن ُمحم د قال: سألت أبا جعفر عليه السالم عن العَ  روايٌة أخرى،
ما هي سريُة  - قال: بسيرة ما سار رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله حتى يُظهر اإلسالم ؟يسير في الناس

هاد يف اجلو ، الصرُب يف طريق اهلل، والصرُب على األذىعرفة ملنشر ا لمة رسول اهلل نشر العسري  ؟رسول اهلل
هل مىل اهلداية مىل اجلنقل الناس من ، عرفةملنشر ا لمرسول اهلل نشر الع، هي هذه سرية رسول اهللسبيل اهلل 

طريق اهلل سبحانه وتعاىل ومحل  يف عرفة وصرب ص بـ ر  على ما القاه ملنشر انشر  اهلدى ، لمعرفة مىل العملا
قال: بسيرة ما سار رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله حتى ُيظهر  ؟بأي سيرٍة يسير في الناس -السيف 
 قال: -اإلمام هنا خيتصر الكالم  - قلت: وما كانت سيرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله؟ اإلسالم

وكذلك  -اهلية اجلكانت يف   اليتأبطل األمور  - واستقبل الناس بالعدلاهلية الجأبطل ما كانت في 
مرت على الناس قبل  اليتاهلدنة هي الفرتة الزمانية  - إذا قام يُبطل ما كان في الُهدنةالقائم عليه السالم 

بدأت من وقلت بأن اهلدنة  - وكذلك القائم عليه السالم إذا قام يُبطل ما كان في الُهدنة -ق احلقيام 
األمور حبسب هو مبطال ما كانت جتري عليه مبطال ما كان يف اهلدنة ، مىل يوم ظهورهِ زمان رسول اهلل 

ال فإن األمور كانت جتري حبسب ظواهر األمور ، حىت يف زمان النيب األعظم صلى اهلل عليه وآلهظواهرها 
ا كان في وكذلك القائم عليه السالم إذا قام يُبطل ما كان في الُهدنة مم -حبسب حقامقها وبواطنها 

  .عىنملضمون ويف هذا امليف هذا اوالروايات عديدٌة وكثريٌة  - م العدلبهأيدي الناس ويستقبل 
وعنُه جبرئيُل عن يمينه وميكائيُل عن يساره ، عن أبي جعفٍر عليه السالم ،ضرمياحلروايٌة مرويٌة عن 

عن جميء هذه الرواية تتحدث  - ابهيبقى مؤمٌن إال وهو  لمودخل الكوفة عليه السالم إذا قام القائم 
جربميل عن ميينه وميكاميل عن يسارِه وهذا سيكون منذ أول ، مىل الكوفةاإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 

يبقى  لمإذا قام القائم ودخل الكوفة  -رام كما بينت لنا ذلك الروايات احلسجد مليوٍم من أيام البيعة يف ا
 ملقصود هنا ملؤمنني يف األرض وممنا املال يعين أن مجيع اا هبمال وهو  يبقى مؤمنٌ  مل - ابهمؤمٌن إال وهو 

يعين أن اإلمام يف ، إلمام زماننااصة اخليبقى مؤمٌن ممن هلم الشرف يف الُنصرة  ملا هبيبقى مؤمٌن مال وهو 
، رموعة األوىل الثالث مئة والثالثة عشالـمجهناك مكة حينما يظهر سيجتمع مليه ليس كل أنصارِه 

ولكن مذا وصل ، وتبدأ األنصار تتوافد عليه موعة الثالثة عشرة أالفالـمج، موعة الثانية أربعة أالفالـمج
بعد ، سريدون عليه بذلك نأو الذيوردوا عليه يف مكة هؤالء الذين ، خواص أنصارهِ ع أنصارِه الكوفة فجمي

إذا قام القائم ودخل  -عىن ملىل هذا االرواية تريد اإلشارة مجتمعون بأمجعهم يف الكوفة ذلك فإهنم سي
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  .ابهيبقى مؤمٌن إال وهو  لمالكوفة 
َأَحبُّ إَلي  من وضع الرِجِل في الكوفة لم، ؤمنين صلوات اهلل وسالمه عليهلمعن أمير ا :رواية أخرى

اهلل وسالمه األمري صلوات  - دينةلموضع الرِجِل في الكوفة َأَحبُّ إَلي  من داٍر في الم، دينةلمداٍر في ا
الف على أهل البيت بدأ من اخلو ، خالفون ألهل البيتملسكنها ادينة ملهو يريد اإلشارة مىل أن اعليه مما 

وضع الرِجِل في الكوفة َأَحبُّ إَلي  لم -انتقل مىل الكوفة ولذلك اإلمام جمرد أن وصل مليه األمر ، دينةملا
  .صلوات اهلل وسالمه عليهىل زمان ظهور اإلمام يشري مأو أن اإلمام هنا  - دينةلممن داٍر في ا

روايات عديدة  - ابهفليتمسك من كانت له داٌر بالكوفة عن اإلمام الصادق عليه السالم  :رواية أخرى
وأوصاف ون وأحوال ؤ حتدثنا عن ش اليتالروايات ، من هنا ومن هناكاقتطف الروايات  اوممنا أنضمون ملذا اهب

  .م زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهمما يف أيام ظهوروما جيري 
فيخرج  حتى يأتي النجفقال: يـَْقِدُم القائم عليه السالم عن اإلمام الصادق عليه السالم  روايٌة أخرى:

أنا ال أريد أن ، السفياين أكثر من شخصيةطبعاً يف الروايات  - بهجيش السفياني وأصحاإليِه من الكوفة 
الربهان يف  بهيف كتاتقي اهلندي ملكما رواه اخالفني  ملورد يف كتب ا، خالفنيملأعتمد على ما جاء يف كتب ا

 اليتعروفة ملديثية ااحلموعة الـمجوهو نفسه صاحب كنز العمال عالمم أو أحداث ما يقع يف آخر الزمان 
، فيه عن عالمم آخر الزمانعنده كتاب الربهان يتحدث ، ألهل البيتخالفني ملجُتمع فيها أحاديث ا

ثالثة وأن السفيانيني هديني مليتحدث عن أن اهدي عليه السالم ويف هذا الكتاب ملايتحدث فيه عن اإلمام 
من وحنن ال نقبلها هذه الروايات غري واردة يف كتبنا ، أنا هنا ال أريد اإلشارة مىل مثل هذه الروايات، ثالثة
يبدو من خالل تتبع ع روايات أهل البيت وممنا من خالل تتب، هديني ثالثة وأن السفيانيني ثالثةملأن ا

أما تلكم ، سناحلبن  جةاحلهو ولكن هناك مهدٌي واحد هناك أكثر من شخصيٍة سفيانية الروايات 
، هذه الروايات حنن نرفضها مجلًة وتفصيالً ثالثة مهديني ثالثة سفيانيني تقول بوجود  اليتخالفة ملاالروايات 

من خالل تتبع أوصاف السفيانيني وهذا ما مذكورة يف الروايات انية لكن أقول هناك أكثر من شخصية سفي
  .ويف زماننا وفيما سيأيتفما أكثر السفيانيني عرب التأريخ ، وال بشيٍء عجيبهو بشيٍء غريب 

والناس  بهيـَْقِدُم القائم عليه السالم حتى يأتي النجف فيخرج إليِه من الكوفة جيش السفياني وأصحا
ألن سفياين الشام لن يكون أهل الكوفة ، السفياين هو السفياين الشاميهذا د أن يكون وهذا بعي - معه

 بهيـَْقِدُم القائم عليه السالم حتى يأتي النجف فيخرج إليِه من الكوفة جيش السفياني وأصحا -معه 
امهم سيقتل نسهو سيذحبهم سيذبح أطفاهلم الناس يف الكوفة لن يكونوا مع السفياين  - والناُس معه

يعين  - ويخبرهم أنه مظلوٌم مقهورفيدعوهم ويناشدهم حقه وذلك يوم األربعاء  -سيفعل ما يفعل 
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فأنا من حاجني في اهلل  :فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوٌم مقهور ويقول -اإلمام يدعوهم 
هنا الشيخ ، عليه جة صلوات اهلل وسالمهاحلومرت علينا مجلة من ُخطب اإلمام  - أولى الناس باهلل

، طب ومرت علينااخليعين من هذه  ،طبة كاملة يقول: مىل آخر ما تقدم من هذهاخليذكر  مللسي الـمج
مما بنفسِه ومما من سُيعلنها اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  اليتات لمثال مثاًل من مجلة الكملعلى سبيل ا
فيقول له: أمضي إلى  بهفيدعو رجاًل من أصحا -بة طاخلكما مثاًل يف هذه الذين سريسلهم  طريق ُرُسلِه 

ماذا  - وهو يقول لكم -جة احليعين رسول اإلمام  - أهل مكة فقل: يا أهل مكة أنا رسول فالٍن إليكم
وأنا قد الفة ونحن ذرية ُمَحم د وساللة النبيين الخو إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة  - ؟يقول لكم

 ،فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوٌم مقهور - نفس الكالم هنا - رنانا واضطُِهدنا وُقهِ لمظُ 
إلى يومنا منُذ قُِبَض نبينا  -ابُتز يعين ُغِصب وُسِلب  - نا واضطُِهدنا وُقِهرنا وأبتـُز  منا َحقُّنالموأنا قد ظُ 

يت الرحمة ومعدن الرسالة إنا أهل ب -يعين منُذ السقيفة  - منُذ قُِبَض نبينا -الُظالمة مستمرة  - هذا
نا واضطُِهدنا وُقِهرنا وأبتـُز  منا َحقُّنا منُذ قُِبَض لمالفة ونحن ذرية ُمَحم د وساللة النبيين وأنا قد ظُ الخو 

  .نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا
هذا الكالم يقول مثل ال يُعقل أن اإلمام  - فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوٌم مقهور

فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوٌم  -فالبد أن هذه التسمية لسفيايٍن آخر ، للسفياين العنيد
أو من حيث ، أرجع من حيث شئت :فيقولون -؟ فماذا جييبونهُ  - . إلى آخر الكالم.. مقهور ويقول

الذي مر  علينا و نفس الكالم خربناكم واختربناكم وه - واختبرناكمال حاجة لنا فيك قد خبرناكم  جئت
 -مرت علينا مثاًل  اليتمن هذه الروايات ، اضية مرت علينا بعض الرواياتمللقة ااحليف ، اضيةمللقة ااحليف 

 -اضية مللقة ااحلوذكرهتا يف ينقلها الشيخ النعماين يف الغيبة حازم بن  هذه الرواية عن منصور - إذا رُِفعت
ق لعنها أهل الشرق الحبد اهلل عليه السالم أنُه قال: إذا رُِفعت راية حازم عن أبي عبن  عن منصور

مرت علينا مثل هذه الروايات لذلك هنا  - يلقون من بني هاشممما  :قال ؟مما ذلك :قلت له، والغرب
خربناكم يعين  - ال حاجة لنا فيك قد خبرناكم واختبرناكمث شئت أرجع من حي -هذا نفس الكالم 

هذا اآلن جمرد   - من غير قتالفيتفرقون  -جربناكم  واختربناكم امتحناكم، مبا تفعلون صارت لنا خربة
يفهمه  مرت علينا وأكتفي مباضامني ملوحباجة مىل شرح لكن مثل هذه اطبعاً الرواية حباجة مىل تعليق ، كالم

قادمة بعد شهر رمضان لقات الاحليف مرت علينا وتأتينا من شاء اهلل  اليتمن خالل هذه النصوص شاهد مُ ـلا
فيقولون أرجع من حيث شئت بعد ما اإلمام يبني ، وجزةملذه البيانات اهبوأكتفي  ضامنيملنتناول مثل هذه ا

أرجع من حيث شئت ال حاجة لنا فيك قد خبرناكم واختبرناكم  -مظلومية أهل البيت يقولون 
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فمىت  ، عنبسةبن  نا غري السفياين عثمانهذكور ملوهذا يشري مىل أن السفياين ا - فيتفرقون من غير قتال
 معة يُعاودالجفإذا كان يوم  -واختربهم أو خ رب  اهلامشيني واختربهم عنبسة قد خ رب  األممة بن  كان عثمان

 فيجيء سهم فُيصيب رجالً يُعاود  - لعلهم يرتاجعونجة عليهم احليريد أن يُقيم اإلمام يُعاود عليهم  -
هة اجل، جةاحليعين من أتباع اإلمام ني لمسملرجاًل من ا - ال إن فالنًا قد قُتلين فيقتله فُيقلمسلممن ا

فإذا كان يوم  -! ؟ةلميُقال هلا جهة مسجة احلتقف يف وجه اإلمام  اليتهة اجل، ةلمالثانية جهة غري مس
 فيقتله -جة احليعين من أصحاب اإلمام  - ينلمسلممعة يُعاود فيجيء سهم فُيصيب رجاًل من االج

فُيقال إن فالنًا قد قُتل فعند ذلك ينشر راية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فإذا نشرها أنَحط ت عليه 
فيمنحهم  بهفيحمل عليهم هو وأصحاَهب ت الريُح له  -وقت الزوال  - فإذا زالت الشمس مالئكة بدر
، ناميهذا التعبري تعبري ك، ألكتافمن بني أيديهم يعطوهنم امينحهم اهلل أكتافهم أن يفرون  - اهلل أكتافهم

فإذا زالت الشمس َهب ت الريُح له  -يعين يعطي ظهرُه ، أكتافهُ ن خلفه؟ أال يعطي ملماذا يعطي الذي يفر 
فيقتلهم حتى يُدخلهم أبيات  -يفرون  - فيمنحهم اهلل أكتافهم ويولون بهفيحمل عليهم هو وأصحا

ليس هلم وهذا يشري مىل أهنم  - ادي مناديه أال ال تتبعوا ُمولياً وين -يعين أهنم من أهل الكوفة  - الكوفة
بأن اإلمام ومر  علينا ، كماحلا يُطلق عليهم هذا مللو كان هلم أتباع ، يعين ليس من مجاعة السفياين، دولة
ت ًا صلوان عليّ أل، ملاجلجة يسري يف أصحاب السفياين ويف غري أصحاب السفياين بغري سرية عليٍّ يف احل

مل فقال ال تتبعوا مولياً وال جتهزوا على جريح والقضية معروفة ومر  اجلاهلل وسالمه عليه سار بسريٍة يف واقعة 
ويسير وينادي مناديه أال ال تتبعوا ُموليًا وال ُتجِهزوا أو ُتَجه زوا على جريح  -علينا الكالم فيما سلف 

  .عليه السالم يوم البصرةم كما سار عليٌّ به
 :ألبي جعفر عليه السالمارود قال: قلُت الجعن أبي ، الباقر عليه السالمية أخرى مروية عن ممامنا روا

 - وَيصَبح من آمن الناسقال: يُمسي من أخوف الناس  ؟ُجِعلُت ِفداك أخبرني عن صاحب هذا األمر
اإلمام ، الناسمن أخوف ، من أخوف الناس على أتباعهِ ، من أخوف الناس على قضيتهِ ، من أخوف الناس

من خاف اهلل أخاَف اهلل  :وجود يف األحاديثملعىن املوهذا ا، عصومملوف مىل قلب ااخلال يتطرق ، ال خياف
ومال حىت على ، هذا فقط خاص مبُح م ٍد وآِل حُم م د، ال ينطبُق مال على حم م ٍد وآل حم م د .منه كل شيء

، ليس كخوف عامة الناس أيضاً ومن كان خوف موسى قب ألن موسى خرج خامفًا يرت األنبياء ال ينطبق 
من خاف اهلل أخاَف اهلل  :ديث حينما يقول النيب صلى اهلل عليه وآلهاحلهذا خوف األنبياء خيتلف ولكن 

 -يعين اإلمام  - يُمسي -الرواية تقول ، ومال على آله األطهارعىن ال ينطبُق مال عليه ملهذا ا .منه كل شيء
يوحى إليه هذا  -هناك وحٌي نازٌل مليه  - وَيصَبح من آمن الناس يوحى إليه هذا األمر من أخوف الناس



 الحلقة الحادية والعشرون جة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الح

- 011 - 

على أهل البيت يف كل المكة نازلٌة ملبأن الوحي واهناك روايات تقول ، الليل والنهار - األمر ليله ونهاره
قال: ، له ونهارهيوحى إليه هذا األمر لي -يف كل ساعة وكل طرفة عني ، يف كل هنار، يف كل ليل، يوم

ولكنُه إنه ليس وحي نبوة قال: يا أبا جارود  -السامل هنا يستغرب  - !؟يوحى إليه يا أبا جعفر :قلت
يا ، وإلى النحلى أم موسى وإلبنت عمران اهلل يوحي إليه كوحيه إلى مريم ، كوحيه إلى مريميوحى إليه  

مذا كان اهلل  - وأم موسى والنحلم بنت عمران ارود إن قائم آل ُمَحم د ألكرم عند اهلل من مريالجأبا 

وطبعاً ، هلو أكرم من ذلكمىل النحل فإن قامم آل حُم م د مذا كان اهلل يوحي  النَّحْلِ{ إِلَى رَبُّكَ وَأَوْحَى}
امعة حتدثت حني كان الكالم اجلومال حنن يف شرح الزيارة هو مبا يناسب عقل السامل هذا النحو من الكالم 

اصة اخللقة احلومراجعة عىن ميكن مراجعة الربنامج ملوبينت هذا ا - وَمهِبَط الوحي -امعة اجلالزيارة يف قول 
  .عاينملمن كل هذه ايعين أوسع وأكرب القضية ، وضوعملذا اهب

بعد شهر لقات القادمة احليف أتناوهلا سأتناوهلا من شاء اهلل  ملوروايات عديدة هناك روايات أخرى كثرية 
سن العسكري احلبن  جةاحلمن برناجمنا ادية والعشرين احللقة احلديث يف احلذه الرواية يتم هبولكن رمضان 

، مسني من كتاب حبار األنواراخلزء الثاين و اجليف وأيضًا يتم الكالم ، ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
أقتطُف من هنا ومن هناك روايات  مىل آخرهِ  زءاجلوممنا بدأت من أول  روايًة روايةً أقرأ الروايات  ملقطعًا أنا 
وعن ، نات عصر ظهورِه الشريفو وعن شؤ ، عن ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهمل الـمجحتدثنا ب

  .وضوع من قريٍب ومن بعيدملاذا هبتتعلق  اليتالبسات ملواالكثري من األمور 
ما كل حلقة متوجهًا مىل مماما زماين هبأختم لقة أختم كالمي بالبيتني ال ذين اعتدت أن احليف آخر هذه 

الس الُم  ؟عليه لمكيف ُنس  كما أوصانا أممتنا  ،  ة اهللقي  ا ب  ي   : الس الم ع ليك  أقولصلوات اهلل وسالمه عليه 
  :عليك يا بقي ة اهلل

 رابُ ـــمني خـي وبني العالــنـيـوب     فليت الذي بيين وبينك عامرٌ 
 وليتك ترضى واألنام غضابُ     رةٌ ـاة مريـــحيـوالو ـــلـحـك تـــوليت

 
  أسألكم الدعاء مجيعاً ويف أمان اهلل.أنصار قامم آل حُم م د الُم عليكم مجيعاً أحباب قامم آل حُم م د والس  



 

 عشرونالالثانية واحللقة 
 

 فاسُتجِمعت ُمذ رأتك العنُي أهوامي    ةٌ ـــرقـــواٌء مفـــي أهـكانت لقلب
 يـــامـــــيـي ودنـــنـا ديـرك يـــذكـالً بـغـــــــش    تركت للناس دنياهم ودينهمُ 

،  يك رجااًل ونساءاً على شيعتك وحمبّ  المُ الس  ، آياتهِ اين اهلل وربّ  يا داعي   المُ  عليك  الس  ، دي يا بقية اهللسيّ 
  .يف مشارق األرض ومغارهبا ورمحة اهلل وبركاته، شيباً وشباباً وأطفاالً ، كباراً وصغاراً 

وهذه بدايُة ، لقُة الثانيُة والعشروناحل، سن العسكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهاحلبن  جةُ احل
ديُث يدوُر حول ما احلمت حلقاته السابقة كان يف الفصل األول الذي تقدّ ، الربنامجالفصل الثاين من هذا 

اليوم أبدأ ، لسي رضوان اهلل تعاىل عليهالـمجمسني من كتاب حبار األنوار لشيخنا اخلزء الثاين و اجلجاء يف 
له هو كتاب شيخنا ديد الذي أتناو اجلالكتاُب ، مع كتاٍب آخر أقتطف منه ما أجده مناسبًا هلذا الربنامج

يف بعض األحيان ُيكتب عليه مكمال الدين ( كمال الدين ومتام النعمة) الصدوق رضوان اهلل تعاىل عليه
يف مقدمة كتابه ، يف البداية أقرُأ ما كتبه الشيخ الصدوق يف مقدمة هذا الكتاب، عىن واحدملوممتام النعمة وا

  :الشيخ الصدوق يتحدث وخيربنا فيقول
الشيخ الصدوق كان كثري  - ما خلفُت ورائي من أهٍل وولٍد وإخواٍن ونعمةذاُت ليلة أفكُر في فبينا أنا
عن كل ، ديث وتتبعًا لكتب صحابة األممة صلوات اهلل عليهم حبثًا عن كل روايةٍ احلمع بًا جللر طاألسفا

ن أهٍل وولٍد وإخواٍن ما خلفُت ورائي مفبينا أنا ذاُت ليلة أفكُر في -عن كل كتاب ، عن كل راوٍ ، خربٍ 
رام وأنا في الشوط السابع عند الح ونعمة إذ غلبني النوم فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت اهلل

أمانتي أديتها ، وافاةلمه وأقبله وأقول: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالمجر األسود أستالح
، هلمجر األسود وأستاحلن وصل مىل ملتحب قوله هذا الكالم يس - وافاةلموميثاقي تعاهدته لتشهد لي با

جر األسود الحوأنا في الشوط السابع عند  -ناسك مليف كتب األدعية وا، ومذكوٌر هذا يف كتب الفقه
وافاة فأرى موالنا القائم صاحب لمله وأقول: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي باه وأقبّ لمأست

قلٍب  غلِ فأدنوا منه على شُ  -الرؤيا هذا الكالم  مليف عا - بباب الكعبة الزمان صلوات اهلل عليه واقفاً 
سه في عليه السالم ما في نفسي بتفرّ  لمفع -ألنه كان مهمومًا قبل أن تغمض عيناه  - وتقسم فكر

أو  ال تصنف كتابًا في الغيبة حتى ُتكفى لمْ ثم قال لي: ، السالم ي  لَ عَ  رد  فَ ، هُت عليلمفس ،وجهي
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الشيخ  - فقلت له: يا ابن رسول اهلل قد صنفُت في الغيبة أشياء، كحتى ُتكفى ما قد هم   تكفي حتى
يا ابن رسول اهلل قد صنفُت في  -الصدوق عنده أكثر من كتاب يف الغيبة ومن أشهرها غيبة الصدوق 

 -طريقة أخرى يعين أنت أكتب كتاباً لكن ب - فقال عليه السالم: ليس على ذلك السبيل، الغيبة أشياء
اآلن كتابًا في الغيبة وأذكر فيه غيبات  فَ صن  آمرك أن تُ ، فقال عليه السالم: ليس على ذلك السبيل

صنف اآلن كتابًا في الغيبة وأذكر فيه  ولكنآمرك أن تصنف أو  -موجود هنا نسختان  - األنبياء
ثم مضى  -يبات األنبياء عليهم السالم قارنة بني غيبته صلوات اهلل عليه وبني غملألجل ا - غيبات األنبياء

ا لم  ف، كاِء والبِث والشكوى إلى وقت طلوع الفجرفانتبهت فزعًا إلى الدعاء والبُ ، صلوات اهلل عليه
 - ته مستعينًا باهلل ومتوكاًل عليهجّ أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثاًل ألمر ولي اهلل وحُ 

آمرك أن  -النسخة األصح هي اليت جاء فيها وهي هذه النسخة لذلك من خالل هذا الكالم يبدو أن 
الكالم  - آمرك أن تصنف -أيضًا صنف هو فعل أمر لكن  - ولكن صنف -ومن كان حىت  - تصنف

ته مستعيناً جّ ا أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثاًل ألمر ولي اهلل وحُ لم  ف -أقوى وأوضح 
هذا جزء من  - عليه توكلُت وإليه أنيب، من التقصير وما توفيقي إال باهلل باهلل ومتوكاًل عليه ومستغفراً 

  .(كمال الدين ومتام النعمة) قدمة اليت كتبها الشيخ الصدوق يف كتابه هذا الذي بني يدي وهوملا
ق الشيخ الصدو ، عنواٌن مجيل وهو عنواٌن وسيع وعميق يف نفس الوقت، أقُف قلياًل لبيان معىن هذا العنوان

أن ، وال أعتقد أن هذا يغيُب عن أذهان حميب أهل البيت، كمال الدين وتمام النعمة :أختار هذا العنوان
  :امدة وهي اآليُة الثالثةملعىن مأخوٌذ من اآلية الكرمية يف سورة املهذا ا

عىن هنا أستله الشيخ الصدوق ملا {مُ اإلِسْالَمَ دِيناًضِيتُ لَكُ}الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَ
ويف فكر أهل ، ويف ثقافة أهل البيت، وأيضًا اآلية واضحة عند حميب أهل البيت، من هذه اآلية الكرمية

وعلى هذه سألة ملهذه اآلية يف والية عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه وال غبار عندنا على هذه ا، البيت
والواليُة ، اضحة بالنسبة ألشياع أهل البيت صلوات اهلل عليهم أن هذه اآلية يف والية عليٍّ قضية و ، القضية

، لذلك أقُف بعض الشيء لبيان معىن كمال الدين ومتام النعمة، هي كمال الدين وهي متام النعمة أيضاً 
  .وضوع الذي أريد أن أتناوله من كتاب الشيخ الصدوقملوبعد ذلك أنتقل مىل ا

ولكن ، لدين ومتام النعمة هي العنوان الواضُح والصريُح لوالية عليٍّ وآل عليٍّ صلوات اهلل عليهمكمال ا
والية ممام ، نون هبذا العنوان عنواٌن خمصوٌص بإمام زماننانا فالكتاب عُ يحبسب عنوان الكتاب الذي بني أيد

من هذا العنوان النظرة مىل هذه  ومقصود الشيخ الصدوق، زماننا هي كمال ديننا وهي متاُم النعمة علينا
، واليُة ممام زماننا هي كمال ديننا وهي متام النعمة علينا، سناحلبن  جةاحلمىل جهة والية ممام زماننا ، هةاجل
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عٌد غييٌب الشهادة وفيه بُ  ملعٌد ظاهٌر يرتبُط بعاالديُن فيه بُ  ؟راُد من أن والية ممام زماننا هي كمال الدينمُ ـلما ا
عٌد غييب وهو يرتبط وبُ ، الشهادة ملوهو يرتبط بعابعٌد مشهود  :عدان يف الدينهناك بُ ، الغيب ملعايرتبط ب

  .الغيب ملبعا
وننتقل  سه ونتحرك فيهلمالذي نعيُش فيه ونتحسسه ونت ملالشهادة وهو هذا العا ملعد األول يف بعد عايف البُ 

، الذي نعيش فيه ملهذا العا، ادياتملواس وااحلبقيود كوم الـمحو ، كانملكوُم بالزمان وباالـمح ملالعا، فيه
ة الغيبية نباجل، وفعالً هو هذا الذي يعرفه الناس من الدين، ملهناك جنبٌة للدين تتعلُق هبذا العا، الشهادة ملعا

، الشهادة ملما يعرفه الناس من الدين هو جنبة الدين يف عا، هي غيبيٌة ال يعرفها الناس من هذا الدين
ما يقاُل يف ، مفكروا الدين على اختالف األديان، اء الدينلمع، سسات الدينية على اختالف األديانؤ ملا

كل ذلك ممنا ،  دارس ويف أي مكان يُتحدث فيه عن الدينملاضرات ويف االـمحالس ويف الـمجافل ويف الـمح
وعند كل ، ن الكتبم، هذه األعداد اهلاملة من الدراسات، الشهادة مليدوُر حول جهة الدين يف عا

يف أي ، نبة جنبٌة يتحرك فيها اإلنساناجلهذه ، الشهادة ملكل ذلك يتحدث عن عالقة الدين بعا،  األديان
وصل مىل ملويعتقد اإلنسان بأن الدين هو الباب ايقوُل اإلنسان ، قيقةاحليتحرُك يف دامرة  ؟يتحرك دامرةٍ 

هات فإنه اجلوما يرتبط يف الدين من هذه ، عقيدة الدينو ، الدين لموع، وعلى هذا فإن فكر الدين، قيقةاحل
لكن هل بإمكان اإلنسان يف هذا ، كما يعتقُد كل مجٍع حبسب دينهم،  قيقةاحلقيقة أو هو احليدور حول 

واإلنسان حمدود وآليات اإلدراك ، حمدود ملا العاذه ؟قيقة بآلياٍت حمدودةاحلدود أن يصل مىل الـمح ملالعا
حمدود وميلُك آلياٍت حمدودة  ملدود الذي يعيُش يف عاالـمحفهل هذا اإلنسان ، دودةعند اإلنسان حم

نطق والعقل يقول بأن اإلنسان ملا ؟دوداحلدود اليت هي خارج احلقيقة اليت تتجاوز احلدرك بإمكانه أن يُ 
، من فكرٍ ، من عقلٍ مبحدوديته الذاتية ومبحدودية آلياته ، ه الذي يعيُش فيهملمبحدوديته هذه اليت ترتبط بعا

، يال بالنسبة لنا حمدوداخل ملعا، ل عندنا حمدوداياخل ملحىت عا، يالاخل ملوحىت من عا، من ذكاءٍ ، من مدراكٍ 
يال اخل مليال عند الطفل حمدود فعااخل ملعا فبما أنّ  ؟يال عند الكبرياخل مليال عند الطفل كعااخل ملفهل عا

يال عند الناس هذا اخلفحينما اختلفت قدرات ، ال بني الناس خمتلفةياخلوذلك أن قدرة ، عند الكبري حمدود
آلياٌت حمدودة ، منساٌن حمدود، حمدود ملعا، داحلوالقضية ال تقف عند هذا ، يدل على وجود مراتب متتالية

  ؟ماذا تكون النتيجة
قد تدور يف فلك ، يقةقاحلقد تالمس ، النتيجُة أهنا ستكون حمدودة، قدماتملقدمات هذه املالنتامج تتبع ا

رغم أنه حمدود فكيف ينتفع ، وهذا يعود مىل طبيعة اآلليات ومىل طبيعة ذلك اإلنسان، قيقة ميكن ذلكاحل
بأي اجتاٍه  ؟دودة هذهالـمحورغم أن اآلليات حمدودة كيف يستطيع أن ينتفع من آلياته  ؟من حمدوديته

وعلى أي حاٍل ال ، قيقةاحلن يكون دامرًا يف فلك وميكن أ، قيقة ولو من بعيداحليوجهها ميكن أن يالمس 
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وال أريد أن أذهب بعيدًا يف حديٍث يكاد أن يكون مصبوغاً ، أريد أن أسهب يف هذه التفصيالت كثرياً 
مذا أردنا أن ، الشهادة من الدين هي اليت عليها مدار الكالم عند الناس ملرتبطة بعاملهُة ااجلف، بصبغٍة فلسفية

كم هو من ،  وجودة على األرض ولنقل على األديان السماويةملصة على األديان انلقي نظرة فاح
هذه االختالفات تكشف لنا عن أن الناس ما وصلوا مىل  ؟االختالفات فيما بني أصحاب هذه األديان

  ؟قيقة أو ال توجداحل ملهل توجد جهة ميكن أن حتدد لنا معا :السؤال هنا، قيقةاحل
وأن اهلل أنزل األديان ، ويعتقدون أن اهلل مهتٌم خللقه، يعتقدون باهلل سبحانه وتعاىلمذا كان ذوي األديان 

ل مذا كان اهلل سبحانه وتعاىل يُنزِ ، قامقاحلرتبطة هبذه ملعاين األخرى املالمكة واملوا الرسل والكتبخللقه وأنزل 
هذا ، لك بتخطيٍط من اهلل وبإرادٍة منهذ ل ُّ المكة والوحي والرسل واألنبياء واألوصياء واألولياء كُ ملالكتب وا

فإذا كان مهتمًا ألمر خلقه فالبد أن جيعل ، اهلل سبحانه وتعاىل مهتٌم ألمر خلقه، هُ لق يهمّ اخليعين أن أمر 
أو مىل أي ديانٍة ، نيلمسملمىل ا، مىل النصارى، مىل اليهود، مذا رجعنا مىل نفس الناس، قيقةاحلهلم بابًا مىل 

وكل جهة ، جند االختالف قد ضرب أطنابه يف كل مكان، ملتكون مساوية يف هذا العاأخرى ميكن أن 
من وتفشى وأنتشر يف كل جهٍة ، االختالف ضرب أطنابه يف كل مكان، قيقةاحلتدعي أهنا هي اليت متلك 

 وبني لمبني أهل الع، ؤسسات الدينيةملؤسسات الدينية ويف أتباع امليف ا، أصحاب األديانجهات حياة 
د فهل أن اهلل سبحانه وتعاىل ما ترك للناس باباً هذا الباب من خالله حتدّ ، وهكذا، عامة الناس من أتباعهم

المكة والكتب ومىل غري ملمذا كان اهلل مهتمًا ألمر خلقه ويرسل هلم األنبياء ويرسل هلم ا ؟قيقةاحل ملمعا
هذا الباب ، قيقةاحلسون معىن لممن خالله يت البد أن جيعل هلم باباً ، هذا يعين أنه مهتٌم ألمر خلقه، ذلك

رمبا كثريون ال يعتقدون هبذا ال حاجة لنا مبا يعتقدون وال شأن لنا هبم ، سناحلبن  جةُ احلحنن نعتقده هو 
  .}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ الَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ{

مذا أراد اإلنسان أن يعيش ، تطيع أن نتصرف خارج قناعاتنا مذا كان اإلنسان صادقًا مع نفسهحنن ال نس
وحالة االتزان حالة ال تطلبها األديان فقط حىت  ؟االتزان مىت يتمكن اإلنسان أن يعيش حالة االتزان

تصبح حياته هوجاء ، بثاً كن متزناً تصبح حياته خبطاً عي ملألن اإلنسان مذا ، لحدون يطلبون حالة االتزانملا
الكل ، يصبح اإلنسان يف حالة ختبط، هامجة ال معىن هلا وال حيظى حينئٍذ ال براحة نفسية وال براحة مادية

 احليسميها البعض بالتص، يسميها البعض باالطمئنان، يسميها البعض بالسعادة، تبحث عن حالة االتزان
كل واحد ،  بالتخطيط هذه مصطلحات، ىل غري ذلكم، كمة يف التصرفاحليسميها البعض ب، مع النفس

الدينيون ، الةاحلكلنا نبحث عن هذه ،  لرتبيته، وفقاً لثقافته، وفقاً لقناعاته، الة مبصطلح معنياحليسمي هذه 
، تزان الشيء الطبيعي أنه يتصرف وفقاً لقناعاتهاإلنسان يف حالة اإل، عن حالة اإلتزان يبحثون نيوغري الديني
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مطلب آخر أنا ال هذا منشأ هذه القناعات ، قناعاتنا هي اليت تقودنا، كن أن يكون اإلنسان متزناً ومال ال مي
ف القناعات اختال،  البشرالقناعات خمتلفة عند بين، قطعًا هلذه القناعات، أريد أن أتوسع يف كل مطلب

ع آخر خارج عن وهذا موضو ، يءالقناعات هلا مناش، القناعات يءمن اختالف مناش ؟متأٍت من أين
حنن منلك قناعات والقناعات ،  الواقع مليف عا، قيقةاحل ملوجود يف عامللكن الشيء ا، موضوع حلقة الربنامج
  :قيقتنياحلهذه تقودنا مىل هاتني 

فإذا كان ، مىل غري ذلك، كتب،  مالمكة، أن اهلل مهتم بالبشر لذلك أرسل مليهم أنبياء :قيقة األوىلاحل
اذا ملومال ، قيقةاحلسون لمعقول أن ال يفتح هلم بابًا من خالله يتملليس من ا، نطقملمن امهتمًا هبم ليس 

كما يقول سيد األوصياء صلوات اهلل   ؟اذامليف خبٍط ومشاس ، اب األديان ومنذ البداية يف خبطأصح
من  ، قيقةحلا ملهذا الباب الذي حيدد معا، أن الناس يف خبٍط ومشاس، طبة الشقشقيةاخلوسالمه عليه يف 

قيقة يف كل قضيٍة تتعلق احلمن كان ، قيقة الفكريةاحلمن كان ، قيقة الدينيةاحلمن كان ، يةلمعقيقة الاحلكان 
هذا يف جنبة الدين ، لذلك واليته كمال الدين، نساحلبن  جةُ احلحنن نعتقده هو ، انبشؤونات حياة اإلنس

قيقة خيربنا عن احلسه وممنا باب لمفذلك أمٌر حنن ال نت الغيب مليف عاأما يف جنبة الدين ، الشهادة مليف عا
 اينو ،  من نواياما يقوم به اإلنسان من أعمال وحىت، الدنيوي ملهذا الدين ليس منقطعًا بانقطاع العا، ذلك

ما ينتُج ، تروكات اإلنسان ما يرتكه اإلنسان وما يفعله ما يعتقده، أفعال اإلنسان، أعمال اإلنسان، اإلنسان
ما ينتُج من عالقته ، أعداء اهللما ينتج من عالقته مع ، ما ينتُج من عالقته مع أولياء اهلل، عالقته مع اهللمن 

نتوج البشري ملهذا ا، الغيب ملكل هذا له ارتباط بعا،  ماداتاجلخلوقات حىت مع ملمع كل ا، مع كل الناس
بغض النظر عن ، وينتج األفكار وينتج األعمالعمل اإلنسان ينتج النوايا ملاإلنسان مثل ا، ما ينتجه اإلنسان

وينتج ما ، وينتج أفعال، وينتج خياالت، وينتج أفكار، ينتج نوايا، اإلنسان كامن منتج، أهنا حسنة أو قبيحة
ومنها ما هو يف طور السلب وهو أن ال ، وأفعال اإلنسان منها ما هو يف طور اإلجياب وهو أن يفعل، ينتج
مما بسبب ، رمات وأي شيء آخر اليت ال يفعلها اإلنسانالـمحصد كما يف قضية أن ال يفعل بق، يفعل

  .زاجه مثالً ملرمة أو بسبب عدم مواممتها احل
، الدنيوي ملهذا اإلنتاج يذهب مىل جهة ما وراء العا ؟هذا اإلنتاج أين يذهب، اإلنسان مذًا هو جهة منتاج

كل شيٍء ،  كل شيٍء بقدر،  بنيًا على اهلدر واإلسرافليس م ملهذا العا، ل مىل صورةهذا اإلنتاج يتحوّ 
زء الثالثني اجليف ، ا نقف عند سورة الزلزلةم  ـل ؟الزلزلةماذا تقول اآلية يف سورة ، ولذلك اآلية صرحية، مبقدار

ض هذا الكامن الكبري األر  وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا{ }إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا *من الكتاب الكرمي 

 }إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا *يوم تبدل األرض بشكٍل آخر غري األرض ، بالنسبة لنا سيتفتت يتغري
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يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ  * هَاأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَبِ * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا *

وا اآلية ما قالت لريُ  }يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ{ألي شيٍء رغم كل هذه التغريات  النَّاسُ أَشْتَاتاً{

، رنتج البشري سيذهب مىل مكاٍن آخملهذا ا، اليت أنتجوها }لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ{وا أعمال جزاء أعماهلم لريُ 
نتوج يذهب مىل ملهذا ا، الغيب ملوهو عاالشهادة  ملعاما وراء كان ملهذا ا، األرضي ملكان خارج العاملهذا ا

األرض ستتبدل ، كان الذي خُيزن فيها هذا اإلنتاج ليس األرضملمذًا ا }إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا{هناك 

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ  وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا * الَهَا *}إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَبشكل آخر 

 ؟هناك عملية مراءة ألي شيءٍ  {تَاتاً لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْيَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْ * بأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا * أَخْبَارَهَا

وهذا ، فلو كان العمل، يعين مقياس، وهذا هو مثقال يعين ميزان عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ{}فَمَن يَلألعمال 
، الذرة يف لغة العرب هو أصغر شيء، لو كان هناك أصغر من هذا القياس، يعين أصغر قياس يف لغة العرب
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ  مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * }فَمَن يَعْمَلْقياس الستعمله القرآن مللو كان هناك أصغر من هذا ا

  .الغيب ملج هذا اإلنتاج خيزن له يف عانتِ مُ ـلفاإلنسان هذا ا شَرّاً يَرَهُ{
هو ، عصوم هو شاهٌد على أعمال العبادملأو أن اإلمام ا، وهذا هو معىن أن أعمالنا ال تقبل مال بوالية عليٍّ 

، بنواياه، نتوج البشري ينتجه اإلنسانملهذا ا، هناك منتوج بشري، هو الذي يشرف على اإلنتاج، عىنملهذا ا
هؤالء هم ، مالهؤالء هم عُ ، أعمال اإلنسان، المكة الذين يسجلون نوايا اإلنسانملا، وهناك مالمكة

نقل وُيسجل وحُيافظ نتوج يُ ملوهذا ا، نتوج البشريملعلى ا، هذه مؤسسة للحفاظ على اإلنتاج البشري، مالعُ 
}إِذَا الشهادة له صالحية وتنتهي  مللكن عا، الغيب ملالشهادة وبني عا ملعليه وخيزن وهذا ترابط بني عا

نبة اجلف، آخر ملاإلنسان ينتقل مىل عا، الشهادة ملانتهت مدة صالحية عايعين  زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا{
بن  جةاحلشرف عليها هو ملا، الشهادة ملأوسع من جنبة الدين يف عاهي جنبة وسيعة و و الغيبية من الدين 

وهذا هو الفارق بني اإلمامة اليت تُفهم بالفهم السياسي وكأن قضية ، سن بالنسبة لنا فهو ممام زماننااحل
حنن حينما نتحدث ، اإلمامة مشكلة كونية، اإلمامة ليست مشكلًة سياسية، اإلمامة هي مشكلة سياسية

، ال وفقًا لبعٍض من الشيعة الذين هم ال يستقون الفهم من أهل البيت، امة وفقًا لفكر أهل البيتعن اإلم
يعين ، وممنا يستقون فهمهم من مناهج خمالفة ألهل البيت مث يضيفون عليها بعضاً من األبزار ألجل تغطيتها
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ليب  احلو والبيض كر والسمن مادة الكعكة الطحني والس، مادة الكيكة بكاملها، هو يصنع الكيكة بكاملها
والقالب والفرن وكل األشياء والسكر يأيت به ، كل ما تصنع منه الكعكة أو الكيكة بكاملها يأيت بكل ذلك

ففه أو الـمجخالفني حينما يريد أن يزينها بشيء من قطع الفواكه ملوحىت مادة الكرمية من ا، خالفنيملمن ا
ظهر هذا الكالم بأنه من أهل ا يأيت بشيٍء من أهل البيت حىت يُ حينما يريد أن يزينه، لوياتاحلبشيء من 

ألن ، فيجعل من اإلمامة وهي قضية سياسية منقوصة مث بعد ذلك ينتقل للنقاش يف حدود العصمة، البيت
فإذًا قضية العصمة ليست قضية أيضًا مهمة مىل ، هو مذا ثبت هذا األساس أن اإلمامة هي قضية سياسية

ربة اخلسب اإلمام تكأن طول الغيبة هو ألجل أن ي، مث تنتقل القضية أيضًا مىل بُعٍد آخر، دد البعياحلذلك 
وليس فهماً ، بل هو الال فهم هذا هو الال فهم، ءزو الـمجدود و الـمحنقوص و ملويكون هذا الفهم ا، والتجربة
  .وازين أهل البيتملهذا هو الال فهم وفقاً ، منقوصاً 

هذا ، جوننتِ حنن البشر مُ ، اإلمامة مشكلة كونية، وليست مشكلًة اجتماعية، سيةاإلمامة ليست مشكلة سيا
لكن ليس ، هذا اإلنتاج البشري البد أن حيفظ وخيزن، ًا كان بغض النظر عن نوع اإلنتاجاإلنتاج البشري أيّ 

 * أَرْضُ زِلْزَالَهَا}إِذَا زُلْزِلَتِ الْله صالحية معينة ، منتهي ملهذا العا، ملليس يف هذا العا، على األرض

العهن هو ، نفوشملالعهن ا، تتفتت، نفوشملبال كالعهن ااجليوم تكون ، تفتت وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا{
بال مذا سريت اجلالقرآن حيدثنا عن ، تريّ بال مذا سُ اجلوجاء يف وصف  ؟قطن وتنفشه ماذا يبقى فيه، القطن

، نفوشملوهذا أعظم من وصفها بالعهن ا، فكانت سراباً  ؟ظهر بأي صورةبال تاجليوم تسري ، فكانت سراباً 
هذا ، مثل ما اآلن ُيكتب على البضامع مدة الصالحية كذا وكذا، له مدة وينتهي، له صالحية ملفهذا العا

ى ال خلقنا لنبق، ا خلقنام  ل  اهلل سبحانه وتعاىل ، اإلنسان باقي، نتوج البشريملا، له صالحية وتنتهي ملالعا
من الذي ُيشرف على هذه ، نان والنرياناجللود يف اخلوهذا هو معىن ، فمنتوجه يبقى، اإلنسان باقي، لنفىن

ومال ، عاين هبذه األمثلة لتوضيح الصورةملأنا أقرب ا ؟الغيب ملعلى عملية نقل هذا اإلنتاج مىل عا ؟العملية
، هة الغيبية من الديناجلفهذه هي ، عىنمليب اهذه جمرد أمثلة لتقر ، عىنملفالقضية أعمق وأعمق من هذا ا

شرفة البد أهنا متتلك قدرات ملهة ااجلقطعًا هذه ، انباجلوهذه البد أن يكون هناك جهة مشرفة على هذا 
الشهادة ويف  ملرتبطة بعاملكمال الدين يف جنبته ا،  فهذا هو كمال الدين، الشهادة ملهاملة خارج قدرات عا

، عصوم هي كماٌل للدينملعصوم ومعىن أن والية اإلمام املهذا معىن أن اإلمام ا، الغيب ملرتبطة بعاملجنبته ا
 ملهذا العا، هبذا البعد، عىن هبذا العمقملسن كماٌل للدين هبذا ااحلبن  جةاحلحني نقول بأن والية ممام زماننا 
 ملوحقيقة هذا العا، له حقيقة مللعاهذا ا، جمرد أمواج ومتر، جمرد صورة ومتر، ليس هو صورة نراها يف التلفزيون

ادي ميكن أن يتحول ملهذا الوجود ا، اديملهذا الوجود ا، اديملال تنتهي بانتهاء صالحية هذا التصوير ا
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وأكثر ، وهو وجود أثقل، ادي وهو وجود أعمقمللكن هناك شيء وراء هذا الوجود ا، ويتحول ويتبدل ويتغري
جهة  :والدين له جهتان، ادةملالوسيع الذي هو ما وراء ا ملالعا، بذلك هو الغي، وأوسع اتساعاً ، وزناً 

قيقة البد من أن يكون آتياً احلس لمالذي ُيكمل جهة الشهادة حبيث يكون بابًا لت، وجهة شهادة، غيبٍ 
واآليت من جهة الغيب هو القادر على أن يكون أيضاً مشرفاً ، قيقة هناك يف الغيباحلألن ، من جهة الغيب

ومال حنن مذا أردنا اآلن مثاًل أن ننظر مىل ، هذا هو معىن كمال الدين،  جلهة الدين الغيبيةومكمالً 
اليهود ، مذا ذهبنا مىل الديانة اليهودية مثاًل وعلى اختالف مذاهبهم، ؤسسات الدينية ولكل األديانملا

س وزعامات ويف كل مذهب اجتاهات ومدار ، ون مذاهبلمسملوا، والنصارى مذاهب، مذاهب أيضاً 
، ؤسسات اليهوديةملا، ؤسسات الدينيةملكل ا،  ؤسسات الدينيةملمذا ذهبنا مىل ا، ومرجعيات ومؤسسات

مذا أردنا أن نذهب مليها ، ؤسساتملكل ا،  ؤسسات اإلسالمية بسنتها وشيعتهاملا، ؤسسات النصرانيةملا
  :ؤسساتملسنجد يف كل هذه ا

جند مشاكل ، هناك اختالفات موجودة داخل كل مؤسسة، ةاهرة االختالف داخل كل مؤسسد ظجن :أوالً 
وجودة داخل هذه ملناهج املجند نقاش واختالف حاد حول ا، ؤسساتملمالية وأخالقية يف كل هذه ا

، ؤسساتملجند أيضًا هناك عجز يف خطاب كل هذه ا، مناهج فكرية، يةلممن كان مناهج ع، ؤسساتملا
، ؤسساتملكل ا،  متلك خطابًا تستطيع أن ختاطب به البشريةنية ؤسسات الديملحبيث ال جند مؤسسة من ا

، ؤسسات عندها عيوب يف خطاهبا حبيث ال تستطيع أن توجه خطاهبا لكل البشريةملوكل واحدة من هذه ا
 رشه وتعاىل لصالح البأليس هذه الديانات هي آتية من اهلل سبحان، ولو قامت فإهنا ال جتد استجابة

قطعاً ، ؤسسات الدينيةملأم يف ا، يف دينه، لل يف اهلل سبحانه وتعاىلاخل، مذاً هناك خلل !؟لتكملة حياة البشر
لل اخل، لل يف فهمها للديناخل، ؤسسات الدينيةمللل يف ااخل ؟لل مذًا أيناخل، لل ليس يف اهلل وال يف دينهاخل

 ؟من الذي يكمله، مكمالهلل البد من اخلهذا ، هناك خلل موجود، فيما عندها من برامج وآليات ومناهج
ؤسسة ملالذين هم يف أعلى هرم ا، كل واحد منا،  اإلنسان هو ناقص ؟للاخلاإلنسان يستطيع أن يكمل هذا 

مىل  ...و... و بأنه خيطأ ويشتبه وينسى، من نفسه بأنه ناقص لميع، يف أي مؤسسة دينية كانت، الدينية
مذاً البد من جهة ، اآلخرين بدرجٍة وبأخرى لمويظ لمغريه وعنده ظعلى ويتعصب ألفكاره ويتعصب ، آخره

هة هي اليت تكوُن سبباً اجلهذه ، جهة طاهرة، لمهة نقية من الظاجلتكون هذه ، هة أمينةاجلتكون هذه 
قد يقول قامل فإننا ال ، هة حبسب قناعاتنا هو ممام زماننااجلهذه ، تكون سبباً لكمال البشر، لكمال الدين

تأتيه من تراكمات هاملة ملحبسب قناعاتنا وا، قد يقول قامل هذا الكالم، ياةاحلظاهرة يف  يةليس له فاعل، نراه
، قد ال تكون كذلك بالنسبة لغرينا، بالنسبة لنا، جج والرباهنياحلمن األدلة والبصامر والشواهد واإلضاءات و 

ميع سينظرون اجلومن ، للجميع بأنه يف يوٍم من األيام حينما تنضج الثمرة فإنه سيكون واضحاً  لملكننا نع
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والقضية بالنسبة لنا واضحة كوضوح الشمس يف ، حينما يظهر صلوات اهلل وسالمه عليه، ونهلمسيك، مليه
ها ئتنا مبينة على مناشعااوقن، يءكما قلت القناعات هلا مناش،  قدماتمللكثرة ما عندنا من ا، رامعة النهار

اذا نبايل مل، هذا أمٌر راجٌع مليهم، قناعاهتم يءهي مناش وما، خرينوال نبايل بقناعات اآل، اليت نشأت منها
 ؟اذا هنتُم لقناعات اآلخرين واآلخرون ال يهتمون لقناعاتنامل ؟بقناعات اآلخرين واآلخرون ال يبالون بقناعاتنا

اتنا وال نونا ويهينون قناعيسابات وهم يهاحلأننا نبايل بقناعات اآلخرين وحنسب هلم ، هذا استخذاء يكون
هذا ، سيكون حينئٍذ هذا استخذاء !؟اذا حنرتم قناعاهتم مذا كانوا ال حيرتمون قناعاتنالمف، حيرتمون قناعاتنا

حنن حنرتم قناعاتنا ألننا ، البد لإلنسان أن حيرتم قناعاته اليت بنيت على قناعات ومقدمات حمرتمة، استخذاء
رتمة تؤدي مىل الـمحقدمات ملاألسس وا، دمات حمرتمةنيت على أسس ومقمتأكدون من أن هذه القناعات بُ 

، فإذا كانت األطراف األخرى ال حترتم قناعاتنا، رتمة جيب أن حنرتمهاالـمحوالقناعات ، قناعات حمرتمة
  .وجزء من احرتام قناعاتنا أن ال نبايل بقناعاهتم وما يقولون !؟اذا حنن ال حنرتم قناعاتنالمف

الشهادة  مليف جهة عا :هتنياجلسن العسكري هو كمال الدين يف هاتني احلبن  ةجّ احلُ بأن  :قناعتنا تقول
ومال مذا نظرت ومذا نظر أي منساٍن مىل اآلن الوجود الديين ، هذا معىن كمال الدين، الغيب ملويف جهة عا

، يةؤسسات الدينملبكل اجتاهاته فكما قلت قبل قليل أعلى جهة يف الوجودات الدينية هي ا مليف العا
ظاهرة ، بينت بأن هذه الظواهر موجودة، قل ما شئت من التعبريات، امعات الدينيةاجل، الزعامات الدينية

ما بني طرٍف يريد ، ناهجملاد حول صحة ااحلالنقاش ، اليةملشاكل املا، شاكل األخالقيةملا، االختالف
مىل نقطٍة أكرب وأعمق وأدق ، ذلكمىل غري ، فكرية، يةلممناهج ع، هبا وطرف آخر يريد أن يغريهاالتمسك 

ؤسسات الدينية فيما بينه وبني نفسه يف داخله ال جيد ملوهو أن أعلى األشخاص يف هذه ا، من كل ذلك
بأن  :ولذلك حنن نقول مثالً ، بأن ما يتبناه هل هو هذا الصحيح لممرادي ال جيد األمان هو ال يع، األمان

هة اجليعين من ، طأ والصواباخلجهة الفقهاء كالٌم حيتمل  ،ية وهو الفقيهلمما يصدر من أعلى جهة ع
ادة اجلادة بشكل عام يف اجللكنه هو يسري يف ، النفسية هو ليس متأكدًا من أن هذا صواب أو هذا خطأ

لكن التفاصيل ال يوجد ، بنحو جممل هو يسري يف االجتاه الصحيح، طوط العامة الصحيحةاخلالصواب يف 
ا أقول يف م  ـليف مجيع االجتاهات ، انب الفقهياجلانب العقامدي أو كان يف اجليف  من كان، ضمان لصحتها

البد من جهٍة  ، هذا كله يوصل اإلنسان، انب العقامدي يف تفاصيل العقامد ال يف أصوهلا الثابتة الواضحةاجل
أن ترفع هذه ، هة البد أن تكون موجودة على األرض حىت تستطيع أن تكمل هذه النواقصاجلهذه ، كاملة

هة مما أن يرسلها اهلل كما كان يُرسل األنبياء اجلهذه ، قد ال تكون اآلن ظاهرة لكن البد من جهة، النواقص
وبأنه موجود فتنحصر هذه القضية فيه ، ونعتقد بأن اإلمامة موجودة، ومبا أننا نعتقد بأن النبوة قد ختمت

 .ينهذا معىن جممل لكمال الد، صلوات اهلل وسالمه عليه
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حنن حني ، عىن مبثاٍل وجداين أو بإيضاٍح وجداين بعبارٍة أجلىملمتام النعمة ميكنين أن أقرب ا، وأما متام النعمة
، مث ينتقل مثاًل مىل التفكري يف عاملته، يف ذاته، اإلنسان أواًل يفكر يف نفسه، ياة وما حولنااحلنفكُر يف هذه 

والعاملة اليت  ، العاملة اليت جاء منها عاملُة أمه وأبيه، وعاملة كوهنا ،عاملة جاء منها، وأكثر الناس هلم عاملتان
يفكر ، يفكر يف عاملته اليت جاء منها أو اليت كوهنا، اإلنسان يفكر يف نفسه، كوهنا عاملة زوجته وأوالده

يفكر فيما ميلكه من ، فيما حوله من مخوان من أصدقاء من رفاق من زمالء قل ما شئت من األوصاف
من أجهزٍة من وسامل من أرٍض من بيٍت من مصنٍع من سيارٍة من كل اٍم من شراٍب من ثياٍب من آالٍت طع

وهكذا كل ، يتهمليفكر يف عا ملوالعا، الشاعر يفكر يف شاعريته، ويفكُر أيضًا يف مواهبه وقدراته، شيء
ا أن نبحث لو أردن، اإلنسان هي هذه األشياء اليت تشغل بال، شخٍص يفكُر حبرفته مبوهبته بقدرته ومبهنته

، ما من شيٍء مال وهو زامل ؟حياة اإلنسان أي شيٍء من هذه األشياء هو دامم ال يزولعن هذه األشياء يف 
رتبط ملالشيء الوحيد الذي ليس له زوال الشيء ا، كل هذه األمور هي زاملة ومنتهية،  كل هذه األشياء زاملة

تتغري ، ال قيمة هلا، ومال بقية األشياء تزول،  هي هذه األشياء اليت ال تزولاألشياء اليت هلا رباط مع اهلل، باهلل
  .تتبدل وتنتهي وتندثر وتندمر ال يبقى هلا وجود

رتبطة باهلل يف قناعاتنا يف عقيدتنا يعين ملواألشياء ا، رتبطة باهلل هي األشياء اليت ال تزول باقيةملاألشياء ا
فما كان من ، رتبط باهللملرتبط مبُح م ٍد وآل حُم م د هو هذا الشيء املالشيء ا، درتبطة مبُح م ٍد وآل حُم م  ملا

حني أفكر يف نفسي أنا ، بقية األشياء زاملة، حياتنا شيء مرتبط مبُح م ٍد وآل حُم م د هو هذا الشيء الباقي
 :يف مناجيات األممة، لسجاديف مناجاة ممامنا ا، ؤمننيمليف مناجاة أمري ا، يف مناجاة أممتنا، نفسي زامل

هذه  .يتلميُّ وأنا االحأنت ، أنت الباقي وأنا الفاني، ا موالي أنت الدائُم وأنا الزائلموالي ي
مذًا كل شيٍء  - أنت الدائم وأنا الزائل -وهذه أوصاف كل شيء يدور حويل ، األوصاف هي أوصايف
كل   - الي يا موالي أنت الباقي وأنا الفانيمو  - وكل شيٍء يرتبط يب هو الزامل، يرتبط بك هو الدامم

كل شيٍء يرتبط   - يتلميُّ وأنا االحأنت  -وكل شيٍء يرتبط يب هو الفاين ، شيٍء يرتبط بك هو الباقي
 ؟يف أي جانب، ياةاحل، الدوام، مذًا البقاء، وتملوكل ما يرتبط يب يؤول مىل ا، بك هو حي أما أنا فميت

وحنن حني نشري مىل السماء فال نشري مىل جهٍة حندد ، باقي وفاين، مم وزاملعندنا دا، اآلن عندنا اثنان
هو العايل يف دنوه ، هو العايل، اإلشارة مىل السماء مشارة مىل العلو، ولكن هذه رمزية، أبداً ، الباري فيها

ميكن حني نشري  ال، فهذا ال مكان له وال جهة له، والبعيُد يف قربه، هو القريُب يف بعده، والداين يف علوه
هذا حنٌو من التقديس مثل ما اإلنسان حينما يريد أن ، أبداً ، هكذا فليست اإلشارة مىل مكاٍن ومىل جهة

رتم فيقول له هكذا يؤشر يعين على رأسه الـمححيرتم شخصًا مثاًل فيطلب منه الشخص العايل أو الشخص 
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هذه  ؟هل يوجد شيء على رأسه ؟سه فعالً فهل أن أمر هذا اآلمر هو على رأ، يقول بأن أمرك على رأسي
ليس  ؟هل من التقديس حينما أقول وأشري مىل اهلل أن أشري مىل األرضيعين ، رموز تقديس واحرتام، رموز

فحني أقول هو الدامم وأنا الزامل اإلشارة هنا ليس ، وعالمة مجالل، هذه عالمة احرتام، من االحرتام هذا
سبحانه من هو هكذا ، جيل عن كل نقص، جيل عن الزمان، كانملجيل عن ا، مىل مكاٍن هلل سبحانه وتعاىل

، حية، باقية، مذًا عندنا هنا جهتان جهة داممة، يتملاي ُّ و احل، الباقي والفاين، الدامُم والزامل، ال هكذا غريه
يرتبط هبا سيكون ية ما احلهة اجلو ، يتة ما يرتبط هبا سيكون ميتاً ملهة ااجلفقطعًا ، ميتة، فانية، وجهة زاملة

هة اجلهذه ، نطقيملهة الداممة هذا الشيء ااجلنكون مع  ؟فمع من نكون، حنسبها حساب جتار، حياً 
واليوم يُقرأ يوم ، يف دعاء الندبة، الباب واضح، هةاجلنريد أن نطرق باب هذه  ؟أين باهبا، الداممة أين هي

الذي نناجيه يف دعاء  ؟من هو، هو هذا الباب - اهلل الذي منه يؤتى بابُ  أينَ  -فتوح ملالباب ا، معةاجل
  :الندبة

تصُل بين األرض لما السببُ  أينَ ، وجه اهلل الذي إليه يتوجه األولياء أينَ ، اهلل الذي منه يؤتى بابُ  أينَ 
متى ، هل إليك يا ابن أحمد سبيٌل فُتلقى -طاب له اخل - صطفىلمأنت يا ابن النبي ا أينَ ، والسماء

متى ننتقع من عذب مائك فقد ، متى ننتهل من مناهلك الروية فنروى، نك بغده فنحظىيتصل يومنا م
هة اليت فيها اجل، هة مذًا اليت تبقىاجل، مع اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه، طاب معهاخل - طال الصدى

، حياتنا هو هذامذا كان هناك شيء له قيمة يف ، التمسك مبُح م ٍد وآل حُم م د، هةاجلهي هذه ، منفعة لنا
النعمة مىت تكون ، عم األخرى زاملةنألن ال، متام النعمة هو هذا، وهي هذه النعمة، باقي األشياء ال قيمة هلا

مذا زالت النعمة ال قيمة هلا يعين مذا كان مثاًل اآلن اإلنسان مثاًل يُعطى ، حينما تكون ثابتة ال تزول ؟تامة
ما راح يستشعر بلذة هذه ، ساعتني أو اسكن فيه شهر وأخرج منهقصرًا فخمًا يُقال له اجلس فيه ساعة 

لكن حينما يقال له خذ هذا القصر الفخم وأسكن فيه مىل آخر عمرك يستشعر حالوة هذه ، النعمة
ماذا يصنع هبا يف ، دة ثالث ساعاتملأما أن يقال له مثاًل خذ هذه السيارة الفارهة وأستعملها ، النعمة

تدوم نعمة  الالنعمة اليت ، يضطرب هذا اإلنسان ال يدري يستعملها يف أي مكانأصاًل  ؟ثالث ساعات
فأي النعم يف حياتنا ، حينما تكون داممةو  حينما تدوم ؟مىت تتم النعمة، متام النعمة هو دوامها، ناقصة

كل شيء مرتبط ،  ما كان مرتبطًا مبُح م ٍد وآل حُم م د هو هذا الذي يدوم فتمام النعمة هنا ؟ميكن أن تدوم
ت لمواليوم أك، عىنملفحينما نقول كمال الدين ومتام النعمة هو ممام زماننا هبذا ا، بإمام زماننا هو هذا التام

لذلك عندنا يف الروايات هذا ، عىنملمكمال الدين وممتام النعمة هبذا ا، لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت
يف أبواب مقدمة ، زء األول من وسامل الشيعةاجل، ليهر رضوان اهلل تعاىل عاحلوسامل الشيعة لشيخنا 



 الحلقة الثانية والعشرون ام زماننا صلوات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إم

- 016 - 

عن أبي حمزة  -الرواية ، ضمونملأخذ هذه الرواية روايات كثرية يف هذا الباب يف نفس هذا ا، العبادات
 بُني اإلسالم على خمس: إقام الصالة -ممامنا الباقر صلوات اهلل عليه  - الثمالي قال: قال أبو جعفر

البيت  كن أن نقول ح ج ُّ مي - إقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت -عىن ملة نفس امقام ومقامة الصال -
  .فجعل في أربٍع منها رخصة، وصوُم شهر رمضان والوالية لنا أهل البيت -وكذلك ِحُج البيت 

 - بعاً را - وحج البيت - ثالثاً  - وإيتاء الزكاة - ثانياً  – إقام الصالة - أوالً  – بُني اإلسالم على خمس
يجعل في  لمفجعل في أربٍع منها رخصة و  ،والوالية لنا أهل البيت - خامساً  - وصوُم شهر رمضان

فجعل في أربٍع منها  -لذلك الرواية تقول ، وهذه مشارة واضحة حىت العبادات منقطعة - الوالية رخصة
ولذلك ، الغيب بالوالية ملعا مىل، دوام هذه العبادات وانتقاهلا بالدرجة العالية مىل خمزن الغيب - رخصة

هكذا أخربونا هم صلوات اهلل وسالمه ، الذي ال يوايل علّيًا وآل علي ؟سيان عند اهلل من صلى أو زنا من
ال ، سنا األدلة وأوصلتنا األدلة مىل هنالمحنن ت، أيقنا هبم نحن، وهذه قناعاتنا حنن اقتنعنا هبم، عليهم أمجعني

فجعل  -والقناعات هي اليت قادتنا مىل هنا ، اقتنعنا حنن، اآلخرين مىل أي جهةفليصل ، عالقة لنا باآلخرين
ال يزكي  - تكن عليه الزكاة لميكن له مال  لميجعل في الوالية رخصة من  لمفي أربٍع منها رخصة و 

 ؟يعين هل أهندم مسالمه، وما كان يدفع الزكاة، مذا ما كان عنده مال - بُني اإلسالم على خمس -يقول 
 يكن له مال فليس عليه حج لمومن ، تكن عليه الزكاة لميكن له مال  لممن  -ما موجود عنده زكاة 

ومن قالت الرواية بين ، ال ؟هل ُهدم مسالمه، جاحلما عنده مال ُهدم ، يعين ما عنده مال هدمت الزكاة -
يأيت  مليعين  - قاعداً  ومن كان مريضًا صلى -قيقي على شيء واحد احلمذًا البناء ، اإلسالم على مخس

رض ملومذا استمر ا - ومن كان مريضًا صلى قاعدًا وأفطر شهر رمضان -بالصالة على شكلها الكامل 
صحيحًا كان أو  -الوالية مطلوبة من اإلنسان  - وأفطر شهر رمضان والواليةُ  -معه أصاًل ال يصوم 

الصالة  - بُني اإلسالم على خمس -تقول  لذلك الرواية - مريضًا أو ذا ماٍل أو ال مال له فهي الزمة
، قامقاحلج الصوم الوالية وما نودي بشيٍء مثل ما نودي بالوالية الوالية هي اليت تدور عليها كل احلالزكاة 

  .الوالية هي كمال الدين وهي متام النعمة
تكن عليه  لممال  يكن له لممن  -واألمثلة اليت جئت هبا قبل قليل كلها ميكن أن تلخصها هذه الرواية 

، وأفطر شهر رمضان ومن كان مريضًا صلى قاعداً ، يكن له مال فليس عليه حج لمومن ، الزكاة
يعين ال توجد حلظة من اللحظات  - والواليُة صحيحًا كان أو مريضًا أو ذا ماٍل أو ال مال له فهي الزمة

واإلنساُن ، والوالية الزمة لعمل اإلنسان، لذلك الوالية الزمة لإلنسان، ميكن لإلنسان أن يتجرد من الوالية
  .هبا يعلو، هبا ينجو
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 يــيلي وتكفينـــممات وتغسـعند ال  ي ـــل تكفينــــحـنـر الـــي ألميــواليت
الشهادة وتكفيين يف  ملتكفيين يف عا، . تكفيين يف الدين وتكفيين يف الدنيا.. والييت ألمري النحل تكفيين

ويف كل ، تكفيين يف كل جهٍة من جهات وجودي، العقل ملالقلب ويف عا مل عاتكفيين يف، الغيب ملعا
  .جانٍب من جوانب حيايت

 يــيلي وتكفينـــمات وتغسمـلعند ا  ي ـــل تكفينــــحـنـر الـــي ألميــواليت
 كيف الناُر تكويينيف حب حيدر    وطينيت ُعجنت من قبل تكويين

سن احلبن  جةاحلو ، وعليٌّ هو كمال الدين ومتام النعمة، ومتام النعمة هذه مقدمة لبيان معىن كماُل الدين
تصُل بني األرض والسماء هو كماُل ملالسبب او ، باب اهلل الذي منه يؤتى ووجه اهلل الذي مليه يتوجه األولياء

عاين ملكل هذه ا،  عدودةملة ذات األلفاظ المالك، ة القصريةلموكل هذا تلخصه الك، ديننا ومتاُم نعمتنا
يعرف ممام  ملكيف ميوت؟ من   - يعرف إمام زمانه لممن  -رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله  تلخصها قولة

، ميوت على ضالل - مات ميتًة جاهلية -ميوت على جاهليٍة  ؟زمانه على أي هيئٍة وعلى أي طريقٍة ميوت
ديث احلوكل ، طلبملهذا ا تلخص كل - يعرف إمام زمانه مات ميتًة جاهلية لممن  -ة لمهي هذه الك
هي يف ضالل ، ديثاحللقات اليت مرت يف الفصل األول من هذا الربنامج هي يف فناء هذا احلالذي دار يف 

يعرف إمام زمانه  لممن  -ديث احليف فناء ويف جوار هذا يدور وهذا الكالم وما يأيت كله ، ديثاحلهذا 
  .مات ميتًة جاهلية

لقة الثانية والعشرين ما قبل احلاضية حنن اآلن يف مللقات ااحل هذا الربنامج  الفصل األول منتناولُت يف
لقة الثانية والعشرين كان الكالم يدور يف أحناء وأحناء خمتلفة من أحاديث أهل البيت اليت حتدثوا فيها احل

الم يف  ومر الك، وعن شؤونات ظهوره الشريف، وعن عالمم ظهوره، نات غيبتهو وعن شؤ ، عن ممام زماننا
أنا ( كمال الدين ومتام النعمة) هذا كتاُب الشيخ الصدوق، ب ما سنح به الوقتطالب حبسملكل هذه ا

هناك ، هذا الباب عنوانه ذكر التوقيعات الواردة عن القامم عليه السالم، همةملسأذهب مىل باٍب من أبوابه ا
راد منها ملالتوقيعات ا، هل البيتاء شيعة ألممصطلح بني ع، ديثاحلاء لمتوقيعات وهذا مصطلح عند ع

يف زمان الغيبة ، ألولياءه، لنوابه، جة صلوات اهلل وسالمه عليه لشيعتهاحلالرسامل اليت وردت من اإلمام 
لكن ، اءنا يلحقوهنا هبذه التوقيعاتلمأيضًا ع، فيدملق هبا كالرسامل اليت وردت مىل الشيخ احلِ أُ الصغرى وما 

جة عليه السالم احلاإلمام  والكتب اليت وردت عنالرسامل واإلجابات  هي عام مصطلح التوقيعاتبشكل 
اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه عنده نواب كثريون يف زمان الغيبة ، يف زمان غيبته الصغرى عن طريق نوابه

، نعروفون العمرياملصحيح هناك النواب األربعة ا ورمبا تتضح بعض أمساءهم من خالل التوقيعات، الصغرى
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صحيح هؤالء لكن كان معهم الكثري من ، عروفونملهؤالء األربعة الكبار ا، والنوخبيت والسمري، العمري وابنه
التوقيعات هي ما ورد ، وسيتضح هذا من خالل التوقيعات، أقل منزلًة منهم، النواب الذين هم أقل درجةً 

ه التوقيعات وأقف عندها لشرح معانيها وأنا أريد أن أقرأ هذ، جة صلوات اهلل وسالمه عليهاحلعن اإلمام 
يف الغالب هذه ، ا جاء عن ممام زماهنم صلوات اهلل وسالمه عليهف شيعة أهل البيت عمّ ألجل أن يتعرّ 
أنا سأتناول هذه التوقيعات خصوصًا اليت ذكرها الشيخ الصدوق يف  ، مل وال يُتحدث عنهاالتوقيعات هتُ 

مسني من حبار اخلزء الثالث و اجلك توقيعات أخرى أيضًا موجودة يف وهنا، كتابه كمال الدين ومتام النعمة
حىت نعرف ماذا صدر وماذا وصل من ، رمبا أيضاً منر على تلكم التوقيعات أيضاً ، لسيالـمجاألنوار لشيخنا 

ردة ومع باب التوقيعات الوا، اآلن حنُن وكتاب كمال الدين ومتام النعمة، ممام زماننا مىل نوابه ومىل أشياعه
  .عن ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

، أنا سوف ال أقرأ األسانيد ألننا لسنا حباجة مىل قراءة األسانيد ندخل مىل التوقيع مباشرةً  :التوقيع األول
صاحب الزمان ملعوٌن  عاصم الكوفي يقول: خرج في توقيعاتِ بن  سمعنا علي -بسنده مىل أن يقول 

، طرود من رمحة الباري سبحانه وتعاىلمللعون واضح هو املا - من الناس ملعوٌن من سماني في محفلٍ 
ا يقول اإلمام هنا ملعوٌن ملعون أي مطرود من دامرة الرمحة لم  ف، لعنه طرده، اللعن يف لغة العرب هو الطرد

، عحمفل يعين جمم - ملعوٌن ملعوٌن من سماني في محفٍل من الناس -من دامرة اهلدى ، من دامرة الرشد
ديث وهناك أحاديث احلهذا ، لس الذي يكثر فيه الناس يقال له حمفلالـمج، كان الذي يكثر فيه الناسملا

ال كم الشرعي الذي تدل عليه جمموعة كبرية من األحاديث تقول بأنه احل، أخرى يشري مىل حكٌم شرعي
عاملوا مع هذه الروايات وأنا ما أريد اء تلمالع، جيوُز ذكُر اسم اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يف زمان غيبته

كم خمصوص فقط يف زمان احلمنهم من قال بأن هذا  :لكن تعاملوا على حنوين، أن أدخل يف كل التفاصيل
ا ابتدأت الغيبة الكربى وخفت التقية ما بقيت التقية على حاهلا م  ل  أما ، الغيبة الصغرى وذلك لشدة التقية

اء مييلون مىل القول لملكن أكثر الع، يقولون بأن هذا األمر انتفى، لصغرىمثل ما كانت يف زمان الغيبة ا
زارات ويف سامر الكتب ال مللذلك تالحظون أنه يف كتب األدعية يف كتب او  كم سارياحلوهو أن ، الثاين

 ألن هذه رواية، عماًل هبذه الروايات، جة صلوات اهلل عليه مال للضرورة القصوىاحلُيكتب اسُم اإلمام 
الرواية ال توجد فيها مشارة أو قرينة مىل أهنا  - ملعوٌن ملعوٌن من سماني في محفٍل من الناس -صرحية 

أنا ما أريد ، رمبا الذين قالوا هبذا القول أيضًا عندهم قرامن وقناعات معينة، خمصوصة بزمان الغيبة الصغرى
ملعوٌن من سماني في محفٍل من  ملعونٌ  -لكن الرواية واضحة ، أن أدخل يف كل التفاصيل كما قلت

، مىل غري أمساءه صلوات اهلل وسالمه عليه األخرى، سناحلبن  جةاحل، نتظرملنسميه ا لذلك حنن - الناس
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، اسم اإلمام معروف، مع أنه معروف، الشيعة عرب التأريخ ال تطلق اسم اإلمام علناً ، التزامًا هبذه النصوص
كمة احلحنُن ال نعرف  ؟كمة يف ذلكاحلقد يقول قامل ما ، لموآله وسامسه اسُم رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ميكن أن جند بعض التوضيحات هلذه القضية لكن ذلك ال يعين بالضرورة أن هذه ، وراء كل شيء
طالب حنُن ال ملهناك الكثري من األمور والكثري من األوامر والكثري من ا، قيقةاحلالتوضيحات ُتصيُب قلب 

فإذا أرادت ، عصومةملهة الكاملة ااجلنعرف أن هذه هي ، ممنا حنُن نعرُف حقيقة ممام زماننا ،نعرف حقيقتها
حنُن ، لميات هلذا األمر أو كنا ال نعموراامللفيات وااخلب لمسواء كنا نع، هةاجلشيئًا فنحن نعمُل مبا تريد هذه 

ماذا ، أن يقول اإلنسان ؟ما هوان والروايات تبني من كمال اإلمي، هة الكاملةاجلهة هي اجلبأن هذه  لمنع
فيما بلغين عنهم ، ا وما أعلنواو ر م د فيما أسأنه مين أقوُل مبا قاله آل حُم م د القوُل مين ما قاله آل حُم   ؟يقول

الذي يبين على هذه القاعدة وعلى هذا األساس ال ، يبلغين فإن قويل هو قوهلم ملحىت لو ، يبلغين ملوفيما 
أو أن البحث ، يات ليس حسناً ماوراملوهذا هو التسليم ال يعين أن البحث يف ا، ياتماوراملا حيتاج للبحث يف

  .يات األشياءمميكن لإلنسان أن يبحث يف ماورا، أبداً ، يات هو أمٌر منهي عنهماورامليف ا
قد يكون لذلك من ، اإلماُم غامب وامسه غامب - ملعوٌن ملعون من سماني في محفٍل من الناس

ألنه جيعل له خصوصية ختتلف ، ات النفسية على شيعته وعلى أولياءه ما يشدد االرتباط بهحياءثريات واإلالتأ
صوصيات يؤدي مىل شدة اخلتكثر ، صوصياتاخلحينما تتكثر ، صوصية خاصة بهاخلهذه ، عن سامر األممة

وغري ، األممةلذلك جند لإلمام خصوصيات كثرية غري موجودة يف ، صوصياتاخلالتعلق بصاحب هذه 
 -صوصية أن امسه ال يذكر وممنا يذكر بألقابه الشريفة اخلمن مجلة خصوصياته هذه ، موجودة يف سامر الناس

ومن كان ، القول يف موضوع التقية رمبا تكون له صحة - ملعوٌن ملعون من سماني في محفٍل من الناس
أعتقد أن اسم اإلمام صلوات ،  هذه القضيةوالسبب كله يعود مىل، يعين القول بأن هذا األمر بسبب التقية

هم يعرفون بأن اإلمام ، ومعروفًا عند العباسيني أيضاً ، معروفًا عند الشيعة، اهلل وسالمه عليه كان معروفاً 
ال أقول عند  ، هذه القضية كانت معروفة عند الشيعة، هديلمسن العسكري هو الذي سيكون والدًا لاحل

راقبة ملاذا هذه املومال ، وحىت عند العباسيني، لشيعة كانت القضية معروفةكل الشيعة لكن عند زعماء ا
، والتفاصيل مذكورة ومعروفة، سن العسكري وعلى نساءه وعلى عاملتهاحلالشديدة على بيت اإلمام 

قد يكون للتقية مدخلية يف ذلك لكن يف أفق ، سألة ليس فقط قضية تقيةملمذًا ا، فالقضية كانت معروفة
صوصيات اخلا تكثرت لمّ لذلك أنا قلت هذه خصوصية وك، القضية أبعد من موضوع التقية، جداً حمدود 

فالبد من مجياد ، غامب رمبا يكون التعامل معه ضعيفاً  ما يكون اإلمالم  باعتبار أن اإلمام غامب ف
، ل مع اإلمامعرب الرمزية يف التعام، عرب اإلحياء، أوصاف طرق ووسامل عرب التلقني من مجياد، خصوصيات

ومن مجلة هذه األساليب اليت فيه جنبة ، جة صلوات اهلل وسالمه عليهاحلتوثيق العالقة مع اإلمام ألجل 
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ملعوٌن ملعون من سماني في محفٍل  -يه وجنبة رمزية قضية مخفاء ذكره الشريف وعدم النطق بامسه ممحيا
 .من الناس

كتبُت إلى صاحب الزمان عليه  - :اهلمداين قال احلصبن  دبسنده حُم م   :التوقيع الثاين، الرواية الثانية
ما هو  - ديث عن الذي روي عن آباءك عليهم السالمالحعونني بقرّ السالم إن أهل بيتي يؤذونني ويُ 

ون ما قال أويحكم أما تقر  :فكتب عليه السالم، نا وخدامنا شراُر خلق اهللامُ وّ أنهم قالوا قُـ  -ديث احل
ونحُن واهلل القرى التي بارك اهلل فيها  عَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً{}وَجَ :عز  وجل  

ورد مثله ، ات األممة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيلمهذا التوقيع أيضًا يف ك - وأنتم القرى الظاهرة
فماذا يكتب الكاتب وهو ، ات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيات غريه صلو لمات اإلمام الصادق ويف كلميف ك

أهل بييت يعين عاملته  - إن أهل بيتي يؤذونني -يكتب لإلمام  ؟اهلمداين ماذا يكتب احلصبن  م دحُم  
، عونين يعين السخرية الشديدةرِّ ق  أو يُـ ، التقريع يعين التعنيف يف القول - عوننيرّ قَ يؤذونني ويُـ  -وعشريته 
إن أهل بيتي يؤذونني  -أو يبكتونين التبكيت التقريع هو التبكيت أو السخرية الشديدة ، لشديدةالسخرية ا
ديث عن الذي الحإن أهل بيتي يؤذونني ويقرعونني ب -وقد يأيت التقريع أيضاً مبعىن التعيري  - ويقرعونني

قصود من القوام سواء  ملا - امناوّ قُـ  -قوامنا يعين الذين يقومون بأمرنا  - امناوّ روي عن آباءك أنهم قالوا قُـ 
، قصود يعين خدم األممةمليف حياة األممة ا، كان ذلك يف حياة األممة أو بعد رحيلهم عن هذه الدنيا

وكذلك بعد رحيل األممة ، هؤالء هم القوام، الفقهاء والزعماء من أصحاب األممة، أصحاب األممة القريبني
اء الشيعة هؤالء لمع، ام األممةوّ فقهاء الشيعة هؤالء هم قُـ ، جةاحلام أو مثاًل يف غيبة اإلم، ياةاحلعن هذه 

امنا وّ قُـ  - هلا رباط بدين الناس الذين ينوبون يف شؤون الناس اليت، الذين ينوبون عن األممة، هم قوام األممة
 -عىن ملذا ااإلمام نفى ه ؟فماذا كتب اإلمام، هذا كان ينقل عن األممة الكالم - راُر خلق اهللوخدامنا شِ 

  :عز  وجل  ون ما قال أويحكم أما تقر  :فكتب عليه السالم

ونحُن واهلل  - :مث يقول، اآلية من سورة سبأ }وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً{
، اءلميعين الع، ديثاحليعين رواة ، فقهاءيعين ال، يعين قوام أهل البيت - القرى التي بارك اهلل فيها وأنتم

هؤالء الوسامط فيما بني األممة وما بني عموم الشيعة عامة ، يعين كبار رجالت الشيعة، يعين زعماء الشيعة
،  وورد عندنا يف روايات كالم دار بني اإلمام الصادق وبني أيب حنيفة - وأنتم القرى الظاهرة -الشيعة 

واألممة ، قتادة ومثل هذا ورد أكثر من كالم أكثر من حالة قر وبني مفسر البصرةكالم دار بني اإلمام البا
قصود بالقرى اليت باركنا فيها هذه القرى ملخالفني هلم عن معىن هذه اآلية فيجيبون بأن امليسألون أولئك ا
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 فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِنيَ{}سِريُوا  :فاإلمام يقول ألن اآلية تستمر، دينةملاليت باركنا فيها يقولون بأهنا مكة وا
والناس الذين  ؟ما أكثر السرق مبكة، جيج يكثر السراقاحلأيام  ؟فاإلمام يسأهلم ما أكثر السرق مبكة

وكان ، سافة طويلة أال خيرج عليهم قطاع الطرق ويقتلوهنم ويأخذون أمواهلمملدينة املخيرجون من مكة مىل ا
نفس الكالم الذي يشري مليه ، منا القرى اليت باركنا فيها هم أممة أهل البيتقال م، هذا حيدث يف التأريخ

كما يقول ممام   - ونحُن واهلل }وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً{ - :قال، هذا التوقيع
رداً ، ام أهل البيتوّ أنتم يعين قُـ  - م القرى الظاهرةونحُن واهلل القرى التي بارك اهلل فيها وأنت -زماننا 

  .امنا وخدامنا شراُر خلق اهللوّ قُـ  -تقدم ملعلى الكالم ا
ولكن ، اءلمومن أكثر التوقيعات اليت تروى وينقلها الع، ا التوقيع من أشهر التوقيعاتوهذ :التوقيع الثالث

بن  اء أن مسحاقلموالذي يعتقد بعض الع، قوبيعبن  هذا توقيع مسحاق، ينقلون مقطعًا من هذا التوقيع
بن  حدثنا حُم م د :رباخلخصوصًا وأنه يف السند يف سند هذا ، يعقوب الكليينبن  ح م دمـليعقوب هو أخ 
بن  اء يظن بأن مسحاقلمالبعض من الع ،يعقوببن  عن مسحاق (صاحب الكايف)يعقوب الكليين 

بن  يعقوب قال: سألُت ُمَحم دبن  عن إسحاق -الكليين يعقوب بن  يعقوب هو أخ أو شقيق حم م د
أشهر ، النامب الذي كانت نيابته أطول مدة من كل النواب اآلخرين، وهو النامب الثاين - عثمان العمري

بن  قال: سألُت ُمَحم د -عثمان العمري رضوان اهلل تعاىل عليه بن  جة األربعة هو حُم م داحلنواب اإلمام 
فورد التوقيُع  ي  لَ ري رضي اهلل عنه أن يوصل لي كتابًا قد سألُت فيه عن مسائل أشكلت عَ عثمان العم

يعقوب عن طريق بن  يعين هذا التوقيع وصل مىل مسحاق - بخط موالنا صاحب الزمان عليه السالم
بعض ، جةاحلألن ليس كل التوقيعات جاءت خبط اإلمام ، جةاحلعثمان العمري خبط اإلمام بن  حُم م د

من مجلة ، جةاحلوبعض التوقيعات جاءت خبط اإلمام ، خبط السفراء، التوقيعات جاءت خبط النواب
 فماذا يقول مسحاق، يعقوببن  توقيع مسحاق، جة هو هذا التوقيعاحلالتوقيعات اليت وردت خبط اإلمام 

  ؟يعقوببن 
 - ا ما سألت عنهأمّ  -الشريف  نقرأ التوقيع - فورد التوقيُع بخط موالنا صاحب الزمان عليه السالم

عن أي شيء  - تكا ما سألت عنه أرشدك اهلل وثبّ أمّ  -يعقوب بن  إلسحاق ؟نملاإلمام هنا يكتب 
يعين من  - نكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنالمُ تك من أمر اا ما سألت عنه أرشدك اهلل وثبّ أمّ  - ؟سأل

يعين من مثاًل ذراري  - وبني عمنا -يعين من العلويني  - نكرين لي من أهل بيتنالممن أمر ا -اهلامشيني 
ا ما أمّ  - قصود من بين عمناملطلب من العباسيني أو مثاًل من ذراري جعفر الطيار هذا املعبد ابن  العباس
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يعين من العلويني من ذراري عليٍّ  - نكرين لي من أهل بيتنالمتك من أمر اسألت عنه أرشدك اهلل وثبّ 
أنه ليس بين  لمفأع -يعين أيضاً من اهلامشيني لكن من ليس ذراري عليٍّ وفاطمة  - عمناوبني  -وفاطمة 

سن العسكري يعين حدثت فتنة استشهد اإلمام احلألنه بعد شهادة اإلمام  - وبين أحٍد قرابة عز  وجل  اهلل 
ان أبيه كان عددهم جة يف زماحلجة وهو صغري السن والذين رأوا اإلمام احلسن العسكري وغاب اإلمام احل

هناك مقدمات ، كومةاحلخمططات سياسية من قبل ، هناك مقدمات سياسية، حدثت فتنة، حمدوداً 
، أدت مىل حدوث فتنة، ومسامل أخرى موجودة، وخمططات حىت من داخل العلويني مثل قضية جعفر

ومن مجلتهم أيضاً ، اجمموعات كثرية انقسمو ، انقسموا مىل عدة جمموعات، أنقسم الشيعة، وأنقسم الناس
الذين كانوا من مجلة شيعة أوالد عليٍّ وفاطمة واهلامشيون من غري ، العلويون الذين كانوا من شيعة أهل البيت

نكرين لي من أهل لمأما ما سألت عنه أرشدك اهلل وثبتك من أمر ا -أهل البيت أيضًا مشلتهم الفتنة 
سواء كان  - وبين أحٍد قرابة ومن أنكرني فليس مني وجل   عز  أنه ليس بين اهلل  لمبيتنا وبني عمنا فأع
وبين أحٍد قرابة ومن أنكرني فليس مني  عز  وجل  أنه ليس بين اهلل  لمفأع -يني مشامن العلويني من اهل

أما كانت ، وهذه القرابة انتهتمثل ما كان ابن نوح فيما بينه وبني نوح قرابة  - وسبيله سبيُل ابن نوح
  .انٍ لممودُة س

 يك ُّ بني نوٍح وأبنه رحمُ  ملو    اً اٍن له رمحلمكانت مودُة س
ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيُل ابن نوح عليه  -ودة هي اليت جتعل الصلة وجتعل الرمحية موجودة ملا

وكان  - أما سبيُل عمي جعفر وولده -باعتبار أن جعفر أدعى اإلمامة  - أما سبيُل عمي جعفر، السالم
مثل  - أما سبيُل عمي جعفر وولده فسبيُل إخوة يوسف -ده أوالد كثريين نذرية كثرية جعفر كان ععنده 

فعلوا معي وأيضاً فيها مشارة مىل أن جعفر سيتوب مثل ما تاب  خوة يوسف بأخيهم يوسف هؤالءما فعل م
هذه هنا مشارة ، وابولذلك منقول هذا الكالم بأنه ال تقولوا جعفر الكذاب وقولوا جعفر الت، مخوة يوسف

من فعلوا معي كما  ينيع - أما سبيُل عمي جعفر وولده فسبيُل إخوة يوسف -موجودة مىل هذه القضية 
يح مىل أهنم سيتوبون كما تاب لموفيها مشارة كما قلت وت، فعل أبناء النيب يعقوب مع أخيهم النيب يوسف

الُفق اع هو ، الُفق اع هو البرية - اع فشربه حرامأما الُفق   -وقال هلم يوسف ال تثريب عليكم ، مخوة يوسف
لكن يف ذلك ، اآلن يصنع من أكثر من مادة، يف ذلك الزمان من الشعري هوكانوا يصنعون، تسميٌة للبرية

طبعاً هناك من فقهاء  - أما الُفق اع فشربه حرام -ختمر وهو البرية ملماء الشعري اهو الزمان يُقصد بالُفق اع 
والُفق اع مخر يف روايات ، لكن يف فقه أهل البيت الُفق اع حرام، فني ألهل البيت من يقول حبلية شربهخالملا

فشربه حرام وال بأس  -وهو البرية  - أما الُفق اع -دود احلمر يف باب اخلوشاربه حيُد حبد ، أهل البيت
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اب لمن اختلفوا يف معىن الشدثو الـمحاء لمالع، اب نوع شراب كان يف ذلك الوقتلمالش - ابلمبالش
اب هو نوع شراب لمهناك من قال بأن الش، عرف بالضبط ما هو نألنه ما موجود اآلن يف عصرنا حىت

باللغة العربية أو  لمأن الشي، ك كما يقولون باللغة الفارسيةلمأو الش، لميسمى بالشي يصنع من بذور نبات
فهذا يؤخذ ماءه ويرتك مدة ، فيه بذور شبيه ببذور الشعري فيقولون هذا نوُع نبات، ك باللغة الفارسيةلمالش

ويستعان به على عملية ، يستعان به على ختدير الوجع ؟ولكنه ليس مبسكر وممنا يستعان به على أي شيءٍ 
بني معىن اإلسكار وبني معىن ألن الناس خلطوا ، فشاع بني الناس أنه حرام، أن ينوم اإلنسان، التنومي

وال بأس  -فلذلك هنا يف التوقيع يقول ، واإلسكار شيء ثاين، التخدير والتنومي شيء، التخدير والتنومي
فهناك ، يقال الشلغم والشلجم، أو الشلجم، اب هو ماء الشلغملموهناك قوٌل آخر بأن الش - ابلمبالش

يُطبخ ، اً اء يعين يُطبخ الشلغم مث يعصر عصر ملوكان هذا ا، اء الشلغمملاب هو اسٌم لممن يقول بأن الش
وكان يُعمل هبذا ، ابلماء ُيرتك لفرتة ُيسمى بالشملما استخرج من هذا ا، طبخًا جيداً مث يُعصر عصرًا جيداً 

فهو جواب ، اب هو نوع شراب ليس موجودًا اآلنلمبالنتيجة الش، ورمبا حىت يف غريها، يف بالد فارس
  .يعقوببن  لسؤال مسحاق

ق اع باعتبار هناك من يقول بأن الُفق اع جيوز شربه كما قلت هناك من فقهاء اذا سأل عن الفُ مل - أما الُفق اع
اب وأما أموالكم فال نقبلها إال لمأما الُفق اع فشربه حرام وال بأس بالش -خالفني من قال بذلك ملا

إال وأما أموالكم فال نقبلها  -ألجل التطهري حنن نأخذ هذه األموال مال ألجل التطهري  - لُتطهروا
ومن شاء فليقطع فما آتني اهلل  -من شاء أن يعطي ويدفع األموال فليصل  - روا فمن شاء فليصللُتطهّ 

وممنا حنن ، من طريق النواب والسفراء يعين أنا لسُت حمتاجًا ألموالكم اليت توصلوهنا ميل   - خيٌر مما آتاكم
روا فمن شاء فليصل ومن قبلها إال لُتطهّ وأما أموالكم فال ن -لتطهريكم  ؟نقبل األموال منكم ألي شيءٍ 

يعين أمر الفرج  - وأما ظهور الفرج فإنه إلى اهلل تعالى ذكره، شاء فليقطع فما آتني اهلل خيٌر مما آتاكم
وهذه ، الذين جيعلون وقتًا حمددًا ومعينًا هؤالء كذبوا - وكذب الوقاتون -موكوٌل مىل اهلل سبحانه وتعاىل 

هدوي الذي جاءنا منقواًل عن النيب وآله أو ملالفكر ا، هدويملاعد الثابتة يف الفكر اقاعدة عندنا من القو 
أي واحد يوقت نقول له بأن هذا التوقيت يف أحسن ما ، جة قاعدة كذب الوقاتوناحلمنقواًل عن اإلمام 

اهلل تعالى وأما ظهور الفرج فإنه إلى  -ومال كذب الوقاتون ، يءه بأن هذا التوقيت خاطنريد أن نقول ل
كيف نستطيع أن حندد زمان الظهور باليوم  ؟قدماتملكيف نوقت وحنن ال منلك ا  - ذكره وكذب الوقاتون

على أساس  ؟رمبا البعض يوقت على أي أساس ؟عطيات على ذلكملقدمات واملأو بالسنة وحنن ال منلك ا
الرؤى ، ستنج نتامج يقينيهنامات ليست معطيات ميكن على أساسها أن نملالرؤى وا، ناماتملالرؤى وا
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، هي يف دامرة التبشري، بشراتملولو كانت صادقة فهي ال تعدوا حد ا،  غالبها ليست صادقةنامات يفملوا
فال ميكن االعتماد على ، الزالت الشيعُة ترىب باألماين، هي يف دامرة األماين الزال الشيعُة ترىب باألماين

وكذلك ال ، قد تكون مبشرات مفرحات مؤنسات نعم، الشريفنامات يف تعيني وقت الظهور ملالرؤى وا
اسي و كي ي،  مال مذا كان هكذا كي يفرح اإلنسان نفسه، ميكن التوقيت على أساس مجع القرامن من الروايات

أن جيمع القرامن من خالل الروايات وهذه الرواية تدل على فالن ، ال على وجه اليقني، اإلنسان نفسه
وجيمع قرينه من هنا ، اضيةملدث الفالين الذي حدث يف السنة ااحلالرواية تدل على  وتلك، وجود اآلنملا

مذا كان على ، ال مشكال يف ذلك، لكن ال على أساس اليقني، وقرينه من هناك مث يصل مىل وقٍت معني
لكن أن يكون هناك توقيت على أساس هذه و  سبيل األمل وعلى سبيل األمنية ال مشكال يف ذلك

، ألننا ال منلك كل الروايات والروايات اليت هي بني أيدينا وقع فيها حذف، عطيات ناقصةمله ات هذعطياملا
أو الروايات اليت حتدثت عن أمساء ، طب الطويلةاخل، خصوصًا الروايات الطويلة، وقع فيها اشتباه يف النقل

  .نساخ على سبيل االشتباهأو ينسخها الض األحيان قلوهنا يف بعومسميات ما كان الناس يعرفوهنا فين
سين عليه الحوأما قوُل من زعم أن ، وأما ظهور الفرج فإنه إلى اهلل تعالى ذكره وكذب الوقاتون

هناك جمموعات كانت من مجلة ، هناك من يقول هبذا القول - يُقتل فكفٌر وتكذيٌب وضالل لمالسالم 
هناك كتاٌب ، موعات رمبا اإلمساعيليةالـمج موعات وهذه منالـمجهناك جمموعة من مجلة ، شيعة أهل البيت

هذا الكتاب ُيسمى ، عمر بريء من هذا الكتاببن  فضلملعمر وابن  فضلملموجود يُنسب مىل ا
ات فضليملا، فضليات اسٌم لكتاٍب آخرملا، قيقة ليست امسًا هلذا الكتاباحلفضليات يف ملوا، فضلياتملبا

جمموعة األحاديث اليت ، ات عن األممة الذين عاش يف عصرهمفضل مجع فيه الروايمله ابتاسٌم لكتاٍب ك
األوامل من ، وهذا الكتاب اآلن ليس موجودًا بني أيدينا، فضلياتملفضل وضعها يف كتاب مساها املمجعها ا

وهو ، هذا موجود اآلن وصل ملينا، فضلملوهناك كتاب توحيد ا، دثني وصل الكتاب مليهم ونقلوا منهالـمح
أما هذا الكتاب الذي يسمى بكتاب ، عمر رضوان اهلل تعاىل عليهبن  فضلملالصادق على ا ممااإل هُ ما أمال

يف هذا الكتاب ، براٌء من هذا الكتاب فضلملعمر فابن  فضلًا مىل امللماهلفيت الشريف والذي يُنسب ظ
، ل يف كربالءتقيُ  ملسني عليه السالم احلموجودة روايات منسوبة مىل اإلمام الصادق عليه السالم تقول بأن 

  ؟مضمون هذه الروايات ما هو
وممنا ، وعيسى اهلل سبحانه وتعاىل ما أذن بقتله، شرف من عيسى عليه السالمسني أاحلبأن  :الروايات تقول

 مليُقتل و  مل، سنياحلفيقولون فهل أن عيسى أشرف من ، ه هلمتل هو شخٌص آخر شبّ لب والذي قُ الذي صُ 
هناك مالمكة ، سينية جيري عليها كل هذه اآلالماحلسني والعاملة احلو ، الصلب ملوأالقتل  ملعليه أ يجير 

سني وهؤالء هم احلسني وعاملة احلسني وأصحاب احلسني وآل احلأنزهلم اهلل مىل األرض وألقى عليهم شبه 
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، يت الشريفهذا موجود يف كتاب اهلف، سني وأصحابه وعاملته رفعوا مىل السماءاحلو ، الذين قتلوا يف األرض
عمر به ومن كتبوا على الكتاب بأنه هذا بن  فضللمهذا الكتاب ال صلة ل، ومطالب أخرى أيضًا موجودة

جموعة شاذة ومنحرفة وبعيدة عن فكر اإلمام الصادق مـلا كتاب هذ، عمربن  فضلملالكتاب منقول عن ا
لسابقني عن اإلمام الرضا وعن غريه ولذلك الروايات ليس فقط يف التوقيعات حىت عن أممتنا ا، عليه السالم

وهذه كانت ، سني ما قتل يف كربالءاحلمن األممة اللعن على هؤالء والرباءة من هؤالء الذين يقولون بأن 
لكن أعتقد ، ع يعين قدمياً كان خمفياً بِ مطبوع اآلن طُ  لموهذا الكتاب للع، جمموعة موجودة تقول هبذه العقيدة

اإلمام هنا ، ات طُبع هذا الكتاب خرج مىل العلن يسمى بكتاب اهلفيت الشريفمن السبعينات وبعد السبعين
 لمسين عليه السالم الحوأما قوُل من زعم أن  - وضوع يقولملصلوات اهلل وسالمه عليه يشري مىل هذا ا

قطع ملهذا ا، ل واستشهد يف كربالءتِ سني قُ احل، هذا كفر وتكذيب وضالل - يُقتل فكفٌر وتكذيٌب وضالل
  :الرسالة مستمرة، عروف هو جزء من هذا التوقيعملشهور واملا

 ...  تي عليكم وأن حجة اهللجّ وادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حُ الحوأما 
وه أو قد مسعوا به أو ينقل على أشاهدين حيفظونه أو قد قر ملعروف ورمبا الكثري من املشهور واملقطع املهذا ا

يعقوب مىل بن  أسئلة مسحاق، يعقوببن  ا هو مقطع من رسالة طويلة هي رسالة مسحاقهذ، الفضاميات
فوقت الربنامج ، قطع أقُف عندهملهذا ا، عثمان العمريبن  جة من طريق النامب الثاين حُم م داحلاإلمام 
معة القادمة اجلمىل يوم األسبوع القادم  أتركه مىل، ن فيهقطع ألنه مهم وحيتاج مىل تأمل ومتع ُّ ملوهذا ا، انتهى

  .من شاء اهلل تعاىل أستمر من حيث انتهيت
كي يطلع ،  ن شاء اهلل حلقات الفصل الثاين من هذا الربنامج تدور يف توقيعات صاحب األمر والزمانوم

، نتظرون له على ما كتب يف توقيعاته الشريفة مىل نوابه وسفراءه صلوات اهلل وسالمه عليهملشيعته وحمبوه وا
اضية أختُم به مللقات ااحلوأختُم حديثي مبا كنت يف ، سناحلبن  جةاحللتقيكم من شاء اهلل على مودة أ

أقوُل ، سن صلوات اهلل وسالمه عليهاحلبن  ةجّ احلُ ديث يف بيتني من الشعر أخاطب هبما ممام زماين احل
  :بقية اهلل سيدي يا

 رابُ ـــمني خـالي وبني العــنـيـوب     فليت الذي بيين وبينك عامرٌ 
 وليتك ترضى واألنام غضابُ     رةٌ ـاة مريـــحيـو والـــلـحـك تـــوليت

 
 .أسألكم الدعاء مجيعاً يف أمان اهلل، وال أبايل هبم



 

 عشرونالالثالثة واحللقة 
 

 فاسُتجِمعت ُمذ رأتك العنُي أهوامي  ٌة  ـــرقـــواٌء مفـــي أهـكانت لقلب
 يـــامـــــيـي ودنـــنـا ديـرك يـــذكـالً بـغـــــــش  تركت للناس دنياهم ودينهُم  

نتظرون لفرج حُم م ٍد وآل ملعليكم أيها ا المُ الس  ، ركاتهورمحة اهلل وبالس المُ  عليك  يا داعي  اهلل وربّاين آياتِه 
  .حُم م د صلوات اهلل عليهم مجيعاً ورمحة اهلل وبركاته

لقة احليف هذه ، لقة الثالثة والعشروناحل، سن العسكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهاحلبن  ةُ جّ احلُ 
سيكون جوابًا لسؤاٍل جاء يف رسالٍة أرسلها أحد  :الباب األول :يف جهتني، سأجعل حديثي يف بابني

ووعدت ، ودة دوت يت يفملوذكرت الرسالة يف آخر حلقٍة من برنامج ا، وقد ذكرت السؤال، ؤمننيملمخواننا ا
الرسالُة من األخ العزيز سامي ، لقة من هذا الربنامجاحلصاحب السؤال أن أجيب على سؤاله يف هذه 

أقرأ ، رتك كلهلكن ما ال يُدرك كله ال يُ ، دًا وحباجة مىل حبٍث يف عدة حلقاتوضوعُ مهٌم جملوا، يقيصدّ 
  :السؤال هنا يكون، قدمةملبعد ا، ا فيها من موضوٍع مهمِلمالرسالة 

رفية ية ظأن للغيبة أسباٍب تأرخي أم، سن هي برنامٌج مهلٌي ثابت غري خاضٍع للبداءاحلبن  ةجّ احلُ هل أن غيبة 
الظروف  يؤوف وعدم وجود الناصر وعدم هتاخلمذا كانت غيبة اإلمام بسبب  ؟اءلمن العكما يقول الكثري م

يغب اإلمام وأنشأ دولته اإلهلية  لمف تكن ملفلو أن هذه األسباب ، أي ألسباٍب تأرخيية ظرفية، وضوعيةملا
ومذا كان ذلك ؟ رونأم أنه سيخلفه أممٌة آخ ؟العادلة فهل أن حياته الشريفة كانت ستطول مىل هناية التأريخ

ة وسيكون بذلك عددهم أكثر جّ فإن األممة سيتسلسلون مىل هناية التأريخ باعتبار عدم خلو األرض من حُ 
وذلك حسب قانون البداء ، ومبا أن السيناريو الثاين هو الذي حتقق وهو سيناريو الغيبة، من اثين عشر مماماً 

ه بالغيب وليس مخبارًا عن جعٍل لمممامًا ناجتًا عن ع فيكون بالتايل حديث النيب األعظم عن االثين عشر
عل التكويين غري خاضٍع للظروف التأرخيية يف أصله وال للبداء حسب اجلألن ، تكويين الثين عشر مماماً مهلٍي 

 وجعلٌ ، سن برنامٌج مهلٌي ثابتاحلبن  جةاحلما أراه فإن بنية الفكر الشيعي تُفضي حتمًا مىل اعتبار غيبة 
وفق بني فكيف ن، وف وغريهاخلوضوعية مثل ملوليس خاضعًا ألي سببًا من األسباب التأرخيية وا تكويين
جلعٍل تكويين مهلي بأن األممة عددهم اثنا عشر وأن األرض ال ختلو من حجة مىل يوم القيامة دون وجوٍد 

وف أو اخلليست بسبب فالغيبة ، القول بأن الغيبة برنامٌج مهلٌي ثابت وجعٌل تكويين غري خاضٍع للبداء
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لوجيا عميقة و من هلذه الغيبة الشريفة فلسفة انطلوجيا وانرتب، الظروف ألن ذلك ينقُض عقيدة اإلمامة برمتها
أكثر اتساعاً حلكمٍة مهلية فتكون الغيبُة فتحًة يف الوجود اإلنساين تنتظم  ايثالـمحتعايل و ملسافة بني املجتعل ا

اص اخللروحي والزمن الديين والسياسي بشكٍل يكون لكل عنصٍر منها جماله العالقة بني القدس والدنس ا هفي
 تعايل وتتمملزل انايث ويتالـمحاالن فريتقي الـمجمىل حني الظهور الشريف فيتوحد  تضايفدون تداخل أو 

  .مىل آخر الرسالة، وراثة األرض
وردت يف الرسالة أو من  اليتصطلحات ملهذا أهُم الكالم الذي جاء يف هذه الرسالة رمبا هناك من ا

هل أن غيبة اإلمام أمٌر  :شاهدين خالصة السؤال يقوُل هكذاملقد تكون غري واضحٍة لبعض ا اليتات لمالك
وسواء حدثت تلك الظروف السياسية  ؟رقدّ أم أن غيبة اإلمام أمٌر مُ  ؟خاضٌع للظروف ولسنن التأريخ
مذا كانت  :ألنه يقول، حتدث فإن اإلمام يغيب ملم سن العسكري أاحلواالجتماعية بعد شهادة ممامنا 

، يغب ملالقضية خاضعة للظروف السياسية واالجتماعية هذا يعين لو كانت الظروف مؤاتية لبقي اإلمام و 
وحينئٍذ حينما يستمر الزمان هل يبقى اإلمام حياً مىل آخر الزمن حىت يبقى العدد االثنا عشر ثابتاً وهو عدد 

هذا العدد الثابت ، اإلمام يرحل عن هذه الدنيا ويأيت بعده أممة وبالتايل سيتغري هذا العددأم أن ، األممة
يف ذلك وأين  فأين السر ُّ ، الذي تشري مليه النصوص عن النيب واألممة بأنه عدٌد ثابت ال يزيد وال ينقص

ه صاحب الرسالة هو خالصة الكالم الذي أشار ملي ؟ملعىنضمون ويف هذا امليكون مرسى األمان يف هذا ا
رسل الذي أرسل ملينا هذه الرسالة لكن حبسب ما يسنح به ملأنا سأجيب أخي وعزيزي ا .الذي أشرت مليه

حينما يكون البحث هبذا  :أنا أبدأ من هذه النقطة فأقول، طلب مطلب فلسفي عميق جداً ملهذا ا، قامملا
 :لتنيأف مسالعمق وهبذا االجتاه وخصوصاً يف هذه القضية البد أن نعر 

كمُة يف احل، كمةاحلقيقة احلومن مظاهر هذه ، قيقة كاملةاحلهل بإمكان اإلنسان أن يدرك  :سألة األوىلملا
هل ميكننا أن ندرك ، ووراء التشريع حكمة، هناك وراء التكوين حكمة، كمُة يف التشريعاحلالتكوين و 

وبعبارٍة أخرى هل ، انب التشريعياجلو يف انب التكويين أاجلمن كان ذلك يف  ؟كمة على وجهها األكملاحل
وهذه قضية ، قيقة بشكٍل كاملاحلحنُن ال نستطيع مدراك  :واباجل ؟قيقة بشكٍل كاملاحلنتمكن من مدراك 

قطعًا ال  ؟ألن موضوعات هبذا العمق أين تُبحث، أول سطٍر يف الفلسفة ب  تِ حبثها الفالسفة منُذ أن كُ 
يف ، كما كانت تسمى بأم العلوم،  عات هبذا العمق تُبحث يف الفلسفةموضو ، تُبحث يف الفنون واآلداب

ويف موضوع قدرة اإلنسان مذا أردنا أن نرجع مىل الفالسفة ، عارف وهي الفلسفةمليف أعمق ا، أعمق العلوم
يف ، عرفةملعرفة أو يف مسألة املوقد اختلفت نظريات الفالسفة يف مقولة ا، وهو موضوع واسع، عرفةملعلى ا

أنا فقط أريد أن أشري مىل ، وض يف هذه القضيةاخلوأنا ال أريد ، عرفة أيضاً مللسفة هذه القضية ويف قيمة اف
األساس الذي يبدأ منه هو أساس ، حينما يريد اإلنسان أن يعرف شيئاً ، مسألة هي من بديهيات الفلسفة
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، حياول أن يفهم األشياء، ألشياءف األشياء حىت بعد ذلك حياول أن يتعامل مع ارّ ع  البد أن يُـ ، التعريف
وحىت مع ، التعريف هو منهٌج وباٌب من خالله يستطيع اإلنسان أن يتعامل مع األشياء من حوله، التعريف

طوة اخلالبد أن تكون  ؟عرفةملكيف تكون ا،  ديث من عرف نفسه فقد عرف ربهاحلولذلك حىت يف ، نفسه
وأنا هنا ، ياء وقطعًا التعاريف هلا مراتب وهلا درجات وأنواعحينما نريد أن نعرف األش، األوىل يف التعريف

ناطقة مليذكرها الفالسفة أو يذكرها ا اليتلكن أقوى التعاريف ، وض يف أنواع التعريفاخللست بصدد 
حينما نريد أن نعرف شيئًا من ، د التاماحلأو ب، أقوى التعاريف هو ما يسمى بالتعريف الكامل، كماءاحلو 

د التام ألي شيٍء من األشياء حىت نعرف احلباجتاه حتصيل ، الفلسفية فإننا نذهب هبذا االجتاهوجهة النظر 
ُد التام كما يقول الفالسفة يتألف من عنصرين أساسيني ما احل، ف ذلك الشيءأو حىت نُعرّ ، ذلك الشيء

سيه حينما تدرس ذكر يف الكتب الدر شهور الذي يُ ملالتعريف ا، نس القريب وما يسمى بالفصلاجليسمى ب
التعريف ، د التاماحلهذا تعريف اإلنسان ب، حينما يقال اإلنساُن حيواٌن ناطق، نطقملحينما يدرس ا، الفلسفة

ألن هناك ، يوان يقال عنه جنٌس قريباحلو ، اإلنساُن حيواٌن ناطق، الكامل لإلنسان من وجهة نظر الفلسفة
أقرب شيء مىل ، سم سيكوُن جنسًا بعيداً اجل، جسما نعرب عن اإلنسان بأنه محين، أجناس بعيدة أبعد

  .يوانيةاحلاإلنسان هو أنه يدخل يف دامرة 
أن يكون ، ما ينطبق عليه هذا الوصف، تحرك باإلرادةملساس ااحلسم النامي اجليوان هو احل ؟يوان ما هواحل

حساسًا عنده حواس ومتحرك ، أن يكون جسمًا ناميًا فيه منو، يعين قاباًل للقسمة يف أبعاده الثالثة، جسماً 
، وحساس ومتحرك باإلرادة وهو نامٍ ، فهو جسمٌ ، نس القريب بالنسبة لإلنساناجلهذا ما يسمى ب، باإلرادة

نس اجلهذا ، يوان يتحرك بإرادتهاحل، يواناحلأو حيركها ، أو حيركها اإلنسان، ليس كالشجرة حيركها اهلواء مثالً 
راد من الناطقية ملشهور أن امللكن ا، الناطقية هنا معىنف الفالسفة يف الفصل وهو ناطق مع اختال، القريب

صان احلمثل ما يقال مثاًل للحصان ، يوانات األخرىاحلهو الشيء الذي متيز به هذا اإلنسان عن سامر 
صان هو احلصحيح أن صوت ، راد منها الصوت يعين صوت الصهيلملوالصاهلية هنا ليس ا، حيواٌن صاهل

قيقة احليوانات كبوابٍة لتشري مىل احلراد من الصاهلية هنا ُأخذ التعبري اللغوي عن أصوات ملكن ال، الصهيل
مثل ما ، باغم أيضًا مثل صاهل، كما يقال مثاًل للغزال حيواٌن باغم،  يوان عن غريهاحليتميز هبا هذا  اليت

أو الناطقية يف كل خملوق من هذه الصاهلية أو الباغمية ، صان صاهل نقول عن الغزال باغماحلنقول عن 
ليست هي  ؟ميزت اإلنسان عن غريه اليتيزة ملما هي حقيقة ا، ميزته اليتيزُة ملخلوقات هي املهذه ا

بلغات هلا موازين  لمأو ليس ألن اإلنسان يتك، يوانات ال تضحكاحلالضاحكية ألن اإلنسان يضحك و 
مذا أردنا أن نذهب عميقاً ، يواناتاحلمتيز عن  وكذلك ليس أن اإلنسان ألنه ميلك عقالً ، وقواعد معينة

العقل هو ، لكن هلا نوع مدراك، يوانات أيضًا هلا نوع لغة وهلا نوع مدراك هلا مرتبة واطئة من العقلاحلفهذه 
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ياة وفرع اإلدراك احلووفقًا للفهم القرآين مامن شيء مال وهو يسبح والتسبيح فرع ، ولكن كل حبسبه، مدراك
الناطقية ، ا أقول هذا اإلنسان حيواٌن ناطقم  ل  زميات لكن اجلوض كثريًا يف هذه اخلال أريد ، وفرع التعقل

االت احلوالناطقية ليست هي ، يوانات ال تضحكاحلباعتبار ، ليست هي الكالم وليست هي الضحك
يف حال تنعكس على اإلنسان  اليتاالت احلك،  يواناحلتظهر على اإلنسان وال تظهر على  اليتاألخرى 

، وال حىت القدرة العقلية عند اإلنسان، زن مثالً احلتنعكس على اإلنسان يف حال  اليتاالت احلأو ، الفرح
لكن ، كل هذه من خصامص اإلنسان،  قبامح األمور مىل غري ذلكاسن األمور و مييز هبا بني حم اليتالقدرة 

إلنسان ميلك هذه الصفة صفة الناطقية كان ألن ا، الناطقية شيء وراء هذه األشياء، ه هي آثار الناطقيةهذ
مىل غري ذلك من ، صامص اإلنسانيةاخلزن باحلكان يعيش حالة الفرح و ،  كان ضاحكاً ،  اً لمكان متك،  مفكراً 

، حىت العقل هو آثار الناطقية، هذه آثار الناطقية وليست هي الناطقية، حيملها هذا اإلنسان اليتعاين ملا
اآلية يف كون أقرب ما تكون مىل ما جاء يف تيف اإلنسان جعل هذا اإلنسان قد الناطقية هو شيٌء موجوٌد 

  .هذا اإلنشاء اآلخر هو الناطقية }أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ{ :ؤمنونملسورة ا
وجودة يف ملالفصول ا، الفالسفُة قدميًا وحديثًا يقولون بأننا ال ندرك هذه الفصول ؟سر الناطقيةالما هو 

ولذلك يقولون ممنا مسي ، ميزت هذا الكامن عن غريه ال ميكن مدراكها اليتقامق العميقة احلي الكامنات وه
وهذا مطلب ، دركألن الفصول يف معناها الذايت العميق ال تُ ، بالفصول فصول ليس فصوالً وممنا هي خواص

مىل ، ساململسامل هبذه اطلب الهتمام الملولكين أشرت مىل هذا ا، سألةملثل هذه املرمبا يهتم به الدارسون 
 اليتالتعريفات ، ف األشياء تعريفًا يف العمقرِّ ع  نصل مىل أننا ال نستطيع أن نُـ  ؟قدمةملأين نصل بعد هذه ا

أما ما وارءية هذه الظواهر واآلثار حنن ال ، ف هبا األشياء هو تعريف للظواهر واآلثار الظاهرة يف األشياءرِّ ع  نُـ 
ولذلك الدعاء ، قامق كما هياحلمن أننا ال نستطيع أن ندرك ، أصل مليه وهذا الذي أردت أن، ندركها

هذا الدعاء له دالالته  - قائق على حقيقتهاالحأرنا  هم  الل   -نقول عن النيب األعظم صلى اهلل عليه وآله ملا
يها أي وهذه مراتب خاصة ال ميكن أن يصل مل، ملعىنكماء يف هذا ااحلاصة وقد حتدث عنها العرفاء و اخل

وما يظهر من حقامق األشياء فهو ، قامق على حقيقتهااحلأن يرى ، لقاخلأو أي أحٍد من ، أحٍد من الناس
، حىت ما يدرك بالبصرية وما يدرك مبا هو أبعد من البصرية، قيقةاحلوجتليات من ، قيقةاحلوجوٌه من ، وجوه

حىت ما يدرك ، حُمدثًا عن عليٍّ ، عن ممامه ان حُمدثاً لمما يف األخبار الشريفة كان سكما يدرك بالتحديث  
، قيقةاحلُتدرُك جانبًا من جوانب ، منا تدركُ كل هذه القدرات م،  قيقةاحلمن وجوه  ا هو لوجهٍ بالتحديث فإمن

أننا ال ، طالب األخرىملطلب ويف سامر املقدمة البد أن نضعها أمام أعيننا واضحة يف هذا امللذا هذه ا
وما ، هذه آثار، ل لنا بأننا قد أدركنا حقامق عميقةحىت لو ُخيّ ، مق العميقة لألشياءقااحلنستطيع أن ندرك 
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وحنن ال نستطيع أن ندرك األمساء  سىناحلمردها مىل األمساء  اورامياتملهذه ا، ماورامياتبعد هذه اآلثار 
 اإلنسان يف بعدها وجودة يفملالناطقية ا، سىناحلألن مجيع ما يف هذا الوجود هو مظاهر لألمساء ، سىناحل

صان حصاناً احلجعلت من اإلنساِن منسانًا ومن  اليتيف هذا اإلنسان  سىناحلالعميق هي مظهر األمساء 
صان فجعلت من احلظهرت يف  اليتسىن احلصان هي مظهر األمساء احلوكذلك الصاهليُة يف ، وهكذا

لذلك البحث يقع يف آثار ، رب أغوارهوذلك سٌر ال نستطيع أن نس، صان حصانًا ومن اإلنسان منساناً احل
يتميز هبا  اليتاالت األخرى احلميع ـوج، عقل اإلنسان وما يتفرع عليه هو من آثار الناطقية، هذه الناطقية

  .اإلنسان عن غريه من الكامنات هو من آثار تلكم الناطقية
لكن ، ت نفخ اهلل فيها من روحهوكل الكامنا }وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي{هي يف العمق  اليتالناطقية 
ومال كل شيٍء ، يذكر هلا هذا الوصف مللذلك هذه الكامنات ، كانت لإلنسان هلا خصوصية  اليتالنفخة 

كانت هلذه النفخة خصوصية مثل ما يف ،  لكن اإلنسان له خصوصية، هو من فيضه سبحانه وتعاىل
واصفات موجودة يف عامة مللناس بينما هذه ااألحاديث يذكر األنبياء مبواصفات معينة وال يذكر عامة ا

ظهر األمت للنفخة كانت يف اإلنسان لذلك ملا، واصفات هي يف األنبياءملظهر األمت هلذه املألن ا ؟اذامل، الناس
، هو من فيضه ومن جوده، ومال فكل شيٍء هو قامٌم به سبحانه وتعاىل، تذكر لغريه ملذكرت لإلنسان و 
جمايل االسم ، سىناحلوالنفخة هي جمايل أمساءه ، نشأة األخرى هي آثار تلك النفخةوال، والنفخُة هي فيضهُ 
يف ، ميكن أن تدرك يف جانٍب من جوانبها، فلذلك حنن ال ندرك هذه األعماق، خلوقملاألعظم يف هذا ا

ي والتحصيل على الورقة لمجهٍة من جهاهتا واإلدراك يكون من طريق اإلميان ال من طريق الكسب الع
الذي ، ويأيت التعمق، ويأيت التحديث، حينئٍذ تأيت البصامر، عرفة بنحٍو آخرملحينئٍذ ينفتح باب ا، لموالق

من سورة  :مثل ما قال ممامنا السجاد صلوات اهلل وسالمه عليه، ات األممةلمليه يف كوردت اإلشارة م
هذا تعمق من حنٍو ، لممن الورقة والق هذا التعمق ليس تعمقاً يأيت، تعمقني يف آخر الزمانلمالتوحيد أنزلت ل

وهذا موضوع طويل عريض أنا ، هذا التعمق تعمق ما بعد البصرية، تعمقني يف آخر الزمانلمأنزلت ل، آخر
أننا ال منلك من ، أثبتها اليتالنقطة األوىل ، أصل مليها اليتالصة اخللكن ، ديث عنه اآلناحللست بصدد 

وما بعد هذه ، وما خييل لنا بأننا ندرك أشياء عميقة هذه آثار، درات اإلدراكعرفة مال بقدر ما عندنا من قملا
وانب وحيثية اجلمذاً ما ندركه هو جانب من ، هذه النقطة األوىل، والكالُم يطول ويتسلسل، ماورامياتاآلثار 

  .يثياتاحلمن 
ن تدبر يف مل، آيات الكتاب ن تدبر يفملوهذا واضح ، : هناك ترابط بني التكوين والتشريعالنقطة الثانية

ورمبا ، ترابط واضح بني التكوين والتشريع، هناك ترابط، هذا واضح، ن تدبر يف أدعيتهممل، أحاديث األممة
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ثال حنن مللكن مثاًل على سبيل ا، وضوع يف جانب من جوانبه فيما سلف من الربامجملحتدثُت عن هذا ا
اغفر لي  م  هُ الل   -روي عن سيد األوصياء مليف دعاء كميل احينما نقرأ ، حينما مثاًل نقرأ يف دعاء كميل

ر يّ غَ تُـ  التياغفر لي الذنوب  م  هُ الل  ، النقم لُ نزِ تُ  التياغفر لي الذنوب  م  هُ الل  ، مصَ العِ  كُ هتِ تَ  التيالذنوب 
هناك  - البالء لُ نزِ تُ  تيالاغفر لي الذنوب  م  هُ الل  ، عاءالدُّ  سُ تحبِ  التياغفر لي الذنوب  م  هُ الل  ، معَ النِ 

هتك العصمة ، هتك العصم، العصم قضية تكوينية وليست نفسية تكُ وه  ، هناك ذنوب هتتك العصم، ترابط
االختالل يف الرتكيب النفسي هو ، اختالل يف الرتكيب النفسي، هو اختالل يف الرتكيب التكويين لإلنسان

 ؟كيف هتتك العصمة  - تهتك العصم التيالذنوب  اغفر لي م  هُ الل   -اختالل تكويين وليس تشريعي 
يكون هناك اختالل ما بني تفكري اإلنسان يف عقله وما بني رغبات اإلنسان يف قلبه وما بني حاجات 

ذنوب ، مص  فهناك ذنوب هتتك العِ ، نظومة البشرية لإلنسانمليف هذه ا، تكون عملية اختالل يف هذا، سداجل
سواء كانت هذه النقم مادية أو معنوية هي بالنتيجة ، قضية تكوينية، ت قضية شرعيةقم ليسالنِ ، مق  النِ  لُ نزِ تُ 

الذنوب ، تغيري النعم قضية تكوينية، تغري النعم اليتالذنوب ، فهناك ذنوب تنزل النقم، تؤول مىل منبٍع تكويين
الروايات من الدعاء يرد  تغيري التكوين أليس عندنا يفاملة لوالدعاء ميلك من القدرة اهل، حتبس الدعاء اليت

 التياغفر لي الذنوب  -والقضاء قضية تكوينية ليست قضية تشريعية ، البالء أو يرد القضاء ولو مبرم مبراماً 
  .مرده ومنبعه مىل جهة تكوينية والبالء أيضاً من كان معنوياً أو مادياً  - البالء لُ نزِ تُ 

تصرفات وانعكاسات نفسية ومردها مىل بعد تشريعي والذنوب هي ، مذًا هذه الذنوب ترتابط مع التكوين
ومثل ما هذا موجود بالطرف اآلخر أيضًا موجود حينما تقول ، ومثل هذا كثري، وشرعي يف حياة اإلنسان

حينما ، والبالء أيضًا مرده مىل قضية تكوينية وليست قضية شرعية، مثاًل الصدقة تدفع البالء، الروايات مثالً 
مطالة العمر قضية تكوينية ألن هناك ترابط بني الروح ، تطيل العمرمثاًل صلة الرحم  تقول الروايات بأن

، سد مىل حٍد ما ال يستطيع التجانس مع الروحاجلحينما يصل  ؟سداجلمىت تنفصل الروح عن ، سداجلو 
، ةوت قضية تكوينيملا، هناك قضية تكوينية، واآلن لسنا بصدد البحث يف هذه القضية، وهذا هو األجل

صلة الرحم تطيل ، يقصر عمر اإلنسان مسألة تكوينية، هذه مسألة تكوينيةعمر اإلنسان  فحينما يطول
يؤدي مىل غالء األسعار ومىل احنسار  لمالظ، ختريب الديار قضية تكوينية، الديار بُ رِّ قطيعة الرحم خت  ، العمر

ويف بعض الروايات مقامة حٍد من ، لرفاهوالعدل بالعكس يؤدي مىل الرخاء وا، الوقت ذهاب الربكة من الوقت
يعين هذه العدالة ، مطر أربعني صباحًا قضية تكوينية، مماٍم عادل خرٌي لألرض من مطر أربعني صباحاً 

أو  ، من كان يف آيات الكتاب، ومثل هذا كثرٌي جداً ، عادل ستؤدي مىل أثٍر تكويينهذا اإلمام الالصادرة من 
عجزة ملحىت مسألة ا، فهناك ترابط بني التكوين والتشريع، كان يف أدعيتهمأو  ، عصومنيملات المكان يف ك
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، ا يريده األنبياءملِ  ؟معجزات األنبياء هي استجابة ألي شيءٍ ، معجزات األنبياء هي داخلة يف هذا السياق
الوالية  عىنموهنا يتجلى لنا ، عجزات أيضًا داخلة يف هذه القضيةملا، األنبياء يريدون شيئًا تكون االستجابة

الوالية التكوينية ، الوالية التكوينية معىنهنا يتجلى لنا ، الوالية التكوينية على درجات، عصوملمالتكوينية ل
ا موضوع واسع أنا ال أريد اآلن وهذ، هي هندسة التكوين والتشريع، هي الرباط ما بني التكوين والتشريع

لكن ، وضوع من شاء اهلل بإسهابملا اكوينية نتحدث عن هذىل الوالية التمذا ما وصل الكالم م، الدخول فيه
، األوسع والباب األوسع الذي حيدثنا عن الرباط الوثيق بني التكوين والتشريع ملعىنالوالية التكوينية هي ا

نظرية ، هذه نظرية قدمية، ومن هنا هذا القول بأن التكوين ثابت وهناك جرٌب تكويين ال يوجد فيه خلل
لكون بأن القوانني الكونية واألفالك البد أن تكون ثابتة وأي اختالل فيها يؤدي مىل فساد الفساد يف ا

  .وطبعاً عكست آثارها على الفلسفة اإلسالمية أيضاً ، هذا الكالم من نظريات فلسفية قدمية، الكون
لكن يف ، ام ثابتبأن التكوين يف مطاره الع :فكر أهل البيت يقول، حنن مذا أردنا أن ندرس فكر أهل البيت
ه العالقة توجد هلا وهذ، لوجود عالقة بني اإلنسان وبني التكوين، تفاصيل التكوين ليس هناك من ثبات

كمة احلوهذا هو ، وهذا هو سٌر من أسرار الوالية التكوينية، اكمية هي الوالية التكوينيةاحل، حاكمية تنظمها
والنصوص الدالة على وجود عالقة بني اإلنسان يف ، اميف وجود الوالية التكوينية ومال سينتقض هذا النظ

من كان ذلك من ، معت جلمعت يف كتاٍب كبريتلو ج، حالته النفسية وبني التكوين نصوص كثرية جداً 
مذا  القضية ال جيب أن تؤخذ ، عصومني وأدعيتهم الشريفة ومن زياراهتم أيضاً ملات المآيات الكتاب أو من ك

ثال هبذه الطريقة ملأنا ميكن أن أقرب ا، وهذا اشتباه، مقيت بني التشريع والتكوين هناك فصلٌ ، هبذا الفصل
بىن بيتًا بكل ، ومىل غري ذلك، بىن سياجًا وبيتًا وغرفًا ومحامًا ومطبخاً ، بىن بيتاً ، مثاًل منسان ميلك بيتاً 

داخل البيت اإلنسان  التكويين لكن يف رباجل معىنقريب من ، هذا قريب من الثبات التكويين، تفاصيله
ويستطيع يف وقٍت من األوقات مذا كانت هناك ، يستطيع أن ينقل أثاث هذه الغرفة مىل الغرفة األخرى

ويستطيع أن جيعل من غرفة الضيوف هي ، طبخ مىل محامملمام مىل مطبخ وااحلمربرات منطقية أن يقلب 
يستطيع أن يتصرف ، ؤونة البيتملزنًا لألثاث و وجيعل من مكاٍن آخر خزانًة خم، لوس الداممة لألسرةاجلغرفة 

  .ويستطيع أن يغري األثاث يف كل يوم يستطيع أن يغري شيئاً يف البيت، نطقيةملمذا توفرت األسباب ا
ا يكون اإلمام العادل جيلب الرخاء م  ل  لكن هناك تغيري حيدث هذه التغيريات ، الكون يف البعد العام ثابت

هذه حقامق ، هذه ليست عبارات جمازية هذه حقامق قوانني، تسلب بركة الوقت ملاا يكون الظم  ل  للناس 
لكن هذه منظومة فكرية متكاملة ، نعم لو أخذت هذه الرواية لوحدها وفصلت عن غريها صحيح، وقوانني

ن كان له مطالع على ملوهذا واضح جدًا ، هناك ترابط بني التكوين والتشريع، يف حديث أهل البيت
كثرة الزنا ماذا ،  هذه القضية واضحة وبينة، عارف اإلهليةمليف ا، عارفملهل البيت يف جانب احديث أ
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وبعض الروايات تشري فيكثر ، كثرة الزنا تأيت بكثرة الزالزل،  تأيت بكثرة الزالزل :الروايات تقول ؟تسبب
روايات تقول موت ، سكتةوبعض الروايات فيكثر موت ال، بسبب كثرة الزنا كثرة الفساد فيكثر موت الُفجأة

وغري ، كثرة الزالزل،  موت السكتة، موت الُفجأة، هذه قضايا تكوينية، الُفجأة وروايات تقول موت السكتة
وممنا يف النية ، نسية نفسهااجلالقضية ليس يف العملية ، ما العالقة فيما بينها وبني، هذا قضايا تكوينية، ذلك

 لفة للحكم الشرعي بدل أن يكون منخامللكن النية وا، نسيةاجلومال الذي يتزوج ميارس نفس العملية 
 اليتية لمهة العضوية والفسلجية نفس العاجلمن ، رام ومال العملية هي العمليةاحلباح مىل الطريق ملالطريق ا

 انب الشرعياجلحينما خيتل ، انب الشرعياجلالبعد يف  ؟عد أينلكن البُ ، تزوجمليقوم هبا الزاين يقول هبا ا
فهي  ، صوصاخلوأنا قلت أنا ال أريد أن أتتبع النصوص هبذا ، وهذه قضية تكوينية، يؤدي مىل كثرة الزالزل

  .كثرية جداً 
أنا ، لكن هناك مساحة للتغيري، التكوين له ثبات كثبات البيت، فهناك رباٌط وتفاعل بني التكوين والتشريع

خالفة اإلنسان على األرض يف وجٍه من  معىنهو  وهذا، وأنت، أستطيع أن أغري يف القوانني التكوينية
حينما يظهر اإلمام  ؟الفة ستتسع مىتاخلخالفة اإلنسان على األرض هذه  معىن، ملعىنوجوهه هو هذا ا

حني يتحقق ، الغيب ملالشهادة مع عا ملصلوات اهلل وسالمه عليه ويتجلى الربنامج الواسع حني يتحد عا
أكثر من  معىن، أوسع للعدل اإلهلي معىنهناك ، كومة والسياسةاحل عىن مبالعدل اإلهلي مبعناه األوسع ال

قضية ، عنويملق ااحلايل أو ملق ااحلق مىل صاحبه احلدود وأمثال هذه األمور وان يرجع حقضية قوانني ومقامة 
مىل  هذا تدرج، د الذي يبلغ اإلنسان بعد ذلكاحلمىل ، ملعىنالعدل اإلهلي قضية أوسع وأكرب من هذا ا

نة وتأتيه اجلبأن اإلنسان يف  :نة والروايات بعض األخبار هكذا تقولاجلحينما يدخل مىل ، الدرجة العالية
ي الذي ال احلمن ، ؤمنملالرسالة تأيت من اهلل مىل ا، ي الذي ال ميوتاحلي الذي ال ميوت مىل احلرسالة من 
رتبة اإلنسانية يتجلى يف ملوالرتقي يف ا، إلنسانيةرتبة املهذا هو الرتقي يف ا، ي الذي ال ميوتاحلميوت مىل 

اك رباٌط تكويين فهن، رتبة األعلى واألرقىملحيث ا، زمان اإلمام صلوات اهلل عليه وما بعده مىل يوم القيامة
، ا الرباط التكويين والرباط التشريعي يبني لنا التفاعل والتمازج بني التشريع وبني التكوينهذ، ورباٌط تشريعي

ال ، اء مثالً مللُح مع املوجود يف حياتنا الدنيوية كما يتفاعل مثاًل املال بنحو التمازج والتفاعل الساذج ا لكن
عقيدة األممة صلوات اهلل وسالمه ، عاين السطحية الساذجةملالقضية أبعد وأعمق من هذه ا، هبذا النحو

عٌل تكويين حاد  نستطيع أن نقول هي ج  ال، يف األفق التكويين والتشريعي، عليهم أمجعني هي يف هذا األفق
قد ، وضوع أوسع وأكرب من ذلك وأعمقملا، أن نقول القضية خاضعة للظروف السياسية فقطبوال نستطيع 

  .أشري مىل نقاط أخرى لكنين أقرأُ هذه الرواية
ألمري يتحدث عن ا، ؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليهملالرواية عن أمري ا، امس من حبار األنواراخلزء اجلهذا 
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ماذا ، لكل ما جيري يف التكوين ويف التشريع القانون العام، اإلطار العام، ر هو العنوان العامد  والق  ، رد  الق  
، مرفوٌع في حجاب اهلل، وحرٌز من حرز اهلل، أال إن القدر سٌر من سر اهلل - ؟يقول األمري يف القدر
ورفعه فوق ، هلموضع اهلل عن العباد ع، اهلل لمفي ع سابقٌ ، مختوٌم بخاتم اهلل، مطوٌي عن خلق اهلل

شهود يف ملهم المفوق شهاداهتم يعين فوق ع ،الشهادة ملفوق شهاداهتم الشهادة مردها مىل عا - شهاداتهم
ال ينالونه بحقيقٍة ربانيه وال بقدرة الصمدانية وال بعظمة النورانية وال بعزة  مألنه -الشهادة  ملعا

عرضه ما بين ، عمقه ما بين السماء واألرض، عز  وجل  اج خالٌص هلل حٌر زاخر موّ نه بالوحدانية أل
في قعره ، تعلوا مرًة وتسفل أخرى، يتانالحيات و الحكثير ،  أسود كالليل الدامس، غربلمشرق والما

فمن تطلع عليها فقد ضاد اهلل في حكمه ، شمٌس تضيء ال ينبغي أن يطلع عليها إال الواحد الفرد
الرواية  - صيرلمعه في سلطانه وكشف عن سره وستره وباء بغضٍب من اهلل ومأواه جهنم وبئس اوناز 

لكن الرواية تريد أن تقول بأن القدر ، الرواية حتتاج مىل وقت لشرحها، بكل ما فيها ال أريد أن أشرح الرواية
الدامس، في قعره شمٌس أسود كالليل  -ديث احلوهذا ما أشرت مليه يف أول ، سٌر ال تصل مليه العقول

وجودة عند اإلنسان هلا مله األوصاف اأن هذ، وقد أشرت مبثال مىل قضية النفخة، ركد  شيء ال يُ  - تضيء
هي جمايل االسم األعظم  اليت اورامياتملهذه القضية هنا الرواية تتحدث عن هذه ا ماوراميات، ماوراميات

  .ضمونملضمون وما هو أعمق من هذا املن هذا ااألمري هنا يتحدث ع، ندركهاال نستطيع أن  اليتو 
عبد الرمحن يسأل بن  يونس، زء األول من كتاب الكايف الشريفاجلهذا ، هناك رواية، يف الكايف الشريف

 - ما القدر؟ لمقال: فتع -الرواية طويلة أنا فقط أشري مىل هذه القضية ، اإلمام الرضا صلوات اهلل عليه
، زء األول من باب التوحيداجلمن ، رب والقدر واألمر بني األمريناجلالرابعة من باب هذه الرواية هي الرواية 

ة لمقبل قليل أنا استعملت ك - هي الهندسة :قال، ما القدر؟ قلت: ال لمفتع -اإلمام يسأل يونس 
من دود الحقال: هي الهندسة ووضع  -ه الرواية ستها من هذه الرواية ومن أمثال هذاهلندسة ممنا اقتب

، وجوداتملهندسة ا، هندسة الكامنات - هي الهندسة -التعريف  هذا، القدر هو هذا - البقاء والفناء
ال يدرك بالعقول  في قعره شمٌس مضيئة لمهو بحٌر مظ :ؤمننيملما قال أمري اك،  أبداً  ؟هل ندرك أسرارها

مىل آخر   - البقاء والفناءدود من الحقال: هي الهندسة ووضع ، ما القدر؟ قلت: ال لمفتع - .القاصرة
يشري مليها ممامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه  اليتهذه اهلندسة هي ، كالمه صلوات اهلل وسالمه عليه

ال يكوُن  -قطعاً يف جانب التكوين والتشريع  - ال يكوُن شيٌء في األرض وال في السماء -حني يقول 
دٍة وقدٍر وقضاٍء وإذٍن وكتاٍب ال السبع بمشيئٍة وإراصالخشيٌء في األرض وال في السماء إال بهذه 

ال يكوُن  -اإلمام يقول  - فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدٍة فقد كفر -هذه هي اهلندسة  - جلٍ وأ
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دٍة وقدٍر وقضاٍء وإذٍن وكتاٍب صال السبع بمشيئٍة وإراالخشيٌء في األرض وال في السماء إال بهذه 
كل رواية طالب حينئٍذ سنحتاج لملوأنا لست بصدد التفصيل يف كل هذه ا، عناهاوكل واحدة هلا م - جلٍ وأ

  .فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدٍة فقد كفر -حلقة 
بر والقدر فقال: ال جبر وال الجل عن ئِ سُ  -وأيضًا الرواية عن ممامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه 

هذا مصطلح خاص باإلمام  ملالع ا - ملِ ها إال العالمبينهما ال يع التيُق الحفيها ، قدر ولكن منزلٌة بينهما
ل بالقراءة ال حيصّ  لمقطعًا هذا ع، ملِ ه العالمأو الشخص الذي يع - لمها إياه الَعالمأو من ع -عصوم ملا

 ما يفكاآلخر   األول والعلم لميت العو ان أُ لمس، ان كان حُمدثًا عن عليٍّ لمس، انلمس لمهذا كع، وبالكتابة
وهذا  لمهذا ع، كتابببورقٍة و  لميتع ملهذا ال يعين أنه ، الروايات كان حُمدثًا عن عليٍّ ال بورقٍة وال بكتاب

بينهما ال  التيُق الحفيها  ،بر والقدر فقال: ال جبر وال قدر ولكن منزلٌة بينهماالجسؤل عن  - لمع
بر والقدر منزلٌة الجل هل بين ئحين سُ  -ى ورواية أخر  - ملِ ها إياه الَعالمأو من ع ملِ ها إال العالميع

ضمون الذي أشار مليها ملوكل هذا يشري مىل نفس ا - قال: نعم، أوسُع مما بين السماء واألرض ؟ثالثة
  .قرأهتا على مسامعكم قبل قليل اليتسيد األوصياء يف الرواية 

وثانيًا مىل أن ، هذا أوالً ، ملةقيقة كااحليشري مىل عجز اإلنسان عن مدراك  ؟كل هذا يشري مىل أي قضية
ها مال لموهندسة الكون يف أسرارها العميقة ال يع، هناك رباط بني التكوين وبني التشريع، هندسة الكون

التجلي ، م ديةالـمحقيقة احلومال فالتجلي األعظم خاٌص ب، وقطعًا حبسبه، ملِ ه مياه العاملّ أو من ع ملِ العا
قطع من ملمرارًا وتكرارًا هذا ا ناأن قر حن، م ديةالـمحقيقة احلقيقة خاٌص باحلاألعظم الذي تتجلى فيه كل 

وباسمك األعظم األعظم  -بعث الشريف ملبعث ويف ليلة امليف يوم ا، قرأ يف شهر رجبالدعاء الذي يُ 
، يف نفس الدعاء - ك فال يخرج منك إلى غيركاألعظم األجل األكرم الذي خلقته فاستقر في ظلّ 

التجلي  - عظملماللهم إني أسألك بالتجلي األعظم في هذه الليلة من الشهر ا -دأ هكذا الدعاء يب
وباسمك األعظم األعظم األعظم األجل األكرم الذي خلقته  -نه الدعاء األعظم هو هذا الذي يبي

 ضيئة يف ذلك البحر األسودملالشمس ا، مقهاعاين يف عُ ملا - فاستقر في ظلك فال يخرج منك إلى غيرك
خاٌص ، التجلي األعظم خاٌص بأهله، رد  ؤمنني يف حقيقة الق  ملثنا عنه أمري االك الذي حدّ احلالدامس  لمظملا

وما ، فإذًا مداركنا حمدودة، م ديةالـمحقيقة احلخاٌص ب، خاٌص باالسم األعظم األعظم األعظم، رتبةملهبذه ا
ولكن ، ألبعد ال نستطيع أن ندرك أغوارهامقها اوهندسة الكون يف عُ ، قيقةاحلندركه هو جهة من جهات 

وسأأيت على ، أما قضية، وهناك تفاعل يف هذا القضية، يظهر لنا الرباط واضح بني التكوين وبني التشريع
اثنا عشر قطعًا األممة عددهم اثنا  مأما أن األممة عدده، بياهنا أيضًا يف جهة أخرى من جهات كالمي



 الحلقة الثالثة والعشرون البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 016 - 

هذا ، هذه قضية يف أصل الوجود، هذه مسألة أخرى، يادة أو للنقيصةوهذه القضية غري قابلة للز ، عشر
وخارجة عن ، عل التكوييناجلهذه القضية قضية خارجة عن نطاق ، سىناحلالعدد هو جممع جمايل األمساء 

امعة الكبرية مثاًل هذه اجللذلك حنن حينما نقرأ يف الزيارة ، هذه قضية أوسع وأكرب، عل التشريعياجلنطاق 
يغب وعاش عمراً  ملفلو ، يغب ملجة احلحىت لو فرضنا أن اإلمام ، ال ميكن أن تكون لغريهم، صافاألو 

أو جاء غريهم من أشياعهم ، هديون االثنا عشر من بعدهملمما جاء ا، حمدودًا كعمر آباءه وجاء بعده أممة
لكن األممة االثنا ، مةأو جاء عدد آخر من األم، أو أي شخٍص آخر، اء الشيعةلممن ع، من أشياع األممة

  :امعة الكبرية مثالً اجلخناطبهم هبا يف الزيارة  اليتطابات اخلهذه ، عشر هلم خصوصية
االثنا ، قضية لكل الكون ممامة األممة ممامة كونية، هذه قضية ،ْلِق إلَْيُكْم، َوِحسابـُُهْم َعَلْيُكمْ الخَوإياُب 

فارق كبري بني ، أرضية ممامة شرعيةرض هذه ممامة ديث عن أناس حيكمون األاحل، عشر ممامتهم كونية
 اليتقامات ملحينما نتحدث عن األممة يف مقاماهتم العالية فنتحدث عن ا، اإلمامة الكونية واإلمامة الشرعية

هذه ممامة كونية وليست  - ْلِق إلَْيُكْم، َوِحسابـُُهْم َعَلْيُكمْ الخَوإياُب  -حني نقول ، ترتبط باإلمامة الكونية
ديث عن بسط العدل ومقامة العدل وحكومة الناس يف احل، ظاهرملاإلمامة الشرعية مظهر من ا، ممامة شرعية

َوَمْن عاداُكْم فـََقْد عاَد  َمْن واالُكْم فـََقْد واَلى اهللَ  -حينما نقول ، األرض هذه ممامة أرضية ممامة شرعية
َغَضُكْم فـََقْد اَبـَْغَض اهللَ َمْن َأَحب ُكْم فـَقَ و  اهلَل، َوَمِن اْعَتَصَم ِبُكْم فـََقِد  -مث ماذا  - ْد َأَحب  اهلَل، َوَمْن أَبـْ

البغض ممكن أن يكون يف ، باحل، هذا االعتصام هنا اعتصام تكويين، هذا اعتصام تكويين - اْعَتَصَم بِاهللِ 
حينما  - اْعَتَصَم ِبُكْم فـََقِد اْعَتَصَم بِاهللِ  َوَمنِ  -لكن االعتصام هذا اعتصام تكويين ، نبة الشرعيةاجل

هذه  - مْن َأراَد اهلَل َبَدَأ ِبُكْم، َوَمْن َوح َدُه قَِبَل َعْنُكْم، َوَمْن َقَصَدُه تـََوج َه ِبُكمْ  -نذهب وخناطب األممة 
َوِبُكْم َيْخِتُم، َوِبُكْم  ِبُكْم فـََتَح اهللُ  -ولذلك يتضح الكالم ، وفيها بعد تكويين عد شرعيالقضية فيها بُ 

، إاّل بِإْذنِهِ  -استمرارًا مع العبارات السابقة  - يـُنَـز ُل اْلَغْيَث، َوِبُكْم يُْمِسُك الس ماَء أْن تـََقَع َعَلى األْرضِ 
 ُه، َوَهَبَطْت ِبِه َمالِئَكُتهُ َوِعْندَُكْم ما نـََزَلْت بِِه ُرُسلُ  -مىل آخر الكالم  - َوِبُكْم يـُنَـف ُس اْلَهم  َوَيْكِشُف الضُّر  

ممامة على ، هذه ممامة قبل أن يفتح كل شيء - ِبُكْم فـََتَح اهلُل َوِبُكْم َيْخِتمُ  -هذه قضية تكوينية  -
  .هذه جمايل اإلمامة الكونية، التكوين

هذه ، م ديةمحالـقيقة احلاالثنا عشر جمايل هلذه ، م دية هي اإلمام األصل على كل الوجودالـمحقيقة احل
طرفة عني  أوحينما نقول بأنه لو رفع اإلمام ساعة ، ممامة خارجة عن البحث التشريعي والبحث األرضي

نية حينما يكو تمرتبط باإلمامة ال، بالقضية الشرعية اً ليس مرتبط ملعىنهذا ا، من األرض ساخت وماجت
هذا ، ن طريقهم وتقبل أعمال العباد من طريقهمالنازلة على البعاد م قبل وأن النعمنقول بأن أعمال العباد تُ 
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ليس القضية عن حاكم عنده قانون ويسن ، ديث عن قضية شرعيةاحلديث هنا عن قضية كونية وليس احل
فالعدد االثنا عشر البد أن ، قضية أبعد وأعمق من ذلك، القوانني وعنده أجهزة للحفاظ على نظام الدولة

أما حكومة الناس ميكن أن يأيت أممة آخرون حيكمون ميكن أن يأيت ، يكون هذا العدد ال يزيد وال ينقص
ميكن أن ، ون فيحكمون الناساحلميكن أن يرجع ص، اصني يرتضيهم األممة ميكن وميكناخلاء كالنواب لمع

ديث عن األممة احللكن ، يرجع أنبياء من األنبياء السابقني موضوع الرجعة هذا موضوع عريض وواسع
أنا فقط أريد ، سىن هو هذا موضوع أيضًا خارج عن حبثنااحله قضية مرتبطة مبجايل األمساء االثين عشر هذ

  :فحينما مثالً نأيت فنخاطبهم، أن أحترك يف دامرة السؤال ال أريد أن أذهب بعيداً 
َوَذل  ُكلُّ  -أن تقول الزيارة  مىل - يَن طَْأطََأ ُكلُّ َشرِيف ِلَشَرِفُكمْ لميـُْؤِت َأَحدا ِمَن اْلَعا لمآتَاُكُم الل ُه َما 

ء َلُكْم َوَأْشَرَقِت َوَذل  ُكلُّ َشي -ذل كل شيٍء لكم يعين هذه سلطة حميطة بكل شيء  - ء َلُكمْ َشي
طابات ال ميكن أن خياطب هبا أي شخٍص آخر من غري اخلهذه ، مىل آخر الزيارة الشريفة - اأْلَْرُض بُِنورُِكمْ 

هذه مواصفات خاصة ، لقاخلوال من أي مرتبٍة من مراتب ، األنبياء السابقنيوال حىت من ، االثين عشر
القضية ليس ، م ديةالـمحقيقة احلهؤالء الذين هم جمايل ، هؤالء الذين هم أصفياء اهلل، مبجموعة خاصة
ا  هذا حبث مذ، نزلة أن علّيًا كان مبنزلة هارون من موسى من رسول اهللملوحبث يف حديث امشكلة سقيفة 

أما حينما ، مسي ما شئت من العبارات، تبليغية، مرشادية، سياسية، كان هبذا األفق هذا حبث يف ممامة
عل اجلعل الشرعي أو اجلديث هبذا األفق أن األممة اثنا عشر فهل هذه القضية داخلة يف دامرة احليكون 

  .وضوع يكون أوسع وأعمق من ذلكملا ؟الكوين التكويين
ومن ، ظهر غري قابل للزيادة وغري قابل للنقيصةملسىن وهذه قضية يعين هذا ااحلمساء هؤالء هم جمايل األ
أما ممامة االثين عشر ، مسي ما شئت، شرعية، دنيوية، أرضية، كانوا فتلك ممامة بشرية  يأتون من بعدهم أي اً 

ضًا مىل زاوية أخرى لكن أرجع أي، موضوع حيتاج مىل بسٍط يف القول، فهي ممامٌة كونية وهذا موضوع واسع
تصور هبا األمر حبكم العالقة والرباط  اليتالصورة ، تصور هبا األمر اليتديث عن الصورة احلمن الرسالة وهو 

هناك رابطة بني ، األحداث تبقى متحركة، البداء معىناألحداث متحركة وهذا هو ، بني التكوين والتشريع
الزهراء ، زء السادس والثالثون من حبار األنواراجلهذا ، ه عليهاالزهراء صلوات اهلل وسالم، التكوين والتشريع

ا اختلف في اهلل اثنان ولورثها لمَ ق على أهله واتبعوا عترة نبيه الحأما واهلل لو تركوا  - ؟ماذا تقول
موا من أخره سين ولكن قدّ الحوخلٌف بعد خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد  سلٌف عن سلف
لكن ، ولو كان فإن األمور جتري بأسباهبا، كان ميكن أن يكون  ملعىنيعين هذا ا - قدمه اهللاهلل وأخروا من 

هناك تفاعل ، عل التشريعياجلنفصل انفصااًل حادًا عن ملعل التكويين ااجلهذه القضية ال عالقة هلا مبوضوع 
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ر صارت الغيبة وحىت اآلن ا حدثت هذه األمو لم  ف، بني التكوين وبني التشريع وال ميكن فك الرباط بينهما
مذا توفرت األسباب وهتيأت األمور وجاءت الشروط حبسب ما هو ، ا صارت الغيبة فهناك أمامنا طريقانم  ـل

يف ، ملعىنوسأأيت مبثال أوضح ا، هذه اهلندسة هلا أكثر من أفق، مرسوم يف هندسة الكون يف أفق من اآلفاق
تتوفر هذه  ملأما مذا ، أننا منهد لإلمام، التمهيد معىنهذا هو و ، أفٍق من آفاق هذه اهلندسة اإلمام يظهر

يبقى من عمر هذه الدنيا مال يوم لطول اهلل ذلك  مللو  الشرامط وهذه الظروف فيأيت السيناريو اآلخر وهو
 ولعل، فالقضية مذاً هناك رباط بني التكوين وبني التشريع، اليوم حىت يظهر اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه

سوف والكسوف اخلمن تبدل قوانني ، جة عليه السالم من تأخر حركة األفالكاحلما يرتبط بقضية اإلمام 
يستخرجها  مل اليتمن أن األرض خترج فلذات أكبادها من الكنوز ومن أنواع الطاقة ، وغري ذلك من األمور

  .اإلنسان حلد اآلن
شكلة بدأت بوادرها منذ ملوهذه ا، مشكلة الطاقة اليوم ملاإلنسان أكرب مشكلة اآلن معاصرة يف عا اآلن
كماء والفالسفة والسياسيون يف الغرب يف احلية الثانية جلس ملرب العااحلبعد انتهاء ، ية الثانيةملرب العااحل

ية ملرب العااحلا حدثت م  ل  هم ، روب القادمةاحلأن  :تحدة يف أوربا ووصلوا مىل هذه النتيجةملالواليات ا
رب احلروب ووقعت احلتحدة دفعًا لئال تقع ملأسسوا عصبة األمم ا، تحدةملسسوا عصبة األمم ااألوىل وأ

ية الثانية وتوسعت بعد ذلك عصبة األمم مىل هيئة األمم وجملس ملرب العااحلا وقعت م  ل  و ، ية الثانيةملالعا
وصلوا مىل هذه  ؟تكون رب القادمة على أي شيءٍ احلمث جلسوا يفكرون يف أن ، األمن والتفاصيل األخرى

اضرين احلد مؤمتر كبري وكان من مجلة قِ وعُ ، رب القادمة هي خبصوص الطاقةاحلوصلوا مىل نتيجة أن ، النتيجة
 ملشروع الذي طرحه هو هذا أن العامله كان ايا وصل الدور ملم  ل  و ، نشتاينيؤمتر نابغة الفيزياء امليف ذلك ا

تكن هناك حكومة واحدة حتكم  ملشكلة ما ملأن يتخلص من هذه امشكلته القادمة هي الطاقة وال ميكن 
وهناك بلدان ، فهناك بلدان حتتاج مىل الطاقة وما عندها طاقة، حىت تستطيع أن توزع الطاقة بعدالة ملالعا

اآلن ال ، مذًا البد من حكومة واحدة، قادير اهلاملة بدرجاٍت عالية من اإلسراف والبذخملتنفق من الطاقة ا
ا يتناسب غري الكوين هذهذا الت، مقصودي أن األرض خترج فلذات أكبادها، طلبملد الدخول يف هذا اأري

حينما حيدث التفاعل فيما بني التكوين والتشريع ترتسم لنا ، مع فكرة التفاعل فيما بني التكوين والتشريع
لصغري ويقال عن الكون هو وكما يقال اإلنسان هو الكون ا، اإلنسان :أنا قلت أأيت مبثال، هذه الصورة

يقولون عن اإلنسان بأنه هو الكون الصغري ، الفالسفة ،العرفاء ،كماءاحلة يقوهلا لمهذه الك، اإلنسان الكبري
  :ؤمننيملومىل هذا يشري أمري ا

 األكرب ملوفيك انطوى العا    رٌم صغريك جُ أتزعم أن  
وعلى هذا السياق يأيت ، اإلنسان الكبريويقال للكون هو ، لذلك يقال لإلنسان هو الكون الصغري
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وجملى هذا ، جملى رب األرباب يف الكون ؟ألن جملى الرب أين .عرف نفسه فقد عرف ربه من :ديثاحل
ديث له احلومال هذا ، ديثاحل معىنفمن عرف نفسه فقد عرف ربه يف وجٍه من وجوه ، الكون يف اإلنسان

يف بعض األحيان حيب اإلنسان شيئًا يف أفق ، األحيان اإلنسان يف بعض، دالالت ومعاٍن كثرية أخرى
ويبدأ خيطط له يف قلبه يرسم برناجمًا هو يف حدود برنامج ، حيب هذا الشيء ويتمىن أن يكون، القلب

هناك ، ارجياخلستنفد يف الواقع  اليتطة اخلالعقل يرسم له ، حينما ينتقل هذا الربنامج مىل العقل، األمنيات
، سم يتحرك باجتاه تنفيذ الربنامجاجلا يرسم العقل الربنامج يبدأ م  ل  ، ل يبدأ يرسم الربنامجلشيء العق حبٌّ 

فينفد الربنامج ، سم أن يتحرك بكامل القدرة لتنفيذ هذا الربنامجاجلمتنع لكن هناك ظروف بعض األحيان 
قضية ، ه قضيةوهذ، يطة باإلنسانالـمحوالعقل أيضًا فيه مساحة للتغيري فيغري حبسب الظروف ، بشكل
وتشريعية من جهة ، تكوينية من جهة التنفيذ التكويين لبدن اإلنسان، تشريعية يف نفس الوقتو  تكوينية

، فهناك شيٌء أراده القلب يف أفق القلب، وهي هندسٌة يف أصلها منبعثة من القلب، عل الشرعي للعقلاجل
  ؟أي شيءٍ  فنزل مىل، التخطيط واهلندسة ملفانتقل مىل العقل يف عا
رمبا ظروف خارجية أي ظرف من ، رضملهناك ظروف رمبا ا، بدأ البدن يتحرك، نزل مىل البدن البشري

العقل هو  ملكمة تقتضي مبا أن عااحل، خطط الذي خططه العقلملالظروف مينع البدن أن يتحرك باجتاه ا
الدنيوي أيضًا قدراته  ملالعا، ودةسم قدراته حمداجلوهذا ، سماجلاإلنسان هو هذا  وسيلة عامل، سماجل هذا

ل الدنيا يف بيضة من دون أن دخِ لذلك هذا السامل الذي سأل اإلمام من ربك يقدر على أن يُ ، حمدودة
أو يكرب البيضة ، ر الدنيا يدخلها يف بيضةاهلل قادر على أن يصغِّ  ؟تصغر الدنيا ومن دون أن تكرب البيضة
هو قادر على أن ، قال من اهلل ال يقدر على ذلك ال لعجٍز فيه، شيءويدخل الدنيا فيها هو قادٌر على كل 

النقص ، قدورملقص يف النلكن ا، أو يصغر الدنيا ويدخلها يف البيضة، يكرب البيضة ويدخل الدنيا كما هي
ليس ، قدورملالنقص يف نفس ا، هناك نقص، البيضة عاجزة عن أن تسع الدنيا بكاملها، يف نفس البيضة

اهلل ، وليس العجز يف اهلل سبحانه وتعاىل، يف نفس البيضة، قدور نفسهملالعجز يف ا، القادرالنقص يف 
أما أن تبقى البيضة على ، مما أن يصغر الدنيا أو أن يكرب البيضة، يستطيع أن يدخل الدنيا يف هذه البيضة

  .اهللهو هذا القانون الذي وضعه ، حاهلا والدنيا على حاهلا ال ميكن أن تدخل الدنيا
ا نأيت لتطبيق برنامج اإلمام صلوات اهلل م  ل  الدنيوي حمكوم بقوانني  ملفالعا، أصاًل اهلل هو وضع هذا القانون

يف ، وهناك ترابط متاهي ما بني التكوين والتشريع لكن يف ذلك األفق العميق، وسالمه عليه حمكوم بقوانني
القلب يريد شيء ينتقل ، ملعىنثال يقرب املوهذا ا، ضيئةملذلك البحر الدامس الذي أشرقت فيه الشمس ا

لكات م  ـلظروف حبكم القدرات وا، التخطيط واهلندسة التنفيذ يأيت مىل البدن عامل العقل وهو ملمىل عا
، خطط حيتاج مىل حركة معينةملا، ميلكها هذا البدن مثاًل ال يستطيع أن يتعدى سرعة معينة اليتوالقابليات 
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، بسبب وبسبب وأشياء أخرى، بسبب أن الرمال رخوة، بسبب أن األرض متجلدة، بسبب ظروف معينة
تبدأ اهلندسة ، يط باإلنسانالـمحو العام اجليف داخل نفس اإلنسان أو بالظرف ، ظروف حميطة باإلنسان

 نيالرباط يبقى قامم ب، الرباط بني التكوين والتشريع ل  لكن هذا ال يعين أن قد حُ ، تتغري مىل وضٍع آخر
عقد وأعقد بكثري من هدا البيان الذي بينته ميكن أن تبحث بشكل أعمق التكوين والتشريع والقضية هي أ

شاهد من هذه ملوحىت أيضًا ينتفع ا،  حاولت قدر اإلمكان أن أجيب على تساؤلك أخي العزيزينولكن
قليل هي أعمق من ذلك والقضية كما قلت قبل ، ستعني ببعض الرواياتا بأمثلة أاإلجابة حاولت أن أقرهب

وضوع من شاء اهلل تعاىل بإسهاب ملا اذعن ه ثمذا سنحت فرصة أخرى نتحد، حتتاج مىل حبٍث أوسع وأكرب
لقة الثالثة والعشرون احلهذا القسُم األول من الربنامج الذي بني أيدينا  .أكثر وأمثلة أكثر وتوضيحات أكثر

 .ه عليه ممام زمانناسن صلوات اهلل وسالماحلبن  ةجّ احلُ من برنامج 
الشطر الثاين أو الباب الثاين من هذا الربنامج أعود مىل التوقيعات الشريفة التوقيعات الصادرة من الناحية 

التوقيع ، اضية والكالم متواصٌل متصٌل يف هذا التوقيعاتمللقة ااحلشرعُت يف قسٍم منها يف  اليتقدسة و ملا
يعقوب بن  شهور توقيع مسحاقملالتوقيع ا، عروفملو التوقيع اديث خبصوصه هاحلمنلك الكالم و  ملالذي 

وادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم الحوأما  - :ووصلنا مىل قول التوقيع
، ارجياخل ملواقعة يعين أهنا تتحقق يف العا، حوادث مجع حادث، وادث الواقعةاحل - وأنا حجة اهلل عليهم

، صيغة فاعل يف لغة العرب، صيغة الواقعة وهي صيغة فاعل - وادث الواقعةالحوأما  - حوادث واقعة
يف استعماالهتا وكذلك يف حكمها االت احلصيغة الفاعل تنوب مناب الفعل يف حكمها اإلعرايب يف بعض 

وأما  -الواقعة يعين الفاعلة على صيغة الفاعلة ، ستقبلملاضر وااحلصيغة الفاعل تدل على ، عنويملا
وأما  -ستقبل ملاضر وتدل على ما يتعلق بااحلهذه الصيغة تدل على ما يتعلق ب - وادث الواقعةالح
هذا يشمل اآلن يف زمن ، كما نقول مثاًل وأما القاتُل فحكمه أن يقام عليه القصاص  - وادث الواقعةالح
ام عليه القصاص يف الوقت فحكمه أن يق، وأما القاتُل صيغة الفاعل، ستقبل أيضاً ملاضر ويف زمن ااحل
، تقع يف حاضر حياة الناس ويف مستقبلهم اليتوادث احل - وادث الواقعةالحوأما  -ستقبل ملاضر ويف ااحل

، البد للدين أن يكون فيها رأي اليتهلا مسيس بأمر الدين و  اليتوادث احل ؟راد منهاملقطعًا أي حوادث ا
وأما  -ة م  ة الشخصية لإلنسان أو بالنسبة للحياة العامة لألُ تكون مهمة بالنسبة للحيا اليتوادث احلوهذه 

  ؟هم ديث مناحلرواة  - وادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثناالح
شخص يسمع ، ديثاحلهؤالء ميكن أن يسموا برواة  ؟هل هم فقط الذين حيفظون األحاديث وينقلوهنا

حيفظه عن ، ديثاحلديث يف كتاٍب من الكتب وينقل احلأو يقرأ ، ديثاحلديث من شخٍص آخر وينقل احل
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ديث احللكن هل ، نعم ؟ديثاحلفهل هؤالء من رواة ، ظهر قلب أو يكتبه يف ورقة فينقله أو جيعله يف كتاب
أي ، أي واحد ينقل حديث من شخٍص مىل آخر ميكن أن يقال هذا راوي حديث، قطعاً ال ؟هذا يشملهم

قصود من رواة ملديث ميكن أن يقال راوي حديث لكن هل ااحل واحد ينقل حديث من كتاب من كتب
أو من  ، رد من شخٍص مىل آخرالـمجديث احلذكورين هنا يف هذا التوقيع هم هؤالء الذين ينقلون ملديث ااحل

بقرينة أن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه أوالً ، قطعاً ال ؟أو من كتاٍب مىل كتاب، كتاٍب ألشخاٍص آخرين
ًا وال ميلكون حقيقًة لموهؤالء الذين ينقلون جمرد النقل ال ميلكون ع، وادث الواقعةاحلناس مليهم يف أرجع ال

جمرد ، تقع اليتوادث احليف أي حادثٍة من ، وقف العقامديملا، وقف الشرعيملوال ميلكون فقهًا لتشخيص ا
ة أن اإلمام جعلهم حجًة على وبقرين، وقف الشرعيملقدرة على معرفة املب اإلنسان اسكديث ال ياحلنقل 

  ؟راد من رواة األحاديثملمذاً ما ا - فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اهلل -الناس 
رواة ، رواة األحاديث هنا مصطلح وليس جمرد رواية للحديث ونقل للحديث، رواة األحاديث هنا مصطلح

من األدلة أو من القرامن أو من  وثانيًا ميلكون، ديث أوالً احلهم الذين ينقلون ، األحاديث هنا مصطلح
 - رواة حديثنا -لذلك اإلمام ماذا قال؟ ، ديث هو حديث أهل البيتاحليعرفون بأن هذا  اليتالوثامق 
حديث  كيف يروون،  ال يروون أي حديث، يعين هؤالء يروون حديث أهل البيت، ديث مليهماحلونسب 

ومال  ، مييزون هبا حديث أهل البيت عن غريه اليتات البد أهنم ميلكون من الوسامل ومن اآللي ؟أهل البيت
، ديثاحليقل اإلمام هنا فأرجعوا فيها مىل رواة  مل، ألن األحاديث كثرية ؟كيف يروون حديث أهل البيت

هؤالء ، قال مىل رواة حديثنا، ديث من أي أحد ومن أي كتاباحلديث ميكن ألي منساٍن أن يروي احلرواة 
، آليات مديث الذي يروونه ينقلونه ويقولون هذا عن األممة عندهاحلم يعرفون بأن أهنيعين ، يروون حديثنا

، جيئ من أهل البيت ملديث جاء من أهل البيت أم احلعندهم ممكانية أن يعرفوا هذا ، عندهم وسامل
هل أن  ؟تكن عندهم معرفة مبا يريد األممة ملكيف يكونون حجة ما،  والقضية األخرى أن هؤالء حجة

وادث الحوأما  -ا تقول الرواية مل، جرد الرواية أو ألن هؤالء عندهم حلولمـلمام أرجع الناس مىل هؤالء اإل
جرد مـل ؟يرجعون مىل أي شيءٍ  - وادث الواقعة فأرجعوا فيهاالحوأما  -ا يقول التوقيع م  ل   - الواقعة
هو ، ترد فيها يف كل حادثٍة رواية ملة وادث الواقعاحلشكلة ألن ملهذا سوف لن حيل ا، لنقل اللفظيا، الرواية

وا لموممنا األممة ع، وادث الواقعة يف زمن التشريع ما موجود خبصوصها لكل حادثة روايةاحليف زمان األممة 
أعطوهم قواعد عامه وقالوا هلم ، أصحاهبم األصول وقالوا علينا األصول وعليكم الفروع وعليكم التفريع

، رجعيةملمذاً هذه ا، القضية تكون أوسع وأعمق وأبعد ؟وحنن يف زمان الغيبة فكيف، فرعوا على هذه األصول
ُك وصفاً يف روايات أهل البيت للشخص لألننا ال من، رجعية هو مأخوذ من هذه الروايةملناسبة مصطلح املوبا
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أشتق هذا وممنا ، لُك رواية واحدة تسمي الفقيه مرجعمنحنن ال ، الذي يعاُد مليه يف الشريعة بأنه مرجع
أنا أقرب  - وادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثناالحوأما  -الوصف وهذا االسم من هذه الرواية 

  .بشكل ميكن أن يكون أكثر وضوحاً  ملعىنا
 لةحنظبن  عمراء مبقبولة لممشهورة بني الع، شهورةاملوهذه الرواية ، زء األولاجلهذا الكايف الشريف 

مقبولة صحيحة رواية واردة عن ممامنا الصادق صلوات اهلل ، لةحنظبن  عمر والبعض يسميها صحيحة
القرامن قاممة على أن هذه الرواية منقولة عن اإلمام ، صطلحاتملبغض النظر عن هذه اوسالمه عليه 

لة قال: سألت أبا عبد اهلل عن رجلين من حنظبن  عن عمر -الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه 
غري ، ألنه هذا التعبري يف الروايات يعين من الشيعة، من أصحابنا يعين من شيعته - نازعةمُ أصحابنا بينهما 

سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن رجلين من أصحابنا بينهما  -الشيعة يعرب عنهم بالناس أو العامة 
 -ور اجلقضاة  - وإلى القضاة -ور اجلمىل سلطان  - منازعة في ديٍن أو ميراث فتحاكما إلى السلطان

قال: من تحاكم إليهم في حٍق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما  ؟أيحل ذلك
 :قال اهلل تعالى، يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له ألنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اهلل أن ُيكفر به

  .مِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ{}يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُ
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في ديٍن  -مذًا القضية حبدود دين مرياث مسامل شخصية حمدودة 

مذا كان التحاكم مىل  - قلت فكيف يصنعان -مسامل شخصية ، هذه قضية دين أو مرياث - أو ميراث
قال: ينظران إلى  -هم مشكلة يف دين أو مرياث عند ؟فكيف يصنعان، ور حراماجلور وقضاة اجلسلطان 

روى حديثنا ونظر في حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكمًا فإني من قد من كان منكم م
يقبله منه فإنما استخف بحكم اهلل وعلينا رد والراد  لمف فإذا حكم بحكمناً  قد جعلته عليكم حاكماً 

زمية مسألة دين مرياث اجليف هذه القضية مذًا اإلمام  - لشرك باهللعلينا الراد على اهلل وهو على حد ا
 :روى حديثنا نفس الشيء هنا - ممن قد روى حديثنا إلى رجلٍ  - ؟منازعة شخصية أرشدهم مىل من

عرف األحكام أحكام أهل البيت  - ونظر في حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا -مىل رواة حديثنا  فأرجعوا
ملة اجلوهناك أحكام مذكورة ب، هناك أحكام مذكورة بالتفاصيل، ذكورة بالتفاصيلليس كل األحكام م

القواعد العامة ، فإذًا البد هلذا الراوي أن يكون عارف بالقواعد واألصول، فقط قواعد عامة، باإلمجال
أي ليس عنده ر ، نظر يعين عنده عمق - ونظر في حاللنا وحرامنا -وأيضًا الرواية قالت ، واألصول العامة

عرف ما هو ، ديثاحلدرس ، راماحلالل و احلدرس ، رأي خمالف لرأي اإلمام لكن عنده عمق عنده دراسة
ما هو ، اصاخلما هو ، بنيململ ما هو االـمجما هو ، تشابهملكم ما هو االـمحما هو ، اص ما هو العاماخل
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أل رواية فماذا يقول السامل الذي يسلذلك لو نستمر يف ال، قيد ومىل آخرهملما هو ا، طلقملما هو ا، العام
فإن كان كل رجٍل أختار رجالً  :قلت -لة؟ حنظبن  ماذا يقول عمر، حنظلةبن  اإلمام الصادق وهو عمر

فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما  -كل واحد اختار واحد   - من أصحابنا
ديث الحه أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في كُم ما حكم بالحقال:  ؟وكالهما اختلفا في حديثكم

، ديث وجيد روايات خمتلفةاحليعين حينما يأيت راوي  - وال يلتفت إلى ما يحكم به اآلخر، وأورعهما
، الة يقدمون رواية األعدل واألفقهاحليف هذه ، ديث جيدون روايات خمتلفةاحلنطبق هذه القضية على رواة 

ليس جمرد نقل ألفاظ ، أيهما أفقه، أيهما أعدل، من رواه ثدياحلديث يعرف هذا احلمذًا البد راوي 
  .وروايات تنقل على األلسنة

فقال: ينظر إلى ما   ؟قلت إنهما عدالن مرضيان عند أصحابنا ال يُفضل واحٌد منهما على اآلخرقال: 
منا ويترك ع عليه من أصحابك فيُأخذ به من حكمَ جْ مُ ـلكان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به ا

ٌن أمٌر بيّ  :ع عليه ال ريب فيه وإنما األمور ثالثةمَ جْ مُ ـلد أصحابك فإن ابمشهوٍر عنالشاذ الذي ليس 
قال رسول اهلل صلى ، ه إلى اهلل وإلى رسولهلموأمٌر مشكٌل يرُد ع، وأمٌر بيٌن غيه فيجتنب، رشده فيُتبع

رمات الـمحفمن ترك الشبهات نجى من ، لكوشبهاٌت بين ذ، نن وحراٌم بيّ اهلل عليه وآله: حالٌل بيّ 
ع م  ج  مُ ـلالبد أن يعرف ا مذاً  - لمرمات وهلك من حيُث ال يعالـمحومن أخذ بالشبهات أرتكب 

ع عليه من أصحابك فيُأخذ به من حكمنا ويترك مَ جْ مُ ـلحكما به ا -هكذا قال اإلمام ، شهور الشاذملا
ويترك  -شهور ملا، ع عليهم  ج  مُ ـليعرف ا، ديث يعرف الشاذحلامذًا البد هذا الفقيه أو هذا راوي  - الشاذ

ديث احلمذًا هذا راوي  - ع عليه ال ريب فيهمَ جْ مُ ـلالشاذ الذي ليس بمشهوٍر عند أصحابك فإن ا
بران عنكما مشهورين قد الخقلُت: فإن كان  -ات لميعرف أشياء كثرية وليس جمرد ينقل األلفاظ والك

مذًا البد أن  - ل: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامةقا ؟رواهما الثقاة عنكم
فيؤخذ به ويُترك ما  -بالكتاب وبالسنة حبديث أهل البيت  لميعرف آراء العامة أيضًا ويكون عنده ع

فداك أرأيت إن كان الفقيهان  لتُ عِ قلُت: جُ ، خالف حكم حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة
برين الخبرين موافقًا للعامة واآلخر مخالفًا لهم بأي الخمن الكتاب والسنة ووجدنا أحد عرفا حكمه 

قال:  ؟بران جميعاً الخفقلُت:جعلت فداك فإن وافقهما ، قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد ؟يؤخذ
عرف مىل حبيث ي، مذًا البد أن تكون عنده معرفة بآراء العامة بشكل دقيق - ينظر إلى ما هم إليه أميل

 ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ باآلخر :قال -أيهم مىل أي اآلراء هم أميل 
قضية جزمية حتتاج مىل كل هذه التفاصيل وحتتاج مىل كل ، هذه قضية يف ديٍن أو مرياث، مىل آخر الرواية -
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قصود من ملمذاً ا، ةم  ختص األُ  اليتلكبرية جداً وهي قضية يف ديٍن أو مرياث فما بالك بالقضايا ا، عرفةملهذه ا
ديث هنا ليس الذين ينقلون الروايات فقط أو الذين جيمعون الروايات من الكتب ويركموهنا البعض احلرواة 

  .فوق البعض اآلخر من دون معرفة بتفاصيل هذه األحاديث
ث الواقعة أكرب من قضية دين أو واداحلهذه  .وادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثناالحوأما 
فما بالك ، علوماتملمذا كانت قضية دين أو مرياث منازعة شخصية حتتاج مىل هذا الكم اهلامل من ا، مرياث

، االضطرابات، لمرب والساحلحوادث ، حوادث اجتماعية كبرية، حوادث سياسية كبرية، وادث الكبريةاحلب
وادث الحوأما  -واألفكار وما يرتتب عليها من مطالب أخرى  العقامد، وأعمق من ذلك األمور العقامدية

تأيت من  ؟تهم من أين تأيتيهؤالء حج - الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم
ه حجية ذه، هم ليس متفرعًا عن أهل البيت ال حجية هلملمومال مذا كان ع، هم مبا يريد أهل البيتلمع

، حجيتهم مشروطة ماداموا على خطى أهل البيت، ديث هلم حجيةاحلهؤالء رواة  ،حجية مشروطة، عرضية
، هؤالء الذين مثاًل يفسرون القرآن وفقًا مثاًل للسيد قطب، خالفني ألهل البيتملأما مذا كانوا على خطى ا

مسألة مذا أحد يريد أن جيعلهم حجة هذه  ؟!هؤالء أيضًا حجة على الناس، ديثاحلهؤالء أيضًا من رواة 
تتعارض  اليتوينقل فيه العجامب والغرامب ، لكن الذي يكتب تفسرياً كاماًل ينقله عن سيد قطب، راجعة له

هؤالء الذين خيالفون منهج أهل البيت يف  ؟!ديثاحلهؤالء أيضًا من رواة ، ئةملمع فكر أهل البيت مئة يف ا
هؤالء من رواة حديث  ؟ضًا من رواة حديثهؤالء أي، وخيالفون الضرورات الفقهية عند أهل البيت، الفقه

،  رواة حديثنا تنطبق عليهم مواصفات خاصة، ناس آخرينأُ هؤالء رواة حديث ، حديثنا رواة لكن ليس منو 
 ؟الصواب أين، فيما خالف العامة ؟الرشاد أين، كما مر علينا قضية دين أو مرياث يقول أنه خالفوا العامة

هناك ، وليس فقط فيه رواية واحدة، نهج الواضحملهذا هو ا، البيت هذا منهج أهل، فيما خالف العامة
وهذه أصول ، ولكن هذه أصول الفقه، وض يف هذه التفاصيلاخلالروايات الكثرية وأنا هنا لست بصدد 

  .ديثي عند أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنياحلوهذه أصول الفكر ، العقامد
وادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة الحوأما  -ديث احلت ينطبق عليه هذا واصفاملمن تنطبق عليه هذه ا

كتاب اهلل وعرتيت أهل   :امتةاخلالفاحتة و ، الباب األول واألخري، ألساس األول واألخريديث ااحل - حديثنا
هما يروي أي، الكتاب والعرتة، هبما لن تضلوا من بعدي أبداً  سكتمالنيب ترك فينا هذه الوديعة ما من مت، بييت

 - وادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثناالحوأما  - ملعىنعن الكتاب والعرتة ينطبق عليه هذا ا
ًا بالكتاب ملمن روى عن الكتاب والعرتة من كان عا، حديث الكتاب والعرتة، ديث األساس هو هذااحل

هو هذا  - كم وأنا حجة اهلل عليهمتي عليجّ فإنهم حُ  -والعرتة هو هذا الذي ينطبق عليه هذا الوصف 
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واستمر يف ، قام ليس منعقدًا لكل هذه التفاصيل أكتفي هبذا القدرمللكن ا، وضوع حباجة مىل شرٍح أكثرملا
وأما  -ويستمر التوقيع ، يعقوببن  قدسة الذي ينقله لنا مسحاقملقراءة هذا التوقيع الصادر من الناحية ا

عثمان العمري رضي اهلل عنه وعن أبيه بن  وأما ُمَحم د -السفرُي الثاين  وهو - عثمان العمريبن  ُمَحم د
ا تويف حان أجله انتقلت لم  ف، سعيد العمريبن  النامب األول هو عثمان، ألن أباه كان نامباً  - من قبل
قبل فإنه عثمان العمري رضي اهلل عنه وعن أبيه من بن  وأما ُمَحم د -اصة مىل ولده حُم م د اخلالنيابة 

بن  عليبن  وأما ُمَحم د - ال حتتاج مىل شرح وال مىل بيان وأعتقد العبارات واضحة - ثقتي وكتابه كتابي
يعقوب يسأل عن جمموعة من بن  مسحاق - مهزيار األهوازي فسيصلح اهلل قلبه ويزيل عنه شكه

  ؟الشك يف أي قضية - فيصلح اهلل له قلبه ويزيل عنه شكه -األشخاص 
أصابت الكثري من الشيعة بعد غيبة اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه بعد شهادة  اليترية احل، ضية الغيبةيف ق

هناك جمموعة معينة من خواص أصحاب اإلمام ، ألن أكثر الشيعة ما رأوا اإلمام، سن العسكرياحلاإلمام 
مهزيار األهوازي بن  عليبن  وأما ُمَحم د -جة بعد والدته احلسن العسكري هم الذين رأوا اإلمام احل

يعين ما وصلتنا به ما أرسلت ملينا من مال  - وأما ما وصلتنا به، قلبه ويزيل عنه شكه له فسيصلح اهلل
وهنا سؤال يسأل  - غنية حراملموثمن ا رهُ ا طاب وطَ ملِ فال قبول عندنا إال  -يعقوب بن  من مسحاق

ومال ، واري ألجل غنامهااجلتباع وتشرتى يف سوق  اليتغنية ملا، اريةاجلقصود ملغنية امليعقوب مثن ابن  مسحاق
غنية حرام أن ملمقصود مثن ا، وارياجلارية القادرة على الغناء يعين ال تُباع وال تشرتى يف سوق اجلال يعين أن 

 -رام يعين تباع ألهنا مغنية فثمنها ح، ألجل هذا األمر، الذي يشرتي جارية أو يبيع جارية ألجل أهنا مغنية
أصلها طيب ، أصلها طاهر اليتيعين األموال  - ا طاب وطهرلموأما ما وصلتنا به فال قبول عندنا إال 

  .هو هذا الذي نقبله
، يعقوب سأل عنهابن  مما أن يكون مسحاق - غنية حراملموثمن ا -ة لمالكهذه  - غنية حراملموثمن ا

جة عليه السالم احلولذلك اإلمام ، مىل نامب اإلمام أو قد يكون وصل مليه مال من مثن مغنية أرسله أيضاً 
بن  وأما ُمَحم د، غنية حراملما طاب وطهر وثمن املِ وأما ما وصلتنا به فال قبول عندنا إال  -يقول 
أبي زينب بن  طاب ُمَحم دالخوأما أبو ، نَعيم أو نُعيم فهو رجٌل من شيعتنا أهل البيتبن  شاذان

وأحنرف  لّ كان من أصحاب اإلمام الصادق مث ض  يف البداية، من اإلمام الصادقوهذا كان يف ز  - األجدع
أبي زينب األجدع فملعون وأصحابه ملعونون فال تجالس بن  طاب ُمَحم دالخوأما أبو  -ولعنه اإلمام 

روفة طابية معروفة، معاخلوهؤالء الفرقة  - اءئوآبائي عليهم السالم منهم بُر أهل مقالتهم فإني منهم بريء 
لعنه اإلمام ، أيب زينب األجدعبن  طاب حُم م داخلطابية نسبًة مىل أبو اخليف التأريخ هناك فرقة تسمى بالفرقة 
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، ديث من أصحاب األممةاحلوقد دس أصحابه يطلبون كتب ، منه وكذلك تربئ منه األممة الصادق وتربأ
أخرج منها ، ع هذه الكتب ونقحهاولذلك ممامنا الرضا مج، ودسوا أحاديثهم يف كتب أصحاب األممة

كانوا يعرفوهنم من ما  ألنه ، طاب عن طريق أصحابهاخلدسها أبو  اليتوأحاديث الغلو ، أحاديث الزندقة
وكانت عالقته مع مجع كثري ، طاب كان من شيعة اإلمام الصادقاخلباعتبار أن أبا ، طاباخلأصحاب أيب 

فدسوا األحاديث يف كتب أصحاب ، لتحق به فدسهمفكان البعض منهم أ، من أصحاب اإلمام الصادق
وحىت اإلمام الصادق عليه السالم نقحوا ، أممتنا، واداجلاإلمام ، والروايات تقول عندنا اإلمام الرضا، األممة

نقلت أحاديث األممة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني  اليتعرفت باألصول األربع مئة و  اليتهذه الكتب 
أبي زينب األجدع فملعون وأصحابه ملعونون فال تجالس أهل مقالتهم بن  اب ُمَحم دطالخوأما أبو  -

هناك أفكار كثري هلم لكن أهم ، وهم فرقة مغالية - ءاوآبائي عليهم السالم منهم بُرئفإني منهم بريء 
  .هم ولعنهممن وقد تربأ، حُم م ٍد الصادق صلوات اهلل وسالمه عليهبن  هذه األفكار قالوا بألوهية جعفر

متلبسون ، متلبسون بأموالنا يعين أن أموالنا تصل مليهم - تلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئاً لموأما ا
تلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئًا فأكله لموأما ا -أن أموالنا حتت سلطتهم حتت أيديهم  بأموالنا

ديهم من كان أموال نقدية من كانت أراضي قطامع أي يعين الذين تصل أموالنا مىل أي - فإنما يأكل النيران
 - فمن استحل منها شيئًا فأكله -متلبسون بأموالنا يعين أن أموال األممة واقعة حتت أيديهم ، شيء آخر

فإنما يأكل  -يفعل فيها ما يشاء ، مباحًا له، شيئًا يعين رأى أن استعمال هذه األموال حالالً استحل 
  .الذي يأكله من مالنا الذي استحله من دون وجٍه شرعي فإمنا يأكل النريانهذا األكل  - النيران
مس فقد أبيح الخُ وأما ، تلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئًا فأكله فإنما يأكل النيرانلموأما ا

أقرأ النص من التوقيع  - وقت ظهور أمرنا لتطيب والدتهم وال تخبث ىلوا منه في حٍل إلعِ لشيعتنا وجُ 
وقت ظهور أمرنا لتطيب والدتهم  ىلوا منه في حٍل إلعِ بيح لشيعتنا وجُ مس فقد أُ الخُ وأما  -لشريف ا

، مس وقال بعدم وجوبه يف عصر الغيبةاخلُ اء من متسك هبذا التوقيع وأباح لمهناك من الع - وال تخبث
درسة اإلخبارية من قال ملاء الموهناك أيضًا من ع، درسة اإلخبارية من قال هبذا القولملاء المهناك من ع

سهم اإلمام وسهم  :مس يقسم مىل سهمنياخلن أعروف ملمس يتحول مىل عشر باعتبار أن ااخلُ بأن 
أما اهلامشيون فهم موجودون فيدفع سهم اهلامشيني مىل ، هي لسهم اإلمامفقال بأن اإلباحة هنا ، اهلامشيني

علوا منه في مس فقد أبيح لشيعتنا وجُ الخوأما  - اهلامشيني هذا رأٌي آخر اآلراء عديدة يف هذه القضية
راد ملديث بفهٍم آخر من ااحلوهناك من فهم هذا  - وقت ظهور أمرنا لتطيب والدتهم وال تخبث ىحٍل إل

كلف جيب عليه أن مليعين ا، كلفملتعلق مبال املمس ااخلال ، وجود يف أموال الناسملمس ااخل، مساخلمن 
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يعين أن تذهب مىل بيت شخص ، وجود يف أموال اآلخرينملمس ااخلقصود ملمس ااخلوأما هذا ، خيمس
هذا ، داحلاإلباحة تكون يف هذا األفق أو يف هذا ، مس متعلق بأموالهاخل، مساخلوهذا الشخص ال يدفع 

سن احلبن  جةُ احللقة القادمة من برناجمنا احلديث فيه من شاء اهلل تعاىل يف احلوضوع نأيت على تتمة ملا
  .يهكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه علالعس

ختم هبما كل حلقٍة من حلقات هذا الربنامج متوجهًا مىل ممام زماين صلوات أختم حديثي بالبيتني الذين أ
  :سيدي يا بقية اهلل، اهلل وسالمه عليه فأقول يا ابن رسول اهلل

 رابُ ـــمني خـي وبني العالــنـيـوب     فليت الذي بيين وبينك عامرٌ 
 وليتك ترضى واألنام غضابُ     رةٌ ـاة مريـــحيـو والـــلـحـك تـــوليت

 
لقة القادمة على مودة مهدي آل حُم م د صلوات اهلل وسالمه عليه احلألتقيكم يف ، أسألكم الدعاء مجيعاً 

 .يف أمان اهلل، وعليهم أمجعني
 



 

 عشرونالالرابعة واحللقة 
 

 فاسُتجِمعت ُمذ رأتك العنُي أهوامي  ٌة  ـــرقـــواٌء مفـــي أهـكانت لقلب
 يـــامـــــيـي ودنـــنـا ديـرك يـــذكـالً بـغـــــــش  تركت للناس دنياهم ودينهُم  

الُم على الس  ، هدينم  مُ ـلالُم على االس  ، الُم عليك يا داعي اهلل ورباين آياتهالس   :سيدي يا بقية اهلل
الم عليكم مجيعاً الس  ، ق فيه مشٌس جديدةشرِ الُم على كل قلٍب جعله أماًل يف كل يوٍم تُ الس  ، نتظرينمُ ـلا

  .مخواين أخوايت أبنامي بنايت ورمحة اهلل وبركاته
أجعُل حديثي يف ، الرابعُة والعشرون احللقةُ ، ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه سن العسكرياحلبن  ةُ ج  احلُ 

  :احللقة يف قسمنيهذه 
وردت على الربيد اإللكرتوين وقد  اليتسيكون جوابًا لسؤاٍل وردنا يف رسالٍة من الرسامل  :القسم األول

ما السؤال مضمونه ، ودة دوت يت يفملاضية من برنامج امللقات ااحليف  هِ رسلِ أشرُت مىل ذلك السؤال ومىل مُ 
ما الفارُق بني هذين األمرين يف ، هناك عالمات وهناك شروط أو شرامط ؟هو الفرق بني العالمات والشرامط

أكن قد  ملأنا بالضبط ، السؤاُل هو هذا مبضمونه وبألفاظه ؟ضوء غيبة ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
من عنوان يف روايات وأحاديث أهل  فهناك أكثرُ ، ينسب ظراد من السؤال لكنين سأجيُب حبمُ ـلفهمت ا
، هدويملمرهوٌن بالربنامج ا ملومستقبل العا، ملعن مستقبل العا، ُث عن مستقبل الدنياتتحد   اليتالبيت 

وهناك عنوان ، هناك عنوان العالمات أو العالمم، بطلعة وظهور ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
وأشراط ، فهناك يف األحاديث ما يسمى بأشراط الساعة، راط وهناك عنوان األش، الشرامط أو الشروط

ألن مصطلح الساعة يف ، الساعة أيضًا لو أردنا أن ندقق فيها يف أحاديث أهل البيت فهي على حنوين
  :يف معنني، مل يف مفهومنيعِ روايات أهل البيت استُ 

  .سالمه عليهعة هو ظهور ممام زماننا صلوات اهلل و اراد من السملا :عىن األولملا
  .راد من الساعة هو يوم القيامةملا :عىن الثاينملوا

يوم القيام ، وجاءت مبعىن يوم القيامة، جاءت مبعىن يوم القيام، الساعة جاءت مبعنيني يف روايات أهل البيت
، كعىن واضٌح يف ذلملويوم القيامة هو يوم الدين وا، هو يوم قيام ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

أشراط  :مسيت يف روايات أهل البيت يف حديث النيب واآلل أشراط الساعة هي على حنوين اليتفاألشراط 
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شرتطٌة أن تقع وبعد ذلك يأيت ذلك وكأهنا مُ ، واألشراط هي مجٌع لشرط، ساعة القيام وأشراُط ساعة القيامة
ال ، واألشراُط هي عالمات، ارجياخللت هذه الوقامع شروطًا لتحقيقه ولتحققه يف الواقع عِ الشيء الذي جُ 

لكن هناك أشراٌط ، األشراط والعالمات هي مبعىًن واحد، يوجد هناك فارق يف مفهوم األشراط والعالمات
وهناك أشراٌط وعالمات لقيام ، ديث بأشراط الساعةاحل لممة عرفت اصطالحًا يف عياوعالمات ليوم الق

وبأشراط الساعة يف ، بعالمم الظهور،  عنها بعالمات الظهورربعُ ، ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
ا يتعلق حديثي هنا عم  ، نقولة عن أهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيملبعض الروايات ا

لقة له بقضية ال عُ ، وضوعملألن السؤال كما يبدو متعلٌق هبذا ا، بغيبة ممام زماننا وظهوره صلوات اهلل عليه
  ؟أو األشراطالشروط ما الفارق بني العالمات وبني ، لقيامةيوم ا

قد حتيط بكل عالمة من  اليتوضوعية ملالبسات امُ ـلراد منها املأما الشروط فا، األشراط هي العالمات
، األشراط عالمات أيضاً ، هذه الشروط غري األشراط، قال مثاًل بعض العالمات مشروطةلذلك يُ ، العالمات

أما ما جاء مذكوراً ، عىن واحدملوا، وأشراط الظهور، عالمم الظهور، عالمات الظهورميكن أن نقول 
ما من شيٍء يوجُد ، يطة بكل عالمة من هذه العالماتالـُمحوضوعية ملالبسات املبالشروط فهي الظروف وا

حىت يف الواقع ، ارجياخلليس فقط يف الواقع ، حىت يف الواقع الذهين، يوجُد يف الواقع، ارجياخليف الواقع 
ال أريد أن ، قدماتملهناك جمموعة من ا، قدماتملالذهين ما من شيٍء يتحقق مال وتسبقه جمموعة من ا

وما يسمى مبقومات ، عد الفلسفي هلذه القضية وما يسمى مبقومات وجود الشيءأذهب بعيدًا يف البُ 
، طلبملريد الدخول يف هذا اال أ، وجوديةلموهناك مقومات ل، هناك مقومات للوجود، موجودية الشيء

البد من ، الذهين ملأو كان ذلك يف العا، ارجياخل ملمن كان ذلك يف العا، لكن كل شيٍء له صفة الوجود
وذلك ، وقد تكون قليلة يف بعض األحيان، قدمات قد تكثر وتكون كثرية جداً ملهذه ا، وجود مقدمات

قدمات مله اتمع هذحينما جت، يًا أو خارجياً وجودة ذهنملا، حبسب خصوصية كل شيٍء من هذه األشياء
تتحقق شروط  ملهذا هو الذي يسمى بشروط العالمم وأن هناك عالمم مشروطة فإذا ، يتحقق ذلك الشيء

  .عالمم الظهور بشكل جممل أحتدث عنها، تلك العالمم فإن تلك العالمم ال تتحقق
وهذا التقسيم لكل ، ومىل عالمات خاصة ميكن أن تقسم مىل عالمات عامة :ميكن أن تقسم مىل حنوين

راد ملا، ومال على أي أساٍس قسمنا العالمات مىل عامة أو خاصة، البد من أساٍس للقسمة، تقسيم أساس
أن العالمات العامة جاءت مذكورة  :عىنملراد منها هو هذا املاصة ااخلمن العالمات العامة أو العالمات 

، كما مثاًل تأيت األخبار فتحدثنا عن كثرة الزالزل،   كل أصقاع الدنيابصيغٍة تتحدث عن وجود هذا األمر يف
مثاًل عالمة ليس ك، وكثرة الزالزل مثاًل ليست عالمة خمصوصة مبنطقٍة معينة أو بزماٍن معني بشكٍل خاص

ن يقف بني الرك، جة عليه السالم مىل أهل مكةاحليبعثه اإلمام ، شخص مبواصفات معينة، قتل النفس الزكية
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عالمة هذه ، اء يف تفصيل هذه العالمةجة مىل آخر ما جاحلامس والعشرين من شهر ذي اخلقام يف اليوم ملوا
كان حمدد ملوا، وبكالٍم خاص سيذكره ذكرته الروايات، بأوصاف معينة، سم معنيبأ، شخص معني، خاصة

كرت أيضًا أوضاع مكة رت وُذ كُذ  اليتفهذه التفاصيل الدقيقة ، وحدد التأريخ أيضاً ، قامملبني الركن وا
أما حينما ، هذه عالمة خاصة، لقة ورباط بقضية النفس الزكيةهلا عُ  اليتدينة يف تلكم الفرتة و ملوأوضاع ا

وهذه من ، ياهملدب عن قلة األمطار الشحة يف ااجلأو عن ، مثاًل عن غالء األسعارتتحدث الروايات 
من مجلة ، ملدب الذي يصيب العااجل، التصحر، ياهملا شحة، قلة األمطار، اآلن تتحقق اليتالعالمات 

وممنا هو ، دد مبكاٍن معنيحتُ  ملو معني دد بزمٍن حتُ  مل اليتالعالمات العامة هي العالمات ، العالمات العامة
يف الشرق والغرب يف  أو، ميكن أن تكون يف شرق األرض أو يف غرهبا، ظاهرٌة عامة يف كل أصقاع الدنيا

كل هذا من ،  وأمثال ذلك، اعاتالـمج، انتشار األوبئة، كثرة األمراض،  روباحلثرة ك،  نفس الوقت
لو ، والعالمات العامة هي األكثر يف الروايات، العالمات العامة ليس خمصوصًا بزماٍن معني أو مبكاٍن معني

  ؟اصةاخليسأل سامل أيهما أكثر العالمات العامة أو العالمات 
ثت عن العالمات حتدّ  اليتتدبر يف الروايات ملتصفح والموالذي يبدو ل، مات العامةاألكثر يف الروايات العال

، تكن قد حتققت بكاملها فإن النسبة الغالبة منها قد حتقق العالمات العامة من ملالعامة ميكن أن يقول بأن 
بأمساء ، ننيألشخاص معي، تأيت ذاكرة ألوصاف معينة اليتاصة هي اخلالعالمات ، اصةاخلأما العالمات 

عنبسة بن  السفياين امسه عثمان، يف زمان معني، يتصرفون تصرفات معينة، خيرجون من مكان معني، معينني
تفاصيل عن أنصاره ، خيرج منها مذكور أيضاً  اليتنطقة أو القرية ملاسم ا، أوصافه البدنية مذكورة، العشوقي
كل ،  ره يف دمشق من أي مكان مذكور أيضاً لون رايته ومبدأ ظهو ، رب مذكور أيضاً احلعاره يف وعن ش

قريب من الظهور  يكون زمانه يف زمانٍ ، ملةاجلحينما أقول زمانًا ب، يطة به زمانًا ومكاناً الـمحالتفاصيل 
ويكون خروجه الواضح والعلين وانتشار أمره هو ، حينما تشتد الفنت وتكون عالمات أخرى كثرية موجودة

هذه ، وتفاصيل أخرى كثرية موجودة يف الروايات، دمشق قبل هذا التأريخ يف شهر رجب ومن كان ظهوره يف
ليس كالعالمة العامة كثرة ، عدخصة يف أكثر من بُ ش  تكون مُ  اليتاصة هي العالمة اخلالعالمة ، عالمٌة خاصة

،  ستحدث فيها ،كثرة الزالزل اليتلألرض ، لألشخاص، للزمان، كانلمال يوجد هناك تشخيص ل، الزالزل
فما كان هبذا النحو فهو عالماٌت عامة وهي األكثر ، وأمثال ذلك، كثرة القتل،  روباحلكثرة ،  ثرة األمراضك

هذا تقسيٌم ، وما كان كالسفياين والنفس الزكية فهذه عالماٌت خاصة، ذكرت يف أحاديث أهل البيت اليت
ة مذا سأل سامل هل اصاخلالعالمات ، للعالمات قسمناها على أهنا عالمات عامة وعالمات خاصة

من أهم هذه العالمات ، تتحقق حلد اآلن ملاصة اخلاصة وأهم العالمات اخلأكثر العالمات  ؟حتققت
، جةاحلامس والعشرين من شهر ذي اخلقتل النفس الزكية يف ، الصيحة يف شهر رمضان، السفياين مثالً 
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، تتحقق مله العالمات ذأكثر ه، اصةاخلا العنوان وهي العالمات ت هذوهناك عالمات أخرى تدخل حت
العالمات ، سم العالمات أيضًا مىل حمتومة ومىل غري حمتومةق  تُـ ، اصةاخلرمبا حتقق البعُض من العالمات 

غري العالمات ، تومةالـمحجمموعة من العالمات تسمى بالعالمات ، مثل الصيحة، تومة مثل السفياينالـمح
  .بأهنا حمتومةتوصف يف الروايات  مل اليتتومة هي الـمح

تومة نسبة خضوعها الـمحالعالمات  ؟تومةالـمحتومة وبني العالمات غري الـمحما هو الفارق بني العالمات 
تومة مىل قانون الـمحغري ل بكثري من نسبة خضوع العالمات ا تكون أضعف وأقوتغريها وحتوهل اللبداء وتبدهل

لكن خضوع العالمات ، تومةالـمحويف العالمات غري  تومةالـمحقانون البداء فاعل يف العالمات ، البداء
تومة احتمال عدم الـمحبينما العالمات غري ، قق هذه العالمات بنسبٍة أكربيعين احتمال حت، تومة أقلالـمح

هذا الفارق بني ، وردت يف الروايات اليتواصفات ملحتققها أكرب من احتمال حتققها حبسب الكيفية أو ا
مشروطة وكأنه عالمات  :أيضًا هناك تقسيم للعالمات، تومةالـمحوبني العالمات غري  تومةالـمحالعالمات 

، ألنه مامن معلول مال وله علة، هو ال يوجد شيء يف الوجود ليس مشروطاً ، عالمات أخرى غري مشروطة
ديث عن عالمات مشروطة وعالمات غري احللكن ، علولملفالعلة ستكون بالنتيجة هي شرط لوجود ا

ألن العالمات ، تومةالـمحتومة والعالمات غري الـمحطة هو نفس الكالم الذي مر يف العالمات مشرو 
حينما يظهر السفياين يف الشام هناك ، دثاحلحينما يقع ، هلا مقدمات هلا نتامج أيضاً  تومة كما أنالـمح

النتامج ، تامجوحني يظهر السفياين سيرتتب على ذلك ن، مقدمات تؤدي مىل ظهور السفياين يف الشام
مثاًل أن يذهب السفياين مىل ، مشروطة بظهور السفياين، رتتبة على ظهور السفياين هذه عالمات مشروطةملا

حبيث الروايات تقول ينصب القدور وميألها بزيت ويأيت ، وأن يقوم مبذحبة كبرية يف النجف والكوفة، العراق
، حسنأمسه ، مسه علييأيت بكل طفل أ، غليمليت ابالز  لئىملباألطفال الرضع ويلقيهم يف هذه القدور ا

الروايات تقول من أصحابه مذا دخلوا مىل النجف أو مىل الكوفة ال يكون ، ويلقى يف هذه القدور، حسني
تكون ، رة الكبريةال تكون رغبتهم يف الدُ ، رة الكبرية يكون مثنها غاليًا جداً والدُ ، رة الكبريةهلم الرغبة يف الدُ 

 ؟هذه األمور ال تتحقق مال بأي شرط، الروايات هكذا حتدثنا، قتل أطفال شيعة أهل البيت أكثررغبتهم يف 
مذا انتفى وجود السفياين حبسب قانون البداء انتفت هذه ، هذه عالمم مشروطة، بشرط أن يكون السفياين

قيقة مامن شيٍء ومال احلفما يقال عالمم مشروطة وعالمم غري مشروطة هو يف ، ألهنا مشروطة، األمور أيضاً 
  .وله شروط لوجوده ولتحققه

وال توجد ، لكن أن يكون التقسيم هبذا النحو هناك عالمم مشروطة قطعًا سيقابلها عالمم غري مشروطة
وممنا توجد عندنا روايات تتحدث عن عالمات ، رواية عندنا تقول بأن العالمات مشروطة وغري مشروطة

قصود ليست هلا شروط ليس من الوجه ملا، مات ليست هلا شروطمذًا هناك عال، مشروطة هلا شروط



 الحلقة الرابعة والعشرون ات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلو 

071 

مثاًل هذه العالمات حتتاج مىل شروط معينة ، الفلسفية وممنا هذه العالمات بالقياس مىل عالمات أخرى
مثاًل ، أما عالمات أخرى شروطها تكون متحققه يف الواقع االجتماعي العام، هلا ظروف معينة، خمصوصة

مىل التفكك ، مىل انتشار الفساد األخالقي، انتشار الزنا مرده مىل انتشار الفساد، احينما ينتشر الزن
تمع تؤدي مىل انتشار الزنا وهذه القضية كانت موجودة يف األزمنة الـمجوهذه ظاهرة عامة يف ، االجتماعي

ل هلا عالمات مثل هذه العالمات ال يقا، السابقة وهي موجودة اآلن يف زماننا وحىت يف األزمنة اآلتية
تؤدي مليها من جهة فلسفية هي أيضاً عالمات مشروطة لكن ألن هذه الشروط  اليتمشروطة ألن الشروط 

هي متحققه يف الواقع االجتماعي بشكل عام فيقال هلا عالمات غري مشروطة بالقياس مىل العالمات 
بة على حتقق الصيحة بذلك الشكل رتتملكاألمور ا،  رتتبة على خروج السفياين مثالً ملشروطة كاألمور املا

ويسمعه الناس كل صنٍف من البشر  ملحبيث أن هذا الصوت يصل مىل داخل كل بيت يف العا، عجازياإل
ما يرتتب عليها من اآلثار ، عد تكويين واضحفيها بُ ، عد معجازيها بُ عجازية فيمهذه قضية ، حبسب لغاهتم

  .بتحقق هذا األمر اإلعجازي الواضح مشروطة، واألمور ميكن أن تكون عالمات مشروطة
هي نفسها نفسها العالمات هي هي ، عامة وخاصة هبذا اللحاظعالمات مذًا العالمات ميكن أن نقول 

تارًة ننظر مىل هذه العالمات بلحاٍظ معني فتقسم مىل ، ولكن هذه التقسيمات مأخوذة بلحاظات خمتلفة
ومرًة ، ما هو األساس يف تقسيمها مىل عالمات عامة وخاصة اصة كما بينت قبل قليلاخلو  العالمات العامة

وأصحاب األممة سألوا األممة أقوى عالمة مذكورة عندنا يف ، نقسمها مىل عالمات حمتومة وغري حمتومة
الروايات هي عالمة السفياين وأكثر األحاديث حتدثت عن السفياين كأوضح عالمة من عالمم ظهور 

مع ذلك ، محل مرأة، ظهور اإلمام تسعة أشهر محل امرأة هكذا حدثتنا الرواياتوفيما بينه وبني ، اإلمام
حيدث فيه البداء ليس قطعاً ، تومةالـمحوهو أقوى العالمات ، بأن السفياين حيدث فيه البداء :األممة قالوا

، ةهناك عالمات حتمية وغري حتمية هي حمتومة وغري حمتوم، لكن ميكن أن حيدث البداء يف السفياين
ه يف نفس العالمات العالمات ولكن هذهذه التقسيمات هي ، وهناك عالمات مشروطة وغري مشروطة

، هذه مسألة مهمة، باعتبارات خمتلفة ةصطلحات أخذت بلحظات معينملالتقسيمات وهذه العناوين وا
الربنامج من هذا  لقات السابقةاحل، ديث عن العالماتاحلأنا هنا لست بصدد ، تصور عام عن العالمات

زء الثاين اجللسي يف الـمجذكرها الشيخ  اليتعلى مسامعكم األحاديث والروايات  حينما كنت أتلو
منها ، منها عالمات عامة ومنها خاصة، مسني من حبار األنوار كانت تشتمل على كثرٍي من العالماتاخلو 

ة حبسب البيان الذي بينته قبل منها عالمات مشروطة ومنها غري مشروط، عالمات حمتومة ومنها غري حمتومة
 االهتماممبوضوع العالمات يقع يف الدرجة األوىل من حيث  االهتماملكن هنا سؤال هل أن ، قليل

تحدثني يتحدثون ملوأكثر ا، لف عن العالماتيكثر عن العالمات وأكثر الكتب ُتؤ ديث احلألن  ؟العقامدي
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 ؟األول يف الرتتيب العقامدي يف معرفة أهل البيت يزاحلتأخذ  اليتفهل أن العالمات هي ، عن العالمات
  .وال... وال ... ال  :واباجلحني أقول أبداً يعين ، واب أبداً اجل

هناك مشكلة يقع فيها ، معرفة العالمات ومعرفة ما يدور حول العالمات أمٌر مهم لكنها ليست األهم
سان هناك مشكلة نقع فيها حنن شيعة أهل ديث عن عموم اإلناحلقيقة أنا هنا ال أريد احلويف ، اإلنسان

، معرفة العالمات وما يدور حول العالمات، همملهم على األهم هناك األهم وهناك املقضية تقدمي ا، البيت
، يةلممعرفة العالمات أمٌر مهم وال شك فيه جنبة ع، فقه العالمات :فلنعطي هذا العنوان، فقه العالمات ل  قُ 

عنوي والروحي بإمام زماننا صلوات ملوفيه جنبة وجدانية فهي تشد الرباط ا، لماء العبالنتيجة هذا حنٌو من أحن
حتياط اإلنسان الذي يطلع ويعرف العالمات تنفعه يف موقفه الشرعي وفيه أيضًا جنبة ا، وسالمه عليه اهلل

الصيحتني صيحة  حبيث لو أدرك هذه العالمات وكانت سبباً الفتتان الناس كما يف قضية، يف مستقبل األيام
عرفة ستعينه ملالذي كان عارفًا هبذه العالمات ومطلعًا على أبعادها هذه ا، عند الفجر وصيحة عند الغروب

، هذه معلومات، لمفقه العالمات معرفة العالمات أواًل هو ع، هذا كله صحيح، يف النجاة من الفتنة
توثيق للعالقة يف ، رباط معنوي وروحي، ٌد وجداينوثانيًا فيها بع، ًا هبالمها يزداد علماإلنسان حينما يتع

سألة الثالثة فيها بعد احتياطي ملوا، جة صلوات اهلل وسالمه عليهاحلعنوي والوجداين مع اإلمام ملانب ااجل
، ال ليس أكيداً ، طلع على هذه العالمات سيتجنب الوقوع يف الفتنةملأن اإلنسان ا، كمةاحلفيها شيء من 

النجاة من ، الفتنة وبالوقوع يف الفتنة ال جيعل اإلنسان ناجحًا وموفقًا يف جتاوز تلك الفتنةب لمألن جمرد الع
ال على طول التأريخ الناس وم ساعدةملعرفة تكون أحد العوامل املوا لملكن الع، الفتنة حتتاج مىل توفيق

جمرد ، منا هذا وحىت تنتهي الدنيامن زمان أبينا آدم ومىل يو ، ون بالفنت ويقعون فيها باختيارهم وبإرادهتملميع
بالفتنة وبأسباهبا  لملكن الع، بالفتنة وبتفاصيل الفتنة ال يعين أن ذلك يكون سببًا للنجاة منها لمالع

كل هذا ،  يطة هبا هذا يعني اإلنسان للنجاة من الفتنةالـمحالبسات مليطة وباالـمحوبنتامجها وبالظروف 
  .جة األوىللكن هذا ال يقع يف الدر ، شيٌء حسن

 .معرفة الواجب علينا اجتاه ممام زماننا :وثانياً  .معرفة ممام زماننا :أوالً  ،انب العقامدياجلالدرجة األوىل يف 
هذا الذي يقع بالدرجة األوىل مذًا هناك شيء يف الرتتيب العقامدي يف الرتاتبيه العقامدية اجتاه ممام زماننا 

معرفة ممام زماننا ألهنا قضايا  لبِ ومعرفة عالمم الظهور ليست من صُ ، هناك األهم وهو معرفة ممام زماننا
معرفة ، نتملطلب وليست يف امليف حاشية ا، اشيةاحلمتبدلة خاضعة للبداء فإهنا تقع يف متحركة غري ثابتة 

ا الربنامج بأن ولقد قلت فيما مر يف هذ، امعة الكبريةاجلعىن معرفة ما جاء يف الزيارة ملب اقرِّ ممام زماننا رمبا أُ 
، هذا النص الذي ورد عن ممامنا اهلادي يعطينا صورة موجزة خمتصرة ولكنها وصفت بالقول البليغ الكامل

بالقياس مىل ، م هم ال بالقياس مىل معرفتنا حننحني أقول موجزة خمتصرة بالقياس مىل معرفة أهل البيت هُ 
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لقات احلامعة الكبرية يف اجليف برنامج الزيارة ، املمعرفتنا حنن اإلمام وصف هذا القول بالقول البليغ الك
امعة الكبرية يف أياٍم ليس اجلاضية وستأتينا من شاء اهلل حلقات جديدة نتواصل معكم يف شرح الزيارة ملا

لكبرية يف هذا الربنامج حماولة لعرض ما جاء يف  اامعة اجلبعيدة من شاء اهلل ستتواصل حلقات برنامج الزيارة 
ا هو رتبة األوىل ممملمذاً ا، ل البيت مىل طريٍق يقودنا مىل معرفة ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهات أهلمك

وبعد ذلك يأيت األمر اآلخر وهو معرفُة ما جيب علينا اجتاه ممام زماننا ، إلمام زماننا هو معرفتهيف أعناقنا 
 مكلعن كل ت ذلك يأيت يف مرتبٍة متأخرةأما عالمم الظهور فقه العالمات ف، صلوات اهلل وسالمه عليه

قبل قليل بأن هذه موضوعات متحركة وكما قلت ، نتملوضوع وليس يف امليقع يف حاشية ا، عاينملا
هذه عجالة ، تتحقق أشراطها فإهنا ال تتحقق ملموضوعات سيالة غري ثابتة خاضعة للبداء مشروطة مذا 

ىن الشروط وما هي أمهية معرفة هذه العالمات وهذه وصورة موجزة خمتصرة لبيان معىن العالمات ومع
ن يستمع مىل حديثي وأنا من شاء اهلل يف ملفيدة لألخ السامل و ملأمتىن أن أكون قد أجبت اإلجابة ا، األشراط

لقات القادمة سوف يأتينا الكالم من  احلضمون وعلى غريه يف ملحلقات هذا الربنامج أجيب أيضاً على هذا ا
سنتطرق مىل شرحها أو يف ضمن اإلجابة على أسئلة اإلخوان أو يف ضمن  اليتحاديث كان وفقًا لأل

هذا بالنسبة ، وضوعات فيما يأتينا من حلقاٍت قادمةملتدور حول هذه ا اليتهمة ملفاهيم املتوضيح بعض ا
  .للقسم األول من الربنامج

وقد ، نا الصدوق رضوان اهلل تعاىل عليهفأعود مىل كتاب كمال الدين ومتام النعمة لشيخ :أما القسم الثاين
 عروف بتوقيع مسحاقملالزال الكالم يف التوقيع او ، اضيةمللقات ااحلون من ملشرعُت يف التوقيعات كما تع

بيح لشيعتنا وجعلوا منه في حٍل مس فقد أُ الخُ وأما  -اضية مللقة ااحلديث يف احلوصل بنا ، يعقوببن 
 هايكثر عن اليتوضوعات ملمس من ااخلموضوع  - هم وال تخبثوقت ظهور أمرنا لتطيب والدت ىإل

  :مس من جهتنياخليكثر الكالم عن موضوع ، اضراحلالكالم خصوصاً يف وقتنا 
اء يف قضية القول لمفيتهم الع، مس من وجهٍة أو من وجهة نظٍر ماليةاخلمن جهة هناك من يتحدث عن 

 .وض فيهااخلال وحتصيل األموال وهذه القضية أنا ال أريد جلهة مجع األمو ، مس جلهٍة ماليةاخلبوجوب دفع 
ويف هذه القضية الكالم  ، مساخلكم الشرعي خبصوص احلية يف قضية لمهة العاجلوهناك جهة ثانية وهي 

سألة فذلك ملحنن مع التوقيع أنا هنا ال أريد أن أحتدث عن أي شيٍء أو عن كل شيٍء يرتبط هبذه ا، كثري
وأما  -أيدينا  ن والتوقيع الذي بنيهمة حنمللكنين سأركز الكالم على النقاط ا، وساعاتحيتاج مىل ساعاٍت 

 - وقت ظهور أمرنا لتطيب والدتهم وال تخبث ىمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حٍل إلالخ
يها ىل وقٍت طويل لكن أشري ملتاج مهناك عدة جهات فقط أشري مىل عناوينها وال أدخل يف حبثها فهذا حي
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ون صورة للبحث ممن يستمع ميّل أشري مليها ميكن من خالل هذه اإلشارات تتك لملرمبا هناك من طلبة الع
  .خلف هذه العناوين

يعين حينما  ؟راد من ذلكملما ا، تأخرملأننا نعمل بالقول ا ؟هنا كالم يدور حول هذه القضية أي قضية :أوالً 
مث تأتينا رواية عن اإلمام الرضا فيقول ، م تقول هذا األمر واجبتأتينا رواية عن اإلمام الصادق عليه السال

تأخر من ملوجودة عند األممة يف الروايات أننا نعمل بالقول املحبسب القواعد ا، هذا األمر ليس بواجب
مث قال ، اإلمام الصادق مثاًل قال عنها هذا أمٌر واجب، فرضنا قضية سني اليتأقواهلم يعين يف هذه القضية 

، تأخرملالقاعدة تقول خذوا بقول ا، إلمام الرضا وهو متأخٌر عن اإلمام الصادق بأن هذا األمر ليس بواجبا
لنفرتض أن اإلمام الصادق قال مثاًل يف السنة ، من كان من نفس اإلمام أو من مماٍم آخر، تأخر مناملالقول ا

ألخرية من أيام حياته قال بأن هذا األمر وبعد ذلك بسنوات يف السنة ا، األوىل من ممامته هذا األمر واجب
وجود ، عمل هبا على مطالقها لوجود مالبساتطبعًا هذه القاعدة ال يُ ، تأخرملليس بواجب نأخذ بالقول ا

بينما القول األول كان يف ظرف ال ، تأخر كان يف ظرف حتكمه التقيةملفلرمبا القول ا، مالبسات التقية مثالً 
تأخر منا مللكن هذه قاعدة خذوا بقول ا، نستطيع أن نستكشفه من خالل القرامنوهذا حنن ، حتكمه التقية

وفقًا هلذه القاعدة مذا أردنا أن نعمل هبا على مطالقها هكذا وقد عمل بذلك مجع من ، تأخرملبالقول ا
هذا وهذا الكالم ليس جديدًا ، قالوا أنه يف زمان الغيبية ال مخس على الشيعة، مساخلفقهاءنا فأباحوا 

هل هذا الكالم ، طبعاً هناك حبث يف الغيبة الصغرى والغيبة الكربى، الكالم موجودة منذ زمان الغيبة الكربى
  ؟يشمل الغيبتني

قيقي  احلعىن ملألن الغيبة الصغرى ليست غيبة با، الغيبة الصغرى عن الكالم هنا عن الغيبة الكربى وليس
اصون موجودين بينما الغيبة الكربى ال توجد نيابة خاصة اخلالغيبة الصغرى كان النواب ، كالغيبة الكربى
الغيبة الصغرى هي مرحلة ما ، قيقة هي مرحلة متهيدية للغيبة الكربىاحلفالغيبة الصغرى ب، هناك نيابة عامة

سن العسكري وعصر الغيبة احلضور انتهى بشهادة ممامنا احلعصر ، ضور وما بني عصر الغيبةاحلبني عصر 
حُم م د بن  بدأت الغيبة الكربى حيث كانت وفاة النامب الرابع علي 903، شعبان، 903 :سنة الكربى بدأ

يف شهر شعبان كانت  903عروف ملعلى ا، 901 :وهناك قول، 903 :عروف أنه تويف يفملالسمري على ا
مبثابة مرحلة فكانت الغيبة الصغرى ، حم م د السمري رضوان اهلل تعاىل عليهبن  وفاة النامب الرابع علي

تأخر مذا ملالغيبة الكربى وهذا هو القول ا، فالكالم مذًا عن الغيبة الكربى وليس عن الغيبة الصغرى، برزخية
علوا منه في مس فقد أبيح لشيعتنا وجُ الخوأما  -عمل على هذا األساس فالنص واضح وصريح نأردنا أن 

جة صلوات اهلل وسالمه عليه احلادر عن اإلمام مذا افرتضنا أن هذا القول ص -وقت ظهور أمرنا  ىحٍل إل
، ف التوقيعاتضعّ اء من يُ لملكنين أقول ذلك ألن هناك من الع، هذا من التوقيعات، وهو صادر كذلك
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اصني وفيما بني من وصلت مليهم هذه اخلف التوقيعات من جهة اتصال السند فيما بني النواب ضعّ يُ 
ن كانت القرامن قاممة وم، سألةملحيدق هبذه ا، وأيضًا هذا حبث آخر، الروايات وهذه األخبار والتوقيعات

وهذا القانون الذي أسس عليه ، جة صلوات اهلل وسالمه عليهاحلعلى أن هذه التوقيعات صادرة من اإلمام 
ما موجود هذا النص مال يف هذا التوقيع والزلنا حنن يف نفس  - وادث الواقعةالحوأما  -النظام الشيعي 

ألن الرجوع مىل الفقهاء ، ميكن أن يقول قامل بأن هذه الرواية وأمثاهلا هي كاشفة وليست مؤسسة، يعالتوق
  .اء هذه قضية فطرية وقضية عقلية سواء كان هذا التوقيع موجود أو ليس موجوداً لموالرجوع مىل الع

الشيء ، اء الدينلماء علمالعالفقهاء و  ؟ربة يف الدين من هماخلربة وأهل اخلاإلنسان بطبيعته يرجع مىل أهل 
 ؟هبذا التوقيع لمالشيعة هل كانوا كلهم على ع، يكن موجوداً  ملالطبيعي سواء كان هذا التوقيع موجود أم 

ثار على أي حال هذه كلها مثارات تُ ، اء يف زماهنم يف تلكم األزمنة األوىللملكنهم كانوا يرجعون مىل الع
عندنا ، ينقل مىل جهٍة أخرى وهو قضية التعارض فيما بني الروايات وأيضًا الكالم ميكن أن، وضوعملحول ا

وهذه الرواية تبيح يف حال التعارض يأيت الكالم وقضية ، مساخلروايات كثرية واضحة صرحية يف وجوب 
فحينما تكون مقارنة مثاًل بني التوقيعات وبني ، العمل بأيهما فيكون العمل بأقوى هذه الروايات سنداً 

مس على كل حال ويف مجيع األحوال ويف مجيع األزمنة اخلخرى الروايات األخرى القاملة بوجوب روايات أ
وهناك ، واألمكنة وعلى مجيع األشخاص هي أقوى سندًا مذا أردنا أن نأخذ هذه القضية هبذا النظر

شرت مىل أ لكن، وض يف كل هذه التفاصيلاخلأنا قلت ال أريد ، سألةملمالبسات أخرى كثرية حتدق هبذه ا
نهج الذي تبناه الشيخ الكليين والذي ذكره يف مقدمة ملآخر أيضًا وهو ا ر عنواناثهذه العناوين وميكن أن يُ 

ري بأيهما ؤمن خمملالكايف أنه مذا تعددت الروايات فافقه أبتىن عليها  اليتالكايف وجعله أصاًل من األصول 
وهناك وهناك أمور أخرى ميكن أن ، د عن األممةحينما ختتلف الروايات وتتعد، ن وأصابعمل فهو أحس

  .سألةملتطرح أو تضاف على هذه ا
عاصرة ملدرسة الفقهية الشيعية اململة فقهاء الشيعة األحياء اآلن يعين ااجلب، ملةاجللكنين هنا أحتدث ب

ب التفصيل مس حبساخلعاصرة هو القول بوجوب ملدرسة الفقهية الشيعية املعروف عند املالشيء ا، وجودةملا
هذا القول واضح رمبا قد خيالف يف هذا األمر ، ذكور يف الكتب الفقهية االستداللية أو يف الرسامل العمليةامل

درسة الفقهية الشيعية يف عصرنا ملشهور يف املعروف واملالرأي ادث بالنحو العام بعض الفقهاء لكن أحت
، راجع الذين سبقوهم والذين سبقوا الذين سبقوهمملاوجودين اآلن يف طبقة ملراجع املف طبقة ا اضر يعيناحل

مس حبسب اخلتأخرة تتبىن هذا الرأي وهو القول بوجوب ملعاصرة يف العصور املدرسة الفقهية الشيعية املا
وهؤالء ما تبنوا هذا القول جزافًا عندهم ، ذكورة كما قلت يف الكتب الفقهية والرسامل العمليةملالتفاصيل ا

وهذه ، سألة فيها تفصيل لسُت بصدد الورود مليه أو الورود فيهملدهم حبثهم يف هذه القضية وامناقشاهتم وعن
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قنعة للشيخ ملأنا جئت بكتاب ا، اضراحلاء ليس اآلن يف هذا الوقت لمالقضية قضية فيها خالف بني الع
فيد مىت ملالشيخ ا، فيدملا الرسالة العملية للشيعة يف زمان الشيخ، فيدملقنعة رسالة عملية للشيخ املفيد واملا

معروفة يف كتب الرتاجم  فيد أكيدةملهذه سنة وفاة الشيخ ا، للهجرة 309 :فيد تويف سنةملالشيخ ا ؟تويف
فيد هناك ملالشيخ ا ؟فيدملمىت كانت والدة الشيخ ا، 903 :سنة ؟الغيبة الكربى مىت بدأت، 309 :سنة

يبدو أهنا هي األصح وحىت  اليتو  993 :ين على روايةيع، للهجرة 991، 993 :روايتان يف تأريخ والدته
فيد قضية ملالفارق ليس كبري سنتان يعين فيما بني هناية الغيبة الصغرى وبني والدة الشيخ ا 991 :على رواية

ف رِ مىت عُ ، سبع سنوات 993 :فيد والدته سنةملالشيخ ا، 903الغيبة الصغرى انتهت ، سبع سنوات
، الندميبن  عروف يف زمانهملافيد الكاتب ملمن الذين كتبوا عن الشيخ ا ؟من األعالم لمفيد وبرز كعملالشيخ ا

  ؟ابن الندمي مىت تويف
فيد ملمذا كان الشيخ ا ؟فيدمليعين كم هو عمر الشيخ ا، للهجرة 913 :مسحاق الندمي تويف سنةبن  حُم م د
وحنذف منها  13فيد مذا حنذف مليخ ايعين يكون عمر الش، 913 :وابن الندمي تويف سنة، ولد 993 :سنة
ـ مذا حذفنا منها ال 03فيد يعين مليكون عمر الشيخ ا 93وحنذف منها  13فيد مليكون عمر الشيخ ا 93

ه سنة هذ، سنة 33فيد مليعين كون عمر الشيخ ا، والسبعة مذا حذفنا منها الثالثة باقي أربعة، باقي تسعة 3
، لذلك هو ماذا قال عنه يف كتابه الفهرس، ون يف هناية األربعيناتفعمر الشيخ يك، 931وفاة ابن الندمي 

ؤلفني وذكرت كتبهم لذلك مسي ملذكرت أمساء ا اليتؤلفني يعين الكتب ملفهرست ابن الندمي من كتب ا
يف عصرنا انتهت مليه رماسة  :النعمانبن  حُم م دبن  أبو عبد اهلل حُم م د لمعمُ ـلقال عنه ابن ا ،بالفهرست

اطر شاهدته فرأيته اخليف صناعة الكالم على مذهب أصحابه دقيق الفطنة ماضي  ي الشيعة مقدمٌ لمتكم
يعين ، ًا معروفًا وزعيمًا من زعماء الطامفة يف ذلك الوقتلمفيد عمليعين كان الشيخ ا ،بارعًا ولُه من الكتب

أنا ، 973، مثالً  971أنه كتبه لنفرتض  913 :تويف سنة، هذا الكالم كتبه ابن الندمي قطعًا قبل وفاته
  ؟مرادي من هذا مىل أين أريد أن أصل

يف زمان ، اصوناخليكن بعيداً عن زمان الغيبة الصغرى حيث كان النواب  ملفيد ملأريد أن أصل أن الشيخ ا
 قنعه هوملفيد هنا يف رسالته املفالشيخ ا، مساخلُ الغيبة الصغرى كان هناك فهم عام عند الشيعة يف قضية 

مس اخللكنه يذهب مىل قضية وجوب ، ذهب مليها فقهاء الشيعة يف ذلك الوقت اليتختلفة مليذكر اآلراء ا
 :يف صفحة، اصوناخلكان يعيش فيها النواب   اليتفرأيه يعين كان قريبًا من الفرتة الزمانية ، وسأذكر كالمه

يف قضية  يعين - نا يف ذلكوقد اختلف قوٌم من أصحاب -فيد ملالشيخ ا لقنعة يقو ملمن كتاب ا 013
 -اجة احلمىل أن يقول يف موطن ، مس وذكر الروايات الدالة على وجوبهاخلهو البحث اآلن يف ، مساخل

وذهب كل فريٍق منهم فيه  -عند غيبة اإلمام  -وقد اختلف قوٌم من أصحابنا يف ذلك يف ذلك عند الغيبة 
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 اليتاألخبار  -م وما تقدم من الرخص فيه من األخبار سقط فرض مخراجه لغيبة اإلمامىل مقال فمنهم من يُ 
ف باسم و عر ملفيد أحد فقهاء الشيعة املومن هؤالء الفقهاء يف زمان الشيخ ا، مساخلدلت على سقوط 

، وبعضهم يوجب كنزه - ؟ماذا يوجب -وبعضهم يوجب  -وآراءه مذكورة يف الكتب الفقهية ، سالر
وزها عند ظهور القامم مهدي األنام وأنه عليه السالم مذا قام دله اهلل وتناول خربًا ورد أن األرض تظهر كن

وبعضهم  -الذرية اهلامشية  -صلة الذرية  وبعضهم يرى، سبحانه وتعاىل على الكنوز فيأخذها من كل مكان
الشيخ ، مس يكون مستحباً اخليعين أن الدفع دفع  -صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق االستحباب  يرى

، يعين يستقرب هذا القول -ولسُت أدفُع قرب هذا القول من الصواب  -فيد يعلق على هذا القول يقول ملا
 -وبعضهم يرى ، ولسُت أدفُع قرب هذا القول من الصواب -يقول هذا القول ليس بعيدًا عن الصواب 

نية قبل ظهوره مللصاحب األمر عليه السالم فإن خشي مدراكًا ا -مس اخلل عز  -عزله  -بعض الفقهاء 
ه مىل اإلمام عليه السالم من أدرك قيامه ومال وصى به مىل من لموصى به مىل من يثق به يف عقله وديانته ويس

يقوم مقامه يف الثقة والديانة مث عال هذا الشرط من شخٍص مىل شخص مىل أن يظهر ممام الزمان عليه 
مس حقٌّ وجب اخلألن ، من مجيع ما تقدم عندي أوضحُ  وهذا القول -فيد يقول ملالشيخ ا -السالم 
أو التمكن من ، فوجب حفظه عليه مىل وقت ميابه، يرسم فيه قبل غيبته رمسًا جيب االنتهاء مليه مللغامب 

مث يذكر أقواًل أخرى أنا هنا لست بصدد ميراد كل ما ذكره  -ق مليه احلميصاله مليه أو وجود من أنتقل ب
  .مس وحفظه لإلماماخلل وهو عز  :فيد هنا ذهب مىل هذا القولمللكن الشيخ ا، فيدملالشيخ ا

وهذا القول قطعًا مبين على االعتقاد بإمكان حفظ هذه األموال وميصاهلا مىل اإلمام عليه السالم وهذا 
فيد يفكر ملومال ال يعقل أن الشيخ ا، يكون مبنياً أو متفرعاً على أهنم كانوا يتوقعون الظهور يف سنوات قالمل

ئات من ملذه الطريقة مذا كان يتصور أن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه سيكون مثاًل بعد كذا من اهب
  .قنعةملفيد يف رسالته املمىل آخر ما ذكره الشيخ ا، السنني سيكون ظهوره الشريف

ل زء السادس من طبعة وساماجلا هو هذ، وردت يف كتاب وسامل الشيعة اليتأقتطُف مناذج من الروايات 
عن أبي بصيٍر قال:  -مس هناك روايات أذكر بعضًا منها اخلُ الشيعة دار محياء الرتاث العريب يف باب 

قلت ألبي جعفٍر عليه السالم: ما أيسُر ما يدخل به العبُد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً 
، ما هو أهون شيء - عبُد النار؟ما أيسُر ما يدخل به ال -يسأل اإلمام الباقر  أبو بصري - ونحن اليتيم

واإلمام هنا يشري  - اليتيم درهمًا ونحن اليتيم قال: من أكل من مال - ؟أقل شيء يدخل به العبد النار
  .ال الواجب الذي جيب أن يدفع مليهمملمىل ا، مساخلمىل 

م علينا الصدقة أنزل ر  حَ ا م  لَ إن اهلل ال إله إال هو  :عن اإلمام الصادق عليه السالم يقول -رواية ثانية 
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  .فريضة يعين أمر واجب - مُس لنا فريضةالخمس فالصدقُة علينا حرام و الخلنا 
إني ألخذ من أحدكم  :عن أبي عبد اهلل عليه السالم إنه قال، بكيربن  عن عبد اهلل -رواية أخرى 

  .رواهّ طَ دينة ماالً ما أريُد بذلك إال أن تَ لمن أكثر أهل المالدرهم وإني 
 - مس شيئًا حتى يصل إلينا حقناالخال يحُل ألحٍد أن يشتري من  -رواية أخرى عن ممامنا الباقر 

أراد أن يتتبع هذه  نمللكن ميكن ، والروايات يف هذا كثرية وعديدة وأنا هنا لسُت بصدد تتبع كل الروايات
التوقيع ، ويف جهاٍت خمتلفة مس هناك الروايات مفصلةاخلالروايات أن يرجع مىل كتاب الوسامل يف كتاب 

وقت ظهور  ىلشيعتنا وجعلوا منه في حٍل إل بيحَ فقد أُ  مسُ الخُ ا وأمّ  -التوقيُع هكذا قال  ؟هنا ماذا قال
عىن  ملوهذا ا، لطيب الوالدة ؟التحليل مذًا ألي شيءٍ  - لتطيب والدتهم وال تخبث -بني األمر  - أمرنا

ثال هذه رواية ملعلى سبيل ا، التحليل ليس خاصًا يف زمان الغيبةيعين هذا ، كان موجودًا منذ زمان النيب
عن أحدمها ، مراد عن أحدمها يعين عن اإلمام الباقر أو الصادق - عن أحدهما - لممسبن  يرويها حُم م د

هو  لممسبن  ومال ليس حُم م د لممسبن  نسي عمن يروي حُم م د لممسبن  الراوي الذي يروي عن حُم م د
عصوم وهو ملوهو اإلمام ا - مسالخُ إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب  -نسي  الذي

يا  :مس فيقولالخُ إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب  -عصوم من بعده ملالنيب والوصي ا
فهذا التحليل  - ثم يقول اإلمام وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب والدتهم ولتزكوا أوالدهم، ربي خمسي

  .ناكح والوالداتملهة يف قضية ااجلانب يف هذه اجليف هذا 
من وجد برد حبنا في كبده فليحمد اهلل على  :عن الفضيل عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال -رواية 

ثم قال أبو عبد اهلل عليه ، طيب الوالدة :جعلت فداك ما أول النعم؟ قال :قلت :قال، أول النعم
 -مس اخلالفيء هو  - أحلي نصيبك من الفيء آلباء شيعتنا :لفاطمة ؤمنينلمأمير ا لاق :السالم

 - إنا أحللنا أمهات شيعتنا :ثم قال أبو عبد اهلل، أحلي نصيبك من الفيء آلباء شيعتنا ليطيبوا
ل هذه مث - إنا أحللنا أمهات شيعتنا آلباءهم ليطيبوا -دفوعة ملهور األموال املاإلحالل هنا يف قضية ا

 وضوع كان مطروحًا منذ زمان النيب صلى اهللملالروايات روايات عديدة وكثرية ووفرية تتحدث عن أن هذا ا
ستندة مىل مجازة مللية ااحلوفيما يتعلق يف أصالة ، عصوم لألرض وما عليهاملا عليه وآله فيما يتعلق يف مالكية

لية فهنا ما احلما تسمى بأصالة ، ما على األرضعصوم يف التصرف يف األرض و ملمجازة ا، عصومملتؤخذ من ا
وقت  ىلشيعتنا وجعلوا منه في حٍل إل بيحَ مس فقد أُ الخُ وأما  -عىن ملجاء يف هذا التوقيع يرمي مىل هذا ا

ذهب اإلمامي وأن ملومال حنن ال نستطيع أن نتصور أن ا - ظهور أمرنا لتطيب والدتهم وال تخبث
ؤسسة الدينية الشيعية ال أحتدث عن شخٍص ملوحينما أحتدث عن ا، عية ميكنؤسسة الدينية الشيملا، الشيعة
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، راجع لكل مرجع من مراجع الشيعة هناك مدارس مؤسساتملرجعي املبعينه وممنا أحتدث مثاًل عن النظام ا
ة مراكز الطباع، دارس الدينيةملا، ية بفروعهالموزة العاحل، مبجموعها حتفظ الكيان الشيعي اليتراكز ملا

على وجودها وحافظ الشيعة على   ؤسسات حافظتملعلى مر التأريخ هذه ا، مؤسسات التبليغ، والنشر
دفوعة األموال ملبسبب األموال ا ؟بأي شيءٍ  كوماتاحلن تالعب الساسة وعن تالعب كياهنم بعيدًا ع

فاظ على الواجب الشرعي للح، مساخلُ حىت لو أردنا أن نقول بعدم وجوب ، ت أم كثرتقلّ ، الشرعية
أما ، ؤسسة الدينية يقتضي أن الشيعة يدفعون األموال كي حيافظوا على كياهنمملالتشيع وللحفاظ على ا

 املرجع، قد تثار أن الفقيه الفالين اليتاإلشكاالت ، مساخلالروايات فهي صرحية وواضحة يف قضية دفع 
سيئاً  ،تصرفوا تصرفًا حسناً ، ري من يكونونال أد، طالبه، وكالءه، أصهاره، أوالده، الفالين لعاملا، الفالين

  .يف هذا القضية هذا موضوع ثاين
رمبا هناك من يسيء التصرف أو ال حيسن ، حنن نتحدث عن قضية تشريع ال نتحدث عن حماكمة أشخاص

، هذه قضية ثانية، ة أو ال ميلك حسن اإلدارة يف هذا األمر هذه مسألة أخرىلك الكفاءالتصرف أو ال مي
أن يرجع مىل روايات أهل البيت صلوات اهلل  ن أرادملمس يف التشريع واجب فهذا واضح اخلقضية أن أما 

وضوع حينما نرجع مىل روايات أهل البيت ملوضوع فيه تفصيالت كثرية املطبعًا ا، وسالمه عليهم أمجعني
س على الشيعة يف ماخليظهر من الروايات أن األممة أيضًا حبسب الظروف يف بعض األحيان ال يوجبون 

مس يف بعض األحيان يوجبونه على اهلدية ويف اخليف بعض األحيان يأخذون قسماً من ، ظرٍف من الظروف
مس اخلُ قد يذهب البعض مىل وجوب ، ومثل هذا موجود يف الروايات، بعض األحيان ال يوجبونه على اهلدية

 اليتأن الوجوب يكون على التكسبات  ويذهب البعض اآلخر، يازات مطلقاً احلعلى كل ما هو حياز على 
ساعدة فذلك ملتأيت من طريق اهلدية أو العطية وأمثال ذلك أو ا اليتيازات احل اأم، يتكسبها اإلنسان تكسباً 

زميات أو اجلهذه تفاصيل موجودة أنا لست بصدد الدخول يف كل هذه ، مس االستحبايباخليدخل يف 
هذا أيضًا فيه ، بسهم اإلمام وبسهم اهلامشيني وأمثال ذلكقضية ما يسمى ، مساخلحىت يف قضية صرف 

األدلة الواضحة والصرحية ، مس يقسم هكذااخلألنه حنن ال منلك دلياًل كاماًل عليه االتفاق أن ، تفصيل
واإلمام هو بعد ذلك ميكن أن يقسمه حبسب ما يرى وحبسب ما ، مس كله لإلماماخلتشري مىل أن هذا 

نعم ، عصوم صلوات اهلل وسالمه عليه هو بعد ذلك يقسمها حبسب ما يريدملمام اهذه أموال اإل، يريد
مس يرجع بكله مىل اإلمام اخللكن ، يون هلم األولوية يف هذه القضية حبسب الروايات هذا أمر واضحاهلامش

الفقهاء وتفاصيل أخرى كثرية حىت قضية الرجوع باألموال مىل ، الملالك هلذا املاكم هو ااحلعصوم وهو ملا
  :لكن األفضل واألوىل أن يرجع هبذه األموال للفقهاء من جهتني، فهي غري مذكورة يف الروايات

هم أكثر ، من الوجه الشرعية يف قضية التصرف هبذه األموال الشرعيةثر خربًة كهة األوىل أن الفقهاء أاجل
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  .خربة
  .فاظ على الكيان الشيعياحل صرف هذه األموال يفلثانية هم متوفرة عندهم األسباب لهة ااجلو 

اجات الشخصية هذه قضايا أخرى هلا تفريعات احلملة ال أحتدث عن التفاصيل وال أحتدث عن اجلالكيان ب
سامل ملال عن ا، سألةمللذلك حديثي هنا عن البعد التشريعي يف ا، ملةاجلأحتدث عن الكيان ب، وتفصيالت

بغض النظر عن سني من الناس أو صاد ، س أو صاد من الناستعلقة بسني من الناملالزمانية أو الشخصية ا
، تصرف هبا األموال أو عن الكيفية أو يف أي مكاٍن أو يف أي زمان اليتبغض النظر عن الطريقة ، من الناس

و اجلفهوم يف ملديث هنا عن شرح لتوقيعات اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه وما يدور حول هذا ااحل
وأما  -فقهي يف جو أحاديث أهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني و الاجلالشرعي يف 

 - وقت ظهور أمرنا لتطيب والدتهم وال تخبث ىلوا منه في حٍل إلعِ لشيعتنا وجُ  بيحَ مس فقد أُ الخُ 
ة هذه القضية مذكور ، عىن مر يف مجلة من األحاديث ذكرُت مناذج منهاملوهذا ا، التعليل هنا لطيب الوالدة

  .ؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليهملمنذ زمان أمري ا، منذ زمان رسول اهلل
على ما وصلونا به فقد أقلنا من  عز  وجل  وا في دين اهلل وأما ندامُة قوٍم قد شكُّ  -نستمر مع التوقيع 

مىل يبدو من الكالم هكذا أن هناك من الشيعة من أوصل أموااًل  - استقال وال حاجة في صلة الشاكين
أصاهبم ، أصاهبم شك يف نواب اإلمام، اصني صلوات اهلل عليه مث أصاهبم شكٌّ يف ذلكاخلنواب اإلمام 

 عز  وجل  وا في دين اهلل وأما ندامُة قوٍم قد شكُّ  - شك أصاًل يف وجود اإلمام يف غيبته اإلمام يقول هكذا
وأما ندامُة قوٍم قد شكُّوا  -ا أن شكو  على ما وصلونا به بعد ؟ندموا على أي شيءٍ  - على ما وصلونا به

وأما ندامُة قوٍم قد شكُّوا في  -عصوم مليف دين اهلل هنا الشك ُّ يف اإلمام ا الشك ُّ  - عز  وجل  في دين اهلل 
الذي جاء ، أقلنا يعين أرجعنا مليهم أمواهلم - على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال عز  وجل  دين اهلل 

طلب اإلقالة يعين يريد أمواله يقول أنا لست واثقاً ، األموال من نواب اإلمام أرجعوا مليه األمواليطالُب هبذه 
أمواهلم  احنن لسنا حباجة مىل أمواهلم أرجعن - فقد أقلنا من استقال وال حاجة في صلة الشاكين -منكم 
بن  طاب إلسحاقاخل - ا بهوأما ما وصلتن - ؟تقدم يف التوقيع ماذا قال اإلمام - وأما علةُ  -مليهم 

يغذيها  مل اليتارج من القلوب الشاكة والقلوب اخلال ملا - ا طاب وطهرلمفال قبول عندنا إال  -يعقوب 
لذلك اإلمام أرجع ، ب والتسليم إلمام زماهنا هذه قلوب ليست طيبةاحلمتتلئ ب مل، عرفةملمتتلئ با ملاليقني 

  .ا طاب وطهرلمفال قبول عندنا إال  -مليهم أمواهلم 
على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال وال حاجة في  عز  وجل  وأما ندامُة قوٍم قد شكُّوا في دين اهلل 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تَسْأَلُواْ عَنْ  :يقول عز  وجل  ما وقع من الغيبة فإن اهلل  وأما علةُ ، صلة الشاكين
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}يَا أَيُّهَا هلم ال تسألوا عن هذه األشياء ويأيت هبذه اآلية  اإلمام هنا حينما يقول مْ تَسُؤْكُمْ{أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُ

السؤال مفتوح ، اإلمام هنا ال يريد أن مينع السؤال أبداً  الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ{
السؤال مفتوح ، سؤال ممنوعويف فكر أهل البيت  عندنا يف ثقافة أهل البيت ال يوجد، ولذلك اإلمام جييب

اإلنسان بإمكانه أن يسأل ما يشاء واإلمام هنا حينما يأيت هبذه اآلية ال يريد أن يقول بأن علة الغيبة ال 
عن  هذا هترب من السؤال أو منع للناس ن ال يعرف أهل البيت أنأو قد يتصور البعض مم، ميكن بياهنا
لو أراد اإلمام أن ، ا يسأل عن غيبة اإلمامم  ل  السامل ، اإلمام يريد أن يشري مىل قضية عميقة، السؤال أبداً 
هناك ظروف وقتية آنية كانت سياسية هذه ، وعلة الغيبة واضحة، قيقة كاملة عن علة الغيبةاحليكشف له 

، يطةالـمحهلي البد أن تكتمل الظروف لكن غيبة اإلمام هناك برنامج مهلي وهذا الربنامج اإل، مسألة
ادي والتقين له مدخلية يف قضية ملحىت هذا التطور ا، الفكرية، اإلنسانية، االجتماعية، الظروف السياسية

تمع حىت يظهر اإلمام مىل أن الـمجل يف البد من التغري والتبد ُّ ، جة صلوات اهلل وسالمه عليهاحلظهور اإلمام 
  .هليخطط اإلملتكتمل يكتمل ا

كذا   فالن من هذا الظهور ال يتم مالبن  يا فالن يسألن مليعقوب أو لغريه بن  لو أن اإلمام قال له إلسحاق
ولذلك منهج األممة يف ، القنوط واإلحباطو سيصيب الناس اليأس  ؟بعد عدٍد من القرون ماذا يصيب الناس

األممة ، وايات الزالت الشيعُة ترىب باألماينتربية الشيعة خبصوِص غيبة اإلمام وظهور اإلمام كما قالت الر 
جة صلوات اهلل وسالمه عليه ال لضعٍف يف الربنامج احلمعنوية تربطنا باإلمام و يصنعون لنا أجواء وجدانية 

الة النفسية احلعرفة وممنا الضعف يف ملوا لموال لضعٍف يف العقيدة وال لضعٍف يف الدين وال لضعٍف يف الع
يكن على حكمة واسعة  ملنافع لنفسه طبعًا هذا مذا ملنسان داممًا يريد أن يقتنص األن كل م، لإلنسان

ال ، كانملكمة هؤالء ال يعبئون مبيزان الزمان وااحلأرباب العقول وأرباب القلوب وأصحاب ، ودراية عميقة
كحسابات لكن أكثر الناس يريد ظهور اإلمام وحيسب حسابات مادية  ، دودةالـمحوازين مليعبئون هبذه ا

هذا مذا يقال له بأن ، ماذا سُيحّصل وماذا سينتفع وحيسب واحد زامد واحد يساوي اثنني وهكذا، البقالني
ما  وأما علةُ  -فلذلك اإلمام يقول  ؟الةاحلاإلمام سيظهر بعد ألف سنة بعد ألفني سنة هل يبقى على نفس 

 - ذِينَ آمَنُواْ الَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ{}يَا أَيُّهَا الَّ :يقول عز  وجل  وقع من الغيبة فإن اهلل 
يكن ألحٍد من آبائي عليهم السالم إال وقد وقعت  لمإنه  -مث يبني اإلمام جانباً من هذا يقول ، تؤذيكم

مقصود  - في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج وال بيعة ألحد من الطواغيت في عنقي
باعتبار أن األممة يعيشون ، لكن هناك بيعة ظاهرية، ومال األممة ما بايعوا ألحد، بيعة يعين بيعة ظاهرية
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قيقة والواقع ليس احلعلى سبيل ، قيقة والواقعاحلالتقية ومال األممة ليس يف أعناقهم بيعة ألحد على سبيل 
ؤالء هم رعية لألممة لكن الظروف السياسية هؤالء الذين يبايعون األممة ه، هناك من بيعة يف أعناقهم

أليس للباطل جولة ، وهذه قضية وقتية يف حساب اهلل سبحانه وتعاىل، وازينملوالظروف االجتماعية قلبت ا
هكذا حدثتنا ، ق فتلك دولة طويلٌة الزماناحلكل ما مر وسيأيت ممنا هو جولُة باطل أما دولة ،  وللحق دولة

  .اهلل وسالمه عليهم أمجعنيروايات أهل البيت صلوات 
يكن ألحٍد من آبائي عليهم السالم إال وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين  لمإنه 

وهذه ليس هي ، اإلمام هنا يبني وجه من وجوه غيبته - أخرج وال بيعة ألحد من الطواغيت في عنقي
وأما وجه االنتفاع بي  -هات اجله جهة من كثرية هذ  ومال علل الغيبة، ا وجه من الوجوهقيقية هذاحلالعلة 

وأما وجه االنتفاع بي  -يعقوب بن  الزال اإلمام يف هذا التوقيع جييب على أسئلة مسحاق - في غيبتي
عىن واضح وما أعتقد أن ملوهذا ا - في غيبتي فكاالنتفاع بالشمس إذا غيبتها عن األبصار السحاب

نتظرين إلمام زماننا مما أن ملأكثر ا، ة معروفةلمأواًل هذه الك، يل وعريضة حتتاج مىل شرٍح طو لمهذه الك
وأما وجه االنتفاع بي في غيبتي فكاالنتفاع  -وها أو مسعوا هبا أة أو قد قر لمحيفظون هذه الك يكونوا

الغيوم حىت لو حجبت الشمس فإمنا حتجبها عن الرؤيا  - بالشمس إذا غيبتها عن األبصار السحاب
يط باألرض وواصلة مىل كل جزٍء الـمحة ومال أشعة الشمس واصلة فهي خمرتقة هلذا الغالف الغازي البصري

ضوء الشمس واصل مىل كل ، واصلة مىل أعماق األرض، داخلة يف أعماق البحار، من أجزاء األرض
جب عن احلا الغيوم هذه حالة طارمة اإلمام يريد أن يشري مىل هذه القضية أن هذ، لكن هذه الغيوم، مكان

ومال اإلمام صلوات اهلل ، بت األبصار عن رؤيته هذه قضية طارمةجِ حُ بت عنه األبصار يّ األبصار اإلمام غُ 
وأما وجه االنتفاع بي في غيبتي  -وسالمه عليه كما الشمُس ثابتة هو ثابٌت يف وجوده ويف حقيقته 

ألهل األرض كما أن النجوم أماٌن  فكاالنتفاع بالشمس إذا غيبتها عن األبصار السحاب وإني ألمانٌ 
حيفظها شيعة أهل البيت عن ممام زماننا صلوات  اليتشهورة ملات المة من الكلموهذه الك - ألهل السماء

وإني ألماٌن ألهل األرض كما أن النجوم أماٌن ألهل السماء فأغلقوا باب السؤال  -اهلل وسالمه عليه 
فأغلقوا باب  -مذا جاءت األجوبة فإهنا ستسبب لكم األذى ا ال يعنيكم يعين عمّ  - ا ال يعنيكمعمّ 

يعين   - ما قد كفيتم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك لما ال يعنيكم وال تتكلفوا عالسؤال عمّ 
وهذا ، يعين فإن كثرة الدعاء بتعجيل الفرج هو فرٌج لنا - فإن ذلك فرجكم -كثرة الدعاء بتعجيل الفرج 

  :الفرج له معنيان
والفرج األصغر وهو الفرج الذي يصيب اإلنسان مذا ما وقع يف  .عىن األول الفرج األكرب وهو فرج ممامناملا
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  .ضيق
يعقوب وعلى من أتبع بن  وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم والسالُم عليك يا إسحاق

ديث ومتام الكالم يف هذه احلمتام يعقوب ويكون بن  عروف بتوقيع مسحاقملهبذا يتُم التوقيع ا - الهدى
  .سن العسكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهاحلبن  جةُ احللقة من برناجمنا احل

ن وفقنا لذلك وجرت األمور بأسباهبا لقة القادمة يف األسبوع القادم ماحلتتمة الكالم من شاء اهلل تأتينا يف 
تصل بني األرض والسماء مىل ملختم حديثي متوجهاً مىل السبب اأسألكم الدعاء مجيعاً وأ، من شاء اهلل تعاىل

   صلوات اهلل وسالمه عليه أقوُل:وجه اهلل الذي مليه يتوجه األولياء مىل ممام زماين
 رابُ ـــمني خـي وبني العالــنـيـوب     فليت الذي بيين وبينك عامرٌ 

 األنام غضابُ وليتك ترضى و     رةٌ ـاة مريـــحيـو والـــلـحـك تـــوليت
 

وعليهم أمجعني يف أمان  حُم م د صلوات اهلل وسالمه عليه أسألكم الدعاء مجيعاً ألتقيكم على مودة مهدي آل
 . اهلل



 

 عشرونالاخلامسة واحللقة 
 

 فاسُتجِمعت ُمذ رأتك العنُي أهوامي  ٌة  ـــرقـــواٌء مفـــي أهـكانت لقلب
 يـــامـــــيـي ودنـــنـا ديـرك يـــذكـالً بـغـــــــش  تركت للناس دنياهم ودينهُم  

سيدي يا بقية  ،امسة والعشروناخللقة حلاسن العسكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه احلبن  جةاحل
يف شرق  يك  على حمبِّ  المُ الس  ، نتظرينملمهدين واملالم على االس  ، آياته اين  اهلل وربّ  اعي  عليك  يا د   المُ الس   :اهلل

  .صغاراً كباراً شيباً شباباً  اً رجاالً نساء هبااألرض ويف غر 
  :تقدمة أجعلُه على شطرينمللقات ااحللقة كما مر  يف احلحديثي يف هذه 

 .قدسةملالصادرة عن الناحية اسأتناول جانباً من التوقيعات الشريفة  :الشطر األول
  .من الربنامج أحاول أن أجيب فيه على سؤاٍل محلتُه ملينا جمموعٌة وفريٌة من الرسامل :والشطر الثاين

يف كتابـِه كمـال الـدين ومتـام  تعـاىل عليـه أول شيٍء أبتدئ فيه أذهب مىل ما ذكرُه شيخنا الصـدوق رضـوان اهلل
أيـام كمـال الـدين ومتـام النعمـة بواليـة سـيد األوصـياء وبواليـة ممـام ، النعمة وحنن نعيش هذه األيام أيـام الغـدير

اضـية مــن هـذا الربنــامج يف التوقيــع مللقــة ااحلمت الكـالم يف ، ســن صـلوات اهلل علــيهم مجيعــاً احلبـن  جــةاحلزماننـا 
  .يعقوب أنتقل مىل روايٍة أخرى مىل توقيٍع آخربن  وقيع مسحاقعروف بتملا

 النيسابوري قال: اجتمع عندي ماٌل للغريم عليه السالم نعيم أو نُعيمبن  شاذانبن  محمدعن بسندِه 
الغرمي أسٌم كان يتداوله الشيعة يف زمان الغيبة الصغرى يقصدون به يشريون به مىل ممام زماننا صلوات اهلل  -

حينما يكون لشخٍص عليك د ين هذا الشخص يُقال له ، ينالغرمي يعين هو صاحب الدّ ، مه عليهوسال
أخذت منه مااًل فهذا الشخص يعترب  ماالً حينما يكون لشخٍص ع ل ي  د ين يعين أنا قد تقرضت منه ، غرمي

يتداولونه فيما بينهم صطلح كان الشيعة ملهذا ا، قاحلين هو صاحب الغرمي هو صاحب الدّ ، بالنسبة يل غرمي
قدسة مصطلح الناحية هي ملالناحية ا، قدسةملكمصطلح الناحية ابه مىل ممام زماننا عليه السالم   يشريون

هذه الزيارة ، قدسةملنقول هذه التوقيعات صادرة من الناحية ا، قدسةملهة ااجلقدسة تعين ملالناحية ا، هةاجل
قدسة هو ممام زماننا صلوات ملهة ااجل، قدسةملهة ااجلملينا من  قدسة أي أهنا وردتملتسمى بزيارة الناحية ا

ابن شاذان ماذا ، بني الشيعة يف ذلك الوقت صطلح مصطلح الغرمي كان متداوالً ملفهذا ا، اهلل وسالمه عليه
خمسمئة درهم ينقص منها  -للغرمي عليه السالم أي لإلمام  - اجتمع عندي ماٌل للغريم - ؟يقول
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 -ال لصاحب األمر ملسدد للغرمي لصاحب اأموال البد أن تُ ، يعين أربعمئة ومثانني درهم - عشرين درهماً 
أنفت من  :طلوب فيقولملبلغ املأربعمية ومثانني هو هذا ا - قدارلمناقصًة هذا ا بهايقول فأنفت أن أبعث 

أجعلُه رقماً صحيحاً  بلغ الناقص فأردُت أن أكملُه أن ملتقبل أن أبعث هذا ا ملنفسي رغبت عن هذا األمر 
ناقصًة هذا  بهافأنفت أن أبعث  -بلغ مخسمئة ملفجعلت افأضفت من عندي عشرين درهم ، كامالً 

هو من وكالء الناحية جعفر بن  حُم م د - جعفربن  إلى ُمَحم د بهاقدار فأتممتها من عندي وبعثت لما
يكونوا فقط األمساء األربعة  ملقدسة ملة اقلت بأن وكالء الناحياضية مللقات ااحلأنا أشرت يف ، قدسةملا
كانوا يعينون وهناك عدد كثري من الوكالء  ، شهورة هم أصحاب النيابة األوسعملاألمساء األربعة ا، شهورةملا

الرازي وهو من وكالء جعفر األسدي بن  حُم م د - جعفربن  إلى ُمَحم د بهاوبعثت  -النواب األربعة 
ال للغرمي ملبعثت هذا ا - أكتب مالي فيها لمجعفر و بن  إلى ُمَحم د بها وبعثت -قدسة ملالناحية ا

أكتب  لمو  -أنين قد أضفت عشرين درهم بق لإلمام عليه السالم مخسمئة درهم وما كتبت احللصاحب 
بن  فأنفذ إلي  ُمَحم د -وصل القبض ، يعين الوصل - جعفر القبضبن  مالي فيها فأنفذ إلي  ُمَحم د

قطعًا هذا اإلخبار متأيت من  - القبض وفيه وصلت خمسمئة درهم لك منها عشرون درهماً جعفر 
  .قدسةملالناحية ا

، مثل هذه األمور حتدث وكانت حتدث بكثرة من كان يف زمان الغيبة الصغرى وحىت يف زمان الغيبة الكربى
 زمان حضور األممة قبل زمان أو يف زمان األممة يف، اليت هي شبيهة هبذهوادث من الوقامع احلهناك من 

هذه األمور ولنسمها بالقرامن الوجدانية هذه تصنع جواً وتصنع حالًة ، مثل هذه األمور حتدث بكثرة، الغيبة
شاذان بن  ومال ال يعين أبن حُم م د، صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني تقرهبم أكثرنفسية ألشياع أهل البيت 

 بُ رِّ ق  ولكن مثل هذه األحداث مثل هذه الوقامع تُـ ، أبداً سيبتعد عن ممام زمانه  ترسل مليه هذه الرسالة مللو 
ومثل هذه القضايا الوجدانية رمبا البعيدون عن ساحة أهل البيت ال ، الشيعة أكثر مىل ساحة ممامهم

 ال أعين بالضرورة أن تكون أو أن حتدث معنا مثل هذه األمور، عاينملحنن نعرف هذه ا، يستشعروهنا
لكل شخص ، ولكل شخص طبيعتهُ ، ولكل مكاٍن خصوصياته، وممنا لكل زماٍن شرامطهُ ، بالتفصيل وبالدقة

معينة وحاالت ولكل مكان أيضًا شرامط ، ولكل زمان أيضًا خصامص، طبيعة وثقافة معينة وأعراف معينة
، سني عليه السالماحلزيارة مع ، سينيةاحلثال مثاًل تفاعل شيعة أهل البيت مع الشعامر ملعلى سبيل ا، معينة

اليني اليت تنفق ملاليني اليت يراها الناس تتدفق يف زيارة األربعني أو يف زيارة النصف من شعبان أو املهذه ا
وأقول هذا الكالم فنحن مقبلون على ، الشهداءواصل ليلها بنهارها يف خدمة سيد أمواهلا وتسهر ليلها وت

هود اليت تُبذل اجلهذه األموال الطاملة اليت تنفق و ، شهري حمرم وصفر مقبلون على، سينيةاحلدمة اخلأيام 
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بل رمبا هناك يف أوساط الناس من يثبط عزامم ، أحدمن دون أن يدفع الناس مىل هذا األمر ، وبرغبٍة ومحاس
 هناك من يثبط الناس عن هذا االندفاع، يف أوساط خمتلفة، يف أوساط عماممية، يف أوساط سياسية، الناس

هل هو ، ! أبداً ؟رافة كما يتوقع البعضاخلهل هي  ؟ما الذي يدفع الناس مىل هذا، سنياحلعنوي باجتاه ملا
 ملهؤالء الذين حيللون األمور هبذا التحليل هؤالء ، ! أبداً ؟ركب كما يتوقع البعضملهل ااجلطبق أو مُ ـلهل ااجل

 ... سينيون اآلخرون ما تذوقوهااحلء هناك أشياء تذوقها هؤال، سينيوناحليتذوقوا ما تذوقه هؤالء 
 ُقل  ما تشاء من الفضولِ    دُه ــُذق ما أذوق وبع

 لــــــــــيـلـعـلل اً اءـفـــالً شـــسـع  هم حبـفلقد كرعت ب
 لـــــــــــــــيـبـجـزنـكال  هُ ـــــــزاجُ ـــومِ   ه ـــامــفـــالل صالزُ  مثل

 من الفضولِ  ُقل  ما تشاء   دُه ـُذق ما أذوق وبع
تتحسسه القلوب اليت ترتُع ، عنوي القليب الطافح يف عقيدة أهل البيتملهناك الُبعد ا، الوجداينهناك الُبعد 

هناك قضايا وهناك ، سامل موجودة على طول التأريخ الذي تعامل مع أهل البيتملوهذه ا، يف رياض حمبتهم
تحدثني مثلي وأمثايل أن يستطيعوا أن لمعالم وال حىت لدجبة وال حىت لوسامل اإلملمعاٍن ال ميكن للعبارات ا

يعرفها من كان من جنسها وسامر الناس هلا ، هناك حقامق ومعاٍن يستشعرها أهلها، يبينوها على ما هي
هناك قضايا عميقة بعيدة يف ، يعرفها من كان من جنسها وسامر الناس هلا منكر، ُمنِكُر كما يقول الشعراء

مع خلجات وطوايا ، تعامل أهل البيت يكوُن مع هذا الغور البعيد يف باطن النفس، ةغور النفس البشري
أهل البيت يتعاملون مع هذه ، بعيد األغوار ملعا، مركب ملعا، عقدمُ  ملوالنفس البشرية عا، النفس البشرية

صدر يف حينما تلذلك هذه القضية يف ظاهرها قضية بسيطة لكن هذه القضية ، األغوار العميقة للنفس
فإهنا تصدر ال على أساس جمرد اإلخبار وممنا هو حنٌو من أحناء ذلك الظرف مع هذا الشخص أو مع غريِه 

هذا حنو من أحناء التفاعل واالنفعال والتمازج بني ، التناغم الوجداين مع هذا الذي أرسل هذه األمواج
  .هذا الفارق بني أممتنا وبني غريهم، القيادة والقاعدة

، شيعتنا منا وحنن منهم ؟صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني حني يتحدثون عن أشياعهم ماذا يقولونأممتنا 
هناك فارٌق بني التشيع االنتسايب وبني ، وال يستشعرُه كل أحد، عنويملهذا التمازج الوجداين والتمازج ا

يعيش يف ، أمه شيعية، شيعيٌ  أبوه، التشيع االنتسايب أن اإلنسان يولد يف عاملة شيعية، التشيع العقامدي
لكنه ال يتمازج مع العقيدة الشيعية ذلك ، يف جمتمٍع شيعي، يف بيئٍة شيعية، يف بلٍد شيعي، مدينة شيعية

وهناك تشيٌع عقامدي يف االنتساب مليه ال من جهة القبيلة أو من جهة األسرة االنتساب ، التمازج الصادق
الذي يربطُه ، عيًا لكنه ليس من جمتمٍع شيعي وال من أسرٍة شيعيةيكون الرجل شيفلرمبا ، من جهة العقيدة

التشيع عقيدة والعقيدة شيٌء يف ، التشيع ليس انتساباً ، بأهل البيت الرابط العقامدي وهذا هو التشيع
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ال عالقة هلا بتأريخ األسرة أو بتأريخ العشرية وال عالقة هلا حىت بتأريخ ، هجمُ ـليف القلوب يف ا دةِ األفئ
 ؟القني مىت توهج هذا القبس يف قلبهبن  زهريُ ، التشيع قبٌس نورٌي يتوهج يف حلظٍة من اللحظات، الشخص

، فكان زهري، سيين يف قلبهاحلولكن يف حلظٍة ما توهج القبس ، مىل آخر حلظٍة وهو ينفر من أهل البيت
ادهتم ومن أصحاب وكان من ق، سني يف يوم عاشوراءاحلوصار من مقدمي أصحاب ، وزهرٌي هو زهري

حقيقٌة ، التشيع حقيقٌة منسانية، التشيع ليس انتسابًا عشامريًا أو انتسابًا قبلياً ، القنيبن  فيهم زهريالرايات 
قبل أن يُلب س بلباس ، التشيع يف أصلِه معىًن منساين قبل أن يكون معىًن ملبسًا بأي لباٍس آخر، وجدانية

وبُعٌد نوري التشيع لباٌس منساين وحقيقٌة وجدانية ، باٍس من األلبسةالسياسة أو بلباس الشعوبية أو بأي ل
وحنن نعيش أيام ، هذه الشعلة الوضاءة نستلهمها من يوم الغدير، هو شعلٌة وضاءة، هتفو مليه القلوب

  .الغدير هذا هو التشيع
وقٍت آخر لكنين كما قلت ث عنه يف طلب رمبا أحتدّ ملأعوُد مىل التوقيعات ال أريد أن أسهب كثرياً يف هذا ا

قدسة سنجد مثله كثريًا من كان يف التوقيعات أو حىت يف حياة ملمن الناحية اهذا التوقيع وهذا اإلخبار 
لشد القلوب ولربطها يف دامرة القدس يف مىل أشياعهم ، هذه ومضات األممة يرسلوهنا مىل أوليامهم، األممة

  .دامرة أهل البيت
وهو  - سمعت الشيخ العمري :قال، يعقوببن  هذا التوقيع ينقله مسحاق، لتوقيعالتوقيع الذي بعد هذا ا

عثمان فأبوه أيضًا هو الشيخ العمري ولكن من خالل بن  يقصد كما يبدو الشيخ العمري يقصد حممد
يعقوب  بن  اضيتني مسحاقمللقتني ااحليعقوب مر  علينا التوقيع الكبري الذي حتدثت يف بن  مسحاقالقرامن 

وكما  - سمعت الشيخ العمري :قال - اعثمان العمري رضوان اهلل تعاىل عليهمبن  ح م دمُ ـلان معاصراً ك
 :سمعت الشيخ العمري يقول -عثمان بن  راد هو النامب الثاين حممدملأن اقلت يبدو من خالل القرامن 

حتديدًا حبسب ما  لسواد راد من أهل املاأهل السواد  - صحبت رجاًل من أهل السواد ومعه ماٌل للغريم
ومن كان العراق عموماً يقال ألرض ، يقال هلم أهل السواد، جنوب العراقكان معروفاً أهل السواد هم أهل 

والعرب تعرب عن اللون األخضر خصوصًا األخضر ، ضرة فيهااخللكثرة العراق أرض السواد لكثرة زراعتها 
من بعيد يرى وكأن سوادًا قد صبغ رض الناظر مليها فحينما ختضر األ، الغامق تعرب عنه باللون األسود

يف الغالب حينما ستعمل يف روايات أهل البيت ملا، قيل هلا أرض السواداألرض فلذلك قيل ألرض العراق 
صحبت رجاًل من أهل السواد ومعه ماٌل  :يقول -يقصدون بذلك جنوب العراق يتحدثون عن السواد 

تداولة عند الشيعة يف زمان الغيبة الصغرى من ملأشرت مىل أنُه من األمساء االغرمي واضح قبل قليل  - للغريم
أنفذُه يعين  - صحبت رجاًل من أهل السواد ومعه ماٌل للغريم عليه السالم فأنفذهُ  -أمساء ممام زماننا 
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ا ألن الكالم هنأرسل هذه األموال أنفذُه عن طريق الشيخ العمري هذا الرجل من أهل السواد ، أرسله
يعين  - ومعه ماٌل للغريم عليه السالم فأنفذُه فـَُرد  عليهِ  صحبت رجاًل من أهل السواد -الشيخ العمري 

اذا مليعين  - فـَُرد  عليِه وقيل له -أن اإلمام رد  هذه األموال على هذا الرجل الذي هو من جنوب العراق 
فبقي ، لد عمك منه وهو أربعمئة درهمق وُ وقيل له أخرج ح -جاء التوقيع من اإلمام ، واباجلجاء ، ُرد

فبقي الرجل متحيرًا باهتاً  -! ؟باهتًا يعين ال يستطيع الكالم ماذا يقول - الرجل متحيرًا باهتًا متعجباً 
ال وكانت في يدِه لمونظر في حساب ا -الية ملحساباتِه ايعين يف  - اللممتعجبًا ونظر في حساب ا

ويف الغالب الضيعة تستعمل يف البستان أو ، أو بستان يقال له ضيعة الضيعة هي مما قطعة أرض - ضيعة
 - وكانت في يدِه ضيعة لولد عمِه قد كان رد عليهم بعضها وزوى عنهم بعضها -زروعة مليف األراضي ا

هلم  ضّ فأذا الذي ن   - لهم وزوى عنهم بعضها فإذا الذي نضّ  -يوصل مليهم حقهم  ملزوى يعين أخفى 
ال لممن ذلك ا لهم فإذا الذي نضّ  -ال ملساب من ذلك ااحلخرج مليهم من هلم  ص  لُ ي خ  يعين مذا الذ

وأنفذ  -أخرج األربعمئة درهم  - فأخرجهُ  :كما قال عليه السالم -كما جاء يف التوقيع   - أربعمئة درهم
ال الذي ملليت أخرج منها اايعين أن اإلمام ق ِبل  منه هذه األموال  - فـَُقِبل -وأنفذ األموال الباقية  - الباقي

وأعتقد هذا التوقيع يشبه ، يعقوب عن الشيخ العمريبن  هذا التوقيع الذي نقلُه مسحاق، يعوُد مىل ولد عمه
ات اإلمام صلوات لموحديث عن األموال الطيبة كما مر  علينا يف ك، حديث عن األموال، التوقيع السابق

ا طاب لمفال قبول عندنا إال  - التوقيع الكبري، ب الكبرييعقو بن  اهلل وسالمه عليه يف توقيع مسحاق
يف توقيع وهذه تطبيقات عملية لذلك القانون ولتلك القاعدة اليت بينها اإلمام عليه السالم  - وَطُهر

  .َطُهرو  ا طابَ لمفال قبول عندنا إال  -يعقوب بن  مسحاق
أنُه  - أو أنُه بـََعث، أنُه بُِعثَ اعة من أصحابنا قال: حدثني جم ،ُمَحم ٍد الرازيبن  عن عليّ  :توقيٌع آخر

نيد الجبن  بي عبد اهللأنُه بـََعث إلى أ -جة صلوات اهلل وسالمه عليه احلالضمري هنا يتحدث عن اإلمام 
عن طريق ، يعين اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه قطعاً عن طريق الوسامط - ببيعه رَ غالماً وأمَ  وهو بواسط

 -يف مدينة واسط  - نيد وهو بواسطالجبن  صلوات اهلل عليه بعث إلى ابي عبد اهلل أنه - الوكالء
فباعُه وقبض  -نيد اجلبن  من الذي باع الغالم هو أبو عبد اهلل - ر ببيعه فباعُه وقبض ثمنهغالمًا وأمَ 

نانري يف بعض األحيان ع ري  الدنانري ألنُه الذين يسكون الد - ا َعي ر الدنانير نقصت من التعييرلم  ثمنه ف
فالبد هلذا الدينار حينما يوزن أن يكون ، الدينار كان من الذهب، ألنُه هناك مقياس معني، يغشوهنا

يف بعض األحيان ينقص وزن ، فحينما ع ري  الدنانري وجدها ناقصة، مشتماًل على وزٍن معني من الذهب
االستعمال  ةويف بعض األحيان من كثر  ،الدينار بسبب صناعته أصاًل هو من البداية صنعوه ناقص
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فوزن من ، ا َعي ر الدنانير نقصت من التعيير ثمانية عشر قيراطًا وحبةلم  ف -فينقص وزنه واالحتكاك 
النقص هو ، النقص ليس من قبلهِ ، نقص هال فيملما أراد أن يكون ا - عندِه ثمانية عشر قيراطًا وحبة

ا َعي ر الدنانير نقصت من التعيير ثمانية عشر قيراطاً لم  ف -عت مليه فِ دُ  أصاًل كان موجوداً يف الدنانري اليت
 - اللمفوزن من عندِه ثمانية عشر قيراطًا وحبة وأنفذها مع ا -عروفة ملوهي أوزان الذهب ا - وحبة

فـََرد   ،فـَُرد  عليهفـََرد  عليه أو  -قدسة ملجاءُه الرد من الناحية ا - فرد  عليه -الذي كان مثنًا وسعراً للغالم 
فـََرد  عليه  -بلغ الذي أضافُه على الدنانري مليعين نفس ا - عليه دينارًا وزنه ثمانية عشر قيراطًا وحبة

ومبعزٍل ، هذه القضايا قد تُرى بسيطة مذا أخذت مبعزٍل عن ظروفها - دينارًا وزنه ثمانية عشر قيراطًا وحبة
لتفاتاٌت يف لكن هذه م، قدسةملالغيبة الصغرى ويف أجواء الناحية ا عن األشخاص الذين يتعاملون يف أجواء

هؤالء هم ليس ، الوة من ممامنا صلوات اهلل وسالمه عليه ألوليامهِ احللتفاتاٌت يف غاية م، مالاجلغاية 
 مىل هبايلتفت لتفاتاٌت مجيلة من اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه ولكن هذه محمتاجني مىل أدلة أو براهني 

  .أوليامِه ومىل أشياعهِ 
حبسب تسلسل التوقيعات اليت ذكرها الشيخ الصدوق يف كتابِه كمال الدين وهو التوقيع الثامن  :توقيٌع آخر

بن  مبراهيمبن  وحُم م د - مهزيار أنه ورد العراق شاكًا مرتاداً بن  إبراهيمبن  عن ُمَحم د -ومتام النعمة 
 - مهزيار أنه ورد العراقبن  إبراهيمبن  عن ُمَحم د -و من أهل األهواز مهزيار كان قاطنًا يف األهواز ه

قدسة ملمهزيار من أهل األهواز وهو من وكالء الناحية ابن  مبراهيمبن  حُم م د، من وكالء اإلماموهو أيضًا 
ورد العراق شاكاً مهزيار أنه بن  إبراهيمبن  عن ُمَحم د -وضوع ملرب فيه مشارة مىل هذا ااخلويف هذا ، أيضاً 

سن احلأحاطت بشهادة اإلمام  عنده شك يف األجواء اليت، شاكًا عنده شك يف موضوع الغيبة - مرتاداً 
رتاد ملا، قيقةاحلمرتاداً أي باحثاً عن  - شاكاً مرتاداً  -وقد وقع يف الشك قوٌم كثري ، العسكري وما تال ذلك

الذي يرتاد  ؟الرامد من هو، كان العرب يسمونُه الرامد،  مهرتاد هو الذي يبعثُه قو ملا، هو الذي يأيت حبثاً 
مذا أرادت القبيلة أن ترحل من أراضيها مىل أرٍض أخرى يرسلون الناس الذي  ؟ماذا يرتاد لقومهِ ، لقومهِ 

مرتاد هو ، فيها ماٌء وفيها كألٌ وفيها أماٌن لقباملهموهم الذين يبحثون عن أرٍض جديدة ، الرواد، يرتادون هلم
من قبل نواب خرج التوقيع  - ورد العراق شاكًا مرتادًا فخرج إليهِ  -قيقة احليبحث عن ، اءملبحث عن اي

هزياري ومثل هذا النوع لمقل ل :هو ابن مهزيار فنسبُه اإلمام قال - هزياريلمفخرج إليه ُقل ل - اإلمام
أصاًل يف بعض  - هزياريلمقل ل -من النسبة كان مألوفًا معروفًا عند العرب ويرتدد يف الروايات أيضًا 

 - نفسهِ  ح م دي نسبًة مىل حُم م د مىللممثاًل مذا كان الرجل أمسه حُم م د يقال قل ل، األحيان يُنسُب مىل نفسهِ 
، بناحيتكم يعين جهة األهواز - بناحيتكم قد فهمنا ما حكيتُه عن موالينا :هزياريلمفخرج إليه ُقل ل
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، يعين هو نقل كالماً  - بناحيتكم هزياري قد فهمنا ما حكيتُه عن موالينالمُقل ل - جهة خوزستان يعين
هزياري قد فهمنا ما لمُقل ل -من أهل خوزستان من شيعة أهل البيت نقل استفسارات ، نقل أسئلةً 

عز  أما سمعتم اهلل  :مفقل له -هذه الرسالة ألهل األهواز  - بناحيتكم فقل لهم حكيتُه عن موالينا
هذه اآلية كلنا نقرأها  - {}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ يقول: وجل  

هذا الكالم يوجه البن  - أما سمعتم -اإلمام يقول البن مهزيار ، ونسمعها وكثرٌي منا حيفظون هذه اآلية
أما سمعتم اهلل  -وألهل ناحيتِه من جهة األهواز ما جيول يف خاطرِه من شكوك مهزيار أيضاً لنفسه باعتبار 

هل أمر إال بما هو   }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ{ يقول: عز  وجل  
اهلل سبحانه وتعاىل حينما أمرنا بطاعة اهلل وبطاعة ، اضحةهذه اآلية آيٌة قرآنية و  - كائن إلى يوم القيامة

! اآلن الذي يقرأ القرآن كيف يفهم ؟رسولِه وبطاعة أويل األمر هل هذا األمر خمصوص فقط يف زمان النيب
  :لتفاتة دقيقة جداً عميقة يف اآلية حينما نقرأ هذه اآليةم ؟هذه اآلية

هذه اآلية هل هي خمصوصة يف زمان  {عُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِي}
كم ساٍر مىل يوم احلأم أن هذا  !؟أو يف زماٍن من األزمنة !؟يعين أن الطاعة هلل فقط يف زمان النيب؟ معني

هذه اآلية حكمها ساٍر مىل يوم ، ون زمانال أعتقد أن أحداً يقول بأن هذه اآلية خمصوصة بزماٍن د ؟القيامة
 :ما قال، والطاعة هنا مطلقة، طاعة اهلل طاعة الرسول سارية مىل يوم القيامة وأولوا األمر أيضاً ، القيامة

كام الذين احل ؟كاماحلمن هم أولوا األمر؟ هل هم ، واطن اليت يطيعون اهلل فيهاملأطيعوا أويل األمر يف ا
فقط حينما خياف من هؤالء ، كام واجبةاحلراحل تكون طاعة ملاك مرحلة من ايعيثون فساداً! هل هن

مذا أردنا أن نقرأ تأرخيهم مفاسد يف مفاسد ومىل ، ني عرب التأريخلمسملكام الذين حكموا ااحلهؤالء ، كاماحل
موامدهم  ويف األعم األغلب الناس تطيعهم خوفًا من سطوهتم أو طمعًا فيما ينالونُه من فتات، يومنا هذا
مذًا البد  !؟ذكورون يف هذه اآلية وطاعتهم مستمرة مىل يوم القيامةملمن هم أولوا األمر ا، قيقةاحلهذه هي 

، القرآن قرآهنم وهم يعرفون مضامينه ومعانيه، لتفاتة دقيقة جداً يف اآليةم، مىل يوم القيامةمن ممامٍة مستمرة 
مذاً ، هذه اآلية جارية مىل يوم القيامة - كائن إلى يوم القيامةهل أمر إال بما هو   -هل أم ر  يف هذه اآلية 

ا كان أولوا األمر لمّ ف - هل أمر إال بما هو كائن إلى يوم القيامة -أولوا األمر موجودن مىل يوم القيامة 
 -مان البد أن ميتد به الز ، البد أن متتد به الغيبة، مذاً آخر واحد البد أن يكون عمره طويالً ، عددهم معني

 - تأوون إليها جعل لكم معاقل عز  وجل  أن اهلل تروا  لمهل أمر إال بما هو كائن إلى يوم القيامة أو 
 عز  وجل  أن اهلل تروا  لمأو  -حيتمون من شرور الفنت ، هبامعاقل األمكنة اليت يلجأ مليها الناس فيحتمون 
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 - اضيلمآدم عليه السالم إلى أن ظهر امن لدن  بهاتأوون إليها وأعالمًا تهتدون  جعل لكم معاقل
يقال ، صطلح متعارف بني األممةملهذا ا - اضيلمإلى أن ظهر ا -سن العسكري احلاضي يعين اإلمام ملا
، لمبدا ع لما غاب علمّ اضي صلوات اهلل عليه كلمإلى أن ظهر ا -اضي يعين اإلمام الذي مضى ملا

 قد قطع السبب بينه وبين خلقه عز  وجل  إليه ظننتم أن اهلل  ا قبضُه اهلللم  ف، وإذا أفَل نجٌم طلع نجمٌ 
مذا قطع السبب فكيف يأمرهم بطاعة أويل األمر مىل يوم  ؟هل أن اهلل يقطع السبب فيما بينه وبني خلقه -

 اضي وهو اإلمام العسكريملا اهلل سبحانه وتعاىل قبض الميعين ف - ا قبضهُ لم  ف -القيامة كما مر  قبل قليل 
وال  ما كان ذلك كال،  قد قطع السبب بينه وبين خلقه عز  وجل  ا قبضُه اهلل إليه ظننتم أن اهلل لم  ف -

ولذلك حنن ، هلقخيعين من اهلل لن يقطع وال يقطع السبب فيما بينه وبني  - يكون حتى تقوم الساعة
  .األرض والسماء ُل بينَ تصِ لمُ بُب االسَ  أينَ  :اطبه يف دعاء الندبةخن

بن  يا ُمَحم د، وهم كارهون عز  وجل  ما كان ذلك وال يكون حتى تقوم الساعة ويظهر أمر اهلل  كال
ال ُيَخّلي األرض من  عز  وجل  فإن اهلل ، إبراهيم ال يدخلك الشك فيما َقد مت له أو فيما َقِدمت له

قال لك أبوك قبل وفاتِه أحضر أليس  -مهزيار بن  أبوه مبراهيم - ة أليس قال لك أبوك قبل وفاتهِ جّ حُ 
وجود فيها كما مر  مليعري الدنانري يعين يعرف مقدار الذهب ا - الساعة من يـَُعي ر هذه الدنانير التي عندي

خيربُه من طريق النواب عن حادثٍة خاصة جرت ، اإلمام هنا خيربهُ  - أليس قال لك أبوك -علينا قبل قليل 
ل لك أبوك قبل وفاتِه أحضر الساعة من يـَُعي ر هذه الدنانير التي عندي أليس قا -فيما بينُه وبني أبيه 

وخاف الشيُخ على  -مهزيار بن  مبراهيمبن  يعين والد حُم م د -  ذلك عليه وخاف الشيخُ  ا أُبطئلم  ف
رج قال لك َعي رها على نفسك وأخ - عاجالً وت سريعًا ملالوحا يعين العجلة أنه سيأتيه ا - نفسِه الوحا

ضرة ثالثة أكياس وصرة فيها دنانير مختلفة النقد فعيرتها وختم الشيخ الحإليك كيسًا كبيرًا وعندك ب
يط يوضع مشع أو اخلشد بوتُ حينما توضع األموال يف الكيس ، ختم الشيخ خبامته على الكيس - بخاتمهِ 

ت فال يستطيع أن يعبث ت وُختميط وخيتمون الشمع حىت تكون هذه األموال قد ُعدّ اخلمادة أخرى على 
مذا بقيُت  - بهاأختم مع خاتمي فإن أعش أنا فأنا أحق  :وختم الشيخ بخاتمِه وقال لك -أحد  هبا

 هبايعين يف صرف هذه األموال وميصاهلا مىل أصحا - وإن أمت فاتقي اهلل في نفسك أواًل ثم في   - حياً 
 - فخلصني وُكن عند ظني بك أواًل ثم في   - خياطب ولدُه حُم م د - وإن أمت فاتقي اهلل في نفسك -

وهذه ، ومبراهيم والد حُم م د رمبا كان من وكالء اإلمام أو من شيعتهِ ، تعود لإلمامهذه األموال يبدو أهنا أموال 
مهزيار فوضعها يف األكياس وختمها وكذلك ابنُه حُم م د قد ختمها بن  أموال لإلمام عليه السالم عند مبراهيم

وإن أمت  -ألنه كان خياف على نفسِه الوفاة ، هبامذا بقيت حيًا فأنا أحق  - فإن أعش -فيقول له معه 
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 - وُكن عند ظني بك -أوصل هذه األموال مىل أهلها  - فاتقي اهلل في نفسك أواًل ثم في  فخلصني
ن من حسابنا وهي أخرج رحمك اهلل الدنانير التي استفضلتها من بين النقدي -توقيع كالم اإلمام يقول 

اإلمام يبني له هذا األمر ، أخرجُه حُم م دال مليعين هناك مقدار من ا - بضعة عشر دينارًا واسترد من ِقَبلك
وهي بضعة عشر دينارًا واسترد من ِقَبلك فإن الزمان  -فأنت حتتاجه قدار خذُه معك ملويقول له هذا ا

هذه األموال يرجعها مبراهيم لنفسِه أو يُرجعها مىل الذين  راد أنملواسرتد من قبلك مما ا - أصعُب مما كان
بالنسبة للناس الظرف الزماين اآلن  - واسترد من ِقَبلك فإن الزمان أصعُب مما كان -قد دفعوها من قبل 

فإن الزمان أصعُب مما كان وحسبنا اهلل  -ال ملال أرجع مليهم هذا املبالنسبة لشيعتِه هم حيتاجون مىل ا
يف  لةٌ عسكر يعين سامراء والعسكر هو حم -  إبراهيم وَقِدمُت العسكربن  قال ُمَحم د .وكيلونعم ال
  .ومن كان العسكر يُطلق على سامراء أيضاً  -  إبراهيم وَقِدمُت العسكر زائراً بن  قال ُمَحم د -سامراء 

سي بناها معسكراً خاصاً به عتصم العباملألهنا حني بُنيت حني بناها اكل سامراء كان يطلق عليها العسكر 
وقصدت الناحية  - قصدت الناحيةوَقِدمُت العسكر زائرًا ف -دينة مليف البداية مث توسعت بعد ذلك ا

قدسة ملصطلح الناحية املالناحية كما قلت هذا ا - وَقِدمُت العسكر -مىل بيت اإلمام يشري مىل دار اإلمام 
زائرًا فقصدت  -يعين سامراء  - وَقِدمُت العسكر :إبراهيمن ب قال ُمَحم د -قدسة ملهة ااجلمشارة مىل 

الناحية هو مزار اإلمامني اهلادي والعسكري وما كان من السرداب الشريف لبيت اإلمام  - الناحية
، نعم :فقلت ؟إبراهيم سائلةً بن  أنت ُمَحم د :فقصدت الناحية فلقيتني امرأة وقالت -العسكري 
وآٍت أيضًا لطلب لقيا اإلمام هو آٍت للزيارة  - تصل في هذا الوقت انصرف فإنك ال :فقالت لي

انصرف فإنك ال تصل في هذا الوقت وأرجع الليلة فإن الباب  :فقالت لي -صلوات اهلل وسالمه عليه 
ففعلت وقصدُت الباب فإذا هو مفتوٌح ، مفتوٌح لك فادخل الدار وأقصد البيت الذي فيه السراج

يعين بني قرب  - فبينا أنا بين القبرين -رأة ملوصفتُه ا - لبيت الذي وصفتهُ فدخلت الدار وقصدت ا
 :فبينا أنا بين القبرين انتحب وأبكي إذ سمعت صوتًا وهو يقول -اإلمام اهلادي وقرب اإلمام العسكري 

قـُل دت  يا ُمَحم د اتقي اهلل وُتب من كل ما أنت عليه فقد -مبراهيم بن  ح م دمـلخطاب  - يا ُمَحم د
فقد قـُلِّدت أمرًا عظيمًا مشارة مىل ، جة صلوات اهلل وسالمه عليهاحلوهي النيابة عن اإلمام  - أمرًا عظيماً 

ون حتت نظر ورعاية لمقدسة الذين يعملمهزيار هو أيضًا من وكالء الناحية ابن  مبراهيمبن  الوكالة وحُم م د
  .قدسةملمن وكالء الناحية انزلة العالية ملأصحاب االنواب األربعة 

وجود يف كل هذه التوقيعات هو هذه النفحة الغيبية النفحة الوجدانية ملو ااجلالتوقيعات مستمرة من شاء اهلل و 
الناحية بني وذلك لتوثيق الرابطة القلبية فيما ، يف هذه التوقيعات اليت مرت وما سيأتينا من توقيعات
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لقة ومن شاء اهلل يف احلقدار أكتفي من التوقيعات يف هذه ملهبذا ا، قدسةملا قدسة وفيما بني أشياع الناحيةملوا
قدسة اليت وردت عن ممام زماننا صلوات اهلل ملالكالم متواصٌل يف توقيعات الناحية القات القادمة احل

بنحو  تناسب ال بنحو اإلسهاب والملوغاييت من ذكر هذه التوقيعات وحماولة شرحها بالقدر ا، وسالمه عليه
طلع شيعة أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم على ما ورد ِخل غاييت من ذلك هو أن ي  مُ ـلاالختصار ا

نابر وال تذكر كذلك يف ملألن هذه التوقيعات يف الغالب ال ُتذكر على امن توقيعاٍت من ممام زماهنم 
هذا الشطر األول ، قدسةملحية ااهلدف من ذلك هو تعريُف شيعة أهل البيت مبا صدر من النا، الفضاميات

  .سن العسكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهاحلبن  جةاحللقة من برناجمنا احلمن هذه 
قيقة وردت فيه رسامل كثرية وال أبالغ مذا قلت عشرات من الرسامل احل ،أجيب على سؤالٍ  :الشطر الثاين

وهناك رسامل وردت فيها أسئلة ، ال فقط لوحدهِ هناك رسامل وردت حتمل هذا السؤ ، وردت هبذا السؤال
لفت للنظر أن هذا السؤال وهذه الرسامل الوفرية وجدت أن أكثر الذين مُ ـلوا، عديدة من مجلتها هذا السؤال

األسئلة كما قلت وردت ، ؤمنات من شيعة ممام زماننا من الشيعياتمليسألون هذا السؤال من أخواتنا ا
األكثر الذي لفت نظري أن أكثر الذين سألوا هذا السؤال هو من أخواتنا من النسبة رسامل وفرية لكن 

كيف يكون   ؟ما هو معىن التمهيد :السؤال، ات عليٍّ وآل عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيحمبّ 
 :ؤمننيملقيقة هناك سؤاالن مها أهم سؤالني يف حياة ااحل، التمهيد إلمام زماننا ؟التمهيد

  .هذا السؤال األول ؟: كيف نعرف ممام زماننالالسؤال األو 
  .يعرف إمام زمانه مات ميتًة جاهلية لممن مات و 

، طلب واجبنا هو التمهيدملوالسؤال يتحدث ويدور هذا ا ؟ما هو واجبنا اجتاه ممام زماننا :والسؤال الثاين
ذه الرسامل اليت وردتين من أخوايت وه، لكن هذا التمهيد عنواٌن واسع كبري، جيب علينا أن منهد إلمام زماننا

كيف يكون التمهيد إلمام زماننا صلوات اهلل ،  عن معىن التمهيد، ؤمنني تسأُل عن التمهيدملومن مخواين ا
هذا موضوع  ، وضوع ال جياب عنه يف حلقٍة واحدةملوضوع موضوع واسع وهذا املأقول هذا ا، وسالمه عليه

فإين لن أترك هذا السؤال من دون ، السؤال  أجيب علىوضوع مثملأنا سأحتدث عن سعة هذا ا، كبري جداً 
حنن حباجة مىل ، موضوع مرتوك، وضوع موضوع واسع جدًا ولألسف موضوٌع ُمهململلكن هذا ا، جواب

السؤال األول هذا يقع ، حتت عنوان التمهيد تأتينا أسئلة كثرية، طلبملواسع يف هذا ا يٍ لموع حبٍث فقهيٍ 
  :دحتت عنوان التمهي

هذا سؤاٌل طويٌل عريض مذا أردنا أن نفهم  ؟ني يف عصر غيبة اإلمامملموقف الشيعة من الظا :السؤال األول
ور اجلني من حكام ملحني أقول من الظا، نيملموقف الشيعة من الظا، طالبملالتمهيد البد أن نفهم هذه ا

حماولة أو التقية اإلجيابية ، النزواء واإلنطواءبا هل هو التقية السلبية ؟واجهةملهل هو ا ؟وقفملما هو ا، لموالظ
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هذا موضوع واسع وعريض وحباجة مىل ، ضمن ضوابط وقواعد احلصملنافع واملالتوغل والدخول لتحصيل ا
  .حبٍث فقهي حبث روامي حبٍث تأرخيي

وفقاً  هل من الواجب الشرعي على شيعة أهل البيت السعي لتأسيس دولٍة مسالميٍة شرعية :السؤال الثاين
أو  ؟ب ذلكقدمات أو ال جيملوهل جيب ذلك عند توفر اإلمكانات وا ؟وازين أهل البيت يف زمان الغيبةمل

  .تتوفر ألجل مبراء الذمة ملجيب السعي سواء توفرت اإلمكانات أم 
قيه أو والية الف ؟: ما هو النظام اإلسالمي الذي يقرُه أهل البيت لو كانت هناك دولة مسالميةالسؤال الثالث

هذه موضوعات واسعة هذه كلها تدخل ، قرتٌح من خالل التجارب اإلنسانيةهناك نظاٌم آخر أو نظاٌم مُ 
وما هي  ؟ما هي مميزات وأوصاف رايات اهلدى، رايات اهلدى والضالل يف زمان الغيبة، حتت عنوان التمهيد

هذا  ؟وازينملما هي ا ؟ت مذمومةهل هناك رايا ؟هل هناك راياٌت ممدوحة ؟مميزات وأوصاف رايات الضالل
  .موضوع واسع وعريض أيضاً 

ؤسسات ملا، رييةاخلمعيات اجل، زيباحلهل نعتمد أساليب التنظيم  ؟ما هي أساليب العمل :عنواٌن آخر
هل هناك أسلوب معني نتماشى مع ، أي أسلوب من األساليب، أحناء العملٍو من أي ُّ حن، السرتاتيجية

  .رب اآلخرين أو ماذا نصنعنستفيد من جتا، العصر
مؤسسة ، ؤسسة الدينية الشيعية هي اليت تشرف على السياسة أم هناك خٌط سياسيملهل أن ا :سؤاٌل آخر

 ؟ؤسسة الدينيةملسياسية تتكامل مع ا
دارس الشيعية مليف الفقه مع ا، لميف الع، ناهج الفكرية اليت نعتمدها يف الدراسةملما هي ا :سؤاٌل آخر

  ؟تنوعةملواتعددة ملا
ال أريد أن أثريها فُيساء فهم هذه األسئلة ألنين سأطرحها بشكٍل مقتضب ، وأسئلٌة وأسئلٌة وأسئلة أخرى

كمنهج و كل هذه األسئلة وغريها كثري مذا أردنا أن نفهم التمهيد كفكرة واضحة ،  وحتتاج مىل شرٍح وبيان
بحث يف نصف ساعة أو يف واسع ال ميكن أن يُ قيقة موضوٌع احلوهذا يف ، حياة البد أن نعرف هذه األمور

ميكن يل أن أحتدث يف ، شخٌص واحد هباطالب جيب أن ال يطلع ملوهذه ا، ساعة أو يف حلقة حمدودة
ت أنا عن لمبرنامٍج من الربامج يف كل حلقة أخذ موضوع أو أجعل كل موضوع يف أكثر من حلقة وقد تك

وموجودة على ، وضوعات موجودة على األشرطةملذه اوبعض ه، اضيةملوضوعات يف السنني املهذه ا
رجعيات ملطالب البد أن تتصدى هلا املمثل هذه ا، وضوعاتملولكن مثل هذه ا، االنرتنيت البعض منها

وضوعات موضوعات حساسة ليست موضوعات نظرية ملألن هذه ا، على األمةالشيعية اليت هلا الزعامة 
مراجع الطامفة هم الذين يطرحوهنا لترتك تأثريها وض مثل هذه األحباث فر ملا، طرح وال يرتتب عليها العملتُ 

القيادات ، ومال ميكن أن أحبثها أنا أو غريي من الناس ممن تكون آرامهم حبدودهم ال تأثري هلم، على الناس
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نهجًا يف اليت يلجأ مليها الناس ويرجع مليها الناس الزعامات الدينية هؤالء هم الذين يستطيعون أن يرمسوا م
فقه اضية حنن حباجة مىل مللقة ااحلأنا قلت يف ، وضوع واسعملوا، ضمن هذه العناوين اليت أشرت مليها

وفقه هنا ال أحتدث ، حنن حباجة مىل فقه التمهيد، العالمم وفقه العالمم هو أيضًا فرع من فروع فقه التمهيد
وال ميكن أن أقول فقه الطب ، على حقيقتهِ ة الفقه تعين معرفة األمر لمك،  عن أحكاٍم شرعية أو فتاوى

يعين أعمق شيٍء يف ميكن أن أقول فقه اهلندسة ، سامل الشرعية اليت تتعلق بالطبملأقصد بفقه الطب ا
الفقه هو أعمق شيء ميكن أن يصل مليه اإلدراك ، هو فقه الطبيعين أعمق شيء يف الطب ، اهلندسة
عناوينه ، افه كثريةأطر ، ا كما قلت قبل قليل موضوع واسع مضطردوهذ، حنن حباجة مىل فقه التمهيد، البشري
نتوغل كثريًا فنحن حباجة مىل فهرست طويل من ومال مذا أردنا أن نذهب ، أشرت مىل مناذج منها، واسعة

  :قطعاً التمهيد على مرتبتني، التمهيد ملاليت ترسم لنا معاوضوعات واالصطالحات ملالعناوين وا
 .ؤمنملهناك التمهيد ل

 .وهناك التمهيد لألُم ة
شرتك ملالواجب ا، وضوعات اليت أشرت مليها هو ما يرتبط بالتمهيد الذي هو من واجبات األُم ةملالعناوين وا

ولكن هناك ، هناك الرعاة وهناك الرعية، قيادات وهناك القواعدالهناك ، بني قيادات األُم ة وبني قواعدها
لقى على ملأحتدث عن هذا القسم أما القسم األول وهو التمهيد الواجب ا كنؤمن أنا ميملمتهيد خاص با

ال أستطيع أن أفصل الكالم فيه ، عاتق األُم ة بشطريها الرعاة والرعية هذا موضوع واسع وأشرت مىل عناوينه
ي هو لكنين ميكن هنا أن أحتدث عن التمهيد الذ، مال على أساس التفصيل يف هذه العناوين اليت مرت علينا

موضوع مضطرد أيضًا لكن أيضًا ديث عنه ومن كان هو هذا احلهذا ميكن ، ؤمنملواجب وفريضة على ا
  .ديث فيه ألن هذه القضية تكون قضية شخصيةاحلميكن أن ُأمِجل 

ما أخرب به اإلمام سيد العابدين يعين  :رواية يذكرها الشيخ الصدوق يف نفس الكتاب يف الباب الذي عنونهُ 
الرواية طويلة أنا ال أريد أن أقرأ الرواية بكاملها ، السجاد من وقوع الغيبة بالقامم صلوات اهلل عليهاإلمام 

ومن ، اإلمام السجاد يف هذه الرواية وهي رواية مهمة جداً ، فقط أذهب مىل السطور األخرية من الرواية
السيد عبد العظيم ، سيناحلالعظيم لفت للنظر يف سند هذه الرواية من مجلة رواة سند هذه الرواية عبد ملا

عليك يا  المُ الس   :عليه نقرأ يف زيارتهِ  لموالذي حني نزورُه ونس، دفون يف منطقة الري يف طهرانملسين ااحل
سين احلعبد العظيم ، سني عليه السالماحلمن زارُه كمن زار  .من بزيارتِه ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى

أنا أذكر هذه ، وأيضًا فيها أبو خالد الكابلي، وأيضًا فيها أبو محزة الثمايل، حيىيبن  وأيضًا فيها صفوان
أبو ، حيىيبن  صفوان، سيناحلعبد العظيم  األمساءلكن أشرت مىل هذه ، األمساء ما ذكرت السند بكاملهِ 

الكابلي أبو أبو خالد هو الذي ينقل الرواية والذي ينقلها عن أيب خالد ، أبو خالد الكابلي، محزة الثمايل
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  :محزة الثمايل فألقرأ السند
موسى عن بن  عن عبد اهلل، هارون الصوفيبن  ُمحم دحدثنا  :قال، عبد اهلل الوراقبن  حدثنا عليُّ 
أبي زياد عن أبي بن  يحيى عن إبراهيمبن  سني قال: حدثني صفوانالحعبد اهلل بن  عبد العظيم

. مىل .. سين زين العابدينالحبن  لُت على سيدي علي  حمزة الثمالي عن أبي خالٍد الكابلي قال دخ
  .آخر الرواية

أبو ، حيىيبن  صفوان، سيناحلتالحظون السند فيه أمساء كثرية لكنين ركزت على هذه األمساء عبد العظيم 
مال من خالل تتبعي لألسانيد وللروايات هذه األمساء من الرواة ال ينقلون ، أبو خالد الكابلي، محزة الثمايل

كذلك ،  رر الرواياتسين على قلتها ينقل لنا جواهر ودُ احلروايات عبد العظيم ، ودرر الرواياتجواهر 
أبو محزة الثمايل ميتاز بذهنية وقادة جدًا وبقرحية صافية يف غاية ، كذلك أبو محزة الثمايل،  حيىيبن  صفوان

هذه ، وكذلك أبو خالد الكابلي، لنصوصومن خالل الدقة يف نقل امن خالل الروايات اليت ينقلها الصفاء 
ممامنا اهلادي ، وهو من أجلة أولياء األممة سيناحلعبد العظيم ، الرواية وقعت كل هذه األمساء الشريفة فيها

الرواية ، أبو خالد الكابلي، أبو محزة الثمايل، حيىيبن  صفوان، يقول له يا عبد العظيم أنت ولينا حقاً 
  :ديث مىل زمان الغيبةاحلد عن األممة مىل أن يصل يتحدث فيها ممامنا السجا

الثاني  عز  وجل  قال: ثم تمتد الغيبة بولي اهلل  ؟يا ابن رسول اهلل ثم يكون ماذا :فقلت :قال أبو خالدٍ 
إن أهل زمان غيبته  :يا أبا خالد، واألئمة بعدهمن أوصياء رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله عشر 

أعطاهم ألن اهلل تبارك وتعالى  - ؟اذامل - نتظرين لظهورِه أفضل من أهل كل زمانملالقائلين بإمامته وا
شاهدة وجعلهم في ذلك الزمان لمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة الممن العقول واألفهام وا

خلصون حقاً لمأولئك هم ا، جاهدين بين يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بالسيفلمبمنزلة ا
  .سراً وجهراً  عز  وجل  ا صدقاً والُدعاة إلى دين اهلل وشيعتن

التمهيد الذي ، ال باألُم ة بنحٍو عام، باألفراد، ؤمنملرتبط بامللنا معىن التمهيد ا هذه الرواية الشريفة تلخص
وامِه هو وظيفة األُم ة بشطريها الراعي والرعية ذلك موضوٌع آخر وأشرت مىل بعٍض من عنواناتِه وبعٌض من أج

هذه الرواية فيها مشارات واضحة للحالة ، ؤمننيملتعلق بأفراد املديث اآلن عن التمهيد ااحلأما ، قبل قليل
صارت به الغيبة  - ؟ماذا تقول الروايةؤمنون يف زمان غيبة ممامنا ملالنفسية وللحالة الوجدانية اليت يعيشها ا

ألن اهلل تبارك وتعالى أعطاهم من العقول  - كما قال اإلمام  ؟ألي سببٍ  - شاهدةلمعندهم بمنزلة ا
قطعًا هي هذه الرواية تتحدث أيضاً  - شاهدةلمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المواألفهام وا

يعيشون حالًة من يكن أفراد األُم ة  ملكيف يكون سليمًا ما لكن عمل األُم ة ومتهيد األُم ة  ، عن عمل األُم ة
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صطلحات ملأنا أستعمل هذه ا، على األقل يف كوادر القواعد، لى األقل يف مستوى القيادةع، سالمة القلب
هناك كوادر ومن كنت ال أميل مليها ، هناك قواعد، هناك قيادة، صطلحات الرامجة اآلنملباعتبار هي ا

 ملالسليم ما  نهجملفال ميكن أن تكون األُم ة على ا، صطلحات هي الرامجة يف زماننامللكن هذه ا، نفسياً 
ومن هنا أنا أحتدث عن ، نهج السليم أيضاً ملوتؤثر يف هذه اأُلم ة على ا ةتقود هذه األُم  تكن القلوب اليت 

، أن يعملُه هو التمهيد يف نفسهِ ؤمن ملأول شيٍء جيُب على ا، ؤمن يف التمهيدملانب عن وظيفة ااجلهذا 
وهذا الكالم أقوله ال ، ظ أحد أنا جمرد ناقلال أريد أن أعِ ولست هنا يف مقام الوعظ أبداً أنا لست واعظًا و 

قيقة ال احلو أنا جمرد ناقل ألنين أعتقد بأن الواعظ جيب أن تتوفر فيه شروط ، تواضعاً وال تظاهراً وال أي شيء
أي واربة أو بلسان التظاهر أو ملوهذا أقولُه بلسان الصدق ال بلسان ا، أجد هذه الشروط متوفرًة عندي

السبب يف ، واعظ اليت تقال ال تؤثرملولذلك حنن نالحظ أن ا، الواعظ جيب أن تتوفر فيه شروط، آخر شيءٍ 
ليس كل شخص يلقلق ويدبج ، وعظة وظيفة ومنزلة عالية جداً ملا، ذلك أن الواعظ ال ميلك هذه الشروط

ادر على أن أدبج العبارات وق، شاعرملثرية لألحاسيس واملأنا قادر على أن أيت بأبياٍت من الشعر ا، الكالم
وعظة لكن ليست ملواعظ وأمجع النصوص وأثري العواطف وحىت أُبكي من يستمع ميّل يف باب املات والموالك

ال جيد الصدق من نفسِه فيما أنا أو أي واعظ آخر ألنين لو ُعدت مىل نفسي ، قيقيةاحلوعظة ملهي هذه ا
وعظة اليت هلا ملوعظة املا، كن حلظات وينتهي كل شيءستمع قد يبكي يتأثر لملوكذلك ا، وعظ به الناس

  :الواعظ يشرتط فيه ثالثة أمور، اليت تغري، تأثري
ًا بالعقامد ملأن يكون عا، ًا حقيقياً ملًا أن يكون عاملًا وحينما أقول أن يكون عاملأن يكون عا األمر األول

العقامد السليمة والصحيحة الواضحة مذا هو اً بمليكن عا ملمذا  ؟ومال كيف يعظ الناس، السليمة والصحيحة
وأن ، ًا بالعقامد السليمة الواضحةملأن يكون عا ؟يفتقد مىل العقيدة السليمة الواضحة كيف يعظ الناس

دود كيف احليكن عارفًا باألحكام و  ملمذا ، ًا وحميطًا وعارفًا بالشريعة وأسرارها بالفقه وباألحكاممليكون عا
  ؟يكون واعظاً للناس

أن يكون عارفًا مبجريات األمور اليت ، وأن يكون عارفًا بأسرار علوم األخالق والتهذيب والسلوك والرتبية
راد هنا ملفقهه ليس ا، فقهه يف الدين حنن عندنا يف الروايات مذا أراد اهلل برجٍل خرياً ، تتعلق بالنفس البشرية

مذا أراد ، فقهه يف الدين مذا أراد اهلل برجٍل خرياً ، لدينالرسالة العملية متثل جانب صغري من ا، الرسالة العملية
مذا أراد اهلل برجٍل خرياً بص رُه ، مذا أراد اهلل برجٍل خرياً بص رُه بعيوب نفسه، اهلل برجٍل خرياً ب ص رُه بعيوب الدنيا

قيقي احلالفقه ، هل البيتومذا أراد اهلل برجٍل خريًا جاء به مىل هذا األمر يعين مىل والية أ، مبواضع الشيطان
، التبصر مبواضع الشيطان، التبصر بعيوب النفس، التبصر بعيوب الدنيا، معرفة الدين ببعدِه العميقهو هذا 

مذا أراد اهلل برجٍل خريًا فقهُه يف الدين يعين عر فُه ، قيقياحلومعرفة هذا األمر ومعرفة هذا األمر هي الفقه 
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فحينما أقول أن الواعظ ، صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنييقة أهل البيت ع ر فُه حق، حقيقة هذا األمر
  .اً ملالبد أن يكون عا

ومال ، أن يكون فعلُه مطابقًا لقولهِه لمراد أن يكون صادقًا يف عملوا، هِ لمالبد أن يكون صادقًا يف ع :وثانياً 
رمبا ، يايت اليومياحلتطبيق يف الواقع من دون ديث نسطر الكالم احلمثلي وأمثايل نلقلق ب ملمذا كان العا

وحينما جيلس الواعظ كي يعظ الناس سيتحدث ، واعظ تكون واسعةمللكن احناول أن نطبق بعض الشيء 
واعظ على أرض الواقع كيف يكون صادقاً فيما ملحينما ال يكون ينفذ هذه ا، طويلة عريضةأحاديث واسعة 
لذلك أقول بأن الذي ، كيف جيد السالمة يف قلبهِ ،  بينه وبني نفسهكيف يكون مقتنعاً فيما ،  بينُه وبني نفسه

، ألن ذلك سيعود عليه بالوبال، عاين األفضل له أن ال جيلس جمالس الواعظنيملال جيد من نفسِه هذه ا
ُيشكُِّل حجاباً  ، يكون وبااًل عليهبكالم ويأمر الناس أن يعملوا به وهو ال يعمل به  لماإلنسان حينما يتك

عنوية اهلاملة اليت ملقيقي الذي ميتلك من القدرة ااحلهناك شرط ثالث الواعظ ، وليس فقط هذا الشرط، يفاً كث
، وحباجة مىل مصداقية يف حياتهِ ، واسع لمفهو حباجة مذاً مىل ع، يستطيع أن يبثها مىل اآلخرين كي يؤثر فيهم

أن ميد اآلخرين هبذه يستطيع أن يوصلها وية وحباجة مىل نفحة معن، مىل تطبيق ما يقولُه يف الواقع العملي
  .قيقياحلهذا هو الواعظ ، عنويةملالنفحة ا

أو ، أو فيما مر  من أحاديثمن كان اآلن يف هذه الساعة ، أنا يف مقام النقل، أنا هنا لست يف مقام الوعظ
الرواية هنا تتحدث ، ل فقطجمرد أين أقوم بوظيفة النق، ديثاحلأنقل ، فيما سيأيت مبقام الناقل أنقل الكالم

حىت تكون عندهم الغيبة مبنزلة ، شاهدةملعن عقول وعن قلوب وعن معرفة تتساوى فيها الغيبة مع ا
والقلوب السليمة أول خطوة ، الةاحلاليت ميكن أن تعيش هذه هذه القلوب هي القلوب السليمة ، شاهدةملا

هناك ، وعظة على أحناءملا، وعظة ليست كالماً ملا، وعظةملخيطوها اإلنسان هبذا االجتاه أول خطوة هو ا
وعظة اليت تسعى مىل اإلنسان فهذا ملا، وهناك موعظة يسعى اإلنسان مليها، موعظة تسعى مىل اإلنسان

نازة اجلميكن اإلنسان يسمع بأن صديقه أو قريبُه فالن مثاًل قد تويف فيذهب ليحضر ، توفيٌق من توفيق اهلل
ضور احلأو حىت لو ذهب بعنوان ، هو ليس ذاهبًا لالتعاظ قضية جماملة اجتماعيةوبعد ذلك حيضر الدفن و 

 ملفهو ، لق الرفيعاخلمن باب ، ستحبملشاركة مشاركة أرحامه يف أحزاهنم من باب األمر املأو ايف التشييع 
وقف ملاأو هذا نظر ملولكن حني يرى التكفني والتغسيل والتدفني وغري ذلك فلرمبا هذا ايذهب لالتعاظ 

، بنفسهاهناك مواعظ هي تأيت مىل اإلنسان ، يكون واعظًا له فيعيد النظر يف تقييم جمريات حياتِه ويتبدل
منسان مير جبانب مسجد وينصت مىل آية من ، واعظ هذا توفيقملهذه ا، واعظملحديثي ليس عن هذه ا

، متحدث وهو ال يعرفُه من هو منسان يقلب الفضاميات يستمع مىل، هذه اآلية تغري حياتهُ آيات القرآن 
، يستمع مىل أثنني، يقرأ كتاباً ، فيسمع منه كالماً هذا الكالم جيعلُه يُعيد النظر يف حياتِه أو يف كثرٍي من أمورهِ 
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أو بيت شعر أو آية أو ة لمفيصل مىل مسامعِه كجيلس يف مقهى أو يف مكاٍن ما فيستمع مىل أثنني يتحدثان 
من األفالم فيه قصة مؤثرة جتعله يغري التفكري يف كثرٍي  لمرمبا ينظر مىل ف، قصةأو حديث أو أي شيء آخر 

الناس بعضهم بعضاً رمبا يرتاجع  لموكيف يظني ملالظا لموعن ظ لماً عن الظلمحينما يرى مثاًل ف، من األمور
  .وهكذا وهكذااآلخرين  لمعن ظ

ألن هذا ليس بيد ، وعظةملحديثي عن هذه اهناك موعظة تسعى مىل اإلنسان هي تأيت مىل اإلنسان ليس 
اليت يبحث عنها وعظة مللكنين أحتدث عن ا، مىت ستأتيه يف أي زماٍن يف أي مكان لموال يعاإلنسان 
ات أمري لملذلك يف ك، وعظة اليت يبحث عنها اإلنسان هي اليت تكون سببًا لسالمة القلبملا، اإلنسان

اإلماتة هنا مماتة هلا  - وعظة وأمتُه بالزهادةلمي أحيي قلبك بابن -ؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه ملا
هناك مماتة ممدوحة وهناك مماتة  - وأمات قلبي عظيم جنايتي -يتة ملداللة ومعىن غري معىن القلوب ا

 - وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبٍة منك يا أملي وبُغيتي -يف مناجاة اإلمام السجاد ، مذمومة
وعظة وأمتُه لمأحيي قلبك با -ؤمنني ملأما يف قول أمري ا، أمات قليب عظيم جناييت، ذمومةهذه مماتة م

لكن هذا موجود يف ، هذه مماتة ممدوحة أنا ال أريد اآلن الدخول يف معىن هاتني اإلماتتني - بالزهادة
ل اإلمام السجاد وأمات كقو وهناك مماتة مذمومة  ، هناك مماتة ممدوحة كقول األمري وأمتُه بالزهادة، أحاديثنا

التوبة حتتاج  ؟وأحيه بتوبٍة منك هذه التوبة كيف تكون، ديث هنا عن حياة القلوباحل، قليب عظيم جناييت
وأفضل واعظ لإلنسان أن ، تارًة اإلنسان يتعظ من نفسِه بنفسهِ ، وعظة آتية لإلنسانملتارًة امىل موعظة 

يرى غريُه يف بعض األحيان اإلنسان ، نظر مىل نفسِه فيتعظ بنفسهاإلنسان مما أن يرى غريُه فيتعظ بغريِه أو ي
، وعظة يف نفسه يف داخل نفسه يف جمريات أمورهِ ملفيتعظ من غريِه يف بعض األحيان ينظر مىل نفسِه فيجد ا

  .يف خصوصيات حياتِه وما يتعلق به
تأتية من طريق أهل ملوعظة املوا، البيتتأتية من طريق أهل ملوعظة املوعظة اليت أريد اإلشارة مليها املولكن ا

 ؟ما هي هذه الواحدة {إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ}البيت البد أن تكون من الطريق السليم من الطريق الواضح 

ليٍّ قال الواحدة والية ع {إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ}يف رواياتنا الشريفة يف معىن هذه اآلية  {أَن تَقُومُوا لِلَّهِ}
لكن االتعاظ بوالية عليٍّ كيف يكون ، قيقية هنا يف والية علياحلوعظة ملا، صلوات اهلل وسالمه عليه

وفيها ومنها مال حينما تكون القلوب  هباوالية عليٍّ ال يتم االتعاظ ، والقلوب متسخة، والقلوب ملطخة
مامنا السجاد صلوات اهلل شكلة مملا، لست أنا الذي أشخصها شكلة هذهملحنن نعيش مشكلة ا، نقية

شكلة تأكل معنا وتشرب معنا ملهذه ا، شكلة معنا موجودةملوهذه ا، شكلةملوسالمه عليه يشخص هذه ا
، شاكلملشاكل بل هي شبكة معقدة من املمشكلة عويصة بل هي جمموعة من ا، وتنام معنا وتتنفس معنا
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طيئة الخارة وإلى أمّ  أشكو نفسًا بالسوءِ  إلهي إليك - ؟ماذا يقول ممامنا السجاديف مناجاة الشاكني 
هالك وتجعلني عندك أهون هالك  لمبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسلك بي مسالك امُ 

ير تمنع ميالًة إلى اللعب واللهو مملوة الخلل طويلة األمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها كثيرة العِ 
النهاية ، وبة يعين العقوبةاحل، وبةاحلتسرع يب مىل  - بالتوبة وتسوفنيوبة الحبالغفلة والسهو تسرع بي إلى 

إلهي أشكو إليَك عدوًا يضلني وشيطانًا يغويني قد ، وبة وتسوفني بالتوبةالحتسرع بي إلى  -السيئة 
مأل بالوسواس صدري وأحاطت هواجسُه بقلبي يعاضد لي الهوى ويُزين لي حب الدنيا ويحول بيني 

إلهي إليك أشكو قلبًا قاسيًا مع الوسواس متقلبًا وبالرين والطبع متلبسًا وعيناً  ،وبين الطاعة والزلفى
هذه  -  من البكاِء من خوفك جامدة وعينًا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحة

د منا أقرأ النص مرة ثانية ولنبحث أنا وأنتم كل واح، شاكل ومن األزمات اليت حتيط بناملشبكٌة معقدٌة من ا
أنا أعرف نفسي أكثر مما تعرفوين وأنتم تعرفون أنفسكم أكثر مما أعرفكم وأكثر مما يعرفه ، يعرف نفسه

اإلنسان على نفسِه بصرية  {بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِريَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ}بعضكم للبعض اآلخر 

اإلنسان على نفسِه ، لو جاء بكل أنواع األعذارحىت  {ى مَعَاذِيرَهُوَلَوْ أَلْقَ}اإلنسان يعرف ما يف دواخلِه 
  .كلٌّ منا يعرف ما يف داخلهِ ، بصرية ولو ألقى معاذيره

الواقع يقول كل هذه العناوين ذه العناوين هل هي موجودة عندنا فلنقرأ النص مرة ثانية ولنبحث عن ه
رمبا  لموللع - طيئة مبادرة وبمعاصيك مولعةالخى إلهي إليك أشكو نفسًا بالسوء أمارة وإل -موجودة 

طبيعة عملهم مثاًل لنفرتض مثاًل أولئك الذين مثاًل شغلهم ما بني ، يكون بعض الناس طبيعة حياهتم
جالس الدينية صحيح هو مـلماعة وقراءة الكتب الدينية والتنقل يف ااجلسينيات وما بني صالة احلساجد و ملا

لكن القضية ال فاسد الدنيوية حبكم األجواء ملاإلنسان هنا بعيد عن كثري من اصحيح هو أن ، هذا توفيق
سنات والسيئات على درجات رمبا يكون لشخٍص يعيش هذه احلالنفس األمارة و ، داحلتقف عند هذا 

ومعاصي القلوب ومعاصي العقول تأثرياهتا ، ساوئ أكثر من شخٍص ال يعيش هذه األجواءملاألجواء من ا
وانح ومعاصي اجلهناك معاصي ، عاصي البدنيةملسان وحىت على اآلخرين أكثر وأخطر من اعلى اإلن

جب يف معاصي احلوانح يف مبعادها اإلنسان عن اهلل سبحانه وتعاىل أكثر وأشد شدة اجلمعاصي ، وارحاجل
ء أمارة إلهي إليك أشكو نفساً بالسو  -وارح على أي حاٍل اجلجب يف معاصي احلوانح أكثر بكثري من اجل

هالك وتجعلني لمبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسلك بي مسالك اطيئة مُ الخوإلى 
ير تمنع ميالًة إلى الخعندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة األمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها 
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نفوسنا هذا  هذه طبامع - وبة وتسوفني بالتوبةالحاللعب واللهو مملوة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى 
  .الرقم األول
ن اجلقد يكون من اإلنس وقد يكون من  - إلهي أشكو إليَك عدواً يضلني وشيطاناً يغويني -الرقم الثاين 

قد مأل بالوسواس صدري وأحاطت هواجسُه بقلبي يعاضد لي الهوى ويُزين لي حب الدنيا ويحول  -
  .ناجلنس أخطر بكثري من شيطان شيطان اإليف بعض األحيان  - بيني وبين الطاعة والزلفى

  . إلهي إليك أشكو قلباً قاسياً مع الوسواس متقلباً وبالرين والطبع متلبساً  -الرقم الثالث 
متعلقة ، من الطموحطاحمة  - وعينًا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحة  -الرقم الرابع 

ن اجللعدو النفس من شياطني ، هذه األوصاف للنفس، ال مبا يشدها مىل اهلل ومىل آل اهلل، مبا ُيسرها
هذه األوصاف اليت نعيشها هي اليت ال جتعلنا أن ، وللعني أوصاف حنن حنياها نعيشها، وللقلب، واإلنس

هذه القلوب اليت حتدث عنها اإلمام السجاد ، مىل مرتبة سالمة القلب ؟رتبة مىل أي مرتبةملنصل مىل هذه ا
نعيش يف وحنن السالمة بأىن لنا ، القلوب اليت تعيش معىن السالمة هذه، شاهدةملمبنزلة ابأن الغيبة عندها 

االت النفسية احلمن هذه األزمات و ، يوط العنكبوتية اهلاملةاخلمن هذه ، وسط هذه الشبكة العكنبوتية
  .تشنجة واليت حتدثت عنها مناجاة الشاكنيملا

مسة عشر اخلناجيات ملوهذه هي ا، نان وهو متوفٌر يف بيوتكماجلهذا الكتاب الذي قرأت منه هو مفاتيح 
هذه صورة حقيقية للنفس البشرية ، فاتيحملموجودة يف أكثر طبعات الصحيفة السجادية وموجودة يف ا

من كانت هذه حالتُه كيف ، وصورة حقيقية لواقعنا الداخلي لذلك أنا قلت أنا ال أحتدث هنا بلسان الوعظ
وأىن لنا ، القلبصوم أو من وجد من نفسِه السالمة يف عملقيقي هو اإلمام ااحلعظ الوا، يكون واعظاً 

أنا وغريي لذلك أنا أقول ، واجزاحلوكل هذه العوامق و ، بالسالمة يف القلب وكل هذه السيئات حميطة بنا
الذي حييي  قيقي هواحلوالوعظ ، ال يف مقام الواعظ ألن الواعظ له شروطفروض أن نكون يف مقام الناقل ملا

الواحدة  {إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ}قيقية احلوعظة ملقيقية وااحلياة احلولكن ، وعظةملأحيي قلبك با، القلوب
ومال فليس هناك من يوٍم أحق من يوٍم آخر ، يف أيامها الرمزية، وحنن اآلن نعيش يف أيامهاهي والية عليٍّ 

، األرض مليف عا، اإلنسان مليف عا، كانملا مليف عا، الزمان مليف عاوالية عليٍّ على حٍد سواء ، بوالية عليّ 
لكننا نعيش أيامها الرمزية ، على حٍد سواء ملويف كل عا، القلوب مليف عا، العقول مليف عا، السماء مليف عا
القلوب اليت  القلوب اليت تعيش التمهيد إلمام زماننا، ناسبة التأرخيية اليت ترمز مىل والية عليّ ملنعيش ا، هذه

القلوب السليمة القلوب اليت حتفها اهلمة العالية يف ، وهي القلوب السليمةشاهدة ملتتساوى عندها الغيبة وا
نقولة عن ممامنا السجاد هذه ملمناجاة الشاكني اعوقات اليت أشارت مليها ملوقطعًا هذه ا، خدمة أهل البيت
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وضوع ملوا، مىل ضعف اهلمةعوقات تقود اإلنسان ملهذه ا، معوقات حتول فيما بني اإلنسان وبني قوة اهلمة
لقات القادمة حبول اهلل تعاىل وقوته حبسب ما يسنح به احلأحاول من شاء اهلل أن أمته يف ، حباجة مىل تتمة

  .قامملا
ل أختم حديثي بالبيتني الذين أختم هبما حلقات هذا الربنامج متوجهًا مىل ممام زماين مىل بقية األعظم فأقو 

  سيدي يا ابن رسول اهلل:
 رابُ ـــمني خـي وبني العالــنـيـوب     فليت الذي بيين وبينك عامرٌ 

 وليتك ترضى واألنام غضابُ     رةٌ ـاة مريـــحيـو والـــلـحـك تـــوليت
ين نتظرون مخواملمهدون أيها امللقة القادمة أيها ااحلأسألكم الدعاء مجيعًا سالمي وحتيايت لكم ألقاكم يف 

 .أخوايت مجيعاً يف أمان اهلل



 

 عشرونالالسادسة واحللقة 
 

هذه احللقة السادسة والعشرون ، سالٌم من اهلل عليكم أيها املنتظرون ممام زماهنم صلوات اهلل وسالمه عليه
املتابعون لقناة املودة الفضامية ، احلسن العسكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهبن  من برناجمنا احلجة

  .يعلمون بأن هذا الربنامج هو برنامٌج أسبوعي األلكرتوينون ملوقع قناة املودة الفضامية وكذلك الزامر 
القسم األول من حلقات هذا الربنامج كانت تدور يف بيان معاين الروايات واألحاديث اليت كنت أقتطفها 

 عليه وبعد أن مت تعاىللسي رضوان اهلل الـمجلشيخنا  ارمن كتاب حبار األنو من اجلزء الثاين واخلمسني 
من حلقات هذا الربنامج يف تناول التوقيعات الشريفة اليت رواها  الثاينهذه املطالب بدأ القسم  الكالم يف

كمال الدين ومتام النعمة( وال زالت احللقات مستمرًة )شيخنا الصدوق رضوان اهلل تعاىل عليه يف كتابِه 
  .ن من وفقنا لذلكبعد شهر رمضا سنتواصل معها من شاء اهلل تعاىل

وأيضًا كانت احللقاُت املتأخرة من هذا الربنامج تتضمن اإلجابة على أسئلة مخواننا وأخواتنا من حُميب أهل 
اليوم احللقة السادسة والعشرون وغدًا وبعد غد حلقات متتالية ألن ، بيت العصمة صلوات اهلل عليهم

حللقات يف غاية األمهية بل رمبا هو املوضوع األهم يف موضوعنا الذي نتناوله يف هذه ا، املوضوع استثنامي
هل حنُن يف عصر  :من اليوم هي جواٌب لسؤالٍ  اً هذه احللقاُت ابتداء، حياة حُميب أهل البيت الظهور الشريف

ستستمعون مىل جواب هذا السؤال وبنحٍو من التفصيل من شاء اهلل تعاىل لكنين يف بداية األمر  ؟الظهور
من مخواين وأخوايت وأبنامي وبنايت املهدويني املنتظرين ممامهم الذين يراقبون شاشة قناة املودة  أطلُب وألتمسُ 

ن حلقات هذا الربنامج رمبا تكون طويلة بعض الشيء ألّي ألتمس منهم الصرب ع لويشاهدون هذا الربنامج 
ن املعلومات الكثريِة يف وكذلك هناك حشٌد م، لئال أتعبكمومن كنُت أحاول أن أختصرها قدر ما أمتكن 

  .موضوٌع حساٌس يف غاية األمهية، طوايا هذا الربنامج ألمهية املوضوع
، ! قطعًا ال ميلُك أحٌد اإلجابة القطعية على هذا السؤال؟حنُن يف عصٍر آخر مهل حنُن يف عصر الظهور أ

يف فيه وممنا البحُث سيكون ال لبس  أو من غريي أن نأيت بدليٍل قطعٍي واضٍح يعين ال يتوقُع أحٌد ميّن 
ويف ضمن احلديِث عن هذا ، توصلنا مىل احلقيقة أو مىل مكاٍن قريٍب من احلقيقةالقرامن هي اليت ، القرامن

عن اجلفر العلوي وعن مسامل أخرى ، من مجلتها أسئلٌة عن اجلفر، املوضوع سأجيُب على أسئلٍة كثرية
  .سيأيت بياهنا يف هذه احللقات
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أعتقد أن منتظري  ؟ِلماذا هنتُم هبذا املوضوع ؟ِلماذا نبحُث يف هذا املوضوع :أريُد بياهناىل اليت النقطة األو 
وأحباب أهل البيت ال حيتاجون مىل مجابٍة مفصلة وممنا القضية واضحة اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 

وحمليب أهل البيت ولكن أنا  حبيٌب ينتظُر حبيبه وأعتقد أن هذه اإلجابة كافية ووافية ملنتظري ممامهم
صلوات اهلل وسالمه عليهم واجلواب من كلمات أهل بيت العصمة سأجيب سأدخل يف بعض التفاصيل 

ون ممامنا ونبحُث عن ظهور ممامنا صلوات اهلل وسالمه عليه ؤ حنُن نبحُث عن ممامنا ونبحُث يف ش، أمجعني
قيدتنا بل هي القضية املركزية يف هذا الوجود حبسب ما ألن هذه القضية هي القضية املركزية يف حياتنا ويف ع

وِلذا يلزُم على املؤمن أن  حوٌب بفنٍت وامتحاناتصوممسبوٌق بفنت وامتحانات وظهورُه الشريف ، نعتقد
الرسالة اليت ، ومع من سوف ال يكونمع من سيكون ، يتبصر وأن يعرف طريقه وأن يعرف أين يضُع قدمه

وصلتُه أكثر من رسالة الشيخ املفيد رضوان اهلل تعاىل عليه ، من الناحية املقدسة جاءت مىل الشيخ املفيد
ال يشتبه على بعض املشاهدين فيعتقد بأن ، وسنتحدث عن هذا املوضوع من شاء اهلل يف امللف املهدوي

احلسن العسكري  بن هذا الربنامج هو برنامج احلجة، هذا الربنامج هو امللف ُّ املهدوي الذي أُعِلن  عنه سابقاً 
امللف ُّ املهدوي سيأتينا من شاء اهلل تعاىل يف األيام القادمة وهذه احللقات مبثابة مقدمٍة للملف ، ممام زماننا

يف امللف املهدوي سأحتدث من شاء اهلل بشيٍء من البيان ، املهدوي الذي هو زبدُة ُكل امللفات املتقدمة
يف هذه احللقة لكنين من الناحية املقدسة ىل الشيخ املفيد بشيٍء من التوضيح عن الرسامل اليت وصلت م

  .أشري مىل ما جاء يف أحد هذه الرسامل
هذا هو كتاب االحتجاج لشيخنا الطربسي  ؟ماذا كتب ممامنا احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه للشيخ املفيد

مماُم زماننا ، بريوت لبنان مؤسسة األعلمي للمطبوعات 331 :رمحة اهلل عليه وهذا هو اجلزء الثامن صفحة
فليعمل كل امرٍئ منكم بما يـَْقُرب به من  :يف أحد الرسامل اليت وصلت مليهيكتُب مىل الشيخ املفيد 

 -  قلوبناوالبحُث عن ممامنا وعن ظهورِه شيٌء يـُق رِّبُنا مليهم وُيشدُد من حمبتِه صلوات اهلل عليه يف - َمحّبِتنا
بما يـَْقُرب به من َمحّبِتنا ويتَجن ُب ما يُدنيه من كراهتنا  -شيعة أهل البيت يا  - فليعمل كل امرٍئ منكم

أو ُفجأة حين ال  فإن  أمرنا بغَتًة ُفجاءه :مُث  يقول ممامنا صلوات اهلل عليه وهنا موطن الشاهد - وُسخطنا
 - لكم في التوفيق برحمة تنفعُه توبة وال يُنجيه من عقابنا ندٌم على حوبة واهلل يُلهُمكم الُرشد ويلطفُ 

 - حين ال تنفعُه توبة وال يُنجيه من عقابنا ندٌم على حوبة فإن  أمرنا بغَتًة ُفجاءه -موطن الشاهد هنا 
والذي ميكن أن يتحقق الظهور هذا القانون هذه القاعدة  اإلمام يكتُب مىل الشيخ املفيد، حوبة يعين معصية

ميكن أن يكون ظهور اإلمام من دون عالمات أو قد  - هبغَتًة ُفجاءفإن  أمرنا  -من خالل هذه القاعدة 
تكون هناك عالمات ولكنها ال تستبنُي للكثريين أو قد تكون هناك عالمات ولكن الشبهات تقوُد الناس 
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مذا كان أمُر اإلمام  - فإن  أمرنا بغَتًة ُفجاءه -سالمه عليه  و مىل االبتعاد عن ممام زماننا صلوات اهلل
وجيُب علينا بوجوب العقيدِة وبوجوب الشريعة مذًا يلزُم على املنتظرين  بغتًة ُفجاءهوات اهلل وسالمه عليه صل

الروايات ، أن نبحث بقدر ما نتمكن عن ممامنا وشؤونِه وعن ظهورِه الشريفبة والوالء الـمحوبوجوب 
نقرأ ، ع ظهورُه الشريف يف كل مجعةنتوق، حتدثنا بشكٍل صريٍح وواضح حنن نتوقُع ظهورُه الشريف يف كل آن

، يستحب أن يُزار هبا يف يوم اجلمعة وهذا هو مفاتيح اجلنان يف أول املفاتيح يف زيارات األياميف زيارتِه اليت 
هذا يوُم الُجمعِة وهو يومك المتوقُع  :يف زيارة يوم اجلمعة خناطب ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

عقيدتنا مُتلي علينا أن نتوقع ظهورُه يف كل مجعة ، املتوقع فيه ظهورك - للمؤمنين فيه ظهورك والفرج فيه
من حمرم يف اليوم الذي ُذِبح فيه أن نتوقع ظهورُه يف كل حمرم ألن موعدنا معُه يف اليوم العاشر ، وهذه زيارتهُ 

تظاٍر مع ممام زماننا صلوات يف كل عاشٍر من حمرم لنا موعد ان، صلى اهلل عليه وآله وسلمرحيانة رسول اهلل 
كما قال لشيخنا املفيد   مع اإلمام فإن أمرنا بغتًة ُفجاءهبل يف كل حلظٍة لنا موعد انتظاٍر اهلل وسالمه عليه 

صلوات اهلل وسالمه عليهم  الروايات عن أهل بيت العصمة، يف الرسالة اليت وصلت مليه من الناحية املقدسة
 ؟أمجعني ماذا حتدثنا رواياهتم

أقرُب ما يكون  :عمر عن أبي عبد اهلل عليه السالم أنه قالبن  عن المفضل، غيبة الشيخ النعماين عن
وممنا يُقال هلا العصابة لقلة عددها يف ذلك العصابة يعين الطامفة يعين األُم ة يعين الشيعة  - هذه العصابة

إذا افتقدوا ُحج ة اهلل  - ؟مىت - مأقرُب ما يكون هذه العصابة من اهلل وأرضى ما يكون عنه -الزمان 
ألننا آمنا بسواٍد  - َفُحِجَب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون ويوقنون

مىل معرفٍة ومىل يقني بفضٍل وبتسديٍد من اإلميان بسواٍد على بياض والذي يتحول شيئًا فشيئًا ، على بياض
 - أقرُب ما يكون هذه العصابة من اهلل وأرضى ما يكون عنهم -يه ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عل

مع كل  - إذا افتقدوا ُحج ة اهلل َفُحِجَب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك - ؟مىت
 أن ه لم تَبُطل ُحج ُة اهلل وال - ؟ماذا يوقنون - ويوقنون -بوجودِه ويعتقدون به  - يعلمون -هذه الظروف 
وشيعتُه يعيشون  - اً فعندها توقعوا الفرج صباحًا ومساء -مذا كانت األُم ة هبذه احلالة  - ميثاقه فعندها

ومع ذلك يعلمون مل يعلموا مبكانه ، مل يظهر هلم، ُحِجب  عنهم، شيعته افتقدوا ممامهم، هذه احلالة
اإلمام ، وال ب ُطل ميثاقهما ب طُلت ج ة اهلل كلنا نعلم بذلك حنُن أشياُع عليٍّ كلنا نعلم ونوقن بأن حُ ،  ويوقنون

  اً.مساءاً و يقول مذا كان الشيعة هبذا احلال فعندها توقعوا الفرج صباح
 رم بل أن نتوقعالـمحمذاً آداُب أممتنا تعاليم أممتنا تطلب منا أن نتوقع الفرج يف كل مجعة يف كل عاشٍر من 

 .فإن أمرهم بغتًة ُفجاءهلة اإلمام عليه السالم للشيخ املفيد الفرج صباح مساء بل يف كل حلظة كما يف رسا
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يرويها عن ، اجلعفري يرويها الشيخ النعماين رضوان اهلل تعاىل عليه يف الغيبة الرواية اليت يرويها أبو هاشمٍ 
جاء علي الرضا عليهما السالم فجرى ذكر السفياني وما بن  ُكن ا عند أبي جعفٍر ُمَحم د :ممامنا اجلواد

هل  - ؟تومالـمحهل يبدو هلل في  :فقلُت ألبي جعفٍر عليه السالم تومالـمحأمرُه من أن في الرواية من 
إن القائم من الميعاد  :فقال، فنخاف أن يبدو هلل في القائم :قلنا له، نعم :قال -يبدو هلل يف السفياين 

ميكن أن ، ة منها ميكن أن حيدث البداء فيهاتومالـمححىت  مذًا ُكل ُّ العالمات - واهلل ال ُيخِلُف الميعاد
يف الزمان يف املكان يف حيدث البداء فيها فال تقع وميكن أن حيدث البداء فيها فتتغري هذه العالمة 

ميكن أن حيدث فيه البداء فكل مذا كان السفياين الذي هو من أهم العالمات ، األشخاص يف األوصاف
فقط اإلمام ظهور  ،من القامم من امليعاد :الرواية تقول، البداء العالمات األخرى ميكن أن حيدث فيها

بوقٍت للظهور أن األممة أخربوا ولذلك عندنا روايات حىت زمان الظهور ميكن أن حيدث فيه البداء ، اإلمام
لو كان لنا طريق مىل ، لو ُأخربنا به اآلن ميكن أن حيدث فيه البداءحىت وقت الظهور ، مث حدث فيه البداء

أما مذا أخربنا من دون أن ، مال أن يقول لنا بأن هذا الوقت هو من امليعادوأخربنا بوقت الظهور ممام زماننا 
، الثابتة كثبات يوم القيامةالقضية الوحيدة ، هي خاضعة للبداءفحىت هذه اإلخبارات خيربنا بأنه من امليعاد 

  .ألنه من امليعاديوم القيامة ال حيدث فيه البداء 
فيمكن أن حيدث فيه أما الوقت اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه من امليعاد ظهورُه من امليعاد ، اإلمام ظهور
فلرمبا كان مذًا جيُب علينا أن نبحث  عن اإلمام وعن ظهورِه ومن هنا مذا كانت القضيُة هبذا الشكل ، البداء

توم الـمححىت انت العالمات خاضعًة للبداء مذا ك، ولرمبا كان ظهورُه يف مثل هذه الساعةظهورُه يف يوم غد 
وعندنا رواياٌت عديدة يف هذا املطلب مذاً مل تبقى خاضعاً للبداء ومذا كان وقت الظهور أيضاً من العالمات 

بقيُة األشياء ، حقيقة برنامج اإلمام حقيقٌة ثابتة، مال حقيقة واحدة ثابتة هو اإلماُم وظهورُه حقيقُة ظهوره
  .حبكم البداء حمكومةمتحركة 

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ } :اآلية الرابعة واألربعون من سورة األنعام

فَلَمَّا نَسُواْ }عون من سورة األنعام قلُت هذه اآلية هي الرابعة واألرب {بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

ماذا يقول  {إِذَا هُم مُّبْلِسُونَمَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَ
الدرجات لشيخنا أيب   بصامرعليه والرواية يفممامنا الباقر صلوات اهلل وسالمه  ؟أممتنا يف معىن هذه اآلية

 :وأما قولهُ  :عن اإلمام الباقر -جعفٍر الصفار من أصحاب ممامنا احلسن العسكري صلوات اهلل عليه 
ويفسر  اإلمام يفسر اآلية - يعني قيام القائم }حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ{
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 .يعني قيام القائم -البغتة بقيام القامم 
متى  :قيل له يا رسول اهللعن إمامنا الرضا عن النبي صلى اهلل عليه وآله  :ورواية عن شيخنا الصدوق
 -الساعة يعين يوم القيامة  - َمثـََله َمثُل الساعة :فقال صلى اهلل عليه وآله ؟يخرج القائم من ذريتك

 - ة التي ال ُيجليها لوقتها إال هو ثـَُقلت في السماوات واألرض ال تأتيكم إال بغتةَمثَلُه َمَثُل الساع
ميكن أن ال ، وهذه املعاين واضحٌة يف كلمات النيب وأهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

لطول اهلل ذلك  ليه النيب األعظم لو بقي من عمر هذه الدنيا يوم واحدمتتحقق العالمات املعىن الذي أشار 
حينما تكون قضية الظهور هبذا الفهم ، اليوم وخرج املهدي صلوات اهلل وسالمه عليه يعين من دون عالمات

مور اليت تقع يف غاية وهبذا التصور سيكون البحث عنها من األمور الالزمة بل من األمور الواجبة من األ
  .الضرورة

عن  ،الرواية جاءت يف غيبة النعماين مروية، عليهم أمجعني الرواياُت عن أهل البيت صلوات اهلل وسالمه
وحىت مع  - ينادي مناٍد من السماء :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول :أعين يقولبن  زرارة

مع العالمات لنفرتض أن العالمات تتحقق ماذا يقول ، االحتمال األول من دون العالمات، العالمات
لو  ، من دون العالمات وتقدم الكالم فيه تمال أن يكون الظهور بغتًة ُفجاءهحا :هناك احتماالن ؟األممة

ينادي مناٍد  :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول :أعين يقولبن  زرارة - كان الظهور مع العالمات
ُل المهدي َفَمن يُقاتِ  :قلتُ ، من السماء إن فالنًا هو األمير وينادي مناٍد إن علي ًا وشيعته هم الفائزون

ينادي مناٍد  - من املهدي هو األمرياحلسن بن  من فالنًا يعين من احلجة ؟املنادي ماذا يُنادي - ؟بعد هذا
وينادي مناٍد إن علي ًا وشيعته هم  -احلسن هو األمري بن  من احلجة - من السماء إن فالنًا هو األمير

ا كان هذا البيان يُنادى به من السماء أواًل ُيش خ ص مذ - ؟َفَمن يُقاِتُل المهدي بعد هذا :قلتُ ، الفائزون
 -وُيشخ ُص الطريق والدين بأن دين شيعة عليٍّ هو احلق هم الفامزون ، احلسنبن  من هو األمري وهو احلجة

وشيعتُه هم الفائزون  -ُمراد فالنًا هو عثمان مذكور يف الروايات  - إن الشيطان يُنادي إن فالناً  :فقال
املعنيان ، عفانبن  عنبسة السفياين وقد يُراد منه عثمانبن  قد يراد منه عثمان - بني أمية لرجٍل من

، إن الشيطان يُنادي إن فالنًا وشيعتُه هم الفائزون لرجٍل من بني أمية :فقال - يُفهمان من الروايات
السماء يأيت ولكنه  مذا كانت القضية هكذا نداٌء مساوٌي رمحاين عند الصباح ونداٌء أيضًا من - :قلتُ 

من هو  - ؟فمن يعرف الصادق من الكاذب :قلتُ  -الناس تسمع الصوت من جهة السماء ، شيطاين
يعرفُه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون أنه يكون  :قال - ؟الذي يتمكن أن مييز بني الصادق والكاذب

كلما ذهبنا ،  كالم أهل البيت،  كالمكم نور  - قون الصادقونالـمحقبل أن يكون ويعلمون أنهم هم 
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يعرفُه الذين كانوا يروون حديثنا  :قال - بعيدًا رجعنا مىل الزيارة اجلامعة الكبرية ألهنا قوٌل بليٌغ كامل
من خالل حديث  ؟كيف يعلمون بذلك،  يعلمون بوقوعِه قبل أن يقع - ويقولون أنه يكون قبل أن يكون

قون الـمحويعلمون أنهم هم  - والبحث يف ظهورهِ اإلمام  شؤونمن خالل البحث عن أهل البيت 
هؤالء الذين ميلكون اليقني بعقيدهتم ويتمسكون بأهل البيت أشد التمسك هؤالء هم الذين  - الصادقون

  .سيعرفون الصادق من الكاذب
ُت قل :َمسلمة أو ُمسلمة الجريري قالبن  عن عبد الرحمن :يرويها الشيخ الكليين يف الكايفرواية ثانية 

 - أن ا نقول أن صيحتين تكونان -يعين املخالفني لنا  - يوبخونا ويكذبونا :ألبي عبد اهلل عليه السالم
ُمبِطلة ـُمِحق ُة من الـمن أين تُعرف ال :يقولون -صيحة احلق يعين عند الصباح وصيحة الباطل عند املساء 

مذا  - قولوا يصدق بها إذا كانت :قال، اً قلت: ما نرد عليهم شيئ ؟فماذا تردون عليهم :قال ؟إذا كانتا

}أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن الَّ  :يقول عز  وجل  إن اهلل ، من كان يؤمن بها من قبل -حدثت 

كيف يؤمن هبا من   - يصدق بها من كان يؤمن بها من قبل يَهِدِّيَ إِالَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ{
  .قبل مذا مل يكن متمسكاً بأهل البيت وعارفاً حبديث أهل البيت

هما صيحتان صيحٌة في أول الليل  :سمعُت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول :سالم يقولبن  هشام
، واحدٌة من السماء وواحدٌة من إبليس :فقال ؟كيف ذلك  :قلت :في آخر الليلة الثانية قال وصيحةٌ 
الرواية يرويها  - يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون :فقال ؟وكيف تُعرُف هذه من هذه :فقلت

لفت ومُجعت وُكتبت عن ممام زماننا  أشيخنا النعماين يف غيبتِه وغيبة النعماين من أفضل كتب احلديث اليت
ة اليت تتضمن شروحاً هلذا وقد شرحتُه يف السنني املاضية وهناك الكثري من األشرط، صلوات اهلل وسالمه عليه

الكتاب ولألحاديث الشريفة الواردة فيه موجودة على موقع واحسيناه امللحق مبوقع قناة املودة الفضامية على 
  .االنرتنيت

 عن حذيفةهذه الرواية منقولة ، حمدثهم يوسف الشافعي يف كتابه عقد الدرريرويها رواية يرويها املخالفون 
تعبري موجود عند العرب يستعملونُه أن ، ُمقبلة يعين - تٌن قد أضلت كجباه البقرهذه فِ  :اليمان يقولبن 

هذه ِفتٌن قد أضلت كجباه البقر يهلك فيها أكثُر الناس إال  من كان  -هذه الِفنت  مقبلة بوضوح وبشدة 
  .الذي يعرفها قبل ذلك فهو ال يهلك - يعرفها قبل ذلك

ضامني هي اليت تدفعنا ألن نبحث يف هذا املوضوع وألن نقف طويالً عند هذه احلقامق وهذه املعاين وهذه امل
بعد هذه املقدمة أول قرينة من القرامن أو أول جهة  ؟ال هل حنُن يف عصر الظهور الشريف أو :هذا السؤال
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قلت يف أول كالمي بأننا سنبحُث يف هذا املوضوع من جهة القرامن اليت تقودنا مىل أن ، من جهات البحث
هو ما يدور الكالم احلديث عنها   أريدالقرينة األوىل اليت، أن نستكشف النتيجة الواضحةنعرف احلقيقة 

هناك ، حوله يف هذه األيام وخصوصًا يف األوساط السنية أكثر مما يدور يف األوساط الشيعية قضية اجلفر
ى املواقع املختلفة واملنتديات رسامل كثرية انتشرت على أجهزة املوبايل وكذلك بيانات كثرية انتشرت عل

رسامل املوبايل املسجات هذه وبيانات االنرتنيت تتضمن احلديث  عن وقامع ، املختلفة على االنرتنيت
مأخوذة من وأحداث وقعت أو ستقع يف قابل األيام كما تقول هذه الرسامل وهذه البيانات بأهنا منقولٌة 

  .اجلواُب املفص ُل يأتينا يف حلقة يوم غد ؟قد يسأل سامٌل ما هو اجلفر، اجلفر العلوي
عما احلديث عن اجلفر و ، حنُن يف هذه احللقة نتناول الرسامل والبيانات واملوضوعات اليت ترتبط هبذه املسألة

مثاًل على سبيل ، من شاء اهلل تعاىل حلقة يوم غد تكون خمصصًة هلذا املوضوع قيل عن اجلفر وما هو اجلفر
أنا آيت مبثال وبعد ، الرسامل عديدة وكثرية اليت انتشرت على أجهزة املوبايل، لة من الرساملهذه رسا :املثال

هذه كانت أكثر انتشاراً من غريها أيام الثورة املصرية ثورة ، مثالً هذه الرسالة، ذلك أدخل يف صلب املوضوع
حسن ورأسه محمد  صاحُب مصر عالمة العالمات وآيتُه عجٌب لها إمارات قلبهُ  -الشباب املصري 

ويغير أسم الجد إن خرج من الحكم فاعلم أن المهدي سيطرُق أبوابكم فقبل أن يقرعها طيروا إليه 
هذه رسالة وأثارت تساؤالت كثرية حىت عند كبار  - في قباب السحاب أو أتوه زحفًا وحبوًا على الثلج

صاحُب مصر  -أقرأ الكالم مرة ثانية ، القوم وستتضح بعض احلقامق يف احللقة اآلتية من شاء اهلل تعاىل
يعين أقوى العالمات وباحلساب السياسي ثورة مصر هي عالمة العالمات يف عاملنا  - عالمة العالمات

للني من السياسيني داخل مصر أو خارج مصر من أن الـمحهل توقع أحٌد من ، السياسي يف هذا اليوم
نعم السياسيون كانوا يتوقعون أن األمور يف يوٍم ، الكيفيةاألمر سيحدث هبذا الشكل وهبذه الصورة وهبذه 

صاحُب مصر  - جاء األمر بغتة ُفجاءهمن األيام ستنفجر يف مصر لكن ال هبذه الكيفية وهبذه السرعة 
رأسه حممد يعين  - عالمة العالمات وآيتُه عجٌب لها إمارات قلبُه حسن ورأسه محمد ويغير أسم الجد

  ؟دويغري أسم اجلد ما املرا، سم الوسطي االيعين قلبُه حسن، أول امسه
سم املعروف حسين مبارك يف بعض األحيان يقولون حممد حسين مبارك وأمسه املصري املخلوع اال الرميس

اآلن مذا تدخلون مىل مواقع االنرتنيت لبحث عن سرية الرميس ، أبداً  ؟جدُه مبارك، حممد وأبوه أمسه حسين
ُغريِّ ، الرميس املصري يف الوثامق الرمسية أمسه حممد حسين سيد مباركلكتب واملصادر املصري أو تبحثون يف ا

سم احلقيقي للرميس املصري ومال اال اسم جدِه ضاع فصار املعروف عند الناس أن أسم جدِه هو مبارك
 صاحُب مصر عالمة العالمات وآيتُه عجٌب لها إمارات قلبهُ  -املخلوع هو حممد حسين سيد مبارك 
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حسن ورأسه محمد ويغير أسم الجد إن خرج من الحكم فاعلم أن المهدي سيطرُق أبوابكم فقبل أن 
هذه الرسالة وهناك رسامل  - يقرعها طيروا إليه في قباب السحاب أو أتوه زحفًا وحبوًا على الثلج

بأهنا من اجلفر  يقال، رسامٌل على املوبايل ؟اخلالصة ما هي، أخرى مماثلة هلا وقريبة منها يف املضمون
ن المهدي سيطرُق إ - تتضمن احلديث عن أن املهدي صلوات اهلل وسالمه عليه على األبواب، العلوي

وغداً نتناول القسم الثاين وبقيُة اليوم نتناول القسم األول ، من هنا تبدأ رحلتنا مع موضوع اجلفر - أبوابكم
هذا النص من أين ، تأتينا أيضًا يف األيام املتتالية ؟احلديِث يف اإلجابة على سؤال هل حنن يف عصر الظهور

من أين ُأِخذ  هذا ، الذي أنتشر على أجهزة املوبايل ويف الوسط السين أكثر منه مما يف الوسط الشيعي ؟ُأِخذ
هذا النص الذين ، النص فانتشر على أجهزة املوبايل وعلى املواقع وعلى صفحات االنرتنيت واملنتديات

أو ماذا قال عليٌّ عن آخر الزمان ، ماذا قال عليٌّ عن آخر الزمان ؟أي ُّ كتابٍ من هذا الكتاب  نقلوه ،نقلوه
هذا الكتاب الذي بني يدي طبعة مؤسسة الرافد ، هذا هو الكتاب، اجلفُر األعظم ملؤلفه السيد علّي عاشور

تاب هذا يف طبعتِه الك، 0100ثورة مصر حدثت  ؟مىت حدثت الثورة، 0117للمطبوعات الطبعة الثانية 
هذه الطبعة طبعة دار الرافد للمطبوعات ، 0117 :مطبوع سنةالثانية يعين الطبعة األوىل قبل هذا التأريخ 

  .طُبعت يف طهران الكتاب ماذا قال عليٌّ عليه السالم عن آخر الزمان اجلفُر األعظم
ما موجود فيه ، 7 :يف صفحةالطبعة طبعًا املوجود يف هذه ، 7 :هذا الكالم الذي قرأتُه موجود يف صفحة

 - قلبُه حسن ورأسه محمد ويغير أسم الجد إن خرج -نا قبل قليل ن قرءحن، من خرج من احلكم
إن خرج من  -مكتوب يف الرسالة اليت وزعت على املوبايل وعلى االنرتنيت ونُقلت من هذا الكتاب 

، 7 :هذا يف صفحة - ُق أبوابكمإن خرج فاعلم أن المهدي سيطر  :موجود 7 :يف صفحة - الحكم
إن خرج فاعلم أن المهدي  :يف نفس الكتاب أيضًا موجود 991 :وموجود النص أيضًا يف صفحة

اجلفُر األعظم  كتاب ماذا قال عليٌّ عن آخر الزمان فالنص موجود يف هذا الكتاب يف - سيطرُق أبوابكم
، ميالدي 0117 :ات الطبعة الثانية سنةطبعة دار الرافد مؤسسة الرافد للمطبوعللسيد علي عاشور 

من أين نقل هذا ، نفس هذا النص 991 :وموجود يف صفحة 7 :موجود يف صفحةهجري  0301
، حنن قلنا نريد أن نتتبع القضية من البداية مىل النهاية جاء به صاحُب هذا الكتاب؟ أينمن  ؟النص

املصدر هو  ، خر هو هذا كتاب املفاجأةالكتاب اآل، صاحب هذا الكتاب نقل هذا النص من كتاٍب آخر
حممد عيسى داود هذه ، املفاجأة للكاتب املصري والصحفي املصري حممد عيسى داود، كتاب املفاجأة

كاتب وصحفي مصري معروف حممد عيسى داود   هذه صورته، صورتُه موجودة يف خلفية كتاب املفاجأة
وعلى االنرتنيت مأخوٌذ من كتاب السيد أجهزة املوبايل النص مذاً الذي انتشر على ، هذا هو كتاب املفاجأة
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هذا الكتاب نقل عن كتاب املفاجأة للصحفي املصري حممد ، علي عاشور ماذا قال عليٌّ عن آخر الزمان
الطبعة األوىل ، هذه الطبعة اليت عرضتها قبل قليٍل عليكم هذه هي الطبعة األوىل من الكتاب، عيسى داود

هذه الطبعة هي ، مدبويل املعروفة ولكن هذه الطبعة هي صورة عن الطبعة األوىل طُبعت يف مصر مكتبة
انتشارات مكتبة ، يف مصر طباعة مكتبة مدبويلبني يف ميران عن الطبعة األوىل اليت طُبعت الـمحطبعة دار 

ت الطبعة دة طبعات أنا هنا أخذته مضافة مىل هذه الطبعة األوىل أخذبعد ذلك طُبع هذا الكتاب ع مدبويل
هذه الطبعة الثالثة كاملة موجودة يف ، الثالثة من االنرتنيت والكتاب موجود على االنرتنيت هذه الطبعة الثالثة

مكتبة مدبويل معروفة يف ، هذه الطبعة الثالثة مكتوب مدبويل الصغري يعين اجلهة اليت نشرت، هذا الصندوق
سقوط أمريكا يف هوة افغانستان ومذا تالحظون على ومكتوب هنا الطبعة الثالثة بعد مصر ويف القاهرة 

الصورة تالحظون على الصورة االنفجار الذي حدث يف نيويورك أحداث احلادي عشر من سبتمرب يف 
  ؟الطبعة األوىل مىت صدرت، ألن املؤلف يف الطبعة األوىل، الغالف

وذكر نصوصاً وع احلادثة يعين قبل وق، 0110 :صدرت يف الشهر الثامن يعين يف أغسطس يف آب سنة
مذا نذهب مىل هناية ، منقولة عن اجلفر العلوي فيها مشارة مىل ما حيدث يف الواليات املتحدة األمريكية

الطبعة األوىل هذه وكما قلت الطبعة األوىل كانت يف مصر وهذه صورة عن الطبعة األوىل أعيد طباعتها يف 
مت  حبمد اهلل تعاىل االنتهاء منه يف أول ربيع األول  ؟ا قال املؤلفمذا نذهب مىل آخر الطبعة األوىل ماذ، ميران
ويليه بإذن  0110 :يف احلادي عشر اغسطس سنة 00هجري ومت الفراغ من مراجعته يف  0300 :سنة

،يعين قبل  0110 :يعين هذا الكتاب مت الفراغ منه يف احلادي عشر من أغسطس سنة، اهلل مىل آخر الكالم
بشهر تقريبًا أو بالضبط ألهنا حدثت يف احلادي عشر من سبتمرب والكتاب مت يف احلادي  حدوث الواقعة

أنا أخذت الطبعة الثالثة ألجل املقارنة مع الطبعة األوىل ألجل أن ، عشر من أغسطس يعين الشهر الثامن
وهذه تدقيق ألجل الوالنصوص املوجودة يف الطبعة الثالثة أتأكد من النصوص املوجودة يف هذه الطبعة 

وبكاملها طبعة كتاب هذه الطبعة مسحوبة من االنرتنيت ، موجودة هنا كما تالحظونالطبعة بكاملها 
من أين جاء حممد عيسى داود يف كتابِه ، طبعة كاملة وقد دققتها مع هذه النسخة املوجودة، املفاجأة

 :ت عنها الصحافة على سبيل املثالاملفاجأة هبذه املعلومات اليت نقلها مؤلٌف آخر ومؤلفون آخرون وحتدث
صحيفة مصرية معروفة صوت األُم ة وهذا اإلصدار الثاين ، املوضوع يف غاية االنتشار هذه صحيفٌة مصرية

هذه الصحيفة يف  ،0100/ 3/  01هجري  0390السبت السادس عشر من رجب  333 :العدد
عنوان ، حيفة صوت األمة املصريةالصفحة التاسعة وهي هذه من ص، يف الصفحة التاسعة، شهر رجب

املقال معجزات اإلمام علي يف كتاب اجلفر تنبؤ بسقوط الرميس حسين مبارك وتويل املشري حسني طنطاوي 
ة فوكان هلذه الصحي، الصفحة بكاملها تتحدث عن هذا املوضوع كاتب املقال شريف علي، حكم مصر
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يعين ، دد الصادر يف السادس عشر من شهر رجبتأثريها يف الوسط املصري كما قلت هذا العدد هو الع
 اليوم السادس عشر حنن اليوم يف اليوم السابع عشر من شهر شعبان واجلريدة صادرة يف، قبل شهر تقريباً 

لكنين أقرأ ال لقراءته ومن كان املقال كله مهم الـمجاملقال طويل ال يسع ، قرأ بعض املقاطعمن شهر رجب أ
  :بعض املقاطع
ما ورد في الجفر عن ثورة تونس تلك الجملة البسيطة التي أشارت إلى اندالع تلك  فمن أغربِ 

هذه اجلملة نُقلت من اجلفر ، والثورة حدثت يف صفر - الثورة وهي في صفر يأتيك من تونس الخبر
 حنن اآلن مع ما نُِقل  وما ذُكر يف، سنتحدث عن اجلفر العلوي يف يوم غد من شاء اهلل تعاىل، العلوي

فمن أغرِب ما ورد في الجفر عن ثورة تونس تلك  -الكتب يف وسامل اإلعالم منقواًل عن اجلفر العلوي 
الجملة البسيطة التي أشارت إلى اندالع تلك الثورة وهي في صفر يأتيك من تونس الخبر أي أنه في 

الكالم عن  يت يأمثُ  - شهر صفر الموافق لشهر يناير يحدث حادث جلل في تونس وقد حدث بالفعل
وغارت  -ومصر تسمى مصر الكنانة  - وإذا فاضت اللئام بأرضها وغارت السماء لكنانتها -مصر 

السماء لكنانتها بعدما غار الصدُق وفاض الكذب وصار الَعفاف أو الِعفاف عجبًا فُزلِزل زلزالها أو 
ا كان ملء السمع والبصر رهج له وال حس بعدمد دهٍر قام لها قائمها صاحٌب ال فَزلزَل زلزالها وبع

أسمه معروف وبالُحسن موصوف ينشل مصر من شجرة الحنظل ومن ألف عين له نداٌء كرائحة الثوم 
يخرُج وسيده بهوان بعدما صال اليهود على الكنانة صيال كلٍب عقور فيوقظ الصحابي أهلها من 

كاتب ،  هم الذين كتبوا املقال - سباٍت ويبعثهم اهلل بعث األموات فلكل أجٍل كتاب ولكل غيبٍة أياب
املقال شريف علي يفسر هذا النص حول مصر فيما حدث من األحداث ويشري مىل املشري حسني طنطاوي 

ال رهج له يعين ليس له ضوضاء معالمية وال  - قام لها قائمها صاحٌب ال رهج له وال حس :حينما يقول
يعقد مؤمترات صحفية وسابقًا حينما كان  ال، يتحدث كثريًا وهذه الصفات واضحة يف حسني طنطاوي

ينشل مصر  :مث يقول - قام لها قائمها صاحٌب ال رهج له وال حس -ال يتحدث كثرياً  كانوزيراً للدفاع  
ومن ألف عني يقول بأهنا  - ومن ألف عين - يفسر شجرة احلنظل بالنظام السابق - من شجرة الحنظل

عز املطلعون على السياسة املصرية يعرفون كم كان يعبث ويلعب  رمٌز ألمحد عز ألف أمحد وعني عز وأمحد
من ألف عني مشارة مىل أمحد عز أيضًا انتشل مصر  من هذا الرجل -مبصري الشعب املصري القضية معروفة 

يخرج هو وسيدُه  :مىل أن يقول -والذي تتأكد هويتُه بندامِه الذي له رامحة الثوم أي الرامحة الكريهة 
 - فليس أوضح وأبين من قضية محاكمته :يخرج هو وسيدُه بهوان يقول -ي ألف عني أ - بهوان

ويستمر يف  ، خيرج وسيدُه هبوان، حماكمة أمحد عز وحماكمة حسين مبارك وخروج االثنني من الُسلطة هبوان
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 يحكم مصر رجٌل يكنى ناصر يدعوه العرب شجاع العرب واهلل في حربٍ  :كالمِه هناك كالم كثري مثالً 
فكأنه يشريون بذلك مىل  - ويريد اهلل لمصر نصرًا له حقًا في أحب شهورهِ ، وحرب وما كان منصوراً 

فأرضى  :مىل أن يقول - ويريد اهلل لمصر نصرًا له حقًا في أحب شهورِه وهو له -حرب شهر رمضان 
صى بالبلد مصر ربُّ البيت والعرب بأسمر سادا أبوه أنور منه لكنه َصاَلَح لصوص المسجد األق

ويمحو اهلل ويغدر الغادر ويُلِحُد فيها أقوام يفجر فيها الفاجر ويدور زماٌن على الكنانة ، الحزين
 - وتروح المفاتيح لحسنوهو على كرسي جيشِه يقتلُه قاتل خلطًا صالحًا وسيئًا الخاسر بالظافر 

لٌة من كتاب املفاجأة ومن مل ويستمر يف الكالِم ويف احلديث عن أحوال مصر وكل هذه املعاين هي منقو 
يذكر الصحفي هنا شريف علّي بأنه نقلها من كتاب املفاجأة قال بأهنا مأخوذة من اجلفر العلوي ولكن ال 
يوجد مصدر آخر نقل عن اجلفر العلوي مال هذا الكتاب هو كتاب املفاجأة ولو كان هناك مصدر آخر 

  .ألشار مليه هذا الصحفي
حنُن اآلن ال منلك بأيدينا مصدراً ، مأخوذة من اجلفر العلويبأن هذه املعلومات  :هذا الصحفي أيضًا قال
هذا ال يعين أنه ال توجد كتب مطبوعة نقلت ، وهو كتاب املفاجأةمال هذا املصدر نقل  عن اجلفر العلوي 

ى عل، عن اجلفر العلوي موجودة كتب أخرى نقلت عن اجلفر العلوي لكنين أحتدث عن هذه املعلومات
اجلزء األول مؤسسة ، ثين عشرية للسيد مبراهيم املوسوي الزجنايناإلكتاب عقامد اإلمامية   :سبيل املثال مثالً 

موجود هذا النقل من كتاب اجلفر ، 071 :الصفحة، هذه صورة عن عنوان الكتاب، بريوت لبنانالوفاء 
قال الناس يا أبا احلسن أىن تكون  وستأيت اليهوُد من الغرب إلنشاء دولتهم بفلسطني :مثاًل هذه السطور

الذي يبدو وكأنه رواية  ،أجاب آنذاك تكون مفككة القوى مفككة الُعرى غري متكاتفة وغري مرتادفة ؟العرب
أيطوُل هذا  :مُث ُسِئل -وميكن أن تستخرج بعض النصوص من اجلفر سيأيت الكالم عن هذا املوضوع 

أطلقت العرب أعنتها يعين  -تها ورجعت مليها عوازم أحالمها ال حىت مذا أطلقت العرب أعن :قال ؟البالء
حىت مذا أطلقت العرب أعنتها ورجعت مليها عوازم أحالمها عندمذ يُفتح  -ختلصت من حكم احلاكمني 

على يدهم فلسطني وخترج العرب ظافرة وموحدة وستأيت النجدة من العراق ُكِتب  على راياهتا القوة وتشرتُك 
ُم كافة لتخلص فلسطني معركة وأي ُّ معركة يف ُجل البحر ختوض الناس يف الدماء وميشي العرُب واإلسال

ستفعل العرب ثالثًا أي ستدخل يف ثالثة  -وستفعل العرب ثالثًا  :اجلريح على القتيل مث قال عليه السالم
، 37نية كانت يف احلرب الثا، 31احلرُب األوىل مع مسراميل كانت يف  -ويف الرابعة  -حروب مع مسراميل 

وستفعل العرب ثالثاً ويف الرابعِة يعلم اهلل ما يف نفوسهم من الثبات واإلميان  -، 79احلرب الثالثة كانت يف 
هذا  - وأمُي اهلل يُذحبون ذبح النعاج حىت ال يبقى يهودٌي يف فلسطني :فريفرف على رؤوسهم النصر مث قال
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بنانية وجملة العرفان اللبنانية نقلت عن كتاب اجلفر العلوي املطبوع النص منقوٌل من جملٍة من جملة العرفان الل
اجلفران األكرب ، هذا الكالم أيضًا جاء مذكورًا يف كتاٍب أمسُه اجلفران األكرب واألصغر، 0931 :سنة

الوقت ال يكفي ألن نقرأ كل ، مع مضافاٍت أخرى 33و 31 :واألصغر جاء هذا الكالم منقواًل يف صفحة
ثين  كتاب عقامد اإلمامية اإلنفس الكالم الذي مر  يفنقاًل عن اجلفر العلوي ، 33، 31 :حةصف، شيء

الذي جاء منقواًل يف الصحف مرادي أن الكالم ، عشرية منقواًل عن جملة العرفان لكن مع مضافاٍت آخرى
س هلذا الكالم الذي وعلى رسامل املوبايل وحىت يف كتب أخرى باحلقيقة من خالل التتبع لي وعلى االنرتنيت

حممد عيسى داود من ، حممد عيسى داودأُثري اآلن مال هذا املصدر وهو كتاب املفاجأة للصحفي املصري 
  ؟أين جاء هبذا الكالم

ووضع صورًة موجودة لبعض صفحات كتاب اجلفر هو يقول نقل هذا الكالم عن كتاب اجلفر العلوي 
هذه الصفحات حبسب ما جاء يف كتاب املفاجأة هي ، 33، 39، 30 :صفحة، العلوي الذي نقل منه

مؤلف ، وقفة قصرية مع مؤلف الكتاب، صفحات من كتاب اجلفر العلوي الذي نقل منه مؤلف الكتاب
ب والدراسات والذي يبدو من خالل كتبه أنه موعة غفرية من الكتالكتاب معالمي مصري وصحفي وله جم

 ال أكتفي بكتاٍب واحد لذلك حاولت أن أقرأ ما ينت ملؤلٍف فإنوأنا من عاديت مذا قرأصاحب ثقافة واسعة 
تتبعُت ما كتبُه هذا املؤلف يف ، أمتكن أن أقرأُه حبسب الوقت وحبسب ما تصل مليه يدي من الكتب

هذا  :هذه جمموعة من كتبِه مثالً ، وما ُكِتب عنه وحاولت أن أطالع ما أمتكن أن أطالعه من كتبهاالنرتنيت 
هذا الكتاب ، هذا الكتاب على عتبات الفاتيكان وعتبات أخرى، دة السرية من كتب املؤلفالكتاب مسا

ُمسخت القرية اليت كانت حاضرة يتحدث عن القرية اليت هذا الكتاب القنبلة ، اليهودي التامه ودامرة برمودا
املسيخ الدجال  تالحظون مكتوبهذا الكتاب ما قبل الدمار يتحدث عن الدجال ، البحر القرية اليهودية

هناك حتت يدي كتب أخرى هلذا أنا جئت بنماذج ومال أيضًا ، وعنده كتب أخرى أيضاً ، على األبواب
اخلربة ، أنا ال أشك يف صدق الرجل من خالل ما كتبهُ من خالل مطالعيت لكتبه ولكتاب املفاجأة املؤلف 

وقراءة ما بني السطور يتمكن من قراءة السطور  جتعل اإلنسانواخلربة الطويلة يف التحقيق الطويلة يف املطالعة 
أنا أحتدث ، أنا أحتدث عن قناعيت الشخصية وأنتم لستم ملزمني بأن تقبلوا قناعيت، وقراءة ما وراء السطور

أعتقد بأين من خالل التجربة الطويلة لعقوٍد عديدة يف القراءة والكتابة والتأليف عن قناعيت الشخصية 
لقراءة السطور وما بني السطور وما وراء لكل صغريٍة وكبرية أنه صارت يل من اخلربة والتحقيق واملتابعة 

  .السطور هذا ما أعتقدُه يف نفسي أنتم لستم ملزمني بذلك
فإن الكاتب ال يريد أن يُوصل معلومًة خاطئة من خالل  ما أستنتجُه من خالل قراءة ما كتبُه هذا الكاتب 

وهو فعاًل قد نقل  هذه املعلومات من  ميصال املعلومات ويف نقل املعلومات الرجل صادٌق وصريٌح يف ، كتبه



 الحلقة السادسة والعشرون ري إمام زماننا صلوات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسك

- 106 - 

أنا قلت يف أول احلديث اصربوا ع ل ي  ، جفُر عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليهكتاٍب أمسُه اجلفُر العلوي 
ود يف  لنرى ماذا يتحدث حممد عيسى دا، شف احلقامقكاملعلومات كثرية ومرتابطة وحباجة مىل تأٍن حىت نست

ِهُد اهلل أن  أهل العلم الثقات ممن أعرفهم  :يقول ؟ماذا يقول 979 :يف صفحة :كتابهِ  املؤلف حممد  -وُأش 
أسرتُه معروفة بانتساهبا مىل اإلمام احلسن السبط ، هو سيٌن مصرٌي ون س بُه يعوُد مىل اإلمام احلسنعيسى داود 

ِهُد اهلل أن  أ -صلوات اهلل وسالمه عليه  هل العلم الثقات ممن أعرفهم أو تتلمذت عليهم ومما سافرُت وُأش 
وقد سافر مليه هو يتحدث عن رجٍل يعرفُه ميلُك هذا الكتاب  -من أجله بالدًا وقطعت له أالف األميال 

وقطع مسافات شاسعة ونقل هذه املعلومات من ذلك الكتاب كما يقول هو ويتضح من كالمه بأن هذا 
لكتاب أعطاه فرصًة حمدودة وهذه القضية معروفة يف هذه األجواء يف جو علم الرجل الذي ميلك هذا ا

  .اجلفر
هذا الكتاب أسراٌر ملكوتية ومشراقاٌت عرفانية ، حينما نذهب مىل هذا الكتاب :يعين مثاًل على سبيل املثال
عنده  السيد مصطفى اخلميين كانت، ابن السيد روح اهلل املوسوي اخلميينللسيد مصطفى اخلميين 

، جة البيضاءالـمحهذا الكتاب هو طبعة دار ، 3 :صفحة، اهتمامات بعلم اجلفر وبعلوم احلروف واألوفاق
وهذه القضية معروفة ومذكورة  -لسي الـمجوقال العالمة  :يقول 3 :صفحة، ميالدي 0113الطبعة األوىل 

لسي رمحُه اهلل منه كان الـمجعالمة وقال ال -يف أكثر من كتاب ممنا جئُت هبذا الكتاب كشاهٍد من الشواهد 
الشيخ البهامي معروف من  -عن شيخه ومالذه البهامي رمحه اهلل يصر شديدًا أن يتعلم اجلفر اجلامع 

، العلماء الذين كان هلم مطالع واسع بعلم اجلفر وسيأيت احلديث عنه بعض الشيء من شاء اهلل يف يوم غد
منه كان يصر شديدًا أن يتعلم اجلفر اجلامع عن  -مد باقر الشيخ حملسي صاحب البحار الـمجالعالمة 

، هذه قضية معروفة -شيخه ومالذه البهامي وهو يأىب أن يعلمه وآخر األمر مات  ومل يتمكن من مرضامه 
يف أجواء علم اجلفر قضية معروفة بني أصحاب هذا االختصاص حىت يف هذا قضية التكتم وقضية السرية 

يف مقدمة الكتاب دراسة وحتقيق هاشم عثمان ، على الشاشةن الذي عرضتُه قبل قليل كتاب اجلفراالكتاب  
لكن يف رسالتِه اليت وجهها راشد حدرج نزيل  -وسأتكلم عن هذا الكتاب يف يوم غد من شاء اهلل تعاىل 

الصادق عليه  حممد اإلمامبن  جعفردكار السنغال مىل األستاذ عبد العزيز سيد األهل معلقاً فيها على كتابِه 
راشد حدرج يرسل رسالة يعلق فيها على كتاب عبد العزيز ، كتاب لعبد العزيز سيد األهلهذا   -السالم 

واآلن لنرجع مىل كتاب  :يف هذه الرسالة تطرق فيها السيد حدرج مىل كتاب اجلفر ومما قاله -سيد األهل 
ما يزيد عن عشرين عامًا لقد  مكة املكرمة اجلفر لقد شاهدُت مع مخواننا السنغاليني ومن الذين سكنوا يف

وهذا الكتاب موجوٌد ، للهجرة 0931 :والكتاب طُبع سنةشاهدنا معه كتاب اجلفر ونسبوه لإلمام علّي 
وقد سأله الرجل من أين لك هذا  - يعين من األحداث املهمة - فيه ما كان وما يكون حىت تقوم الساعة
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من عجمي ومرة يقول من هندي وقد بذلنا كافة اجلهد حىت نقدر عليه مرة يقول منه اشرتاه ، الكتاب مرة
أجاب الرجل أنه مل يعطي أحداً كتابُه ما دام حي ألنه على حد قولِه ال يقدر أن يفارقُه من ماٍل ومن غريِه 

به وقد حضر من لبنان العاِلم ني اجلليلني الشيخ حممد عياد والشيخ رضا فرحات وعندما مسعوا ، يوٌم واحد
كان جوابُه أنه ال يريد أن يسمع مثل ذلك حىت منه مل يسلمه مىل أحٍد ،  أعدنا عليه الطلب يف أي مثٍن كان

ممنا قال وأوصى ، فإذا أراد أحٌد اإلطالع عليه جيب أن يكون عنده وال يسمح خبروج الكتاب أبداً ، أبدا
ممنا مليكم ما ، والعمر بيد اهلللشيخوخة والرجل اليوم يف كامل اأوالدُه بأن الكتاب يكون يل بعد وفاتِه 

أي اجلفر ويذكر كالمًا نقلُه من كتاب اجلفر شبيه بالكالم الذي قرأتُه قبل قليل  -من الكتاب  هحفظت
مرادي أن جو السرية جٌو معروف يف أجواء علم ، الذي ذكرُه السيد الزجناين يف عقامد اإلمامية االثين عشرية

ِهُد اهلل أن  أهل العلم  -من كتابِه املفاجأة  31 :حممد عيسى داود يف صفحة أعود مىل ما ذكره، اجلفر وُأش 
الثقات ممن أعرفهم أو تتلمذت عليهم ومما سافرُت من أجله بالدًا وقطعت له أالف األميال يف احلواضر 

واترناه يف عاملتنا آل يطات أكد يل أن ما تالـمحوالبوادي متنقاًل بالطامرات عابرًا اجلبال والبحار واألهنار و 
عليٍّ كر م اهلل وجهه يضغُط على أن سيدنا حُم م دًا صلى اهلل بن  حممد داود العايد من نسل سيدنا احلسن

حىت بكل ما حيدث يف العامل ويقع يف دنيا اهلل والباطنة وأسرارِه الغيبية عليه وآله أغدق من علومه الظاهرة 
واختزل كثرياً يف قلب واألشكال اخلاصة غ ز  هذه العلوم بالرموز واحلروف املقطعة يوم القيامة وأن سيدنا علي اً ل  

لإلمام مع عليه أن هذا العلم ُسجِّل يف اجلفر اجلامع الـمجوأن كالذرة الصغرية حتوي التفجريات اهلاملة قليل  
شام وتداولته األقطار فإنه وليس ما شاع خبط يٍد من عبارات وأشعار يف كتيب طُبع بالعليٍّ كر م اهلل وجهه 

يف عدة جملداٍت خطرية وهاملة وأن هذا العلم مما خص  به سيدنا علي اً  موعة الـمجليس بشيٍء من احلقيقة 
مدي الساري يف الـمحارتشف قطرات من مدد النور وأبنامُه من بعده وممن مل ينله منهم كر م اهلل وجهه 
صالب الزاكية واألرحام الطاهرة هذه القطرات ال تلبث أن تتفجر املتنقلة داممًا يف األ نطفة آل البيت

باألنوار واملعارف الدينية يف عقِل ونفِس وروِح وكل كياِن ابن آل البيت الشريف ما التزم بطهارة األصل 
م لتزام مبكار وحب اخلالمق ومضمار اخلري واال عز  وجل  قدره من ضرورة مجالل اهلل وعرف هلذا الشرف الرفيع 

 .والفرامضاألخالق 
نقلُت ما  -يعين صفحات  -انتهى رٌق ومىل هنا  :بعد أن ينقل كالمًا يقول، 300 :ويقول يف صفحة

ما متكنت من  -ومىل هنا انتهى رٌق نقلُت ما أمكن نقله  :هو مل ينقل متام شيء وممنا يقول -أمكن نقله 
  .ألن صاحب الكتاب أعطاه له مدة قليلةنقلِه 

نقلُت ما  -يعين صفحة  -ومىل هنا انتهى رٌق  :300 :هذا الكالم يف صفحة، 300 :صفحةوكذلك يف 
بعد  :بعد أن ينقل صفحات ومقاطع من اجلفر يقول -بعد هذا  :يقول، 300 :يف صفحة -أمكن نقله 
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جد بعد هذا أ -الرجل صادق يف نقلِه وواضح صدقه  -هذا أجد سطوراً شديدة اللغز مبا ال أفهم من الرمز 
 -سطورًا شديدة اللغز مبا ال أفهم من الرمز ومل أجد سعًة من الوقت أو اجلهد مال ألنقل ما هو واضح 

بعد هذا أجد سطورًا شديدة اللغز مبا ال أفهم من الرمز ومل أجد سعًة من الوقت أو  -منتبهون لكالمه 
ال  يعين صاحب الكتاب -قت اجلهد مال ألنقل ما هو واضح حيث غري مسموٍح يل ال بصورة وال مبزيد و 

حيث غري مسموٍح يل ال بصورة وال مبزيد وقت  -أجاز له أن ُيصور على الكتاب وال أعطاه وقت طويل 
 -ووجدت هذه البشريات ، كأن نفس صاحبها تقول كفى  -يعين صاحب الكتاب يراقبين  -فالعني ترقبين 

من كثري فقرات وردود تساؤالت حول ذات النبوءات مال ما فاتين أنقلها حبرفها  - بشريات يعين من البشارة
هذه اإلشارات أقتطفت منها يف ُعجالة وأمساء شديدة الوضوح مل أرى ضرورة لنقلها سوى بعض عبارات 

ممنا أنا اآلن أتتبع األماكن اليت حتدث فيها املؤلف ، مىل آخر الكالم نأيت على قراءهتا -وينتكس املنكوس 
  .لذي نقل عنه وكيف نقلاوهو يتحدث عن املصدر 

جند أنه ينقل نصاً  979 :حينما نذهب مىل صفحة، 979:وكذلك أيضًا يف صفحة، 379 :يف صفحة
مث  -.. . بعدما تقوم مجوعجناحُه األمين مصر مدٌد وسند ممسوكٌة بيد املؤمن وتغدو للمهدي  :ناقص يقول
  .خطوط عبارات غري موجودةهكذا يف أصل امل :يقول يضع نقاط ويضع يف احلاشية، يضع نقاط
ففي هذه األنوار من جفر موالنا  :يقول بعد أن ينقل مقاطع من اجلفر العلوي يقول 379 :يف صفحة

بن  مىل موالنا سيدنا حممد - من ميتلك هذا الكتاب -سيدنا علّي كرم اهلل وجهه وقد نسبُه من ميتلكه 
يها أميااًل وعربت هلا حباراً حىت نزلُت ضيفاً فأكرمين خبايا سافرت ملرضي اهلل عنهم أمجعني علي بن  احلسن

أكتفي باحلرفني األولني من أمسه ميم نون وجهُه واهلل أسٌم على على شيٍخ لعهد اهلل معه ، بقراه على شيخٍ 
 عز  وجل  ولوال أن نثر اهلل ، راه وكرامته تعزُف على وتٍر واحد أنُه من آل البيتمسمى وكالمُه وأخالقُه وقِ 

 وركب له األسبابحمبيت يف فؤادِه لعدُت خبُفي ُحنني لكن اهلل أكرم وأعز وأجل من أن مينع عبدًا أراد حقًا 
ألن يقدم ألُم تِه ما ميهد للعقول والقلوب واألرواح  وطار بني السحاب وعرب األمواج يف حماولٍة مستميتة

ي قادٌم يف زمٍن معدود ووقٍت معدود أظلنا وهي أن ويل اهلل املهدوالنفوس أن تعقل حقيقًة ال ريب فيها 
  .زمانه وما أنشرُه فيه بيانه

عن املصدر الذي نقل منه وعن الكيفية تقريباً هذه املواطن املهمة اليت حتد ث  فيها املؤلف حممد عيسى داود 
، ناقصة يف املصدروذكرت بعض األمثلة أنه نقل الكالم ناقصًا ألنه كان الكالم ناقصًا عباراتُه اليت نقل هبا 

 :نقل نصوصاً كثرية أحاول أن أقرأ ما أمتكن من قراءتِه عليكم ؟يف كتابه املفاجأةماذا نقل حممد عيسى داود 
هو ع نون حبسب عنوان مؤلف الكتاب وثورة احلجارة يف جفر موالنا اإلمام علّي   909 : صفحةمثاًل يف

ويٌل للعرب  -احلجارة يقصد انتفاضة احلجارة يف فلسطني  ثورة، كر م اهلل وجهه مبشرة خبروج اإلمام املهدي
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لوال صخُب البوق ميأل ويبغضهم الروم من رجال حبر اخل ز ر يوم حيرقون املسجد يأخذ مامُه من حبر الروم 
السحاب يعين التلفزيون ب صورٌ  - فيصدقون فتنتهاهتبُط مىل الناس يف بيوهتم آذان الناس وصوٌر بالسحاب 

ويبنون من وصوٌر بالسحاب هتبُط مىل الناس يف بيوهتم فيصدقون فتنتها ويعلو ع ل ُم الدجال  -واضح الكالم 
باجتماعهم على لقوم عليهم وليظهرن هؤالء على العرب جتماع لفويٌل للعرِب من أهواٍل واأجلِه اهليكل 

م كما يستعبد الرجل عبدًا والقوي فيهم خياُف حربًا حىت حىت يستعبدوهنباطلهم وختاذل العرب عن حقهم 
وأمُي اهلل لو فرقوكم حتت كل حجر يقوم الباكيان يف كل شعاب أراضي العرب الباكي لدينِه والباكي لدنياه 

عليهم يشدُخ رؤوس اليهود صبياٌن حيملهم اهلل عليهم كيف يشاء ينبعون من   بشرِّ حجرجلمعكم اهلل هلم 
منه لشر ُّ يوٍم هلم تزول رؤوٌس بسببهم ويُهاُن  املسجد األقصى والذي خلق حُم م دًا خري البشر  كل جبٍل عند

ومهاناً أبو سالم هل  -وتنقُض الِفنت  ويدخل الغضُب ُكل  بيت حىت خيرج من احلكِم ُمهاناً أبو سالم كبار 
من احلكِم ُمهانًا أبو سالم وُمهاناً  حىت خيرج -أو أنه أبو سالم الذي يدعو مىل السالم هو أمسه أبو سالم 

وقبلهم تزول ملوٌك ظن القوم أهنم تمى من دون اهلل بعر اف اجلان الـمحاملمسوس من الشيطان وُمهانًا 
م  لو مل يبقى من الدنيا مال يوم  حىت ميلك األرض لطو ل اهلل ذلك اليوم خالدون فوالذي خلق احلب وبرأ الن س 

ومذا ، كما ُملئت جورًا وظُلماً   حُم م د وهو حُم م د العمل ميأل األرض عداًل وقسطاً  رجٌل من آل خري خلق اهلل
رأيتم الرجل قبله من بين أمية غرق يف البحر فطئوه على رأسه حىت يزول آخر نـ ف ٍس له فوالذي خلق احلب 

آل بيتنا كيداً ولبغى لدين  مال رجٌل واحد لبغى -أي من بين أمية  - وبرأ الن س م  لو مل يبقى منهم مال رجل
مارة مارات مجٌع إلاإل -شرًا أال فاعلموا واكتموا وعند الوقت أعلنوا على الدنيا اإلمارات  عز  وجل  اهلل 

  .واإلمارة وهي العالمة
جُتيشون  ما ع لموصاحب القلم ومن كتم وعند الوقت أعلنوا على الدنيا األمارات واستنفروا أهل العلم 

شعٍب بأيديهم احلجر  ارفاعلموا أن قبلُه صرب وأمٌر ُمر ودماٌء تسيل باملسجد األقصى وصغالناس أال 
رؤوس اخلزر وبفهر أوالد آدم يشخبون بالدم  -الفهر هو الفأس  - وبفهر أوالد آدميضربون به كاملطر 

من ِقب ل  مُ ويبدو النجناعقي الضالل فيتحول احلال ويدنو التمحيص للجزاء وكشف الغطاء ويهود العرب 
بثق  -املشرق وُيشرُِق ق مرُكم ُكمل شهرُه وليلة متامه أال فاعلموا أن قبلُه بثٌق يف الفرات وخوٌف يف النيل 

أال فاعلموا أن قبلُه بثٌق يف الفرات وخوٌف يف النيل  -أي ينفتق الفرات يكون فيه فيضان  ينبثق الفرات
وقلوبكم من اإلميان خ رِبة  وقتٌل مساجدكم يومئٍذ مزخرفة، لُ الرحيب وتبدأ حرٌب أو فتنٌة يف صفر وموٌت وقت

ٌ وفيهم تعود فإذا استبان ذلك وشرٌّ من حتت ظل السماء مال من ر ِحم  اهلل  قليٌل فقهاٌء منهم تبدو ِفنت 
فتداويتم واعلموا أنكم من أطعتم طالع أصحاب الرايات السوداء سلك بكم منهاج رسول اهلل فراجعوا التوبة 

عد الثقل الفادح عن األعناق وال يُب وُكفيتم مؤونة التعسف والطلب ونبذمتواستشفيتم من البكم الصمم  من
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الوقت ال يكفي ألن نقف  -وفارق العصمة وسيعلم الذين ظلموا أي ُمنقل ٍب ينقلبون اهلل مال من أىب الرمحة 
من اجلفر العلوي حىت يف هذا الكتاب  أنا أحاول أن اقرأ ما جاء منقوالً عند كل عبارة وأن نشرح كل عبارة 

  .أحتدث عن اجلفر يف يوم غد من شاء اهلل تعاىل
وللمهدي آيٌة من السماء جلية ويف األرض مثلها يف  -أيضًا ينقل عن اجلفر العلوي ، 933 :صفحة
ٌة أو ُمدالٌة باخلمس ورجفاٌت وناٌر وخسٌف وطمس،  السوية ك هذا اهلل بعض بالد الرتُ  يهدّ ، كٌف ُمدال 

لها مث ويلها مث ويٌل حلرستا وي -حرستا بلدٌة يف الشام  - ، مث ويٌل حلرستاويزلزهلا زلزاهلا ِلما أهانوا كتاب رهبا
فهو للمهدي وكنوز وال ينالُه رجاهلا والعراق ينحسر الفرات عن كنزها من كل لوٍن تكنُز أو ُتكنـ ُز حصبامها 

، ويُرِجُع املهدي البصرومغاراهتا بسٍر يف نظرة حراسها باهلا وخبا جوحده يعرف خبئها مصر ومهراماهتا 
فيعرف ختم املقدس من عند الروضة والبيت احلرام من بني القرب واملنرب ويُرِجع املهدي البصر كرتني وكرتني 

فهم خيرجون قبل الكهف يعين أصحاب الكهف  -وباهبا والقبلة األوىل قبل الكهف ويا لكهف مستقرها 
يف سورة الكهف ومتام رايتِه يف الصف ويعقل املهدي ذاته ال للمهدي آيٌة عظيمة ورؤى عليمة و  -معُه 

ِجساماً  اً يكلف اهلل نفسًا مال وسعها ويوسع اهلل له محل النفس ويبسط تكليفها يفهم خفايا ُتصِلح أخطاء
الذم ولوال سيُف اهلل معه  يقوم هلا ويذمونه أوسعفهلم فاعتادوها  توخطايا ِعظامًا وقع فيها القوم ومتاد

قضية اجلبت والطاغوت يف املدينة ، تالحظون هناك مشارات مىل قضية مخراج الصنمني -ألسالوا منه الدم 
 -ويُرِجع املهدي البصر كرتني وكرتني من بني القرب واملنرب من عند الروضة والبيت احلرام  -ل م ا خيرج اإلمام 

ِجساماً وخطايا ِعظاماً وقع فيها القوم ومتادت هلم فاعتادوها فيقوم  اً أخطاء يفهم خفايا ُتصِلح :مىل أن يقول
ويذمونه أوسع الذم ولوال سيُف اهلل معه ألسالوا منه الدم وهو الويل ويف الكهف سُر  -ليصلحها  -هلا 

ت املقدس جُمه ٌل يف حمضن الناممني ببقية معبٍد مىل حني بيالفتية وآية عيسى وآية موسى يف غار اجلبل 
سوريا على السر قريب  منطاكياةوالعبد منتظٌر له مقاٌم ومقال وآه لو علمتم من ذا ذو القرنني يف املآل وتنام 

ِبل الروم بعو البحر وتُعر ُك الشام أعجب الع ر ك أو  ن الرُتك يفتُح اهلل للمهدي املفتاح فتدخل أعجب  الع ر ك وتـ ق 
كيدًا له   وال جتمع له اجلند واجليش مال شياطني الروم وفتنُة الدجال الروم يف دين اهلل أفواجًا دون سالح

بعدما ع ِلم  املرسوم فال تنهزم له راية للمهدي فيها رُِقم أسُم اهلل األعظم جيمع اهلل له الرقيم والر قم وتقوم 
من الكهف باملدد ومدد البحر ينفُذ وال ينفُذ فإن الكهف حبُر املدد قيامٌة تعجب هلا األمم ومن تسألوين 

وهذا بعض الكالم تالحظونُه غري مفهوم  - نقطٍة احلمد هلل الذي أنزل على عبدِه الكتاب ومل جيعل له ِعوجا
  .حني احلديث عن اجلفر العلويما سأبينُه من شاء اهلل يف يوم غد 

اخى الناس على بعدما تو صحايب مصر يعيد هلا الصحابة بأنوارها ويرسوا هبا على برها  - 970 :يف صفحة
ومذا فاضت اللئاُم بأرضها غارت السماُء لكنانتها بعدما غار مال من رحم رهبا الفجور وهتاجروا على الدين 
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تالحظون هذا الكالم نفسُه الذي مر  منقواًل يف  -الصدُق وفاض الكذب وصار الِعفاُف عجباً فزُلزل زلزاهلا 
أمسه  السمع والبصر ء رهج له وال حس بعدما كان ملوبعد دهٍر قام هلا قاممها صاحٌب ال -اجلريدة 

ومن عنٍي عنٌي له نداء ، عنٌي له نداء، ومن عنيٍ ينشل مصر من شجرة احلنظل معروف وباحلسن موصوف 
ومن عنٍي عنٌي له نداء مبغوض كرامحة  -املذكور يف اجلريدة ومن ألف عني ويبدو أن هنا خطأ يف الطبعة  -

من سباٍت صيال كلٍب عقور فيوقظ الصحايب أهلها بعدما صال يهوٌد على الكنانة ان خيرج وسيدُه هبو  الثوم
ليصدق  فلق اخلرزةيفلق صحايب مصر األمر ويبعثهم اهلل بعث األموات فلكل أجٍل كتاب ولكل غيبٍة مياب 

للمهدي مصٌر مدٌد وسند ممسوكٌة بيد املؤمن وتغدو  :مث يقول - وليجمع مشله وليقوم بقدرهرامٌد أهله 
ويستمر يف حديثِه رمبا متلون من كثرة  ونُقاط الكالم غري كامل -. .. جناحُه األمين بعدما تقوم مجوع

  .أنتقل مىل موضٍع آخر، القراءة
من يقولون ويلحد فيها أقوام يفجر هبا الفاجر ويغدر الغادر ويدور زماٌن على الكنانة  :973 :يف صفحة

الظافر خلط بع وأرٌض تُبل ع أو ت بل ع وما يهلكنا مال الدهر وميحو اهلل اخلاسر هي مال أرحاٌم ُتدف ع أو ت دف  
حرب يف السر ترى ما ترى الكنانة و صاحلًا وسيئًا يقتله قاتٌل وهو على كرسي جيشه وتروح املفاتيح حلسن 

حىت نيلها ابنُه ، وظهراً  ينثرون بأرضها املوت غباراً نثراً ويذرون بالذاريات ليالً من يهوٍد يبغون جلندها اهلالك 
فلم يبدل أو يسيء به شراً يريد يهود  األول كان يفخر أنه أطاع نبياً أخرب أن يف اجلنة هنراً أستودعُه اهلل مصر

يريد يهود  - اليت نشرهتا مسراميل يف مصر احلديث عن قضية املواد املسرطنة -سكب الوباء به سكبًا 
يرى الفاجر منهن ما يشاء  ت نسوة عاريات ونصف عاريات وكاسياتسكب الوباء به سكبًا ومُتأل الطرقا
وتكثر املساجد ويزيد وينقص الراكع هبا والساجد ويطوي أهل الكنانة ونساء مؤمنات قانتات صاحلات 

  :وا من شئتمأالقلوب على الصالح فيغري اهلل ما تبعوا نداء حي  على الفالح واقر 
هم  ورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ * إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ{}وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُ

وعزة ملن خُيرج تفوح منها كرامة برازخ من اجلنة  يكرمهم اهلل بوفادهتم آل البيت، خرٌي من غريهم من العرب
هِه وتظهر دولتُه وبيت املقدس يف غلواء حمنتِه لصالح يف سيما وجسيف النيب من غمده ترى نعت ا

  .}وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا{
ال فيا عجباً وما يل ال أعجب من شراذمة عرب ختتلف ُحج ُجهم حىت يف دينهم  :301 :وأيضاً يف صفحة

. املعروف عند ُحكامهم ما .. وال يعفون عن ون بعمل ويل وال يؤمنون بغيب يعتدّ واليقتفون أثر النيب 
، والقول ما قالوار ِحم واملنكُر عندهم ما أنكروا مال من اهلل وال ُيسمُح عندهم بصدق الكلم مُيسك احلكم 

ظلم ِفنت ٌ كقطع ا، كل امرٍئ منهم ممام نفسه،  جيمعون العسكر من شعوهبم يضربون هبا شعوهبم
ُ
لليل امل
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ر ع األغرب وثلث بزيٍت أسود ال حُيستأتيهم مزمومًة مرحولة فيبتلي بعضهم باملوت األمحر وبعضهم باجلو 
وجتنب ما يرديه حىت فطوىب يومئٍذ لذي قلٍب سليٍم أطاع من يهديه ويظهر شر نسٍل ال سقاهم اهلل املطر 

برجال علٍم فواه د س ب قُه ظهور املهدي على األيريد القدس ميهد للمهدي قد ِسِبق ه أو قخيرج صحايب مصر 
ِهلوايعلمون الناس ما مل يعلموا  وا وكان هلم أيقيم اهلل هبم احلجة على من قر ، يُظهرون خبء العالمات ملن ج 

واجلاهل الذي ال ادل بالباطل الـمجيُبغُض من عبادِه واعلموا أن اهلل تبارك وتعاىل ، مسعوا ماآذاٌن تسمع و 
فإنه من استبدل فال تزولوا عن احلق ووالية أهل احلق ويبغض املتلون وكامت احلق وهو يعلم  حياول يتعلم وال

ق ومن سلك غري طريقنا غرقب ملبغضينا أفواجاً من و ومن حملبينا أفواجاً من رمحة اهلل ، نا هلك ومن اتبع أثرنا حلِ 
وال يهتدي من أنكرنا وال ينجو من أعان نا ال يضل من اتبعطريقنا القصد ويف أمرنا الرشد ، من عذاب اهلل

أي ال  -ملطمع دنيا حبطاٍم زامٍل عنكم ال خت  ل فوا عنا فح ِذروا الناس ال ختل فوا عنا ، علينا وال من أعان عدونا
أي على حُم م ٍد  -فإنه من آثر الدنيا علينا ملطمٍع دنيا حبطاٍم زامٍل عنكم وأنتم تزولون عنه  -تتخلفوا عنا 
وخوفوهم اهلل ، يا حسرتاه على ما فرطُت يف جنب اهللع ظُمت حسرته وقال مع من قال  -وآل حُم م د 

  :قال اهلل عّز ذكره، مىل دينكم يبلى وأنتم يف غفلة الدنيا رونت أماانتبهوا من رقدتكم فقد انقضت فرتتكم 
هذا الكالم يف  ارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ الَ تُنصَرُونَ{}وَالَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّ

  .من كتاب املفاجأة 300، 301 :صفحة
من فيصٍل بني احلق وينتكس املنكوس ينكسون عند اليهود  :300 :سطور يف صفحة، 300 :يف صفحة

هو  -املعظ م سيدنا حُم م د صلى اهلل عليه وآله وسلم  ل م ا تكلم يف معراج النيبعبد اهلل يستشهد ، والباطل
جند مصر يكسرون  :300 :مىل أن يقول يف صفحة، هذا كالٌم غري واضح، مكتوب صلى اهلل عليه وسلم

وصدق حُم م د وجرب النعجة أن رقبة مسراميل الكذاب ويثقبون السد يف األرض املباركة ل م ا قادهم أمحد 
دُه يف يد سادات أنور سنوات وأظلم سنوات ويقضي اهلل أمرًا وتنفصم عرى بيوت فوضع ييكون أسدًا 

وألسنتهم تكون ناراً على بعٍض يف رٍق منشور يفرح له قلُب مسراميل ويبصق بعضهم يف وجوه بعض العرب 
ذب يككلهم يتكلمون يف وقٍت واحد واملالبس مهتكة  ُغرفًا ممزقة تكون بيوت العرب قبل املهدي ، ورأسها

ورأٌس كبري ترتدد رامُه يف كل  -يعين الذي تربيه النساء  -ويؤمتن ربيب النساء فيهم الكذاب وخيون اخلامن 
زمانه أمر وليس ليهودي عهد يطرُي كالطري وال يرسو يف بر يف عهٍد وهدنة وال ميكُث فوق األرض مكان 

وتكون القدُس مرمي بن  كما تنبأ عيسىاملسجد األقصى يشتد وُتكس ُر اجلباُل أحجاًر تدخل دور اللصوص  
ويغري  قلبُه ح سن ورأسه حممدأو هلا أمارات ته عجٌب هلا ممارات وآيصاحب مصر عالمة العالمات ، ناراً 

من خرج من احلكم كما هو يف  أيضًا ما موجود -من خرج فاعلم أن املهدي سيطرق أبوابكم أسم اجلد 
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من خرج فاعلم أن املهدي سيطرق أبوابكم فقبل أن يقرعها طريوا  - أو يف بيانات االنرتنيترسالة املوبايل 
  .أو أتوه زحفاً وحبواً على الثلج مليه يف قباب السحاب

 -والرضوان مال جتار الدين يرون منه مواقع أقدامهم لبيعة املهدي بالرضا تزحُف أمم العرب  :ويف اجلفر أيضاً 
 -من أين تأتيهم البصرية  فهم جتاٌر للدينون حقامق الدين مواقع أقدامهم ال يعرفيعين يرون من الدين 

تزحُف أمم العرب لبيعة املهدي بالرضا والرضوان مال جتار الدين يرون منه مواقع أقدامهم منعهم اهلل البصر 
ويف ال ينفعهم يف دنياهم أمثال جبال هتامة يف كتابِه وخيالفه بعض أمراء يكنزون من هذا الذهب والدنانري 

والويل يومئٍذ ، فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا ما كنزمت ألنفسكم وظهورهمراهم تكوى هبا وجوههم وجنوهبم أخ
لك من املهدي وجندِه 

ُ
اخلليج لقاء العجم أمراءٌ  وعندوعضوا عليها حىت املوت لرجال قبضوا على كراسي امل

ه بأزمان يف بلدهم خري ويف رجاهلم ويف عمان رجاٌل ينتظرونه قبل زمانالويل هلم من مل يدفعوها للمهدي 
وقفزات يريد وأهل اليمن مُينهم بيعة املهدي منهم رجاٌل يف املالحم هلم زمري ، ونسامهم خري مال من نسى اهلل

  .300 :هذا يف صفحة -مما متطرهم السماء أعداء اهلل منع قدرهم فويٌل هلم 
ويف زمانه خُيرُج كنوزاً ما   اً يزيدهم ديناً وثراءشوق  أهُل ُعمان يبايعون املهدي وهم مليه يف :303 :يف صفحة

نسامهم صاحلات ورجاهلم مِساح مؤمنوهم يزيدون ويضمحُل املضمحلون كان الظن يرقى أي مراقيه مليها 
وال يسلط عليهم عدو مال منهم حىت يكفيهم اهلل وقلوهبم بني خمصٍب وجُمِدب وبالدهم ختصب بدعوة النيب 

ومتتلئ جيتمعون على رجٍل يأمنون معه على أنفسهم ن أمراء جُنباء وجرياٌن هلم متفرقون يكونو برجاٍل منهم 
 دةوأمراء م ر  ظُلمًا وجورًا وِفتنًا كقطع الليل حىت يدخل كل بيٍت خوف أو حرب أو فتنة األرض حوهلم 

، وكالء مىل األمراءيكونون أمناء األمناء هم الذين ، أمراء مردة واضح مجع أمري -وُعرفاء ف س قة وأُمناء خ ونة 
يفشو الربا والزنا وتكتفي نساٌء  -عرفاء ف س قة وهم الش رِطة و العرفاء هم الذين يكونون أقل درجة من األمناء 

أن يكسر عدوهم وهو من خارجهم ومنهم مبسوطة ألهل مصر وال تزاُل دعوة النيب بنساء ورجاٌل برجال 
وهداية ما مل ميل أبرارهم مىل ل عمان بدوام اهلدى فهم أهل مميان جندهم فهم خري أجناد األرض وألهويزيد 

ومن أهل حبرين بينهم ، فيقول هلم صدقتم هبا ولستم هبا كاذبني فرهم فينفروانيستويأتيهم املهدي فجارهم 
 هذا -خرُي من ركب اإلبل ونساء مدينة النيب ذوو قلوٍب ترى بنور اهلل ونساٌء على قدٍم صديقية نساء مكة 

  .303 :يف صفحة
أصحاب بالل أصحاُب  :أيضًا يف اجلفر العلويوهنا احلديُث عن أفريقيا  303و 301 :أيضًا يف صفحة

باحلب والطاعة ما ذاع له آدم فيهم سر اإلميان ُخبئ يوقظُه املهدي من أرض السودان خترج له رايات البيعة 
يليب وعند جبل جونا املخيف وشجٌر كثيق أمسه وتدعوه األحباش ف شعوب احُلطمة ةمذاعة وجتد عنده احلكم

وهو هنا املؤلف ذكر قرامن تشرح هذه املقاطع عن  -العظيم  األخدودمنجروف وُيسلم هلل شعوٌب عند 



 الحلقة السادسة والعشرون ري إمام زماننا صلوات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسك

- 111 - 

وال أجد جمااًل للوقوف ألن هذه املواصفات موجودة يف دول أفريقية خمتلفة بالد أفريقيا والدول األفريقية 
بار ويسامله بلد  العظيم وأرض جبال الربكان وبلٌد مساه الفرس األخدودعند وُيسلم هلل شعوٌب  - عندها

األربع ممالك وبعضهم ال ُيسامل وُيش رُِّق الدين وُيشرُِق الدين من جديد على بلٍد بساحٍل ميشي مع حبر 
يعين  -هلا  الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوًا أحد بالٌد ال شواطئالعرب ألف ميل وتؤمن باهلل األحد 

تُرى من عيوٍن حتيط هبا يابٌس بال ماء من كل اجلهات ، عيون -سط أفريقيا او أليس هلا سواحل على البحر 
رمبا هي ذبابة التيسي تيسي اليت حني تقرص اإلنسان تعُض  -تصرع الناس كأهنا أكذوبة عندهم ذبابة 

بابة تصرع الناس كأهنا أكذوبة وهي من عندهم ذ -يصيبُه مرض النوم حىت ميوت ينام حىت ميوت اإلنسان 
وتؤمن باهلل الواحد األحد الفرد الصمد بالد األحجار ، جند اهلل يسلطه اهلل على من يشاء كيف يشاء

وبالد جتار العاج وبنني ُيسلمون هلل  -وهذه بلدان أفريقية معروفة  -الكرمية وبالٌد قممها جتلس عليها األسود
وامرأة على أخرى وال يفلت من يد املهدي بالد حبر ة القمر ع ل ٌم على واحدة بإحسان اجلدال وجزامر عجيب

مراكب يط يأتيه املهدي من البحر ومن السماء يف مثل الفضة الـمحالعرب وال كل من يعطي وجهه للبحر 
من جيحد  فمنهم من يؤمن بقلبه ومنهمتسبُح يف السماء ومتُر مر  السحاب يُعلُِّم اهلل اإلنسان ما مل يعلم 

م ال يفهم يعيُش يف غضب اهلل وميوت داممًا مىل عذاب اهلل واملهدي ميلُك وال يقسو فكل من ومهما تعلّ 
  .303، 301 :هذا صفحة - رباح مىل عدلِه يهفوبن  ترونه مثل بالل

 عني املهدي اهلواء ال بسحٍر وال بفتنة يركب -يف جفر عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه  370 :يف صفحة
ويرقى يف أسباب السماوات بل بعلٍم يعرفُه من سبقوه فيعمل منه أمثال اجلبال تسبح يف حبر السماء 

من كل هذه األرض من كل أهل األرض أيامًا وال متر أياُم اهلل واألرضني ويعرف من اهلل ما مل يعلم أحٌد 
حبوض وتؤمُن باهلِل ورسولِه صلى  وحوضاً حىت يقطع كل األرض من أعالها وحتتها شربًا بشرب وذراعًا بذراع 

هاجرت أمم أراضي واسعة  -صلى اهلل عليه وآله وسلم مكتوب هنا صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل عليه وسلم 
يطني باألرض الـمحليس بعيداً عن بلد جممع البحرين العظيمني مليها خالمُق كثرية يف بلد كنيسة املسيحيني 

يطني الـمحجممع ، يطني باألرضالـمحليت هي جممُع البحرين العظيمني هذه قطعة األرض ا وهي أسرتاليا -
هو هنا يشري مىل نيوزلندة والقرامن اليت يوردها قرامن مهمة جداً  -يف بلد كنيسة املسيحيني  -أكرب حميطني 

نيسة يف بلد ك :نالحظ هذه الكلمة، ألنه سيأتينا ذكر قرامن تشري مىل ذلك وأوضح هذه القرامنأشار مليها 
وهنا ترمجها أي مدينة  Christchurchيف نيوزلندة توجد مدينة معروفة من مدن نيوزلندة  -املسيحيني 

يعين مدينة املسيح أو مدينة املسيحيني مثل ما جاء  Christchurch حنن مذا نريد أن نرتجم، الكنيسة
أي مدينة الكنيسة  Christchurchيعين املؤلف مل يرتمجها بدقة ترمجها أي مدينة الكنيسة  يف النص

 أو كنيسة املسيح مثل ما موجودة ليست مدينة الكنيسة وممنا كنيسة املسيحيني Christchurchلكن 



 الحلقة السادسة والعشرون ري إمام زماننا صلوات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسك

- 111 - 

وتؤمُن باهلل ورسولِه صلى اهلل عليه وآله  -منقولة يف النص املنقول من اجلفر العلوي يف بلد كنيسة املسيحيني 
ليس بعيدًا عن بلد جممع البحرين  بلد كنيسة املسيحيني يفأمم أراضي واسعة هاجرت مليها خالمق كثرية 

يف أرٍض تسمى أرُض األوك أهلها أعاجم فيهم خري وتعظم راية املهدي عالياً يطني باألرض الـمحالعظيمني 
يف ويفتُح كل اجلزامر الكبرية والصغرية يرقى املهدي أسباهبا تشطر بلدهم جباٌل عظيمة ون الكتاب أيقر 

 -أطيب عرتتنا وأبر ذريتنا يف بلد الزالزل ويقوم  - منطقة نيوزلندة كثرية اجلزامر -وق املئات حبريها وهي ف
بسبب صحف عدله وال ينام مال يف زمٍن و يل آُل البيت فيعرُف أكثرهم فضله  الذي يستيقظ قروناً  -اليابان 

سم ملكها كوريو األصفر أمسها كاوبالد وراء البحر ان املطرقة ومثلهم بالُد الصني البعيدة الـمجوجوههم ك
هذه قبل  رتكمييتعلمون اإلسالم يف جز هنرها الرجل الصنم املعبود من دون اهلل وزماناً وهان ترى الظلم أهواناً 

ويغر الدجال باخلبز مال من رمحُه اهلل لكن أكثرهم يركبون ركب املسيخ الدجال بزمٍن ليس كبريًا قيام ولينا 
ُمطرقة يزرعون  ـُمجان الـقومًا كأن وجوههم المة من بالد احلكمة كأين أراهم من ليس عنده حكوالذهب 

ويصنعون آلة املوت األسود روح على املقتول الـمجميشي يكون عندهم استحرار قتل حىت كثريًا أُرزًا وحبًا 
  .الكتابةوهنا انقطاع يف  -مال مثل بلد الزلزال الذي ال ينام واملوت األمحر وال يرون رحيها الكريه 

علم الغيب فضحك عليه السالم وقال يا بين ليس هو قد أُعطيت يا أمري املؤمنني فقال رجٌل من آل البيت 
فواهلل منه لقادٌم ومن أول لواء يعقدُه  :مىل أن يستمر يف كالمِه فيقول -بعلم غيب ممنا هو تعلم من ذي علم 

فيفتحها وله بعوُث وٍد مىل حيث قال جدُه صلى مىل الشام  فيهزمهم مث يسريُ املهدي يبعثُه مىل نوٍع من الرُتك 
ِقب ُل املهدي رجال ميم ورجال نون ورجال حاء  ميبعث بعوث ود وفيه، اهلل عليه وآله تعلموا ولو يف الصني

يذوقون البالء زمنًا يقرتب وهناك جتدون حجراً عجيبًا فيه كالم لكن مسلميها يروح قبلُه بزمان ورجل البحر 
حق ولكنه يغزو اهلند والتبت ويعيد العدل ويكلم الناس بالعدل حىت يرفع رايًة كبريًة هناك  ينادروج مهمن خ

أهلكهم الوثن والقتل والظلم وخياطب باحلق بالدًا تقول ما يهلكنا مال الدهر أمسهم   ءرجال أمسهم خام با
لكن  -تاي هو تايلند  -ون فاء نان ومثلهم شعب أمسهم تاي يسبق املهدي مليه مسلمون كثري كلمتان 

مثل ذي اخللصة ثالثة حروف مثل ُهبل والنصُف األسفل من هذا البلد يرفع راية  الشعب يعبد صنماً 
اإلسالم قبل املهدي بزمان لكنهم مستضعفون يف األرض يرون موتًا وذحبًا وهواًل حىت خيرج مليهم ويل اهلل 

يوحدون اهلل ذ املهدي من القتل والظلم مستضعفني آخرين فيكونون جنودًا حُيبون احلق وحيبهم احلق وينق
اد الوثن ومن ظلم ُعبّ مثُل حرف شني يف بالٍد عندها جبٌل كبري كأهل الصفا أو أهل الصفة لكنهم فقراء  

والكاذبني على اهلل حُيرفون سليمان عن موضعه وترسوا مراكب وأقرب سفينة ِقب ل املهدي عند أرض خنيٍل 
حيبون السالم ويرونه حقاً مسها سنغافور يركب هلا املهدي جبالُه الطامرة وأهلها طيبون هادمون ومياٍه وتالل أ
ذحبهم قاتل امسه ابن سنك وقد يف أرض السند واهلند ويُعز اهلل باملهدي مستضعفني كثريين يف اإلسالم 
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فال نيبال بني ثنايا أوعر اجلبال ويناُل بعُث املهدي أهل سبقُه الدين منصورًا بصوٍت طامٍر غر د هلم بالقرآن 
أو  ىوال بالد صحر  - ح زن يعين أرض صعبة -واد وال ح ز ن وال عال وال بالد  اليبقى سهٌل وال جبل و 

فمن صدق س ِلم  وغ ن م ومن كذبُه جادلُه بأعذب احلجة وضيافة  بالد شجر مال وللمهدي هبا بعوث أو سبح
  .س ل مفال ربح دنياه وال يف آخرِه أو عبٌد حقت عليه الكلمة مرمي فال يأىب مال رجٌل سيسمع ابن والكلمة 

وواهلِل لو شئُت أن أمسي أعداء املهدي بأمسامهم لسميت  :أيضًا يف اجلفر 313 :ويأتينا كذلك يف صفحة
اشر فاعلموا معفيُبع ُث به الدين ألومأت ، وأن أومئ مليهم بأعياهنم يوم يبعثُه اهلل فيبعث به الدين ألومأت

 -مكتوٌب هنا صلى اهلل عليه وسلم  - ألُم ة حبيب اهلل حُم م د صلى اهلل عليه وآله وسلمالناس أنه هدية اهلل 
وعلى األرض ملكًا وخليفة  قد نصبه لكم ولياً فاعلموا معاشر الناس ذلك فيه وافهموه واعلموا أن اهلل 

وحُياربُه ُكثر ويتبعُه من األولني ُكثُر جمي والعريب وعلى األعوللدين ممامًا فرض طاعتُه على البادي واحلاضر 
األمارك يشري  -واألمارك واألجلس والسند واهلند أال أنه سيٌد على العجم والديلم ويتبعُه منكم وحياربه ُكثُر 

واألبيض واألمارِك واألجلس والصغري والكبري  - مىل األمريكان واألجلس يشري مىل اإلجنليز ومىل األوربيني
، أمره ملعوٌن من خالفه مرحوٌم من تبعُه وصدقه قد غفر اهلل له وملن مسع منه وأطاع نافذٌ  األسود جاٌد قولهُ و 

اللهم وايل من وااله وعادي من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله والعن من أنكره واغضب على من 
 به ويأخذ حبق اهلل من كل خلق اهلل ويف حكمِه يهدي اهللمسلوٌك فيه  عز  وجل  نور من اهلل ال، جحد حقه

واآلمثني واخلامنني والظاملني والغاصبني واملعاندين وجيعلُه اهلل حجًة على اجلاحدين وبكل حقٍّ هو آلل البيت 
ليذركم  ومل يكن اهللحىت ال ختلو أرض اهلل من رايٍة له مرفوعة واملغضوب عليهم والضالني من مجيع العاملني 

حىت مييز اخلبيث من الطيب وما من قريٍة يف األرض مال واهلل مصدقها وعده عطاًء بإميان  على ما أنتم عليه
مال مين أبني لكم وأفهمكم يبعث اهلل مهدينا عدواً ملن ذمُه اهلل ولعنه معشر آل البيت ، أو مهالكًا بتكذيب

لدين اهلل وال غالب له وال  غالب كل قبيلة من أهل الشرك وهاديهاو فاتُح احلصون أنه املنتقم من الظاملني 
ويقذف باطنها  زلزااًل عظيمامشيٌد ألمر اهلل آياته يزلزل اهلل له األرض فافهموا منه رشيٌد سديد ، منصور عليه

  ؟من هم املكذبون -ناراً وترمي السماء شهباً وجباالً وحُناساً وحديداً ويٌل يومئٍذ للمكذبني 
أهل املغرب هواًل وتسمع اجلن واإلنس قرقعة وصداماً هتتز له الدوامر باجلانب الغريب من مشرق اإلسالم يرى 

وحُتشُد وتنثقُب طبوهلا وُتصم أمساعها ويبكي اجلنني يف جوفها  وخُترُِج العذراء من خدرها اورالـمحوتنحرف 
رب يف الطبعة اليت طبعت بعد أحداث احلادي عشر من سبتمطبعًا هو يف كتابِه  -نسامها وهترُب رجاهلا 

ألنه يقول أن املراد من هذه اجلهة الواقعة يف ، املؤلف يقول الكالم هنا عن أحداث احلادي عشر من سبتمرب
ويٌل يومئٍذ للمكذبني باجلانب الغريب  -هكذا يقول هي الواليات املتحدة األمريكية غرب املشرق اإلسالمي 

وتسمع اجلن واإلنس  -شيئًا خميفًا  - هوالً  -يعين أهل تلك اجلهة -من مشرق اإلسالم يرى أهل املغرب 
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وتنحرف  -دوامر الدول حماور الناس  -اور الـمحهتتز له الدوامر وتنحرف  -انفجارًا  -قرقعة وصدامًا 
اور وخترج العذراء الـمحهتتز له الدوامر وتنحرف  -كما قسمها بوش يف وقتِه حماور اخلري والشر   -اور الـمح

فقد أعذر جوفها وتصم أمساعها وتنثقُب طبوهلا وحُتشُد نسامها وهترب رجاهلا من خدرها ويبكي اجلنني يف 
  :من شئتم قرأوااهلل لألرض معذارها وأنذرها منذارها وبدا النجم الثاقب يرونه أهل املشارق واملغارب وا

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * 

مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ وَذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ * 

هنالك خينس  لَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ * كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِريِ{بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُ
ادل الكذاب الـمجهنالك خينس  -هناك قراءتان  ُكل ُّ شيطاٍن م ريد تُقرأ وكل شيطان ُمريد -ادل الـمج

ميحو اهلل باملهدي كل اهلرج واملرج ومن بايع ، ا وال جتحدوا فقد جاءكم الفرجويتحري أولوا األلباب فال تشكو 
صحابِه يرفع اهلل له  فإمنا يبايع اهلل تراُه األرض يف كل زواياها يف وقٍت واحد ليٌل أو هنار وُتطوى له األرض وأل

وما ، ويل اهلل تعلم أنه جاء زمنُ ن األرض وخيفض له كل مرتفٍع حىت النملة يف جحرها كل منخفٍض م
ال  وجيوش وقعاقع سالحولو كانت وراء الباب حباٌر وأهنار يكون من باٍب مغلق مال يفتحُه اهلل للمهدي 

هذه  - تقذُف السحاب ناراً وأهواالً تعرفون مثلُه اليوم أترون النسر والصقر والبوم وكل الطري مثلها وبأمسامها 
مثلها وبأمسامها والطامرات حتمل  -م وكل الطري مثلها وبأمسامها أترون النسر والصقر والبو  -أمساء الطامرات 

تقذُف السحاب ناراً وأهوااًل وما كان من سحاٍب صعب فيه رعٌد وبرق فصاحبكم املهدي  -أمساء الطيور 
ودعاوى رؤوس ويكذب الكذاب يف الكتاب يركبه يعلمُه اهلل فوق ما تعلمه الذي عنده علٌم من الكتاب 

ويرون املتكلم به وقامٌل يقول العامل اجلديد وما هو هنم وكالٌم كثري يسمعُه الناُس يف كل مكان على أبواب ج
وقامٌل يقول  -القارة األمريكية الشمالية واجلنوبية يعين الواليات املتحدة األمريكية العامل اجلديد  - جبديد

هي جبديدة لكنها قدمية سكنها أصحاُب  العامل اجلديد وما هو جبديد وداٍع من أرٍض يقال هلا اجلديدة وما
كم مدينة يف الواليات املتحدة مسبوقة   -سكنها أصحاُب الوجوه احلمراء  -اهلنود احلمر  -الوجوه احلمراء 

  ؟بكلمة نيو
مدن كثرية يف الواليات املتحدة األمريكية مسبوقة بكلمة نيو والنظام العاملي اجلديد اآلن كل شيٍء يف أمريكا 

وقامٌل يقول العامل اجلديد وما هو  -املدن اجلديدة النظام العاملي اجلديد األرض اجلديدة ، ه جديديُقال ل
جبديد وداٍع من أرٍض يقال هلا اجلديدة وما هي جبديدة لكنها قدمية سكنها أصحاُب الوجوه احلمراء وأسم 

اليت حيرق رعون الشجرة الطيبة الرجل منهم أمحر يعرفهم بعوٌث يسلم ملوكهم هلل يعربون حبر الظلمات ويز 
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وال يقلع جذورها ولكن حيارُب من األرض العظيمة كل بذوٍر غرسها صاحلون مال ما فروعها املسيخ الدجال 
م لكنه جل  جالله ُيضل من يشاء فيعلّ ذلياًل يعيش ليعلم أنُه مقهوٌر وكذاب وأن األمر هلل مجيعًا شاء اهلل 

ال يتأمث أحدهم من الذنب وال يتحرج من ملس العورة وعمل صنٍم هلا يسريون  فيعلم أقواماً ، أقوامًا ال يتأمث
وراء كذاب مسراميل ويكون منهم أممة الضاللة والدعاُة مىل جهنم يركب مركب ملوك وأمراء جعلوهم حكاماً 

ملتربك على رقاب فأكلوا هبم الدنيا واهلل لو شئُت لسميتهم بأمسامهم وآل فالن وآل النون وآل العود وا
 - واملتعرف واملتيمن واملتمصر والقاذف بالكالم والصادم بالنار والفاتن بالفنت ومنهم امللُك والق يُل واألمري

ومجع ويعوُد مع صحايب مصر والزعيم يف زمنهم يضيُع املسجد األقصى  والرأس والوايل -قيل يعين سلطان 
يل تعلو بالفساد والنفري والنار والعرب ُغثاء  قبله لقاضي مسراميل مع قاضي القدس لكن مسرامابن مصر 

كغثاء السيل كما أخرب رسول اهلل فيخرج صاحب مصر من خفاٍء وصمٍت طويل ويفتح كهف األسرار 
والديُن مع الغرباء فطوىب هلم حىت خيرج هلم  الدنياو ميهد للمهدي وممنا الناس مع امللوك وينادي بالثأر الثأر 

ل اهلل أرض احلمر املسروقة ويتمىن الناس العدل ويُعلي اهلل شأن حُم م د يُظِهُر مهدي آل البيت بعدما يزلز 
لكن جنمة بين مسراميل من حتنف يف جنوم مخسني ليست يف السماء ممنا هي باألرض العظيمة و  لبال

أم ٌة  ن فيه وجوه كل العرب وتبكيؤو عاً زمان وعد اآلخرة هلم الذي يساملرسومة يف خطوط الدرع تبلعهم مجي
خالفت رسوهلا وأطفأت بيدها مصباحها وال تتفرق األرض اجلديدة وما هي جبديدة وممنا تعتصم باملسيح 

  .تبقى متوحدة -وال تتفرُق األرض اجلديدة ، لتنتظرهُ ابن مرمي 
ن معُه لتنتظرُه ويكذبون على اهلل فما اختذ اهلل من ولٍد وما كاوما هي جبديدة ممنا تعتصم باملسيح ابن مرمي 

ويربط املدامن جل تدجياًل ويزين القواطع اخلمسني بزهرة احلياة الدنيا من مله ولكن الكذاب الدجال يدّ 
حببل بين مسراميل اآليت من حبل صهيون يبغي الفساد يف األرض  -املدامن اخلمسني الواليات  -اخلمسني 

وبين مسراميل جيمع أمشاج الناس على مسحاق ويسموهنا بالُد األمارك ويكون قامدها مع بين  ظاملنيلوعلواً ل
جيمع أمشاج الناس على لغتهم ويدعوهم  -الذين كونوا أمريكا أمشاج يعين األخالط املختلفة  - لغتهم

بدعوهتم وتتم ببالد األمارك الفتنة بعدما ُنشرت النعمة أو بعدما ن شرت النعمة عليهم جناح كرامتها 
 مدامنها وأزقتها وشعب شعاهبا وهتك عرضها ويظهُر ورتع مبليس يف جداول نعمتهاوأسالت هلم الدنيا 
لعطشى العيش فيصبحون يف النعمة غارقني ويف خضرة وغرور وسراُب الظهرية  تشهواعندهم دين مبليس 

مىل كنٍف غري عيشها فكهني بعلومهم فرحني قد تربعت األمور هلم يف ظل سلطان خبيث وأوهتم احلال 
راغٌب ال ذاهب فهم ُحكاٌم على أطراف األرض يعرفون ما جيري فيها يف طالب للدنيا فقط مغالب 

البحار كاألعالم خيزنون النار وجواٍر بوتكون هلم عيوٌن تتلصص من فوق السحاب مسارات الطول والعرض 
رُق األمر فرقًا أو وترمي كالقصِر هل  بًا وتف، هبيئة ماٍء وتراب تنشر نشرًا وترمي كالق ص ر وترمي كالقصِر هل باً هبا 
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غري مسلٍم أو مسلماً هُتلك بشراً وهتدد غضبًا املستضعفني يف األرض ، ِفرقًا وتطمس اخلري طمسًا فتنًة وقدراً 
وال عن منكٍر يتناهون ويف األرض فيلعنهم مبا عصوا وكانوا يعتدون حقاً وجيعل اهلل حجتُه على بالد األمريك 

العرش األبيض هو  -وتعلو مسراميل برجاٍل منهم ميلكون العرش األبيض ُعتوًا وُغلوًا وال ينتهون يفرحون 
أومل يعلم أن اهلل منهم األشد بغياً على من يقول حُم م ٌد رسول اهلل يبغون الفساد يف األرض  -البيت األبيض 

ينزل و  رمونالـمجوال ُيسأل عن ذنوهبم وأكثر مجعًا من هو أشد منه قوة قد أهلك من قبلُه من القرون 
يف بضع قباب من نور الشمس هلا نوٌر يف الظالم كالقمر من فوق السحاب املهدُي يف بالد األمريك 

 ،بالدًا وشعوباً تأكل األرض يف جوفها والطوفان يف أمواهها هدا وخسفا والنجوم ويهد اهلل بالد األمريك 
الكذب والذهب تضيُع هباًء صنُع اجلديد أسٌم كثرٌي عندهم ويبقى منهم جديٌد وجديٌد وُجدد عربٌة ملن ي

لكان منتهاه كقارون وهو من قوم موسى فال تعجبون ولوال ميعاُد اهلل بأمر اهلل قرونُه يف اجلهد والتعب منثورا 
فما كان له من فئٍة ينصرونه من دون فإسراميل فتنُة األرض يف باقي زمنها املمتد فخسفنا به وبدارِه األرض 

رين وخيلد الكذاب الدجال مىل األرض فمثلُه م ث ُل الكلب من حتمل عليه يلهث أو اهلل وما كان من املنتص
أنه ويقُص أهل الكتاب ، هم يتفكرونعلذلك م ث ُل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص ترتكه يلهث 

يظهر احلق أنه ال ولكن علمنا من الكتاب حبر ومن آخر األرض مىل أقاصي األرض  مىل ميلُك من البحر
حىت خيلع املهدي من األرض ثوب الباطل ويرفع سيف احلق ولوال وعُد اهلل لقتلُه الغم خبروج مهدي آل بيتنا 

ومن أدىن األرض مىل أقصى األرض ويرقى فيملك املهدي باحلق وللحق من البحر الكبري مىل البحر الصغري 
  .ويُذُل اهلل األمريك كلهميف أسباب السماوات واألرض 

يف خمالفًا مال منتظروا املسيح ابن مرمي  هلا منهموال يبقى حممد رسول اهلل يف كل أرضهم   مله مال اهللتؤذن ال
من   تقرأٌم ـ  زُل، من صانع العجلومن طابت هلم اخلديعة يعاهدون املهدي عهدًا وجيزي اهلل املفرتين عدهلا 

أيام الغضب و وكذلك جنزي املفرتين لدنيا الذين اختذوا العجل سيناهلم غضٌب من رهبم وذلة يف احلياة ا
فتخرج مليه أربعون راية  ويسري الرعب بني يدي مهدينا ال يلقاه عدٌو مال هزمهم بإذن اهللحيوطها العجب 

ينشدون العدل والصدق فيدفعون له الوالية  واٍل قلوهبم حمشوة مميانًا حشو الرمانة من احلب من أربعني
هم ، األرض األم مراد منها يعين الواليات املتحدة -فيملك األرض األم  وينصرهم اهلل على من عاداهم

باجتاه  -فيملك األرض األم كلها وما بعدها ألف ميل ويف جباٍل عظيمة الثلوج  -يسموهنا باألرض األم 
بني أوسأعود مىل هذه الكلمة  -بوبة الـمحكلقمة اخلبز وأبنها التامه يف قلب املاء   -الشمال باجتاه كندا 

فيملك األرض األم كلها وما بعدها ألف ميل ويف جباٍل عظيمة الثلوج وأبنها التامه يف قلب املاء   -معناها 
فيهم خرٌي كثري  -بوبة الـمحيعين أهل هذه املنطقة اليت هي كلقمة اخلبز  -أهلها ، بوبةالـمحكلقمة اخلبز 

قوس  -فيها شعوب خمتلفة أن األرض األم  باعتبار -ليس كأخالط األرض األم  -قبيل واحد  -وهم قبيل 
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يرفعون وبيت املقدس قوٌم من مصر ويسبق منادي السماء باملهدي من قلوهبم بُيسر قزح تنبع ال مله مال اهلل 
منارًة يف أرٍض واسعة اخلري كأهنا النهر يف اجلود أمسها حروف قبيلة كندا ،، ويسبق منادي السماء باملهدي 

يرفعون منارًة يف أرٍض  - ؟أين يقطنون، مصريون وفلسطينيون -قدس يرفعون منارًة قوٌم من مصر وبيت امل
 -أمسها حروف قبيلة كندا فيها كنوٌز عظيمة  -أرض كثرية اخلريات  -واسعة اخلري كأهنا النهر يف اجلود 

وهناك  -لة ُكندة أمسها حروف قبي -حروف قبيلة كندا هو عندنا قبيلة من قبامل العرب يُقال هلا قبيلة ُكندة 
أمسها  -وهي قبيلٌة عربية فُتقرأ ِكندة وتُقرأ ُكندة أسٌم من أمساء الكوفة من يقرمها ِكندة ومن كان ِكندة 

أرضها مقطعة مثل قواطع بالد األمريك يف كل حروف قبيلة ُكندة فيها كنوز عظيمة مثل كنوز بالد األمريك 
مىل معركة هرجمدون اليت يتحدث عنها جمدون رمبا اإلشارة  - يف جمدون اجتاٍه تذهب بعدما حياربون املهدي

وال يذهب عنهم الورع مال بعد الفتِح من رجال آل حُم م د صلى  -يف وادي جمدو يف فلسطني اإلسراميليون 
وعند قوٍم يقال هلم األزتك يكوُن للمهدي رايات هدى  -هنا مكتوب وآله وسلم  -اهلل عليه وآله وسلم 

ويكون له وأوسط بالد األمريك الكثريين جدًا يومئٍذ باألرض ويرتكهم وما خيتارون الوادي املاحل ويغدو مىل 
ويف الشاطئ الغين ويعرفه كل شعوب وقبامل اجلزامر الكثرية ونور مىل جرياهنم يف جبال الربكان بعوث هدى 

لكن أخالقهم راء وكنوزهم عذراء الذين يعبدون العذعند بالد األمريك يطني الـمحيف حبٍر كبري بني البحرين 
حىت ُيشرق أمر اهلل وال ميضي ساعة الليل والنهار ، حىت ُيشرقوال ميضي ساعة الليل والنهار تعصي البتول 

  :من شئتم قرأوايف جزامر كثرية وناس كثرية وا
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ }هُوَ الَّذِي  :من شئتم قرأواوا }وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا{

ويعلم شعوباً وقبامل ذرأهم اهلل يف األرض كثريين  يعلمهم املهدي قرآن اهلل  عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ{
وعبدة ود أعاجيب يهحيارب النور احلق فيها كاحلب ذي العصف والرحيان يف بالد جوينات وغرناطات 

وال غالب ألمر ، الذين يهديهم اهلل لنورِه وأمره واهلل غالٌب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمونالصليب 
وال غالب  -هنر األمازون يف الربازيل  -يدعو للحق فيها مغاليس أمسه أمازون اهلل عند قوٍم هلم هنٌر عظيم 

ازون يدعو للحق فيها مغاليس والظلم يفنُت ظهرًا ينشُر يف أرضهم ألمر اهلل عند قوٍم هلم هنٌر عظيم أمسه أم
من هذا البلد يعلو أمسُه بكرة ، اللعبة الساحرة يعين كرة القدم -فقرًا وال يعلو هلم أسٌم مال باللعبة السارحة 

جلود  أضعاف بيضة نعامة كرة منمثل وال يعلو هلم أسٌم مال باللعبة السارحة ميرح رجاهلا خلف  -القدم 
ممنا احلياة الدنيا هلو  :من شئتم قرأواوا، ويعزفون املعازف ويرقصون رقص األحباشينصبون ألجلها الرايات 

ولعب وزينة وتفاخٌر بينكم وتكاثٌر يف األموال واألوالد كمثل غيٍث أعجب الكفار نباتُه مث يهيج فرتاه مصفراً 
ومصامب يدفعها أصحاب بواكي القوم هؤالء  وكان اهلل على كل شيء مقتدرا ويكونمث يصري حطامًا 
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ويف أرض االستواء وأرض مثل اآلنك واألرض اليت ال ساحل يف أرض اإلسراء الذي يعزُه اهلل بيعتهم لويل اهلل 
أوصافها واضحة ما عندي وقت أن أقف عند كل  هذه بلدان أمريكا اجلنوبية  -وهي أرض النهر املزدان هلا 

بقالٍع هلبط عليه املهدي ولو كان رجٌل يف جحر ضب باهلل يؤمنون وكل جرياهنم وبالد هنر الفضة  - كلمة
فيصلي منتظرون وأقلون البن مرمي وهلل هم مسلمون حيمل هلم النور وكأين أرى كل أرٍض ال تعبد اهلل من نور 

يرضي اهلل مبا استبشروا وبشروا بكل أرض اهلل متام اإلميان واإلسالم يقضي اهلل على يديه خلف مهدينا 
والسابقون مىل بيعتِه  ومن يف األرض مجيعًا فلن يضر اهلل شيئاً والعمل فإن تكفروا أنتم عنكم من القول 

وهو وليكم بعد اهلل ورسوله وآل بيتِه صلى اهلل فقد فازوا فوزًا عظيما بإمرة املؤمنني والتسليم عليه ومواالتِه 
  .ما أمكن نقلهومىل هنا انتهى رٌق نقلُت  :يقول -عليه وسلم 

، بقيت عندنا بقية والوقت سار بنا كثرياً قلت هذه الكلمة حباجة مىل توضيح ، ومال مل ينقل متام التفاصيل
أكملُه يف يوم البقية من شاء اهلل أكملها يف يوم غد وأمت احلديث عن اجلفر مذا استطعت أن أكمل الكالم 

هنا وهو يتحدث عن األرض األم ، يف احللقة الثالثة ومال فتتمة احلديث عن اجلفر تكون من شاء اهللغد 
وما بعدها ألف ميل يف جبال عظيمة فيملك األرض األم كلها  :يتحدث عن الواليات املتحدة األمريكية

ابن ، ويف جبال عظيمة الثلوج رمبا مشارة مىل األسكا وأبنها وميلك أيضًا أبنها التامه، باجتاه كندا -الثلوج 
فيملك األرض األم كلها وما بعدها ألف ميل ويف جبال عظيمة الثلوج وأبنها  -عن أم تحدث ياألم هو 

هو حممد عيسى داود  ؟تعبري يعين مجيل جدًا لكن ما معناه - بوبةالـمحالتامه يف قلب املاء كلقمة اخلبز 
قال هو بوبة الـمحقال بأن املراد وأبنها التامه يف قلب املاء كلقمة اخلبز ، صاحب الكتاب قال وقوله دقيق

لكنها بعيدة جزر صغرية هي تابعة للواليات املتحدة األمريكية ، نواملقصود منها هي جزامر هاواي واهلنولو 
أسم هذه اجلزامر بوبة الـمحكلقمة اخلبز ،  ألهنا معروفة جبزر الساندوج ؟كيف استخرج هذا املعىن،  منفصلة

بوبة الـمحويقيين أن قولُه وابنها التامه يف املياه كلمة اخلبز  :هو ذكر هذا الكالم قال، تسمى جبزامر الساندوج
وهو جزر يقول يف التاريخ القدمي شاع مسمى عنها وال يزال يتداوله البعض  نويعين هاواي أو جزر اهلنولو 

، يةيف املراجع الغربية ويف املراجع اإلجنليز أنا تتبعت حقيقة هذه القضية ، أسم معروف يف التاريخ، الساندوج
  .جمموعة جزر نوهذه اجلزر الصغرية جزر هاواي وجزر اهلنولو 

هاواي يعين تعين نصًا يف ، واهلنولونو أيضاً  ةمأخوذة من نفس لغة أهل املنطقهاواي هو هذه التسمية 
يف يعين النـ ف ُس اإلهلي  God brith into the open space  :هاواي يقولونالقواميس اإلجنليزية 

، هذه الرتمجة اإلجنليزية لكلمة هاواي God brith into the open space الفضاء املفتوح
أول من ، يعين املكان اآلمن املكان املستور لكن هذه تسميات حملية  Place of shelter واهلنولونو

جيمس كوك حبار بريطاين ومستكشف بريطاين أكتشف ، أكتشف هذه اجلزامر هو مساها جبزامر الساندوج
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، ميالدي بالضبط يف اليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاين من شهر يناير 0771 :يف سنةة هذه املنطق
أكتشف هذه البحار الربيطاين جيمس كوك  0771 :يف اليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاين سنة

ا هبذه مساه ؟ِلماذا مساها هبذه التسمية، جزر الساندوج Sandwich islandsهذه اجلزر ومساها املنطقة 
جون مونتيغو كان حاكم منطقة ، هو جون مونتيغوممول هذه الرحلة ، التسمية ممول الرحلة االستكشافية

مدينة  ، املعىن لساندوج الكلمة األصلية ساندويك وهي يف منطقة كنت حالياً ، تسمى ساندوج يف بريطانيا
ما بينها ، قريبة من ميناء الدوفرو تبعد حدود مئة ميل من مدينة لندن كنت اليت تقع يف اجلنوب الشرقي 

هذه صورة من هذه ، يف مدينة ك نتاآلن منطقة ساندوج موجودة ، ميل 03وبني ميناء الدوفر حدود 
هذه  Barbican gate :وهذه صورة حديثة مثاًل هذهمثاًل هذه صورة قدمية ملنطقة ساندوج ، املنطقة

يف مدينة كنت  stour ،stourمنظر مجيل من هنر  وهذا، بوابة معروفة يف منطقة ساندوج يف مدينة ك نت
األسم القدمي هلا منطقة ساندوج ، من نفس املنطقةهذه صورة أخرى أيضًا ، يف منطقة ساندوج هذه صورة

 يعين القرية الرملية sand villageساندويك تعين ، ساندويك وتعود أصول الكلمة مىل كلمات التينية
 ؟أما ما هي عالقة ساندويج باخلبزتبدلت كلمة ساندويك مىل ساندويج  ومبرور الزمنوهي منطقة ساحلية 

 رلمي، لجون مونتيغو الذي كان مير والذي ذكرت أمسُه قبل قليل حاكم هذه املنطقة حاكم منطقة ساندوج 
درجة من درجات النبالء كان ميرل يف هذه املنطقة درجة من يعين هو منزلة اجتماعية أو منزلة حكومية 

كان مغرمًا بالقمار ،  درجة من درجات النبالء يف هذه املنطقة، مثالً  النبالء مثل ما نقول مثاًل دوقدرجات 
ليل هنار يلعب قمار وما كان جيد له وقتاً للطعام لذلك يأمر خدمُه بأن يأتوه بقطع خفيفة من اخلبز ، مقامر

واالنشغال بشرب اخلمور قمار حيشى باللحم بني حلظة وأخرى حىت ال ينقطع عن مواصلة اللعب لعب ال
يضًا كان من مؤسسي حركة الدين ه بأنه أويذكرون يف تأرخيليله وهناره والنساء كان مشغول هبذه األمور 

فسميت لفامف ، ال عالقة لنا هباهذه قضايا تأرخيية من أتباع حركة ُعباد الشيطان على أي حال الشيطاين 
ومال ال توجد داللة لكلمة ساندويج اندويج نسبًة مىل املدينة مسيت س طعمةاخلبز اليت حتشى باللحم واأل

من أسم املنطقة من منطقة وممنا أنتقلت التسمية ، ال توجد فيها داللة على الطعامهذه الكلمة اإلجنليزية 
شوة باللحم الـمحفصارت ساندويج انتقلت هذه التسمية هلذه لفافات اخلبز اليت كانت ساندويك ساندويج 

  .أنتشرت هذه الطريقة من الطعام فسميت ساندويجن يأكلها جون مونتيغو اليت كا
جون سم املنطقة اليت حيكمها هذا الرجل اها ساندويج تيمنًا بامسجيمس كوك الذي أكتشف هذه املنطقة 
ني هلذه املنطقة ساندويج بسبب العالقة بفكانت التسمية القدمية مونتيغو باعتبار أنه هو الذي مو ل الرحلة 

وحتولت كلمة ساندويج صارت عنوان الذي مو ل هذه الرحلة االستكشافية الربيطاين  لار وهذا النبيهذا البحّ 
شوة باللحم أو بأي نوٍع آخر من الـمحللخبز قطع اخلبز ، هلذا النوع من الطعام ؟اآلن معروف ألي شيءٍ 
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ألنه بعيد عن أمريكا هذه اجلزامر  -قلب املاء وأبنها التامه يف  :األطعمة والتعبري مجيل هنا يف اجلفر العلوي
أهلها  -ألهنا حمشوة باللحم  ؟هي لقمة خبز لكنها حمبوبة ملاذا -بوبة الـمحكلقمة اخلبز   -يدة عجزامر ب

أخالط كما هو احلال يف  ليس هم يعين من جنٍس واحد، هؤالء هم قبيل -فيهم خرٌي كثري وهم قبيل 
اليت هي  -ليس كأخالط األرض األم ، وهم قبيٌل ليس كأخالط األرض األم -الواليات املتحدة األمريكية 
الوقت طال بنا وأتعبتكم كثرياً ، مذا صحت هذه الشروح وصحت هذه البياناتالواليات املتحدة األمريكية 

لكنين ال أملُك احلقيقة وقتًا أن أقطع الربنامج مىل حلقات لكل حلقة ساعة مع اعتذاري من طول الوقت 
احلقيقة ال أملك وقتًا لكثرة ، قد يقول البعض ِلماذا ال يقطع الربنامج مىل حلقات كل حلقة ساعة، مثالً 

  .مىل اآلن ما أمتمنا بقية احلديث، أجعل الربامج دامماً طويلة مشاغلي لذلك أنا
العلوي  اجلفرونتحدث عن حقيقة يف يوم غد ُنكمل ماذا قال اجلفر العلوي بقية احلديث من شاء اهلل 

أبوابكم وحنن بانتظارِه صلوات اهلل وسالمه عليه خيربنا بأن املهدي على األبواب سيطرُق واجلفر العلوي 
بن  احلجةنفس املوعد وبرنامج أسألكم الدعاء مجيعًا لقاءنا غدًا يتجدد يف نفس الوقت نفس الشاشة 

يته وأصبحتم وأمسيتم على حمبته دمتم على والاحلسن العسكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه 
     .صلوات اهلل عليه أسألكم الدعاء يف أمان اهلل



 

 عشرونالالسابعة واحللقة 
 

السابعُة والعشرون  احللقةُ ، سالٌم من اهلل عليكم ورمحٌة وبركات أيها املنتظرون ممامهم أحباب عليٍّ وآل عليّ 
واحلديث يف هذه احللقة يأيت ، احلسن العسكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهبن  من برناجمنا احُلج ةُ 

ُن يف عصر الظهور :يهمنا مجيعاً  جواباً لسؤالٍ  للحلقة املتقدمة وهي السادسة والعشرونتِباعاً    ؟هل حن 
يف كتابِه آخُر شيٍء كنُت منشغاًل بِه يف احللقة املاضية النصوص اليت نقلها الكاتب حممد عيسى داود 

 .عرُج للحديث عن اجلفر العلويبقيت لدينا بقية أمتها مث أ، من كتاب جفر عليٍّ من اجلفر العلوياملفاجأة 
جيمُع الروم راياِت غدٍر لولدنا املهدي  :يف اجلفر العلوي 331 :الصفحةهذا هو كتاب املفاجأة بني يدي 

ومن يستدرج اهلل له الروم  من أساء منهم وخان األمانة راعيه وهو يدُه اليت يبطش هبا  عز  وجل  لكن اهلل 
وادي جمدو ، مشارة مىل هرجمدون -اهتم ويسلط اهلل غضبُه يوم وادي جمدو أحسن  أحسن اهلل له جُيازون بني

املوت  -بعدما يعذهبم اهلل شهراً باملوت األمحر واملوت األسود على مجٍع مهزوٍم يولون الُدبُر  -يف فلسطني 
فلرمبا ، ضواملوت األسود هو موت األمرااألمحر يُقال ملوت القتل بالسيف للقتل باآلالت احلادة واحلارة 

بعدما يعذهبم اهلل شهرًا باملوت األمحر واملوت األسود  -يكون موتًا باألوبئة بالغازات السامة وبغري ذلك 
وبيوٌت من زُبر بأيديهم زرعوه وبدمامهم أكلوه فأكلهم وتتغري األرض من دمامهم طيوٌر كاجلبال ترمي بالنار 

هلا  -هم صنعوها ويسلطها اهلل عليهم وربع ميل  هلا طاقاٌت وثقوب ترمي قدر ميٍل ونصف ميل احلديد
وبيوٌت من زُبر احلديد هلا طاقاٌت وثقوب  -طاقات وثقوب طاقات يعين فتحات هذا املراد من الطاقات 

ترمي قدر ميٍل ونصف ميل وربع ميل هم صنعوها ويسلطها اهلل عليهم ويُنِذُر الروم بإطالق سراح موٍت 
ويُنِذُر الروم بإطالق سراح  -يُنذرون استعمال هذا النوع من السالح الروم  -اك حمبوس بقنينٍة عجيبة فتّ 

أمسُه الصارخ له  - يهددهم املهدي بسالح -اك حمبوس بقنينٍة عجيبة فينذرهم املهدي سالحًا موٍت فتّ 
ن مكمٍن خترُج مملن رأى الربكان ناراً هاملة من باطن األرض ويأكل هام البشر كقذف الربكان صوت الزلزال 

هلذا  -وله ناٌر ، وتطرُي يف السماء عاليًا جدًا مث هتبُط مبوٍت ينزُع الناس كأهنم أعجاُز خنٍل منقعروخمبأ 
فيطلُب م ِلُك الروم اهلدنة ويأىب املهدي مال  ملن غ در احةٌ أهنا لوّ ال تُبقي وال تذر يُنادي على الروم  -السالح 

أسرٌي أال خرج وع لموا لو غدروا هّدها وال يبقى يف بلد الروم  اء املهدي على العطأن يدخل بلده فُيصاحل
م مث يسري ومن تبعه على الروم بدعوٍة من صاحليه سنة ويقيم املهدي بأنطاكيا، عليهم وجعل أعاليها أسافلها
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تساقط حيطانه وانتقامًا ممن قتلوا له رجااًل فال ميرون على حصٍن من بلد الروم مال قالوا عليه ال مله مال اهلل فت
  .333 :صفحة 331 :هذا يف صفحة -

وهتيج مجوع أصحاب الرايات السوداء وينصبون ناراً عظيمة  :أيضاً نقاًل عن اجلفر العلوي 310 :يف صفحة
هل  -وأشكال كثرية سهام طول اجلبال أمسها صارخ ويهددون أعداء اهلل مبعادن كثرية أخالطًا مثل الدامرة 

سهام طول اجلبال يف قلبها هلٌب خيرتٌق األرض  -الصواريخ هبذه الصورة هناك وصف أدق من وصف 
وتطلب نساء تذروه الرياح من مل تدفنوه كاحلمم يرتكُه يغدو رماداً ويفسد املاء واهلواء وال يرتك حيًا مال أكله  

ن يف خلٍة من ٍم واحد جيتمعو وال يكون عشرون امرأة أمام قيّ اليهود الزوج فال جيدونه مال من خارج يهود 
ينتظرون الدجال وهو مال طعناً يف الظهر فال تثور هلم ثامرة ويضرب عليهم اهلوان واملسكنة يُذهلم اهلل األرض 

  .شر ُّ غامب ينتظر ألوٌف منهم يؤمنون هلم عقٌل ودين يغدون يف يوٍم وليلة مع سلطان املهدي
ى منُذ و رايٌة هلل معها راياٌت ال ُتطوبرأ الن س م والذي فلق احلبة  :وأيضًا يف نفس الصفحة من اجلفر العلوي

ال يقصدون براياهتم لو محلوا على اجلبال ألزالوها ورجال كأن قلوهبم أصلُب من احلديد  ُنِشرت بأمر اهلل
ُحب  كأن على مراكبهم العقبان تطري حُيبون املهدي أكثر من أنفسهم بوها  وسالحهم بلدًة ليهوٍد مال خرّ 

ِلُمح م د صلى اهلل عليه وآله وسلم  -مكتوب هنا وآله وسلم  -ٍد صلى اهلل عليه وآله وسلم أصحاب حُم م  
  .310 :هذا يف صفحة -حيفون به يقونُه بأنفسهم يوقنون أن اهلل فاتٌح له ما أراد 

ال د يرزق اهلل املهدي تسابيح تتنزل هلا األمالُك الغالُظ الشدا :أيضًا يف اجلفر العلوي 303 :يف صفحة
ويفتح أو ال يعلمها مال ُمع ل ٌم من اهلل يفتح هبا قسطنطينية ورومية وبالد الصني ٌم من اهلل لِّ ع  يُعلمها مال مُ 

من الرجال ال خيافون يف اهلل لومة المم طعامهم القرآن ومامهم تسبيح بالتكبري يف سبعني ألفًا املدينة الرومية 
فال يكوُن ربعمئة مركب من شواطئ املسلمني يقبض اهلل تعاىل هلم الريح اهلل حتملهُم قباٌب تطرُي يف اهلواء وأ

فإذا  -الكبرية يعين على باب املدينة الرومية  -فال يكوُن مال يومني وليلتني حىت حيُط على باهبا ، مال يوماً 
أحىن رأسه ي فإذا أشرف على املهدخبيئة  أسفارعنده علٌم من روا مليهم راهبًا كبريًا رآهم أهل رومية أحد

ولو جاءين وأنت صاحُب رومية والذي أرسلك مبا جئت به من صفتك اليت هي عندي أراها فيك  :وقال
ويسأل فيغضب عليه قومه ومن لك كنوزاً عندنا ين غريُك ما أسلمُته املفتاح ولو جاء، غريك ما أسلمتُه املفتاح

كيف   :رجع فيقولبعد ُحسن اجلواب ااملهدي الراهب املهدي مسامل يُعِجُب هلا من رأى أو مسع فيقول له 
فتكون كالرملة على نشز فيكرب املسلمون ثالث تكبريات أرجع وأنا أشهُد أن ال مله مال اهلل حُم م ٌد رسول اهلل 

  .حضر أوانهوعداً ناجزاً ويفتحها اهلل لوليه 
ة اليت خيتم املؤلف  هي الصفحة األخري  391صفحة  303 :يف صفحةوآخر شيٌء ذكرُه هي هذه السطور 

ويقرأ عليهم كالم من كل بالد الروم فتنحدر رؤوس أقواٍم للمهدي  - ؟ماذا يقول اجلفُر العلوي، كتابُه هبا
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يهدي اهلل مهديه مليها  من صحامف خبيئة ُخزانة، مف خبيئةمىل عيسى عليه السالم من صحاوحي اهلل 
ميان تُروى خربها أو ت روي خربها كل بالد اهلل يف واإلدون هادي من اإلنس أو اجلن فتكون ليلة اإلسالم 

 يف دين اهلل أفواجاً فيدخل ألوُف ألوف أهل الكتاب يف ساعٍة واحدة يرون املهدي وجدالُه باحلسىن األرض 
وال يبقى على الناقوس مال من كبس عليه  فيدخل ألوُف ألوف يف دين اهلل أفواجاً  -يعين ماليني  -

يراهم فلوال الصالة ما وقف عن خطاب الناِس حىت وراء اجلبال والبحار  حبُه القلوب ُيشِرُب اهلل، الكابوس
فلوال الصالة ما وقف عن خطاب  -هو داممًا يف حديٍث متواصٍل مع الناس  -ويرونه كأنه ال مانع بينهم 

 يتجرب جباٌر على قوٍم الالناِس حىت وراء اجلبال والبحار يراهم ويرونه كأنه ال مانع بينهم ويتوجُه مىل األفاق 
مكتوٌب هنا صلى اهلل عليه  - وال تكون مدينة وطأها وربِّ حُم م ٍد صلى اهلل عليه وسلممال ه لك  على يديه 

قلوب أهل  عز  وجل  ويشفي اهلل ، مال وطأها املهدُي بعز عزيز وذل ذليلعبدُه ذو القرنني  -وآله وسلم 
أنوار احلروف ما يبين مدنًا من علوٌم ال تعلموهنا كان يظن أهل أوروب اإلسالم فيتعلمون من أسرار القرآن و 

عز  فيندمون على ما فاهتم ويسجدون هلل  كان يظن أهل أوروب أن فيهم العلم  -يبدو اإلشارة مىل أوربا  -
سامر األمصار بويبعُث املهدي مىل أمرامِه فمنعوا أوالدهم نور احلق زمنا بالتوبة عما حاربوا املهدي عليه  وجل  

وبالعدل بني  -مكتوب وآله وسلم  -والبالد بالقرآن وُخلق سيدي ولد آدم حُم م د صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 -الناس من آمن منهم ومن كفر ما سامل  وعاهد حىت ترعى الشاة والذمُب يف مكاٍن واحد فورب حُم م ٍد 

لم من الصيب ليلعُب باحلية والعقرب ال تضرهم صلى اهلل عليه وآله وس -مكتوب صلى اهلل عليه وسلم 
ويزرع اإلنسان ُمداً  -الكيلو ُمد يعين ثالثة أرباع ـال –بشيء ويذهب الشر ويبقى اخلري ويزرع اإلنسان ُمداً 

  :من شئتم قرأواوأكثُر خرياً وا سبعمئة حبة واهلل أكربفُيخرج اهلل له سبعة أمداد 
وتُقب ُل الناس على الديِن  عَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ{}كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْ

وتُبقى األخيار ، وتؤدى األمانة وحتمل األشجار ضعف محلهاوالتعبد وصالة اجلماعة وتطول األعمار بالربكة 
 نَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرياً{}إِوحتُِب ُّ الناُس ُكل آل البيت وتُنبُذ األشرار 

باحلق بنا يفتح اهلل الدنيا  -مكتوب وآله وسلم  - فواهلل الذي بعث  حُم م دًا صلى اهلل عليه وآله وسلم
بنا خيتم قل فوا اهلل الذي ال مله مال هو فما تقولون يف عقوٍل تعباإلسالم حىت ال يبقى حجٌر مال سجد هلل 

وبنا يدفع اهلل عن كل بين آدم الزمان الك ِلب وبنا يُنزُِّل الغيث فال اهلل وبنا ميحو اهلل ما يشاء وبنا يُثبت 
دين سيدنا أو سيد ولد ، وادعو اهلل له فإنه حيمل ثقل اجلبال على كتفِه وليبلغن ديُن سيدناهتجروا ويل اهلل 

مت  الكالُم يف آخر  -لتعلمن نبأُه بعد حني و م د صلى اهلل عليه وآله وسلم ما يلُج الليل والنهار آدم حُم  
  .عن كتاب اجلفر العلويمما نقله مؤلف الكتاب من كتاب املفاجأة  391: صفحٍة وهي صفحة
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ولت عليكم بعض رمبا ط، حباجة مىل شرٍح ومىل بيان ولكن الوقت  ال يكفي لذلك احلقيقة أن هذه النصوص
تفرد هبا هذا السبب أن هذه النصوص ، الشيء يف قراءة ما جاء منقواًل من اجلفر العلوي يف هذا الكتاب

عندنا  ، حلد اآلن حبسب علمي ال يوجد كتاٌب آخر نقل عن اجلفر العلوي هذه النصوص، الكتاب لوحدهِ 
اجلفر العلوي لكن ألن هذه  كتٌب أخرى عديدة نقلت نصوصًا وقالت بأن هذه النصوص منقولة عن

املوضوع يف ، ألن املوضوع يف أصله ليس عن اجلفر، النصوص ليس فيها ما يتطابق والزمان الذي حنن فيه
ن اجلفر العلوي ألهنا عن اجلفر وعن النصوص املنقولة موجاء الكالُم أصلِه هو احلديُث عن عصر الظهور 

نا هذه النصوص وكان البعض منها ليس مفهوماً وكان أأن قر بعد ، تشرُي مىل أن هذا العصر هو عصر الظهور
وكانت هناك عبارات غري وقد صر ح مؤلف الكتاب بذلك كانت هناك عبارات ساقطة البعض منها ناقصًا 

ألنه قد أُعطي وقتاً مل يتمكن من نقلها بتمامها كما صر ح املؤلف  وكانت هناك بعض املطالبمفهومة 
وهذه الصحامف عرضتها ن ُيصور الكتاب بكاملِه وممنا صّور بعض صحامفِه كنموذج ال أستطاع أ، حمدوداً 

ُمجمل النصوص ـبال، وذكر ما متكن من ذكرِه يف كتابِه هذا، وسأعرضها مرة ثانيةعليكم يف يوم أمس 
لكن من ننا نعيُش يف عصر الظهور مىل حقيقة أ ؟مىل أي حقيقة، اليت قرأهتا تشري مىل هذه احلقيقةاملتقدمة 
اآلن لنتسامل ، باجلملة النصوص تشري مىل هذه احلقيقةسنٍة معينة ديٍد لوقٍت معنٍي ليوٍم معنٍي لدون حت

 . .. جمموعة من األسئلة أجيب عليها
 ؟نصوٌص جفرية مأهذه النصوص هل هي نصوٌص حديثية  :السؤال األول

مصادر احلديث املعتربة عندنا ، جودة عندنااملعتربة عندنا ويف مصادر احلديث املو  اجلواب: يف كتب احلديث
وما جاء بعد هذه الكتب من اجلوامع اليت ، االستبصار، التهذيب، الفقيه، الكايف :هي الكتب األربعة

يف شرح ومثل كتاب الوايف للحر العاملي مثل وسامل الشيعة وما اسُتدرك عليها مجعت الكتب األربعة 
ومثل كتاب مستدرك الوسامل للمحدث ، من اجلوامع احلديثية املهمة وأيضًا جامعالكايف للفيض الكاشاين 

كتاٌب كبري مُجع حتت مشراف السيد حسني الربوجردي رضوان ومثل كتاب جامع أحاديث الشيعة  النوري 
مثل كمال الدين ومتام ، مثل التوحيد أيضًا كتب الشيخ الصدوق، هذه جوامع حديثية، اهلل تعاىل عليه

، االختصاص، اإلرشادمثل كتب الشيخ املفيد ، معاين األخبار وغري ذلك من كتبِه املعروفة، اخلصال، النعمة
مثل ابن قولويه كذلك مثل الشيخ الس وكذلك كتب الشيخ الطوسي وأضراب هؤالء األعالم الـمج، األمايل

، األنوار، عوامل العلوميُلحُق بذلك أيضًا حباُر ، أضراهبم من علماء احلديثو أيب زينب النعماين بن  النعماين
هذه هي الكتب ما جاء يف هنج البالغة واملستدركات على هنج البالغة املستدركات على حبار األنوار 

ال وجود نقالً عن اجلفر العلوي هذه النصوص اليت جاءت يف كتاب املفاجأة ، احلديثية املعتربة واملعروفة لدينا
يعين هذه النصوص ، مية أقوهلا عن علٍم وعن يقنٍي بذلكوهذه حقيقة عل، هلا يف كل كتب احلديث هذه
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اليت جاءت مذكورة هنا خصوصاً ما يتعلق بالعصر احلاضر وما يتعلق بدول العامل املختلفة وما يتعلق بالعامل 
ووسامل النقل وغري ذلك واآلالت احلربية ووسامل الطريان ما جاء مذكوراً اجلديد وما يتعلق بأنواع األسلحة 

يف هذه الكتب احلديثية املعتربة اليت أشرُت ، مفصل يف هذه النصوص اليت نُقلت من اجلفر العلوي بشكلٍ 
لذلك ال ميكن أن نقول بأن هذه ، مليها أقوهلا عن يقنٍي هذه الكتب بأمجعها خلية من هذه النصوص

  .أوالً  هذاواملعروفة لدينا موجودة يف كتبنا يف كتب احلديث املعتربة  النصوص نصوص حديثية
  ؟وما املراد من النصوص اجلفرية ؟هل هذه النصوص جفرية :ثانياً 

مثل ما ، النصوص اجلفرية هلا حلنها وهلا طريقتها اخلاصة، النصوص اجلفرية ختتلف عن النصوص احلديثية
درة علماء احلديث نتيجة اخلربة املتواصلة والبحث واحلفظ والقراءة والتحقيق يف كتب احلديث ميتلكون الق

كما أن  لكل كاتٍب ولكل شاعٍر حلٌن ،  لكل معصوٍم حلٌن خاص به، على متييز النصوص احلديثية من غريها
مراد من ، يف الكالماللحن العلوي خيتلف عن اللحن احلسيين ، لكل معصوٍم حلٌن خاص به، خاص بهِ 

جند بعض اخلُط ب النـ ف س ط ب العلوية أن جنمع اخلُ حنُن اآلن مثاًل مذا أردنا ، اللحن هو النـ ف س نـ ف ُس املتكلم
منقولة عن أمري املؤمنني لكنها خليٌة من النـ ف س ، وبعض اخلُط ب أبداً من أوهلا مىل آخرها العلوي واضح فيها 

ويف النـ ف س العلوي واضحًا العلوي ألن الذي نقلها نقلها باملعىن مل ينقلها بالنص وبعض اخلُطب جند فيها 
كما قاهلا سيُد األوصياء هذا النـ ف س الشريف ألن الذي نقل اخلطبة نقل قسمًا منها   مقاطع منها يغيبُ 

والقسُم اآلخر نقلُه باملضمون باملعىن وهذا حيدُث كثريًا يف اخلُط ب الطويلة وحىت يف األدعية ولذلك تتعدد 
نفس الزيارة ، يف الزيارات واختالفاً جند اختالفًا يف الُنسخ حنُن اآلن مذا نذهب مىل كتب األدعية ، الُنسخ

ويف بعض األحيان حىت قد تصل القضية مىل أزيد من مصدٍر آخر بسطور جندها يف مصدر من املصادر 
لعقوٍد وتعاملي الطويل هذه القضية أنا أقوهلا حبسب خربيت فهناك حلٌن للحديث ، صفحة وأكثر من ذلك

هناك سطور يف داخل هذه ، النصوصيف هذه ال أجد حلن حديث أهل البيت مع حديث أهل البيت 
وأُدِخلت يف ضمن  اقتطفتمما ، من أحاديث أهل البيتالنصوص واضح فيها أهنا نصوص مقتطفة 

ألن علم اجلفر ميكن أن تستخرج منه ، ومما أهنا استخرجت من اجلفر وذلك ممكٌن أيضاً النصوص اجلفرية 
  .النصوص الشرعية أيضاً 

عرفانية عن الشيخ  ومشراقاتسيد مصطفى اخلميين يف كتابه أسرار ملكوتية ما ينقلُه على سبيل املثال ال
لسي عن الـمجينقل عن الشيخ ، والشيخ البهامي من الذين ُعِرف عنهم القدرة اهلاملة يف علم اجلفر، البهامي

 -ضاً وهذا هو مصطلح عن علم اجلفر سنأيت على بيانه أي -من يل اجلفر اجلامع  :الشيخ البهامي بأنه قال
كتاب معروف من كتب العالمة   -من يل اجلفر اجلامع على وجه التمكن من مخراج قواعد األحكام للعالمة 

مين أمتكن يف التعامل مع علم اجلفر من  :الشيخ البهامي هنا يقول، كتاٌب معروفقواعُد األحكام  احللي 
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واستخراجُه ، مة ميكنه أن يستخرجهُ استخراج متام هذا الكتاب وهو كتاٌب كبري كتاب قواعد األحكام للعال
ألن ، قطعًا ال يعين أن مجيع ما يف قواعد العالمة قواعد األحكام للعالمة هو مطابق للواقعمن علم اجلفر 

ويف بعض األحيان ميكن أن الذين يتعاملون مع علم اجلفر ممنا يستخرجون ما هو موجوٌد على األرض 
سنأيت على بيان حقيقة علم اجلفر يف هذه احللقة ولكن نأيت فوظ حالـميستخرجوا ما هو موجوٌد يف اللوح 

غري موجودة يف كتب احلديث مذًا هذه النصوص نصوٌص ليست حديثية ، على بيان املطالب بالتسلسل
موعات احلديثية املعروفة بني الـمجأي واحد يراجع كتب احلديث اليت أشرُت مليها ، وهذه قضية قطعية

هذه نصوص جفرية وقلُت حبسب خربيت ال أملس فيها اللحن ، د هذه النصوصعلمامنا فإنه لن جي
املعصومي هذه قضيٌة أنا أعتقدها أنتم لستم ملزمون أن تعتقدوها ألن هذه النتيجة معتمدة على خربٍة 

أما القضية ، شخصية واخلربة الشخصية أنتم تقييمها راجٌع مليكم تقبلون ما تنتجُه هذه اخلربة أو ترفضونه
ِخذت من كتاب بنا احلديثية هذه نصوٌص جفرية أُ األوىل قضية قطعية هذه النصوص غري موجودة يف كت

  ؟وما هو اجلفُر العلوي ؟ما هو اجلفر :الكالم هنا، اجلفر
على سبيل ، وما أعرفهُ  يف البداية سنأخذ جولة يف الكتب اليت حتدثت عن اجلفر وبعد ذلك أبني ما أعتقدهُ 

دامرٌة جفرية يريد أن يقول بأن ، ل م ا نفتح الصفحة األوىل بعد الغالف هناك دامرة، كتاب: صاحب الاملثال
هذه الدامرة دامرٌة جفرية من شئونات علم اجلفر وهو يرمز بذلك مىل حقيقة املعلومات املوجودة يف هذا 

ك صو ر صوراً وكذل، الكتاب وهذه الدامرة موجودة مصورة يف كتب تتحدث عن علم اجلفر هذه الدامرة
، بالكرة األرضية ثالث صفحات هذه صفحة هنامن خمطوطات من أخطر املخطوطات  وعلق عليها مناذج

فيها وهي صفحاٌت ُأِخذت وصفحة بعدها ثالث صفحات وميكن أن تُقرأ الكتابة واضحة ، صفحة ثانية
ووضع لنا هذه الدامرة اجلفرية املؤلف نقل من اجلفر العلوي مث وضع ، من كتاب اجلفر العلوي الذي نقل منه

لكن هل أن هذه الصفحات هي من كتاب ، لنا صوراً من الكتاب الذي نقل منه واملؤلُف صادٌق يف ذلك
أصالً ، هنا يأيت سؤال ؟اجلفر العلوي األصليوهل أن هذه الدامرة هي من كتاب  ؟اجلفر العلوي األصلي
هناك كتاٌب كتبُه سيد األوصياء أو أمالُه على أحد ؟ يعين هل ه كتاب اجلفر العلويهل هناك كتاب أمس

، أبداً أنا هنا ال أنفي صحة املعلومات املوجودة يف الكتاب ، ال تستغربوا، اجلواُب كال ؟أمسُه اجلفر العلوي
والصور ، املعلومات املوجودة يف الكتاب منقولة من اجلفر العلوي وهذه الصورة هي صورٌة جفرية الدامرة

حىت ، ! ستتضح الصورة شيئًا فشيئاً ؟مذًا كيف يكون األمر، نقل منه املؤلف صور صحيحة للكتاب الذي
اجلريدة اليت عرضتها بني أيديكم يوم أمس اجلريدة املصرية صوت األُم ة يف الصفحة التاسعة من هذه اجلريدة 

الوسط تالحظون  الصورة املوجودة يف، مذا تالحظون الصورة املوجودة يف الوسط ؟ماذا وضعت من صورة
هنا ، صورة لدامرة يف أعلى هذا القسم من الصفحة، هنا صفحة من كتاٍب قدمي مكتوب وهنا صورة لدامرة
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أنا ال أقول الكالم املوجود يف اجلريدة ليس صحيحًا أبداً ، صورة لدامرة وهنا صورة لصفحٍة من كتاٍب قدمي
! ستتضح الصورة شيئًا فشيئاً ؟ىل أين أريد أن أصلتتساءلون م، املفاجأةهو نفس الكالم املوجود يف كتاب 

ألن مسألة اجلفر مسألة عويصة وكل الذين كتبوا عن اجلفر ممنا كتبوا يف دامرٍة تدوُر حول اجلفر يف فلك 
ونقلها من كتاٍب هو اجلفر العلوي يف املفاجأة نقلها بأمانة النصوص اليت نقلها حممد عيسى داود ، اجلفر

 حني أقول منسوٌب مىل سيد األوصياء ألنه مل يكن قد صدر منه بشكلٍ ، األوصياءمنسوٌب مىل سيد 
لكن املؤلف ، شيئًا فشيئاً ألنه ستتجلى لكم الصورة وال يعين ذلك أن املعلومات ليست صحيحة ، مباشر

ري مىل كرمٍز يشاملؤلف نقل لنا دامرة جفرية يف أول الكتاب  ، ورمبا املؤلف يعلم بذلك أو ال يعلم ال أدري
نفس الشيء هنا يف ، وميكن أن تُقرأمصدر املعلومات مث صّور لنا صوراً لصفحاٍت مكتوبة مكتوبة خبط اليد 

الصحيفة صاحب املقال أيضاً صّور لنا صفحًة من كتاٍب قدمي وصّور صورة دامرية فيها معلومات توجد مثل 
  .هذه الصور يف الكتب اليت تتحدث عن علم اجلفر

حقيقة اجلفر ، اٌب )حقيقة اجلفر عند الشيعة( ملؤلف معاصر للشيخ أكرم بركات كتاب مجيلمثاًل هذا كت
املؤلف تتبع كلمة اجلفر يف ، عند الشيعة كتاٌب مجيل ونافع ومفيد لكن كل ما فيه ال عالقة له بعلم اجلفر

تناول الروايات اليت وردت عن  يف املعاجم اللغوية يف كتب التأريخ يف أقوال العلماء مث   تتبع كلمة اجلفر، اللغة
أهل البيت ودخل يف حبث مواريث النبوة ودالمل اإلمامة حبٌث مجيل وحبٌث عقامدي لكن ال عالقة له 

فهو ال يُفِصُح عن شيٍء ألنه ال ميلك وحني يصل يف حديثِه مىل اجلفر العلوي مبوضوع اجلفر العلوي 
مثاًل يف هذا الكتاب باحث أن يبحث عن اجلفر العلوي  لذلك مذا أرادمعلوماٍت واضحة عن اجلفر العلوي 

وقلت ، كتاٌب آخر،  هذا كتابعن مركز اجلفر العلوي فإنه سيجد أن هذا الكتاب يبحُث يف فـ ل ٍك بعيد 
علينا أن ذكرها منقولة من كتبنا املعتربة الكتاب نافع واملعلومات املوجودة فيه صحيحة والنصوص اليت 

كتاب اجلفر عند الشيعة كتاٌب نافع جداً ومفيد ،  ن نضع األمور يف نصاهبا الصحيحنشخص األمور بدقة وأ
ومنقول من مصادر معتربة لكن هذا الكتاب يبحُث يف فلك بعيد عن اجلفر العلوي الذي يتحدث عنه 

آخر   مثاًل هذا كتابٌ ، املتحدثون بأنه من خالله نستطيع أن نصل مىل كثرٍي من احلقامق الغامبة عن أذهاننا
خصص ملؤلفه أبو الفضل الكاشاين وهو كتاٌب مجيل أيضًا عن سيد األوصياء ( أمري املؤمنني اسلو ) كتاب

، الباب اخلامس أسرار اجلفر، 331 :وينتهي يف صفحة 933:فصاًل كبريًا يبدأ هذا الفصل من صفحة
ي مع أن املعلومات حتدث عن اجلفر العلوي ولكن ال عالقة لكل ما جاء يف هذا الباب باجلفر العلو 

كتاب اجلفر   وماته علىلومفيدة وهو أساسًا أعتمد يف أكثر معاملوجودة يف هذا الباب معلومات نافعة 
هذا كتاٌب نافع أنا ال أنتقصُه ولكن هو يبحث يف موضوٍع بعيٍد عن النقطة ، للشيخ أكرم بركات العاملي

 املؤمنني ألبو الفضل الكاشاين كتاٌب نافع جداً أمري اوكتاب سلو ، ملوضوع اجلفر العلويواملركز األساسي 
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ومفيد مشحون باملعلومات وحىت هذا الفصل الذي خصصه الباب اخلامس أسرار اجلفر فيه معلومات قيمة 
ولكن املعلومات املوجودة املتناقلة بني علماء الشيعة وجاء أيضًا باستخارٍة جفرية من االستخارات املعروفة 

، وهو كتاب اجلفرانمذا أردنا أن نذهب مىل كتاٍب آخر كذلك أيضًا ،  ك اجلفر العلويتدور يف فلممنا هي 
قق ولكن أيضاً الـمحالكتاب بتحقيق هاشم عثمان مقدمة رامعة كتبها ، اجلفران اجلفُر األكرب اجلفُر األصغر

هاشم قق ـمحالمقدمة ، صفحة كتاب أصالً  009مقدمة كبرية يعين تصل مىل ، تدور يف فلك اجلفر العلوي
مقدمة  0110 : سنةالطبعة األوىلعثمان هذا الكتاب من منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

النافعة ولكنها تدور من بعيٍد حول ومقدمة مجيلة مشحونة باملعلومات ، 009 :صفحةلمحقق تصل مىل ل
ألمري املؤمنني ر الالمع والنو مث بعد ذلك يورد كتابني الكتاب األول كتاب اجلفر اجلامع ، اجلفر العلوي

لو كان هناك وقت   غورهسربمذا أردنا أن نوهذا الكتاُب أيضًا ، هذا الكتابصلوات اهلل وسالمه عليه 
هذا الكتاُب أيضًا يشتمل على رموز ورسوم جفرية من هذا النوع وقبل ، لقرأت نصوصًا من هذا الكتاب

لو كان ، هذه النقوش، تسمى بالدوامر اجلفرية مثل هذه توجد كثري من الدوامر، قليل رأينا الدامرة اجلفرية
هذا كما قلنا ما ُعنون هذا الكتاب كتاب اجلفر اجلامع والنور الالمع ، هناك جمال ولقفُت عندها وشرحتها

وهذا طلحة بن  كمال الدين أبو سامل حممداملنسوب ألمري املؤمنني والذي ذُِكر أمسه يف البداية قال الشيخ  
،  أشهر كتاب يف اجلفر منتشر يف الوسط السين هذا الكتاب كتاب اجلفر اجلامع والنور الالمع هو تقريباً 

أيضاً الدر املنظم يف السر األعظم ، أيضًا جاء مذكورًا هنا( الدر املنظم يف السر األعظم) كتاب ثاين أمسهُ 
ثرياً أيضًا هو فيه من الدوامر طلحة وهو يشبه النسخة األوىل كبن  لنفس املؤلف كمال الدين أبو سامل حممد

يعين هذا الكتاب عبارة عن ثالثة كتب املقدمة اليت كتبها هاشم عثمان وهي ، والرسوم والنقوش اجلفرية
والنور الالمع والكتاب الثالث وهو الدر املنظم والكتابان مقدمة عن اجلفر والكتاُب الثاين وهو اجلفُر اجلامع 

  .ا ملؤلٍف واحد كما يبدو من مقدمة الكتاباجلفر األكرب واجلفر األصغر مه
لع على هذه هذه الكتب كلها أيضاً ممنا هي تبحُث يف ميداٍن بعيٍد عن مركز اجلفر العلوي فلرمبا يأيت من يطّ 

فيها معلومات نافعة ولكن ، صدقوين لن ينال شيئًا حقيقيًا من هذه الكتبالكتب ويقرأ هذه الكتب لكنه 
هذا الصندوق أنا وضعت فيه نسختان  :هناك كتٌب أخرى مثالً ، يقة اجلفر العلويلن ينال شيئًا من حق

وهو أيضًا مكتوب عليه اجلفر اجلامع النسخة األوىل من هذا الكتاب ، مصورتان لكتابني من كتب اجلفر
قد ، هناك اختالف بني، املفروض أن تكون هذه النسخة مثل هذه النسخة لكنها ختتلف، والنور الالمع

جد بعض التشابه يف هذه الصور اليت تالحظوهنا ولكن هناك اختالف لو أردنا أن نقوم بعملية تطبيق يو 
ويف كل هذه وهذه أيضًا هي تدوُر يف ميداٍن بعيٍد عن اجلفر العلوي ، هذه نسخة، للمتون فهناك اختالف

فهذا حيتاج مىل لكنين لو أردُت أن اقرأ كل النصوص توجد نصوص منقولة عن اجلفر العلوي الكتب 
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الكتاب ، هذا مأخوذ أيضًا من مكتبة فارس حسن الساعدي، هذه طبعٌة أخرى اجلفر اجلامع أيضاً ، أسابيع
النسخ األخرى العنوان أيضًا خيتلف عن ، من الكتابوهو مطبوع طباعة حديثة فهذه صفحات يف البداية 

ُت ُكل  هذه النماذج ألجل أن نصل مىل أنا أورد، نفس العنوان واملؤلف نفس املؤلف لكن الُنسخ ختتلف
وممنا هذه الكتب حىت لو كانت بالنحو احلقيقي أن ما يقال يف هذه الكتب ليس هو اجلفر العلوي نتيجة 

،  يف هذا الباب الكتاب الذي هو دوامر العلوملرمبا من الكتب املهمة ، نافعة فهي تدور حول اجلفر العلوي
املريزا اإلخباري الذي ، رضوان اهلل تعاىل عليهوم هذا الكتاب للمريزا اإلخباري دوامر العل، كتاب دوامر العلوم

الشيخ كاشف الغطاء رمحة اهلل ورمبا حتدثُت عنه يف برنامج ملف ُّ العصمة ، قُتلحكم بعض العلماء بقتلِه 
وسى كاشف وهو يتحدث عن مقتلِه بعدما أفىت الشيخ ميف الطبقات اجلعفرية يف العبقات العنربية عليه 

كما   :الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء يقول وهو يتحدث عن تأريخ مقتله فيذكر يقول، الغطاء بقتلهِ 
على كتاٍب من مصنفات أستاذِه وهو  خبط بعض تالميذِه وُمريديه  -شيخ كاشف الغطاء الهو  -وجدتُه 

وهو كتاٌب فيه جداول  فيه لكل علٍم باب - هذا هو الكتاب ذخرية األلباب -كتاب ذخريُة األلباب 
ويذكر ما كتبه تلميذُه على هذا  -واجلفر والرمل وما أشبهها كعلم احلروف العلوم خصوصًا الرياضية منها  

عبد بن  عبد النيببن  اجللية واخلفية حممد: وهو من مصنفات العالمة اجلامع جلميع العلوم قال -الكتاب 
  .كالممىل آخر ما قالُه من ال -الصانع النيشابوري 

رمحة اهلل عند أحفاد املريزا اإلخباري هناك وثامق موجودة ، أر خ ملقتلِه قبل أن يُقتلوباملناسبة املريزا اإلخباري 
ينذرُه بأنه سُيقتل ومن مجلتها ما أرخُه لقتل نفسِه قبل أن عليه من مجلتها رسالة من الشيخ أمحد اإلحسامي 

لو حسبناها حبساب األجبد حبساب اجُلمل الكبري  -ٌق ُغِلب وقد أر خ ذلك حبساب األجبد صدو  -يقتل 
يعين هو والعبارة واضحة تشري مىل مظلومية هذا الرجل  -صدوٌق ُغِلب  - 0090 :يأيت تأريخ الوفاة سنة

استخراجه ، تشري مىل ذلكعند أسرة املريزا اإلخباري هناك وثامق موجودة ، حدد تأريخ قتلِه قبل أن يُقتل
هذا الكتاب دوامر العلوم  ، قطعًا انتفاعه من علم اجلفر ومن العلوم املرتبطة هبذا العلمملعلومات ملثل هذه ا

النسخة هذه وهي كتاٌب خّلص  فيِه العلوم الغريبة وعلوم أخرى جعلها يف شكل دوامر لكن مع األسف 
املؤلف كان خبرياً ، فقطعًا األخطاء ليست من املؤل، ال ختلو من أخطاءالنسخة الوحيدة املوجودة يعين 

جداول احلروف واحلساب والدوامر ، هذه هي جداول من هنا تبدأ، تالحظون الصور، جدًا يف هذه العلوم
من خالل ، أخطاء اخلطاطني، لكن كما قلت هذه النسخة ال ختلو من أخطاءاجلفرية يف هذا الكتاب 

أن الذي كتبها فارسٌي فاختلطت عليه وواضح هذه األخطاء عثرُت على بعض األخطاء تدقيقي يف النسخة 
خصوصًا وجدُت أن عنده اشتباه بني حرف الطاء والتاء وألن الُفرس ال فبدل مواضع احلروف احلروف 

لكن يلفظون الطاء يلفظوهنا بشكٍل ُيشابه التاء فيبدو أن االشتباه من هنا حصل ويف مواطن أخرى أيضًا 
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ندقق فيه كاتبُه عامٌل هبذا العلم لكنه ما كشف عن أسرار علم  هذا كتاٌب ُكِتب  حول اجلفر لو أردنا أن
أو األسس أو األصول هلذا العلو وهي غري اجلفر وممنا فقط وضع بعض املعلومات اليت تشكل البدايات 

واضحة الذي ال يعرف تفاصيل هذا العلم ال ميكنه أن يفهم ماذا جاء يف هذه الدوامر ويف هذه الرموز وهي 
  .اً غري واضحة بسبب الطباعة الرديئةباملرة أيض

( أسرار ملكوتية ومشراقات عرفانية) كتاٌب آخر وهو كتاب السيد مصطفى اخلميين رضوان اهلل تعاىل عليه
واألرقام وهلا مساٌس بعلم اجلفر هذا الكتاب يف أوامله قسٌط ال بأس به حتدث يف مطالب تتعلق باألوفاق 

هي يف حاشية ضاً هذه املطالب اليت حتدث عنها السيد مصطفى اخلميين وأشار مىل علم اجلفر ومع ذلك أي
كتاب اجلفر من ما هو من أكثر الكتب  اربهناك كتاٌب للسيد حيدر احلسيين ، وليس يف املركزعلم اجلفر 

ة يف علم اجلفر ولكنه أيضًا حتدث يف علم اجلفر تالحظون الدامرة اجلفريحتد ث  أكثر الكتب اليت مر  ذكرها 
السيد حيدر احلسيين من العلماء املعاصرين من تالمذة السيد الكشمريي عبد الكرمي ، موجودة على الغالف

حتدث يف جوانب أيضًا ما ذكرُه السيد حيدر احلسيين ، الكشمريي العارف املعروف رضوان اهلل تعاىل عليه
وسآيت على الصورة ، له أنظمة حرفيةعلُم اجلفر ، وممنا يف تفاريع العلممن علم اجلفر ال يف مركز العلم 

هناك النظام له أنظمة حرفية هناك أنظمة األنظمة العشرة األساسية لعلم اجلفر ، اإلمجالية لعلم اجلفر
: هناك النظام األجبدي الكبري والصغري ما دي للعلم هو أربعة أنظمةاألجبدي وهو معروف والنظام األجب

ولكل حساب من هذين احلسابني هناك صنفان من مل الصغري يسمى حبساب اجُلمل الكبري وحبساب اجلُ 
يعين احلساب األجبدي ومن كان هو احلساب الكبري هو املعتمد يف علم اجلفر ويف ، غريبممشرقٌي و احلساب 

فاحلساب األجبدي عبارة عن مُجل كبري مشرقي ومُجل كبري ، اليت تدور حول هذه املطالبأكثر العلوم 
وعندنا النظام األبتثي وعندنا النظام األيقغي وعندنا ، مشرقي ومُجل صغري مغريب أيضاً  ومُجل صغري، مغريب

النظام األهطمي وعندنا نظام كذلك النظام األسحيت وعندنا كذلك نظام األدكظي واألجنذي واألسبعي 
هذه األرقام ، اوختتلف احلسابات واألرقام فيهوالسمعين واألسغين هذه الُنظم األساسية تتشكل فيها احلروف 

ما حتدث عنه السيد حيدر احلسيين هنا حتدث عن دوامر متفرعة ، واحلسابات هي األصلية األنظمة األصلية
ية األهبشية وغريها هذه دوامر متفرعة عن األنظمة صر ممثل الدامرة األنسغية األوكغية كذلك األجهزية األ

لتشكيل اجلداول اجلفرية لكن يبقى هذا الكتاب كتاب  اليت تكون أساسًا وقانوناً احلرفية والرقمية األساسية 
اجلفر للسيد حيدر احلسيين رمبا أكثر من بقية الكتب حتدث عما يتعلق باجلفر ولكن لو رجعتم مليه أيضاً  

كتاب اجلفر للسيد حيدر احلسيين لكن لو رجعتم مليه أيضًا لن يعطيكم صورة ،  كتاٌب نافع ومفيد جداً 
  .لويواضحة عن اجلفر الع

مشس املعارف ( مشُس املعارف الكربى) هذا كتاٌب آخر أيضًا وهو معروٌف عند املشتغلني يف هذه املطالب
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 :نور للمطبوعات سنةالالكربى كتاٌب مؤلٌف على الذوق املخالف ألهل البيت هذه الطبعة مؤسسة 
ُر الصادق رضي اهلل فصٌل يف معرفة اجلفر الذي ذكرُه اإلمام جعف :وما بعدها 930 :من صفحة 0113

األرقام املوجودة هنا والكتاب بشكل عام من ، أرقام خاطئة غري صحيحة، طبعًا ما مذكور من أرقام -عنه 
لذلك من يريد أن يعتمد عليه وهو كتاب خمالف ألهل أولِه مىل آخرِه األرقام املوجودة فيه غري صحيحة 

، األرقام اخلطأ من املطبعة يبدو ومال ليس من املؤلفالبيت يف منهجِه وطريقته لكن من يريد أن يرجع مىل 
وهو مع ، كل األرقام أرقام خاطئة غري صحيحةاألرقام املوجودة أمامي أرقام خاطئة حني دققت النصوص  

أكثر من املعلومات اليت  معلومات كيعين ال يعطي، ذلك يتحدث يف دامرة ليست قريبة من اجلفر العلوي
  .مرت يف الكتب السابقة

منها ما هو ملؤلٍف غري ولكن هذه مناذج خمتلفة منها ما هو ملؤلٍف شيعي يضاً أهذه مناذج هناك كتب أخرى 
ومنها ما مثل مشس املعارف مثل كتاب دوامر العلوم يف العلوم الغريبة منها ما هو لكتاب متخصص شيعي 

كل هذه ،  حلديث وغري ذلكمنها ما كان احلديث فيه يف دامرة اللغة وعلم ا، هو غري متخصص يف ذلك
باعتبار فيه حديث عن اجلفر أن يأخذ كتاب املفاجأة يعين اآلن لو أراد منسان الكتب اليت مر ذكرها 

ر احلسيين دوكتاب اجلفر للسيد حيومشس املعارف الكربى  وصور من الكتابونصوص منقولة العلوي 
امر العلوم هذا الكتاب للمريزا اإلخباري ودو وأسرار ملكوتية ومشراقات عرفانية للسيد مصطفى اخلميين 

يف الصندوق اجلفر أمري املؤمنني وكتاب اجلفر والكتب اليت كانت موجودة هنا  اوكذلك كتاب اجلفران وسلو 
وكتب أخرى أيضاً أشرت مليها وما جاء مذكوراً يف هذه الصحيفة لو أردنا أن جنمع كل  اجلامع والدر املنظم

صل مىل صورة واضحة عن اجلفر العلوي كما قلت قبل قليل هل اجلفر العلوي  هذه املعطيات فإننا لن ن
كتاب؟ قلت ال اجلفر العلوي ليس بكتاب وممنا هناك كتب خمتلفة قال مؤلفوها بأن هذا الكتاب هو اجلفر 

 املنام هلم هذا الكتاب مهلامًا وبعضهم قال بأنه رأى النيب أو رأى أمري املؤمنني يفالعلوي بعضهم قال بأنه أُ 
وعلمه قواعد معينة وعلى أساسها ألف هذا الكتاب وبعضهم نقل من كتاٍب فقال بأن هذا الكتاب هو 
اجلفر العلوي كما هو احلال يف كتاب املفاجأة هل ما يف هذه الكتب معلومات خاطئة أن ال أقول هكذا 

العلوي أو ليست هلا صلة من اجلفر  ةالنصوص اليت جاءت يف هذه الكتب ال أقول بأهنا مل تكن منقول
  ؟باجلفر العلوي ولكن ما هو اجلفر العلوي

لرمبا أفضل عبارة وجدهتا يف الكتب قيلت عن اجلفر العلوي هو ما ذكره الشيخ اإلحسامي يف شرح الزيارة 
اجلامعة الكبرية عبارة من سطٍر واحد لكنها قد تكون أوضح من غريها هذا هو اجلزء الثاين مكتبة العذراء 

ِة ِعْندَُكمْ  :عند شرحه لعبارة 011فحة: ص واجلفر الذي فيه علوم  -يعدد املواريث ويقول  .َوميراُث النُّبـُو 
 -وعند صاحب األمر  واألنبياء واملرسلني واملشهور أنه الكتاب املعروف املرموز الذي بيننا وقيل غريه وه



 الحلقة السابعة والعشرون لوات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا ص

- 111 - 

مرموز كتاٌب  يعين هناك كتابٌ  -وز الذي بيننا الكتاب املعروف املرم -عّرف كتاب اجلفر بأنه كتاٌب مرموز 
رمزي مرموز يعين كله رموز يعين ال توجد فيه نصوص هو هذا الكتاب الذي يقال عنه اجلفر العلوي السؤال 
هنا هذا الكتاب املرموز هل كتبه سيد األوصياء بيده؟ مذا كان هناك عندنا كتاب مرموز يسمى بكتاب 

ال يوجد كل ذلك مذاً ، اجلواب ال ؟م أحداً بذلكهل أماله على أحد؟ هل علّ  اجلفر العلوي هل كتبه بيده؟
  ؟ما هو اجلفر العلوي

اجلفر العلوي هو علٌم وليس كتاب فارٌق بني أن نقول عن شيٍء هو علم وأن نقول عن شيٍء هو كتاب قد 
جلفر العلوي ال منلك  يكتب العلم يف الكتاب ولكن العلم شيء والكتاب شيء حنن ال منلك كتابًا امسه ا

حني أقول حنن ال منلك أحتدث عن شيعة أهل البيت ال ، كتاًب هكذا ال يوجد كتاب امسه اجلفر العلوي
ما هو علم ، اجلفر العلوي، منلك كتابًا امسه اجلفر العلوي وممنا منلك علمًا يعلم به البعض امسه علم اجلفر

اجلفر أواًل ما معىن كلمة اجلفر وسآيت على بياهنا بعد علم  ؟كيف هو،  ما هي هيئته، اجلفر ما هي صورته
اجلفر تعين اجللد جلد احليوان املدبوغ يقال له اجلفر اجللد الذي يدبغ ويهيأ للكتابة عليه يسمى ، قليل

باجلفر على أي حاٍل اجلفر هو عنواٌن لعلٍم من خالل هذا العلم تستكشف الكثري من احلقامق أنا أحتدث 
، وي الذي وصل مىل شيعة عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه قلت هو ليس بكتاب وممنا هو علمعن اجلفر العل

اجلفر العلوي هو علٍم خيتلط فيه ما عالقة له باحلروف وما عالقة له باألرقام هو هندسٌة من نوٍع آخر اجلفر 
خلرامط ميكن من خالهلا أن م مىل خرامط هذه االعلوي هو عبارة عن خريطٍة كبرية هذه اخلريطة الكبرية تُقسّ 

ب املعىن حبسب ما يقوله أقرّ ، نصل مىل معرفة أحداٍث من كانت يف املاضي أو يف احلاضر أو يف املستقبل 
خرامط علم اجلفر أو جداول علم اجلفر ما هي؟ علم اجلفر ينقسم مىل أربعة أقاليم يعين ، هم علماء اجلفر

ف بأن هناك أربعة أقاليم مقليم الشمال مقليم اجلنوب مقليم الشرق الذي يكون عاملاً بعلم اجلفر البد أن يعر 
مقليم الغرب هناك أربعة أقاليم اإلقليم الشمايل اجلنويب الشرقي الغريب كل مقليٍم من هذه األقاليم مقسٌم مىل 

  .كل مقليم مقسم مىل سبع ممالك هذه احلاسبة أمامي استعني هبا على حساب األرقام،  سبع ممالك
يف كل مملكة من املمالك  01أربعة يف سبعة يساوي نضرب أقاليم أربعة يف كل مقليم سبع ممالك  قلت

أربع أقاليم كل مقليم سبع ممالك هو قلت ، مدينة 713يكون عندنا  01يف  01مدينة نضرب  01هناك 
عندنا  حملة يكون 01يف  713حملة مذا نضرب  01مدينة كل مدينة فيها  01وكل مملكة هي عبارة عن 

وكل بيت يسكن فيه أربع أنفار  303333بيت يكون عندنا الناتج  01كل حملة فيها ،  حملة 00330
هذا هو علم اجلفر وتلك قواعد جداوله رمبا يعجبكم أن ترون هذه  0331303يكون الناتج عندنا 

شاشات التلفزيون هذه جداول علم اجلفر وهذا هو اجلفر العلوي ورمبا يعرض هذا ألول مرٍة على ، اجلداول
هذا اإلقليم األول واإلقليم الثاين وهذا اإلقليم الثالث والرابع قلت هناك أربعة أقاليم اآلن مذا نتصفح هذا 
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الكتاب هذه هي جداول اجلفر العلوي هذا هو اجلفر العلوي ليس كتاباً كله جداول هذه هي جداول اجلفر 
 هذين الكتابني نفس الشيء جداول هنا أيضًا من أوله العلوي هذا هو اجلفر العلوي يف وجهه احلقيقي يف

اجلفر العلوي هو هذا جداوٌل من أوله مىل آخره هناك ، مىل آخر صفحٍة فيه هو كله جداول، مىل آخره
مدينة  01أربعة أقاليم كل مقليم فيه سبع ممالك يف كل مملكة ، جدول يعين عندنا أربع أقاليم 313عندنا 

يف  01مذا نضرب 01ويف كل مملكة  01فإذا كان عندنا أربع أقاليم يف سبع ممالك مدينة يعين صفحة  01
لة أو الـمحسطر يعين حملة يعربون عن السطر ب01يف كل جدول وهو ميثل املدينة موجود  713، 01

بيت خانة موجود مذا  01يف كل سطر ، سطر موجود 00330الناتج  01يف  713باحلي فإذا ضربنا 
خانة هذا املربع الصغري يعين يف كل الكتاب عندنا ، خانة 303333ون عندنا يك 01ضربنا يف 
خانة موجودة يف هذا الكتاب كل خانة موجود فيها أربعة حروف يعين مذا ضربنا يف أربعة يطلع  303333

حرف هذا هو عدد احلروف املوجودة يف جداول اجلفر العلوي كل خانة من هذه  0331303عندنا 
أربع حروف منظمة ومنسقة على أسس وقواعد ال ميكن أن جتد خانة تشبه خانة مذا وجدت اخلانات فيها 

حرف مذا وجدت تشابه يف خانة من  0331303خانة يف هذه اخلانات يف هذا العدد من احلروف 
اخلانات فإن النتامج ستكون خاطئة يف أي مكان من األمكنة النتامج اليت ستستخرج من هذه اجلداول 

 ضالتطئة يعين مثاًل لنفرض مثاًل خطأ ذبابة ووقعت على حرف التاء فجعلت منه ثاء بسبب فستكون خا
العني تكون ، الذبابة أو نقطة حرب وجئت فقرأهتا أنت ثاء أو يف الطباعة مثاًل لو طبعت فإن ذلك سيؤدي

مج اليت تستخرج من غيًا مثاًل أو اجليم تكون خاء أو احلاء تكون جيم فإن ذلك يؤدي مىل اختالل يف النتا
 مذاً ما هو اجلفر العلوي؟ ، هذه اجلداول

جداول اجلفر هذه هي ، اجلفر العلوي هو منظومة متألفة من عدة أشياء أوالً: جداول اجلفر وهي هذه
جدول هي جداول اجلفر العلوي هذه اجلداول البد أن تكون صحيحة البد أن تكون  713املوجودة بيننا 

منسقة بشكل صحيح وهذه اجلداول اليت أمامي حبسب ما دققتها جداول مضبوطة جداً هذا أواًل البد من 
 يوصلك مىل شيء كمن مثاًل عنده جهاز وجود اجلداول وال يكفي أنك متتلك اجلداول امتالك اجلداول ال

الكمبيوتر اهلارد وير هو ال ميلك السوفت وير ال ميلك الربجميات الربامج املشغلة للجهاز ماذا ينتفع من 
اجلهاز؟ البد أن يكون هناك السوفت وير هذه اجلداول لو كانت صحيحة ودقيقة وعلى أمت وجه وميلكها 

رك اآللية اليت من خالهلا ينتفع اإلنسان فيستخرج املعلومات من الـمحشخص ال ينتفع منها البد من وجود 
هذه اجلداول ومال اجلداول لوحدها ال تكفي ومن كان نفس نظم اجلداول وترتيبها حيتاج مىل علم كيف تنظم 

السيد ، اجلداول؟ جداول هبذه األعداد املليونية من احلروف حتتاج مىل جهٍد جهيد مىل عمل متواصل
م ا زرته ووجدت عنده بعض ـل –اخلميين ينقل عن أحد علماء اجلفر وهو يعرفه ينقل عنه يقول  مصطفى
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اليت مذا كان صرف عمره الشريف يف تأليف العلوم الظاهرة رمبا بلغت مصنفاته  -يف علم اجلفر  -خمطوطاته 
جملد يعين  001لسي حبار األنوار الـمجواحد من مؤلفات  -لسي الـمجحسب ما قال مبقدار مصنفات 

هو يعتقد أنه لو صرف جهدًا على مجع احلديث وتأليف الكتب يف العلوم الظاهرة كما ينقل السيد 
جلد هناك  001واحد من مؤلفاته حبار األنوار ، لسيالـمجمصطفى اخلميين أللف كتبًا بقدر الشيخ 

  .وجود اجلداول اجلفر هو فإذاً أول شيء يف علم، لسيالـمجمؤلفات كثرية أخرى عند الشيخ 
املعرفة بقواعد وقوانني للتعامل مع هذه اجلداول الستخراج ، ن وجود اآلليات والطرق والوساملوثانياً: البد م

املعلومات وال يوجد أحد على حد علمي أنه قادر على أن يستطيع أن يستخرج كل شيٍء من هذه اجلداول 
جمموعة من القواعد جمموعة من القوانني حبسب ألنه كل املتخصصني على طول التاريخ كل واحد يعرف 

ابن عريب حميي ، اخلربة واملمارسة يف استخراج املعلومات من هذه اجلداول على سبيل املثال مثاًل ابن عريب
الدين ابن عريب العارف الصويف املعروف كان من املطلعني على هذه العلوم ومن العارفني بأسرار هذه العلوم 

به يف التعامل مع هذه اجلداول الشيخ البهامي أيضًا ورمبا الشيخ البهامي متيز بأسلوبه يف عنده طرقه وأسالي
التعامل مع اجلفر العلوي بنحٍو أعمق وأدق من اآلخرين املريزا اإلخباري أيضًا وغريهم مناذج عديدة من 

اليت يستخرجها زيد ال الذين كانت هلم خربة وحتدث املؤرخون عنهم كل واحد ميتلك أسلوبًا يعين النتيجة 
تكون بالضبط مثل النتيجة اليت يستخرجها بكر أقرب القضية مبثال يعين اآلن مذا عندنا جهازان كمبيوتر 

موجودة يف اجلهازين ونفس الكفاءة ولكن نأيت بشخصني فت وير نفس الربامج نفس النوعية ونفس السو 
امج املوجودة ونطلب منهم بعض املسامل اليت نريد خربهتما خمتلفة يف التعامل مع جهاز الكمبيوتر ومع الرب 

أن نستخلصها أن نستفيدها أن نستخرجها أن نرتبها من خالل جهاز الكمبيوتر والربامج املوجودة فيه 
سوف ال ينتج االثنان نفس الناتج يعين لو طلبنا مشروع معني من املهندس األول ومشروع نفس املشروع 

از كمبيوتر واحد وبرامج موحدة سيختلف الناتج الذي يستخرجه كل مهندٍس نطلبه من املهندس الثاين جه
القضية بالضبط يعين مثاًل األسلوب الذي يستعمله الشيخ البهامي خيتلف عن األسلوب الذي ، عن اآلخر

الذي يستعمله مثاًل املريزا اإلخباري أو غريه أو العامل الذي حتدث عنه زين العابدين األهبري العامل اجلفري 
هذه العلوم هو عامل مبراين زين العابدين  معروف متخصص يف حتدث عنه السيد مصطفى اخلميين عامل

لتعامل مع هذه فكل واحد عنده طريقة خاصة يف ، سنةاألهبري تويف قبل أربعني سنة أكثر من أربعني 
توافقة عند اجلميع ألنه وم متطابقةستخرج من نتامج من اجلفر ليس بالضرورة أن تكون اجلداول لذلك ما يُ 

لة النفسية احنن ال منلك طريقة واحدة الستخراج املعلومات العامل الذايت للشخص أيضًا له مدخلية احل
  .القضية لنعرف بالضبط ما هو اجلفر العلويهذه اآلن قبل أن نتوسع يف ، للشخص أيضاً هلا مدخلية

وثانياً: قواعد وأساليب للتعامل مع هذه ، هندسٍي معني اجلفر العلوي مذاً أواًل: هو جداول مبنية على أساسٍ 
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ذكر وثالثاً: هناك تفريعات هلذه اجلداول هذه التفريعات هي اليت يف الغالب تُ ، اجلداول الستخراج املعلومات
يف الكتب اجلفرية اآلن مثاًل هذه الكتب اليت أشرت مليها قبل قليل وعرضت بعضها على شاشة التلفزيون 

اجلفر وهناك  بعلمها من معلومات هذه معلومات تقع يف حواشي اجلفر تفريعات وهي ملحقٌة ما ذكر في
كتاب   يعينمستخرجات علم اجلفر هي هذه اليت جاءت يف كتاب املفاجأة ، مستخرجات علم اجلفر

املفاجأة حني نقل املؤلف عن كتاٍب مكتوب صورة الكتاب مكتوبة ونقل نصوص مكتوبة فهو ما نقل عن 
الكتاب كتاب اجلفر هو هذا وممنا نقل من مستخرجاٍت أخذت من جداول اجلفر فهناك جداول  أصل

اجلفر وهناك أسلوب التعامل مع جداول اجلفر وهناك حواشي اجلفر كاليت جاءت مذكورة يف هذه الكتب 
 وأمستخرجات اجلفر هي هذه النصوص اليت نقلها صاحب كتاب املفاجأة ، وهناك مستخرجات اجلفر

لنصوص اليت كتبت يف النصوص األخرى على سبيل املثال مثاًل نصًا من من مستخرجات ابن عريب وذكر ا
 وهو يتحدث عن ممام زماننا ماذا يقول؟  933هذا النص يف الفتوحات املكية يف اجلزء الثالث الباب 

ليه يف نفسه ما لو  ظهر من الدين ما هو الدين عويدعو مىل اهلل بالسيف فمن أىب قتل ومن نازعه خذل يُ 
املذاهب من األرض فال يبقى مال الدين اخلالص أعداءه  فعكم به ير كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حل  

م ا يرونه من احلكم خبالف ما ذهبت مليه أممتهم فيدخلون كرهاً حتت حكمه مقلدة العلماء أهل االجتهاد لِ 
هذا نصٌّ مستخرٌج  -ه عامة املسلمني أكثر من خواصهم خوفًا من سيفه وسطوته ورغبًة فيما لديه يفرح ب

استخرجه ابن عريب ومذكور يف الفتوحات املكية وكذلك يف كتبه األخرى ورمبا ذكره يف كتٍب أخرى بصيغٍة 
أخرى ختتلف ألنه نفس املستخرج ميكن مذا أعاد استخراج املسألة أكثر من مرة ميكن أن خترج مليه يف أكثر 

هم ، دنا نصوص جفرية مستغلقة مىل اآلن مل يستطع علماء اجلفر أن يصلوا مىل نتيجتهامن نص وهناك عن
استخرجوها استخرجوا النص من اجلداول اجلفرية لكنهم ال يستطيعون تفسريها على سبيل املثال حىت يف  

امه فهذا عندما يبلغ بسم اهلل الرمحن الرحيم يومًا مت - 030كتاب املفاجأة هناك نصٌّ ذكره يف صفحة: 
هذا النص معروٌف بني علماء اجلفر  -خروج اإلمام ويوم تبلغ نقطة الباء دورهتا ولب جوهرها تكون البيعة 

نصٌّ مل يستطع أحد أن يعرف أسراره وأن يصل مىل نتيجته ألنه حيدد زمان الظهور بنحٍو دقيق لذلك ال 
عندما يبلغ بسم اهلل  -ت حلواًل حقيقية يستطيع أحد أن يعرف حل هذا اللغز وضعوا له حلواًل لكنها ليس

  .الرمحن الرحيم يوماً متامه فهذا خروج اإلمام ويوم تبلغ نقطة الباء دورهتا ولب جوهرها تكون البيعة
هناك نصٌّ آخر منقوٌل عن اإلمام احلسن العسكري صلوات اهلل وسالمه عليه منقول يف كتاب الدرة الباهرة 

كلمة منقولة عن اإلمام ،  ف الطاهرة من تأليفات قطب الدين الكيدريمن أصداف الطاهرة من األصدا
قد صعدنا درى الحقائق بأقدام النبوة والوالية ونورنا سبع طرائق بأعالم  -احلسن العسكري يقول 

الفتوة والهداية ونحن ليوث الوغى وغيوث الندى وفينا السيف والقلم في العاجل ولواء الحمد 
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لبس طنا خلفاء الدين وحلفاء اليقين ومصابيح األمم ومفاتيح الكرم فالكليم أُ والعلم في اآلجل أسبا
حلُة االصطفاء لما عهدنا منه الوفاء وروح القدس في جنان الصاغورة ذاق من  صطفاء أوالحلة ا

ونا حدائقنا الباكورة وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية صاروا لنا ردئًا وصونًا وعلى الظلمة إلبًا وع
وسينفجر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى  -يشري مىل وقت الظهور  - وسينفجر لهم ينابيع الحيوان

وضعوا هلا شروحًا كثرية ولكن ما صولوا مىل ذلك  - مجتمع النيران لتمام الروضة والطواسين من السنين
م ينابيع الحيوان بعد وسينفجر له -هذه حقامق لن تتضح مال يف ظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 

اجلفريون وضعوا هلا حلواًل ولكنهم ما وصلوا  - لظى مجتمع النيران لتمام الروضة والطواسين من السنين
ستخرج أن اجلفر جداوٌل هلا هندستها اخلاصة وقواعد وقوانني تُ  امذًا اخلالصة اليت نصل مليه، مىل احلقيقة

اجلفر وهناك قواعد مثل قواعد الرياضيات الستخراج املعاين  وهذه اجلداول ممنا يكتبها املتخصصون يف علم
ستنطق حروف واملطالب هناك عملية تسمى بعملية االستنطاق استنطاق احلروف وهي اليت من خالهلا تُ 

املعلومات اليت تستخرج هي مستخرجات اجلفر وهي يف الغالب اليت ، هذه اجلداول فتستخرج املعلومات
ليس هناك من كتاٍب فيه نصوص يسمى  فل هذا منقوٌل من اجلفر العلوي ومال يكون احلديث عنها ويقا

  .كتاب اجلفر العلوي
، جدول كما أريتكم الصور يف هذه اجلداول 713اجلفر العلوي هو علٌم وقلنا بأن عدد جداول هذا العلم 

قليل بأن املعلومات فهذه هي جداول اجلفر العلوي احلقيقية اليت تستخرج منها املعلومات وكما قلت قبل 
املستخرجة أواًل للعامل الذايت للشخص مدخلية يف حتديد نوع املستخرج ولقابليته يف التعامل مع اجلفر كما 
قرءنا قبل قليل كيف أن الشيخ البهامي يقول من يل من التمكن على أن استخرج كتاب قواعد العالمة احللي 

، يستخرج قواعد العالمة احللي مذا كان هو كتاب حديثي من كتاب اجلفر يعين من هذه اجلداول ومال كيف
اتضحت لكم الصورة قبل قليل قرأت كالم الشيخ البهامي وكنت متعمدًا يف قراءته كي أشري مىل هذه 
احلقيقة كيف يستخرج قواعد العالمة من كتاٍب حديثي يتحدث عن حوادث يف مستقبل الزمان يعين لو  

كتاب املفاجأة عن زماننا هو هذا اجلفر العلوي كيف تستخرج منها كانت هذه النصوص املوجودة يف  
ال ميكن ذلك وممنا تستخرج القواعد الفقهية وسامر أبواب العلوم األخرى من خالل هذه  ؟قواعد فقهية مثالً 

اجلداول هذه اجلداول ميكن أن يستخرج منها ما يتعلق باملاضي كشف حقامق يف املاضي كشف حقامق يف 
و كشف حقامق يف املستقبل قطعًا ما يقع يف املستقبل فهو خاضٌع للبداء أيضًا هذه اجلداول ال احلاضر أ

فوظ قد تكون بعض املعلومات تكون واقعة قطعًا والبد أن تقع كظهور اإلمام عليه الـمحخترب عن اللوح 
ثل ما ميكن أن يسمى السالم فهو من امليعاد وحقامق أخرى فيخرب عنها اجلفر لكن باجلملة هذا الكتاب مي
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اإلخبارات خاضعة للبداء ومرت علينا لو أخربنا فإن هذه األحداث ميكن أن تتغري حىت  ،والـمحبلوح 
تومة خاضعة للبداء ما يستطيع أن يستخرجه هذا الـمحالروايات يف احللقة املاضية كيف أن العالمات 

اء كان ذلك يتعلق بظهور ممام زماننا أو توم من األحداث والوقامع سو الـمحالكتاب هو أن يستخرج لنا 
حبياتنا الشخصية أو حبياة اآلخرين األحداث بشكل عام هذا الكتاب هو صورٌة رمزيٌة ملا جيري من أحداث 
ووقامع وهذه األحداث والوقامع صورة هبذا التصوير احلريف هناك عالقة بني احلروف واألرقام وبني الكامنات 

  .واسع امسه علم الطالسم هناك ترابط هناك علم علمٌ 
حيان البعض يتصور أن بن  علم الطالسم علٌم واسع من العلوم الغريبة وهو علٌم علمه اإلمام الصادق جلابر

علم الطالسم هو هذه الرقع أو الرقى اليت تكتب بشكل مربعات أو دوامر توضع فيها أمساء غريبة أو أرقام 
السم كلمة الطالسم كلمة غري موجودة يف لغة العرب موجود علم الط، أو حروف علم الطالسم علٌم واسع

عندنا الفعل طلسم موجود هذا الفعل يعين اكفهر يقال فالن طلسم وجهه يعين وجهه مكفهر وجهه عبوس 
لكن الطالسم هي مجٌع ليس لطلسم وممنا مجٌع لِطلِّسم مشددة الالم وهي يف أصلها ط ل سم ولكن ثقل 

رت الشدة ِطلِّسم أو ط ل سم مذا قلبت فإهنا تعطينا كلمة مسلط علم الطالسم علٌم الكلمة قيل ِطلِّسم كس
حياول أن يصل مىل التسلط على ما وراءيت املادة أليس هناك عامل  يسمى بعامل املثال هناك عامل يسمى 

ذهب مىل زيارات ني نحينما نقرأ يف مفاتيح اجلنان ح بعامل املثال هناك عامل يسمى بعامل األشباح حنن مثالُ 
َأْشَهُد َأن  َدَمَك َسَكَن ِفي الُخْلد َواْقَشَعَرْت َلُه َأِظَلُة  -سيد الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه فنقرأ مثاًل 

أظلة العرش عامل األظلة والذي قد يعرب عنه بعامل األمثلة حنن مثاًل حينما نقرأ يف األدعية  - الَعْرش
النصف من شعبان من مجلة األدعية اليت تقرأ يف ليلة النصف من شعبان الدعاء  املستحبة اليت تقرأ يف ليلة

َسَجَد َلَك َسوادي  -الذي كان يقرأه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يف سجوده يف هذه الليلة فيقول 
ى بعامل سوادي وخيايل اخليال هنا مشارة مىل تلكم األظلة مىل عامل يسم - وَخَيالِي وآَمَن َلَك ُفؤاِدي

األشباح يف الروايات وهو عامل األمثلة باصطالح الفالسفة علم الطالسم علٌم يتعامل مع هذه املرحلة 
الواقعة فيما بني املادة وما بني عامل األشباح مبينٌّ على أي أساس؟ مبينٌّ على أساس أن هناك عالقة ذاتية 

ا الشيء بشجر هناك عالقة ذاتية بني هذه فيما بني األمساء ومسمياهتا حينما يسمى الشيء حبجر أو هذ
التسميات وبني مسمياهتا وهذا ليس خاصًا بلغة العرب بكل اللغات ألن األصل يف اللغات ويف احلروف 
األصوات والعالقة اليت تربط بني األمساء واملسميات من جهة األصوات ال من جهة احلرف الذي يتخذ 

نا وصلت مىل هذا املطلب ال أريد احلديث عن علم الطالسم شكاًل معينًا يف لغة من اللغات ولذلك أ
والذي قد يقول قامل يف أي باٍب ينتفع منه؟ ينتفع منه كما يف شفاء األمراض ينتفع منه مثاًل يف تركيب 
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حيان الكويف يف هذا العلم بن  هناك جمموعة من الرسامل كتبها جابر، مركبات كيميامية جديدة وغري ذلك
دودة الـمحطوطة وقرأت بعضاً منها ورمبا طبعت ال أدري علم الطالسم ليس هو هذه املعلومات أنا رأيتها خم

اليت تقال مثاًل عن بعض األحراز أو بعض الرقع أو بعض األشكال اليت توجد يف كتب األدعية هذه من 
يف  ،ا وراءيتتفريعات علم الطالسم من حواشي علم الطالسم علٌم يتناول طبامع األشياء وحياول دراسة م

الربزخ الواقع فيما بني املادة وعامل األمثلة عامل األشباح مرادي أن األمساء هلا عالقة ذاتية مبسمياهتا وعلى 
هذا األساس ركب علم اجلفر فستخرج املعاين واألشياء من هذه احلروف هناك اشتباه كبري حيدث وموجود 

ون يف كتب أتالحظون كيف تشوه احلقامق اآلن مذا تقر هذا يف الكتب وتالحظون أنا أورد هذا املثال حىت 
التأريخ مثاًل ذهبتم مىل كتاب املسعودي على سبيل املثال أو حىت غري املسعودي يف كتب املؤرخني وحىت يف  

  ؟كتب شرح احلديث حينما يتحدثون عن تركيبة أجبد هوز مثالً ماذا يقول املسعودي يف مروج الذهب
مكرمًا باحلجاز وكان هّوز وحّطي ملكني بأرض الطامف وجند وكان كِلُمن وصعفص كان أجبد ملكًا   :يقول

كان أجبد   -يقول ، هذا الرتكيب أجبد هوز حطي كلمن صعفص قرشت  مىل آخره -وقرشت ملوكًا مبصر 
ملكًا مكرمًا باحلجاز وكان هّوز وحّطي ملكني بأرض الطامف وجند وكان كِلُمن وصعفص وقرشت ملوكاً 

ومىل غري ذلك هذه حقامق شوهت مقصود من هذه األمساء أن ملوك هذه األقاليم أال قلت قبل  -مبصر 
قليل يف علم اجلفر عندنا أقاليم وهذه األقاليم تقسم مىل ممالك! حنن عندنا يقسم عامل اجلفر كأن هذه 

يم مىل سبع ممالك كأن هذه خريطة لعامل الدنيا فقسموا الدنيا مىل أربعة أقاليم وقسموا كل مقل،  خريطة
وامللوك يف هذه األقاليم هم أجبد هّوز حطي كلمن هذه احلقامق شوهت فجعل وكأن أجبد هوز ملوك 

هذا يف كتب التأريخ وكثري من احلقامق تشوه وتتبدل وتتقلب املعلومات أنا  ى األرض ومذكورموجودون عل
 يقة؟ أوالً كي تتضح هذه احلقيقة أي حق، حتدثت عن هذه القضية أوالً 

الكثري يتحدثون على الفضاميات وكثري يكتبون وهذه مناذج من هذه الكتب وكثري يتحدثون يتكلمون عن 
علم اجلفر بشيٍء ال صلة له بعلم اجلفر رمبا بعض هؤالء الذين أشرت مىل كتبهم عندهم مطالع على علم 

أن خيفوا هذا العلم فما أرادوا أن اجلفر لكنهم باعتبار أن هذا العلم من العلوم اليت تعارف بني أصحاهبا 
يكشفوا عن بعض احلقامق رمبا بعض هؤالء لكن يف الغالب أغلب هذه الكتب الذين حتدثوا عن اجلفر هم 

املشكلة هنا أن املتحدثني يتحدثون عن أشياء ال علم هلم هبا مثل ما ال ميلكون ، ال يعرفون شيئًا عن اجلفر
ون صورة أخرى غريبة ال عالقة هلا بعلم اجلفر حينما يتحدثون عن أهل علمًا يف اجلفر فيتحدثون عنه ويعط

البيت واهلل هم ال يعرفون ماذا يتحدثون عن أهل البيت يلصقون األمور تلصيقًا ويعطون للناس صورة 
مشوهة غري حقيقية كل هذا أنا أريد أن أصل مىل هذه القضية أنا ال يهمين احلديث عن اجلفر وال أريد  

أوحي اآلخرين بأين عاملٌ هبذا العلم لست عاملًا هبذا العلم كل ما عندي معلومات على مستوى كذلك أن 
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الثقافة العامة أريد أن أصل مىل هذه احلقيقة أن الذين يتحدثون عرب الفضاميات يف الوسط الشيعي ويف 
شري مىل ذلك بعض األحيان يتحدثون عن اجلفر يضطرون بسبب سؤال أو بسبب أن رواية من الروايات ت

فيتحدثون بشيء ال وجود له بأشياء ال حقيقة هلا مثل ما هم جيهلون يف هذا الباب واهلل جيهلون يف احلديث 
عن أهل البيت ألن هناك حقيقة البد أن تعرف املنهج العلمي املوجود يف أوساطنا ال يعلم الناس معرفة أهل 

ام الشرعية صحيح ميكن أن يعلمهم أشياء أخرى البيت ميكن أن يعرف الناس ويعلم الناس مثاًل األحك
لكن املنهج املوجود ال يعرف الناس بأهل البيت وال يوصل دارسيه أيضًا مىل معرفة أهل البيت مثل ما 
جيهلون يف هذه األمور جيهلون يف معرفة أهل البيت والذي يتسمر أمام الفضاميات ويستمع مىل متحدث 

هو جاهٍل به لكن املستمع ال يعرف مثل ما يرى هذا يتحدث هنا وهو يتحدث عن اجلفر وكأنه عامٌل به 
جاهٌل هبذا األمر حينما يتحدث املتحدث عن أهل البيت أو عن اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه 

وهناك مطالب أخرى ميكن أن أشري مليها ولكنين الوقت ، هو جاهٌل أيضاً والناس تصدق وهذه هي احلقيقة
 وأنا ال أريد أن أطيل أكثر يف هذه التفاصيل اخلالصة اليت أريد أن أصل مليها ما هي؟  جيري سريعاً 

اخلالصة علم اجلفر عبارة عن منظومة متألفة أواًل من جداول مبنية على هندسة معينة على أساس معني 
علومات املستخرجة وثانيًا من قوانني يعرفها املتعامل مع هذه اجلداول على أساسها يستخرج املعلومات وامل

ختتلف باختالف األشخاص اخللفية النفسية اخللفية العلمية اإلطالع على اللغة له مدخلية كبرية مثل ما 
اآلن آيت مبثال مثل الذي يتعامل مع اإلنرتنت ميكن لإلنسان أن يعرف اآللية والتقنية يف التعامل مع 

ألن استخراج املعلومة املعينة من اإلنرتنت حتتاج ، عينةاإلنرتنت لكنه قد ال ميلك الثقافة الستخراج معلومة م
فضاًل عن معرفة املواقع والتقنية اليت ميكن استعماهلا حتتاج مىل أن الشخص يكون عنده مطالع باللغو 
ومطالع باملعلومات ومطالع بأمساء العلماء والباحثني ومطالع بطرق البحث حىت حينئٍذ حينما يريد أن 

ن يضع شيء يف حقل البحث والتحقيق يضع الشيء املناسب ميكن أن نأيت بشخصني يطلب شيء ويريد أ
وجيلسان على اإلنرتنت ونطلب من كل واحد منهما أن يستخرج موضوعًا أو حبثًا يف مسألٍة ما سنجد أن 

لك حنن اخللفية النفسية حالة التعلق بالعلم صفاء النية ولذ، هناك فرقاً كبرياً فيما يستخرجه هذان الشخصان
جند أن املستخرجني من الشيعة يستخرجون أشياء تتناسب والعقيدة الشيعية وأن املستخرجني من السنة 

القضية متحركة لكن ال يعين أنه ليست هناك من ضوابط هناك ، يستخرجون أشياء تتناسب والعقيدة السنية
وابط لذلك املساحة مفتوحة ضوابط ولكن قد ال يصل كل منساٍن وكل باحٍث يف هذا العلم مىل تلك الض

ولكل عامٍل من العلماء أسلوبه يف التعامل مع هذه اجلداول هناك أسلوب ميكن أن نسميه كالسيكي يعرفه 
اجلميع وهناك لكل واحد أسلوبه اخلاص وكلما كان الباحث شديد الذكاء شديد النبوغ ميتلك مطالع يف 

ن يبتدع طرقًا جديدة يف التعامل مع هذه اجلداول اجلفرية الرياضيات ميتلك مطالعًا واسعًا يف اللغة ميكن أ
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املعلومات املستخرجة غري حمدودة ميكن أن يستخرج اإلنسان الكثري والكثري من املعلومات لكن ال يوجد 
هناك ضمان على أن هذه املعلومات غري خاضعة للبداء املعلومات املستخرجة كلها خاضعة للبداء ألن 

الدعاء يرد ، توم فهو خاضٌع للبداءالـمحتوم وما كان يف أفق الـمحتخرج هو يف أفق أعلى ما ميكن أن يس
توم ميكن أن يستخرج املستخرج شيئًا يف حال الـمحالبالء ويرد القضاء ولو أبرم مبرامًا اإلبرام أكثر من 

ء فهناك ا هو واقٌع حتت سلطة البدايتغري فما يستخرج من املعلومات ممنشخٍص معني ولكن بالدعاء 
جداول مذاً يف اجلفر وهناك قواعد وقوانني لالستخراج وهناك تفريعات وحواشي هذه اليت مرت اإلشارة مليها 
يف بعض هذه الكتب وهناك مستخرجات ومن هذه املستخرجات النصوص اليت قرءناها هذه استخرجت 

 وخلطت بعض األحيان مع نصوص روامية وحديثية مىل أين نصل مىل أي نتيجة؟ 
نصل مىل هذه النتيجة أن املستخرجات اجلفرية هي واقعة يف حد البداء يعين هي ال تقع يف حد اليقني ميكن 
أن تتغري ليست يف حد امليعاد ولكن مع ذلك النصوص املستخرجة سواًء اليت نقلها صاحب كتاب املفاجأة 

وقت كلها تشري مىل هذه احلقيقة ب األخرى واليت ما قرأهتا لضيق اللنصوص األخرى املوجودة يف الكتأو ا
وكذلك خربة اخلرباء يف علم اجلفر تشري مىل هذه احلقيقة أننا يف عصر الظهور لكن هذه النتيجة نتيجٌة ظنية 

حنن قلنا وحنن نبحث هل حنن يف عصر الظهور أم يف عصٍر آخر جنمع القرامن القرينة األوىل علم ، قرينةهي 
عصر الظهور هناك مالحظة مهمة البد أن أشري مليها املالحظة املهمة أن  علم اجلفر يقر بأننا يف، اجلفر

، الكثري ممن له مطالع بعلم اجلفر من كان باجلملة أو بالتفصيل يسمون هذا اجلفر يسمونه باجلفر األكرب
هذا اجلفر ليس هو باجلفر األكرب هذا هو اجلفر األصغر تالحظون كتب على بعض هذه الكتب وهي يف 

اجلفر األكرب جداوله لو حول مىل جداول جداوله تبلغ ، هذا اجلفر كتب عليها بأهنا اجلفر األكرب حواشي
هل هناك من أحٍد ميلك جداول اجلفر األكرب؟! حبسب علمي ال أعتقد أن أحداً  711مىل األلف وهذا 
من يريدون أن  هذا اجلفر جفٌر أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني يعطون، ميلك هذا اجلفر

قبل قليٍل ، يعطوه ولكن حبدود كل شيٍء موجوٌد يف الروايات نتصفح الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة
أردت أن أشري مىل دعاٍء هذا الدعاء فيه مشارة مىل ما أشرت مليه يف علم الطالسم قبل أن أذهب مىل 

قاموس ماذا يقول هذا الدعاء؟ وهذا الدعاء من الروايات الدعاء املعروف بدعاء السيفي الصغري أو دعاء ال
مجلة األدعية املرتبطة بعلم الطالسم والذي قلت هو علٌم يبحث يف التسلط اخلفي على املرحلة املوجودة ما 

  :بني املادة وعامل األشباح عامل األمثلة
وِِني ِبُقَوِة َسْطَوِة ُسْلطَاِن فـَْرَدانَِيِتك َحَتى رب  َأْدخْلِني ِفي ُلجّْ َبْحِر َأَحِديـَْتك َوَطْمطَاِم َوْحَدانَِيِتك َوقَ 

َزاً َأْخُرَج ِإَلى َفَضاِء ِسَعِة رَْحَمِتك وفي َوْجِهي َعاَلَماُت بـَْرِق الُقْرِب من آثَاِر ِحَمايَِتك َمِهْيَبًا ِبَهْيَبِتك عَ  زِيـْ
 ِبْسِنْي ِخَلَع الِعَزِة والَقُبول َوَسْهل ِلي َمَناِهَج الُوْصَلةِ ُمَكرَِمًا بِتَـْعِلْيِمك َوتـَزِْكَيِتك وأَلَ  الً ِبِعَنايَِتك ُمَجلِ 
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َيا وَداِر الَقَرار َوارزْقِني و  الُوُصول َوَتِوْجِني بَِتاِج الَكَرامةو  الَوقَار وأِلفّْ بَِيِني وبـََيَن َأْحَباِئَك في َداِر الُدنـْ
َقاُد ِلي القُ  ُلوُب َواأَلْرَواح َوَتَخَضُع َلَدي  النـُُفوُس َواألْشَباح يَا َمْن َذَلْت َلُه ِمن نُوِر اْسِمَك َهْيَبًة َوَسْطَوًة تـَنـْ

ُمَكرَِماً  َجِلالً تمُ  -مىل آخر الكالم تالحظون الدعاء يشري مىل تعليٍم مهليٍّ ال تعليٍم بشري  - رِقَاُب الَجَباِبَرة
َوارزْقِني ِمن نُوِر اْسِمَك َهْيَبًة َوَسْطَوًة  -مىل أن يقول  - الَقُبولبِتَـْعِلْيِمك َوتـَزِْكَيِتك وأَلَِبْسِنْي ِخَلَع الِعَزِة و 

َقاُد ِلي الُقُلوُب َواأَلْرَواح َوَتَخَضُع َلَدي  النـُُفوُس َواألْشَباح يف عامل األشباح يف عامل ما بني عامل  - تـَنـْ
م وهناك أدعيٌة أخرى وله شروطه األمثلة وما وراء املادة ولذلك هذا الدعاء معروف من أدعية علم الطالس

وخصامصه ودالالته جمرد مثال أو منوذج أردت اإلشارة مليه ملا تقدم سؤاٌل قد يطرأ هنا هذه اجلداول باللغة 
العربية ما هو احلال مع اللغات األجنبية ميكن أن ترتجم هذه اجلداول مىل اللغات األجنبية ميكن أن 

واملستخرجات ترتجم وميكن أن حنول اجلداول مىل اللغات األجنبية نستخرج الكالم من اجلداول العربية 
اليهود ميتلكون هذه اجلداول قد ميتلكون بعضها ميتلكون كلها هذه قضية من العلوم املعروفة عند اليهود لغة 

، باء ،اليهود أصاًل اللغو العربية مبنية على النظام األجبدي حنن اآلن يف املدارس ندرس النظام األبتثي ألف
ثاء يف بالد العرب بينما علم اجلفر يعتمد على النظام األجبدي ال على النظام األبتثي من تفريعات علم ، تاء

اجلفر ميكن االستفادة من النظام األبتثي واألنظمة األخرى اليت أشرت مليها قبل قليل مثل األيقغغي 
ة على النظام األجبدي وحينما يدرسون اللغة العربية اللغة العربية أصاًل مبني غطمي ومىل آخره بينما اليهودواال

حىت للمبتدأين يدرسون األرقام اخلاصة بالنظام األجبدي يف اللغة العربية لكن اللغة العربية عدد حروف هذه 
اللغة العربية أكمل اللغات لذلك الرتقيم يصل مىل أربع مئة  01اللغة اثنان وعشرون حرف ال يصل مىل 

البد أن جيمعوا حرفني فاجلداول ستتغري من أربعة حروف مىل  311ا أن يذهبوا مىل الرقم يعين مذا أرادو 
  .حروف أخرى

للغات يعين اآلن حينما نذهب  االبتداميلتعليم ثال هذه نفس املؤسسة وهذه كتب لأنا آتيكم على سبيل امل
جد فيها أرقام حروف اللغة اليونانية مىل هذا مثاًل تعليم اللغة اليونانية للعرب حينما نستخرج احلروف ما تو 

أيضًا للمبتدمني ال توجد هناك أرقام اًل تعليم اللغة الفرنسية للعرب هذا مث، نفس الكتاب نفس املؤسسة
للحروف ألهنم ال يهتمون هبذه القضية بينما حينما نأيت مىل تعلم اللغة العربية وهذا هو للمبتدمني أيضاً جند 

احلروف بالنظام األجبدي ومع األرقام نفس النظام األجبدي املوجود يف اللغة  أهنم يف أول صفحة يضعون
وهو احلرف الثاين والعشرون من حروف اللغة العربية ميكن ولكن حنتاج  311العربية لكنه ينتهي بالرقم 

لكون تممن مين هناك ذا كال هذه اجلداول مىل الكمبيوتر محىت ميكن حتويله مىل اللغة اإلجنليزية بل ميكن مدخا
 dو Gو Bو Aاخلربة العالية يف هندسة الكمبيوتر ميكن حتويلها مىل اللغة اإلجنليزية أجبد نأيت باحلرف 
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يعين بنوع من التجديد يف هذه اجلداول وميكن أن  03وممكن تبديل بعض احلروف حروف اللغة اإلجنليزية 
ة العربية هي أكمل اللغات واملعاين تستخرج منها ألن هذا العلم ليس خاصًا بلغة العرب لكن اللغ

املستخرجة باللغة العربية تكون أكثر دقة من بقية اللغات قلت بأن هذا هو اجلفر األصغر واجلفر األكرب 
من لوح اإلثبات وذلك أمٌر خاصٌّ تأيت ألف جدول املعلومات املستخرجة من اجلفر األكرب هي معلومات 

ره القضية اليت نعرفها يف أيام سيد األوصياء ما يسمى بعلم املنايا ون من أسراؤ بأهل البيت يهبون من يشا
مظاهر خواص األمري أصحاب األمري بن  والباليا الذي علمه مليثم التمار لرشيد اهلجري ولغريهم وحلبيب

ا اجلفر األكرب علٌم يف درجة لوح اإلثبات أما هذ، الذين علمهم علم املنايا والباليا هذا هو اجلفر األكرب
و هو خاضٌع للبداء علم املنايا والباليا الذي علمه سيد الـمحاجلفر وهو اجلفر األصغر علٌم يف درجة لوح 

اجلفر األكرب جداوله وألواحه نوريه ليس مكتوب على لغريه هو ذلك من اجلفر األكرب و ِمثيم و ـاألوصياء ل
مثاًل حينما نقرأ يف كتاب كمال الدين ومتام  الورق له ألواٌح نورية جداوله األلف جداوٌل نورية ألواٌح نورية

النعمة هذا هو كتاب الشيخ الصدوق كمال الدين ومتام النعمة رواية مجيلة جدًا طويلة أخذ منها موطن 
  :الشاهد

تغلب على بن  عمر وأبو بصير وأبانبن  ُسدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل أو عن َسدير
ليه السالم فرأيناه جالسًا على التراب وعليه ِمسٌح خيبري مطوق بال موالنا أبي عبد اهلل الصادق ع

 وعليه ِمسٌح خيبري مطوق -مسح يعين ثوب متواضع الثوب الذي يلبسه الزهاد ثوب متواضع  - جيب
فرأيناه جالسًا على التراب وعليه ِمسٌح  -ِمسح اخليربي يعين هو ثوب يصنع من الشعر متواضعًا ـال –

ثوب متواضع جداً ماذا، لنرى   - ال جيب مقّصر الُكمين وهو يبكي بكاء الواله الثكلىخيبري مطوٌق ب
يعين ليس له فتحه فقط فتحة  - مطوق بال جيب -ثوب من الشعر  - ِمسٌح خيبري -كيف هذا الثوب 

 - مقّصر الُكمين -اجليب هي فتحة الصدر فتحة مدورة يعين ما فيه أي شيء من صفات األناقة ، مدورة
اإلمام البس هذا الثوب املتواضع  - مقّصر الُكمين وهو يبكي -لُكم هي الردن يعين أردانه قصرية ا

الحرى قد نال  دوهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكب -شعر جالس على الرتاب الاملصنوع من 
 - محجريهفي عارضيه وأبلى الدموع  - يف جانيب وجهه - من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه الحزن

 -خياطب من؟ خياطب اإلمام احلجة  - سيدي -اإلمام الصادق يقول  - وهو يقول -حمجريه يعين عينيه 
سيدي غيبتك ، قت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤاديوهو يقول سيدي غيبتك نفت رقادي وضيّ 

معٍة ترقى من أوصلت مصابي بفجائع األبد وفقد الواحد بعد الواحد يفنى الجمع والعدد فما أحس بد
ل بعيني عن غوابر أعظمها عيني وأنيٍن يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف الباليا إال ُمثّ 
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قال ُسدير: ، وأفضعها وبواقي أشدها وأنكرها مصائب مخلوطة بغضبك ونوازل معجونة بسخطك
نه اإلمام فاستطارت عقولنا ولهًا وتصدعت قلوبًا جزعًا من ذلك الخطب الهائل الذي يتحدث ع

وظننا أنه سمٌت لمكروهٍة قارعة أو حلت به من  -يعين صفة  - والحادث الغائل وظننا أنه سمتٌ 
الدهر بائقة فقلنا ال أبكى اهلل يا ابن خير الورى عينيك من أية حادثٍة تستنزف دمعتك وتستمطر 

ًة أنتفخ منها جوفه عبرتك وأية حالٍة حّتمت عليك هذا المأتم قال: فزفر الصادق عليه السالم زفر 
وأشتد منها خوفه وقال: ويلكم نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على 
علم المنايا والباليا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص اهلل به مَحم دًا واألئمة 

كتاٌب نوري يعرفه ،  يس كتابًا مكتوبًا على ورقهذا كتاب اجلفر األكرب وهو ل - من بعده عليهم السالم
نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل  -اإلمام يقول  - وتأملت منه -أهله 

نفس الكتاب الذي حّدث  - على علم المنايا والباليا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة
م التمار كان مسجونًا يف سجن ابن زياد واملختار أيضًا ِميثم قال للمختار أنا ِميث، منه ِميثم التمار املختار

سيخرجونين يف اليوم الفالين يف الساعة الفالنية ويصلبونين ويقتلونين أما أنت ستبقى وستخرج وستقتل كذا 
بنفسه هو بسبب وكذا من قتلة احلسني وأخربه بكل الذي فعله املختار لذلك هذه الثقة العالية عند املختار 

املعلومات اليت حّصل عليها من ِميثم التمار الثقة العالية بالربنامج الذي قدم عليه املختار أحد أسباب هذه 
الثقة ومن كان املختار شخصية جرمية وشجاعة ولكن من أهم األسباب اليت جعلته على ثقة عالية بنجاح 

  .عليه برناجمه هي مخبارات ِميثم التمار رضوان اهلل تعاىل
نظرت في   -وِميثم كان ينظر يف صفحات النور من صفحات اجلفر األكرب ال هذا الكتاب اجلفر األصغر 

كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والباليا والرزايا وعلم ما كان 
ا وغيبته وتأملت منه مولد قائمن وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص اهلل به مَحم دًا واألئمة من بعده

المؤمنين في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته  ىوإبطائه وطول عمره وبلو 
وإرتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة اإلسالم من أعناقهم التي قال اهلل تقدس ذكره وكل إنسٍا 

األحزان فقلنا يا ابن رسول اهلل كّرمنا  ولت علي  ية فأخذتني الرقة واستألزمناه طائره في عنقه يعني الوال
مث الرواية يبدأ اإلمام حيدثه الرواية طويلة  - وفّضلنا بإشراكك إيانا في بعض ما أنت تعلمه من علم ذلك

الرواية طويلة ال أجد وقتًا لقراءهتا كمال الدين ومتام  931/  913/ 911/  917موجودة على صفحة: 
  .رضوان اهلل تعاىل عليه النعمة للشيخ الصدوق

عن أبي  - ؟مذا نذهب مىل بصامر الدرجات ماذا يقول ممامنا الصادق، مذا نذهب مىل بصامر الدرجات
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الصامت قال أبو عبد اهلل عليه السالم إن حديثنا صعِب مستصعٌب شريٌف كريٌم ذكواٌن ذكيٌّ وعرٌّ ال 
مذا كان حديثكم ال حيتمله  - لت فمن يحتمله؟يحتمله ملٌك مقرب وال نبيٌّ مرسل وال مؤمٌن ممتحن ق

كما   - قلت فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال: من شئنا -ال نيبٌّ مرسل وال ملٌك مقرب وال مؤمٌن ممتحن 
قلت قبل قليل اجلفر األكرب هو داخٌل يف هذه الدامرة ليس مكتوباً على ورق هذا املكتوب على ورق بشكٍل 

حسامي وهو الكتاب املرموز يف اجلزء الثاين من شرح الزيارة اجلامعة الكبرية مرموز الذي قال عنه الشيخ اإل
 -هذا يدلك على علم الشيخ اإلحسامي هبذا الكتاب ، الكتاب املرموز هو هذا، قال وهو الكتاب املرموز

 رشيد اهلجري ،أمثال حبيب ،أمثال ِميثم - جعلت فداك؟ قال: من شئنا -اجلفر األكرب  - فمن يحتمله
وأمثال غريهم ومن أمثاهلم قد يوجد يف زماننا حينما أقول قد يوجد يف زماننا من أمثاهلم ال أقصد بدرجة 
ِميثم وبدرجة حبيب فإنين ال أشخص الدرجات وال أعرف الدرجات لكن أقول هناك يف زماننا ممن تطلع 

  .مىل هذه احلقامق
اىل عليه وهذا الكتاب من مصدارات مكتب الشيخ هذه حادثة معروفة ينقلها السيد اخلومي رضوان اهلل تع

ينقل حادثة  391 هبجت املرجع الشيعي املعروف رضوان اهلل تعاىل عليه يف مدرسة الشيخ هبجت صفحة:
عن السيد اخلومي بعد أن تعرف على الشيخ هبجت يف النجف وطلب منه أن يعرفه على السيد علي 

اخلومي طلب من السيد علي القاضي الطباطبامي أن يعمله أن  السيدالعارف املعروف و القاضي الطباطبامي 
  :يعطيه برنامج ذكر وبرنامج عمل عبادي للسلوك أعطاه برنامج معني ملدة أربعني يوم السيد اخلومي يقول

شف يل كل مستقبلي رأيت حيايت من بدايتها مىل هنايتها من ذلك اليوم الذي أنا كنت فيه مىل اللحظة كُ 
حصلت يل مكاشفة مىل حيايت  :ى منارة احلضرة العلوية بأن السيد اخلومي قد تويف هو يقولاليت نودي عل

دار املستقبلية مىل حلظة املوت فرأيت نفسي على املنرب وأنا أّدرس الفقه واألصول مث رأيتها جالسًا يف ال
وحاالت   -ة اجلماعة  يف املسامل الشرعية ورأيت نفسي بعدها ممامًا لصالوالناس يرتددون علي ويستفتوين

على املنارة يقول منا هلل ومنا أ من كمرآة تسري أمامي حىت وصلت مىل مكان مسعت فيه صوتاً   -كثرية خمتلفة 
الكرمي آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم اخلومي مث انتهت تلك املكاشفة ربه مليه راجعون أنتقل مىل جوار 
هناك حوادث كثرية أنا ال أريد أن أشري مليها ألنه ليس حتت  هذا ليس غريباً  -ورجعت مىل وضعي العادي 

علم ومطالع هبا وعلى  على يدي املصادر ومال هناك حوادث من مثل هذه كثرية وأعمق وأقوى من هذه أنا
قلت فمن يحتمله جعلت  -علم بصدقها وبتحققها ولكنين ال أملك مصادر مكتوبة لذلك ال أشري مليها 

هناك من الشيعة من يطلعون على اجلفر األكرب وأنا هنا ال أقصد أن هذا من  - افداك؟ قال: من شئن
اإلطالع على اجلفر األكرب حيتاج مىل مراتب   اجلفر األكرب ومالمثال أقرب فيه معىنهذا اجلفر األكرب وممنا 
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ت فمن ال يحتمله ملٌك مقرب وال نبيٌّ مرسل وال مؤمٌن ممتحن قل -جدًا هنا ، عالية جدًا ،جداً 
لذلك عندنا حديث أيضًا موجود يف بصامر الدرجات احلديث  - يحتمله جعلت فداك؟ قال: من شئنا

 حديثنا ال يحتمل أحٌد من الخالئق أمره بكامله -عن اإلمام الباقر ينقله املفضل أشري مىل موطن الشاهد 
يثم ورشيد اهلجري فلذلك الذي يتجلى حىت ألصحاب الدرجات العالية من مثل سلمان من مثل مِ  -

البد أن  - حديثنا ال يحتمل أحٌد من الخالئق أمره بكامله حتى يحده -وأمثال هؤالء ممنا حبسبهم 
يعطى له باحلد املناسب له النيب صلى اهلل عليه وآله ما كلم الناس قط على قدر عقلهم أهل البيت كذلك 

من اجلفر األكرب بعطاٍء ومنحٍة من اإلمام  البد أن تكون القضية حبدود ذلك املخلوق حىت ما يتجلى هلم
كان حمدثًا عن ممامه حمدث أي يصله املدد   ؟كيف كان حمدثًا يا ابن رسول اهلل،  املعصوم كان سلمان حمدثاً 

اجلفر األكرب حالٌة خاصٌة باملعصوم لكن ميكن أن ، النوري الفيض النوري وذلك هو جزٌء من اجلفر األكرب
وهؤالء من شئنا البد أن يكون  - فمن يحتمله؟ قال: من شئنا -امه كما قال يتجلى شيٌء منها ألولي

بكامله  -أمر حديث أهل البيت  - ال يحتمل أحٌد من الخالئق أمره -حبسبهم كما يقول هذا احلديث 
يشتبه البعض من يسمي هذا اجلفر باجلفر و البد له من وضع حدود حبسبه أما اجلفر األعظم  - حتى يحده

اجلفر األعظم ذلك جفٌر خاٌص بأهل البيت وال تستطيع اخلالمق وال أصحاب األممة وال األنبياء ، األعظم
عن أبي الصامت قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: إن  -أن يصلوا مليه الذي مليه احلديث 

؟ قال: نحن من حديثنا ما ال يحتمله ملٌك مقرب وال نبيٌّ مرسل وال عبٌد مؤمن قلت فمن يحتمله
فقط خاص بأهل البيت ذلك هو اجلفر األعظم والذي مليه اإلشارة أيضًا يف بصامر ، فقط - نحتمله

  :الدرجات وردت اإلشارة مليه يف بصامر الدرجات
عن  - الكاظم صلوات اهلل وسالمه عليه يعين اإلمام - قابوس قال: قال لي أبو الحسنبن  عن نُعيم

 -عليٌّ أكرب ابين هنا يبدو خطأ يف الطبع  ،اإلمام الكاظم - ي أبو الحسنقابوس قال: قال لبن  عيمن
موضوعة كلمة أكرب قبل ابين خطأ يف الطباعة ، وهو هذا املوجود يف البحار أيضاً  - ولدي ي أكبرابنعليٌّ 

كتاب العليٌّ ابني أكبر ولدي وأسمعهم لقولي وأطوعهم ألمري ينظر في  قال لي أبو الحسن -
 - وليس ينظر فيه إال نبي -هذا هو اخلاص هبم  - عي وليس ينظر فيه إال نبيٌّ أو وصي نبيالجفر م

قال  -يعين مال حم م د صلى اهلل عليه وآله ومال مر علينا قبل قليل بأن حديثهم ال حيتمله األنبياء املرسلون 
ينظر في  -م الرضا يعين اإلما - لي أبو الحسن عليٌّ ابني أكبر ولدي وأسمعهم لقولي وأطوعهم ألمري

فهناك اجلفر األعظم اإلشارة مليه هبذا وهناك  - كتاب الجفر معي وليس ينظر فيه إال نبيٌّ أو وصي نبيال
اجلفر األكرب الذي أشار مليه اإلمام الصادق يف حديث كمال الدين بأنه نظر يف كتاب اجلفر كتاب املنايا 
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بعضاً من أصحابه على بعٍض من أسراره واإلطالع هنا ليس باإلخبار والباليا والذي كان يُطلع أمري املؤمنني 
قد ، اللساين ميكن أن يكون باإلخبار اللساين وممنا احلديث عن قضية نورية كان سلمان حمدثًا عن ممامه

اجلفر األبيض واجلفر األمحر واجلفر الذي هو جلد ، موضوع اجلفر يفيأيت سؤاٌل عن ما جاء يف الروايات 
يف روايات أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني رمبا أتناوله أتناول هذا املطلب من شاء اهلل ثوٍر 

  .تعاىل يف يوم غد احللقة القادمة أتناول فيها شيئاً من هذا املعىن محلاقاً وتوضيحاً ملعىن اجلفر
ر وصارت عندنا صورة عن أن صارت عندنا صورة جمملة عن معىن اجلف، مذاً اآلن تولدت عندنا صورة جمملة

هناك جفٌر أكرب اآلية القرآنية يف سورة فصلت فيها مشارة و ، اجلفر هذا الذي بني أيدينا هو اجلفر األصغر
نَّهُ }سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَواضحة مىل اجلفر األكرب وهي اآلية الثالثة واخلمسون 

تلكم اإلراءة النورية يف األنفس ويف األفاق ما يسمى بعلم  اآلية هلا وجوه وجه من وجوهها هو الْحَقُّ{
لئك الذين يتواصلون مع األممة و احلقامق يف األنفس ويف األفاق إل املنايا والباليا واآلجال حيث تتجلى
واحلق  الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ{ }سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِيصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 

قضية نسبية التعلق فيها والرجوع مليها ألن احلق ال ميلكه مال اإلمام املعصوم صلوات اهلل وسالمه عليه 
ت اهلل عليهم فما والزيارة اجلامعة واضحة أن احلق معهم وفيهم وهبم ومنهم ومليهم احلق هلم ومليهم صلوا

}سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ يتجلى من احلق ألولياء أهل البيت ممنا هو حبسبهم كما قالت الرواية من شئنا 

  .وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ{
احلسن العسكري ممام زماننا بن  القدر هلذا اليوم أكتفي من احلديث يف هذه احللقة من برناجمنا احلجةهبذا 

صلوات اهلل وسالمه عليه من شاء اهلل تعاىل يف حلقة يوم غد أمت ُّ ما بقي من توضيحاٍت ومضافاٍت وتعليقاٍت 
احلسن رزقنا اهلل بن  ون على مودة احلجةعن اجلفر العلوي أسألكم الدعاء مجيعاً أمتىن لكم ليلة هانئة تصبح

  .ومياكم أن تتكحل نواظرنا بالنظر مىل وجهه الشريف أسألكم الدعاء مجيعاً يف أمان اهلل



 

 عشرونالالثامنة واحللقة 
 

سالٌم عليكم أيها املنتظرون ممام زمانكم أحباب عليٍّ وآل علّي أسعد اهلل أوقاتكم وفقين اهلل ومياكم ملعرفة 
احلسن بن  احللقة الثامنُة والعشرون من برناجمنا احلجة، حُم م ٍد وآل حُم م د صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

هذه احللقاُت كما قدمُت فيما مضى من حديث هي ، كري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهالعس
وقلُت يف بداية احلديِث من  ؟جواٌب لسؤاٍل يشغُل الكثري ممن أحب وا أهل البيت هل حنُن يف عصر الظهور

  .أننا سنبحُث األمر من جهاٍت خمتلفة علنا نستكشُف احلقيقة
اجلفر العلوي وما وصل بأيدي الناِس من مستخرجاٍت من نصوٍص من   :دأنا منها البحثاجلهة األوىل اليت ب

الكالُم يف احللقتني املاضيتني كان يدوُر يف هذه األجواء والشيُء الذي ، بِه من اجلفر العلوي جيءكالٍم 
ن ال على نستخلصُه مما تقدم أن مستخرجات اجلفر العلوي تشري مىل أن هذا العصر هو عصر الظهور لك

البحُث يف  ملة وسيستمرُ حنن ال نوقت وممنا نتحدُث عن هذا املعىن باإلمجال وباجل، حنو التحديد الزماين
يف حديثي يف يوم ، هذه اجلهات اليت ترتبُط مبوضوعة أو مبوضوع ظهور ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

  :سؤاالنأمس بقيت بقية 
دثُت عنه حتت عنوان اجلفر العلوي مع الروايات اليت تتحدُث عن مواريث : ما عالقُة ما حتالسؤال األول

  ؟النبوة ودالمل اإلمامة واليت من مجلتها اجلفر األبيض اجلفر األمحر
وذلك أن مواريث النبوة ودالمل : ال عالقة مبا تقدم من حديٍث مع مواريث النبوة ودالمل اإلمامة اجلوابُ 

حتدثُت يف يوم أمس عن اجلفر األصغر وعن اجلفر األكرب وعن ، ات اهلل عليهماإلمامة أموٌر خاصٌة هبم صلو 
وقلُت بأن اجلفر األعظم هو من خمتصاهتم حينما قالوا حنن حنتملُه واجلفُر األكرب هو من  اجلفر األعظم

رواياهتم فقالوا من شئنا كما مر  علينا يف شيئًا منه وهبوه أحدًا خمتصاهتم ولكنهم مذا شاءوا من يهبوا 
وأحاديثهم ولكن حديثنا عن اجلفر مل يكن ال عن اجلفر األكرب وال عن اجلفر األعظم وممنا كان احلديُث يف 

من مواريث النبوة ودالمل اإلمامة املستخرجات اليت استخرجت من اجلفر األصغر واجلفر األصغر ليس هو 
يف جهٍة أخرى غري اجلهة اليت حتدثُت  تتحدثُ فإن الروايات اليت حتدثت عن جفٍر أبيض وعن جفٍر أمحر 

اليت ُأِخذت على أساس قواعد وقوانني معينة تستخرج من جداول يف قضية املستخرجات والنصوص عنها 
لذلك أنا سأورد  ،وعلم األرقام وتقدم الكالم يف كل ذلكُهندست ضمن هندسٍة معينة تعتمد علم احلروف 
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  .هبا أكتفيرواية واحدة أقرمها من بصامر الدرجات و 
 :دخلُت على أبي عبد اهلل عليه الس الم فقلت لهُ  :عن أبي بصيٍر قالهذا هو بصامر الدرجات والرواية 

أبو بصري يسأُل اإلمام الصادق  - إني أسأُلَك ُجِعلُت ِفداَك عن مسألٍة ليس هاُهنا أحٌد يسمع كالمي
 :على أبي عبد اهلل عليه الس الم فقلت لهُ دخلُت  -ولكنه يريُد أن يسأل سؤااًل حبيث ال يسمعُه أحد 

فرفَع  -ل أو يستفسر مكأنه يتسا  - إني أسأُلَك ُجِعلُت ِفداَك عن مسألٍة ليس هاُهنا أحٌد يسمع كالمي
يا  :ثُم  قال -بيت يعين ُحجرة ثانية  - لع فيهأبو عبد اهلل عليه السالم سترًا بيني وبين بيٍت آخر فاطّ 

كان هناك ستار فيما بني غرفتني الغرفة اليت كان جيلس فيها اإلمام الصادق   - ا بدا لكأبا ُمَحم د سل عم  
فرفَع أبو عبد اهلل  -ألن أبا بصري طلب  هذا األمر ال يريد أن يسمع أحٌد كالمه ، وأبو بصري وغرفة أخرى

سل  -وهي ُكنيُة أيب بصري  - يا أبا ُمَحم د :عليه السالم سترًا بيني وبين بيٍت آخر فاطلع فيه ثُم  قال
ُجِعلُت ِفداك إن  الشيعة يتَحد ثون أن  رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله َعل م  :قلتُ  :عم ا بدا لك قال

يا أبا ُمَحم د َعل م واهلل  :فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :قال علي اً عليه السالم باباً يُفَتُح منه ألُف باب،
واهلِل هذا لعلم فَنَكَت ساعًة  :قلُت له :قال، يُفَتُح لُه من كل  باٍب ألُف باب ًا ألَف بابٍ رسول اهلل علي  

مثاًل خيزران ن ك ت  ساعًة يف األرض أي ن ك ت  األرض  بيدِه مثاًل أو بشيٍء كان حيملُه بيده  - في األرض
  .أو عود أو شيء آخر

ثُم   -يعين ليس  األمر متوقفاً على هذا فقط  - ما هو بذلكلعلم و  َت ساعًة في األرض ثُم  قال: إنهفَنكَ 
 ؟ُجِعلُت ِفداك وما الجامعة :قلتُ  :قال، يا أبا ُمَحم د وإن  عندنا الجامعة وما يُدريهم ما الجامعة :قالَ 
 وإمالٌء من َفلٍق فيه وخُط عليٍّ صحيفٌة طولها سبعون ذراعًا بذراع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله  :قال

وإمالٌء  -كالمِه   يعين من صريح - وإمالٌء من َفلٍق فيه - يعين من فم رسول اهلل :من فلق فيه - بيمينه
 يف من َفلٍق فيه وخُط عليٍّ بيمينه فيها ُكلُّ حالٍل وحرام وُكلُّ شيٍء يحتاُج الناُس إليه حتى األرش

حتى األرَش في  -أو خ د ٍش صغري الدية ألي خدٍش األرش يعين التعويض  - أو في الَخْدشش دَ الخَ 
 -ضرب بيدِه مثاًل على رجلِه على ظهرِه  - تأذُن لي يا أبا ُمَحم د :الَخْدش وضرب بيدِه إلّي فقال

ُجِعلُت ِفداك إن ما  :قلتُ  :قال -تأذُن يل أن أضربك  - تأذُن لي يا أبا ُمَحم د :وضرب بيدِه إلّي فقال
ز   يعين حىت هذا - حتى أرَش هذا :مَزني بيده قالفـَغَ  :قال، أنا لك أصنع ما شئت لو أن منسان غ م 

حتى أرَش  :فقال - مذكورة يف هذه الصحيفة اجلامعةمنسانًا آخر حىت األرش الّدية هلذه الغ مزة الصغرية 
يتحدثون كأن ه ُمغ ِضب يعين أظهر غ ضب ُه ألولئك الذين   - ُجِعلُت ِفداك :قُلتُ  :قال، هذا كأن ُه ُمْغِضبٌ 

من أعدامهم أو حىت من عن علم أهل البيت دون معرفٍة أو ُيشككون يف علمهم صلوات اهلل عليهم 
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إن ُه َلِعلم  :قال، ُجِعلُت ِفداك هذا واهلل العلم :قُلتُ  :قال، كأن ُه ُمْغِضبٌ  - أشياعهم يف بعض األحيان
هذا اجلفر غري اجلفر  - وما يُدريهم ما الَجفر إن  ِعندنا الجفر :ثُم  َسَكَت ساعة ثُم  قال، وليس بذلك

مسُك شاة  -مسك يعين جلد  - إن  ِعندنا الجفر وما يُدريهم ما الَجفر مسك شاة - الذي حتد ثُت عنه
 -أدم يعين جلد  - وعاٌء أحمر أو أَدٌم أحمر :قال ؟ُجِعلُت ِفداَك ما الجفر :قلتُ  :قال، أو جلُد بعير

، ثُم  َسَكَت ساعة، هو بذلكما إن ُه َلِعلم و  :قال، هذا واهلِل هو العلم :قلتُ ، الوصيينفيِه ِعلُم النبيين و 
مصحٌف فيه  :قال، وإن  عندنا َلُمصحف فاِطمة عليها الس الم وما يُدريهم ما ُمصَحف فاِطمة :ثُم  قال

هو شيٌء أمالها اهلل وأوحى  إن ما واهلِل ما فيِه من قرآِنُكم حرٌف واحدمثُل قرآِنُكم هذا ثالث مرات 
 :إن ما هو شيٌء أمالها اهلل وأوحى إليها قال -أمالها يعين أملى فاطمة  - هذا واهلل :قلتُ  :إليها قال

إن  ِعندنا َلِعلُم  :ثُم  َسَكَت ساعة ثُم  قال :قال، إن ُه َلِعلم وليس ِبذاك :قال، هذا واهلِل هو العلم :قلتُ 
إن ُه َلِعلم  :قال، ُجِعلُت ِفداك هذا واهلِل هو الِعلم :قلتُ  :قال، إلى أن تقوَم الساعة ما كاَن وما هو كائن

األمُر ما يحدُث بالليل والنهار  :قال ؟هو الِعلم ُجِعلُت فداَك فأيُّ شيءٍ  :قلتُ  :قال، وما هو ِبذاك
ويف غريها مبا هذه الرواية  احلديُث يف، يعين كل شيء - بعَد األمر والشيُء بعَد الشيء إلى يوم القيامة

ومن مُجلة مواريث النبوِة ودالمل اإلمامة اليت ُأشري  احلديث عن مراتب علمهم ، ُمخاطبـيُناسب عقل ال
يف هذه الرواية ما جاء احلديُث عن اجلفر وذلك غري اجلفر الذي حتدثنا عنه والذي قلُت بأن ُه هو مليها 

 خرج املعلوماتتاخلاصة وقواعد معينة يُنتفُع منها وبواسطتها أن ُتس من جداول هلا هندستها متألفة منظومةٌ 
واجلزء الرابع هو املستخرجات اليت ُتستخرُج مضافة مىل تفريعاٍت وقواعد جانبية تكوُن ُملحقة بتلك اجلداول 

اس هذه املنظومة مبجموعها هي اجلفُر الذي حنُن نتحدث عنه والذي ُعِرف  بني  الن، من تلكم اجلداول
  .هذا السؤال األول، باجلفر العلوي

وأن املعاين واملضامني اليت ترتبط باألحداث  ؟وهو ما هو السر يف قضية احلروف :أم ا السؤاُل الثاين
معني  واحلوادث أو مبختلف املعلومات ُتستخرُج وفقًا لقواعد معينة من هذه اجلداول اليت ُهنِدست يف سياقٍ 

، اليت أشرُت مليها فيما تقدم من كالمي يف احللقة املاضيةولكل اجلزميات األخرى  معني وفقًا لنظاٍم حرويفٍّ 
بالالم  أشرُت مىل موضوٍع يرتبُط بعلم الطالسم وقلُت بأن الطالسم هي مجٌع ِلِطلِّس م ويف األصل هو ِطل س م

ِلبت تكون ط ل س م وألن يف كلمة ُمس ل ط مذا قُ ،  املفتوحة ولكنها ُتكسر للتخفيف وهو مقلوب لكلمة ُمس ل ط
يعين أن  علم  الطالسم هو العلم الذي يدرس خصامص األشياء ألجل ، يُقال ِطلِّس م ذلك ثقل يف اللفظ

علم الكيمياء خصامص األشياء هناك خصامص كيميامية يف اجلانب الطبيعي ، التسل ُّط على خصامصها
مثلة وقد أشرُت بشكٍل  أشباح األشياء بعامل األة املرتبطة بعامل  ما ورامية املاد، يتناولُه ولكن للمادة ما وراميات
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َسَجَد  :ِلما جاء يف دعاء النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف ليلة النصف من شعبان يف سجودهِ  سريع مثالً 
ية عامل هناك خياٌل وهو غرُي السواد وذلك الذي يرتبط مبا ورام - َلَك َسوادي وَخَيالِي وآَمَن ِبَك ُفؤاِدي

ًة يبَ اسمك هَ  ورِ ن نُ قني مِ ارزُ وَ  -وأيضًا ما أشرُت مليِه يف دعاء القاموس أو دعاء السيفي الصغري ، الطبيعة
ما األشباح ما وراميات النفوس  - احالُنفوُس واألشبَ  رواح وَتْخَضُع َلديَ واألَ  وبُ لُ ي القُ لِ  ادُ نقَ طوًة تَ سَ وَ 

ترتبط مع مسمياهتا ارتباطًا ذاتيًا وهذه أو قاعدٌة بأن األمساء األلفاظ يف هذا الِعلم أساٌس ، وراميات املادة
، واألصوات هي موحدة عند كل بين البشر، ألن القضية مرتبطة باألصواتالقضية ال عالقة هلا بنوع اللغة 

ر اللغة العربية ألهنا أوضُح يف خمارجها من سام، قد تكون هناك لغة أوضح من لغة كما قيل لغُة العرب
هي أصواٌت هلا خمارج معينة وهلا مواطن نُطق معينة والناُس كلهم اللغات األخرى ولكن اللغاُت هي اللغات 

ختتلف ترانيمها من لغٍة مىل لغة لكنها تعوُد مىل ُيصدرون هذه األصوات غايُة ما يف األمر أن هذه األصوات 
  .وهلا من موجوداٍت ولكل موجود أسمترتبُط مبا حهذه األصوات ، ومىل جذوٍر واحدةمقاماٍت واحدة 

من مجلة تفاريِع هذا التعليم هو ما  {وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء كُلَّهَا} :ومن مجلة تفاريع ما جاء يف قصة آدم
واألمساء الكربى هي مظاهر لألمساء الكربى ألمساء  أكرب فإن  هذه األمساء هي مظاهر ، يرتبُط هبذه احلقيقة

هناك الطبامع الكيميامية للمواد ، ُمحم دية هناك ترابط فيما بني هذه األشياءـاحلقيقة ال للحقيقة الكربى
أنا هنا ال أريُد أن أُثِبت  صحة ، علُق هبذه املوادتوالطبامع الكيميامية للمواد ترتبط باألمساء وباألصواِت اليت ت

حىت تتضح الصورة من جهة عالقة احلروف ممنا أريد أن أُقـ رِّب  هذه املعاين هذه املعاين أو عدم صحتها 
هذه األصوات وهي األصل يف تكون الكلمات ويف تكون ، مبسمياهتاوعالقة األمساء وعالقة الكلمات 

وال تعجب أن ، يطة هباالـمحوبني األشياء ترتبط ارتباطًا ذاتيًا هناك تفاعل بني هذه األصوات األلفاظ 
تؤدي مىل شفاء بعض األمراض ن  هناك أنواعًا من األنغام املوسيقية مثاًل من أهذه احلقيقة  يكتشف العلماء

تؤدي وهناك أنواعًا من األنغام املوسيقية تؤدي مىل سرعة منو النباتات وهناك أنواعًا من النغمات املوسيقية 
وقضية قضية األصوات ، املسألة مسألة واسعة، من الفواكه والثمار ومىل غري ذلكمىل جودة منتاج األشجار 

ولذلك القرآُن الكرمي حني خياطب اإلنسان يف قضية ، هلا تأثرٌي فيما حوهلا من األشياءاألمواج الصوتية 
، الوالدين وال تقل هلما أٍف وأممتنا يقولون بأنه لو كان هناك كلمة أصغر من هذه الكلمة لذكرها القرآن

ولكن لتأدب هذه حمفوظٌة يف مقامها قضية ا، البحث هنا أعمق من قضية األدب، القضيُة قضية الصوت
حني يتحدث القرآن عن أن أنكر األصوات هو صوت احلمري ، األصوات هلا تأثري، هناك قضيُة الصوت

اهلل هو ، من اهلل أجل من أن خيلق خلقًا مث  يستنكُر عليهالشريفة األممة يقولون صوت احلمار ويف رواياتنا 
من  اهلل أجل ُّ أن خيلق خلقاً هو خلقُه حبكمتِه مث  يستنكر على حكمتِه فإن اهلل أجل من ، أعطاُه هذا الصوت
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وهذه ، من  أنكر األصوات لصوت احلمري، قال هي أصواُت أعداء أهل البيت يف نار جهنم، من ذلك
ه ولذلك من استمع مىل ناطٍق فقد ع ب د  األصوات احلمريية أيضًا هلا تأثريات وهلا نغمات يف العامل الدنيوي 

ومن كان الناطق ينطُق عن اهلل فقد ع ب د  اهلل فقد ع ب د  الشيطان فإن كان الناطق ينطُق عن الشيطان 
وهو وممنا يف أصلِه مىل جذور األلفاظ واملعاين واالستماُع هنا يف أصلِه ليس فقط مىل األلفاِظ واملعاين 

  .وهذه قضيٌة عميقةاألصوات 
وها هو كتاب التوحيد بني يدي لشيخنا ، التوحيد لشيخنا الصدوقعلى سبيل املثال الرواية يف كتاب 

يعين حيىي  - دخلُت مع أبي عبد اهلل :عن جعفر بن يحيى الُخزاعي عن أبيه قال :الصدوق بسندهِ 
 دخلُت مع أبي عبد اهلل عليه السالم على بعض مواليه يعودهُ  :قال - مع اإلمام الصادقدخل اخلزاعي 

دخلُت مع أبي عبد اهلل عليه  -كان مريضًا   - يُت الرجل يُكِثُر من قوله آهفرأ -بعض أشياعِه  -
فرأيُت الرجل  -يعودُه ألنه كان مريضًا زيارة املريض يقال هلا عيادة  - السالم على بعض مواليه يعودهُ 

آه ، ل آهبدل أن تقو  - يا أخي أذكر رب َك واستغث به :فقلتُ  -لشدة مرضِه  - أللمه ُيكِثُر من قوله آه
فقال أبو عبد اهلل عليه السالم: إن  آه ، يا أخي أذكر رب َك واستغث به -تكرر هذا الكالم هذا اللفظ 

وهذا ، وآه هو صوتٌ  - فمن قال آه فقد استغاث باهلل تبارك وتعالى عز  وجل  أسٌم من أسماء اهلل 
هذا التفرع واحلديث هنا ، منها كلمة اهللهو يف أصله اجلذر الذي تتكون منه كلمة هو واليت تتفرُع الصوت 

أهنا مشتقة من كلمة أل ه  أو وله وهذه قضايا معروفة يف  ليس عن االشتقاقات اللغوية لفظة اهلل واضح ومعلوم 
كتب اللغة ويف كتب التفسري احلديث هنا عن قضيٍة أبعد ألن اهلل الالم األوىل والالم الثانية هي الٌم مشددة 

  .اهللُ وُهو  وجذُر ذلك هو آه اهلاء اليت خترُج من عميِق أعماق اإلنسان، الٌم تعريفية
 فمن قال آه فقد استغاث باهلل تبارك وتعالى عز  وجل  إن  آه أسٌم من أسماء اهلل  :قال إمامنا الصادق

اهلل سبحانه وليس غريبًا أن جتد أن  يف كتب اليهود يف كتب النصارى يف كتب اليهود مثاًل أنه من أمساء  -
والذي هو يف أصلِه اهلاء وهناك حبٌث يتعلق سم آه  جذورها مع هذا االوتعاىل ياه أو يهوا وهذه تتوحد يف

هذه األصواُت اليت تتجلى يف ، يتفرع على هذا املطلب أنا ال أريد الدخول فيهبعلم احلروف وبعلم األرقام 
مر  ، وهلا معاين مضامني كثريةه احلروف هلا دالالت هذ، حروٍف فتكون احلروف مبثابة أمساٍء لتلك األصوات

ع ل م  علي ًا ألف باٍب من العلم ينفتُح له من كل باٍب ألُف علينا قبل قليل من أن النيب صلى اهلل عليه وآله 
هذا االنفتاح فيه ، واألعداد هنا أعداُد الكثرة ال على حنو احلصرويف بعض الروايات ألُف ألف باب باب 
، أمل تتحدث الروايات عن أن األسم األعظم يتألف من ثالثة وسعبني حرف، ة مىل مسألة احلروفمشار 

  .لياتوجتوهذه احلروف هي صور ورموز وتنزالت 
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الرواية أيضًا يف توحيد الشيخ الصدوق عن اإلمام الرضا عن أمري املؤمنني صلوات اهلل  :على سبيل املثال
تمام األمر  والتاءُ ، األلُف أالء اهلل والباُء بهجُة اهلل، ألٌف باٌء تاٌء ثاءٌ  :وسالمه عليه يف معاين احلروف قال

جيٌم حاٌء خاء ، ثواُب المؤمنين على أعمالهم الصالحة بقائم آل ُمَحم ٍد صلى اهلل عليه وآله والثاءُ 
المعاصي عند فالجيُم جماُل اهلل وجالل اهلل والحاء ِحلم اهلل عن المذنبين والخاُء ُخمول ذكر أهل 

 -ويستمُر يف بياناتِه سيُد األوصياء مىل آخر احلروف الرواية طويلة ميكنكم أن تراجعوها  - عز  وجل  اهلل 
صاٌد ضاد فالصاُد من صادق الوعد في حمل الناس على الصراط وحبس الظالمين عند المرصاد 

أمسه باب باٌب يف كتاب التوحيد ها هناك الرواية وغري  - والضاُد ضل  من َخالَف ُمَحم دًا وآَل ُمَحم د
يف ترتيب تفسري حروف املعجم يعين ألف باء تاء ثاء هذه اليت تسمى حروف املعجم يعين النظام األبتثي 

أيضاً هناك جمموعة من الروايات وباٌب بعدُه أيضاً باُب تفسري حروف اجُلم ل يعين النظام األجبدي ، احلروف
حطي كلمن مىل آخر ما جاء يف النظام األجبدي وكل هذه الروايات ممنا هي يف تفسري معىن أجبد هوز 

  .هي بواباتمشارات بيانات تقريبية مىل أن هذه احلروف 
الكيبورد وهناك املفاتيح ، هذه احلروف بالضبط ميكن أن أقرهبا مبثال مثل الكيبورد، حهذه احلروف هي مفات

من طريق احلروف  ؟حنُن كيف ندخل مىل داخل الكمبيوترحروف وباملناسبة املفاتيح أيضًا ُتكتُب عليها 
هذه املفاتيح يف نفسها ال ، هذه احلروف مبثابة مفاتيح لوحة املفاتيح، املكتوبة على مفاتيح لوحة املفاتيح

معلومات موجودة ، حتمل علمًا ممنا ُتوصلنا مىل علٍم موجوٍد داخل جهاز الكمبيوتر أو على شبكة االنرتنيت
من خالل هذه املفاتيح  ؟كيف ندخل مليها كيف نصل مليها،  اجلهاز أو على شبكة االنرتنيت داخل

من يستطيع أن يعمل على مفاتيح لوحة مفاتيح ، هذه احلروف مبثابة املفاتيح، على لوحة املفاتيحاملوجودة 
احلروف ، لصحيحالكمبيوتر يستطيع أن يصل مىل املعلومات مذا كان يتعامل مع هذه املفاتيح بالشكل ا

املوجودة يف جداول اجلفر هي مثل هذه املفاتيح من يستطيع أن يتعامل معها بالشكل الصحيح يستطيع أن 
و يعين الـمحيصل مىل املعلومات وأن يستخرج املعلومات ولكن كما قلُت هذه املعلومات هي يف حد لوح 

ن  اإلنسان مذا استخرج معلومًة من هذه وميكن أن تتبدل وال يعين أأهنا خاضعة للبداء ميكن أن تتغري 
حبسب ألن خيتلف االستخراج من شخٍص مىل آخر اجلداول فإنه قد وصل  مىل النهاية يف حتصيل املعلومة 

وحبسب القواعد اليت يستعملها يف علم ذلك الشخص حبسب ثقافة ذلك الشخص حبسب احلالة النفسية 
نعم يف هناية هذه احللقات سيكون يل ، ر حول هذا املوضوعوال أريد أن أحتدث  أكثاستخراج املعلومات 

هناك حديث يف تلخيص ما مر  من الكالم فيما يتعلق يف موضوع ظهور ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه قد 
مذاً اجلهُة األوىل وصلنا مىل هناية الكالم ، أورد بعضاً من النماذج واألمثلة والنصوص من املستخرجات اجلفرية
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وهو احلديُث عن اجلفر العلوي احلديُث عن املستخرجات وعن النصوص اجلفرية واليت ُتشري مىل أن هذا  فيها
  .العصر هو عصر ظهور ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

هي اجلهة الثانية اليت أِلُج مليها واليت أحبُث من خالهلا مسألة ظهور ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه 
أحاديُث أهل البيت ، ات واألحاديُث اليت وردت عن النيب واآلل صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيالرواي

يف كتب هناك جماميع كثرية من كلمات أهل البيت ، اليت أخربونا فيها وح ّدثونا عن ممام زماننا وعن ظهورهِ 
، يطة هبذا الربنامج الكبريالـمحات وعن الظهور واملالبستُنبئنا وختربنا عن شؤون ممام زماننا احلديث عندنا 

واحلديُث عن ، حيتاُج مىل تفصيٍل طويلفاحلديُث عن عالمات الظهور أنا هنا ال أريد احلديث عن العالمات 
عالمات الظهور حيتاج مىل قواعد معينة يف البحث أنا ال أريد الدخول مليها اآلن لكنين أوجه النظر مىل 

البحث هنا ال يدور حول عالمات الظهور حول  لكن  عالمات الظهور مسألٍة مهمة قد تكون جزًءا من 
، تومةالـمحعالمات حمتومة أو غري حمتومة قطعًا أهُم العالمات هي العالمات ، عالماٍت عامة أو خاصة

مذا مل تقع فلن أستفيد منها يف مثبات أن هذا العصر هو تومة ممنا ُيستفاُد منها مذا ما وقعت الـمحالعالمات 
الصيحة ما وقعت فحينما أريد أن أحتدث عن الصيحة ، يعين حني احلديث عن الصيحة، صر الظهورع

فأي ُّ شيٍء سأنتفُع من ذلك يف حديثي يف جهاٍت أريُد من خالهلا أن أستكشف أن  هذا العصر هو عصر 
فس الزكية ال احلديث عن قتل الن، ال ينفعقطعًا احلديث عن الصيحة هنا ، أو ليس بعصر الظهورالظهور 

، ينفع ألن هذا احلدث مل يقع ومذا وقع فحينئٍذ صار عالمة وواضح حينئٍذ أن العصر هو عصر الظهور
السؤال منشئه أساساً ألننا ما شاهدنا وما وقعت العالمات احلتمية لذلك حنن ال نعلم هذا العصر هو عصر 

البحث يكون يف  ؟اديث أهل البيتمذًا أين سيكون البحث يف روايات وأح، أم هو عصٌر آخرالظهور 
، شخصيات أو مجاعات فاعلة يف مسرح األحداث أواجلهات الفاعلة العناوين اليت تتحدث عن جهات 

  :نتحدث عن هذه العناوين عندنا جمموعة من العناوين
  .الدجال :العنوان األول
  .اخلراساين :العنوان الثاين

  .السفياين :العنوان الثالث
  .اليماين :بعالعنوان الرا

ميكننا أن نستكشف هذه العناوين هي العناوين املهمة اليت لو فهمنا الروايات اليت تدور حول هذه العناوين 
  .أو ليس بعصر الظهورأن هذا العصر هو عصر الظهور 

حينما و العنوان األول الدجال وهو من أكثر العناوين اليت حتدثت عنها الروايات ، أبدأ اليوم بالعنوان األول
قطعًا روايات املخالفني حتدثت واهتمت بشكٍل ، أقول الروايات هنا ُأشري مىل روايات املخالفني ومىل رواياتنا
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حنُن يف رواياتنا ليس هناك من اهتماٍم واسع يف قضية الدجال وسيتضح املوضوع ، واسع يف قضية الدجال
الدجاُل عنواٌن كبري ستتضح الصورة شيئاً  ؟لدجالوما املراد من ا ؟ِلماذا حنُن مل هنتم بقضية الدجال ،أكثر

من خالل البحث ومن خالل تتبع كلمات املعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني وال أعتقد فشيئًا 
أن احللقة يف هذا اليوم تكفي للحديث عن الدجال سأحتدث وبقية الكالم يأتينا يف حلقة يوم غد من شاء 

  .اهلل تعاىل
ألننا مذا عرفنا معىن الدجال يف اللغة  ؟الدجال يف اللغة ماذا تعين، الضوء على معىن كلمة الدجال أوالً لنلقي

الد ج ل يف لغة العرب يف أصلها هي ، من الد ج لالدجال يف اللغة ، سنستكشُف أشياء حول هذا العنوان
، جلرب أهنا تطلي بدنُه بالقري بالقطرانالعرب كانت تعاجل البعري مذا أصابُه ا، طالء البعري بالقطران يعين بالقري

الذي يقوم هبذه العملية قطعًا ليس كل شخص البد أن يكون له خربة يعين مبثابة البيطري يف زماننا هذا 
الدجال الذي ، هو هذا الدجاليسمى دجال الذي يقوم بعملية طالء البعري بالقطران ، يُعاجل احليوانات

أو لعالجِه أو لتضييع جربه أو ملنع انتشار جربِه حبيث ينتشر ويسبب  يقوم بعملية طلي البعري إلشفامه
ألن الد ج ل يف لغة العرب  ؟ِلماذا مُسي الذي يقوم هبذا العمل دجال، العدوى لبقية اجِلمال فُيطلى بالقطران

لية عمفقيل هلذا الذي يغطي جرب البعري قيل له دجال والعملية د ج ل  الشيء يعين غطاه ، هي التغطية
بالقطران ولذلك هنر دجلة يغطي عيب البعري ، فهو هنا يغطي مرض البعري، عملية تغطية، تدجيل ودجل

قيل له هنُر ِدجلة كما يف كتب التأريخ ويف كتب اللغة ألن هنر دجلة كثري ، قيل له ِدجلة ويقال أيضًا د جلة
يعين فألنه يغطي األرض اليت حوله ه يفيض على جانبيِه فيغطي األرض اليت حول، املاء وهو كثري الفيضان

هنر دجلة بسبب كثرة مياهِه وكثرة فيضانِه فيفيض مامُه على جانبيه فُيغطي ، هو يُد جُِّل األرض قيل له دجلة
  .األراضي على جانبيه تتغطى باملاء فقيل له هنر دجلة

دّجلُت ِغمد سيفي حينما أو أقول دج لُت سيفي ، أسٌم من أمساء الذهبالدجاُل أيضًا يف لغة العرب 
حينما والدجاُل من أمساء ماء الذهب لذلك الدجال هو من أمساء الذهب ، أغلف ِغمد سيفي بالذهب

ألن ماء الذهب حينما ، الدجاُل من أمساء ماء الذهب، فإننا قد دجلناه بالدجالنطلي شيئًا بالذهب 
في شيئًا ويُظِهر شيئًا والذي يُظِهرُه أمجل من مذاً الدجال هو الذي خي، يُطلى به شيء سُيخفي الشيء حتتهُ 

فإنه قد غطى حينما يأيت الدجال فيطلي البعري األجرب فإن هذا القطران أفضل من اجلرب ، الذي خيفيه
أقل مثنًا من ماء فإننا قد غطينا شيئًا وحينما نغلف شيئًا بالذهب أو نطلي شيئًا بالذهب ، شيئًا معيباً 

من ، مذاً عملية التدجيل هي عملية تغطية ولذلك يُقال للكذاب عند العرب دجال، الذهِب أو من الذهب
مذًا اتضحت ، ال له دجالقيغطيها بكالمِه فيُ ألن الكذاب يغطي احلقيقة  ؟معاين الدجال الكذاب ِلماذا

ملعىن هذا هو ا، له شيٌء واضح وهذا الشيء الواضح غري الشيء املخفي، الدجال له ظاهٌر وله باطنالصورة 
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  .اللغوي لكلمة الدجال
دعين من يف احلديث حينما نريد أن نبحث عن كلمة الدجال يف روايات أهل البيت ، أما يف احلديث

يف ، يف روايات أهل البيت الدجال هو أسٌم وعنواٌن يُطلق على مصاديق كثرية، اآلنروايات املخالفني 
هذا ، من القدرات من األوصاف وسنأيت على ذكرهِ  روايات أهل البيت الدجال أُطِلق  على خملوٍق عندهُ 

هذا الذي له ، الذي له عنٌي واحدة يسري معُه جبٌل من نار وجبٌل من ثريد التفاصيل املذكورة يف الروايات
هناك خملوق له قدرات هاملة أُطلق عليه يف ، خطوتِه مثاًل سبعون ميل وأمثال هذه املعاين ار مسريمح

وأُطِلق  الدجال ، ق الدجال أيضًا على أشخاص آخرين يكونون سببًا الحنراف األُم ةوأُطل، الروايات دجال
الدجال مذاً هو عنواٌن متحرك ليس شخصًا واحداً ، على جمموعٍة ممن يدعون التشيع والوالء لعليٍّ وآل عليّ 

لبيت وأخرى يُطلق عون الوالء ألهل اتارًة يُطلق على من يدّ ، الدجال عنوان متحرك، ليس مصداقًا واحداً 
على ناصيب من النواصب وأخرى يُطلق على ُقدرات وقوى هاملة ستكون يف يوٍم من األيام ورمبا مشارة مىل 

  .حضارٍة من احلضارات مىل دولة من الدول وغري ذلك
ال ميلك مطالعًا على حديث مبعىًن واحد مشتبه الذي يريد أن حيصر الدجال ، مذًا الدجال عنوان متحرك

، ونعنوان أُطلق على أكثر من معنّ ، ونحديث أهل البيت يُطلق الدجال على أكثر من معنّ ، البيت أهل
، اهتمامًا كبرياً الدجال الذي هو ميتلك هذه القدرات اهلاملةمل يوالوا الدجال أهُل البيت صلوات اهلل عليهم 
، م هلذا الدجال بشكٍل واضحيف حديث أهل البيت ال يوجد هناك اهتمااملخالفون اهتموا هبذا الدجال 

أصاًل يف روايات أهل البيت هناك حتذير من شيعٍة ومن موالني ألهل البيت تكون فتنتهم أشد من فتنة 
أصالً ، رمبا يف احللقة القادمة ال أعتقد أن الوقت يكفي إليرادها يف هذه احللقةالروايات  وستأتيناالدجال 

هؤالء أكثر خطراً من من أُناس يدعون التشيع والوالء ألهل البيت التحذير يف روايات أهل البيت من شيعٍة 
الروايات حذرت من هذا الدجال الذي ميلك قدرة كبرية لكن املخالفني جعلوا ، وستأيت الرواياتالدجال 

عنوانًا واحد هو هذه اجلهة أرادوا أن جيعلوا الدجال قضية سياسية  ؟ِلماذاُجل اهتمامهم يف هذه القضية 
وحاولوا أن يركزوا على حمصوراً يف القضية اليهودية وحاولوا أن جيعلوا الدجال متلك هذه القدرات اهلاملة اليت 

ولن يدخل مكة واملدينة أيضًا ألن املشكلة بدأت يف املدينة ويف  مل يكن قد رأى مكة واملدينةأن الدجال 
وما ال يدخل مكة واملدينة  أن الدجال هذا الرتكيز على، يف مكة واملدينة ؟قضية االحنراف أين كنت، مكة

، كلمة دجالأو دجال من الدجاجلة كما جيمعُه البعض  رمبا يكون دجال من الدجالني ، دخل مكة واملدينة
وهو ذلك الدجال الذي ال يدخل مكة واملدينة أم ا الرتكيز على عنواٍن واحد قد يكون دجال من الدجالني 

ة من الدول الكربى حضارة من احلضارات الكربى الرتكيز على هذا ميلك قدرات هاملة والذي يبدو دول
  .ستتضح الصورة شيئاً فشيئاً  مخفاء لقضية الدجال ألن الدجال عنوان متحرك
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ويف رواياتنا ومن خالل البحِث يف عقيدة أهل البيت يف قرآهنم يف  من خالل البحث يف روايات املخالفني 
والدجال ليس هو بشخٍص واحد وليس هو الدجال عنوان متحرك  رةكتاهبم وفيما جاء من العرتة الطاه

مذًا الدجال ليس ، املشروع اإلبليسي هو مشروع الدجال، الدجال يف أصلِه هو مبليس، مبصداٍق واحد
الدجال مشروع وهذا واضح من خالل تفحص اآليات وكذلك تفحص الروايات الدجال مشروع ، بشخص

الدجال هو املشروع ، له مصاديق كثرية وله أُناس كثريون خيدمون هذا املشروعوهذا املشروع له فروع كثرية و 
  .املشروع املهدوي هو املشروع اإلهلي، الذي ُوضع ألجل أي شيٍء؟ ُوضع ألجل مبطال املشروع املهدوي

قرآنية يف حينما نذهُب مىل القرآن الكرمي مىل سورة احِلجر لندقق النظر يف هذا املشهد الذي ترمسه اآليات ال
  :اآليات ترسم لنا مشهداً ، سورة احلجر من اآلية الثامنة والعشرين مىل اآلية الرابعة واألربعني

عُواْ فَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَوَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَ}

العبارة جدًا مجيلة  {لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَآلئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِالَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ

ن مال مبليس أىب أن يكون م :ما قالت اآلية {إِالَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ}العبارة القرآنية 

إِالَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ } الساجدين ألن الساجدين كانوا مالمكة ومبليس ما كان من املالمكة

 {مَإٍ مَّسْنُونٍالٍ مِّنْ حَ* قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَالَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَ

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَالَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ }عناد مع اهلل سبحانه وتعاىل ، ِعناد واضح

إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ * قَالَ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

* قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ  رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

  .التزيني شيء خيفي شيئاً ورامهُ ، أُزيننّ ، هذا هو برنامج الدجال {هُمْ أَجْمَعِنيَاألَرْضِ وَألُغْوِيَنَّ

والغواية   {وَألُغْوِيَنَّهُمْ} ُأخفي شيئًا وراء هذا التزيني، تزيني {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي األَرْضِ}
؟ مظهاُر شيٍء ومخفاُء شيٍء واخلُداع ما هوالغواية هو اخلُداع ، اعالغواية مرشاٌد بكذٍب وحبيلٍة وخبد، كذلك

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِيَنَّهُمْ } مشروع الدجال من هنا بدأ، آخر وهذا هو الدجال

حبسب القراءة املوجودة يف املصحف  {هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ * قَالَ أَجْمَعِنيَ * إِالَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ
  :عن اإلمام الصادق عليه السالموحبسب قراءة الكايف 
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برنامج الدجال مذًا ، القضية رجعت مىل عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه {قَالَ هَذاَ صِراطُ عَليٍّ مُسْتَقِيم}
هناك شيء ، غواية ُخداع، وحتتُه شيء آخرهناك شيء ظاهري ، تزيني ،ألغوينـ ُهم، ألزينن   :بدأ من هنا

قراءة  {* قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَليٍّ مُسْتَقِيمٌ إِالَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ}ظاهري وحتت اخلُداع شيٌء آخر 

  .{اطُ عَليٍّ مُسْتَقِيمقَالَ هَذاَ صِر}وقراءة الصادق يف الكايف  {صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ}املصحف 
 :رضوان اهلل تعاىل عليه ينقل عن الكايف بسندهِ هذا اجلزء الرابع من تفسري الربهان لسيدنا هاشم البحراين 

 .{}قَالَ هَذاَ صِراطُ عَليٍّ مُسْتَقِيم :الحكم عن أبي عبد اهلل عليه السالمبن  عن هشام
عبد اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه قال سألتُه عن  عن أبي حمزة الُثمالي عن أبي :وينقل رواية أخرى

هو  :قال -حبسب القراءة املعروفة يف املصحف  - قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ{} :عز  وجل  قول اهلل 
هو  :قال - انتبهوا مىل جواب اإلمام الصادق، عليٌّ  - هو واهلِل الميزاُن والصراُط المستقيم، واهلِل عليٌّ 

  .هو واهلِل الميزاُن والصراُط المستقيم، اهلِل عليٌّ و 
كتاب معروف ،  املناقب املئة أو مئة منقبة، ينقل رواية من مناقب أمري املؤمنني البن شاذان كتاب معروف

عن إمامنا الصادق عن ، املنقبة اخلامسة والثمانون، مبئة منقبة ألمري املؤمنني البن شاذانأو باملناقب املئة 
إن ك ال تزاُل  :الخطاب إلى النبي صلى اهلل عليه وآله فقالبن  قام عمر :قالعن أمير المؤمنين  آبائهِ 

أنَت مني بمنزلة هارون من موسى وقد ذكر اهلل هارون في القرآن ولم يذكر أبي طالب بن  تقول لعلي  
ألسالف كانوا يقولون اآلن ا، اآلن األسالف واألحفاد نفس الكالم يقولونه، هذا اإلشكال هو  هو - علي ا

أبي طالب أنَت مني بمنزلة بن  إن ك ال تزاُل تقول لعلي   - األخالف واألحفاد يقولون نفس الكالم
يا غليظ يا  :فقال النبي مخاطبًا ُعمر هارون من موسى وقد ذكر اهلل هارون في القرآن ولم يذكر علي اً 

 }هَذاَ صِراطُ عَليٍّ مُسْتَقِيم{ :سمع ما يقول اهلل يف القرآنيعين ما ت - إعرابي إن َك ما َتسمُع ما يقول
يا غليظ يا إعرابي إن َك ما َتسمُع ما  -فقد ذكر علي ًا يف هذه اآلية  مذا كان اهلل ذكر هارون يف القرآن

  .مشارة مىل اآلية الكرمية اليت مرت علينا قبل قليل - }هَذاَ صِراطُ عَليٍّ مُسْتَقِيم{ :يقول

ناها بقراءة املصحف أوحىت لو قر  {قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ} {الَ هَذاَ صِراطُ عَليٍّ مُسْتَقِيمقَ}
وه كما أوحنُن نقرأها بقراءة املصحف ألن األممة أمرونا قال ممامنا الصادق وقال ممامنا الباقر أممتنا قالوا أقر 

وال غري فالصراط املستقيم عليٌّ صلوات اهلل وسالمه عليه  {مُسْتَقِيمٌقَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ }يقرمه الناس 
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  .عليّ 

من الغاوين من  {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ *}

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ }غاوين من الذين ُخِدعوا ومن الذين خ دعوا أيضًا من ال، الغواية وقلنا الغواية اخلُداع

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ألُزَيِّنَنَّ } :مذاً القضيُة تبدأُ من هنا {أَجْمَعِنيَ * لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ

ولذلك العقيلة يف خطبتها اليت خطبتها يف قصر ، تزيني سأطلي األمر ذهبًا هلم من فوق {لَهُمْ فِي األَرْضِ
السقيفة ، يزيد ما هو مال مثرة من مثار السقيفة، لعنة اهلل عليه وهي تتحدُث عن بين أمية وعن السقيفةيزيد 

لذلك العقيلة ، مثرهتا امللعونة يزيدونة عهذه الشجرة امللشجرة خبيثة أمثرت فكانت مثرهتا اخلبيثة مثرهتا امللعونة 
، ملحودة قرب، يف وصفها لبين أمية وللحال الذي كانت عليه األُم ة كفضٍة على ملحودةصلوات اهلل عليها 

ذلك هو الربنامج الدجايل مشروع الدجال ، وماذا يوجد يف القرب جيفة وهناك فضة ُوضعت على هذا القرب
* قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ * إِنَّ  * إِالَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ ضِ وَألُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِنيَألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي األَرْ}

، هذا الكالم نفسهُ  {نيَعِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِ
كيف جاء ذكر   ؟كيف جاء ذكُر عليٍّ ،  ويأيت ذكر عليٍّ  تالحظون أن الصورة تتحدث عن برنامج الدجال

يف فكر العرتة يف فكر أهل البيت الصراط املستقيم عليٌّ هذا من بديهيات الكتاب الكرمي  ؟الصراط املستقيم
  .يمقِ تَ سْ المُ  راطُ عليٌّ واهلِل هو الصِ  :قالالصادق مر  علينا كيف أن اإلمام يُقسم ممامنا ، الطاهرة

هذا قانوٌن ، واليت تنبُع من عيون العرتة الطاهرة الصافية هذا من أصول العقيدة اليت تنتمي مىل العرتة الطاهرة
أوىل هذه القواعد أينما جاء ذكُر الصراط مذا أردت أن تفهم القرآن هناك قواعد ، يف الكتاب الكرمي

أن  الصراط املستقيم يف مواجهِة فهنا نالحظ يف هذا املشهد ، م من ُه عليٌّ صلوات اهلل وسالمه عليهاملستقي
*  إِالَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ} {ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِيَنَّهُمْ}؟ أي مشروع، هذا املشروعهذا الربنامج 

برنامٌج أمسُه الصراُط املستقيم وهناك برنامٌج أمسُه برنامج الغاوين مذًا هناك  {مُسْتَقِيمٌ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ

هناك مشروٌع ينتمي مىل عليٍّ أمسُه الصراط املستقيم وهناك مذاً هناك مشروعان  {إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ}
الغاوي من الغواية ، ُمغطيـالدجال اللغاوي والغاوي هو مجٌع مشروٌع ينتمي مىل مبليس أمسُه مشروع الغاوين 

 .املغطي الذي يغطي احلقامق بشيٍء آخر فُيخفي العيوب، من اخلديعة
  :مىل آخر آية يف السورة وهي اآلية الثامنة والثمانونمن اآلية احلادية والسبعني يف سورة ص 
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راً مِن طِنيٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَ}

تُ بِيَدَيَّ عَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْالْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ * قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَ

هم العالون  من، حنن العالون :ممامنا الرضا يقول، العالون هم عليٌّ وآُل عليّ  {أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِنيَ
! كل أهل السماء صدر عليهم احلكم بالسجود آلدم لكن هناك جمموعة ؟الذين مل يشملهم حكم السجود

يعين يف تلكم ، جاء ذكُر عليٍّ هنا {أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِنيَ}وهم العالون ما ُحِكم  عليها بالسجود 
  :وهنا احلديُث عن العالني، الصراُط العليّ ، اآليات السابقة يف سورة احلجر جاء صراُط عليٍّ مستقيم

ي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِنيٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِ}عليٌّ وآُل علّي  {أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِنيَ}

الَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ * قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَ

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ } برنامج الدجل، برنامج الغواية {مِ * قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِنيَيَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُو

قُلْ مَا }عن األجر مُث  يأيت الكالُم  {* قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِنيَ

النيب صلى اهلل عليه ، احلديُث عن األجر {أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِنيَ * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِنيَ
  :األجُر واضح معروف املود ة ؟وآله عن أي أجٍر سأل

  .{وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِنيٍ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِنيَ * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِنيَ *قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ }
، وهناك الربنامج العلوي الصراط املستقيمتالحظون الربنامج واضح هناك الربنامج اإلبليسي برنامج الدجل 

لذلك البُحُث يف آيات الكتاب ويف كلمات املعصومني ، نا مربط الفرسوهالقضيُة من هنا بدأت وهنا تدور 
الدجال عنوان يقع ، عن حقيقة أن الدجال مشروع وليس شخصاً  ؟عن أي حقيقة يُنبئنا عن هذه احلقيقة

الدجال مشروع ، شعراء، فقهاء، قادة عسكريون، خلفاء، حضارات، حكومات، حتت هذا العنوان دول
، منذ زمان النيب صلى اهلل عليه وآله ومىل يومنا هذا ٌل تطبقه عرب التأريخو يسي وله أناٌس ودبلاإلشروٌع املوهو 

ك كانت البداية الرمسية هنا، كانت من سقيفة بين ساعدة  الرمسيةُ  البدايةُ  ؟لكن البداية الرمسية مىت كانت
  .للدجال

نان مفاتيح اجلِ  هو هذا ،ة النهاريةيف األدعي، حنن على سبيل املثال حني نذهُب مىل أدعية شهر رمضان
َعَلى مَحم ٍد وآِل مَحم د َوَأعْذِني  َصل   ُهم  ل  الَ  :الطبعة املعروفة املخطوطة خبط اليد 019 :صفحةعندي 
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ن ألغوين ألزين، التزينياية يف و هذه الوسامل الشيطانية يف العمل يف الغ - ِفيِه ِمَن الَشْيطَاِن الَرِجيم َوَهْمزِه
هذه كلها حتتاج  - َوَأعْذِني ِفيِه ِمَن الَشْيطَاِن الَرِجيم َوَهْمزِه وَلْمزِِه َونـَْفِثهِ  -يل جدالعملية عملية الت هذه

ْثِبيِطِه وََكْيِدِه َوَمْكرِِه و  َوَهْمزِه وَلْمزِِه َونـَْفِثِه َونـَْفِخهِ  -مىل شرح لكنين ال أملك وقتًا لشرحها  َوْسَوَسِتِه َوتـَ
َنِتِه َوَشرَِكِه َوَأْحَزاِبِه َوأتْـَباِعِه َوأْشَياِعِه َوَأولِياِءِه َوُشرََكائِِه َوَجِميِع َمَكاِئدِ ِه َوُخَدِعِه َوَأَمانِيّ َوَحَبائِلِ   هِ ِه َوُغرورِِه َوِفتـْ

فيه ، فيه فقهاء، فيه دول، فيه حضارات، فيه مؤسسات، برنامج كبري، برنامج واسع ؟أي ُّ برنامٍج هذا -
َوَأعْذِني ِفيِه ِمَن  -هذه وسامل الشيطان ، فيه كل شيء، فيه تكنولوجيا، كل شيٍء فيه،  ماءعل، خطباء

ْثِبيِطِه وََكْيِدِه َوَمْكرِِه َوَحَبائِِلِه َوُخَدِعِه َوَأَمانِيّ و  الَشْيطَاِن الَرِجيم َوَهْمزِه وَلْمزِِه َونـَْفِثِه َونـَْفِخهِ  ِه َوْسَوَسِتِه َوتـَ
 - َوَأْحَزاِبِه َوأتْـَباِعِه َوأْشَياِعِه َوَأولِياِءِه َوُشرََكائِهِ  -بعد ذلك تأيت املؤسسات  - َنِتِه َوَشرَِكهِ َوُغرورِِه َوِفتْـ 

شركاء يعين هم ، يعين هناك له أتباع وأحزاب وأولياء وعنده شركاء - َوَجِميِع َمَكاِئِدهِ  -عنده شركاء أيضاً و 
يعين ال تنتهي العناوين هنا عند هذه  - َوَجِميِع َمَكاِئِدهِ  - مث، متساوون معه يف التخطيط ويف الربجمه

  .وين مبليس يف أدعية شهر رمضانهذه عنا، العناوين وممنا العناوين مفتوحة ومجيع مكامده
هذا هو ، املشروع الذي كان يف مواجهة الصراط املستقيم، نأيت مىل عناوين السقيفة بداية املشروع الدجايلل

 :هذه الطبعة طبعة دار محياء الرتاث العريب سنة 031 :صفحة، ر اجلزء اخلامس والثمانونحبار األنوا
املعروف بدعاء الصنمني ، املؤمنني املعروف احلديث رقم مخسة قنوت أمري ،الطبعة الثالثة املصححة 0319

، وحنني بألف ألف سهم حدٍ وورد يف الروايات من الداعي به كالرامي مع النيب صلى اهلل عليه وآله يف بدٍر وأُ 
الذي يقرأ هذا الدعاء من كان يف قنوت الصالة كان قنوتًا ألمري املؤمنني وأصحاب اخلربة يف كتب األدعية 

بعض الناس اآلن اآلن مذا كان ، يعرفون بأن هذا القنوت هو من أصح القنوتات اليت وردت عن األممة
تابات بعض العلماء بأن هذا الدعاء مل يكن قد مثل ما رأيت يف ك، يشككون فيه هذه قضية راجعة هلم

وأقول هلذا العامل هلذا الكاتب هلذا املتحدث بأنك ليس على علٍم مبا جاء يف ، لسيالـمجأورده الشيخ 
لكن هذا ، أنت رمبا رجعت مىل كتاب الدعاء فما وجدت هذا الدعاء، البحار لذلك تقول هذا الكالم

لسي نقالً الـمجكتاب الصالة يف باب القنوتات الطويلة ذكره الشيخ هذا هو  ، مذكور يف قنوتات الصالة
لكنين ما جئت ، البلد األمني موجود عندي النسخة األصلية والنسخة املكتوبة خبط اليد، البلد األمني عن

به جئت بالبحار حىت مذا كان بعض املشاهدين ممن يسمع من مثل هذا الكالم يرى بأن الدعاء موجود يف  
أنا هنا ال أريد أن أقرأ الدعاء بكامله وممنا أشري مىل موطن احلاجة مثل ما قرأت يف ، ار األنواركتاب حب

  ؟ماذا صنعت السقيفة، دعاء شهر رمضان
اخلطاب مع اهلل سبحانه وتعاىل  - َخاَلَفا َأْمَرك َوأَنَكَرا َوْحَيك - ؟رموز السقيفة ماذا فعلوا - َخاَلَفا َأْمَرك
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َعاَمك َوَعَصَيا رَ َخاَلَفا َأمْ  - التحريف  - فَا ِكَتاَبكا ِديـَْنك َوَحر  ُسوَلك َوقـَل بَ َرك َوأَنَكَرا َوْحَيك َوَجَحَدا إنـْ
فَا ِكَتاَبك َوَعط اَل أْحَكاَمك َوَحر   - طامة الكربى يف التحريف املعنويال، املعنوي ليس التحريف اللفظي

 - بَا ِباَلَدك وَأْفَسَدا ِعَباَدكَوالََيا َأْعَداَئك َوَخر  و  كِتك َوَعاَديَا أُولِيائَ َوأَْبَطاَل فـََرائَضك َوأْلَحَدا في آيَا
َخاَلَفا َأْمَرك َوأَنَكَرا  -تالحظون الفقرات أكثر من الفقرات املوجودة يف الدعاء الذي قرأته عليكم قبل قليل 

َعاَمك َوَعَصَيا رَ  فَا ِكَتاَبك َوَعط اَل أْحَكاَمك َوأَْبَطاَل فـََرائَضك يـَْنك َوَحر  ا دِ ُسوَلك َوقـَل بَ َوْحَيك َوَجَحَدا إنـْ
فـََقْد َأْخَربَا بـَْيَت النُُبوة ، بَا ِباَلَدك وَأْفَسَدا ِعَباَدكَوالََيا َأْعَداَئك َوَخر  و  كَوأْلَحَدا في آيَاِتك َوَعاَديَا أُولِيائَ 

وأي  - ائه بَِأْرِضه َوَعالِيُه ِبَساِفِله َوظَاِهَرُه بَِباِطِنه َواْسَتئَصاَل أْهَلهَقا َسمَ ابَه َونـََقَضا َسْقَفه َوأْلحَوَرَدَما بَ 
َتاَل أْطَفاَله َوأخَلَيا ِمْنبَـَرُه ِمن َوصِيه -استئصاٍل أكثر من قتل فاطمة   َواْسَتئَصاَل أْهَله َوأبَاَدا أْنَصارَه َوقـَ

ُكِل ُمْنَكٍر أَتـَُوه َوَحقٍّ َأْخَفوه َوِمْنَبٍر َعَلوه َعْن   - مث يتحدث الدعاء - َماَوارِثِه َوَجَحَدا نـُبـَُوَته َوأْشرََكا ِبرِبهِ و 
وطريد ، صادق طردوه يعين أبا ذر - وه َوَطرِْيٍد آَوُوه َوَصاِدٍق َطَرُدوهذَوِليٍّ آو  َوُمَناِفٍق َوَلُوه َوُمؤِمٍن َأْرَجوه

 - أَتـَُوه َوَحقٍّ َأَخَفوه َوِمْنَبٍر َعَلوه َوُمَناِفٍق َول وه َوُمؤِمٍن َأرَجوهُكِل ُمْنَكٍر  -احلكم وأبوه بن  آووه يعين مروان
  .جة مىل شرحهذه العبارات حبا

ُكِل ُمْنَكٍر أَتـَُوه  - واضحة تشري مىل هذه املعاين موجودة يف كتب التأريخ يف كتب القوم وهناك وقامع تأرخيية
َوِليٍّ آذوه َوَطرِْيٍد آَوُوه َوَصاِدٍق َطَرُدوه وََكاِفٍر و  َناِفٍق َوَلُوه َوُمؤِمٍن َأْرَجوهَوَحقٍّ َأْخَفوه َوِمْنَبٍر َعَلوه َومُ 

ُبوه ل  أْضَمُروه َوَدٍم أراُقوه َوَخَبٍر َبْدُلوه َوُحْكٍم قَـ  يَـُروه َوأَثٍر أْنَكُروه َوَشرٍّ َنَصُروه َوإَماٍم قـََهُروه َوَفرٍض غَ 
َتطَُعوه َوُسْحٍت َأَكُلوه َوُخْمٍس اْسَتَحُلوه وبَاِطٍل وَكِذٍب  أْبَدُعوه وَُكْفرٍ  َدل ُسوه َوإِرٍث َغَصُبوه َوِفيٍء اقـْ

ُموه َوَحَراٍم َحل ُلوه َونَِفاٍق َوَعْهٍد نـََقُضوه َوَحاَلٍل َحر  َوعٍد أْخَلُفوه و  أَسُسوه َوَجُوٍر َبَسطُوه َوظُْلٍم َنَشُروه
َونَِفاٍق أس ُروه َوَغْدٍر  - كل هذا الظلم جرى على عليٍّ وآل عليّ   أنت يا عليّ  هلل - أس ُروه َوَغْدٍر أْضَمروه

تَـُقوه َوِضْلٍع َكَسُروه وَصٍك َمَزُقوه هذا الصك الذي كتبه حم م ٌد صلى اهلل عليه وآله  - أْضَمروه َوَبْطٍن فـَ
  .َمَنعوه وإَماٍم َخاَلُفوه أَذلُوه َوَحقٍّ  أَعزوه َوَعزِيزٍ َمَزُقوه َوَشْمٍل َبَددوه ّوَذلِيٍل  وَصكٍّ  -لفاطمة 

 ارــــــــــــــــــــــظـتـن  االنـــوك  مِ ــــــــــــب ُّـ حِ ُـ ذاب  م    رارــــــــمىل ما السِ  مّ ـر الت  ـــيا ق م  
 عد طول استتارب   اءت  ض   مسِ كالش      اــــــــن  ينـ  ما ب   ك  ــــه  ج  ى و  ر  ىت نـ  م  
 ارـــــــا وهي نــــــــهـاٍف لونـــص اءِ ـــمـكال     حوذةً ــــــش  م   ك  يض  رى بِ ىت ن  م  
 ارـــــــــــــــبـغـر الـــــــيـثـتـدوا فـــــــعـر تـــــــصـنـالـب    ةً ــومـــسو لك مُ ـــرى خيى ن  ـتم  

 ارــــــــــــــــــــــظـتـن  االنـــوك  مِ ــــــــــــب ُّـ حِ ُـ ذاب  م  رار  ــــــا السِ ـر الت ّم مىل مـــيا ق م  
تَـُقوه َوِضْلٍع َكَسُروه وَصكٍّ   زِيٍز أَذلُوه َوَحقٍّ َمَزُقوه َوَشْمٍل َبَددوه ّوَذلِيٍل أَعزوه َوعَ  َوَغْدٍر أْضَمروه َوَبْطٍن فـَ
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يَـُروَها َوَأْحَكاٍم َعطَُلوَها َوَأْرَحاٍم ٍة غَ وها َوَفرِيَضٍة تـَرَُكوها َوُسن  ِبُكِل آيٍَة َحَرفُ  .....َمَنعوه وإَماٍم َخاَلُفوه 
َلٍة ُموَها َوَوِصيٍة َضيـ  َقطَُعوَها َوَشَهاَداٍت َكتَ  َنٍة أَْنَكُروَها َوِحيـْ ُعوَها َوأَيََماٍن َنَكُثوَها َودَعوًى أَْبطَُلوَها َوبـَيـْ

النيب احلادثة معروفة بعد رجوعه من تبوك  لتدوا قالعقبة اليت أرا - َأْحَدثُوَها َوِخيانٍَة أوَرُدوَها َوَعَقَبٍة أرتـََقوَها
حبسب ما  هي األحجار الكبرية أو ما صنعوهأو مجٌع لدبابة و  دباب هي مجٌع لدبة - َوِدبَاٍب َدْحَرُجوَها -

ها حصًى ووضعوها يف طريق جاء يف كتب التأريخ جاءوا بكراٍت من جلوٍد مصنوعة من جلود احلمري وحشوّ 
هذه التفاصيل مذكورة يف كتب التأريخ وما عندي وقت أن ، ر فيها وتسقط يف الواديناقة النيب كي تعث

  .أدخل يف كل هذه التفاصيل
أزياف مشارة ، مشارة مىل الزيف وهذا هو الدجل، أزياف مجٌع لزيف - َوِدبَاٍب َدْحَرُجوَها وَأْزيَاٍف َلزُِموَها

 - وَأْزيَاٍف َلزُِموَها َوأَمانٍة َخانُوَها -شرحه يف وقٍت آخر يف وأنا هنا ال أريد أن أشرح الدعاء رمبا نمىل الز 
 صمصداٌق من مصاديق خريطة الدجال لذلك حنن مذا أردنا أن نشخّ ، هذا هو جزٌء من برنامج الدجال

ف فينا النيب صلى اهلل عليه وآله خل  ، علينا أن نسأل أهل البيتمشروع الدجال  الدجال وما من هو
الربنامج املخالف ، هناك برناجمان برنامج الكتاب والعرتة وبرنامٌج آخر هو برنامج الدجال، الكتاب والعرتة

أسأل فاطمة هل هناك من أحٍد يستطيع أن يبني يل أن أنا أريد ، للكتاب والعرتة هو هذا برنامج الدجال
من هو  ،! أريد أن أسأل أم احلسن واحلسني عن برنامج الدجال؟من هو الدجال أفضل من فاطمة

خطبة الزهراء ، س بشكٍل دقيقر  د  خطبة الزهراء صلوات اهلل وسالمه عليها ال تُ ، فاطمة تبني لنا ؟الدجال
ربنامج الصراط املستقيم لربنامج الكتاب والعرتة لخطبة توضح اخلطوط العامة ، خطبٌة لبيان برنامج الدجال

نيب صلى اهلل عليه وآله كما يف روايات القوم بأنه  الفتنة اليت كان ال، وتوضح اخلطوط العامة لربنامج الدجال
، فتنة الدجالمن  ؟ة من أي شيءٍ م  ة أشد اخلوف أخوف ما خياف على هذه األُ م  كان خياف على األُ 

  :صلوات اهلل عليها هي اليت تقولفاطمة 
 لُ عَ فْـ ا أَ مَ  لُ عَ وال أفْـ  لطاً ما أقول غَ  ولُ قَعوداً وِبدواً وال أَ  قولُ بي مَحم د أَ مة وأَ اطِ ي فَ نّ موا أَ لَ اعْ  ،اسْ أيها النَ 

 - ؟ماذا تقول فاطمة، وحنن نسمع لفاطمة - مةاطِ ي فَ موا أنّ لَ اعْ  -تتحدث عن عصمتها  - اً طَ طَ شَ 
 - وال أفعُل ما أفعل َشَططَاً  اْعَلموا أَّني فَاِطمة وأَبي مَحم د َأقوُل َعودًا وِبدوًا وال َأقوُل ما أقوُل َغَلطاً 

، حلرب رسول اهلل - بِ ارًا للحر دوا نَ وقَ ا أَ لم  كُ  -أشري مىل مقاطع فاخلطبة طويلة  ؟قول أم احلسنماذا ت
جن  م يعين  - كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها اهلل أو َنَجَم قرن الشيطان -تتحدث عن أيام رسول اهلل 

فاغرٌة من  ن الشيطان أو فغرت أو َنَجَم قر كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها اهلل -تبني و  ظهر ع ال
فال ينكفئ  -اً قذف علي   - أخاه في لهواتها فَ ذَ قَ  - ؟ماذا يفعل حم م ٌد صلى اهلل عليه وآله - المشركين
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كدودًا في ذات اهلل مجتهدًا في أمر اهلل قريبًا من خمد لهبها بسيفه مَ حتى يطأ جناحها بأخمصه ويُ 
وأنتم في ، دًا كادحًا ال تأخذه في اهلل لومة الئمرًا ناصحًا مجِ م  شَ رسول اهلل سيدًا في أولياء اهلل مُ 

حرجوها والعقبة اليت باب اليت د  الدِ  - رفاهيٍة من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصون بنا الدوائر
ن عند النزال وتفرو  كصونَ نْ تتوكفون األخبار وتَـ و  تتربصون بنا الدوائر -ارتقوها اليت أشار مليها الدعاء 

ُة كَ سَ ظهر فيكم حَ  -يعين يف شهادته  - هائه ومأوى أصفيائا أختار اهلل لنبيه دار أنبيمن القتال فلم  
يف يوم رزية ، بداية الربنامج الدجايل كانت يف يوم الرزية، بدأ الربنامج الدجايل يظهر بوضوح - النفاق

وهنا تتحدث فاطمة ، قيفة بين ساعدةاخلميس حني قالوا بأنه يهجر ولكن الربنامج بشكٍل عملي بدأ يف س
  ؟مساء كثرية يتحدثون تتبعون منأ، باخليار فاطمة وآخرون وأنتم، عن هذا األمر

ر هَ ظَ  - يعين بعد شهادة النيب - ر فيكمهَ ظَ  :فاطمة هي اليت تقول، تتبعون فاطمة أو تتبعون غري فاطمة
الً  - جلباب الدين لَ كُة النفاق وسمُ سَ فيكم حَ  ل جلباب الدين ونطق  وسمُ  -صار رثًا ممزقًا  صار مسِ 

كاظم الغاوين الكاظم الذي كان خيفي أمره اآلن نطق ،الغاوون الذين أشار مليهم مبليس  - كاظم الغاوين
بطلين فخطر في عرصاتكم خامل األقلين وهدر فنيق المُ  -ظهر  - غبَ كاظم الغاوين ونَـ   قَ طَ ونَ  -

 كلمات  هذه - وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه -الربنامج  بدأ - وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه
يف ، هذه الكلمات قالتها فاطمة يف آخر أيام حياهتا ويف أحرج اللحظات، فاطمة ويف أحرج أوقات حياهتا

هاتفًا  هِ زِ رَ غْ وأطلع الشيطان رأسه من مَ  -أحرج حلظات الفتنة هذه الكلمات البد أن نقف عليها بدقة 
  ؟ٍء يريدمىل أي شي - بكم

فألفاكم لدعوته  -هكذا تصف فاطمة  ؟فماذا كان حاهلم - هاتفًا بكم -ألغوينهم ، ألزينن هلم
هذه فاطمة تقول هذا ليس مراسل لصحيفة أو لقناة  - فألفاكم -بدأ الربنامج الدجايل  - مستجيبين

ن رأسه من مغرزه هاتفًا بكم وأطلع الشيطا -ة يف ذلك الوقت م  نا عن األُ ثُ فاطمة حتدِّ ، فضامية وال مؤرخ
م فألفاكم كُ مَ واحشَ  فافاً ستجيبين وللغرة فيه مالحظين ثم استنهضكم فوجدكم خِ فألفاكم لدعوته مُ 

العبارات حباجة مىل شرح وهذه أمثلة عربية معروفة  - فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم ضاباً غِ 
ثم م لدعوته مستجيبين وللغرة فيه مالحظين ألفاكف -وكنايات لكنها تشري مىل ضالهلم بالنتيجة 

فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم هذا  واحشمكم فألفاكم غضاباً  فوجدكم خفافاً  استنهضكم
والجرح لم ا يندمل  -بسبب شهادة النيب  ؟واسع بسبب ماذااجلرح  - والعهد قريب والكلم رحيب

هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لم ا  -دأ الربنامج مىل اآلن ما دفن النيب ب - قبروالرسول لم ا يُ 
جرح كبد النيب ، جرح قلب النيب، هذا جرح النيب ؟م ا يندمل أي ُّ جرحـواجلرح ل - يندمل والرسول لم ا يقبر
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د أنتم سارعتم قلتم حنن نعق - قبر ابتداراً رح لم ا يندمل والرسول لم ا يُ والجُ  -من السم الذي سقوه مياه 
أال في الفتنة سقطوا وإن  - ؟ماذا تقول هلم فاطمة - ابتدارًا زعمتم خوف الفتنة -السقيفة لدفع الفتنة 

هذه اخلطبة ما قالتها فاطمة نص حيفظ ويقرأ على املنابر ، هذه بيانات فاطمة - حيطٌة بالكافرينجهنم لمُ 
جيب أن نبين عقيدتنا على هذا ، ونهذا قانون جيب أن نبين حياتنا على هذا القان، أو يكتب يف الكتب

فاطمة كسروا أضالعها وأسقطوا ، فاطمة دفعت حياهتا ألجل هذا القانون، هذا القانون الفاطمي، القانون
تشخص ، فاطمة هنا تشخص لنا الربنامج، قانون قيمته دم فاطمةهذا ، جنينها قتلوها ألجل هذا القانون

وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه  :ما معىن أن تقول، ط املستقيممن هو الدجال ومن هو الصرا، لنا احلقيقة
جر اليت تلوهتا اآليات اليت مرت علينا يف سورة احلِ  ؟ما معىن هذا - هاتفًا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين

هناك  {اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ألُزَيِّنَنَّ هلُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِنيَ * إِالَّ مَنِ} :على مسامعكم قبل قليل
م كُ وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بِ  -موعة الـمججمموعة غاوية فاطمة تتحدث عن هذه ، جمموعة

 يا أيها أما حينما استنهضكم رسول اهلل - ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً ، ستجيبينفألفاكم لدعوته مُ 
ما هنا مع الشيطان  أ، التثاقل واضح، ثاقلتمسورة التوبة مالكم ا اخلطاب يف، ثاقلتمالذين آمنوا ما لكم ا

  :حني نذهب مىل سورة التوبة .كانوا خفافاً 
 -فاطمة هنا تبني هذه احلقيقة  {األَرْضِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى }
 - أال في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطٌة بالكافرين - فوجدكم خفافاً  -الشيطان  - استنهضكمثم 

مث تلتفت مىل األنصار باعتبار األنصار كانوا قد بايعوا رسول اهلل على أن ينصروا رسول اهلل وأن ينصروا أهل 
ونكصتم  :تؤنب األنصار تقول هلمبعد أن ، البيعة اليت بايعوه البيعة األوىل حىت حينما كان يف مكة، بيته

هذا ليس كالم فقيه من ، هذا كالم فاطمة، فاطمة ختاطب األنصار - بعد اإلقدام وأشركتم بعد اإليمان
 ونكصتم بعد اإلقدام وأشركتم بعد اإليمان :هذا كالم الزهراء ختاطب األنصار، الفقهاء من عامة الفقهاء

ونكصتم بعد اإلقدام وأشركتم بعد اإليمان بؤسًا لقوٍم  -عليهم بأهنم مشركون  فاطمة هنا حكمت -
 -بعد العهود اليت أعطيتموها لرسول اهلل أن تدافعوا عنه وعن عرتته من  - نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم

مث تستمر  - ونكصتم بعد اإلقدام وأشركتم بعد اإليمان بؤسًا لقوٍم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم
أال وقد أرى أن قد  -ألزينن هلم ، مىل الراحة - أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض أال وقد :فاطمة فتقول

أنتم أخلدمت مىل اخلفض ال تريدون التعب  - أخلدتم إلى الخفض وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض
عليٌّ صلوات اهلل عليه  ؟من هو الذي أحق بالبسط والقبض - وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض -
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وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض وخلوتم بالدعة أال  -
ونجوتم بالضيق من السعة فمججتم ما وعيتم ودسعتم الذي تسوغتم فإن تكفروا أنتم ومن في األرض 

معرفٍة مني  هذا على لتُ ما قُ  لتُ أال وقد قُ  :وتستمر فاطمة فتقول - فإن اهلل لغنيٌّ حميد جميعاً 
نفس ونفثة فيضة ال اهقلوبكم ولكن درة التي استشعرتهاوالغَ  -خذلوها  - بالخذلة التي خامرتكم

 -يعين امحلوها على ظهوركم  - مة الحجة فدونكموها فاحتقبوهاالصدر وتقد الغيض وخور القناة وبثت
ر األبد الخف باقية العار موسومًة بغضب الجبار وشنا رت الظهر نقبتبِ فدونكموها فاحتقبوها دَ 

هذه مواصفات ، يعين هذا الربنامج الذي أنتم عليه - موصولًة بنار اهلل الموقدة التي تطلع على األفئدة
 رت الظهر نقبتبِ فدونكموها فاحتقبوها دَ  - صفات الربنامجاهذه مو ، الربنامج وهو برنامج الدجال

هلل الموقدة التي تطلع على الخف باقية العار موسومًة بغضب الجبار وشنار األبد موصولًة بنار ا
  .الذين ظلموا أي منقلٍب ينقلبون فبعين اهلل ما تفعلون وسيعلم، األفئدة
ننتظره  - وأنا ابنة نذيٍر لكم بين يدي عذاٍب شديد فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون :مث تقول

وأنا ابنة نذيٍر لكم بين يدي  -هو هذا الربنامج برنامج الصراط املستقيم والدجال ، صلوات اهلل عليه
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ } هناك تتبني احلقامق - عذاٍب شديد فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون

مه مث تقول فاطمة صلوات اهلل وسال، مىت؟ وانتظروا منا منتظرون {بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
جمموعة من نساء ، عليها بعد الذي جرى ما جرى عليها واشتد هبا املرض األيام األخرية من حياهتا

أصبحت واهلل عائفًة لدنياكم املهاجرين واألنصار جئن لزيارة فاطمة فسألن فاطمة كيف أصبحيت؟ قالت: 
كالذي يلفظ   - عجمتهمقاليًة لرجالكم لفظتهم بعد أن  -هاجرة قالية يعين مبغضة  - قاليًة لرجالكم

لفظتهم بعد أن عجمتهم  -اإلنسان حينما يأكل التمرة ال يرتك النوى ألنه ال فامدة منها يلفظها ، النوى
بعد أن امتحنتهم  - وشنأتهم بعد أن سبرتهم -صورٍة شانئة بغيضة حقرية شنأهتم وجدهتم يف  - وشنأتهم

 - فقبحًا لفلول الحد -هذا هو برنامج الدجال  - ل الرأي وزلل األهواءطَ بحًا لفلول الحد وخَ فقُ  -
 بحًا لفلول الحد وخطل الرأي وزلل األهواءفقُ  -يعين السيوف املثلمه املفللة اليت ال تضرب  فلول احلد

الزهراء خترب  - أن سخط اهلل عليهم -كالم عن املهاجرين واألنصار هذا   - ما قدمتم لهم أنفسهموبئس
، الزهراء اليت هي حجٌة على احلجج، هراء اليت يرضى اهلل لرضاها ويغضب لغضبهاالز ، بأن اهلل سخط عليهم

ما قدمتم لهم أنفسهم أن سخط وبئس -ة البامسة التعيسة م  عن هذه األُ  ءهذه أحكام واقعية الزهراء تنيب
 -اقهم يعين وضعتها يف أعن - واهلل لقد قلدتهم ربقتها مَ رَ ال جَ ، اهلل عليهم وفي العذاب هم خالدون
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وال جتد عبارات أقسى من هذه العبارات  - عليهم غارها فجدعًا وعقرًا وسحقًا للقوم الظالمين تُ نَ نَـ وشَ 
 - دعًا وعقرًا وسحقًا للقوم الظالمين ويحهم أنى زحزحوها عن رواسي الرسالةجْ فَ  -يف كالم العرب 

وة والداللة ومهبط الوحي بنة وقواعد الويحهم أنى زحزحوها عن رواسي الرسال -عن عليٍّ تتحدث 
ها ويحهم أنى زحزحو  -الطبني يعين احلاذق اخلبري الالمق اجلدير  - مين والطبين بأمر الدنيا والديناأل

مين والطبين بأمر الدنيا والدين أال ذلك األوة والداللة ومهبط الوحي عن رواسي الرسالة وقواعد النب
 أي شيٍء نقموا منه؟  - نوما نقموا من أبي الحس، سران المبينهو الخُ 

 عز  وجل  مباالته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات اهلل  نقموا واهلل منه نكير سيفه وقلة
لو امتنعوا ، لو تكافوا عن زماٍم يعين عن حبٍل عن أمرٍ  - واهلل لو تكافوا عن زماٍم نبذه رسول اهلل ألعتلقه

لو تكافوا عن زماٍم نبذه رسول اهلل ألعتلقه واهلل  -ما رمسه رسول اهلل عن هذا األمر لو تركوا الربنامج ك
عبارات بليغة جدًا ال  - م خشاشه وال يكل سائرهلِ كْ ال يَ  -يعين سريًا لينًا  - ولسار بهم سيرًا سجحاً 

اً ال يكلم خشاشه وال يكل سائره وال يتعتع راكبه وألوردهم منهاًل نميرًا فضفاض -أجد وقتًا لشرحها 
غير متحٍل  يُّ ر بهم الغَ تطفح ضفتاه وال يترنق جانباه وألصدرهم بطانًا ونصح لهم سرًا وإعالنا قد تحيّ 

ألرض حت عليهم بركاٌت من السماء واتِ منه بطائل إال بغمر الماء وردعه شرر الساغب ولفُ 
ن السماء واألرض حت عليهم بركاٌت متِ ولفُ  -يعين هناك برنامج  - ونوسيأخذهم اهلل بما كانوا يفسد

جب وإن تعجب فقد أال هلم  فاسمع وما عشت أراك الدهر العَ  وسيأخذهم اهلل بما كانوا يفسدون
إلى أي سناٍد استندوا  - ؟ملن أرجعوا األمر - أعجبك الحادث ليت شعري إلى أي سناٍد استندوا

وا لبئس المولى ولبئس ماٍد اعتمدوا وبأي عروٍة تمسكوا وعلى أية ذريٍة أقدموا واحتنكعوعلى أي 
، الريش الذي يف ذيل الطامر الذنابا - بالقوادم ااستبدلوا واهلل الُذنابَ ، العشير وبئس للظالمين بدالً 

الكاهل  - بالقوادم والعجز بالكاهل ااستبدلوا واهلل الذنابَ  -والقوادم الريش الذي يكون يف مقدم الطامر 
م المفسدون ولكن نهم ه أأال بون أنهم يحسنون صنعاً معاطس قوٍم يحسل اً فرغم -هو أعلى الكتف 

َأَفَمن يـَْهِدي ِإَلى اْلَحق  َأَحقُّ َأن يـُت َبَع َأم ن ال  َيِهد َي ِإال  َأن يـُْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف  مويحه، ال يشعرون
اليت خطبتها يف نساء  هذه الكلمة جداً مهمة هذه الكلمة األخرية يف خطبتها - أما لعمر إلهك َتْحُكُمونَ 

لقد لقحت فنظرٌة  -يعين الربنامج برناجمهم ك ُمل  - أما َلعُمر إلهك لقد لقحت -املهاجرين واألنصار 
هو هذا الناتج الذي بني أيدينا ، لقد لقحت السقيفة خرج الربنامج فنظرٌة انتظروا ريثما تنتج - ريثما تنتج

ثُنا عن برنام، مىل اليوم هذا الربنامج الذي حتاول روايات املخالفني أن خُتفيه فأن ، ج الدجالهذه فاطمة حُتدِّ
هذه املواصفات ال تنطبق على الشخص العادي وممنا قد ، جتعل الدجال حمصورًا يف شخٍص له مواصفات
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هذا االهتمام ، تكون دولة من الدول فضاًل عن أساطري أضافوها يف كتبهم ومسراميليات حشوها يف رواياهتم
، الدجال وتشخيصه يف جهة معينة يف جهة اليهود هو طمس هلذه احلقامق وهذا هو فعل الدجالبقضية 

  .يغطي األمور، يغطي ؟الدجال ماذا
هذا هو هنج البالغة كالم عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه لنتصفح هنج البالغة الشريف فماذا يقول سيد 

هلذا  - وأعطه :ألشرت خبصوص تعيني الُقضاة يقوليف عهده ملالك األشرت وهو يكتب ملالك ا ؟األوصياء
ألي  - وأعطه من المنزلة لديك ماال يطمع فيه غيره من خاصتك -القاضي الذي تعينه يا مالك قاضياً 

اغتيال يعين أن يشوهوا  - اً ليغليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر في ذلك نظرًا ب - ؟شيءٍ 
فإن  :مث يبني األمري ملاذا هو يوصي مالك هبذه الوصية يقول - ًا بليغاً فانظر في ذلك نظر  -مسعته عندك 

، أبو بكر، الذين سبقوا عليًّا النيب ؟يعين من هم األشرار - هذا الدين قد كان أسيرًا في أيدي األشرار
  ؟عثمان من هم األشرار الذين كان الدين أسري عندهم، عمر

إن هذا الدين قد كان أسيرًا في ف -دخل يف مثل هذا الوصف قطعًا النيب خارج بالدليل ال ميكن أن ي
فإن هذا الدين قد كان  -الكالم ال حيتاج مىل تعليق  - يدي األشرار يُعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا

وأيضاً ، هذا هو عهد األمري ملالك األشرت - عمل فيه بالهوى وتطلب به الدنياأسيرًا في أيدي األشرار يُ 
يعين الذين كانوا قبلك  - إن شر وزرائك من كان لألشرار قبلك وزيراً  -مري ملالك األشرت يف عهد األ

ومن شركهم في  إن شر وزرائك من كان لألشرار قبلك وزيراً  -تالحظون نفس الكالم ، قبلنا كانوا أشرار
للربنامج الذي كان  هذا تقييم عليٍّ  - اآلثام فال يكونن لك بطانًة فإنهم أعوان األَثَمة وإخوان الظلمة

ومن شركهم في اآلثام فال يكونن  إن شر وزرائك من كان لألشرار قبلك وزيراً  -يعمل يف وسط األُم ة 
  .لك بطانًة فإنهم أعوان األثمة وإخوان الظلمة

بن  يف رسالته اليت وجهها ألهل مصر الذين قتلوا وشاركوا يف قتل عثمان ؟وماذا يقول عليٌّ يف هنج البالغة
من عبد اهلل عليٍّ أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا هلل  -عفان بن  عفان الذين ظهروا على عثمان

يتحدث عن الربنامج  - حين ُعصي  في أرضه وُذِهَب بحقه فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر
الذين غضبوا هلل حين  من عبد اهلل عليٍّ أمير المؤمنين إلى القوم -أيام عثمان  يفالذي كان معمواًل 

بحقه فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاعن فال معروٌف  بَ هِ ُعصي  في أرضه وذُ 
هذا كالم عليٍّ هؤالء الذين يريدون أن يذهبوا بكم مىل طريٍق آخر  - يستراح إليه وال منكٌر يتناهى عنه

والكالم السابق كان من  91 :ذا يف الكتاب املرقمفهذا كالم عليٍّ وهذا كالم فاطمة بأيهم تأخذون؟! ه
  .عهد األمري ملالك األشرت وهو معروف
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فدع عنك قريشًا وتركاضهم في الضالل وتجوالهم في الشقاق  :من رسالٍة كتبها األمري مىل أخيه عقيل
دع فَ  -احلزب الذي حاربه واغتصب منه اخلالفة ، وهو يتحدث عن احلزب القرشي - وجماحهم في التيه

عنك قريشًا وتركاضهم في الضالل وتجوالهم في الشقاق وجماحهم في التيه فإنهم قد اجمعوا على 
حربي كإجماعهم على حرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قبلي فجزت قريشًا عني الجوازي 

 -حلديث ال يأيت أحد فيقول الكالم عن معاوية فقط ا - فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي
فدع عنك قريشًا وتركاضهم  -احلديث عن املتقدمني وعن املتأخرين أيضًا  - وسلبوني سلطان ابن أمي

قاق وجماحهم في التيه فإنهم قد اجمعوا على حربي كإجماعهم على في الضالل وتجوالهم في الشِ 
عوا رحمي حرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قبلي فجزت قريشًا عني الجوازي فقد قط

  .من كتابه مىل أخيه عقيل 93 :هذا الكالم يف الكتاب املرقم - وسلبوني سلطان ابن أمي
واألمري صلوات اهلل وسالمه عليه يتحدث فيها عن أصناف الناس  001 :وهذا الكالم من اخلطبة املرقمة

صحابة النيب ألنه يتحدث  النيب من يعين بقوا بعد - ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضاللة -بعد النيب 
يعين  - وقد سأله سائٌل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختالف الخبر - فاعن أصن

وقد سأله سائٌل عن  -يعين يف زمن األول والثاين والثالث ، البدع اليت كانت موجودة بعد رسول اهلل
ثم بقوا  -مىل أن يقول  - ه السالمأحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختالف الخبر فقال علي

فتقربوا إلى أئمة  - ؟من هم أممة الضاللة - فتقربوا إلى أئمة الضاللة -بعد النيب من الصحابة  - بعده
كامًا على رقاب الناس فأكلوا علوهم حُ عاة إلى النار بالزور والبهتان فولوهم األعمال وجَ الضاللة والدُ 

هذا هو الربنامج الذي كان موجوداً بعد  - صم اهلللوك والدنيا إال من عَ ما الناس مع المُ بهم الناس وإنّ 
ثم بقوا بعده  -حىت يأيت من يقول فيقول بأن عليًا كان وزيرًا للجماعة ، رسول اهلل وهذا هو تقييم عليٍّ 

لى فتقربوا إلى أئمة الضاللة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان فولوهم األعمال وجعلوهم حكامًا ع
  .وإنما الناس مع الملوك والدنيا إال من عصم اهلل رقاب الناس فأكلوا بهم الدنيا

 - مئة ومخسون، 031 :ويستمر كالم سيد األوصياء صلوات اهلل وسالمه عليه فيقول يف اخلطبة املرقمة
ا على ل واتكلو بُ حتى إذا قبض اهلل رسوله صلى اهلل عليه وآله رجع قوٌم على األعقاب وغالتهم السُ 

اهلل رسوله صلى اهلل عليه وآله  ضَ بَ حتى إذا قَـ  -يعين غري رحم رسول اهلل  - الوالئج ووصلوا غير الرحم
جروا السبب بل واتكلوا على الوالئج ووصلوا غير الرحم وهَ رجع قوٌم على األعقاب وغالتهم السُ 

معادن كل  - ؟من هم هؤالء - روا بمودته ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعهمِ الذي أُ 
هلوا في السكرة على قد ماروا في الحيرة وذَ  -يعين يف ضاللة  - مرةخطيئة وأبواب كل ضارٍب في غَ 
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هذا هو الربنامج الذي كان  - إلى الدنيا راكن أو مفارٍق للدين مباين نقطعٍ نٍة من آل فرعون من مُ سُ 
مرة قد ادن كل خطيئة وأبواب كل ضارٍب في غَ مع - ؟كيف وصفهم،  ة برنامج الدجالم  يعمل يف األُ 

إلى الدنيا راكن أو مفارٍق  ل فرعون من منقطعٍ هلوا في السكرة على سنٍة من آماروا في الحيرة وذَ 
  .للدين مباين

أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبًا وبغيًا علينا أن رفعنا  :033مث يقول يف اخلطبة: 
ستجلى العمى إن األئمة من دى ويُ ستعطى الهُ أعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يُ اهلل ووضعهم و 

  .سوا في هذا البطن من هاشم ال تصلح على سواهم وال تصلح الوالة من غيرهمرِ قريٍش غُ 
ة هذه يف اخلطبة السابع - أما إنه :السقيفة الواضحة اجللية البينةمىل أن يقول وهو خيربهم عن معاوية مثرة 

يعين  - ظهر عليكم بعدي رجٌل رحب البلعوميَ أما إنه سَ  - 37 :واخلمسني من كالٍم له مرقم حتت الرقم
 البطن مندحقُ  -وهو معاوية معروف  - أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجٌل رحب البلعوم -واسع البلعوم 

 يذكرون بأن ؤرخنيقط األرض لذلك بعض املة أمامه حبيث تكاد أن تسمندحق يعين أن بطنه مندفع -
أثر دعاء النيب هو وهذا  - أما إنه -ل معه غالمني يف آخر عمره حيمالن معه بطنه غ  معاوية كان قد ش  

أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجٌل رحب البلعوم مندحق  -صلى اهلل عليه وآله حني قال ال أشبعك اهلل 
هذا  - فاقتلوه -يقول  - ا ال يجدويطلب م -أي شيء جيده يأكله ماكنة  - البطن يأكل ما يجد

ي فاقتلوه ولكن لوه مذا رأيتم معاوية على منرب النيب قال اقت، ولكنكم لن تقتلوه - ولن تقتلوه -الرجل اقتلوه 
عليه وهو هذا برنامج  نظر عليٍّ صلوات اهلل وسالمه هذه السقيفة ومثارها يف، هذه مثار السقيفة، ما قتلوه

ك ئُ ب  نَ تُـ وسَ  -سيد األوصياء يف تأبينه للزهراء بعد أن دفنها وهو خياطب النيب  الدجال الواضح حني يقول
ة ما اجتمعت على أن م  األُ ، ة تضافرت اجتمعت على هضمهام  األُ  - هاضمِ على هَ  كَ تِ م  ر أُ افُ تضَ ك بِ تُ ابنَ 
، ة الدجالم  هذه أُ ، ةم  عسًا هلذه األُ تُ ، سي فاطمة اجتمعت على أن هتضم فاطمةعني فاطمة وعلى أن تؤاتُ 

َنب ُئك ابَنُتك  -صلوات اهلل عليها األُم ة اليت تتضافر على أن هتضم فاطمة ، هذا برنامج الدجال وَستـُ
نفس اخلطاب الذي وجهُه احلسني يا أشياع آل أيب سفيان هؤالء أشياع  - بِتَضاُفر أُم ِتَك على َهضِمها

َنب ُئك ابَنُتك بِتَضافُ  -الدجال  ر أُم ِتَك على َهضِمها فَأْحِفها السؤال واستخبرها الحال هذا ولم وَستـُ
هذا والعهد  -نفس الكالم الذي قبل قليل أشارت إليه الزهراء  - َيُطل العهد ولم َيخلو منَك الذكر

  .هذه كلماُت عليٍّ وكلمات الصديقة الكربى - قريب والرسول َلم ا يُقبر والجرُح َلم ا يندمل
فما عندُه من قيس أجبد الشيعة الذي من ليس عندُه يف بيتِه هذا الكتاب بن  ذهبنا مىل كتاب ُسليمأما مذا 

هذه الطبعة هي الطبعة بتحقيق ، هذا الكتاب يشخص لنا برنامج الدجال بوضوح، أسرار آِل حُم م ٍد شيء
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وقد َسِمعُت علي اً  :ليقو ُسليم يروي ، 133 :الشيخ حممد باقر األنصاري وهذا هو اجلزء الثاين صفحة
رمبا ال أنصتوا هلذه الكلمات رمبا ال يذكرها أحد على الفضاميات  هذه كلمات جداً مهمة - عليه السالم

هذه كلمات عليٍّ وهذه األحداث أحداث جداً مهمة جيب ، جتدون وقتاً ألن تقرءوا كتاباً مثل هذا الكتاب
ِمعُت علي ًا عليه السالم يروي عن رسول اهلل صلى اهلل وقد سَ  :ُسليم يقول، على الشيعي أن يطلع عليها
قال  :وهو يقوليف اليوم الذي قُِتل فيه عثمان كان األمري يروي عن النيب  - عليِه وآله يوم قُِتل عثمان

َد ما ُعبواهلِل لوال التقية  إن  التقيَة من ديِن اهلل وال دين لمن ال تقية له :رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
واهلِل لوال التقية ما ُعبَد اهلل في  -دولة مبليس  مذاً عندنا برنامج مبليس - اهلل في األرض في دولة إبليس

ي الناس إمام ضاللٍة فهي دولة لّ إذا وُ  :قال ؟وما دولة إبليس :األرض في دولة إبليس، فقال له رجلٌ 
نفس القصة اليت ، الربنامج اآلدمياإلهلي  على الربنامجهنا ينتصر الربنامج اإلبليسي  - إبليَس على آدم

 -برنامج الدجال وبرنامج الصراط املستقيم ، سورة احلجر ويف آيات سورة صقبل قليل يف آيات مرت علينا 
إن  التقيَة من ديِن اهلل وال دين لمن ال تقية له واهلِل لوال التقية ما ُعبَد اهلل في األرض في دولة إبليس 

إذا ُوّلي الناس أو َولَي الناس إمام ضاللٍة فهي دولة إبليَس على  :قال ؟ا دولة إبليسوم :فقال له رجلٌ 
أبي بن  ثُم  َهَمَس إلى عّمار وُمحم د :يقول، آدم وإذا َوليَـُهم إماُم ُهدى فهي دولة آدَم على إبليس

همسًة وأنا  أبي بكر بن إلى عّمار وُمحم د -أمري املؤمنني  - ثُم َهَمس -وُهم خرية أنصارِه  - بكر
 - ترككم إياَي واتباعكم غيريي دولة إبليس بما زِلُتم منُذ قُِبَض نبيكم ف :فقال -وهو يسمع  - أسمع

أعين وامسعي يا جارة  مياكي، خلطاب للذين تركوا علي اً أيب بكر وممنا ابن  ُمحم دـهنا اخلطاب ليس لعمار ولو 
هذا هو معىن ما أشرُت مليِه  - ترككم إياَي واتباعكم غيريإبليس ب ي دولةما زِلُتم منُذ قُِبَض نبيكم ف -

  .يف أول كالمي بأن تفعيل الربنامج الدجايل يف أُم ة النيب بدأ من سقيفة بين ساعدة
أيضًا الرواية ، وما بعدها 371 :، لنذهب مىل النص الذي جاء مذكورًا يف صفحةآخر نذهب مىل موطنٍ 

يا سلمان  :فقال عليٌّ عليه السالم -من الكالم ومال الرواية طويلة  ذ ما أحتاجهُ قيس أخبن  برواية ُسليم
 يعين من بايع أبا بكر ألن الكالم السابق عن بيعة - ؟وهل تدري من أول من بايعُه على منبر رسول اهلل

هلل صلى يا سلمان وهل تدري من أول من بايعُه على منبر رسول ا :فقال عليٌّ عليه السالم -أيب بكر 
حيَن  -يعين يف سقيفة بين ساعدة  - إال  أني رأيته في ظُل ة بني ساعدة، ال :قلتُ  ؟اهلل عليه وآله

وكان  -ُحج ة األنصار يعين حني ُخِصمت األنصار حني  استطاعوا أن يغلبوا حُبج ِتهم  - ُخِصمت األنصار
ثم سالم الخطاب بن  ثم عمربيدة الجراح ثم أبو عسعيد بن  شعبة ثُم بشيربن  أول من بايعُه المغيرة

فقال  -اإلمام سألُه  - لسُت أسألك عن هؤالء :قال عليه السالم، جبلبن  مولى أبي ُحذيفة ومعاذ
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 ؟يا سلمان وهل تدري من أول من بايعُه على منبر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :عليٌّ عليه السالم
بن  ني ساعدة حيَن ُخِصمت األنصار وكان أول من بايعُه المغيرةإال  أني رأيته في ظُل ة ب، ال :قلتُ 

 الخطاب ثم سالم مولى أبي ُحذيفة ومعاذبن  سعيد ثم أبو عبيدة الجراح ثم عمربن  شعبة ثُم بشير
لسُت أسألك عن هؤالء ولكن هل تدري من أول من بايعُه حيَن صعَد  :قال عليه السالم، جبلبن 

 بين عينيه سجادةولكني رأيُت شيخاً كبيراً يتوكأ على عصاه ، ال :قلتُ  -واحد  ل م ا صعد أول - المنبر
صعد المنبر أول من  -يعين واضحة جدًا  - بين عينيه سجادة شديدة التشمير -يعين أثر سجود  -

  ؟ماذا يقول سلمان، هذا الشيخيعين بايعُه وخّر يعين نزل وهو يبكي  - صعد وخر  وهو يبكي
لكني رأيُت شيخًا كبيرًا يتوكأ على عصاه بين عينيه سجادة شديدة التشمير صعد المنبر و ، ال :قلتُ 

الحمُد هلل الذي لم يُمتني حتى رأيُتك في هذا  :وهو يبكي ويقول -نزل  - أول من صعد وخر  
صراع بني مبليس ال - يوٌم كيوم آدم -هذا الشيخ  - :ثم قالفبسط يدُه فبايعُه أبسط يدك المكان 

فقال ، ثُم  نزل فخرج من المسجد، يوٌم كيوم آدم :ثُم  قال -هذا هو مبليس الرواية تبني بعد ذلك ، دموآ
لقد ساءتني مقالتُه كأنه شامٌت بموت رسول ، ال :قلتُ  ؟يا سلمان أتدري من هو :عليٌّ عليه السالم

صلى أخبرني رسول اهلل ، اهللفإن ذلك إبليس لعنُه  :قال عليٌّ عليه السالم، اهلل صلى اهلل عليه وآله
إياَي يوم غدير إن  إبليَس ورؤساء أصحابه َشِهدوا َنصَب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله اهلل عليه وآله 

وأمرهم أن يبلغ وأخبرهم بأني أولى بهم من أنفسهم  -النيب أخرب األُم ة  - بأمر اهلل وأخبرهمُخم 
معصومة ُأم ة مرحومة إن  هذه األُم ة  :فقالواتُه وَمَردُة أصحابِه الشاهُد الغائب فأقبَل إلى إبليس أبالس

فانطلق وإمامهم بعد نبيهم  -مىل من يفزعون  - وقد ُأْعِلموا مفزعهمعليهم من سبيل لَك وال لنا  فما
ك أخبرني رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بعد ذل :قال أمير المؤمنين عليه السالم، إبليس كئيبًا حزيناً 

ختاصمهم حبقنا وحجتنا  - وحجتناوقال يبايع الناس أبا بكر في ظُل ة بني ساعدة بعد تخاصمهم بحقنا 
من ألن املهاجرين قالوا بأن العرب ال تقبل أن يكون حاكمًا على الناس وخليفة لرسول اهلل مال من قومِه و 

  .قبيلته
س في صورة شيٍخ كبيٍر مشمر يقول كذا وكذا فيكون أول من يبايعُه على منبري إبليثُم  يأتون المسجد 

ثم يخرج فيجمع أصحابُه وشياطينه وأبالستُه فيخرون ُسجدًا فيقولون يا سيدنا يا كبيرنا أنت الذي 
أيُّ أُم ٍة لن َتضَل بعد نبيها كال زعمتم أن  ليس لي عليهم سلطان وال  :فيقول، أخرجت آدم من الجنة

وذلك به من طاعتِه وأمرهم به رسول اهلل حين تركوا ما أمرهم اهلل فكيف رأيتموني صنعت بهم سبيل 
الكالم واضح والقضية ما حتتاج  }وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِنيَ{ :قولُه تعالى
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  .لقضاياواضحة يف كل هذه امىل شرح وهذه مالمح الربنامج الدجايل 
وجميع تلك الفرق االثنتين  :فيقولفرقة  79عن افرتاق األُم ة مىل  313 :مىل أن يتحدث األمري يف صفحة

هو هذا  - اآلخذون عن إبليس وأوليائهالناصرون لدين الشيطان هم المتدينون بغير الحق والسبعين 
ق االثنتين والسبعين هم وجميع تلك الفر  -تالحظون بصمات الدجال يف كل مكان برنامج الدجال 

المتدينون بغير الحق الناصرون لدين الشيطان اآلخذون عن إبليس وأوليائه هم أعداُء اهلل تعالى 
ومن رسوله نسوا اهلل ورسوله  من اهلل اءٌ بُرئيدخلون النار بغير حساب وأعداُء المؤمنين وأعداُء رسولِه 

يقولون وهم َيحسبون أنهم ُيحِسنون ُصنعا يُث ال يعلمون من حوَعَبدوا غير اهلل وأشركوا باهلل وكفروا به 
ويحسبون أنهم على شيء إال إنهم يحلفون لكم يحلفون له كما واهلِل ربنا ما ُكنا مشركين يوم القيامة 

  .هم الكاذبون
إذا   :سمعُت سلمان الفارسي يقول :قيس قالبن  عن ُسليم -قيس بن  آخر كالٍم أقرمه من كالم ُسليم

وزُف ر هو أسم الثاين يف روايات أهل  - ويؤتى بُزَفروم القيامة يؤتى بإبليس مزمومًا بزماٍم من نار كان ي
 ؟ثكلتك أُم ُك من أنت :فيصرخ ويقولفينطلُق إليه إبليس ويؤتى ِبُزفر مزموماً بزمامين من نار  -البيت 

أنا الذي أُِمرُت  :فيقولموٌم بزمامين وأنت مز واآلخرين وأنا مزموٌم بزماٍم واحد أنا الذي فتنُت األولين 
بعيدًة حىت وهذه القضية ليست ، هذه رموزُه وهذه خطوطهُ الربنامج الدجايل  - فُأِطعت وأمَر اهلل فـَُعصي

  .عن كتب القوم
والرواية تلوهتا على مسامعكم يف برامج سابقة ُأشري صحيح مسلم طبعة دار صادر ، هذا هو صحيح مسلم

طبعة دار  3339 :ُمرقمـحبسب هذه الطبعة احلديث ال، موجودة يف باب حكم الفيء مليها بشكٍل سريع
عبد بن  اخلطاب مع العباسبن  كالم عمر،  الرواية طويلة، ميالدي 0113بريوت الطبعة األوىل صادر 

، أيب طالب يف أيب بكر وعمربن  يف بيان رأي عليّ  هو ما قاله عمر ما يهمين، املطلب وسيد األوصياء
، والذي يهمين هو قول أمري املؤمننيعمر يقول للعباس وألمري املؤمنني ، رواية موجودة يف صحيح مسلمال

فجئتما  -عين العباس وعلّي ي -فجئتما فلم ا تويف رسول اهلل قال أبو بكر: أنا ويل رسول اهلل  :عمر يقول
قال رسول اهلل ما نورث  :بو بكرفقال أ، مرياث امرأتِه من أبيهامرياثك من ابن أخيك ويطلب هذا  تطلب

كاذبًا آمثاً فرأيتماه   -هذا رأيكما يف أيب بكر  -فرأيتماه  -وعلي  يعين العباس -فرأيتماه ، ما تركنا صدقة
فرأيتماه كاذبًا آمثاً  -يف صحيح مسلم اخلطاب بن  هذا رأُي عليٍّ يف أيب بكر بنقل عمر -غادرًا خامنًا 

مث  -حنُن نأخذ رأي عليٍّ ، ال عالقة لنا برأي عمرهذا رأُي عمر  -نه لصادٌق بار غادراً خامنًا واهلل يعلم م
يعين هذا رأُي عليٍّ يف  - فرأيتماين كاذبًا آمثًا غادرًا خامناً وويل ُّ أيب بكر وأنا ويل ُّ رسول اهلل تويف أبو بكر 
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بكر بأنه كاذب آمث غادر  عليٌّ يرى يف أيب، بسنٍد صحيح ويف صحيح مسلمهذا الكالم ينقله عمر ، عمر
واهلل يعلم مين لصادق هذا رأيُه يف عمر يقول عن نفسِه ، خامن ورأيه يف عمر بأنه كاذب آمث غادر خامن

عن هذه اخلطوط اليت ورأُي عليٍّ ممنا هو يتحدث حنُن نأخذ رأي عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه ، نفسهِ 
  .معامل الدجالهتا على مسامعكم واليت حتدد لنا أشرُت مليها يف هذه النصوص الكثرية اليت تلو 

وله أشخاص خلفاء ودول يف زماننا وفقهاء وعلماء كما قلت الدجال مشروع وهذا املشروع له مؤسسات 
شخص واحد وممنا مشروع وهذا املشروع له فروع وفروعُه كثرية جداً الدجال ليس هو ، ورجاالت كثريون

  .ومؤسساته كثرية جداً 
ومن ومن فتنة الدجال أعوُذ باهلل من شر الدجال ، يف احللقة القادمةديث تأتينا من شاء اهلل تعاىل بقية احل

بن  احلجةأسأل اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق يل ولكم يف خدمة ممام زماننا ومن فتنة الدجالني شر الدجالني 
 . احلسن أسألكم الدعاء مجيعاً يف أمان اهلل



 

 عشرونالالتاسعة واحللقة 
 

أسعد اهلل أوقاتكم وفقين اهلل ومياكم خلدمة ، سالٌم عليكم أيها املنتظرون ممام زمانكم أحباب عليٍّ وآل علي
بن  احللقة التاسعة والعشرون من برناجمنا احلجة، صلوات اهلل وسالمه عليهاحلسن بن  ممام زماننا احلجة

  .ام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهاحلسن العسكري مم
وقد وقع  ؟والكالُم يف جمموعة هذه احللقات املتوالية جواٌب لسؤاٍل يرتدُد فيما بيننا هل حنُن يف عصر الظهور

املرويات احلديُث يف جهاٍت من البحث تقدم الكالم يف املستخرجات اجلفرية مث وصلنا مىل جهٍة ثانية 
، وكان احلديُث يف يوم أمس عن الدجال، أهل بيت العصمة صلوات اهلل عليهمواألحاديث اليت وردتنا عن 

نُت معىن الدجال لغًة وقلُت بأن الدجال هو مشروٌع يف مواجهة املشروع اإلهلي الذي عربت عنه اآليات وبيّ 
قت هناك مشروع الدجال وهناك مشروع الصراط املستقيم وحتدثُت حبسب ما سنح به الو ، الصراُط املستقيم

  .يف هذا املوضوع واليوم أمت من حيُث انتهيت
الدجال ليس دولًة واحدة ، الدجال ليس شخصاً واحداً ، الدجاُل مشروٌع يف مواجهة مشروع الكتاب والعرتة

هذا الرتكيُز يف روايات املخالفني على جهٍة واحدة على شخصيٍة واحدة امسها الدجال القضية قضية سياسية 
وبني ما ورد من روايات أهل البيت وأيضاً يف اجلمع بني آيات الكتاِب  ،قيقة األمروحلرف األذهان عن ح

ما نأخذه بنظر االعتبار مما خطط له املخالفون املدرسة املخالفة ألهل البيت اليت خططت حلرف األذهاِن 
حبسب  الدجاُل األخطر ، الدجاُل ليس حمصورًا يف مصداٍق واحدمن كل هذه املعطيات ، باجتاٍه آخر

، الدجال األخطر هو املشروُع املقصُِّر واملنتقُص من أهل البيت يف الوسط الشيعي، كلمات أهل البيت
حينما أحتدث عن الدجال الشيعي أحتدث عن مشروع ال أحتدث عن ، الدجاُل الشيعي هو أخطر الدجالني

اُل الشيعي هو الدج، يف جهات خمتلفةهذا املشروع يتحرك يف أشخاص يظهُر يف جمموعات ، شخص
  .أممتنا هم حد ثونا وأخربونا عن ذلك، أخطُر الدجالني

هذا هو اجلزء اخلامس والسبعون من حبار األنوار والرواية ينقلها عن الشيخ الصدوق عن كتابِه صفاُت 
الرواية عن الوشاء عن ممامنا الرضا صلوات اهلل وسالمه ، الشيعة كتاٌب معروٌف من كتب الشيخ الصدوق

إن  ِمم ن يتخُذ مودتنا أهل البيت َلمن هو أشُد فتنًة على شيعتنا من  - ؟ماذا يقول ممامنا الثامن، هعلي
إن ُه إذا كان كذلك ، بمواالة أعدائنا وُمعادة أولياءنا :قال ؟يا ابن رسول اهلل بماذا :فقلتُ ، الدجال
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الرواية واضحة وصرحية تشري مىل أن  - واشتبه األمر فلم يُعرف مؤمٌن من منافقأختلط الحقُّ بالباطل 
أخطر مصاديق الدجالني وأخطر جهة يف املشروع الدجايل الكبري الذي هو يف مواجهة مشروع الكتاب 

إن  ِمم ن  -ممامنا الرضا حيدُث الوشاء ، أعيد قراءة الرواية مرة ثانية ألمهيتها، والعرتة هو الدجاُل الشيعي
 - ؟يا ابن رسول اهلل بماذا :فقلتُ ، هو أشُد فتنًة على شيعتنا من الدجاليتخُذ مودتنا أهل البيت َلمن 

هذه ، هل هناك يف واقع احلياة الشيعية من ينطبق عليه هذا الوصف أو ال، ذه العالمة وامليزة أنتم طبقوهاه
حقُّ بالباطل إن ُه إذا كان كذلك أختلط ال، بمواالة أعدائنا وُمعادة أولياءنا :قال -القضية راجعة مليكم 

  ؟كيف يتم األمر  - واشتبه األمر فلم يُعرف مؤمٌن من منافق
القضيُة قضيُة العقيدة ، واشتباه األمرمبواالة أعدامهم ومعاداة أوليامهم فيؤدي مىل اختالط احلق بالباطل 

مشروُع  هنا يتفشى، قضيُة املنهج الفكري واملنهج العلمي واملنهج العقامدي، قضيُة الفكر وقضية العلم
  .يف الوسط الشيعيوهنا يبدأُ الدجاُل يتحرك الدجال 

الرواية عن ممامنا احلسن العسكري صلوات اهلل وسالمه عليه وهذا هو اجلزء الثاين من حبار األنوار حبسب 
 11 :ميالدي يف صفحة 0319 :طبعة دار محياء الرتاث العريب لسنة يطبعة مؤسسة الوفاء واليت ه

 هاءِ قَ الفُ  نَ مِ  انَ ن كَ أم ا مَ فَ  -قرأهتا عليكم يف برامج سابقة أخذ منها موطن الشاهد ورمبا  والرواية طويلة
هذا القسم من  - دوهل  قَ ن يُـ واِم أَ لعَ لِ واله فَ مَ  مرِ ألَ اً ِ واه ُمطيعَ لى هَ صائِنًا لنفسِه حاِفظًا لدينِه ُمخاِلفًا عَ 

فَأم ا َمن َكاَن ِمَن الُفَقهاِء صائِنًا لنفسِه  - العلمية حيفظونهحوزتنا ا أكثُر ط لبة العلم يف الرواية معروف ورمب
البقية من الرواية ال ُتذكر يف  - حاِفظًا لدينِه ُمخاِلفًا َعلى َهواه ُمطيَعاًِ أَلمِر َمواله َفِللَعواِم َأن يـَُقل دوه

ل دوه َوَذِلَك ال َيكوُن إال  بَعض فـَُقهاء َفِللَعواِم َأن يـُقَ  :نقرُأ البقية من الرواية، الغالب هو هذا الذي يُذكر
 -بينما حني يُطلق الكالم فقط هذه العبارة ، يعين هذه األوصاف تنطبُق على البعض - الشيَعة اَلجميَعُهم

لَعواِم َأن فَأم ا َمن َكاَن ِمَن الُفَقهاِء صائِنًا لنفسِه حاِفظًا لدينِه ُمخاِلفًا َعلى َهواه ُمطيَعاًِ أَلمِر َمواله َفلِ 
 ع البقية اليت هي توضح املعىنال أدري ملاذا تُقتط، تعطي محياء بأن  اجلميع حيملون هذه األوصاف - يـَُقل دوه

فأم ا َمن رَِكَب من القباِئح والفواِحِش مراِكَب  عض فـَُقهاء الشيَعة اَلجميَعُهمَوَذِلَك ال َيكوُن إال  بَ  -
 -ال تقبلوا منهم الذين يتشبهون باملخالفني  - لوا منهم عن ا شيئًا وال كرامةَفَسقِة فُقهاء العامة فال تقب

وإن ما َكثـَُر التخليُط فيما يُتَحم ُل عن ا أهل البيت لذلك ألن الَفَسَقَة يتحم لوَن عن ا فُيَحر فونُه بأسرِه 
وا من كذب علينا ليجرّ لقلة معرفتهم وآخرين يتعمدون اللجهلهم ويضعون األشياء على غير وجوهها 

 -من هؤالء الناس من هؤالء الُفقهاء  - وِمنُهم قوٌم ُنصاب، عرض الدنيا ما هو زاُدهم إلى نار جهنم
ومنهم قوٌم ُنصاب ال يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند 
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 ثُم  ُيِضيفوَن إليِه أضعافه -ذا ما التقوا هبم م - وينتقصون بنا عند ُنصابِنا -تكون هلم وجاهة  - شيعتنا
ومنهم قوٌم ُنصاب ال يقدرون على القدح فينا  - يقولون بأن هذه عقامد العوام عقامدنا حنُن ختتلف -

فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند ُنصابِنا ثُم  ُيِضيفوَن إليِه 
أضعافه من األكاذيب علينا التي نحن بُرئاٌء منها فيقبلُه المستسلمون من شيعتنا أضعافُه وأضعاَف 

وهم ، واوا وأضلّ هؤالء الفقهاء العلماء اخلطباء املتحدثون فضلّ  - على أن ُه من علومنا فَضل وا وأَضّلوا
  .الرواية تتحدث عن هذه املعاين، خيلطون حديث  أهل البيت بفكر املخالفني

َضل وا وأَضّلوا وُهم أضرُّ على ُضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة على الحسين بن ف :وتستمر
جيش يزيد يسلب احلسني  ؟نم   - يسلبونهم األرواح واألموال اعلّي عليهما السالم وأصحابِه فإنهم

ا ُموالون الناصبون المتشبهون بأنهم لن -علماء السوء  - وهؤالء -وأصحاب احلسني األرواح واألموال 
وألعدائنا ُمعادون يُدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فُيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق 

هؤالء الذين هم ميثلون مشروع الدجال يف الوسط ، فتنة من الدجالهؤالء الذين هم أشد  - المصيب
اليت تشرُي مىل هذه احلقيقة العالمم و ، الشيعي الذين يتظاهرون باملظهر الشيعي وهم يدفون الُسم بالعسل

ال َجَرم أن  من َعِلَم اهلل من قلبِه من  -تستمر الرواية ، واضحة يف وسطنا ملن أراد أن يبحث  عن احلقيقة
يعين الفقيه  - وتعظيم وليِه لم يتركُه في يد هذا المتلبس الكافر ال صيانة دينهِ إهؤالء العوام أنه ال يريد 

م أن  من َعِلَم اهلل من قلبِه من هؤالء العوام أنه ال يريد إال صيانة دينِه وتعظيم فال َجرَ  - املتلبس الكافر
ثُم  يوفقُه المتلبس الكافر ولكنُه يـَُقي ض له مؤنًا يقُف به على الصواب  الفقيه وليِه لم يتركُه في يد هذا

لعن الدنيا وعذاَب أضله  ويجمُع على منفيجمع اهلل له بذلك خير الدنيا واآلخرة اهلل للقبوِل منه 
الرواية اليت نقلها الوشاء عن ممامنا الرضا واليت تلوهتا على مسامعكم قبل قليل معناها بشكٍل  - اآلخرة

أضر ُّ على الشيعة من جيش يزيد على احلسني وأصحابه هؤالء الفقهاء الذين هم ، هي هذه الروايةتفصيلي 
أحبثوا ، ومالمُح هذا األمر واضحٌة يف وسطنا الشيعيالشيعة ُيشوهون عقامد ألهنم يسلبون عقامد الشيعة 

  .عن هذه القضية يف كل اجتاه ستجدوهنا
أحتدُث عن ال أحتدُث عن شخٍص بعينِه دُث عن الدجال حتالدجاُل الشيعي موجوٌد فيما بيننا وحني أ

عني يف اجتاٍه معني يف يف كتاٍب مرمبا يتمثل بشخٍص معني مبجموعٍة معينة مبؤسسات معينة مشروٍع فكري 
وال أريد أن أشري مىل جهٍة بعينها أحتدُث عن أنا ال أحدُد شيئًا هنا يف أي شيٍء آخر فضامياٍت معينة 

يف األذهان ومال هو مشروٍع دجايل يف الوسط الشيعي حتدث عنه األممة بأنه أشُد فتنًة من الدجال املعهود 
ُعِهد  يف أذهان الناس بسبب الضخ من دولة السقيفة على  لكن ألن الدجال، هذا جزٌء من مشروع الدجال
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ويف يهودي مىل غري ذلك من أوصاف جعلوها يف جهٍة معينة هو خملوق ميتلك قدرات معينة أن الدجال 
ألن الُسلطة آنذاك لكثرة الضخ اإلعالمي جعلت لذلك الرواية قالت بأنه أشد فتنة من الدجال زاوية معينة 

وأخطرُه عينًا معهودًا يف أذهان الناس ومال مشروع الدجال موجود يف خمتلف اجلهات من الدجال معىًن م
  .مشروع الدجال الشيعي

َمن َشرُّ خلق اهلل بعد إبليس وفرعون  - 13 :الرواية يف صفحة - ُسئَل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
أو وا أممًة مما يف احلكِم والسياسة صار ، يعين الذين جلسوا يف حملكم - ونمرود وبعد المتسمين بأسمائكم

َمن َشرُّ خلق اهلل بعد إبليس وفرعون ونمرود وبعد المتسمين بأسمائكم  - صاروا أممًة يف الدين والفقه
هؤالء شر ُّ اخللق مبليس فروعن  - وبعد المتلقبين بألقابكم واآلخذين ألمكنتكم والمتأمرين في ممالككم

العلماُء إذا َفَسدوا ُهم  :النيب يقول، فمن شر ُّ اخللِق بعد هؤالء، تمنرود والذين غصبوا حق أهل البي
أولئك يلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنون  عز  وجل  الُمظِهروَن لألباطيل الكاتمون للحقائق وفيهم قال اهلل 

 لذلك هذا املشروع، واضحة وبينةيف الوسط الشيعي  هذه مالمُح املشروع الدجايل - إال الذين تابوا
  .الروايات عديدة يف كتب احلديث، سيتجلى وتظهر آثارُه يف ظهور ممامنا صلوات اهلل وسالمه عليه

يف منتخب ، الرواية مثالً يف منتخب األنوار املضيئة للمحدث السيد علي ابن السيد عبد الكرمي النيلي احللي
جف الكوفة خرج إليه قـُر اُء أهل الكوفة إذا ظهَر القائُم على ن -األنوار املضيئة الرواية عن اإلمام الباقر 
قد وأطراف رماحهم فيقولون ال حاجة لنا فيَك يا ابن فاطمة قد علقوا المصاحف في أعناقهم 

  .أرجعوا من حيُث جئتم فيقتلهم حتى ال يبقى منهم ُمخبر جربانكم فما وجدنا عندكم خيراً 
يف ، 033و 039 :للسيد النيلي صفحة ملضيئةيف منتخب األنوار ا، 933 :يف مرشاد الشيخ املفيد صفحة

إذا قاَم القائُم سار  :عن اإلمام الباقر عليه السالم 933 :مرشاد الشيخ املفيد طبعة بريوت األعلمي صفحة
إلى الكوفة فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يدعون البُترية أو الَبترية عليهم سالح فيقولون له 

أو أرجع من حيث جئت لنا في بني فاطمة نا في بني فاطمة أرجع من حيُث جئت لنا ال حاجة ل
ويهدم ثم يدخل الكوفة فيقتل بها كل منافٍق مرتاب ، فيضُع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم

  .عز  وجل  حتى يرضى اهلل قصورها ويقتل مقاتلها 
وأيضًا ذكرها السيد  10 :حديث، 991 :صفحةيف اجلزء الثاين واخلمسني والرواية أيضًا يف حبار األنوار 

عن ، 03 :صفحة 39:يف حبار األنوار جزء، 371 :صفحةحُمم د الصدر يف تاريخ ما بعد الظهور 
سامُر  - سائُر العسكر - يبايع اإلمام - ويبايعهُ  :عن إمامنا الصادق عليه السالمعمر بن  المفضل

إال أربعين ألفًا أصحاب مع الحسني  ويبايعُه سائر العسكر الذي - العسكر الذي هو مع السيد احلسين
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فُيقِبُل المعروفون بالزيدية فإنهم يقولون ما هذا إال سحٌر عظيم فيختلط العسكران المصاحف 
 م فال يزدادون إال طغياناً وكفراً على الطائفة المنحرفة فيعضهم ويدعوهم ثالثة أياالمهدُي عليه السالم 

ل ألصحابِه ال تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرًة كما ثُم  يقو  فيأمر بقتلهم فُيقتلون جميعاً 
  .لوا بما فيهامبدلوها وغيروها وحر فوها ولم يع

ويسيُر إلى الكوفة  :الرواية، للشيخ زين العابدين النجفي ويف الكتاب املبني أيضاً  أيضًا يف بيان األممة
في السالح أو شاّكيَن في السالح قـُر اُء فيخرج منها ستة عشر ألف من البُترية أو الَبترية شاكين 

قرعوا قرعوا جباههم مما املراد يعين  - فقهاُء في الدين قد قرعوا جباههم، القرآن فقهاٌء في الدين
قرعوا جباههم وَشم روا ثيابهم وَعم ُهم  -جباههم بالسجود أو قد قـ ر عوا جباههم أي قد حلقوا شعورهم 

فاطمة أرجع ال حاجة لنا فيك فيضُع السيف فيهم على ظهر النجف  ا ابنيالنفاق وكلهم يقول: 
عشية االثنين من العصر إلى العشاء فيقتلهم أسرع من جزر جزور فال يفوت منهم ُجل وال ُيصاُب من 

ت عنهم الرواية قـُر اُء القرآن فقهاءُ يف الدين  - أصحابِه أحد دمائهم دمائهم قرباٌن  -دماء هؤالء الذين ع رب 
  .إلى اهلل تعالى

ويسيُر إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفًا من  :030 :صفحة  دالمل اإلمامة للمحدث الطربييف
مىل غري ذلك مصادر عديدة وكثرية كلها  - البُترية شاكين في السالح قـُر اُء القرآن فقهاُء في الدين

قـُرّاء أصحاب املصاحف هؤالء هم تتحدث عن ، تتحدث عن فقهاء يف الدين، تتحدث عن هذا املضمون
الُبرتية أو الب رتية أسٌم ، الذين يعرتضون على اإلمام ويقفون يف وجهِه وتسميهم الروايات بالُبرتية أو الب رتية

هبذا العدد من لطامفة من الزيدية قطعًا يف زماننا هذا وال حىت يف املستقبل ستكون هناك طامفة من الزيدية 
  ؟من ُهم الب رتية ؟من هم الُبرتية، القرآن يف النجف ويف الكوفة ويف العراقالفقهاء ومن قـُرّاء 

 :احلديث 093 :صفحة، هذا هو رجال الكشي حيدثنا عن الب رتية أو الُبرتية، لنذهب مىل رجال الكشي
كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد بن   دخلُت على أبي جعفٍر ومعي سلمة :عن سدير قال - 303
نتولى علي ًا وحسنًا وُحسينًا ونتبرأُ  :ي حفصة وُكثيٍر النواء فقالوا ألبي جعفٍر عليه السالماببن  وسالم

هذه األمساء هم أمساُء الُبرتية  - نتولى أبا بكٍر وعمر ونتبرأ من أعدائهم :قالوا، نعم :قال، من أعدائهم
 :قالوا، نعم :قال، ناً وُحسينًا ونتربأ من أعدامهمنتوىل علي اً وحس :قالوا ؟ماذا قالوا أواًل أليب جعفر، أو الب رتية

عن  -ألنه كان موجودًا  - عليّ بن  فالتفت إليهم زيدُ  :قال - نتوىل أبا بكر وعمر ونتربأ من أعدامهم
ابي بن  كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالمبن   دخلُت على أبي جعفٍر ومعي سلمة :سدير قال

علّي عليهم السالم بن  معهم وعند أبي جعفٍر عليه السالم أخوُه زيدٌ حفصة وُكثيٍر النواء وجماعة 
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نتولى أبا بكٍر  :قالوا، نعم :قال، نتولى علي ًا وحسنًا وُحسينًا ونتبرُأ من أعدائهم :فقالوا ألبي جعفرٍ 
ألن  - ون من فاطمة؟!أأتتبر  :علّي قال لهمبن  فالتفت إليهم زيد :قال، وعمر ونتبرأ من أعدائهم

 :قال، نتولى أبا بكٍر وعمر ونتبرأ من أعدائهم :قالوا - ماتت وهي ُمعادية هلمطمة من أعدامهم فا
ترية أو ون من فاطمة؟! بترتم أمرنا بتركم اهلل فيومئٍذ ُسموا البَ أأتتبر  :علّي قال لهمبن  فالتفت إليهم زيد

عملية البرت بدأت من فاطمة صلوات اهلل و الب رتية أو الُبرتية هم الذين برتوا عقيدة أهل البيت  - البُترية
الباحث عن احلق ، أعيد قراءة الرواية ومن قرأهتا أكثر من مرة لكن القضية يف غاية األمهية، وسالمه عليها

  .وعن احلقيقة عليه أن يدقق النظر يف كل صغريٍة أو كبرية
نتولى أبا بكٍر وعمر  :قالوا، نعم :الق، نتولى علي ًا وحسنًا وُحسينًا ونتبرُأ من أعدائهم :قالوا لإلمام

ون من فاطمة؟! بترتم أمرنا بتركم أأتتبر  :علّي قال لهمبن  فالتفت إليهم زيد :قال، ونتبرأ من أعدائهم
ارب الـمحالفكر  يولمذًا البرتية أو الُبرتية هي هذه ذيول الدجال ذ - اهلل فيومئٍذ ُسموا الَبترية أو البُترية

البرتية يف زماننا يدافعون عن أعداء أهل البيت  ؟البرتيُة يف زماننا ماذا يفعلون، اب والعرتةواملناقض لفكر الكت
، بعناوين التشكيك يف الروايات، بعناوين أخرى بعناوين الوحدة اإلسالمية وأخرى تارة، بعناوين خمتلفة

الدنيوية من أهل رتوا املقامات ما الفارق بني قوٍم ب، البرتية يف زماننا هم الذين يبرتون مقامات أهل البيت
أمرُي ، هؤالء هم البرتية، ! هذا برٌت وهذا ب رت؟واغتصبوها وبني قوٍم برتوا املقامات الغيبية ألهل البيتالبيت 

  ؟ماذا خياطب سلمان الفارسي وأبا ذريف حديث املعرفة بالنورانية املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه 
من آمن ِبما  :قال عليه السالم، لبيك يا أمير المؤمنين صلوات اهلل عليك :قاالً ، يا سلمان ويا ُجندب

من آمن ِبما قُلُت وصد َق ِبما بينُت  -وحديُث املعرفة بالنورانية حديٌث ُمفعم باملقامات الغيبية  - قُلتُ 
رُه وفسرُت وشرحُت وأوضحت ونورُت وبرهنت فهو مؤمٌن ممتحٌن أمتحن اهلل قلبُه لإليمان وشرح صد

 - ومن َشك  وَعَنَد وَجَحَد ووَقَف وتحير وارتاب، وهو عارٌف مستبصر قد انتهى وبلغ وُكُمللإلسالم 
، من شك  يف هذه املقامات العلية ألهل البيت، فهو مقصر وناصب - فهو ُمَقص ٌر وناصب - ؟فهو ماذا

ت وجيعل من حديث أهل البيت هناك منهٌج واضٌح يتتبُع حديث أهل البي :هناك منهجان، من عاند فيها
وهناك منهٌج جيعل من استحساناٍت وتذوقاٍت عقليٍة خرقاء يستنتجها الناُس من أنفسهم ومن خالل ، ميزاناً 

ُت مىل أهل البيت بصلة  وجيعلون من كل ذلك ميزانًا يف بوتقٍة جتارهبم ومن خالل تأثرهم بأفكاٍر ال مت 
ويتحرُك يف هذه اجلهة يتحرُك الدجال ، من موازين أهل البيت للمخالفني  يصهرون كل ذلك ويقولون بأنه

مشروع الدجال ومال ملاذا قال ممامنا الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه ما قاله يف أن من شيعتنا من هو أشد 
ينتحلون مودة أهل البيت مث يوالون أعداء أهل البيت هو هذا الذي قاله ممامنا الرضا ، فتنًة من الدجال
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من حبار من اجلزء اخلامس والسبعني يف الرواية اليت قرأهتا على مسامعكم قبل قليل اهلل وسالمه عليه  صلوات
من مصاديق مشروع الدجال مذاً هذا هو املصداُق األول ، لسي رضوان اهلل تعاىل عليهالـمجاألنوار لشيخنا 

  .وهو الدجال األخطر الدجال الشيعي
ية اليت يتحرك فيها الدجال هو الدجال الناصيب هو دجال السقيفة حيُث املصداق الثاين أو الساحة الثان

بنحٍو ، قيسبن  ليمتقدم الكالُم يف الروايات واألخبار واألحاديث اليت تلوهتا على مسامعكم من كتاب سُ 
بن  يخاطب عمارأميُر المؤمنين صلوات اهلل وسالمه عليه ، سريع أمر عليها ألجل أن يرتابط البحث

 - ما زِلُتم منُذ قُِبَض نبيكم في دولة إبليس بترككم إياي وإتباعكم غيري :محمد بن أبي بكرياسر و 
 133 :صفحة - منُذ قُِبَض نبيكم في دولة إبليس بترككم إياي وإتباعكم غيري -خطاب للمسلمني 

  .من اجلزء الثاين بتحقيق الشيخ حممد باقر األنصاري
وجميع تلك الِفَرق االثنتين والسبعين هم المتدينون بغير الحق  :قوكذلك ما أشار مليِه يف قضية الِفر  

وأعداء رسولِه وأعداُء هم أعداء اهلل تعالى الناصرون لدين الشيطان اآلخذون عن إبليَس وأوليائه 
  .المؤمنين يدخلون النار بغير حساب

 :وقال له وهو يبكي :على املنرب وأيضًا ما ذكرُه من أن مبليس هو أوُل من بايع اخلليفة األول حينما صعد  
يوٌم كيوم  :أبسط يدك فبسط يدُه فبايعُه ثم قالالحمُد هلل الذي لم يُمتني حتى رأيُتَك في هذا المكان 

اجتمع له أصحابُه من  ،وبعد ذلك بعد أن بايع اخلليفة األول، والتفصيل قرأته على مسامعكم .آدم
يا سيدنا يا كبيرنا أنت الذي أخرجت آدَم من  :هم يقولوناألبالسة والشياطين وَخر وا له ُسجدًا و 

مىت قالوا له بأنه  - كالم زعمتم أن ليس لي عليهم سلطان  :أيُّ أُم ٍة لن تضل بعد نبيها :فيقول، الجنة
فقال األبالسُة  -يف بيعة الغدير كما يقول أمري املؤمنني حني حضر مبليس  ؟ليس لك عليهم سلطان

لَك وال لنا عليهم سبيل وقد ُأْعِلموا مفزعهم وإمامهم  ألُم ة أُم ة مرحومة معصومة فماا إن  هذه :إلبليس
لكنه بعد ذلك حتدى هذا األمر وكان الذي كان فقال ألصحابِه  - بعد نبيهم فانطلق إبليُس كئيبًا حزيناً 

  .متواجٌد دامماً يف هذا اخلطمبليُس يف هذه القضية ، ما قال
بن  يكتب كتابًا مىل معاويةأمري املؤمنني ، ، هذا احلديث ما قرأتُه يف احللقة املاضية733 :أيضًا يف صفحة

أما بعُد فقد قرأُت   :أمرُي املؤمنني كتب  مليِه فقال، أيب سفيان مىل رمٍز واضٍح من رموز املشروع الدجايل
والخطب الجليل  ومن البالء العظيمفكثر تعجبي مما خطت فيه يدك وأطنبت فيه من كالمك كتابك 

أو خاصتِه وأنت من يتكلُم أو ينظر في عامة أمرهم  -مثل معاوية  - على هذه األُم ة أن يكون مثلك
وابُن من تعلم وأنا من قد علمت وابُن من قد علمت وسأجيبك فيما قد   -أنت تعرف نفسك  - تعلم
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أمه النابغة ، العاصبن  ين عمريع - مرعَ بجواٍب ال أظنك تعقلُه أنَت وال وزيرك ابن النابغة كتبت 
مر الموافُق لك كما ال أظنك تعقلُه أنَت وال وزيرك ابن النابغة عَ  - معروفة عاهرة من العواهر املشهورات

فإن ه هو الذي أمرك بهذا الكتاب وزينُه لك وحضركما فيه  -م ث ٌل عريٌب معروف  - وافَق َشنٌّ طبقة
 - وحضركما فيه إبليس وَمَردُة أصحابهِ  -بليس حاضٌر معهم أيضًا يعين أن م - إبليس وَمَردُة أصحابهِ 

قد يقول قامٌل بأن  هذا الكالم خرافة مبليس ، مبليس موجوٌد يف كل جهاِت املشروع الدجايل مشروع السقيفة
اضراً عند مبليس مع مردتِه يكون ح، مبليس يأيت يف بيعة الغدير وخيرج حزينًا كئيباً ، يأيت فيبايع اخلليفة األول

فماذا يصنعوا فيما جاء يف كتب القوم يف كتب التأريخ ، العاص هذه خرافات الشيعةبن  مرمعاوية وعند ع  
يف كتب السري يف كتب التفسري وأن آيت هنا بنماذج ال على سبيل االستقصاء ومال لو كان األمر على سبيل 

  .االستقصاء الحتجُت مىل مكتبٍة كاملة أضعها هنا بني أيديكم
ريخ الطربي هذا هو اجلزء األول دار صادر بريوت بتحقيق نواف اجلراح هذا تأ :على سبيل املثال مثالً 

يتشاورون فيما بينهم ل م ا اجتمع القرشيون يف دار الندوة  933 :يف صفحة، ميالدي 0119الطبعة األوىل 
ة فاعترضهم إبليُس في هيئِة شيٍخ جليل فلم ا جاءوا إلى دار الندو  -يف أمر حُم م ٍد صلى اهلل عليه وآله 

قال شيٌخ من نجد  ؟عليه بٌت له فوقف على باب الدار فلم ا رأوه واقفًا على بابها قالوا من الشيخ
سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن ال يعدمكم منه رأٌي وُنصح قالوا 

أن اتفقوا على قضية أن جيمعوا من كل القبامل من كل مىل آخر التفصيل مىل  - أجل فادخل فدخل معهم
يعين مبليس  ، مبليس القصة مفصلةوكان هذا الرأي مبوافقة بطون القبامل رجاالً لقتل النيب صلى اهلل عليه وآله 

ألن مشروع مبليس ، وهذا هو تأريُخ الطربيكان معهم يف املؤمتر الذي عقدوه لقتل النيب صلى اهلل عليه وآله 
  .وسيُد هذا املشروع هو حُم م ٌد صلى اهلل عليه وآلهمشروع الكتاب والعرتة  مواجهِة هو يف

هذا هو الكامل يف ، هذا الكالم نفسُه موجوٌد يف كتاب الكامل يف التأريخ وهذا هو الكامل يف التأريخ
قرأُت منه قبل قليل قصة  الذيقبل الكامل كان بيدي تأريُخ الطربي تأريخ األمم وامللوك ، األثري نالبالتأريخ 

دار الكتب لد الثاين طبعة الـمجالكامل يف التأريخ وهذا هو ، هذا هو تأريُخ الكامل، مبليس يف دار الندوة
بن   ُقصيفاجتمعوا في دار الندوة وهي دار  :يف أول صفحة، 9 :صفحة رقم، يف أول صفحةالعلمية 
سمعُت بخبركم وقال أنا من أهل نجد فدخل معهم إبليس في صورة شيخ وتشاوروا فيها كالب 

وظهر هلم واشرتك معهم يف فإبليس موجود ، مىل آخر القصة - فحضرُت وعسى أن ال تعدموا مني رأياً 
املوجودة عندهم وكتب السرية وبقية كتب التأريخ دار الندوة بتصريح تأريخ الطربي والكامل يف التأريخ 

مبليس حيضر يف املواقف ، فإبليس كان حاضراً ، جودة عندهمالنبوية املوجودة عندهم وكتب احلديث املو 
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حضر يف يوم التخطيط لقتل النيب صلى اهلل عليه وآله كما تالحظون يف تأريخ الطربي املهمة واملواطن املهمة 
  .مالكبن  يف صورة سراقةوتأريخ ابن األثري وحضر كذلك يف يوم بدر 

يف ، طبعة دار محياء الرتاث العريب بضبط وتعليق حممود شاكر، اجلزء التاسع والعاشر، هذا تفسري الطربي
}وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ  :يف ذيل اآلية الثالثني من سورة األنفال، 033 :صفحة

قبيلة اجتمعوا ليدخلوا  نفرًا من قريش من أشراف كل أن   :037 :يف صفحة، مىل آخر اآلية يُخْرِجُوكَ{
 - قال شيٌخ من نجد ؟من أنت :فلم ا رأوه قالوا دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيٍخ جليل

 . صلى اهلل عليه وآله وسلم وحتدث معهم واتفقوا على قتل النيب، مىل آخر الكالم
 :األربعني من سورة األنفاليف ذيل اآلية الثامنة و  03 :يف اجلزء العاشر صفحة، وأيضًا يف نفس الكتاب

اآلية جاءت يف سياق  }وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ{انتبهوا لآلية  }وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ{

الشَّيْطَانُ }وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ مذا ترجعون مىل القرآن جتدون بأن اآلية جاءت يف سياق واقعة بدر ، واقعة بدر

عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ  أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ الَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ

بأن يف كتب التفسري يف كتبنا أيضًا الشيعية والسنية  الْعِقَابِ{ إِنِّي أَرَى مَا الَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ

فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ }مالك ل م ا رأى املالمكة فر من ساحة املعركة بن  مبليس تراءى للقوِم يف صورة سراقة

أتى  :يف ذيل هذه اآلية، مين أرى املالمكة قد نزلوا {وْنَنَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا الَ تَرَ
جعشم الكناني الشاعر ثم المدلجي فجاء على فرٍس بن  مالكبن  المشركين إبليس في صورة سراقة

وَقَالَ الَ } أنا جاركم ُسراقة :فقال ؟فقال للمشركين ال غالب لكم اليوم من الناس فقالوا ومن أنت

قد أتوكم  -قبيلة كنانة  - وهؤالء كنانة - كما يف اآلية  {مَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْ
َلم ا أجمعت قريش المسير  - الزبريبن  هذا عن السدي هذا عن عروة - َلم ا أجمعت قريش، لنصرتكم

في لهم إبليس  ذلك أن يثبطهم فتبدى فكاد -يعين من احلرب  - ذكرت الذي بينها وبين بني بكر
من أن تأتيكم ِكنانة  أنا جاٌر لكم :مدلجي وكان من أشراف بني كنانة فقالبن  جعشمبن  صورة سراقة

  .هذا يف تفسري الطربي جامُع البيان - فخرجوا ِسراعاً بشيٍء تكرهونُه 
ابن  ، اء بعدهُ ابن كثري ج، الطربي أقدم من ابن كثري، أيضًا يف تفسري ابن كثري وهو تفسري القرآن العظيم
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من اجلزء  03 :يف صفحةوهذا هو اجلزء الثالث والرابع من طبعة املكتبة التوفيقية  773 :كثري تويف سنة

مىل  {وْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ}وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَ :يف ذيل اآلية الثالثني اليت مرت علينا، الرابع
فاعرتضهم أن نفرًا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة  :03 :ية صفحةآخر اآل

}وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ الَ  وكذلك يف ذيل اآلية، مىل آخر الكالم، مبليس يف صورة شيٍخ جليل

ن ابن عباس أن مبليس خرج مع قريش يف ع :39:يف صفحة ارٌ لَّكُمْ{غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَ
فلم ا حضر القتال ورأى املالمكة نكص على عقبيه ، مىل آخر الكالم، جعشمبن  مالكبن  صورة سراقة

 .تفسري القرآن العظيم، تفسري هذا يف تفسري ابن كثري التفسري -وقال مين بريٌء منكم 
ا هو تفسري الدر املنثور رمبا ما عرضُت على الشاشة تفسري القرآن العظيم هذا وهذكذلك يف الدر املنثور 

اجلزء الرابع ، هذا هو تفسري الدر املنثور وهذا هو اجلزء الرابع للسيوطي، البن كثري هو تفسري القرآن العظيم
واعرتضهم  :يف ذيل اآلية 37:ةاآلية الثالثون يف صفح }وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ{ :اآلية 33 :صفحة

}وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ  :اآلية 33 :وكذلك يف صفحة، مبليس يف صورة شيٍخ جليل مىل آخر الكالم

جعشم مىل آخر بن  ومبليُس قد تصور يف صورة سراقة :اآلية الثامنة واألربعون من سورة األنفال أَعْمَالَهُمْ{
أردُت أن أتتبع  كتب التأريخ وكتب احلديث عند خمالفي أهل البيت الحتجت   هذه مناذج ومال لو، الكالم

  .كبرية أجلبها معي مىل هناكما قلُت قبل قليل مىل مكتبٍة  
وسلم  مثل ما كان املوقف يف دار الندوة لقتل النيب صلى اهلل عليه وآله مذًا مبليس يف كل املواقف احلساسة 

يوم احلق اليوم الذي ، ملوقف حساس يف قضية بدر وبدر هي يوُم الفرقانمثل ما كان ا، كان مبليس موجوداً 
نفس الشيء يف يوم بيعة الغدير كان مبليس موجوداً ، كان مبليس موجودًا أيضاً ظهر فيه احلق وزهق الباطل  

مثل ، ِلماذا رواياهتم صحيحة ورواياتنا ليست صحيحةمثل ما روت هذه الكتب روت كتبنا هذه الروايات 
روت كتبهم روت كتبنا والرواية يف كتبنا عن عليٍّ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فكان مبليس حاضراً  ما

يومًا مهمًا كان حاضرًا مبليس ول م ا كان يوُم معاوية يوماً ل م ا كان يوم السقيفة  لكوكذوكان حزينًا كئيبًا 
األمكنُة ، كل هذه القضايا لكن هذه مناذج وأمثلة واضحةمهماً كان حاضراً مبليس وأنا هنا ال أريُد أن أتتبع   

قلُت بأن املشروع األخطر هو ، واألشخاُص الذين يعملون يف خدمة مبليس حيُث يتحرُك مشروع الدجال
الذي يليه يف اخلطورة هو مشروع الدجال الناصيب مشروع ، مشروع الدجال الشيعي يف الوسط الشيعي

جند أمجعني  اليت وردت عن أهل البيت صلوات اهلل وسالمُه عليهمح الروايات مذا أردنا أن نتصف، السقيفة
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بن  عن حذيفة :احلديث الثاين واخلمسون 03 :صفحةما جاء يف رجال الكشي  :مثاًل على سبيل املثال
أبو ذر هذا الذي قال عنه النيب  - سمعُت أبا ذر يقول وهو متعلٌق بحلقة باب الكعبة :ُأسيد قال
ما أظلت اخلضراء يعين السماء وال أقلت ، ما أقلت الغرباء وال أظلت اخلضراء :لى اهلل عليه وآلهاألعظم ص

ماذا  - رأيتُه وهو متعلٌق بحلقة باب الكعبة :يقول -الغرباء يعين األرض أصدق ذي هلجٍة من أيب ذر 
صلى رسول اهلل  إني سمعتُ ، جنادة لمن عرفني وأنا أبو ذر لمن لم يعرفنيبن  أنا ُجندب - ؟يقول

، يعين يف بدٍر يف ُحننٍي يف معارك رسول اهلل ؟يف األوىل مىت - من قاتلني في األولى :اهلل عليه وآله يقول
، يعين قات ل  علي ًا قات ل  ح س نًا وُحسيناً  - من قاتلني في األولى وفي الثانية -من قاتل رسول اهلل يف حياتِه 

يف الثالثة يعين يف زمان  - من شيعة الدجال - ؟يف الثالثة ماذا يكون - لثةفهَو في الثا -قات ل  أهل البيت 
جهادُه األول كان يف زمان رسول اهلل ألن مشروع الكتاب والعرتة ، صلوات اهلل وسالمه عليهممامنا احلجة 

اإلمام احلجة وجهادُه الثاين كان يف زمان عليٍّ واحلسن واحلسني اجلهاُد بالسيف وجهادُه الثالث هو يف زمن 
  .يف زمِن ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

يا علّي من ك  - وفي الثانية - يف زمان النيب - من قاتلني في األولى -أبو ذر ينقُل عن رسول اهلل 
 - من قاتلني في األولى - الثانية القتاُل على التأويل، كما قاتلتهم على التنزيلسُتقاتلهم على التأويل  

إنما َمَثُل أهل بيتي في  فهَو في الثالثة من شيعة الدجال -على التأويل  - وفي الثانية -لتنزيل على ا
يقول  - هذه األُم ة َمَثُل سفينُة نوح في ُلج ِة البحر من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أال هل بلغت

حركُة الدجال يف األوىل  ، للدجال ةٌ فإذًا هناك حرك، النيب صلى اهلل عليه وآله وينقُل عنه أبو ذر الغفاري
وحني كانت بدر وكان وكان مبليُس هناك حني اجتمعوا يف دار الندوة كانت مع النيب صلى اهلل عليه وآله 

ويف الثالثة يكون مبليُس مبليس هناك وحني كان الغدير وكان مبليس هناك ويف الثانية كان مبليُس يف السقيفة 
هو مشروع مبليس يف الوسط اآلن املشروع األخطر ، ت اهلل وسالمه عليهيف مواجهة ممام زماننا صلوا

يأيت بعدُه يف اخلطورة هو مشروع مبليس ، الشيعي يأيت بعدُه يف اخلطورة هو مشروع مبليس مشروع السقيفة
  .يف الوسط اليهودي

هل بيت العصمة هو هذا الذي حتدثت عنه الروايات عن أالدجال اليهودي ، الدجال الذي هو يف الثالثة
والرواية الرواية عن أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه  :على سبيل املثال، وعن النيب صلى اهلل عليه وآله

عينُه اليمنى ممسوحة والعين  :ينقلها شيخنا الصدوق يف كتابِه كمال الدين ومتام النعمة يف وصف الدجال
هذه ما هي بأوصاف  - ها علقٌة كأنها ممزوجٌة بالدماألخرى في جبهتِه ُتضيء كأنها كوكب الصبح في

عينُه اليمنى ممسوحة والعين األخرى في جبهتِه ُتضيء   -! ؟هل يوجد بشر عينُه هبذا الشكل، بشرية
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 - كأنها كوكب الصبح فيها علقٌة كأنها ممزوجٌة بالدم بين عينيه مكتوٌب كافر يقرأُه ُكلُّ كاتٍب وأُّمي
وخلفُه جبٌل أبيض يخوُض البحار وتسيُر معُه الشمس بين يديِه جبٌل من دخان  -! ؟األُمي كيف يقرأ

احلمار األقمر يعين األبيض  - يخرُج حين يخرج من قحٍط شديد تحتُه حماٌر أقمريُري الناس أنه طعام 
بأعلى  يُناديخطوة حمارِه ميل ُتطوى له األرض منهاًل منهاًل ال يمُر بماٍء إال غاَر إلى يوم القيامة  -

إلي  أوليائي أنا الذي خلَق فسوى  :يقولمن الجِن واإلنس والشياطين صوتِه ُيسمُع ما بين الخافقين 
ثُم  يسيُر وبين يديه جبالن  -مىل آخر ما جاء يف الرواية الرواية طويلة  - أنا ربكم األعلىوَقد َر فهدى 

ثُم  يسيُر وبين يديه جبالن  -د األوصياء هذا جاء يف خطبة البيان املنقولة عن سي - جبٌل من اللحم
ثُم  يسيُر الجبالن بين  جبٌل من اللحم وجبٌل من الخبز الثريد فيكون خروجُه في زمان قحٍط شديد

هذا هو الدجال وأمثال ذلك من املعاين  - يديه وال ينقُص منه شيء فُيعطي ُكل  من أقر  له بالربوبية
حبسب روايات أهل ، عن حضارة وعن دول ليس احلديث عن شخٍص بعينهِ وى و احلديث هنا عن قِ ، الثالث
اخلطر األول يف املشروع الذي يسرُي يف الوسط الشيعي يأيت بعدُه يف اخلطورة دجاُل ، هذا أقل خطورةالبيت 

مل هذا املشروع لقوى ودول تتفرعن يف هذا العا، هذا املشروعيأيت بعدُه يف اخلطورة مشروع السقيفة السقيفة 
قد يؤوهلا البعض يف الواليات املتحدة األمريكية وقد يكون هذا الكالم صحيحاً وقد ال يكون ، ومتلك القدرة

ولكن حبسب التأريخ مل تأيت ال علم لنا بذلك صحيحًا قد يكون يف قوى أخرى تظهر يف مستقبل األيام 
د قوة اآلن على الكرة األرضية تتوفر فيها وال توجهاملة كالقوة املوجودة يف الواليات املتحدة األمريكية قوة 

قد يكون هذا الكالم من جهة تأويلِه يف الواليات ، تتوفر يف الواليات املتحدة األمريكية هذه األوصاف كما
  .املتحدة األمريكية صحيحاً وقد ال يكون صحيحاً لكنه مشروٌع يهودي

مذًا الدجال يتحرك ، مشروع الكتاب والعرتة املشروع اليهودي هو املشروع الثالث الذي يكون يف مواجهة
يتحرك يف وسط السقيفة ويتحرك يف الوسط العاملي عن ، على أكثر من جهة يتحرك يف الوسط الشيعي

أردُت ، أنا أخذت مناذج، املوضوع واسع وال ميكنين أن أمللم أطرافُه يف هذه الُعجالة، طريق املشروع اليهودي
الُف دمُه أالف األشخاص وآبعينِه وممنا الدجال مشروع خيل ليس شخصًا أن أبني مقصودي من أن الدجا

  .ختدم هذا املشروعماليني من البشر الف من الناس وآالف وآاملؤسسات 
الرواية اليت جاءت يف سنن ابن يف كتب املخالفني يف موضوع الدجال أفضل رواية وجدهتا ، لرمبا أفضل رواية

بن  عن نافع :بسندهِ  3130 :احلديث، 337 :يف صفحة، كتب العلميةماجة هذا اجلزء الرابع دار ال
ستقاتلون جزيرة  :قال هو كتب صلى اهلل عليه وسلم أبي وقاص عن النبي صلى اهلل عليه وآلهبن  عتبة

وكأن الكالم هنا  - ثم تقاتلون الدجال فيفتحها اهللثم تقاتلون الروم فيفتحها اهلل العرب فيفتحها اهلل 
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ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ثم  -الدجال أرض دولة بالد ، ليس شخصاً أن الدجال  يشري مىل
ذكر العرب وذكر الروم وذكر الدجال هذه  - تقاتلون الروم فيفتحها اهلل ثم تقاتلون الدجال فيفتحها اهلل

 -سعة هذه أمم عندها مشاريع وهذه دول ومساحات من األرض شا، شعوب أمم ليست شخصًا واحداً 
 - ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ثم تقاتلون الروم فيفتحها اهلل ثم تقاتلون الدجال فيفتحها اهلل

  .هذا هو صحيح مسلم لكن فيها شيء من التغيري، الرواية طبعاً موجودة يف صحيح مسلم
تكون أكثر الكتابني عادًة األخبار املوجودة يف هذين ، وصحيح مسلم صحيح البخاري أكثر الكتب حتريفاً 

أكثر الكتب حتريفًا للحديث هو البخاري ويأيت بعدُه مسلم لذلك القوم يعتربون البخاري هو أصح ، حتريفاً 
الراغب عن أهل البيت مارق كلما كثرت شدة رغبتِه عن أهل البيت كلما اشتد الكتب وهذه قضية طبيعية 

فيما هو أشُد ضالالً ُيضله فيجد أن الصحة ه وتعاىل مروقُه فحينما يشتُد مروقُه بدرجٍة أشد اهلل سبحان
لذلك القوم يتمسكون بالبخاري ألن البخاري أبعد الكتب عن النيب وعن أهل البيت ما فيه وال رواية عن 

هذه امليزة اليت متيز البخاري فتجعل له هذه املنزلة عند القوم وهو أكثر الكتب حتريفاً ، اإلمام الصادق
نفس ، قبل الدجاليف باب ما يكون من فتوحات املسلمني وجودة يف صحيح مسلم ولذلك الرواية م

تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ثم فارس فيفتحها اهلل ثم تغزون الروم فيفتحها اهلل ثم تغزون  :السند
م تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ث -كل الكلمات السابقة مؤنثة ،  صار مذكر - الدجال فيفتحُه اهلل

الدجال الوحيد هو  - فارس فيفتحها اهلل ثم تغزون الروم فيفتحها اهلل ثم تغزون الدجال فيفتحُه اهلل
 ثُم  تقاتلون الدجال فيفتحها اهلل -الرواية الصحيحة هي املوجودة يف سنن ابن ماجة ، الذي يُفتح لوحدهِ 

بأن مجيع روايات الدجال أردُت أن أقول  أنا ال أعبأُ هبا لكنين أوردهتا، مذا كانت هذه الروايات صحيحة -
والدس واضح فيها وحماولة حشد وقضية الوضع واخلرافة روايات مضطربة املوجودة يف كتب املخالفني 

هو أقل الدجالني خطراً وهو احلديث عن الدجال اليهودي بينما الدجال اليهودي الروايات يف جهٍة واحدة 
الدجال املتحرك يف الوسط الشيعي الدجال الفكري الذي يريد راً كر أهل البيت أشد الدجالني خطحبسب ف

  .أن حيرف الذهنية الشيعية عن العقيدة الشيعية
عندنا من املفكرين من العلماء مسي ما شئت ما تعطي من ، املشكلة حنن يف الوسط الشيعي عندنا منهجان

هو حيدد هلم الصالحيات ، د أهل البيتهو حيد، األوصاف من يريد أن حيدد أهل البيت وفقًا ملا هو يريد
هذا األمر ويقبل أن جنابه وفقاً لعقله ال يقبل ، يقع ذلك حتت قانون العقلا يعجبه و املنازل املقامات وفقاً مل

وهناك منهج آخر وهو منهج أهل البيت أن أهل البيت هم حيددون لنا ما هي صالحياهتم ما ، ذلك األمر
يأيت من هذه الثغرة فيبدأ مشروعه الدجايل يف الوسط  ؟الدجال من أين يأيت ،هي منازهلم ما هي مقاماهتم
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ويأيت بعده مشروع السقيفة ويأيت بعده ، وهو أخطر املشاريع بالنسبة لعقيدتنا يف أهل البيت، الشيعي
ثر املشروع مشروع السقيفة أك، ممنا كان املشروع اليهودي أقل خطراً ألنه واضح منكشف، املشروع اليهودي

أما املشروع ، خطراً من املشروع اليهودي ألنه ملبس بعناوين وبأمساء وانتماءات مىل النيب صلى اهلل عليه وآله
الشيعي فهو مشروٌع ينساب يف الظالم من الصعوبة أن مييزه الناس كما قالت الرواية قبل قليل مهنم أضر 

  .جيش يزيد على احلسني وأصحابه على ضعفاء شيعتنا من
هذا هو اجلزء السابع والعشرون من ، عليهم أمجعنيوسالمه وأحاديث أهل البيت صلوات اهلل  اياتمن رو 

أيها الناس من ابغضنا أهل البيت بعثه اهلل  -الرواية عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، حبار األنوار
هناك ترابط  - به من قبرهدركه بُعث حتى يؤمن يهوديًا يوم القيامة وإن أدرك الدجال آمن به وإن لم يُ 

يف   الذي يريد أن يتسرب بنحٍو خفيبني املشروع اليهودي وبني مشروع السقيفة وبني املشروع الناصيب
أيها الناس من ابغضنا أهل البيت بعثه اهلل يهوديًا يوم القيامة وإن أدرك الدجال آمن  -الوسط الشيعي 

بأن الفرح والسرور يدخل على قبور املؤمنني وأن من مثل ما الروايات تقول  - به وإن لم يدركه بُعث
القبور وفتنة الدجال ليس املراد منها  القضية فتنة الدجال تدخل يف، املؤمنني من يرجع يف زمان اإلمام احلجة

 -صورة باملشروع اليهودي فقط وممنا الفتنة الكاملة املشروع الكامل يف مواجهة الكتاب والعرتة الـمحالفتنة 
أيها الناس من ابغضنا أهل البيت بعثه اهلل يهوديًا يوم القيامة وإن أدرك الدجال آمن به وإن  ل:ثم قا

  .حتى يؤمن به من قبره - عث من قربهبُ  - لم يدركه بُعث
هناك يف كتب القوم روايات متاثلها روايات يف كتبنا لكنها صرحية وواضحة تدل على هذا املقصود الذي  

ما بين خلق آدم إلى قيام  -هذه الرواية موجودة يف مصادر عديدة من كتب القوم  :مثالً ، أشرت مليه
، ال يوجد هناك أمر أكرب من الدجال ما بني خلق آدم مىل قيام الساعة - الساعة أمٌر أكبر من الدجال

عليٍّ  ةأمر أكرب من معادا أنه ال يوجد أمر أكرب هل يوجد ؟فأي ُّ أمٍر هذا الذي تتحدث عنه هذه الرواية
ونعرف معىن حماربة الكتاب  قد يرى اآلخرون شيئاً آخر لكننا نعرف من هو عليّ  وآل علي يف عقيدتنا هذا

ما  -والعرتة لذلك ال يوجد شيء أكرب من هذا املشروع وأكثر خطورة املشروع الذي يواجه الكتاب والعرتة 
القضية ، وة حم م ٍد وبوالية عليٍّ وآل عليّ ألنه ما من نيبٍّ بعث مال بنب - بين خلق آدم إلى قيام الساعة

املشروع الذي يكون يف مواجهة ، ما من نيبٍّ بعث مال بنبوة حم م ٍد وبوالية عليٍّ وآل عليّ ، الكربى هي هذه
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة  -رية شهذا املشروع سيكون هو املشروع األخطر واألكرب يف حياة الب

الدجال يف ، الدجال موجوٌد بيننا، مذّا قضية الدجال ليس حمصورة يف زمٍن معني - لأمٌر أكبر من الدجا
مشروع السقيفة موجود ويف مشروعه اليهودي يف مشروعه يف الوسط الشيعي موجود ويف مشروعه الناصيب 



 الحلقة التاسعة والعشرون البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 110 - 

  .موجود يف ما بيننا ويتحرك يف خمتلف جهات العامل
عن النيب صلى ، ودة وموجود مماثل هلا يف رسامل الشيخ املفيدأيضًا يف كتب القوم موج، روايٌة أخرى أيضاً 

تشابه الرواية اليت قرأهتا قبل قليٍل عن  - ا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجالألن -اهلل عليه وآله 
أخوف عندي من فتنة الدجال ولن  -خياطب صحابته  - ا لفتنة بعضكمألن -الوشاء عن اإلمام الرضا 

ا لفتنة بعضكم أخوف عندي من ألن -فتنة السقيفة  ؟أي ُّ فتنٍة هذه - ما قبلها إال نجا منهاينجو أحٌد م
نعت فتنٌة منذ كانت الدنيا صغيرٌة وال كبيرة فتنة الدجال ولن ينجو أحٌد مما قبلها إال نجا منها وما صُ 

مذاً ، املشروع الكبري مذًا فتنة الدجال هي، يعين كل الفنت يف خدمة فتنة الدجال - إال لفتنة الدجال
ا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولن ينجو أحٌد ألن -الدجال ليس حمصوراً يف جهٍة معينة 

سند يف م   - مما قبلها إال نجا منها وما صنعت فتنٌة منذ كانت الدنيا صغيرٌة وال كبيرة إال لفتنة الدجال
قرأها من معجم أحاديث اإلمام املهدي وهذا هو اجلزء أمحد ويف غريه مصادر كثرية هذه الروايات أنا أ

ونقل الروايات هذه من كتب القوم ، الثالث من معجم أحاديث اإلمام املهدي صلوات اهلل وسالمه عليه
مذًا الشيء ، الوقت ما يكفي لقراءة أمساء املصادر فأمساء هذه املصادر كثرية، وذكر املصادر بشكٍل مفصل

وهلذا املشروع مؤسسات وماليني من البشر ، لدجال ليس شخصًا وممنا هو مشروعا الذي خنلص مليه أن
أركان هذا ، هو مشروٌع كبري، بسوء نيٍة أو حبسن نية، يعملون يف خدمة هذا املشروع بقصٍد ومن دون قصد

 ت واضحة وصرحية وذكرت لكمااملشروع يف الوسط الشيعي يف الوسط الناصيب ويف الوسط اليهودي والرواي
  .شري مىل كل جزٍء من أجزاء هذا املشروعمناذج من الروايات اليت تُ 

قد يقول ، جريات اليت تكون قريبًة وحافًة بزمن الظهورمُ ـالدجال أيضًا من املشاريع أو من احلقامق أو من ال
أو جر حني قرأت اآليات اليت جاءت يف سورة احلِ ، قامل بأنك قلت بأن مشروع الدجال يبدأ من زمان آدم

وقد يقول قامل بأنك حتدثت عن أن مشروع الدجال ابتدأ من دارة الندوة ومن يوم السقيفة  يف سورة ص
أقوى  ؟ى مظاهر مشروع الدجال أين جندهاو قلك صحيح لكننا حينما نبحث عن أومن يوم الغدير كل ذ

وسامل ، ل االتصالوسام، السبب يف أن وسامل اإلعالم ؟السبب أين، مظاهر مشروع الدجال هي يف زماننا
أصبح العامل كوخاً ، العامل أصبح قرية صغرية أو أصبح كوخًا صغريًا كما يقولون، التواصل بني البشر، النشر
حينما يصبح العامل كوخًا صغريًا قطعًا من مشروع الدجال سيكون أخطر وأخطر وأخطر يف كل ، صغرياً 
ليٍة هاملة وهذا هو فاعِ بنتشار مشروع الدجال بقوٍة و النظام املوجود اآلن يف احلياة يساعد على ا، أبعاده

الذي ميكن أن نتلمسه من كان يف الوسط الشيعي أو يف الوسط الناصيب أو يف الوسط اليهودي يف الوسط 
وأأيت أيضًا على تفاصيل أخرى من شاء اهلل تعاىل يف احللقات القادمة حني أمجع أطراف ، السياسي العاملي
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هذا العنوان األول من العناوين اليت حتدثت عنها روايات النيب وأهل ، لقات هذا املوضوعاحلديث يف هناية ح
  .البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

قد يكون شخصًا وقد جند ، شخصًا وهذا االحتمال أنا ال أنفيه اخلراساين قد يكون، عنواٌن آخر اخلراساين
لكنين من خالل تصفحي ، امم وال أستطيع أن أنفيهبعضًا من أوصاف هذا الشخص هذا االحتمال ق

فيما يتعلق مبوضوع الرايات السود ويف موضوع بالد فارس ويف موضوع  اليت وردت بنحٍو عام الروايات
صاحل ومثل السيد احلسين احلسيين اهلامشي كل بن  اخلراساين ويف موضوع شخصياٍت أخرى مثل شعيب

النيب وأهل البيت واليت تتحدث عن شيٍء يتحرك يف ميران يف مشرق هذه العناوين اليت وردت يف أحاديث 
هذه األحاديث قد يظهر منها وقد أفهم منها أن هذا العنوان اخلراساين أو هذا العنوان الرايات  كل،  العراق

قد ، قد ينطبق هذا الوصف اخلراساين على أكثر من شخص، السود هو عنوان ملشروع وليس لشخص
ن عنوانًا متحركًا ينطبق على عدة أشخاص على أكثر من شخص كما أنين كما قلت قبل يكون هذا العنوا

لكن من خالل اجلمع بني هذه ، واحد قليل ال أستطيع أن أنفي بأن اخلراساين قد يكون وصفًا لشخصٍ 
مه قطعًا األممة صلوات اهلل وسال، الروايات ودراسة هذه الروايات وفقًا جملريات العصر الذي نعيش فيه

ال يستطيعون عليهم أمجعني حينما يتكلمون عن حوادث يف زماننا هذا أو يف مستقبل األيام القادمة مهنم 
الذين كانوا يعيشون يف تلك العصور يف أيام األممة كما جتري احلوادث على أرض  أن يصوروا األمور للناس

ال يستطيع الناس أن يفهموا قضية ، ال يستطيع الناس أن يفهموا قضية املؤسسات ونظام املؤسسات، الواقع
م بعناوين وبصور قريبة من بسط وتقرب هلالقضايا تُ ، النظام اإلعالمي وطبيعة التكنولوجيا يف عصرنا احلاضر

  .الناس يف زمان األممة هااملفردات واملعطيات اليت كان يتعامل مع
من الروايات  مناذج الروايات وممنا نأخذ حنن اآلن نلقي نظرة ممجالية ال نستطيع أن نتتبع كل وعلى أي حالٍ 

كما قلت بأن الدجال عنوان ملشروع كبري تتحرك فيه جهات كثرية يف مواجهة ،  اليت حتدثت عن اخلراساين
قارب اخلراساين يبدو يل هكذا أنه عنوان للمشروع السياسي العسكري الشيعي يف زمٍن يُ ، الكتاب والعرتة

اليماين رايته أهدى  ياسي العسكري الشيعي لذلك ستأتينا يف الروايات أن  عنوان للمشروع الس، زمن الظهور
لذلك راية اليماين ، ألن اليماين هو عنواٌن ملشروٍع أيضاً للمشروع العقامدي الشيعي ؟ملاذا، من راية اخلراساين

ن هذه هي العناوين أهدى من راية اخلراساين ونأيت رمبا يف احللقة القادمة للحديث عن اليماين والسفياين أل
اخلراساين مذًا هو ، املهمة اليت نستكشف من خالهلا أننا يف عصر الظهور أو أننا ليس يف عصر الظهور

، قارٍب لزمان ظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليهعنوان للمشروع السياسي العسكري الشيعي يف زمٍن مُ 
  .نأخذ مناذج من هذه الروايات اليت تعكس هذا املعىن

تتحدث عن مدينة قم  من األخبار هذا اجلزء الستون من حبار األنوار لنلقي نظرة على ما جاء يف جمموعة
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اآلن املشروع السياسي ، م هي عنواٌن للمشروع السياسي العسكري الشيعي يف هذه العصورفقُ ، وما حواليها
م يقتها هي صورٌة منعكسة لقُ وطهران يف حق، عنوانه طهران، مالعسكري الدويل يف زماننا هذا عنوانه قُ 

م كان  ومن قُ ، م تولدت اجلمهورية اإلسالمية يف ميرانومن قم بدأت الثورة ومن قُ ، مالعاصمة احلقيقية هي قُ 
  :على سبيل املثال، روايات أهل البيت ماذا ورد خبصوص قم لنقرأ يف، كل شيء

مانية أبواب وألهل قم واحٌد منها فطوبى إن للجنة ث :ا الرضا صلوات اهلل وسالمه عليهالرواية عن ممامن
فهم منها أن هذا الباب من الرواية مذا أخذناها لوحدها هكذا قد يُ  - ثم طوبى لهم ثم طوبى لهملهم 

فهم هكذا من هذه قد يُ ، وخاٌص بأهل هذه املدينة، أبواب اجلنة خاٌص مبدينة قم املدينة اجلغرافية املعروفة
لكن لنضع هذه املعلومة جانبًا ونسري يف الروايات سيتضح لنا بأن احلديث عن ذت لوحدها خِ الرواية مذا أُ 

وممنا مشروع ، ممنا قم هي الرمز والعنوان، عن مشروع ليس له عالقة مبدينة قم، م حديث عن مشروع كبريقُ 
بى لهم إن للجنة ثمانية أبواب وألهل قم واحٌد منها فطو  -يتحرك يف كل أحناء العامل حيثما كان الشيعة 

هذا الباب الذي يف اجلنة هلذا ، هناك مشروٌع يتحرك وخيرج من مدينة قم - ثم طوبى لهم ثم طوبى لهم
عدٌة من  :هذه الرواية على سبيل املثال نا أن نقرأ يفدر لذلك مثاًل مذا أ، املشروع وليس ملدينة قم اجلغرافية

عدٌة  -جنوب طهران ري اآلن يف زماننا هي قة المنط، الري معروفة يعين طهران جنوب طهران - أهل الري
يعين قالوا ليس مل يقولوا  - وقالوا -على اإلمام الصادق  - من أهل الري أنهم دخلوا على أبي عبد اهلل

الري بعيدة عن ، هم من أهل الري - مرحبًا بإخواننا من أهل قم :فقال، نحن من أهل الري :وقالوا -
خلوا على هم دَ عدٌة من أهل الري أنّ  -كيلو مرت   091عن قم أكثر من حبسب اجلغرافيا الري تبتعد ، قم

فقالوا: نحن من أهل الري ، نحن من أهل الري فقال: مرحبًا بإخواننا من أهل قم :أبي عبد اهلل وقالوا
وأجابهم  -عدة مرات  - ذلك مراراً  :قالوا -يعين قال هلم مرحبًا بإخواننا من أهل قم  - فأعاد الكالم

عدة مرات يقولون حنن من أهل الري وهو يقول هلم مرحبًا بإخواننا من أهل قم  - ما أجاب به أوالً  بمثل
إن هلل حرمًا وهو مكة وإن للرسول حرمًا وهو المدينة وإن ألمير المؤمنين  -مث يقول بعد ذلك  ؟ملاذا

 -عنوان ملدينة قم اجلغرايف يعين عنوان لكل الشيعة ليس  - حرمًا وهو الكوفة وإن لنا حرماً وهو بلدة قم
وهو بلدة قم وستدفن فيها امرأٌة من أوالدي تسمى فاطمة فمن زارها وجبت  - للعرتة - وإن لنا حرماً 

اإلمام يعين هذا احلديث قبل والدة  - له الجنة وكان هذا الكالم منه قبل أن يولد الكاظم عليه السالم
  .زيارهتا صلوات اهلل وسالمه عليهاجعفر احلديث عن فاطمة املعصومة وعن بن  موسى

ولذلك ، الكالم اآلن عن أن العنوان الذي جاء يف الروايات اليت تتحدث عن مدينة قم هو عنواٌن للشيعة
قلت بأن الرايات السود بأن اخلراساين مشروع عنوان رمبا ينطبق على شخٍص يف زمن أو على شخٍص آخر 
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حنن نتحرك يف دامرة ، كل هذا احتماالت،  ي االحتمال األولال أنف، كما أنين ال أنفي،  يف زمٍن آخر
القرامن هي ظنون قد تصل مىل درجة االطمئنان لكنها ليست يقينية حنن كما قلت يف أول حديثي ، القرامن

قد ، كلها قرامن،  هذه كلها أمارات، نبحث يف قرامن يف جهاٍت من البحث هذه اجلهات بدرجة القرامن
اساين شخص وتوجد أوصاف تدل على أنه شخٌص بعينه هذا االحتمال موجود وال يقول قامل بأن اخلر 

وقد يقول قامل بأن اخلراساين شخٌص واألوصاف املوجودة تنطبق على السيد ، نعرف من هو الشخص
وقد يقول قامل بأن اخلراساين شخص واألوصاف املوجودة قد تنطبق ، اخلميين وهذا االحتمال قامم أيضاً 

عقاًل تقبل وأيضًا ميكن ، منامي وهذا االحتمال قامم كل هذه االحتماالت ميكن أن تكونااخلعلى السيد 
ال أنفي هذه االحتماالت لكنين أقول بأنين أحترك يف جو الروايات  هذه االحتماالت قاممة وأنا، أن تناقش

يتحدثون مع الناس ، ونعام وأفهم أن أهل البيت صلوات اهلل عليهم حينما يتحدث يف أجواء الروايات بنحوٍ 
يف زماهنم مبفردات ومعطيات هذه املفردات تتالمم مع زمان األممة واليت حينما جنمعها ميكن أن نستنتج 

كما هو احلديث عن مدينة قم الذي يسمع الكالم يف رواية عن مدينة قم وكأهنا ،  منها ما هو يتعلق بزماننا
البحث ونذهب يف كل روايات أهل البيت جند أن قم  بينما حينما نتوسع يف، خاصة مبدينة قم لوحدها

يقولون حنن من أهل الري ومرارًا واإلمام يؤكد أهنم من أهل قم ألن القضية ، عنوان كما يف هذه الرواية
، اإلمام هنا يريد أن يؤكد بأنين حني أحتدث عن قم فإنين ال أحتدث عن قم اجلغرافية، ليست قضية جغرافية
  .املنهج، الربنامج، املشروع، العقيدة، أحتدث عن قم الفكر

، واحلديث هنا عن الباليا - إذا عّمت الباليا -اإلمام الصادق عليه السالم عن حني تأيت مثالً هذه الرواية 
كوفة ونواحيها من فاألمن في   إذا عّمت الباليا -قارٍب لزمان ظهور اإلمام الباليا اليت تكون يف زماٍن مُ 

إذا عّمت الباليا  -و جنوب العراق املنطقة اجلنوبية من العراق هي اليت تسمى السواد السواد ه - السواد
الموضع قم  عمَ ونِ  - من أرض اجلبل يعين - فاألمن في الكوفة ونواحيها من السواد وقم من الجبل

ن ميكن أ، يتحدث عن الباليا ال يف بعدها املادي ؟اإلمام هنا يتحدث عن أي شيءٍ  - للخائف الطائف
املواطن اليت ميكن للناس أن ، ل الناسحدث عن الباليا عن الفنت اليت تضاملادي ولكن يت البعديكون يف 

إذا عّمت الباليا فاألمن في كوفة  -حتتمي فيها جتد فيها طريق اهلدى أشار مىل كوفة مىل الكوفة ومىل قم 
كأن اإلمام هنا يشري مىل هذه   - ئفالموضع قم للخائف الطا مَ عَ ونواحيها من السواد وقم من الجبل ونِ 

احلديث ، احلديث عن فكرة، احلديث عن منهج، هناك كوفة الكوفة وهناك قم، مىل قضية املنهج، القضية
  .ةعن طريق ليس احلديث عن قضية جغرافي

أهل خراسان أعالمنا وأهل قم أنصارنا  :أعين عن الصادق عليه السالم قالبن  عن زرارة :رواية أخرى
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كل   - ل هذا السواد من ا ونحن منهموأه -يعين جنوب العراق  - كوفة أوتادنا وأهل هذا السواد  وأهل
القضية ليس ، اميعالـمجهذه العناوين تتحدث عن أنصار أهل البيت وعن املشروع الذي يتحرك يف هذه 

فيها مشروع أهل  احلديث فيها عن مواقع جغرافية وعن مواطن جغرافية وممنا هذه البلدان هي اليت يتحرك
هذه املنطقة اليت يتحرك فيها املشروع الشيعي ، السوادهذا وأهل ، أهل كوفة، أهل قم، أهل خراسان، البيت

حينما أقول يف الزمن املقارب لظهور اإلمام أي ، يف الزمن املقارب لظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه
هور هو العصر الذي يكون قريبًا من الوقت الذي عصر الظ، يف يوم ظهوره ومال فنحن يف عصر الظهور

اية يظهر فيه ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه وستتجلى لنا هذه املعاين شيئًا فشيئًا مىل أن نصل مىل هن
  .قات من هذا الربنامجالكالم يف هناية هذه احلل

يا أبا الحسن ثم اعتنقه  ي  إل : عليه وآلهبه النيب صلى اهللمثاًل حني نقرأ يف هذه الرواية أمري املؤمنني خياط
ت فسبقت إليها السماء واااسمه عرض واليتك على السم عز   إن اهلل ما بين عينيه وقال يا عليّ  لَ وقب  

ثم سبقت إليها السماء ، ثم سبقت إليها السماء الرابعة فزينها بالبيت المعمور، السابعة فزينها بالعرش
ثم سبقت إليها ، ثم عرضها على األرضين فسبقت إليها مكة فزينها بالكعبة ،الدنيا فزينها بالكواكب

 ثم سبق إليها قم فزينها بالعَرب وفتح إليها باباً ، ثم سبقت إليها الكوفة فزينها بك، المدينة فزينها بي
، فارسية زينها بالعرب القضية ليس احلديث عن عنصٍر فارسي أو عن قوميةٍ  - إليه باباً من أبواب الجنة أو

زينها بالعرب أيضًا مشارة مىل أن مدينة قم أسسها العرب ، يف أفق العقيدة، القضية تتحرك يف أفق املنهج
، يوسف الثقفي وبعد ذلك استقروا يف مدينة قمبن  أسسها بنو األشعر وهم من الذين خرجوا على احلجاج

وس الـمجرس م القدمية اليت كان يسكنها الفُ املوجودة اآلن مدينة ق املدينة مدينة قم القدمية ليست هي هذه
مدينة قم ، ليس امسها قم وممنا امسها كمندان وهي قريبة من مسجد مجكران ملن ذهب مىل تلك األصقاع

سكنها ، وس هي بعيدة عن مدينة قم املوجودة اآلن واليت سكنها العربالـمجالفارسية القدمية اليت يسكنها 
مذًا القضية ليست يف مطار  - فزينها بالعَرب :على أي حاٍل قال، ملدينةبنو األشعر وبعد ذلك توسعت ا

اهلل سبحانه ، احلديث عن جغرافيا وليست يف مطار احلديث عن شعٍب بعينه أهل الري هم أهل قم العرب
مذًا القضية عن ، الرايات السود تأيت من هذه اجلهة، قم منها يأيت اخلراسانيون، وتعاىل زين قم بالعرب

املكان اجلغرايف ما هو مال رمز وليس ، مذاً القضية عن منهج وليس القضية عن مكاٍن جغرايف بعينه، روعمش
أهل خراسان أعالمنا أهل قم القضية عن عنصر أو قومية معينة احلديث عن شيعة أهل البيت كما مر يف 

  .أنصارنا أهل كوفة أوتادنا وأهُل هذا السواد منا وحنُن منهم
عن اإلمام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه قال: ستخلو كوفة من  :ة تتجلى بنحٍو أكثرذه الروايه 



 الحلقة التاسعة والعشرون البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه 

- 116 - 

ال ، وهذا حدث يف زمن البعثيني القضية واضحة لرمبا من أوضح املصاديق - المؤمنين ويأرز عنها العلم
أن أرز حدث يف العصور السابقة أن خلت الكوفة من املؤمنني و ، يعين أنه ما حدث يف العصور السابقة

ستخلو كوفة من المؤمنين  -ولكن مل حيدث كما حدث يف زمان البعثيني يف زمان صدام ، عنها العلم
تأرز احلية يف جحرها أي تعيش حالة  - ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها ثم يظهر العلم

علم والفضل حتى ال يبقى بلدٍة يقال لها قم وتصير معدنًا للثم يظهر العلم ب -السبات يف فصل الشتاء 
مستضعف الذي ال مييز بني احلق والباطل هذا املقصود من  - في األرض مستضعٌف في الدين

املستضعف يف الدين هو الذي ال مييز بني احلق والباطل لقلة علٍم لقلة ثقافٍة أو لقلة نباهٍة ، املستضعف
للعلم والفضل حتى ال يبقى في األرض  بلدٍة يقال لها قم وتصير معدناً ثم يظهر العلم في  -وذكاٍء 

نا فيجعل اهلل قم وأهله خدرات في الحجال وذلك عند قرب ظهور قائممستضعٌف في الدين حتى المُ 
 - جة فيفيض العلم منهقام الحجة ولوال ذلك لساخت األرض بأهلها ولم يبقى في األرض حُ قائمين م

يتم حجة اهلل على الخلق حتى ال يبقى أحٌد إلى سائر البالد في المشرق والمغرب ف -أي من قم 
  .ويف زماننا هذا حدث - على األرض لم يبلغ إليه الدين والعلم

كل الفضاميات كل املتحدثني يعين الغالب األغلب من املتحدثني يف  ،  اآلن مذا تبحثون عن كل الفضاميات
أكثر الكتب اليت تنشر تأيت من ، نشر دور النشرالكتب اليت تؤلف وتُ ، كل الفضاميات هم جاءوا من قم

حىت شعراء املنرب احلسيين جتد من أبرز شعراء املنرب احلسيين ، قم أو يكتبها أناس خرجوا من قم وتعلموا يف قم
يف الوسط الشيعي ، اآلن يف الوسط الشيعي العريب مثاًل يف الوسط الشيعي اإليراين القضية معروفة هناك

، اديد اخلطباء كلهم جاءوا من قم أو مروا على مدينة قم أو تأثروا مبدينة قمالعريب جتد أن الشعراء أن الرو 
فيفيض العلم منه  -العلم الديين ، مراد العلم - فيفيض العلم منه إلى سائر البالد - القضية واضحة جداً 

 إلى سائر البالد في المشرق والمغرب فيتم حجة اهلل على الخلق حتى ال يبقى أحٌد على األرض لم
ويسير سبباً لنقمة اهلل وسخطه على العباد ألن اهلل ال ينتقم من ثم يظهر القائم  يبلغ إليه الدين والعلم

قضية العقوبة واحلساب والعذاب والعقاب كله مقروٌن بقضية احلجة مذا  - العباد إال بعد إنكارهم حجة
يف هذه الرواية لكن الرواية  ال أريد أن أذهب مىل كل التفاصيل املوجودة، قامت احلجج على العباد

هذه الرواية موجودة يف كتاب حبار األنوار ومل ، تالحظون تتحدث عن حقيقٍة واضحة حتدث يف أيامنا هذه
، وهو ينقلها عن تأريخ قم 0000 :لسي تويف سنةالـمجالشيخ ، تبت يف هذا الزمانتكن هذه الرواية قد كُ 

لسي الشيخ حم م د باقر رضوان اهلل الـمجدث الـمحالذي ينقله ، ف قبل ألف سنةلِّ تأريخ قم هذا الكتاب أُ 
تتحدث عن زماننا بتفاصيل واضحة ، ف قبل ألف سنةلِّ يعين هذه الرواية منقولة من كتاب أُ ، تعاىل عليه
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تالحظون ، تحركأنا هنا ال أريد أن أحتدث عن تطبيقها على الواقع ممنا أحتدث عن مشروع مُ ، وصرحية
فيفيض العلم منه إلى سائر البالد في المشرق والمغرب فيتم  -أن قم تقوم مقام احلجة الرواية تقول 

يعين أن الدين يف هذه  - حجة اهلل على الخلق حتى ال يبقى أحٌد على األرض لم يبلغ إليه الدين
، كبريأن قضية قم عنوان ملشروع ٍ ، هذا حديثي عن املشروع، العصور خرج من مدينة قم انتشر من مدينة قم

أن اخلراساين وأن الرايات السود هي عنوان للمشروع السياسي العسكري الشيعي يف الزمن القريب من ظهور 
مشروع سياسي وعسكري قطعًا سيكون هناك  كوقطعًا حينما يكون هنا، هممامنا صلوات اهلل وسالمه علي

أنا قلت مشروع سياسي ، عقامدية ةٍ م  مشروع فكري ومال كيف ينشأ املشروع السياسي واملشروع العسكري ألُ 
فاحلديث عن قم وعن الرايات السود وعن ، وعسكري شيعي البد أن يكون هناك من مشروع فكري

اخلراساين حديث عن مشروع سياسي عسكري فكري شيعي يف العصر القريب من زمان ظهور ممامنا 
  .صلوات اهلل وسالمه عليه

 -الرواية عن عفان البصري ، مام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليهعن اإل ولذلك حنن جند مثاًل هذه الرواية
مي قلت: اهلل ورسوله وأنت أعلم قال: إنما سُ  -مل مسي هذا البلد قم  - قال لي أتدري لم سمي قم؟!

 قم ألن أهله يجتمعون مع قائم آل مَحم د صلوات اهلل عليه ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه
يجتمعون مع قائم آل مَحم د ويقومون معه  - ؟ما هي صفات أهل قم، ملشروع القميهذه مالمح ا -

  .ويستقيمون عليه وينصرونه
عند اإلمام الكاظم  - يحيى بياع السابري قال: كنت يوماً عند أبي الحسنبن  عن صفوان :رواية أخرى

ذلك الزمان القميون ينتظرون يعين منذ  - فجرى ذكر قم وأهله وميلهم إلى المهدي -صلوات اهلل عليه 
م وأهله وميلهم إلى المهدي فترحم عليهم فجرى ذكر قُ  -هذا الكالم يف زمن اإلمام الكاظم ، املهدي

خيار شيعتنا من هم ثم قال: إن للجنة ثمانية أبواب وواحٌد منها ألهل قم و ، وقال: رضي اهلل عنهم
  .احلديث عن مشروٍع يبدأ يف قم مث ينتشر - مبين سائر البالد خّمر اهلل تعالى واليتنا في طينته

من أهل قم  -عن باب احلوامج  - عن أبي الحسن األول :جعفربن  عن إمامنا موسىرواية ال قال: رجل ٌ
زبر يعين قطع  - يدعوا الناس إلى الحق يجتمع معه قوٌم كزبر الحديد ال تزلهم الرياح العواصف

يملون من الحرب وال يجبنون وعلى اهلل يتوكلون والعاقبة وال ال تزلهم الرياح العواصف  -احلديد
من أهل قم يدعوا الناس إلى الحق -رجٌل من أهل قم الدعوُة من هنا تنطلق من قم  - للمتقين   - رجل ٌ

احلق مع ، احلق هم عرتة النيب صلى اهلل عليه وآله، كلمة احلق يف روايات أهل البيت تعين الكتاب والعرتة
من أهل قم يدعوا  -احلق هو الكتاب والعرتة ، مع احلقعليٍّ وعليٌّ  الناس إلى الحق يجتمع معه رجل ٌ
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كزبر الحديد ال تزلهم الرياح العواصف وال يملون من الحرب وال يجبنون وعلى اهلل يتوكلون   قوم
العاقبة  - متقينوالعاقبة لل -الرواية حباجة مىل شرح وذيل الرواية فيه مشارة دقيقة جداً  - والعاقبة للمتقين

الرواية يف حال مدٍح  ؟والعاقبة للمتقني :نًا وأحداث ستحدث ومال ملاذا قالت الروايةت  تقني تشري مىل أن فِ للم
من أهل قم يدعوا الناس إلى الحق -هلذا الرجل وألنصاره وملشروعه  ما هو ، مشروع ممدوح - رجل ٌ

من أهل قم يدعوا الناس إلى  -دوٌح أيضًا مم وفإذا كان مشروعه احلق فه، مشروعه احلق ؟مشروعه رجل ٌ
كزبر الحديد ال تزلهم الرياح العواصف   يجتمع معه قوم -فمدٌح للمشروع ولصاحب املشروع  -الحق 

وعلى اهلل يتوكلون والعاقبة  -مدٌح واضح  - وال يملون من الحرب وال يجبنون وعلى اهلل يتوكلون
لكن ، تقني وهذا مطلب آخر لست اآلن بصدد الدخول فيه مُ تقون وهناك غريمذًا هناك مُ  - للمتقين

ولو أردنا أن نذهب أيضًا وراء هذه ،  وامتحانات وتغريات وتقلباتنت  واضح هناك مشارة مىل أن هناك فِ 
  .يف غريه حتدثنا عن هذه القضيةالفقرة وجنمع الروايات والروايات موجودة يف نفس هذا اجلزء و 

قم مقدسة وأهلها من ا ونحن منهم ال يريدهم جبار  تربةُ  :ما جاء يف هذه الرواية على سبيل املثال مثالً 
مثل هذه الرواية وغريها هلا عالقة مبا جاء يف آخر هذه  - ّجلت عقوبته ما لم يخونوا إخوانهمبسوء إال عُ 

لقات القادمة ليس هذا املوضوع حباجة مىل شرح نتناوله من شاء اهلل يف احل - والعاقبة للمتقين -الرواية 
هل حنن يف عصر  :احللقات يف هذه األيام خمصصه للجواب على هذا السؤال، يعين يف يوم غد واليت بعدها

احلسن العسكري من شاء اهلل مذا بقينا أحياء وجرت بن  أما حلقات الربنامج برنامج احلجة ؟الظهور أو ال
لكم احللقات القادمة من شاء اهلل أتناول مثل هذه األمور بأسباهبا احللقات مستمرة بعد شهر رمضان ويف ت

والروايات   ؟مذًا مىل أي شيٍء نصل من خالل التصفح يف هذه الروايات، املطالب ومثل هذه التفصيالت
هذه مناذج لكن ، كثرية لكنين ال أجد وقتاً ألن أتصفح كل الروايات من كان يف هذا اجلزء ويف أجزاء أخرى

شاهد وأن املستمع هلذه النصوص اقرتبت عنده الفكرة أو صارت الفكرة شبه مُ ـالهذه النماذج أعتقد أن 
مليها من أن اخلراساين عنوان ملشروع قد ينطبق على أشخاص ميكن أن ينطبق على  واضحة اليت أشرتُ 

وميكن أن ، السيد اخلميين هو جزء من هذا املشروع بل هو صاحب هذا املشروع، السيد اخلميين يف زمانه
هذا مشروع وهذه ، مي وميكن أن ينطبق على غريه يف وقٍت آخر ويف زمٍن آخرانماطبق على السيد اخلين

األصل يف القضية ليس األشخاص ألنه ميكن لألشخاص ، عناوين متحركة واألصل يف القضية هو املشروع
ة على الناس جّ ن حُ املشروع الذي يكو ، وممنا القضية هي قضية املشروع الذي يتحرك، أن يتوفوا أن ميوتوا

قم وأهلها قم كيف تكون ، مرت علينا الرواية قبل قليل بأن قم وأهلها، ويقوم مقام احلجة وليس األشخاص
، وممنا هو عنوان ملشروع، أهل قم قطعًا املراد العلماء وأصحاب اخلربة ؟غرايفقم عنوان ج ؟تقوم مقام احلجة
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قطعاً ، ألصيل هو هذا الذي يكون حجة على اآلخريناملشروع القمي وهو املشروع العقامدي الشيعي ا
األشخاص أيضًا ميثلون جانبًا من احلجية لكنين أريد أن أقول بأن اخلراساين والرايات ، وجود األشخاص

السود هي عنوان ملشروع ميثل املشروع السياسي العسكري ويعقبه املشروع الفكري الشيعي يف العصر 
أشياء تظهر من ، وكل ذلك ممنا هو احتماالت، لوات اهلل وسالمه عليهالقريب من عصر ظهور ممامنا ص

  .خالل النظر والتبصر والتدبر يف روايات أهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
تقدمت مذا نذهب مىل اجلزء الثاين واخلمسني من حبار األنوار بنحٍو عام أنا شرحته وشرحت رواياته و 

هاماًل من روايات اجلزء الثاين واخلمسني ورمبا بعض الروايات اليت سأذكرها  فيها عدداً  حلقات كثرية شرحت
لسي الـمجمثالً هذه الرواية عن ممامنا الصادق ينقلها الشيخ ، اآلن هي متثل جانباً من الروايات اليت شرحتها

لخراساني والسفياني روج الثالثة اعن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: خُ  -عن غيبة الشيخ الطوسي 
ال أعيد شرح الرواية شرحتها يف حينها لكن  - واليماني في سنٍة واحدة في شهٍر واحد في يوٍم واحد

مذاً  - يهدي إلى الحق وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني -فقط أريد أن أشري مىل هذه القضية 
ألننا مذا أردنا أن نتتبع ، وع سياسي عسكريمشروع اخلراساين مشر ، املشروع اليماين مشروع فكري عقامدي

الروايات اليت تتحدث عن اخلراساين سنجد بأن اخلراساين هو الذي سينجد الكوفة والنجف من سطوة 
رجع الغنامم واألسرى كما تقول السفياين بقواته وهو الذي سيدرك السفياين مىل احلدود السورية العراقية ويُ 

بون املعاين ألن احلروب يف قرّ ادث هبذا الشكل وممنا األممة صلوات اهلل عليهم يُ رمبا ال تكون احلو ، الروايات
وممنا يريد األممة يف رواياهتم هذه حيدثوننا من أن اخلراساين قامٌد عسكري ، ذلك الوقت كانت هبذه الصورة

  .حروب ميلك قوة سياسية وقوة عسكرية وقدرة دولية حبيث يتحرك من دولته مىل دول أخرى ويدخل يف
تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان  :عن جابٍر عن أبي جعفٍر عليه السالم قال :رواية مثالً 

يقدمها اخلراساين  ؟الرايات السود من يقدمها - بُعث إليه بالبيعة أو فإذا ظهر المهدي بَعث إلى الكوفة
كما قلت قبل   - اسان إلى الكوفةتنزل الرايات السود التي تخرج من خر  -زعيمها رميسها اخلراساين 

تنزل الرايات السود التي  -قليل الروايات تقول بأهنم يدخلون مىل الكوفة لنجدة الكوفة ولنجدة النجف 
تالحظون ال يوجد ذكٌر للنجف ألنه يف ذلك الزمان النجف كانت  - تخرج من خراسان إلى الكوفة
لذلك ، آلن النجف هي اليت صارت أصاًل والكوفة فرعاً لكن يف زماننا ا، جّبانه خارج الكوفة كانت مقربة

 ، األممة يتحدثون
ُ
نزل الرايات السود التي ت -فردات املوجودة يف زماهنم يتحدثون حبسب املعطيات وامل

دة قوات هّ يعين هذه قوات مم   - تخرج من خراسان إلى الكوفة فإذا ظهر المهدي بُعث إليه بالبيعة
  .للمهدي سلطانه كما جاء يف بعض األخبار عسكريٌّ يوطئ ذا برنامٌج سياسيٌّ ه موطئه
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 - المشرقب كأني بقوٍم قد خرجوا  :عن أبي خالٍد الكابلي عن أبي جعفٍر عليه السالم أنه قال :الروايةُ 
ميران أو هو مشرق املدينة  واألممة حني يتحدثون عن املشرق فإما هو مشرق العراق مشرق الشيعة يف العراق

المشرق كأني بقوٍم قد خرجوا ب -بيجان مشرق احلجاز يعين مىل جهة ميران جهة ميران وآذر أيضًا مىل 
عطون عطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيُ عطونه ثم يطلبونه فال يُ يطلبون الحق  فال يُ 

من يفسر هذه  هناك - ما سألوا فال يقبلونه حتى يقوموا وال يدفعونها إال إلى صاحبكم قتالهم شهداء
بداية  ،عطونهاملشرق يطلبون احلق  فال يُ ب قد خرجوا كأين بقومٍ   :الرواية يف الثورة اإلسالمية اإليرانية فيقول

عطونه ثم يطلبون الحق  فال يُ  - عت الثورةمِ الثورة اإلسالمية يف بداية الستينات طالبوا باحلق فما أعطوه قُ 
عوا مِ وقُ  71 :م ا بدأت الثورة تشتد يف أواسط السبعينات مىل سنةـني لوبعد ذلك بسن - عطونهيطلبونه فال يُ 

يعين تغريت القضية  - فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم - أيضًا وكان القمع الشديد يف يوم اجلمعة السوداء
عطون يُ  - عطون ما سألوافإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيُ  -ر مىل كفاٍح وجهاٍد شديٍد مُ 

أخرجت الشاه من ميران وجاءت بشهبور خبتياري ووعدوا بأنه ستكون األمور واحلكومة ريكا ما سألوا أم
 وال يدفعونها إال إلى صاحبكم -حىت يتم األمر هلم  - فال يقبلونه حتى يقوموا -حبسب ما يريد الناس 

  .يعين أن هذه الثورة وهذه الدولة مستمرة مىل زمان صاحبكم -
م ا وصل مىل طهران يف اليوم األول وسألوه عدة أسئلة من مجلة اإلجابات ـا السيد اخلميين لهذه كلمة قاهل

 ها ونقدمها مىل صاحبها األصلي على طبٍق من الفضةد ُّ عِ حنن هذه الدولة نُ  :اليت أجاب السيد اخلميين قال
أما أني لو أدركت ذلك : قولالقضية املهمة هنا اإلمام الباقر ي، اإلمام يقول - قتالهم شهداء أما أني -

يعين كأنه بني هذه احلوادث وبني ظهور اإلمام ما يكون قريبًا من  - ألبقيت نفسي لصاحب هذا األمر
مذا فسرنا هذه الرواية وصح تفسريها يف الثورة  - أما أني لو أدركت ذلك -عمر اإلنسان العادي 

حتت هذه ، لسي نفسه فسرها يف الدولة الصفويةـمجالالشيخ ، ومال ميكن أن ال تنطبق، اإلسالمية يف ميران
ال يبعد أن يكون إشارة إلى الدولة الصفوية شيدها اهلل تعالى  -لسي بيان الـمجالرواية كتب الشيخ 

لسي وفسرها يف الـمجألنه أيضًا هناك قرامن يف هذه الرواية استفاد منها الشيخ  - ووصلها بدولة القائم
 الدولة الصفوية شيدها اهلل تعاىل مشارة مىل ،يعين هذه الرواية ،ال يبعد أن يكون ،الدولة الصفوية يف زمانه

خالفون عن مُ ـدعونا مما يقوله ال، دةهّ م  مُ ـقطعًا الدولة الصفوية هي أيضًا من الدول ال ،ووصلها بدولة القامم
مما يذكره املؤرخون املعاصرون دعونا أيضًا و ، املخالفون كذابون املخالفون أعداء أهل البيت، الدولة الصفوية

دولة فيها مفاسد هذا أمٌر ال ينكره اللم الدولة الصفوية دولة فيها ظُ ، من حتليلهم ألوضاع الدولة الصفوية
الدولة الصفوية ، طلع على التأريخ لكن الدولة الصفوية هي اليت شيدت أركان التشيع يف ميران ويف املنطقةمُ 
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يطة الـمحيف ميران ويف املنطقة ، ركان التشيع يف ميران ويف العراق ويف اخلليجهلا الفضل الكبري يف تشييد أ
فت يف لِّ أهم الكتب الشيعية أُ ، ولوال تشييد هذه األركان ما وصل التشيع ملينا هبذه الصورة الواضحة، بإيران

ف يف زمان الدولة لِّ حبار األنوار أُ ، ف يف زمان الدولة الصفويةلِّ وسامل الشيعة أُ ، زمان الدولة الصفوية
نشأت يف زمان الدولة الصفوية املدرسة اإلخبارية نشأت  ؟املدرسة الفلسفية الشيعية مىت نشأت، الصفوية

هذا التنوع الفكري اهلامل نشأ ، املدرسة العرفانية، املدرسة األصولية كذلك، وجتذرت يف زمان الدولة الصفوية
الدولة الصفوية كان هلا تأثري  ، عت يف زمان الدولة الصفويةمجُ  أهم كتب التفسري، يف زمان الدولة الصفوية

ال توجد دولة ختلو ، هذا ال يعين أن الدولة كانت خالية من املظامل واملفاسد، كبري يف تشييد أركان التشيع
  .احلسن صلوات اهلل وسالمه عليهبن  ةجّ من املظامل واملفاسد مال دولة احلُ 
لو  :سالمية آخر الرواية يقول اإلمامهذه الرواية تتحدث عن اجلمهورية اإل على أي حاٍل لو افرتضنا أن

أنا ال أريد أن أفسر الرواية هبذا التحديد وهبذه املقاطع  - أدركت ذلك ألبقيت نفسي لصاحب هذا األمر
جو املشروع هذه الرواية يف ، الزمانية اليت أشرت مليها قبل قليل وممنا هذه الرواية هي يف جو املشروع القمي

يف جو املشروع ، يف جو مشروع اخلراساين، يف جو مشروع الرايات السود، الشرقي اآليت من جهة الشرق
  .إلمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهالسياسي العسكري الشيعي املوطئ 

ن مبدأه بخده خال يكو  دٌ عِ المهدي أقبُل جَ  :عن أمير المؤمنين صلوات اهلل وسالمه عليه قال :الرواية
ل المشرق وإذا كان ذلك خرج السفياني فيملك قدر حمل امرأة تسعة أشهر يخرج بالشام بَ من قِ 

مىل آخر  - قيمين على الحق يعصمهم اهلل من الخروج معهفينقاد له أهل الشام إال طوائف من المُ 
يكون من قبل  يعين أن اإلمام مبدأ أمره - يكون مبدأه من قبل المشرق: الرواية موطن الشاهد هنا

واملمهد لإلمام يبدأ من جهة املشرق يبدأ من جهة  يعين أن الربنامج املوطئ ؟كيف يكون مبدأ أمره،  املشرق
بخده خال يكون مبدأه من قبل  دٌ عِ المهدي أقبُل جَ  -ميران وهذه هي احلقيقة وهذا الواقع الذي نعيشه 

  .المشرق
عن  -ال األعمال لسيدنا ابن طاووس رضوان اهلل تعاىل عليه لسي عن مقبالـمجأيضًا الرواية ينقلها الشيخ 

 لتُ عِ جُ  :له قال: قلتُ ، من أن يترك األرض بال إماٍم عادل اهلل أجلُّ وأكرُم وأعظمُ  :إمامنا الصادق قال
يرى أمة مَحم ٍد فرجًا أبداً  سلي -أيب بصري  نيةك  - قال: يا أبا ُمَحم د فداك فأخبرني بما أستريح إليه؟

لكهم أتاح اهلل هم فإذا انقرض مُ لكُ حتى ينقرض مُ  -يشري مىل بين العباس  - مادام لولد بني فالن ملك
راد من بين العباس ليس بالضرورة يعين االنتماء العباسي مىل مُ ـال – ة مَحم ٍد برجٍل من ا أهل البيتم  ألُ 

ة مَحم ٍد برجٍل من ا أهل م  اهلل ألُ  هم أتاحَ لكفإذا انقرض مُ  -عبد املطلب وممنا املنهج العباسي بن  العباس
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 - شى واهلل إني ألعرفه باسمه واسم أبيهقى ويعمل بالهدى وال يأخذ في حكمه الرُ شير بالتُ البيت يُ 
رة يعين ص  ة الق  جّ هذه صفات اإلمام احلُ  - رةصَ ثم يأتينا بعد ذلك الغليظ القَ  - ؟د األمر ملنهذا الرجل ميهّ 

تودع أتينا بعد ذلك الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين القائد العادل الحافظ لما اسثم ي - ؟الرقبة
لت يأتينا مباشرًة وممنا هناك برنامج االرواية هنا ما ق - ها الفجار جورًا وظلماً كما مأل  يمألها عداًل وقسطاً 

عمل بالهدى وال يأخذ في حكمه ة مَحم ٍد برجٍل من ا أهل البيت يشير بالتقى ويم  أتاح اهلل ألُ  -د هّ ممُ 
ليس بالضرورة مث يأتينا يعين مباشرًة وممنا الرواية هنا  - الرشى واهلل إني ألعرفه باسمه واسم أبيه ثم يأتينا

  .إلمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهئ د واملوطهّ م  مُ ـتشري مىل رمٍز من رموز هذا املشروع ال
عن أبي عبد اهلل عليه السالم  -يسار بن  يسار أو الف ضيلبن  قلها الُفضيلآخر رواية أقرأها الرواية اليت ين

الطالقان يف ميران اسٌم ملنطقتني هناك منطقة يف جهة  - له كنٌز بالطالقان ما هو بذهب وال فضة :قال
باً من وهناك منطقة قري، خراسان تسمى قدمياً طالقان وأيضاً توجد منطقة يف أفغانستان تسمى طالقان قدمياً 

ويف الغالب حينما يتحدث عن الطالقان يتحدث عن هذه املنطقة اليت تكون قريبة ، قزوين تسمى طالقان
نشر منذ طويت ورجال كأن قلوبهم زبر وال فضة وراية لم تُ  له كنٌز بالطالقان ما هو بذهبٍ  -من قزوين 

، ن قم يدعوا الناس مىل احلققبل قليل أنه خيرج رجٌل م هذا الوصف يشبه الوصف الذي تقدم - الحديد
ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد ال  -قلوهبم كزبر احلديد  ؟الرجال الذين يقومون معه ماذا كان وصفهم

يشوبها شكٌّ في ذات اهلل أشد من الحجر لو حملوا على الجبال ألزالوها ال يقصدون براياتهم بلدًة 
اإلمام عليه السالم يطلبون بذلك البركة  إال خربوها كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج

، هؤالء رجال من منتاج هذا املشروع - ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم
رجاٌل ال ينامون في الليل لهم دويٌّ في صالتهم كدوي  -هذا املشروع السياسي العسكري الفكري 

على خيولهم رهباٌن بالليل ليوٌث بالنهار هم أطوع له من النحل يبيتون قيامًا على أطرافهم ويصبحون 
هادة ويتمنون ة لسيدها كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل وهم من خشية اهلل مشفقون يدعون بالشمَ األَ 

لوا في سبيل اهلل شعارهم يالثارات الحسين إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر يمشون تقأن يُ 
  ؟ما هو شعارهم - م ينصر اهلل إمام الحقإلى المولى إرساال به

هذا الشعار من خالله تفحصوا من الذين حياربون هذا الشعار يف الوسط الشيعي هم ، يالثارات احلسني
هذا شعار ، تفحصوا من حيارب هذا الشعار يالثارات احلسني، رموز املشروع الدجايل يف الوسط الشيعي

من حيارب هذا الشعار فإنه ، مشروع املهدوي هو املشروع الدجايلاملشروع املعارض لل، املشروع املهدوي
هذه ، حبسن نية أو بسوء نية، بقصٍد أو من دون قصد، يعمل للمشروع الدجايل بعلٍم أو من دون علم
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، حملات من الروايات اليت حتدثت عن اخلراساين عن قم الرايات السود واليت مبجموعها تشكل لنا هذا املفهوم
إلمام زماننا د واملوطئ هّ م  مُ ـتحرك املشروع الشيعي المُ ـتشكل لنا هذا املشروع السياسي ال ؟أي مفهوم

اآلن صارت ، مٍل يف عنوان اخلراساينبنحٍو جمُ  لنا الصورةُ  تتضحُ ، هبذا تتضحُ ، صلوات اهلل وسالمه عليه
يف الوسط الناصيب ، لشيعيملة حتت عنوان الدجال وهو املشروع الكبري املتحرك يف الوسط اعندنا صورة جمُ 

وصار عندنا صورة عن عنوان اخلراساين عن املشروع الشيعي ، املخالف ألهل البيت ويف الوسط اليهودي
املتحرك يف األفق السياسي يف األفق العسكري وما بعدمها من األفق الفكري وهو مشروع قم املشروع 

  .القمي
ن اليماين وعن اجلهات املتبقية األخرى من البحث نأيت بقي عندنا احلديث عن عنوان السفياين وعن عنوا

عليها من شاء اهلل يف حلقة يوم غد وما بعدها من احللقات األخرى أسألكم الدعاء مجيعاً أمتىن لكم التوفيق 
 . يف خدمة ممام زمانكم صلوات اهلل وسالمه عليه يف أمان اهلل



 

 ثالثوناحللقة ال
 

بن  احللقة الثالثون من برناجمنا احلجة، سالٌم عليكم أيها املنتظرون ممام زمانكم أحباب عليٍّ وآل عليّ 
ال زال  الكالُم يف هذه احللقات املتتالية يوميًا جواباً ، احلسن العسكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

  ؟صر الظهورهل حنُن يف ع :لسؤال
بقي عندنا عنوانان يف اجلهة ، كان الكالُم يف يوم أمس يف احللقة املاضية قد مت يف احلديِث عن اخلراساين

كانت يف   ةتتذكرون بأن اجلهة األوىل كانت يف املستخرجات اجلفرية واجلهة الثاني، الثانية من جهات البحث
، العنوان الثالث السفياين، والعنوان الثاين اخلراساين األحاديث املعصومية وتناولت العنوان األول الدجال

سأمُر على طامفٍة من روايات وأحاديث أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم من خالل هذه الروايات من 
احلديُث يف الدجال ألنُه مشروٌع كبري املشروع يف  كما مر  ،  خالل هذه األحاديث تتجلى لنا صورة السفياين

ع الكتاب والعرتة وكما مر  الكالم يف اخلراساين بأنه عنواٌن للمشروع السياسي العسكري مواجهة مشرو 
سواء كان السفياين ، ي يكون يف زماٍن قريٍب من زمان ظهور ممامنا صلوات اهلل وسالمه عليهذالشيعي ال

مىل روايات الدجال مذا أردنا أن نرجع ، هذا العنوان عنوانًا لشخٍص ذكرت الروايات أوصافُه بنحٍو حُمدد
 هي األخرى أيضاً وروايات اخلراساين، فروايات الدجال تتحدث عن أكثر من جهة ومر  الكالم عن الدجال

الرايات السوداء وقادة هذا املشروع واخلراساين هناك  مشروٌع واسع فلرمبا  ، ُقم، عن أكثر من جهة تتحدث
قامٍد على أكثر من شخصية وذلك أن املشروع القمي أن  طبق على أكثر مننكان اخلراساين عنواناً متحركاً ي

يف الرواية اليت نقلها أبو خالد مشروع الرايات السوداء مشروٌع يطول زمانُه كما يبدو من الروايات ومر  علينا 
أما  :وهو يتحدث عن قوٍم خيرجون باملشرق مىل أن يقولالكابلي عن ممامنا الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه 

الستبقيت نفسي لصاحب هذا األمر وذلك يتحدُث عن مقدار عمر اإلنسان بينما لو أدركُت ذلك  أين
حني يكون احلديُث عن الدجال الوقت مفتوح وحينما يكون احلديث عن السفياين فإن مدة حكمه كما 

من ذلك  رمبا ورد يف بعض الروايات أكثر، قالت الروايات منه حيكم مبقدار محل امرأة يعين تسعة أشهر
الذي يبدو أن املراد من التسعة أشهر هو مدة بقامِه ما بني دخولِه مىل العراق وهو ح د ٌث مهم يف أحداث 

حني تبدأ طالمُع جيشِه تصل ، الظهور مىل اليوم الذي يظهر فيه ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
تبدأ طالمع جيش السفياين بالبعيدة ليست ويدخل يف شهر رجب قد تكون ما قبل شهر رجب فرتة زمانية 
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اليماين ، التفاصيُل كثريٌة وعديدٌة يف الروايات، وعلى أي حالٍ حىت يكمل دخولُه مىل العراق يف شهر رجب 
أيضاً سيأيت احلديث عنه لذلك سنمر جبولٍة فيما جاء يف أحاديث أهل البيت فيما يتعلق بشخص السفياين 

  .ومبشروع السفياين املشروع األموي
ُخنيس عن إمامنا الصادق صلوات اهلل بن  عن المعال :الروايةاجلزء الثاين واخلمسون من حبار األنوار 

 هذا اخلروج رمبا يُراُد منه اخلروج - توم وخروجه في رجبالـمحإن أمر السفياني من األمر  :وسالمه عليه
مذا كان ، يُراد منه الدخول مىل العراق يف الشام أنه يتوىل األمر ويتوىل احلكم يف دمشق يف شهر رجب ورمبا

أكثر من سنة بثالثة أشهر أو أكثر من ذلك يف اخلروج يف رجب فحينئٍذ الروايات اليت قالت بأنه حيكم 
أما مذا كان املراد من التسعة أشهر أنه ، رواياٍت أخرى فذلك يشري مىل أن رجب هو بداية حكمِه يف دمشق

شهر رجب يبدأ حكمُه بأشهٍر قالمل مىل ظهور اإلمام ما يصل مىل هذه املدة متام حكمه فهذا يعين أنُه قبل 
اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يكون خروجُه يف العاشر من شهر حمرم وبالنتيجة أي ًا كانت حبسب رواياتنا 

 وسالمه عليه األرقام وأي ًا كانت احلسابات السفياين خيرُج يف زمٍن قريٍب من زمان ظهور ممامنا صلوات اهلل
  .ومن خروجُه يف رجب - توم وخروجه في رجبالـمحإن أمر السفياني من األمر  -

 - يعين اإلمام الباقر - قال أبي :عن ابن أبي عمير عن ابن ُأذينة قال أبو عبد اهلل عليه السالم :الرواية
ن الروايات حتدثنا بأنُه من السفياين أل - يخرج ابن آكلة األكباد :قال أمير المؤمنين صلوات اهلل عليه

وهو  -الوادي اليابس يف بالد الشام  - يخرج ابن آكلة األكباد من الوادي اليابس -نسل بين أمية 
وحُش  - وهو رجٌل ربعة وحُش الوجه -الرجل الربعة الذي ليس بالطويل وليس بالقصري  - رجٌل ربعة

وحش الوجه أن يف وجهِه من السماِت ومن الصفات  الوجه أي أن من ينظر مليه يستوحش أو أن املراد بأنه
وهو رجٌل ربعة وحُش الوجه ضخم الهامة بوجهِه  -ولرمبا أُريد  القباحة اليت ُتشعر الناظر مليه وكأنه وحش 

هناك أثٌر يف عينه ليس بأعور ولكن هذا األثر املوجود يف عينِه الناظر  - دري إذا رأيتُه حسبتُه أعورأثر الجُ 
إذا رأيتُه حسبتُه أعور أسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان  -ح ِسبُه أعور مليه  مذا نظر

أرُض قراٍر ومعني من أمساء دمشق يف كتب األخبار ، وهذا من أمساء دمشق - حتى يأتي أرض قراٍر ومعين
حددت لنا أوصافاً مسًا و هنا الرواية حددت لنا ا - حتى يأتي أرض قراٍر ومعين فيستوي على منبرها -

الروايات اليت حتدثت عن الدجال حتدثت يف ، خبالف ما جاء مثاًل يف الروايات اليت حتدثت عن الدجال
الصيد أو غري ذلك فإن بن  حىت لو أردنا أن نقبل بالروايات اليت مست الدجال بصامد، أكثر من جهة

من جهة وكذلك روايات اخلراساين  عن أكثر من ميدان وعن أكثرعموم روايات الدجال تتحرك وتتحدث 
لو من التحديد الدقيق روايات اليماين أيضًا خت، ال يوجد فيها التحديد الدقيق املوجود يف روايات السفياين
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العنوان الذي ُحدِّد بشكل واضح ، ستأتينا الرواياتسم وممنا هناك حتديٌد يف وصف املنهج من جهة اال
فالسفياين يدل على شخٍص وقطعًا هذا ، لنسب هو السفياينسم وباوباالبالوصف اجلسدي الواضح 

  .املوايل ألهل البيتاملشروع املناهض للمشروع الشيعي ، الشخص ميثُل مشروعاً ميثل املشروع األموي
إنك لو رأيت  :قال لي أبو عبد اهلل الصادق صلوات اهلل عليه :يزيد قالبن  مرعن عُ  :رواية أخرى

الرواية السابقة مرت علينا وحُش الوجه يعين من ينظر مليِه يستوحش ال  - اسالسفياني رأيت أخبث الن
بعض الناس حاالهتم املعنوية وحاالهتم النفسية تتجلى على ، يستأنس عالمم اخلبث متجلية وظاهرة

إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث  -وجوههم وعلى أجسادهم لشدة تلك احلاالت النفسية ولقوهتا 
مما هذا التعدد يف األلوان مشارة مىل تقلبِه أنه يتلون تلون احلرباء ومما املراد أشقر  - أحمر أزرقالناس أشقر 

أمحر أرزق مشارة مىل أوصافِه اجلسدية وعادًة األشقر يكون وصفًا للشعر واألمحر رمبا يكون وصفًا للبشرة 
زرق يقوُل يا رّبي يا رّبي يا رّبي ثُم  أشقر أحمر أ - واألزرق قد يكون وصفاً للبشرة أو يكون وصفاً للعيون

هنايتها مىل  ؟ولكن هنايتها أينيعين أن ُه حيمل شعاراٍت دينية يعين يقوُل يا ريب يا ريب يا ريب مث للنار  - للنار
 أم ولٍد له يعين زوجة له - مخافة أن تدل عليهولقد بلغ من ُخبثِه أن ُه يدفُن أم ولٍد له وهي حية  -النار 

وميكن أن يُطلق ألن هذا املصطلح ميكن أن يُطلق على الزوجة  - لقد بلغ من ُخبثِه أن يدفُن أم ولدو  -
ولقد بلغ من ُخبثِه أن ُه يدفُن أم ولٍد  -فتلد له ولداً اليت ميلكها الرجل كما يف األزمنة القدمية على اجلارية 

ليس ببعيٍد عنا ما جرى يف أيام ، األحياء دفنُ هذا هو املنهج األموي  - له وهي حية مخافة أن تدل عليه
، إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق -دفُن األحياء منهٌج أموٌي قدمي ، صدام

ولقد بلغ من ُخبثِه أن ُه يدفُن أم ولٍد له وهي حية مخافة أن تدل ، يقوُل يا رّبي يا رّبي يا رّبي ثُم  للنار
  .بشكٍل دقيٍق وواضحشخص لنا السفياين الروايات ت - عليه

كأني   :أبان الكلبي عن أبي عبد اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه وهو يقولبن  مرعن عُ  :الرواية
كأني بالسفياني أو  -وليس من اإلمام  هذا الرتديد قطعًا من الراوي - بالسفياني أو بصاحب السفياني

كأني بالسفياني أو بصاحب  -ادتِه يعين من أتباعِه صاحب السفياين يعين من ق - بصاحب السفياني
الرحبة يعين بالساحة يف ساحة  - السفياني قد طرح رَحَلُه في رُحبِتُكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء

كلمة الشيعة ُتطلق ،  يعين برأس أحٍد من شيعة عليّ  - فنادى مناديه من جاء برأس شيعة عليٍّ  -الكوفة 
الشيعة ميكن أن تستعمل يف املفرد ، ميكن للرجل الواحد يقول أنا شيعُة عليٍّ ، ى املفردعلى اجلمع وُتطلق عل

فنادى مناديه من جاء برأس شيعة عليٍّ فلُه ألُف درهم فَيِثُب الجاُر على جاره ويقول هذا  -ويف اجلمع 
ُيضرب ُعُنقه أو فَيضِرب فَيِثُب الجاُر على جاره ويقول هذا منهم ف - اجلار الناصيب، ي ِثُب اجلار - منهم
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ومالمح لنصبِه ولعدامِه ألهل هذه مالمح لسرية السفياين  - ألف درهم -ُمخرب ـهذا ال - ُعنَقه ويأخذ
  .وألشياعهمالبيت 

 ون بقاء السفياني فيكمكم تعدّ   :قال أبو جعفرٍ  :عن عمار الدهني قال :الرواية عن غيبة الشيخ الطوسي
 :قال ؟كم تعدون بقاء السفياني فيكم -ألن عمار الدهين من أهل الكوفة  بقاء السفياين يف العراق -

اإلمام يؤكد هذه احلقيقة بأن السفياين  - ما أعلمكم يا أهل الكوفة :قال، حمَل امرأة تسعة أشهر:قلتُ 
  .ميكُث يف العراق تسعة أشهر

وسالمه عليه وهو يخاطب عن أمير المؤمنين صلوات اهلل  :الرواية طويلة أقتطف منها موطن احلاجة
ويدخُل  :فيقول، راهب المكان الذي بُني فيه مسجد براثا وقصتُه معروفة، ُحباب راهب مسجد براثا

وإن  الرجل منهم ليمر بالدرة المطروحة العظيمة فال يدعون أحداً إال قتلوه جيُش السفياني إلى الكوفة 
صوٌر ، هذا هو السفياين وهذا هو املنهج األموي - فيقتلهفال يتعرض لها ويرى الصبي الصغير فيلحقُه 

ويدخُل جيُش السفياين مىل الكوفة فال يدعون أحدًا مال قتلوه ومن  م عاشوراء و ُتذكرنا بأيام الطفوف وبي
ولكن  ،الرجل منهم ليمر بالدرة املطروحة العظيمة فال يتعرض هلا ويرى الصيب الصغري فيلحقُه فيقتله

، الشيعُة األُم ُة الشيعية مذا سارت يف املنهج الصحيح، توم هو خاضٌع للبداءالـمح السفياين ومن كان من
التغيري قانوٌن ثابٌت يف ، األُم ُة الشيعية مذا سارت يف خدمة املشروع املهدوي فإن اهلل سبحانه وتعاىل سُيغرّي 

مذا ، شريع وهناك بداٌء يف التكوينهناك بداٌء يف الت، التغيري يف التشريع، التغيري يف التكوين، هذا الوجود
مثل ما هذه ، ياتهِ حوصل اإلنسان ر مِحه فإن اهلل سيغري يف أجلِه يف رزقِه ويف أموٍر أخرى تتعلق بشؤون 

أحتدُث عن هذا املوضوع من شاء اهلل تعاىل بشكٍل ، القضية الفردية موجودة هناك القضية اليت تعم األُم ة
وإن  الرجل منهم ليمر بالدرة  -ي الذي يأتينا يف أيام شهر رمضان املبارك أكثر تفصيل يف امللف املهدو 

المطروحة العظيمة فال يتعرض لها ويرى الصبي الصغير فيلحقُه فيقتله فعند ذلك يا ُحباب يُتوقُع 
 - المظلم فاحفظ عني ما أقول لك يا ُحباببعدها هيهاَت هيهات وأموٌر ِعظام وِفَتٌن كقطع الليل 

ِ واالمتحانات ؟ماذا يُتوقع ،ذلك يا ُحباب يُتوقُع بعدهافعند   يتوقع اخلري يُتوقُع الفرج ولكن يف جٍو من الِفنت 
وأموٌر ِعظام وِفَتٌن كقطع الليل المظلم فاحفظ  فعند ذلك يا ُحباب يُتوقُع بعدها هيهاَت هيهات -

  .عني ما أقول لك يا ُحباب
كان أميُر المؤمنين   :قال أبو جعفٍر عليه السالم :زة الثمايل قاليف نفس السياق روايٌة يرويها أبو مح 

، السفياين مصداٌق من مصاديق الدجال، والدجال هو السفياين - من أراد أن يقاتل شيعة الدجال :يقول
والوسط األموي هو أجلى وبرنامٌج يف الوسط الناصيب قلنا بأن الدجال له برنامٌج يف الوسط الشيعي 
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من أراد أن يقاتل  :أمري املؤمنني يقول، ب والعداِء للنيب األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلممصاديق النص
هذه القضية قضية ، عفانبن  الذين بكوا على دم عثمان - شيعة الدجال فلُيقاتل الباكي على دم عثمان

يف دجال قضية قميص عثمان كلها صفحات من كتاب مشروع ال، قضية البكاء على دم عثمان، لم  اجل  
هؤالء هم شيعة  - من أراد أن يقاتل شيعة الدجال -الوسط الناصيب ولذلك األمري يقول هذا الكالم 

هذه صفحات من  - فلُيقاتل الباكي على دم عثمان والباكي على أهل النهروان - ؟الدجال من ُهم
معاوية وهو يكتب كتاباً  برنامج الدجال ومر  علينا يف يوم أمس أن مبليس ومردته وأصحابه حيضرون جملس

من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فلُيقاتل الباكي  -العاص بن  رم  مىل سيد األوصياء مبشورٍة من وزيرِه ع  
إن  من َلقَي اهلل مؤمنًا بأن عثمان قُِتل مظلومًا لقَي اهلل عز   على دم عثمان والباكي على أهل النهروان

 يا أمير المؤمنين فإن مات قبل ذلك :فقال رجل، يُدرُك الدجال وال - :مكتوب - ساخطًا عليه وجل  
أو أن هذه الال أضيفت وال يُدرك الدجال يبدو أن نقصًا يف الرواية وهذا النقص يتضح من بقية الرواية  -

 مما أنه والبد أن يُدرك الدجال أو وأن الال زامدة ويُدرك الدجال ألن آخر، مىل الرواية ُحِشرت يف الرواية
يعين من مات قبل أن  - يا أمير المؤمنين فإن مات قبل ذلك :فقال رجل -الرواية يبني هذا املعىن 

 :فقال رجل -تصحيفاً يعين اشتباه خطأ أضيفت خطًأ ، معىن أن الال زامدة مما حتريفاً ومما تصحيفاً ، يدركه
أيضاً  - ُث من قبرِه حتىفيُبعَ  :قال -قبل أن يدرك الدجال  - يا أمير المؤمنين فإن مات قبل ذلك

ألن واضح  - حتى يؤمن به وإن رَِغَم أنفه -قطعاً هنا الال ال معىن هلا  - حتى ال يؤمن به -موضوعة ال 
حتريفاً أُدِخلت فالواضح أن الال األوىل والال الثانية ُحِشرت حشراً ، الرواية ليست يف مقام املدح يف مقام الذم

 :قال ؟يا أمير المؤمنين فإن مات قبل ذلك :فقال رجلٌ ، درك الدجالوالبد أن يُ  -يف هذه الرواية 
  .فيُبَعث من قبرِه حتى يؤمن بِه وإن رَِغَم أنفه

يا جابر ألزم األرض وال تحرك يدًا وال رجاًل حتى  :قال أبو جعفٍر عليه السالم :عن جابٍر قال :الرواية
 اإلمام حيدث - ن العباس وما أراك ُتدرك ذلكترى عالمات أذكرها لك إن أدركتها أولها اختالُف بي

أولها اختالُف بين العباس وما أراك ُتدرك ذلك ولكن َحد ث به من  -يزيد اجلعفي بن  جابراً وهو جابر
بعدي عني ومناٍد يُنادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وتخسف قريٌة من قرى 

من مسجد دمشق األيمن ومارقٌة تمرُق من ناحية الُترك ويعقبها الشام تسمى الجابية وتسقط طائفٌة 
هرُج الروم وسُيقِبل إخوان الُترك حتى ينزلوا الجزيرة وَسُتقِبُل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة فتلك 
السنة يا جابر اختالٌف كثير في كل أرٍض من ناحية المغرب فأول أرض المغرب أرض الشام يختلفون 

ثالث رايات راية األصهب وراية األبقع وراية السفياني فيلتقي السفياني باألبقع عند ذلك على 
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ويمر  فيقتتلون ويقتلُه السفياني ومن معُه ويقتل األصهب ثُم  ال يكوُن له همة إال اإلقباُل نحو العراق
مشروع  - الكوفةجيشُه بقرقيسا فيقتتلون بها فُيقتل من الجبارين مئُة ألف ويبعُث السفيانُي جيشاً إلى 

وعدتهم سبعون ألفًا فُيصيبون من أهل الكوفة قتاًل وصلبًا وسبيًا فبينما  -أموي لقتل شيعة أهل البيت 
تطوي المنازل  -املشروع السياسي العسكري الشيعي  - هم كذلك إذ أقبلت راياٌت من ِقَبل خراسان

 - بل خراسان تطوي المنازل طيًا حثيثاً فبينما هم كذلك إذ أقبلت راياٌت من ق -بسرعة  - طيًا حثيثاً 
هذه العبارة تطوي املنازل طياً حثيثاً مما أن اإلمام يريد أن ُيشري بأن جيش اخلراساين يأيت ُمسرعاً إلنقاذ أهل 

يعين أو أن اإلمام يريد أن يشري مىل طبيعة اآلالت اليت يتحركون عليها الكوفة إلنقاذ الشيعة يف الكوفة 
فالعبارة مما اإلشارة فيها مىل أن ، مل العسكرية اليت تطوي املنازل طيًا حثيثًا تتحرك بسرعةالسيارات الوسا

اخلراساين وصف للخراساين لكيفية حركة السفياين وحركة اخلراساين والسفياين يقتل يف الكوفة واخلراساين 
 - قتاًل وصلبًا وسبياً  ةفُيصيبون من أهل الكوف - :ألن الروايات قالت، جاء مسرعًا لنجدة أهل الكوفة

أو قد تكون هي وصف لآلليات وللوسامل اليت يتحرك هبا جيٌش ، عملية مبادة لذلك يأيت اخلراساين مسرعاً 
مع  - فبينما هم كذلك إذ أقبلت راياٌت من قبل خراسان تطوي المنازل طيًا حثيثًا ومعهم - اخلراساين

ن جيش اخلراساين فيه من قادِة اإلمام صلوات اهلل أل - نفٌر من أصحاب القائم -القوات اخلراسانية 
  .وسالمه عليه ومن خواص أصحابِه ومع ذلك فإن الراية األهدى هي راية اليماين

وأنى لكم بالسيفاني حتى يخرج  :فقالسألُت أبا جعفٍر عن السفياني  :قالعن جابٍر الجعفي الرواية 
حتى يخرج  -ن والشيصبان هو أسٌم من أمساء الشيطان الشيصباين نسبٌة مىل الشيصبا - قبله الشيصباني
يخرُج بأرض كوفان ينبُع كما ينبُع الماء فيقتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك السفياني ، قبلُه الشيصباني

رمبا تنطبق هذه الرواية على الزرقاوي ، قاوي وأمثال الزرقاويالبعض فس ر هذه الرواية بالزر  - وخروج القائم
على وضع القاعدة ووضع اإلرهابيني يف العراق ووضع املد األموي يف ، وجود بشكٍل عاموعلى الوضع امل

املد السفياين واضح يف العراق ووصل مىل الذروة يف ، والذي جرى يف العراقالعراق ووضع الواصب يف العراق 
حينما أقول ، بادةهذا الزمان منذ غيبة اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه العراق تعرض مىل محالت م

لكن يف زمان الغيبة مل ، شيعة العراق عرب التأريخ تعرضوا مىل محالت مبادة، العراق تعرض يعين شيعة العراق
املد ، يف فرتة املد األموي واملد الناصيبيكن هناك مباحة للدم الشيعي كاإلباحة اليت حدثت يف هذه الفرتة 

يعين لو كان األممُة ، اجلواب واضح يف سامراء ؟قد تسألين كيف، رةاألموي واملد الناصيب يف العراق بلغ الذو 
يف سامراء أحياء لو كان اإلمام اهلادي لو كان اإلمام العسكري لو كان اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمه 

د هي العنوان األوضح يف بلوغ املاليت حدثت يف سامراء  ! عملية التفجري؟هؤالء النواصب عليه أال يقتلوهنم
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، ومثُل هذا املد هبذه الدرجة مل يكن قد مر  يف تأريخ العراق، الذروةاألموي واملد الناصيب يف العراق مىل 
الرواية تتحدث عن مٍد ناصيب وهذا املد ، لذلك الرواية بغض النظر عن تطبيقها على فالن أو غري فالن

الوفد هم الزوار كما  ؟من هم الوفد - دكمفيقتل وف -الناصيب من مجلة ما يفعلُه أن يقتل زوار أهل البيت 
ألهنم ، احلاج واملعتمر وفُد اهلل يف رواية، مر وفُد اهللاحلاُج واملعت :يف أحاديث النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم

والقادمون مىل زيارة احلسنِي فهم وفُد احلسني وهم وفُد أهل البيت ، جاءوا مىل زيارة بيت اهلل فهم وفُد اهلل
وأنى لكم بالسيفاني  :عن السفياني فقالعليه السالم سألُت أبا جعفٍر  - فُد شيعة أهل البيتوهم و 

، يف العراق يعين ليس له أصل - حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرُج بأرض كوفان ينبُع كما ينبُع الماء
بية والبالد اإلسالمية املشبعة بعداء البالد العر ، اميع اليت أحتفتنا هبا البالُد العربية والبالد اإلسالميةالـمجهذه 

أحتفت العراق وأحتفت شيعة العراق هبذه احليوانات والوحوش الكاسرة اليت دخلت مىل العراق أهل البيت 
يخرُج بأرض كوفان ينبُع كما  -فنبعوا كما ينبع املاء يعين ليس هلم جذور ليس هلم أصول يف هذه األرض 

للمشروع  السفياين كما قلت عنوانٌ  - بعد ذلك السفياني وخروج القائم ينبُع الماء فيقتل وفدكم فتوقعوا
األموي املعادي واملناصب ألهل البيت ويف هذا الزمان يُناصب شيعتهم كما قال أممتنا صلوات اهلل وسالمه 

لعداء لكم يا من ك  ال جتد أحداً يف الناس يقول أين أبغض حُم م داً وآل حُم م د ممنا الناصب من نصب ا :عليهم
أعتقد أن املالمح واضحة للسفياين ولكن ، شيعة أهل البيت وهو يعلم أنكم تتولونا وتتربون من أعداءنا

  .السفيان البد له من مقدمات
 التلفزيون أنت أذهب مىل، مقدمات السفياين هو الربنامج األموي املشروع األموي الذي ينتشُر هنا وهناك

نرتول قـ لِّب القنوات الفضامية خصوصًا اليت يقال هلا مسالمية لرتى مالمح الرموت ك ،وقّلب بالكنرتول
املشروع األموي واضحًة جدًا وجليًة جدًا يف القنوات الفضامية القنوات اليت تُناصُب العداء ألهل البيت 

املشروع فإن ك ستلمُح أنظر مىل العراق وما جيري على شيعة العراق ، تلمح املشروع األموي واضحًا جداً 
أنظر مىل لبنان وما ، أنظر مىل البحرين وما جيري على شيعة البحرين فإنك ستلمُح املشروع الناصيب، الناصيب

أنظر وأنظر يف كل جهٍة يقطنها شيعة أهل ، جيري على شيعة لبنان وهذا احلصار العاملي على شيعة لبنان
مشاريع متحركة هناك مشروع الدجال هناك  مذًا هناك، البيت ستجد املشروع السفياين واملشروع األموي

دة وهبذه دالـمحقد يكون السفيايُن شخصًا هبذه األوصاف ، مشروع اخلراساين وهناك مشروع السفياين
لكن السفياين ممنا هو عنواٌن ، سم والن س ب  والشكل  والوجه والبدن وغري ذلكاألوصاف اليت حددت اال

شخصًا حقيقياً نفس الوليد مذا كان السفياين ، موي يتحرك هنا وهناكوهو خالصٌة ووالدٌة شرعية ملشروٍع أ
مذًا هناك حركٌة ، تتحرُك اليوم فيما بينناهبذه املواصفات اليت ذُكرت هذا هو وليٌد لقانون وملشروع ولساحٍة 
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ك وهناك حركٌة وهنا، وهناك نشاٌط حتت عنوان الدجال وهناك حركٌة وهناك نشاٌط حتت عنوان اخلراساين
ي ومذا أردنا أن ندقق يف واقعنا وعلى األرض فإننا سنجُد هذه املشاريع تتحرك ـنشاٌط حتت عنوان السفيان

بقية احلديث تأتينا من شاء اهلل يف حلقة يوم غد وهي احللقُة األخرية اليت أمجُع فيها خالصة ، وبسرعٍة فامقة
اخلالصة والزبدُة تأتينا ،  يف هذه احللقة أيضاً الكالم من كل ما تقدم يف احللقات املاضية ومن كل ما سيأيت

احلسن العسكري اليت هي يف بن  وهي احللقة األخرية من جمموعِة حلقات برنامج احلجةيوم غد يف حلقة 
مذًا صارت عندنا صورة ومالمح واضحة عن  ؟ عصٍر غريههل حنُن يف عصر الظهور أم يف :جواب سؤال

مذا أردنا أن نتحدث حديثًا أكثر من ، ا حباجة مىل حديٍث أكثر من ذلكاملشروع السفياين وال أعتقد أنن
  .فذلك فإنين سأذهب مىل هنج البالغة الشري

يف هنج البالغة حتدث أمري املؤمنني بنحٍو صريٍح وواضٍح جداً يتجلى من كلماتِه أن السفياين يف هذا العصر 
لشرح كالم سيد األوصياء يف   كما ذهب بعض الُشر احوليس يف عصٍر كان قريباً مثاًل من زمان أمري املؤمنني

يف اخلطبة احلادية بعد املئة ماذا  ؟ماذا يقول أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه، أن احلديث عن معاوية
أمري  - وال يستهوينكم عصياني -ِشقاقي يعين خاليف  - أيُّها الناس ال يجرمنكم ِشقاقي :يقول ؟يقول

حني ش  يف وسٍط يف الكوفة آنذاك يف وسٍط أموي يف وسٍط هو وسٍط دجايل من نتاج السقيفة املؤمنني عا
أيُّها  -ة ُعمراه سنّ  اخلطاب تصاحيوا وابن  مرأراد أن مينعهم من صالة الرتاويح الصالة البدعة اليت ابتدعها عُ 

حينما   - يندما تسمعونُه منّ الناس ال يجرمنكم ِشقاقي وال يستهوينكم عصياني وال تتراموا باألبصاِر ع
وال تتراموا باألبصاِر عندما  -به  اً يما بينهم مهزًا وملزًا واستهزاءكان يعلمهم خيطب فيهم يتغامزون ف

صلى اهلل عليه وآله  تسمعونُه مني فوالذي فلق الحّب وبرأ الَنَسم إن  الذي أنبئكم بِه عن النبي األُمي
ما كذب الُمبَـل غ وال َجِهَل السامع  -املبلغ النيب والسامع هو  - امعما كذب الُمبَـل غ وال َجِهَل الس

يعين أن راياتِه وصلت مىل  - لي ٍل قد نعق بالشام وَفَحَص براياتِه في ضواحي كوفانضِ لكأني أنظُر إلى 
ا ها بأنيابهائت الفتنة أبنفإذا فغرت فاغرته واشتدت شكيمته وثُقلت في األرض وطأتُه عضّ  -الكوفة 

وعن اآلالم واملظامل واملآسي  وليس بعيدًا أنه يتحدث عن حزب البعث - وماجت الحرب بأمواجها
قد  -ليِّل ُمبالغ يف الضاللة ضِ  - لي لٍ ضِ لكأني أنظُر إلى  -والكوارث اليت ارتكبها البعثيون يف شيعة العراق 

يعين أن  - ِه في ضواحي كوفانوَفَحَص برايات - يعين حني تأسس حزب البعث يف الشام - نعق بالشام
فغرت  - في ضواحي كوفان فإذا فغرت فاغرته واشتدت شكيمته -رايات هذا الفكر وصلت مىل العراق 

واشتدت شكيمته وثُقلت في األرض وطأتُه عضت الفتنة أبنائها بأنيابها وماجت  -فاغرته يعين فتح فاه 
ومن الليالي   -أيام سوداء  - ن األيام كلوحهاوبدا م -يف كل يوم حرب  - الحرب بأمواجها بأمواجها
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وقام على ينعه وهدرت شقاشقه وبرقت بوارقه ُعقدت  -بالنسبة له هو  - فإذا أينع زرعه، كدوحها
 -الوصف الدقيق وهنا تالحظون  - رايات الِفَتن المعِضلة وأقبلن كالليل الُمظِلم والبحر الملتطم هذا

، خيرق اخرتاق، ذا ليس يف زمان معاوية كما شرح الشراح ذلكه - من قاصفهذا وكم يخرق الكوفة 
ويمُر  -الرعد القوي الشديد ، القاصف هو الرعد - هذا وكم يخرق الكوفة من قاصف -هناك اخرتاق 

هذا النوع القاصُف العاصف هذا النوع من التعبري والنوع من الوصف ال يصدُق مال  - عليها من عاصف
هذا وكم يخرق الكوفة من قاصف ويمُر عليها من  -دفعية األسلحة احلديثة الصواريخ امليف زماننا 

وعن قليٍل تلتُف القرون بالقرون وُيحَصُد القائم  -يف زمن البعثيني وقد مر  ذلك على الكوفة  - عاصف
  .صودالـمحوُيحَطُم 

وهو يشري مىل اإلمام احلجة عليه اخلطبة الثامنة والثالثون بعد املئة ، يف نفس االجتاه وكأنه ممتام ِلما تقدم
يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى ويعطُف الرأي على القرآن إذا  :السالم

أفاليذ كبدها وُتخِرُج له األرُض  :مىل آخر ما يقول صلوات اهلل وسالمه عليه - عطفوا القرآن على الرأي
يتحدُث عن  - والسنةلسيرة وُيحيي ميت الكتاب فُيريكم كيف عدُل اوتلقي إليه ِسلمًا مقاليدها 

 - كأني به قد نعَق بالشام وفحص براياتِه في ضواحي كوفان - اإلمام احلجة مُث يشري مىل السفياين
كأني به قد نعَق بالشام  -الكالم مذًا املوجود يف تلك اخلطبة هو نفس الكالم املوجود يف هذه اخلطبة 

الض روس الناقة اليت تكون سيئة  - ن فعطَف عليها عطف الَضروسوفحص براياتِه في ضواحي كوفا
فرش األرض  - فعطَف عليها عطف الَضروس وفرَش األرض بالرؤوس قد فغرت فاغرته - األخالق

فعطَف  -وباجلثث املقابر اجلماعية فُرشت بالرؤوس ، وبتعبري أدق باملقابر اجلماعيةبالرؤوس باإلعدامات 
رَش األرض بالرؤوس قد فغرت فاغرته وثـَُقلت باألرض وطأته بعيد الجولة عليها عطف الَضروس وف

وهذا هو التشريد  - ُكم في أطراف األرض حتى ال يبقى منكم إال قليلشردن  عظيم الصولة واهلِل ليُ 
ُكم في أطراف األرض حتى ال يبقى واهلِل لُيشردن   -يف زمن البعثيني ويف زمن صدام الكبري الذي حدث 

ومذا  - إال قليل كالُكحِل في العين فال تزالون كذلك حتى تؤوب إلى العرب عوازب أحالمهامنكم 
هي  وها – حتى تؤوَب إلى العرب عوازب أحالمها وتخلع العرب أعنتها -نذهب مىل روايات أخرى 

حتى  :يف كلمات أخرى لسيد األوصياء يف ُخط ب أخرى روايات أخرى يف، لع أعنتهاالعرب بدأت خت
 بدأت الدول شيئاً فشيئاً خلعت العرب أعنتها  - وب إلى العرب عوازب أحالمها وتخلع العرب أعنتهاتؤ 
فالزموا الُسنن القائمة  -حينما ختلع العرب أعنتها  ؟مىت - حتى تؤوب إلى العرب عوازب أحالمها -

جودة يف هذه اخلطبة ويف تالحظون املعاين املو ، مىل آخر كالمه صلوات اهلل وسالمه عليه - واآلثار البينة
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  .عن املشروع السفياين عن املشروع األموياخلطبة السابقة كلها تتحدث عن أجواء عصرنا 
وممنا أصاًل األمري يف اخلطبتني ما حتدث عن شخٍص أمسُه السفياين أنا هنا ال أريد أن أطبق هذا العنوان 

مشروٍع وصفُه بأن الذي يقودُه أو يتحدث عنه أو  ،عن عنواٍن ملشروٍع أمويٍ ، ليٍِّل ينعق بالشامضِ حتدث عن 
 - كأني به قد نعق بالشام وفحص براياتِه في ضواحي كوفان -يتحدث به هو ِضليٌِّل ينعق يف الشام 

يا كميل والناس ثالثة فعالٌم رباني وُمتَعل ٌم  :وهذا العبري تعبري نعق كأنه يريد أن يشري مىل كلمتِه مع كميل
فعالٌم  - مىل هذه احلقيقة كأن األمري يريد أن يشري  - ة وهمٌج رعاع أتباع كل ناعقعلى سبيل النجا

مذا أُطلقت على ، وال ُتطلق على غريهِ هو اإلمام املعصوم العامل الرباين  - رباني وُمتَعل ٌم على سبيل النجاة
حنُن العلماء وشيعتنا  :ألن األممة هم قالوا، بعض الفقهاء بعض العرفاء هذا مطالق جمازي بعض العلماء

هذا التقسيم الذي ، غاية ما يصل مليه شيعة أهل البيت أن يكونوا متعلمني، غاية ما نصُل مليه، املتعلمون
ومتعلٌم على سبيل جناة هؤالء ، مه سيُد األوصياء لكميل والناس ثالثة فعامٌل رباين يعين اإلمام املعصومقسّ 

وهذا الِضلّيل الذي ينعق ، أتباُع كل ناعق ؟ومهٌج رعاع هؤالء من هم، الشيعة على اختالف مراتبهم العلمية
هذا الِضلّيل األموي ليس مقصودًا بشخٍص واحد هذا الِضلّيل األموي الذي حيمُل ، هذا الِضلّيل األموي

بغٍة تارًة مُيو ُه هذا النداء األموي بص، الذي يبُث الصوت األموي الذي يرفُع النداء األموي الفكر األموي
أعتقد أن املالمح ، وهذه صفحاٌت من مشروع الدجالكما مر  علينا وأخرى يُطلق صرحيًا واضحًا شيعية  
بينة مشروع الدجال الكبري صارت واضحة و ملشروع السفياين وهو مصداٌق واضح من مصاديق العامة 
  .وجلية

لكن الروايات ما بينت لنا من هو ، وياليماين هو املشروع الشيعي العقامدُي الق، بقي عندنا عنوان اليماين
مل حتدد لنا أوصافُه نسبُه ما يُذكر يف بعض الكتب من أن أمسه حسن أو ، هذا الذي يقود هذا املشروع

رواية تقول بأنه م ِلٌك يف صنعاء أمسُه ، بأن أمسه حسن أو حسنيالروايات ما حتدثت عن اليماين حسني 
ومال روايات يطبقوهنا على اليماين يأتون هبذه الرواية من الظهور الذين يشرحون أحاديث ز ، حسن أو حسني

روايات اليماين غاية ما فيها أنه يُقِبُل ، اليماين أصاًل خليٌة من األوصاف اجلسدية ومن األمساء واألنساب
هذا كل ما يف احلديث ن يقفوا معه ه جيُب على اجلميع أن ينصروه وأمن اليمن وأن رايتُه أهدى الرايات وأن

يف ، الرواية هذه تقول، لكن هناك روايٌة مجيلة حتدثنا عن طبيعة مشروع اليماين بشكٍل واضح، عن اليماين
أنى  :ذُِكر عند أبي عبد اهلل عليه السالم السفياني فقال :زرارة قالبن  عن عبيد - اينمغيبة الشيخ النع

ذُِكر عند  -كاسر عني السفياين هو اليماين ،  سر عينهِ كا  - يخرج ذلك ولم يخرج كاسُر عينِه بصنعاء
هذه  - أنى يخرج ذلك ولم يخرج كاسُر عينِه بصنعاء :أبي عبد اهلل عليه السالم السفياني فقال
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واألمر اآلخر أن الرقم األول  .األمر األول أن زمان اليماين وزمان السفياين متقاربان :الرواية تشري مىل أمرين
  .كاسر عينهِ ين هو اليماين ولذلك اإلمام يعرب عنه  املضاد للسفيا

هذا يكشُف عن أن املشروع اليماين هو املشروع  - أنى يخرج ذلك ولم يخرج كاسُر عينِه بصنعاء
لذلك راية اخلراساين ما وصفت بأهنا هي الراية ، العقامدي الصريح الواضح الذي ليس فيه جمامالت

السبب ، هي راية اليماينولكن الراية األهدى من الرايات املهتدية اهلدى راية اخلراساين من رايات ، األهدى
مشاريع حتتاج مىل واملشاريع السياسية واملشاريع العسكرية مشروٌع سياسي وعسكري أن مشروع اخلراساين 

قد ال حيملون العقيدة دبلوماسية معينة حتتاج مىل شرامط معينة يدخل فيها أُناس من اختصاصات معينة 
يبدو أنه مشروٌع عقامدٌي واضٌح بينما مشروع اليماين الذي ُعربِّ عنه بأنه أهدى الرايات ، لواضحة والصرحيةا

  :ولذلك حينما نقرأ يف الروايات اليت تتحدث مثالً عن اليماين، صريٌح جلي
وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني  -ُملك العباسي ـاحلديث عن ال - وتشتت أمرهم

هذه عناوين تتحدث ، بين العباس ُملك العباسي يف العراق ال يشرتط أن يكون منتميًا مىلـال – انيوالسفي
 - ُملك العباسيـالرواية طويلة تتحدث عن ال، ألن الكالم كان - وتشتت أمرهم -عن سياسة ومنهج 

وهذا  -يعين اخلراساين  - وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق
واخلراساين آٍت من فالسفياين آٍت من الشام والشام تقع يف غرب العراق ، يعين السفياين - من المغرب

حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من  - وميران تقع شرق العراقميران 
هذا من  -اهلل وسالمه عليه صلوات الرواية طويلة مرويٌة عن أيب بصرٍي عن أيب جعفٍر الباقر  - المغرب

هذا من هنا وهذا من  -فرسي سباق  - المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان
ليس املراد كما قلت بين العباس  - على أيديهما - بين العباس - هنا حتى يكون هالُك بني فالن

بني فالن على أيديهما أما إنهما ال  حتى يكون هالكُ  - عبد املطلببن  بالضرورة االنتماء مىل العباس
خروج  :ثُم  قال عليه السالم -يعين السفياين يف جانب واخلراساين يف جانب  - يُبقون منهم أحداً 

املراد خروجهم مىل  - في يوٍم واحدٍ  في شهٍر واحدٍ  في سنٍة واحدةٍ السفياني واليماني والخراساني 
خروج السفياني  - وز أمسامهم كل واحد له برناجمه وله طريقتهُ العراق ومال ليس املراد خروجهم يعين بر 

واليماني والخراساني في سنٍة واحدة في شهٍر واحد في يوٍم واحد ونظاٌم كنظام الخرز يتبُع بعضُه 
هذا يعين أهنم ميلكون قدرًة وميلكون مجوعًا وميلكون  - بعضا فيكون البأُس من كل وجه ويٌل لمن ناواهم

هي راية هدى ألنه يدعو إلى وليس في الرايات أهدى من راية اليماني  -ة وصرحية ُخططًا واضح
يدعو مىل ممام زماننا برناجمُه برنامٌج مهدوي ، يدعو مىل صاحبكم يدعو بشكٍل صريح وواضح - صاحبكم
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ته فإن رايفإذا خرج اليماني َحُرم بيع السالح على الناس وكل مسلم فإذا خرج اليماني فانهض إليه  -
فمن فعل فهو  -عن طاعتِه أن يلتوي عليه يعين أن خيرج  - وال يحل لمسلٍم أن يلتوي عليهراية هدى 

والطريق املستقيم عليٌّ صلوات اهلل  - ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريٍق مستقيم - ؟ِلماذا - من أهل النار
  .وسالمه عليه

َلم ا خرج طاِلُب  :صلوات اهلل عليهعبد اهلل  عن هشام عن أبي :لذلك حنُن مثاًل جند يف روايٍة أخرى
خرجوا طالب احلق يعين الذين  - ؟الحق قيل ألبي عبد اهلل عليه السالم ترجو أن يكون هذا اليماني

َلم ا خرج  -ُيسمون بطالب احلق وأمثال ذلك ، خوارجُيسمون حيملون السالح ضد احلكم ضد الُسلطة 
اليماني يتولى علي ًا أو يتوالى ، ال :فقال ؟رجو أن يكون هذا اليمانيت طاِلُب الحق قيل ألبي عبد اهلل

مذًا أوضُح نٍص من النصوص يف قضية اليماين نٌص منقوٌل عن ممامنا الصادق وهو  - وهذا يبرأ منه علي اً 
 خروج الثالثة الخراساني والسفياني واليماني في سنٍة واحدة في شهٍر واحد في يوٍم واحد :هذا النص

فإن  :وهذه الرواية اليت قرأهتا على مسامعكم - وليس فيها رايٌة بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق
ألنه يدعو إلى الحق رايتُه رايُة ُهدًى وال يحل لمسلٍم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار 

ولن تتضح مال لن تتجلى أن شخصية اليماين لكن الذي يبدو من خالل الروايات  - وإلى طريٍق مستقيم
يعين حني خيرُج ، يف زمٍن قريٍب جدًا من زمان ظهور ممامنا صلوات اهلل وسالمه عليه رمبا يف أقل من سنة

مرت علينا الرواية ، مىل العراق هكذا تقول الرواياتخيرج اليمايُن من اليمِن من الشام مىل العراق السفياين 
راساين السفياين اليماين يف سنٍة واحدة يف شهٍر واحد يف يوٍم يف سنٍة واحدة أن خروجهم اخلقبل قليل 

هذا يبني لنا بأن هذه الشخصية وهذا الربنامج لن تتضح خطوطه قبل فرتٍة بعيدة من زمان ظهور ، واحد
الذي بدأت معامله يف كل ممامنا ليس كمشروع اخلراساين وليس كمشروع الدجال وليس كاملشروع األموي 

وأهم املشاريع وأهم الشخصيات اليت حتدثت عنها الروايات تقريبًا هذه أهم العناوين ، يا حياتنازاويٍة من زوا
هذه اجلهة الثانية من جهات البحث مت  ، الشريفة يف أجواء ظهور ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

  .الكالم فيها
وتقدم الكالم يف املستخرجات اجلفرية دم الكالم اآلن تق، اجلهة الثالثة اليت أريد أن أتناوهلا يف هذه احللقة

ما ميكن أن أصطلح عليِه اجلهة الثالثة اليت أريد أن أحتدث عنها ، أيضًا يف األحاديث املعصومية الشريفة
هناك العقُل الفردي وهناك العقل ، العقُل اجلمعيأليس يصطلحون يف علم االجتماع ، بالوجدان اجلمعي

واملراد من ، موعةالـمجهو عقل العقل اجلمعي ، هو عقُل كل شخٍص عقُل كل فردٍ العقل الفردي ، اجلمعي
من قبيل األعراف والقواعد من كان يف الظرف االعتيادي موعة الـمجهو ما تفكر به العقل اجلمعي 
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حينما جتتمع جمموعة من الناس ، كظرف احلرب أو ظرف األزماتأو كان يف ظرٍف خاص  االجتماعية 
تمع العقل الـمجمثل ما ميلك ، وهناك عقٌل مجعيأو فرداين بالنتيجة هناك عقٌل فردي ، ما تخطط ألمرٍ ل

تمع البشري صحيح هو يتألف من أفراد من أعداد كثرية من الـمج، اجلمعي ميلك أيضًا الوجدان اجلمعي
هو نتاج ع تمالـمجووجدان هذا تمع هو نتاج جملموع عقول األفراد الـمجلكن بالنتيجة عقل هذا الناس 

هناك الوجدان اجلمعي  :الوجدان اجلمعي يكون على حنوين، فهناك الوجدان اجلمعي، جملموع وجدان األفراد
حني أقول ، وهناك الوجداُن اجلمعي عند املؤمننيعند كل بين البشر على اختالف مشارهبم وأذواقهم 

اإلميان هو والية عليٍّ وتعريف اإلميان ، نياملؤمنون املراد أشياُع أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجع
ألن النيب صلى اهلل عليه وآله هو الذي ع ر ف  اإلميان هبذا ، جاء به الناس من عند أنفسهمبغري هذا التعريف 

أيب طالب بن  الكتاب والعرتة كالمها ع ر فا اإلميان بوالية عليِّ ، والنيب ترك لنا الكتاب والعرتة، التعريف
املؤمنون بوالية عليٍّ ، ولست بصدد احلديث عن هذه املسألة حني أقول املؤمنون وسالمه عليه صلوات اهلل

  .خارج هذه الدامرة وخارج هذه الربقة ووالذي ال يؤمن بوالية عليٍّ فه
 هناك الوجدان اجلمعي يف دامرة الناس وهناك الوجدان اجلمعي يف دامرة املؤمنني يف دامرة أهل اإلميان مما أخٌ 

وهم مخوة الناس صنفان مما أٌخ لك يف الدين  :كما قال سيُد األوصياءلك يف الدين أو نظرٌي لك يف اخللق  
فهناك الوجدان اجلمعي العام البشري اإلنساين وهناك ، نظرٌي لك يف اخللقأولياء أهل البيت ومما اإلميان 

الوجدان اجلمعي اإلنساين ، ن اجلمعيحنوين من الوجدامذًا حنُن منلك هنا ، الوجدان اجلمعي اإلمياين
ولذلك اخلطاب ، الناس صنفان مما أٌخ لك يف الدين أو نظرٌي لك يف اخللق، والوجدان اجلمعي اإلمياين

مرًة جند اخلطاب يا أيها الناس ونتصفح آيات الكتاب الكرمي القرآين جند اآلن مذا أردنا أن نرجع مىل القرآن 
يكون اخلطاب يا  ومرةً ، ن ذلك جاء اخلطاب واحلديث مع الناس يا أيها الناسرمبا يف عشرين آية أو أكثر م

يا أيها ، يا أيها الذين آمنوا هناك خطاب، أو أكثر من ذلكرمبا جاء اخلطاب يف تسعني ، أيها الذين آمنوا
وهناك خطاب اجلمعي اإلنساين هناك خطاب خياطب الوجدان ، الناس هناك خطاب يا أيها الذين آمنوا

يلتقيان يف اجلهة ، وهذان الوجدانان يلتقيان يف جهة وخيتلفان يف جهة، خياطب الوجدان اجلمعي اإلمياين
من يف جهة ما حيملُه عقُل املؤمن  ؟فإن املؤمنني هم بشٌر كبقية البشر وخيتلفان يف أي جهةاإلنسانية 

الوجدان ، الوجدان البشري ؟ريمىل أي جهٍة أريد أن أش، معطيات على أساس هذه املعطيات يتكون وجدانه
، الوجدان البشري يتحرك يف دامرة األمل، اهلل سبحانه وتعاىل خلقُه يف هذا اإلنسان  من جذرٍ البشري يأيت

، حياة الناس واألمل له مراتب يف حياة الناسومن دون األمل ال ميكن أن تستمر اإلنسان حيمل األمل 
اآلن اإلنسان  :يعين مثالً ، نسان ميكن أن أمسيه باألمل العقليهناك األمل الذي متتد جذوره مىل عقل اإل

لو مل يأمل بأنه يسد عطشُه باملاء ، ألنه يأمل أن يسد عطشُه يف هذا املاء ؟حينما يعطش ِلماذا يشرب املاء
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، نينة فيها دواءِلماذا مل يتحرك باجتاه مثاًل ق ؟ِلماذا مل يتحرك باجتاه الرتاب مثالً ، ل ما حترك باجتاه املاء وشربه
بأنه لو أنه يعلم مثاًل بأن هذا املاء املوجود يف اآلنية الفالنية  ؟ِلماذا حترك باجتاه املاء، هو عطشان يريد املاء

ممنا يعلم بأن هذا املاء الذي ، سيسبب موتهُ ألنه يعلم بأن هذا املاء أبدًا  ؟سيتحرك باجتاههِ ماٌء مسموم 
يدفعُه وهكذا يف كل شيٍء يتحرك اإلنسان باجتاهِه ياتِه يتحرك باجتاهِه سببًا لدوام حيروي عطشه ويكون 
هو الذي يدفُع اإلنسان للحركة لتكميل فهناك األمل العقلي ، وباملعلومات البديهيةالعقل املزود بالتجربة 

، ق باحلياةاألمل الفطري هذا األمل الذي يدفع اإلنسان للتعل، وهناك األمل الذي يكون فطرياً نواقص حياتِه 
يدفعُه ألي أما هناك أمٌل عند اإلنسان بضرورات احلياة للتعلق جبزميات احلياة  األمل العقلي يدفُع اإلنسان

أو وما ميلك آليات كآلية املاء لسد العطش يعين اإلنسان حىت لو يقع يف املهالك ، يتشبث باحلياة ؟شيءٍ 
ولكنه ميلك أماًل ذلك األمل هو األمل الفطري منسان مثاًل يف وسط البحر ، آلية الطعام لسد اجلوع

األمل النفسي هذا األمل يصنعُه ، وهناك أمٌل وهو األمل النفسي، وباألمل الفطري تدوم حياة اإلنسان
ولذلك حينما يقول النيب قابلية على صناعة هذا األمل اهلل سبحانه وتعاىل جعل عند اإلنسان ، اإلنسان

اإلنسان عنده قابلية نفسية على أن يتفاءل  ؟كيف يتفاءل اإلنسان،  باخلري جتدوه تفاءلواصلى اهلل عليه وآله 
ما يسرتموه على أنفسكم والعسير ما اليسير  :كما يقول صلى اهلل عليه وآله،  على أن يصنع له أمالً 

  .عسرتموه على أنفسكم
اإلنسان ألجل أن األحيان  مىل درجٍة يف بعضهناك أمور يف احلياة حنُن نستطيع أن نيسرها بشكٍل نفسي 

هذا أمٌر خيدع نفسه يف شيٍء ح س ن يتجاوز مشاكلُه يبدأ خِبُداع نفسِه ويف بعض األحيان أن اإلنسان 
ولكن أن خيدع نفسُه بأنه يف ظرٍف هو من أمجل الظروف مطلوب لكن ال أن خيدع نفسُه يف طريق احلق 

عب على اإلنسان ولكنه خيدُع نفسه ويـُق نُِّع نفسه يكون هذا الظرف ظرف ص، مع أنُه قد يكون هذا الظرف
وهناك األمل الذي متتد جذورُه مىل العقل ومىل التجربة فهناك مذاً األمل ، ظرف مناسب لهبأن هذا الظرف 

لدفع اآلالم يصنعُه اإلنسان  وهناك األمل الذي يصطنعُه اإلنسانالذي متتد جذورُه مىل الفطرة اإلنسانية 
أن اإلنسان ال واملواعظ النفسية لذلك مثاًل عندنا من مجلة النصامح من مجلة املواعظ األخالقية يطة بِه الـمح

سوف يفقد سوف يتعب ألنه مذا نظر مىل من فوقِه ، من هو دونهوممنا ينظر مىل من حتته ينظر مىل من فوقِه 
وقطعًا هناك ألمل الصحيح سوف تتفتح له أبواب اسوف تصيبُه الراحة لكن مذا نظر مىل من دونِه األمل 

الذي حتدثت عنه أدعية أهل األمل اإلمياين هذا املعىن ، وهو األمل اإلمياينمرتبة أخرى من مراتب األمل 
الراغبني الذين هلم ، ما جاء يف مناجاة الراغبني :على سبيل املثالصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني البيت 

ماذا نقرأ يف مناجاة الراغبني املنقولة عن ممامنا السجاد صلوات ، األمل :الرغبة، الرغبة والراغبون هم اآلملون
  ؟اهلل وسالمه عليه



 الحلقة الثالثون لبرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه ا

- 118 - 

وإن كاَن ُجرمي قد أخافني ، د َحُسن ظَني بالتوكل عليكقَفلإَلهي إن كاَن َقل  زادي في المسيِر إليك 
لعقابك فقد آذنني  وإن كان ذنبي قد َعَرضني، من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرني باألمن من نقمتك

وإن أنامتني الغفلُة عن االستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآالئك ، ُحسن ثقتي بثوابك
مىل آخر  - وإن أوحش ما بيني وبينَك فرُط العصيان والطغيان فقد آنسني بشرى الغفران والرضوان

ُط العصيان والطغيان فقد آنسين بشرى ومن أوحش ما بيين وبينك  فر  :املناجاة وهذه العبارة واضحة جداً 
  .الغفران والرضوان

إَلهي إن أخذتني بجرمي  :صلوات اهلل وسالمه عليهاملنقولة عن سيد األوصياء كذلك يف املناجاة الشعبانية 
اجلرم حيكم على  :مهل ي من أخذتين جبرمي - أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك

إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذنوبي  - ؟س فمن أين يأيت األمليسبب له اليأاإلنسان 
وهذا هو األمل حىت لو أدخلتين النار  - أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمُت أهلها إّني ُأِحبُّك

إلهي كيف ، لي فقد َكبـَُر في جنب رجائك أمليإلهي إن كان َصُغر في جنب طاعتك عم -اإلمياين 
القرآن  - وقد كان ُحسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوماً ُب من عندك بالخيبة محروما أنقل

اآلية اليت جاءت يف سورة الكهف املباركة اآلية السادسة ، معىن األمليف آيٍة من آياتِه الكرمي بني   لنا 
  :واألربعون

انية اء اليت جاءت مذكورة يف مناجاة الراغبني ويف املناجاة الشعباألجو  {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}

 {الًالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَ}جتمعها هذه اآلية 
والباقيات الصاحلات هي مظهر ، الية عليٍّ وآل عليّ الباقيات الصاحلات مفسرة يف روايات أهل البيت بو 

هي أمساٌء وعناوين لوالية عليٍّ وآل علّي هي ُكل ُّ األعمال الصاحلة يف الكتاب الكرمي ،  والية عليٍّ وآل عليّ 
هي وكل األعمال الصاحلة يف الكتاب الكرمي الباقيات الصاحلات عنواٌن لكل األعمال الصاحلة ، مظاهر

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ } {ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَالً} ؟لذلك اآلية ماذا قالتة عليٍّ وآل علّي مظاهٌر لوالي

، الباقيات الصاحلات هي خرٌي ثوابًا ولكن جوهر الباقيات الصاحلات هو خرٌي أمالً  {رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَالً
وهو اإلميان األمل احلقيقي يف والية عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه ، جوهر الباقيات الصاحلات والية عليٍّ 
حينما نبحُث يف ، وهناك الوجداُن اإلمياينفهناك الوجداُن اإلنساين ، وحنُن نتحدُث عن الوجدان اإلمياين

حساٌس وهناك مهتفو قلوهبم إلمام زماهنم جنبات الوجدان اإلمياين جند أن املؤمنني وأن أولياء أهل البيت 
صلوات اهلل وشعوٌر عاٌم يف قلوب أولياء أهل البيت من أهنم يعيشون يف عصٍر قريٍب من أيام ظهور ممامهم 
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فإننا نتلمسُه بشكٍل أما الوجدان اإلنساين ، ُه من الوجدان اإلمياينأهذا اإلحساس منش، وسالمه عليه
يدة ويبحُث عن األحداث األخرية يف الذي يبحُث عن النهاية السعأين  جنُد الوجدان اإلنساين ، واضح
مذا أردنا أن نلقي نظرة على الكتب ، حنُن مذا أردنا أن نلقي نظرة مثالً على الكتب :على سبيل املثال، العامل

هناية و مثاًل هذا الكتاب أحداث النهاية ، هذا يف الوسط السين، هذه مناذج مثالً ، املوجودة يف املكتبات
وعن  احلديث فيه عن أحداث النهاية وعن هناية العامل عن الدجال عن املهدي ب هذا كتاب من الكت العامل

عفواً ، وهذا الكتاب ِلمحمد الغريفي، الكتاب ِلمحمد حسان هذا، هذا كتاٌب آخر، كل املطالب األخرى
وهو هناية العامل أشراط الساعة الصغرى والكربى مع صور محمد العريفي ـهذا الكتاب ل، حممد العريفي

هذه كلها يف ، هذا كتاٌب آخر هناية البشرية يف النصوص اإلسالمية هليثم هالل، خرامط وتوضيحاتو 
، الدكتور خالد احللوأتى أمر اهلل فال تستعجلوه من بابل مىل بيت املقدس ، الوسط املخالف ألهل البيت

أيضًا يتحدث عن ليوم الدين  القول املبني يف األشراط الصغرى، مارديين حيمعبد الر رحلٌة مىل الدار اآلخرة 
 املهدي املنتظر هلشام حقيقة اخلرب يف، األحداث األخرية وعن الدجال واملهدي أمني حممد مجال الدين

هذا كتاٌب آخر طلوع الشمس من مغرهبا علٌم للساعة يتحدث وباألرقام عن هناية األحداث ، حممد
  .نفس هذه املوضوعات موضوعات األرقام هناك كتٌب كثرية ووفرية يف ومثل هذا الكتاب، األخرية

مثاًل كتاب املفاجأة  وكتٌب أخرى أيضاً ، هذه جمموعة من الكتب املؤلفة يف الوسط املخالف ألهل البيت
احذروا وانتبهوا املسيخ الدجال على األبواب عن الدجال  ولنفس املؤلف كتابٌ أيضًا هو يف هذه األجواء 

ٌب آخر له أيضًا عن الدجال اليهودي التامه ودامرة برمودة أيضًا نفس نفس املؤلف حممد عيسى داود وكتا
كتاٌب آخر ابتالءات األمم لسعيد أيوب أيضًا عن الدجال وعن املهدي وعن ،  املؤلف حممد عيسى داود

رمبا هذا الكتاب الذي ألّفُه ونتيجة ، وكتاٌب آخر له عقيدة املسيح الدجال يف األديانأحداث آخر الزمان 
، األجالءسعيد أيوب من علماء مصر املعروفني ، حث اهتدى مىل أهل البيت وركب يف سفينة النجاةالب

من خمتلف اجلهات على سبيل املثال برناردلويس هذا وجمموعاٌت أخرى تتحدث عن مستقبل العامل 
اليات يف الو يتحدث عن مستقبل الشرق األوسط خبري من خرباء السياسة يف العامل مفكر يهودي معروف 

نفس ، هناية التاريخ يف الفكر اإلسالمي احلديث، الدجال جيتاح العامل اانتبهو ، املتحدة األمريكية
، املسيح الدجال ومملكتُه اخلفية، السقا يللدكتور أمحد حجاز هناية أُم ة اإلسالم ، نفس احلديثاملوضوعات 

، املسيح اليهودي وهناية العامل، لقرآن الكرمياحلقيقة بني النبوءة والسياسة التوراة األناجيل نوسرتداموس ا
العراق ، رالسفياين صداٌم آخر على وشك الظهو ، عشرة ينتظرها العامل عند املسلمني واليهود والنصارى

اإلسالُم ، قصة الذين جاءوا من السماء واحتلوا العراق من أجل الذهب والبرتول أرض النبوءات والِفنت
مجموعة كبرية من ـأسطورة هرجمدون والصهيونية املسيحية ل، ادي والعشرونونبوءات املسيح والقرن احل
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 .اب واملفكرينهذا عبارة عن موسوعة هذا الكتاب جملموعة كبرية من األساتذة والُكتّ اب واملفكرين الُكتّ 
الوسط املخالف  يف خصوصًا يف الوسط املخالف وتالحظون، تالحظون هذا الكم اهلامل يف الوسط

هذا االهتمام بقضية الدجال لكثرة الروايات املوجودة يف كتب ، كما مر  الكالم  بقضية الدجال االهتمام
حنُن اآلن مذا نذهب ، املسألة ال تقف عند هذا احلد، املخالفني يف موضوع الدجال والقضية قضية سياسية

ذهب مىل شارع ت أو أسرتي داآلن يف لندن أذهب مىل شارع أكسفور يف شوارع الكثري من املدن األوربية 
على سبيل املثال  بني الفينة واألخرى هناك من يقف ويوزع على الناس جماناً هذه املنشوراتستجد  درو  أجو

للعامل وعن نزول السيد املسيح وهذه املنشورات كلها حتُِدِّث الناس عن النهاية السعيدة مثل هذه املنشورات 
ويف مناطق  ، يبلغون عن هذا األمراألحيان يأتون أشخاص  وبعض، وبعض هذه املنشورات تصل مىل البيوت

كثرية أنا رأيت أشخاص يقفون رجال أو نساء ميسكون مبكربات الصوت والناس متر يف الشارع منهم من 
يلتفت مليهم ومنهم من ال يلتفت مليهم وظيفتهم تنبيه الناس مىل أن املسيح قريبًا سينزل مىل األرض وهذه 

؟ ما هو العنوانهذا أيضاً مثالً هذا يوزع على البيوت وحىت يف حمطات القطارات ، نشوراتأيضاً من نفس امل
He is coming  ويكتبون ، ينتظرون نزول املسيحتالحظون الصورة أشخاص يرفعون أعينهم مىل السماء

 :هنا مقاطع من الكتاب
Jesus return well be a surprise when it happens people well be living just as 
they always have business as usual ،only a few people will be being attention 
to the sins of the times. 

ألن  ؟كيف تكون مفاجأة،  ن املسيح مذا ما رجع ونزل مىل األرض ستكون تلك مفاجأةأريد أن يقول بي
 .ن العالمم اليت تسبق نزول املسيح قليٌل من الناسالذين يعرفو ، أكثر الناس منشغلني حبياهتم االعتيادية

only a few people will be being ،being attention to the sins of the times. 
املكتبات الغربية نذهب مىل  نفس الشيء مذا أردنا أن، ومال أكثُر الناس هم غافلون عن قضية نزول املسيح

النسخة اإلجنليزية با جند هذا الكتاب من أكثر الكتب مبيعًا يف العامل املتحدة األمريكية يف أور  الواليات يف
ونفس ، لنوسرتداموس وجند الدراسات والتحليالت أيضًا من أكثر الكتب مبيعًا يف العامل حول نوسرتداموس

ات ومرتجم مىل لغات كثرية من لغالشيء مذا أردنا أن نذهب نفس هذا الكتاب هو مرتجٌم مىل اللغة العربية 
هذا منوذج وهذا منوذج وهذا منوذج آخر أيضاً ، العاملية وهذه مناذج من ترمجات نوسرتدامس يف اللغة العربية

لو دخلتم مىل ، من دراسة حتليلية وترمجة لنبوءات نوسرتداموس لتالحظون كم هو االهتمام هبذه القضية
من لغة اإلجنليزية ستجدون األعداد اهلاملة وتبحثون عن نوسرتداموس من كان باللغة العربية أو بالاالنرتنيت 

من أكثر ، املواقع اليت تتحدث عن نوسرتداموس وستجدون املاليني اهلاملة من زوار هذه املواقع ومن املتتبعني
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  ؟ما عنوانهُ  0101 :الكتب مبيعاً يف الفرتة األخرية هذا الكتاب الذي صدر سنة
The Twelfth Imam  ثر الكتب مبيعًا أنا حبثت عنه يف املكتبات من أكاإلمام الثاين عشر

أي مكتبة أذهب مليها الربيطانية ويف أكثر املكتبات الربيطانية يف لندن مع أن الكتب األمريكية متوفرة 
 :مكتوب ؟هنا مكتوب يف أعلى الكتاب ماذا مكتوب، مكتوب على، بسرعة يقولون الكتاب نفذ

The new York times Best Seller ؤلف الذي هو أكثر مبيعًا من مؤلفي أو من  يعين امل
اإلمام الثاين عشر نتحدث عن هذا الكتاب من  The Twelfth Imam  اب جريدة نيويورك تاميزُكتّ 

حديثي عن الوجدان ، مقصودي أننا جنُد ذكر اإلمام يف كل جانب يف كل زاوية، شاء اهلل يف وقٍت آخر
يف  سيحييف الوسط األمريكي يف الوسط امل أجواء غري املخالفني اإلنساين هذه عالمم يف أجواء املخالفني يف

احلديث عن دجال عن عيسى عن اإلمام عن هناية العامل كل ذلك يرتبط بقضية ، الشوارع يف كل مكان
الوجدان اإلنساين ، اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه ألن البشرية بدأت تشعر بأن الوقت قريب

حنُن ال نبين عليها شيئاً قطعياً أنا قلت منُذ البداية بأننا ، كذلك وهذه القضية ليست غريبة  والوجدان اإلمياين
  .أن هذا العصر هو عصر الظهوربصدد البحث يف القرامن اليت تشرُي مىل 

 حنُن يف رواياتنا عندنا بأن أمر املهدي صلوات اهلل وسالمه عليه كأمر رسول اهلل وأنه يبدأ كما بدأ رسول اهلل
املراد أن النيب صلى اهلل عليه وآله كانت البشارات والعالمم  ؟ما املراد من ذلك صلى اهلل عليه وآله وسلم

أمسه هناك باب كبري يف حبار األنوار ، رمبا الكثري من الناس ال يشعرون هبا لكنها كانت موجودةموجودة 
البشامر مبولد النيب األعظم صلى اهلل ، ألنوارمن حبار اموجود يف اجلزء اخلامس عشر ، باُب البشامر مبولدهِ 

وع ِرف  بأن امللك اليمين احلمريي تـُب ع ل م ا جاء مىل بالد احلجاز  :مثالً  :أذكر أمثلة من ذلكعليه وآله وسلم 
األوس ، ترك أبناء عمومتِه األوس واخلزرج، يف هذه املنطقة يف منطقة يثرب أن نبيًا سيبعث يف آخر الزمان

اليت تسكن يف أصلها مشال جزيرة ج من القبامل القحطانية اليمانية وليست من القبامل العدنانية واخلزر 
العدنانيون يسكنون ، القحطانيون يسكنون جنوب جزيرة العرب اليمن وما هو قريب من اليمن، العرب

زرج فسكنوا يف من الذي جاء هبؤالء اليمانيني باألوس واخل، مشال جزيرة العرب احلجاز وأطراف احلجاز
وع ِرف بأن يثرب ما كانت تسمى املدينة كانت تسمى يثرب وع ِرف بأن تـُب ع حني جاء مىل املدينة  ؟املدينة

من األوس واخلزرج لُنصرة ذلك النيب ترك أبناء عمومتِه يثرب هو املكان الذي سيهاجُر مليِه نيُب آخر الزمان 
  :وله أبيات يقول فيها، موفعالً نصروا النيب صلى اهلل عليه وآله وسل

 دِ ـــح مـمن يـٍب ومـــأويل حس  فلقد تركُت له هبا من قومنا نفراً 
 دِ ـأرجو بذاك ثواب ربِّ حُم م    م ـــهـُر يف أعقابـــون النصـنفراً يك

  .من تبابعة اليمنهذا تُبٌع من التبابعة 
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ويعين أخٌذ واحتلوا بالد اليمن بالد العرب  ذي يزن وله حروٌب مع األحباش واألحباش احتلوابن  وأما سيفُ 
ط يف بالد وتسلّ ذي يزن أعاد ُملك آبامِه وطرد األحباش من بالد العرب بن  سيفوجر يف القضية مىل أن 

، اليمن فجاءته مشايخ العرب للتهنئة ومن مجلة الذين ذهبوا لتهنئتِه وفُد قريش وكان فيهم عبد املطلب
من مجلة ، ذي يزن وبني عبد املطلببن  ودار كالٌم فيما بني سيففي لتفصيلها القصة طويلة والوقُت ال يك

خزامن  عندُه كتاب خمزون يف، خزونوالعلم املمين أجُد يف الكتاب املكنون  :ذي يزنبن  ما قال له سيف
ًا وخطراً دون غرينا خربًا عظيممين أجُد يف الكتاب املكنون والعلم املخزون الذي اخرتناه ألنفسنا ، امللوك

ما هو هذا ، ولك خاصة يا عبد املطلبللناس عامة ولرهطك كافة جسيمًا فيه شرُف احلياة وفضيلة الوفاة 
كانت له مذا ُولد بتهامة غالٌم بني كتفيه شامة   :وجد هذا يف هذا الكتاب اخلاص املوجود عندهُ  :يقول ؟اخلرب

هذا حينُه الذي يولد فيه أو قد ولد فيه أمسه  :ذي يزن مث قال ابن، مىل يوم القيامةولكم به الزعامة اإلمامة 
كان يل ابن وكنت به معجبًا وعليه   :مىل أن يقول له عبد املطلب، ميوت أبوه وأمه ويكفله جدُه وعمهحُم م د 

 :موجود على صفحةالقصة فيها تفصيل والكالم فيه تفصيل كثري ، رفيقًا فزوجتُه كرمية من كرامم قومي
فإهنم واحذر عليه اليهود فاحتفظ بابنك  :ر عبد املطلب يقولوأن ابن ذي يزن حيذّ  031، 013، 011

ولكن يف اجلهة وهذا جزٌء من مشروع الدجال لقتل النيب وهو يف صباه  وكان لليهود حماوالت، له أعداء
وال ول :يقول، صفحٌة ناصبية وصفحٌة يهودية، صفحٌة شيعيةحنُن قلنا الدجال له صفحات ، اليهودية

لسرُت خبيلي ور ُجلي أو ، ورِجلين املوت جمتاحي قبل مبعثِه لسرُت خبيلي أب، ذي يزنبن  سيف، علمي
واحلادثة اليت مرادي أن هذه احلادثة ، مىل آخر الكالم، دار ُملكِه ُنصرًة لهخبيلي ورِجلي حىت صرُت بيثرب 

  .آله وسلم على األبوابقبلها وحوادث أخرى هي تبشر وتُعِلم بأن النيب صلى اهلل عليه و 
يف قصة حبرية الراهب والقصة طويلة فقط ، على قرامتني حبرية الراهب أو حُبرية الراهبأيضًا ما جاء يف قصة 

رية وبني أيب طالب  :فقلتُ  ؟أي ُّ شيٍء تكون منه :فبحرية يسأل أبا طالب، أشري مىل ما دار من كالٍم بني حب 
فقال أشهُد أنُه من أٍم واحدة فقلُت أنا أخو أبيه  ؟امًا فأي ُّ األعمام أنتمن  له أعمفقال يا هذا ، أنا عمهُ 

رية مث يقرب الطعام ويأكل النيب مع ، ب هذا الطعام منهيا هذا أتأذن يل أن أقرّ  :مث قال، ُهو ومال فلسُت حب 
، يذُب عنهسول اهلل وحبرياء قامٌم على رأس ر  :أبو طالب يقول، قليالً عدٍد كبري من الناس مع أن الطعام كان 

يذب عنه ويتعجب من كثرة الرجال وقلة ، يذب عنه الذباب أو احلشرات أو أي شيءيعين  ؟يذب عنه ماذا
مىل آخر ، والناس ال يفقهون، ويقول ُهو  هو  ورب املسيحيُقبُِّل رأسه ويافوخه ويف كل ساعة حبرياء الطعام 

  .الكالم القصة فيها تفصيل
أيها  :كان يقف يف مكة وخيطب يف عكاظ أيام احلجيجيادي  ساعدة اإلبن  ط ِب قسوأيضًا ما جاء يف خُ 

من عاش أيها الناس أمسعوا وُعوا واحفظوا ، وقد مات قبل بعثة النيب صلى اهلل عليه وآله، مسعوا وُعواأالناس 
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بن   قسيقسم باهلل :مىل أن يقول، ليٌل داج ومساٌء ذات أبراجوكل ما هو آٍت آت مات ومن مات فات 
طوىب من ديٍن قد أظلكم زمانه وأدرككم أوانه ديٌن أحب ُّ مليه ما هلل على األرض ال ممث فيه ساعدة قسماً براً 

يرحم اهلل  :ولذلك كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يقول، وويٌل ملن أدركُه ففارقهملن أدرك صاحبُه فبايعه 
أن النصارى  يف الروايات  ومثُل هذا كثري بل حىت، أُم ًة وحدهمين ألرجو أن يأيت يوم القيامة  ساعدةبن  قس

وحني ذهب يف أحد أسفارِه مىل الشام جاءوا هبذه الصورة اليت صورًة للنيب صلى اهلل عليه وآله كانوا ميلكون 
قالوا أعندكم رجل هذه صورته فتعجب القرشيون ، يبحثون يسألون الناس حىت دلوهم على القرشينيعندهم 

قالوا منا مهنا صورة حُم م ٍد صلى اهلل عليه وآله كان القرشيون يعرفون الرسم من أين جاءوا هبذه الصورة وما  
هناك من ، البشامر به كانت موجودةعالممُه كانت موجودة ، صورتُه كانت موجودة، ورثناها عن األنبياء
ا كانت تعرف شيئًا من ذلك مال زمانه ولكن نفس قريش مكانوا يعلمون بأن الزمان الناس املهتمون به  
والقضية هذه هلا من اليهود ومن كتبهم  ويتعلمون مع اليهودالذين كانت هلم عالقة جمموعة من الناس 

  .لست بصدد الورود يف كل جزميٍة ويف كل صغريةتفاصيل 
اإلمياين  وعن الوجدانتتحدث عن الوجدان اإلنساين هذه البشامر وهذه املعلومات مثل ما كانت البشامر 

وكان فكان هناك الوجدان اإلمياين دين احلنفية بدين مبراهيم بو عند الذين كانوا يؤمنون  بدين املسيح حقًا 
اآلن الوجدان اإلنساين نفس ، صلى اهلل عليه وآله وسلميشري مىل جميء النيب هناك الوجدان اإلنساين 

تتحدث وكل هذه اإلشارات وكل هذه الكتب من الشيء الوجدان اإلنساين والوجدان اإلمياين كل هذه القرا
أننا يف عصٍر قريٍب من عصر ظهور ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه  ؟عن أي حقيقةعن هذه احلقيقة 

هو العصر القريب من زمان ومن فإننا نقصد بذلك أن هذا العصر ومذا مسينا هذا العصر بعصر الظهور 
  .وسالمه عليه صلوات اهللوقِت ظهور ممام زماننا 

وهي احللقة ومىل تتمة أجزامها يف احللقة القادمة يف يوم غد هناك تفاصيُل أخرى من شاء اهلل أشرُي مىل بقيتها 
أسألكم الدعاء مجيعًا أمتىن لكم التوفيق يف خدمة ممام زمانكم صلوات اهلل وسالمه عليه يف أمان األخرية 

  .اهلل



 

 ثالثونالو احلادية احللقة
 

احلجة  برناجمنااحللقة احلاديُة والثالثون من ، سالٌم عليكم أيها املنتظرون ممام زمانكم أحباب عليٍّ وآل عليّ 
موعة اليت يدور الـمجاحلسن العسكري ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه وهي آخر حلقٍة من هذه 

  ؟هل حنُن يف عصر الظهور :على سؤالٍ  احلديث فيها جواباً 
تتواصُل حلقاُت هذا الربنامج  من شاء اهلل تعاىل بعد شهر رمضان من بقينا أحياء وجرت األمور بأسباهبا
احلسن صلوات اهلل وسالمه بن  وأتناول موضوعاٍت أخرى حبول اهلل تعاىل وقوته وتوفيٍق من ممام زماننا احلجة

  .عليه
ولكن ال حنُن يف عصر الظهور  ،نعم :اجلواُب واضٌح من خالل احللقات املاضية ؟ظهورهل حنُن يف عصر ال

الكالم عن عصر الظهور عن عصٍر تتهيأ فيه املقدمات ، باملعىن الساذج أن أحدد زمانًا معينًا أو سنًة معينة
وقروٌن بعد قرون أجيال  أجياٌل بعد، وتتكامُل فيه األسس شيئًا فشيئًا وهذه قضيٌة ال تتُم يف سنٍة أو سنتني

حىت تكتمل املسريُة البشرية لكن القرامن كلها تشرُي مىل أننا يف زماٍن ويف عصٍر هو أقرُب ما يكون مىل عصر 
 من شخصٍ  ليس هناك، الظهور الشريف ومال هنج أهل البيت يف النهي عن التوقيت وكذب الوقاتون

ن بأن جداول اجلفر ميكن أن ترشدهم مىل زمان حىت البعض الذين يتومهو ، يستطيع أن حيدد األوقات
نعم ميكن أن يستخرجوا من جداول اجلفر الصحيحة ووفقًا للقواعد الصحيحة يف التعامل مع هذه ، الظهور

معروٌف بني املتعاملني مع جداول اجلفر أن للظهور الشريف  تأرخياً  أن يستخرجوا تأرخيًا لكنه ليساجلداول 
هكذا يُقال بأن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يسلب منه حرفًا من ظهور الذي يبحُث عن تأريخ ال

يف اشتباٍه يف احلساب وحىت لو وممنا اإلنسان يقع احلروف الكالم هكذا يُقال القضية ليست هبذا الشكل 
ق يف أففرضنا وقلنا بأنه لن يشتبه يف احلساب فكل النتامج املستخرجة من جداول اجلفر األصغر ممنا هي 

وقد حدد األممة يف أيامهم تأرخيًا للظهور ، كل القضايا خاضعة للبداء،  و ال يف أفق لوح اإلثباتالـمحلوح 
وورد يف الروايات ، مث تغري هذا التأريخ أكثر من مرة بقانون البداء وبعد ذلك ما حدد األممة ألشياعهم

نحٍو واضح يف كلمات أهل البيت وال أريد ومثُل هذه املعاين ميكننا أن جندها ب، أخربناكم فأفشيتم فتأخر
نستكشف أننا الكالُم يدوُر حول القرامن اليت من خالهلا ، احلديث هنا عن كل شيٍء يتعلُق مبوضوع الظهور

  .اليوم أحاول أن أمللم أطراف احلديث، وكان البحُث يف عدة جهاتٍ ، يف عصر الظهور
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وعلُم اجلفر حتدثُت عنه أيضًا هو وسيلٌة من وسامل  حتدثُت يف اجلهة األوىل عن املستخرجات اجلفرية
هو يكشُف ، استكشاف احلقامق يف ماضي األزمان ويف حاضرها ويف مستقبلها ولكن بدرجٍة من الدرجات

أريد أن أقف وقفة قصرية للحديث عن علم ، احلديُث هنا عن علم الغيب، عن احلقامق بوجٍه من الوجوه
يف  الغيب عنواٌن واسع لرمبا هو أوسُع عنوان يف حياتنا ولرمبا هو أوسع عنوان ؟ما املراُد من الغيب، الغيب

املرتبة األوىل وهي املرتبة األعظم من مراتب الغيب ما ميكنين أن أصطلح عليه ، الغيُب على مراتب، عقيدتنا
ظم أو احلرُف غيُب الغيوب أو اجلفر األعميكنين أن أصطلح عليه ، غيُب الغيوب وال ُمشاحة يف االصطالح

اثنان وسبعون عند ، على ثالث وسبعني حرفسم األعظم دثنا عن أن االروايات أهل البيت حت، املستأثر
وهو غيبُه وقد أطلعهم على وحرٌف مستأثر عند اهلل سبحانه وتعاىل حُم م ٍد وآل حُم م د يف مقام النبوة اخلامتة 

يف املقام الذي تتحدث عنه  ، سم األعظم التاممقام اال يف، هذا احلرف املستأثر يف مقام الكلمة األوىل
  :كلمات أهل البيت

إلى  نكَ ُج مِ يخرُ  الَ ك فَ ل  ر  في ظَ قَ استَـ ُه فَ قتَ لَ ذي خَ م الّ كرَ األَ  ل  جَ م األَ عظَ األَ  مِ ظَ عْ ِم األَ ظَ عْ األَ  اسمكَ بِ وَ 
ون أن الدعاء كرر لفظة األعظم لذلك تالحظسم األعظم التام مقام اال، ذا هو املقاُم األعظمه - كيرِ غَ 

سم األعظم يف مشارة أن اال،  متامية االسم األعظممشارة مىل - َوبِاسِمَك اأَلْعَظِم اأَلْعَظِم اأَلعَظم -ثالثاً 
سُم األعظم هنا اال، الههذه املرتبة هو يف متام جتلياتِه ويف أعلى رُت بِه ويف أكمل كمالِه وأجل جاللِه وأمجل مج

  :الكالم واضح وصريح يف سورة اجلن، كما يف سورة اجلن املباركةاتبِه لذلك الكتاُب الكرمي  يف أعلى مر 

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ }اآلية السادسة والعشرون من سورة اجلن  {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً}

عن  اآلية تتحدث {إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ}هي السابعة والعشرون اآلية اليت بعدها و  {عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً

كما اصطلحت عليها قبل األعلى مرتبة غيب الغيوب  وهذه هي املرتبة  {عَلَى غَيْبِهِ}الغيب اخلاص باهلل 
قلُت هي ، ميكنك أن تصطلح أي  اصطالٍح آخر، ال ُمشاحة يف االصطالح كما يقول أهل العلمو قليل 

ع ربِّ ما مرتبة احلرف املستأثر ، سم األعظ ِم األعظ م األعظ ممرتبة اال، مرتبة اجلفر األعظممرتبُة غيب الغيوب 
هذا هو الغيُب ، يف هذه املرتبة الغيُب األوسع الذي ال نستطيع أن نتصوره، شئت بأي حنٍو من هذه التعابري

فَلَا يُظْهِرُ عَلَى }كلمة الغيب هنا كل الغيب   :امِلُ الغيبع {عَالِمُ الْغَيْبِ}اخلاُص باهلل احلرُف املستأثر 

 :حينما تبدأ اآلية فتقول، الغيُب على مراتب، على مرتبة من مراتب الغيب وهي املرتبة األعلى {غَيْبِهِ

، لغيوبغيُب ا، هذا هو الغيب اخلاص {فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ}يعين متام مراتب الغيب  {عَالِمُ الْغَيْبِ}
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ل م ا كان حُم م ٌد وآلُه األطهار يف حقامقهم األوىل يف تلكم ، اجلفُر األعظم مسي ما شئت، احلرُف املستأثر
فاستقر  يف سم األعظِم األ ع ظ ِم األعظ م األجلِّ األكرم الذي خ ل ق ُه سبحانُه وتعاىل  مرتبة االيف ةالعالياملرتبة 

وذلك شأٌن خاٌص ه على غيب الغيوب غريِه يف هذه املرتبة أطلعهم على غيبظلِه فال خيرج منُه من ظلِه مىل 
املرتبة الثانية من مراتب الغيب ميكن أن أصطلح عليها غيُب االثنني ، وال حديث لنا عن هذا املوضوعهبم 

م ٍد وآِل حُم م د املقام اخلتمي اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا املقام أعطى ِلُمح  مقام النبوة اخلامتة ، والسبعني حرف
  شئت فكلٌّ مىل ذاك اجلمال يشري. مسي مامدي الـمحيف املقام اخلتمي يف املقام األمحدي يف املقام 

 وكلٌّ مىل ذاك اجلمال يشريُ   عباراتنا شىت وُحسنك واحٌد 
املالمكُة مال شيئاً يسرياً  يف هذا املقام املقام الغييب األوسع والذي ما نال األنبياُء مال شيئاً يسرياً منه وما نالت

حينما سأهلم السامل حني قال اإلمام يف قوهلم صلوات اهلل عليهم هذا املقام األوسع الذي مليِه اإلشارة ، منه
ال حيتِملُه ال نيٌب ُمرسل وال م ل ٌك مقرب وال ص ِعٌب مستصعب من حديثهم من أمرهم الصادُق عليه السالم 

هذه املرتبة مرتبة الغيب ، حنُن حنتملهُ  :اإلمام قال، قالوا حنُن حنتمله ؟ان فمن حيتملهُ عبٌد امتحن اهلل قلبُه لإلمي
يف مقامات هذه املرتبة هذه هذه املرتبة حنُن حنتملُه يف جتلياِت ، االثنني والسبعيين وهي مرتبٌة خاصة هبم

مرتبة االثنني والسبعني هذه ، ملستأثروهي مرتبة احلرف اقلنا املرتبة العليا مرتبة غيب الغيوب ، املرتبة األوسع
سم األعظم وهذه احلروف األنبياء عندهم حروف من حروف اال، مرتبة ال تناهلا األنبياء وال تناهلا املالمكة

هذا هو اجلفُر االثنان والسبعون عند حُم م ٍد وآل حُم م د ، تتباين سعتها من حرٍف مىل آخرتتباين مراتبها 
أهُل البيت صلوات اهلل عليهم من هذا اجلفر من هذا الغيب االثنني والسبعيين ، مسي ما شئت، األكرب

حديثنا أمرنا ص ِعٌب مستصعب ال حيتملُه ال نيٌب ، من شئنا :قال ؟فمن حيتملهُ  :قال، ونؤ مينحون من يشا
  .من شئنا :قال ؟فمن حيتملهُ ، لإلميان ُمرسل ال م ل ٌك ُمقر ب وال عبٌد امتحن اهلل قلبهُ 

يدخل فيها يف هذه الدامرة جتلياٌت تتجلى يف هذه الدامرة ، يدخُل األولياءوهنا يف هذه الدامرة يدخل األنبياء 
هذه صور وجتليات مصغرة من هذا العلم ، ما جاء يف الروايات حتت عنوان علُم املنايا والباليا واآلجال

هو من جتليات العلم الذي حيملُه اخلضر ، وموسىالواسع ومن مصاديق هذا املعىن ما جاء يف قصة اخلضر 
القصة فيها تفصيل ، وحني اجتمع موسى مع اخلضر عليهما السالم، من جتليات اجلفر األكربهذا األفق 

 :اخلضر يقول ملوسى، ل م ا جاء هذا الطامر وأخذ قطرة من ماء البحر مث ألقاهافقط أشري مىل هذا املشهد 
من  علمكم ومن علم األنبياء وعلم اخلالمق ما هو مال قطرة يف  :منُه يقول ؟لنا أتعلم ماذا يريد أن يقول الطامر

حبر علِم حُم م ٍد وآل حُم م د يف حبر علم وصي حُم م د صلوات اهلل وسالمه على حُم م ٍد وآل حُم م د وعلى مجيع 
الغيُب الزماين وهذا غيٌب حمدوٌد  وهو هناك غيٌب ثالث، هذه املرتبة اخلاصة بأهل البيت، األنبياء واملرسلني

أكثُر شيٍء ، يف الزمن احلاضر ويف املستقبلما يغيُب عن أذهاننا يف الزمن املاضي ، يف العامل الدنيوي
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املرتبة املتدنية اليت هي ال شيء ليست يتحدُث الناس عنه حينما يقولون غيب فإمنا يتحدثون عن هذه 
  .بشيء

يسألُه أن النيب ، أبو بصري يسأل اإلمام الصادق، ريع أمر ُّ عليهاسبشكٍل ، الروايةمذا نقرأ الرواية ومرت علينا 
اإلمام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه ، ألُف بابينفتُح له من كل باب ع ل م  علي ًا ألف  باٍب من الِعلم 

يعين وما هو بشيٍء يُقاُس مىل  ،كمن ُه ل ِعلم وما هو بذل :اإلمام قال، قال أبو بصري واهلِل هذا ل ِعلمبعد أن 
، ينفتُح من كل باب ألُف بابألُف باٍب من العلم ، ألُف باب وهذا األلف ليس للحصر، علم أهل البيت

وهل  :أبو بصري قال ،وما هو بذلك :اإلمام قال، علٌم ينفتح على علم وعلى علوم، يعين علوم ال حصر هلا
، والقضية أبعد من مسألة التشريعات الفقهية ،ا ُكل ُّ حالٍل وحرامفيه :اجلامعة وقال :هناك شيٌء آخر؟ قال

وهذا يشمل اجلانب التشريعي واجلانب التكويين  ،ُكل ُّ حالٍل وحرام  ،التشريعات الفقهية هي جزء من العلم
وقال ، يءما هو بش ،من ُه ل ِعلم وما هو بذلك :اإلمام قال صلوات اهلل وسالمه عليه، من ُه ل ِعلم :قال، أيضاً 
وكل ما يقول اإلمام شيء أبو  :ونفس الشيء ومن  عندنا مصحف فاطمة مىل أن يقول عندنا علم اجلفرمن 

من  عندنا ، من  عندنا :مىل أن يصل فيقول، من ُه ل ِعلم وما هو بشيء :اإلمام يقول، بصري يقول واهلِل من ه ل ِعلم
املاضي احلاضر املستقبل قبل هذا  ما كان وما هو كامن يعين ،عةل ِعلم ما كان وما هو كامن مىل أن تقوم السا

ُجِعلُت  :أبو بصري قال ،من  عندنا ل ِعلم ما كان وما هو كامن مىل أن تقوم الساعة ،العامل وبعد هذا العامل
 ، يعدها شيئاً ُكل ُّ هذه املراتب واإلمام ال  ،من ُه ل ِعلم وما هو بذلك :اإلمام قال، ِفداك هذا واهلِل هو الِعلم

األمر بعد األمر والشيُء بعد الشيء ما حيدُث بالليل والنهار  :قال ؟ُجِعلُت ِفداك فأي ُّ شيٍء هو الِعلم :قال
من  عندنا ل ِعلم   :مذا نأخذ الكلمة على سذاجتها فإن  هذا الكالم داخٌل يف العبارة السابقة ،مىل يوم القيامة

مذا ُأِخذت العبارة على أصاًل تلك العبارة رمبا تكون أوسع  ،الساعة ما كان وما هو كامن مىل أن تقوم
ما حيدُث بالليل والنهار األمُر بعد  ،هذا هو الِعلُم احلقيقي اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه عد  ، سذاجتها

ما كان وما هو   من  عندنا ل ِعلم   :ألن الكالم الذي قاله اإلمام ،األمر والشيُء بعد الشيء مىل يوم القيامة
  .كامن مىل أن تقوم الساعة

الذي يتبادر مىل ذهن السامع مىل ذهن أيب بصري مثالً يتبادر مىل ذهن أيب بصري قضية املوت واحلياة واألرزاق 
هذا هو  :اإلمام قال، واألعمار واحلسنات والسيئات وما جيري يف حياة الناس وحىت يف حياة احليوانات

ما حيدُث بالليل والنهار األمُر ، من العلم هو هذا ؟مذاً اإلمام ماذا يريد أن يقول، شيءالعلم ولكنه ما ذاك ب
مىل العلم احلضوري اإلمام يريد أن ُيشري مىل العلم اإلحاطي ، بعد األمر والشيُء بعد الشيء مىل يوم القيامة

حينما ، حاطة باألشياءحينما يكون لعلم املعصوم م، حينما تكون احلقامق حاضرة يف أفق علم املعصوم
َفِذِه وُكلُّ ِعلِمَك ناِفذ :يكون علم املعصوم يف هذه الدرجة احلديث  .الل ُهم  إن ي أْسأَُلَك من ِعلِمَك بأنـْ
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الل ُهم  إن ي أْسأَُلَك من ِعلِمَك  :الدعاء هنا يقول، ِعلُم اهلل ليس فيه مراتب، يتحدث عن مراتب يف العلم
َفِذِه وُكلُّ عِ  هذه املراتب يف خلقِه ، اهلل سبحانه وتعاىل ال يوجد يف علمِه مراتب أنفذ ونافذ .لِمَك ناِفذبأنـْ

حركة النواة والنوية ، حركة الذرات، علمهم النافذ يف كل مكان، وأعلى مراتب خلقِه حُم م ٌد وآُل حُم م د
اإلمام يريد أن ُيشري مىل  ، شيء يط بكلالـمحعلمهم ، الربوتون اإللكرتون النيوترون وما هو أصغر من ذلك

من الفرش يعين ، يف السماء األوىل ومن الفرِش مىل العرشكل شيٍء يف العامل الدنيوي يف العامل األخروي 
يُقال من ، ِمهاد الِفراش هي األرضـِمهادا ال، اهلل سبحانه وتعاىل جعل لنا األرض فراشاً ، من عامل الطبيعة

األمُر بعد  األمر والشيُء  :بالليل والنهار األمُر بعد األمر والشيُء بعد الشيءما حيدُث  ،الفرِش مىل العرش
حنُن يف هذا ، حقيقة ال تكرار يف التجلي، حقيقة ثابتة يعرفها أهل احلكمة، بعد  الشيء اإلشارة مىل حقيقة

كن أن حُتكم قضية التجلي ال مي، اآلن لسنا كنحُن يف اآلن الذي بعده بل ال يوجد هناك مقدار زماين
  .بزمان

يَسْأَلُهُ مَن فِي } :ل م ا نأيت ونقرأ يف سورة الرمحن املباركة، اآلية اليت تتحدث بأن اهلل يف سورة الرمحن

أن  اهلل سبحانه هل  :ُكل  يـ و ٍم ُهو  يف ش أ نٍ   {السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ * فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
! اآلية تريد اإلشارة مىل قضية ؟كل يوٍم هو يف شأن  وهل أن اهلل سبحانه وتعاىل مقيٌد بالزمان ؟وتعاىل متغري

اهلل سبحانه وتعاىل ال ، التكرر يف الفيض نقٌص يف الفيض، ألن الفيض اإلهلي ال يتكررال تكرار يف التجلي 
حنُن ، كل الوجود ليس أنا وال الوجود نفسُه يف اللحظة اليت بعدهاو ا هذه اللحظة اليت أنا فيه، انقطاع لفيضهِ 

ما حيدُث بالليل والنهار األمُر بعد األمر والشيُء بعد  ،هذه الصور تتجلى من فيضِه سبحانه وتعاىل، صور
ليات وذلك شأٌن عظيم وذلك هو سر علمهم صلوات هو محاطتهم بالتجهو ال تكرار يف التجلي  ،الشيء

، مذًا هناك غيُب الغيوب وهناك الغيُب االثنان والسبعوين ميكن أن نصطلح عليِه اجلفُر األكرب، عليهماهلل 
ومىل أمثال هذه الذوات هذا الذي يتجلى منه ما يتجلى مىل اخلضر مىل ميثم التمار مىل ُرشيد اهلجري 

من أنه ال يوجد الروايات  كما مر  علينا يف،  لكن يتجلى ما يتجلى منه حبسبهم حبسب حدودهمالطاهرة 
يا كميل القلوب ، خملوٌق يستطيع أن حُييط  بأمر أهل البيت بكمالِه وممنا البُد أن حُيددُه حبدودِه ُكلٌّ حبسبهِ 

يتحدُث عنه الغيُب الزماين هذا هو الغيب الذي ، وممنا يتجلى يف كل وعاٍء حِب س بهِ ، أوعية وخريها أوعاها
  .األعلى من الغيب اليت هي الغيُب احلقيقي الناس وال يذكرون املراتب

هو هذا الذي تتحدُث عنه أو يف املستقبل يف املاضي أو يف احلاضر الغيب الزماين ما غاب عن أذهاننا 
هذه قضية ميكن أن يُدركها ، يا تُعسًا حلظهم، الناس وُيشكلون بأن النيب وبأن أهل البيت ال يعلمون بهِ 

ميكن أن يدركها اإلنسان من طريق حساباٍت معينة أال يستطيع ا اإلنسان بعقلِه املتنبئون ميكن أن يُدركه
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وفقًا حلسابات وتأيت حساباهتم مضبوطة ودقيقة باالقتصاد العاملي  يتنبئواالكثري من اخلرباء االقتصاديني أن 
وهناك ، كما قالوا  للني السياسيني أن حيللوا األحداث السياسية وتأيت األحداثالـمحأال يستطيع الكثري من 

أمل يتحدثوا عن ُكتاب اخليال العلمي ،  همن كتب وحتد ث قبل سنني ِطوال وبعد ذلك صدقت حتليالت
الغيُب األكرب ، هذا جانٌب ضعيف من الغيب، وصدقت نبوءاهتمالتكنولوجيا والتطور وفقًا حلسابات معينة 

فإذا كان شخص  رمبا أن ُه ال يعلم ما وراء اجلدالكن اإلنسان حمدود ويف اجلفر األعظم هو يف اجلفر األكرب 
  .هنا جالس وخيرب مبا وراء اجلدار يتعجب منه ويرى بأن هذا اإلنسان قد بلغ  ما بلغ

وأمثال هؤالء ، يأتيين من حليتُه نفيشة وعقلُه ريشة :احلافظ رجب الربسي رضوان اهلل تعاىل عليه يقول
والنماذج موجودة يف عليٍّ بالغيب وُيصدقون فوااًل من الفوالني  ُيشككون يف علم األممة بالغيب يف علم

لو يأتيهم شخص يطمئنون له خيربهم بكالٍم أو مبكاشفٍة حمدودة يصدقون ويعتربون ذلك ، بكثرةحياتنا 
يف العامل األرضي ألن العامل األرضي الغيُب الزماين هو غيُب املاضي واحلاضر واملستقبل ، شيئًا من اإلعجاز

ولذلك ، مذا خرجنا من األرض فإننا سوف لن حُنكم بالزمان املاضي واحلاضر واملستقبلكوٌم بالزمان حم
املاضي واحلاضر واملستقبل وممنا األحداُث هي اليت النظرة العميقة للزمان أن الزمان جيتمُع يف نقطٍة واحدة 

واحلدث الذي يقُع ثانياً   املاضياحلدث الذي يقع أواًل سيكون يف، ُتشخُِّص املاضي واحلاضر واملستقبل
هذه الدقيقة قبل ، سيكوُن يف احلاضر واحلدث الذي ما وقع حلد اآلن سيكون ثالثًا سيكون يف املستقبل

حقيقة الزمان يف نقطٍة واحدة وممنا األحداُث ، قليل كانت مستقباًل اآلن حاضر بعد دقيقٍة ستكون ماضياً 
يف القضية ، هذا يف العمق الفلسفي ال يف القضية الفيزياميةتحرك واإلنساُن هو الذي يهي اليت تتحرك 

جداول اجلفر ، من حركة األرِض ومن حركة األفالك وتلك قضيٌة بديهيٌة معروفة يءٌ الفيزيامية الزماُن ناش
احلروف ، معتمدة على حروٍف هذه احلروف هلا عالمق وروابط حقيقية مع هذا العاملتتحرُك يف هذا األفق 

علُم اجلفر ورمبا ، مذًا حنُن نتحدث يف مرتبٍة من مراتب الغيب، هلذه العلوم هلا ارتباطات مع هذا العامل وفقاً 
احلاكم أن نستكشف شيئًا من املستقبل ولكن كما قلُت هناك قانون البداء علوم أخرى ميكننا من خالهلا 

النصوص اليت أوردها صاحب   بعد أن أوردتلذلك حتدثُت عن هذا املوضوع على كل هذه املستخرجات 
لكنين ركزُت على ما واحلقيقة أن املستخرجات كثرية ونصوصاً أخرى نقلتها من كتٍب أخرى كتاب املفاجأة 

بنقول ومبستخرجات غري موجودة يف الكتب األخرى وقطعاً هذا الكتاب تفرد  ألنجاء يف كتاب املفاجأة 
على مطالع مبستخرجاٍت أخرى غري هذه املستخرجات  أنا، املستخرجات غري حمصورة فقط يف هذا الكتاب

لو توفرت يف يوٍم من األيام رمبا مصادر هذه املستخرجات لكنين ال أوردها ال أذكرها ألنه ليس حتت يدي 
ألنين ال أريد أن أذكر شيئًا من دون أن آيت مبصدرِه ومال هناك مستخرجات كثرية غري أعرضها بني أيديكم 
أمُر مرورًا سريعًا على ، لكن حنُن واملصادر والكتبمبا أعجب من هذه املستخرجات هذه املستخرجات ور 
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يف احللقة السادسة والعشرين وهي أوُل هذه ، بعٍض من املقاطع اليت جاءت مذكورة يف كتاب املفاجأة
  احللقات اليت تدور حول موضوع ظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه أنا قرأت مجيع ما ذكره صاحب

مناذج من هذه ، أنا اآلن أريد أن أمر على مناذج منها، كتاب املفاجأة يف كتابِه من مستخرجاٍت جفرية
 املستخرجات:

أال ، أال فاعلموا :يقول، هذا هو كتاب املفاجأة 909 :من هذه املستخرجات مثاًل ما جاء يف صفحة
األمارات مجٌع ألمارة واألمارة ،  العالماتيعين -فاعلموا واكتموا وعند الوقت أعِلنوا على الدنيا األمارات 

أال فاعلموا واكتموا وعند الوقت أعِلنوا على الدنيا األمارات واستنفروا أهل العلم وصاحب  - هي العالمة
، من له القدرة على الكتابة -أهل العلم وصاحب القلم  -استنفروا كل هؤالء  -القلم ومن كتم  ما ع ِلم 
صاحب ، الكتابة العادية وممنا املراد الكتابة الذي ميلك بياناً ، تابة ليس املراد الكتابةمن له القدرة على الك

جُتيشون  -وهناك من أهل العلم من حيمل علمًا فيكتمُه  -ومن كتم  ما ع ِلم  -القلم الذي ميلك بيانًا 
أال فاعلموا واكتموا  - جتيشون الناس يعين هتيئون الناس ملن؟ لإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه -الناس 

وعند الوقت أعِلنوا على الدنيا األمارات واستنفروا أهل العلم وصاحب القلم ومن كتم  ما ع ِلم جُتيشون 
وِصغاُر شعٍب صرٌب وأمٌر ُمر ودماٌء تسيل باملسجد األقصى  -يعين قبل اإلمام  -ال فاعلموا أن قبلُه أ، الناس

وبفهر أوالد آدم  - الفهر هو الفأس -ر أوالد آدم يشخبون بالدم وبفهبأيديهم احلجر يضربون به كاملطر 
يشخبون بالدم رؤوس اخلزر ويهود العرب ناعقي الضالل فيتحول احلال ويدنو التمحيُص للجزاء وُكِشف  

أنا أقتطف مقاطع ،  903 :يف صفحة مىل أن يقول، يف املنطقة تتغريأي أن املعادالت السياسية  -الغطاء 
طاِلع أصحاب واعلموا أنكم من أطعتم  -ن هناك ومال فالنصوص قرأهتا يف احللقات املاضية من هنا وم

، واضحالعسكري الشيعي  احلديث عن املشروع السياسي -منهاج رسول اهلل السوداء سلك بكم الرايات 
وع  وما مر  يف تأريخ الشيعِة مشر ، الشيعياملستخرجات هنا تتحدث عن املشروع السياسي العسكري 

الدولة الصفوية مرت ومرت دوٌل أخرى ولكل زماٍن ، من اجلهة السياسية والعسكريةكاملشروع اإليراين 
واعلموا أنكم  -القرامن مذا مُجعت بكاملها تتضح الصورة ، لكن مذا أردنا أن جنمع كل القرامن، خصوصياتهُ 

داويتم من الصمم واستشفيتم من من أطعتم طاِلع أصحاب الرايات السوداء سلك بكم منهاج رسول اهلل فت
وفارق وال يُبعُد اهلل مال  من أىب الرمحة ونبذمت الثقل الفادح عن األعناق الُبكم وُكفيتم مئونة التعسف والطلب 

  .وسيعلم الذين ظلموا أي  منقلٍب ينقلبون العصمة
، ري املعادالت السياسيةوعن تغيف العبارات السابقة احلديث عما جيري يف فلسطني  الكالم تالحظون هنا

تغريت املعادالت السياسية يف فلسطني ويف بعد االنتفاضة انتفاضة احلجارة الناظر مىل األحداث يف املنطقة 
لكن قد تكون بعض التغريات خفية ، وهذه قضية واضحة ملن أراد أن يتتبع األحداثاملنطقة بشكٍل عام 
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والكالم عن طالع تتضح األمور بصورة واضحة لكواليس الباحث بدقة وبالتفاصيل والباحث يف ما وراء ا
السوداء القادمة من املشرق من خراسان بعبارٍة أخرى املشروع السياسي العسكري أصحاب الرايات 

  .الشيعي
مشروع الرايات السوداء يتحدث عن موقفهم ، وهو يتحدث عن بعض مالمح هذا املشروعيف موضٍع آخر 

وهتيُج  - ؟يف هذه املستخرجات 310 :ماذا يقول يف صفحة، و ظهور اإلمامعند ظهور اإلمام يف ج ؟مىت
ما أقرب هذه الكلمة مىل كلمة صاروخ  -مجوع أصحاب الرايات السوداء وينصبون ناراً عظيمة امسها صارخ 

ولرمبا لو كان املستخرج أستخرج النصوص بدقة لكان  -وهتيُج مجوع أصحاب الرايات السوداء  -
على الطريقة اليت يُعمل فيها باالستخراج تعتمُد يف نتامجها  روخ ألن املستخرجات اجلفريةاستخرجها صا

 وبتفاريع أخرى من العلمومحاطتُه باللغة ل هلذه اجلداول عمِ ت  س  مُ ـمجلتها ذكاء ال نموهلذه الطريقة مقدمات 
 مبعادن كثرية ددون أعداء اهللوهتيُج مجوع أصحاب الرايات السوداء وينصبون ناراً عظيمة امسها صارخ ويه -
سهام طول اجلبال يف قلبها ، ويهددون أعداء اهلل مبعادن كثرية أخالطاً مثُل الدامرة وأشكال كثرية - هتديد -

احُلممة هو  -هلٌب خيرتق األرض ويُفسد املاء واهلواء وال يرتك حيًا مال أكله كاحُلممة يرتكُه يغدو رمادًا 
هذه آثاُر  -كاحُلممة يرتكُه يغدو رمادًا تذروه الرياح من مل تدفنوه   -حرتاقًا شديدًا رتق بالنار االـمحالشيء 

هناك مذًا مشروٌع ، اخلطريةرمبا الكيميامية البيولوجية النووية أو أي نوع آخر من أنواع األسلحة األسلحة 
ٌب خيرتق األرض سهام طول اجلبال يف قلبها هل :تالحظون التعبري هنا، سياسٌي عسكرٌي شيعٌي واضح

وقضيُة  -ويُفسد املاء واهلواء وال يرتك حيًا مال أكله كاحُلممة يرتكُه يغدو رمادًا تذروه الرياح من مل تدفنوه 
ولرمبا القومية الرتكية هناك قوميات خمتلفة ان ميران ليس كلهم من الُفرس قضية اإليرانيني للعلم سكّ ، الُفرس

بأهنم شعٌب وقبامل ختتلف عن مذا أردنا أن حنسب اخلراسانيني ، الفارسيةقد تكون أكثر عددًا من القومية 
  .ولكن هذا املصطلح مصطلح الُفرس يُطلق على أهل هذه األرض، على أي حالٍ ، القبامل الفارسية

لنرتك ومىل أحاديث املخالفني ومىل أحاديث أهل البيت حنُن مذا أردنا أن نرجع مىل آيات الكتاب الكرمي 
ومىل اآلية مذا نذهب يف الكتاب الكرمي مىل سورة حُم م د صلى اهلل عليه وآله ، حاديث  أهل البيتاآلن أ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا } :طبعًا هي جاءت يف سياق، الثامنة والثالثني

اآلية الثامنة  {ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْيَ}وتستمر اآليات  {أَعْمَالَكُمْ

هذه اآلية  {وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} :والثالثون يف هذا السياق مىل أن تقول

ال أذهب مىل رواياتنا  {وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} ة والثالثون من سورة حُم م دالثامن
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هذا هو تفسري الطربي وهذا هو اجلزء اخلامس والعشرون والسادس ، ألذهب مىل كتب املخالفنيالشيعية 
مذا نذهب ، الطبعة األوىلط وتعليق حممود شاكر دار محياء الرتاث العريب ضب، من تفسري الطربيوالعشرون 

  :تأيت اآلية الثامنة والثالثون من سورة حُم م د، 77 :يف صفحةمىل اجلزء السادس والعشرين 
عن أبي هريرة َلم ا ، 71 : صفحةيفيف ذيل اآلية  {وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ}

يا  :كان سلمان إلى جنب رسول اهلل فقالوا }وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ{ :نزلت
منكب فضرب النبي على  -أبو هريرة  - :قال ؟رسول اهلل من هؤالء القوم الذين إن تولينا استُبِدلوا بِنا

  .سلمان فقال من هذا وقومِه والذي نفسي بيدِه لو أن الدين تعلق بالثريا لنالتُه رجاٌل من أهل فارس
هذا وقومه ولو كان الديُن عند  :سلمان فقال فضرب على فخذ :73 :يف صفحة وأيضًا نفس الكالم

من  73و 71 :ِه يف صفحةيف تفسري وعدة روايات يوردها املفسر الطربي  - الثريا لتناوله رجاٌل من فارس
  .اجلزء السادس والعشرين
، راجع أحاديثهُ ، املكتبة التوفيقية، من تفسري ابن كثري اجلزء السابع والثامن وهذا هولنذهب مىل ابن كثري 

كُمْ ثُمَّ لَا }وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَ :اآلية 000 :صفحةيف اجلزء السابع ، أحاديثه ناصر الدين األلباين

 :فضرب بيدِه على كتف سلمان الفارسي ثم قال :عن أبي هريرة ونقل نفس الحديث يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ{
  .البن كثريهذا تفسري القرآن العظيم  - هذا وقومُه الذين يستبدل اهلل بهم العرب

دار محياء الرتاث هو اجلزء السابع  هذا، يف تفسري القرآن باملأثور جلالل الدين السيوطيوهذا الدر املنثور 
}وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا  :اآلية 333:صفحة، ميالدي 0110الطبعة األوىل العريب 

سْتَبْدِلْ }وَإِن تَتَوَلَّوْا يَ :رسول اهلل هذه اآلية عن أيب هريرة تال :نفس الكالم 333 :يف صفحة أَمْثَالَكُمْ{

يا رسول اهلل من هؤالء الذين إن تولينا استُبِدلوا بِنا ثم ال  :فقالوا قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ{
لو كان هذا وقومه والذي نفسي بيده  :فضرب رسول اهلل على منكب سلمان ثم قال ؟يكونوا أمثالنا

  .من فارس لتناوله رجالٌ اإليمان منوطاً بالثريا 
والقضية وهي من أشهر تفاسري القوم تفسري ابن كثري وهذا تفسري الدر املنثور ، تالحظون هذا تفسري الطربي

احلاكم ، الرتمذي نفس املعىن نفس األحاديث رواها يف صحيحِه صحيح الرتمذي، ال تقف عند هذا احلد
يف تلخيص وحىت عاِلمهم الذهيب ، نيالنيشابوري نفس هذه األحاديث رواها يف مستدركِه على الصحيح

صحيحة على من أن هذه الروايات وأي د ما ذكرُه احلاكم النيشابوري نقل هذه األخبار مستدرك الصحيحني 
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هذا الروايات وكذلك الطحاوي كذلك يف كتابِه يف جمموعة حديثِه الطحاوي ذكر ، مسلم يف صحيحهِ  طشر 
من أن هذه ذكرت هذه الروايات من كتب علماء املخالفني ة البغوي يف مصابيح السنة ومصادر أخرى كثري 

وكانت هذه الروايات يف الوقت الذي كانت فيِه ، ُتشري مىل ميرانُتشري مىل خراسان اآلية تشري مىل الُفرس 
لكنها ل م ا انتشر فيها وموجودة يف الكتب كانت هذه الروايات متداولة خمالفة ألهل البيت  ميران ُسنية 

وصار الكالم أن وُغّيبت هذه األحاديث طُِمست وُضّيعت وركب اإليرانيون يف سفينة النجاة  التشيع
العداء ليس لإليرانيني ، هذه هي القضية الواضحة، اإليرانيني صاروا جموسًا وصار احلديث عن جموسية ميران

صار يف سفينة أهل البيت ألن الُفرس ر ِكبوا ، العداء ليس للفرس العداء ألهل البيت، العداء ألهل البيت
منتشرة وموجودة يف كتب أما قباًل وأكثر أممة املخالفني من الُفرس كانت هذه الروايات ، الُفرس جموساً 

أن املشروع يؤيد أن االستبدال ، وهذا الكالم يؤيد هذه املضامني، ويف كتب السري ويف كتب التأريخالتفسري 
هذه حقامق واضحة وناطقة بني وال تقرباً لإليرانيني اً لإليرانيني هذا ليس مدح، سيكون يف هذه اجلهةالنبوي 

  .أيدينا
ومؤلف  ؟ماذا يقول 391 :وعالمم هذا املشروع الشيعي يف مستخرج من املستخرجات اجلفرية يف صفحة

وينقل أيضًا من كتاٍب  391 :يف صفحةيف هذا املستخرج ، حممد عيسى داود رجل سين، الكتاب ُسين
ليس عند رجٍل شيعي والكالم كله مأخوذ يف أجواء سنية يف ، أيضاً ب موجود عند رجٍل سين هذا الكتا

وعن هنايات يتحدث عن عواقب األمور املستخرج اجلفري  391 :يف صفحة، أجواء خمالفة ألهل البيت
 لرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرياً{} إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ اوحتُِب ُّ الناُس ُكل  آِل البيت  -األمور 

بنا  -انتبهوا مىل هذه العبارة  -باحلق  -مكتوب وآلِه  -صلى اهلل عليه وآله وسلم فواهلل الذي بعث  حُم م داً 
مله مال فما تقولون يف عقوٍل تعقل فواهلل الذي ال حىت ال يبقى حجٌر مال سجد  هلل يفتح اهلل الدنيا باإلسالم 

وبنا يدفع هو بنا خيتُم اهلل وبنا ميحو، فواهلل الذي ال مله مال هو بنا خيتُم اهلل وبنا ميحو اهلل ما يشاء ويُثبت 
فال هتجروا ويل اهلل وادعوا اهلل له فإنه حيمل ثقل اجلبال وبنا يُنزُِّل الغيث الزمان الك ِلب اهلل عن كل بين آدم 

ولتعلمن يد ولد آدم حُم م ٍد صلى اهلل عليه وآله وسلم ما يلُج الليل والنهار على كتفه وليبلغن دين سيدنا س
أنا فقط أقرأ على مسامعكم وأذكركم ما جاء يف الزيارة املطلقة األوىل ، مسعتم هذه العبارات -نبأُه بعد حني 

مه عليه ماذا نقرأ املروية يف الكايف الشريف عن ممامنا الصادق صلوات اهلل وسالمن زيارات سيد الشهداء 
مرت علينا  - ِبُكم يـُبَـي ُن اهلل الَكِذب وِبُكم يُباِعد اهلل الَزماًن الَكِلب، َمن أرَاَد اهلل َبَدأ ِبُكم - ؟يف الزيارة

وِبُكم يُباِعد اهلل الَزماًن الَكِلب وِبُكم  -وبنا يدفع اهلل عن كل بين آدم الزمان الك ِلب  :نفس الشيء العبارة
وِبُكم َيْمحو َما َيَشاء ويـُْثِبت وِبُكم يَفكُّ الِذل  من  -مرت هذه العبارات  -  وِبُكم َيْخِتُم اهللفـََتح اهلل
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كِشُف اهلل وِبُكم ُتْخِرُج األرُض ِثمارَها ِبُكم تـُْنِزُل السماُء َقطَرها ورِزَقها وِبُكم يَ  :مىل أن تقول - رِقابِنا
وِبُكم ُتَسب ُح األرُض التي َتْحِمُل أبَداَنُكم وَتسَتِقرُّ ِجباُلها على مراسيها  الَكْرب وِبُكم يـُنَـز ُل اهلل الَغيث

 - والَصاِدُر عم ا ُفص َل من أحكام العبادإرادُة الَرب  في َمقاِديِر أمورِه َتهِبُط إليُكم وَتصُدُر من بيوتكم 
 ؟الشريفةعاين املوجودة يف هذه الزيارة هي نفس املأال تالحظون املعاين املذكورة يف هذا املستخرج اجلفري 

واملست خرُِج الذي أستخرج ُسيٌن خمالٌف ، هذا مستخرٌج جفري من كتاٍب ميلكُه سيٌن خمالٌف ألهل البيت
الٌف خُماِلٌف ملنهج الكتاِب حني أقول خمُ ، هنا سيٌن خمالٌف ألهل البيت بوالكاتُب الذي يكتألهل البيت 

  .ما قيمة احُلّب مذا كان هذا احُلّب خياِلُف املنهج، فسٍه ُحب اً رمبا حيمُل يف ن، والعرتة
: ويُنِذُر الروم 331 :وهو يتحدُث عن ممام زماننا يف صفحةمن هذه املستخرجات يف مقطٍع من املقاطع 

مة وكل -ويُنِذُر الروم بإطالِق سراح موٍت فتاك حمبوٍس بقنينٍة عجيبة  -اإلمام  -بإطالِق سراح موٍت فتاك 
ويُنِذُر الروم بإطالِق سراح موٍت فتاك حمبوٍس بقنينٍة  -كبسولة الصاروخ ،  هي نفس كلمة كبسولةقنينة 

هتدد بسالٍح أيضاً أمسُه الصارخ وتالحظون الرايات السوداء  -عجيبة فينذرهم املهدي سالحاً أمسُه الصارخ 
كقذف   ه صوُت الزلزال ويأكل هام البشرفينذرهم املهدي سالحًا أمسُه الصارخ ل - مر  علينا قبل قليل

خترُج من مكمٍن وخمبأ وتطرُي يف السماء عاليًا جدًا مث  نارًا هاملة من باطن األرض الربكان ملن رأى الربكان
وله ناٌر ال تُبقي وال تذر ينادي على الروم أهنا لواحٌة ملن  هتبُط مبوٍت ينزُع الناس كأهنم أعجاز خنٍل منقعر

وينصبون نارًا عظيمة  :جع مىل ما مر  من كالٍم قبل قليل يف وصف سالح الرايات السوداءمذا نر  -غدر 
كاحُلممة هلٌب خيرتق األرض ويفسد املاء واهلواء وال يرتك حيًا مال أكله   - ؟ما هو تأثريها -أمسها صارخ 

زُع الناس كأهنم أعجاز خنٍل مث هتبُط مبوٍت ين :نفس الشيء -من مل تدفنوه يرتكه يغدو رمادًا تذورُه الرياح 
هذه املعاين ، ألن هذه املعلومات قريبة من عندناأنا أورد هذه املعلومات  -منقعر وله ناٌر ال تُبقي وال تذر 

حنُن يف هذه األجواء اليت تتحدث عنها هذه ، موجودة يف عصرنا من مل تكن بكاملها فبداياهتا موجودة
  .املستخرجات

وال تتفرُق األرض  :313 :تحدُث عن الواليات املتحدة األمريكية يف صفحةمثاًل هذا النص الذي ي
هي ممنا الناس يسموهنا جديدة ألهنا اكُتِشفت بعد ذلك ومال ما هي جبديدة  -اجلديدة وما هي جبديدة 

وما هي  - على وحدهتاتبقى على قوهتا  -وال تتفرُق األرض اجلديدة  -قدمية كبقية األراضي القدمية 
أمريكا ، أصاًل من يقرأ التأريخ ويتابع تفاصيل نشوء أمريكا - لتنتظرهُ  مرميبن  دة ممنا تعتصُم باملسيحجبدي

هي أرُض امليعاد وأن نشأت على يد أقواٍم كان قسٌم منهم يفكر هبذه الطريقة من أن هذه األرض اجلديدة 
حني ، سيُح ينزُل يف هذه األرضواملهي أرُض امليعاد ، هذه األرض هي األرض اليت سينزل فيها املسيح

بدأت هجرة التطهرييني من الربوتستانت من بريطانيا ومن سامر بقاع أوروبا كان هناك قسم من الناس من 
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هناك جمموعات الذين أسسوا أمريكا والواليات املتحدة األمريكية يفكرون هبذه الطريقة وال زال مىل اآلن 
موعات الـمجبوش مثاًل وحىت اآلن  ما يتحدُث عنه اإلعالم يف زمان ،موعات اإلجنيلية كثريةالـمج، مجنيلية

موعات اإلجنيلية الـمج املسيحية موعات الصهيونيةالـمجأو موعات املسيحية املتصهينة الـمجاليت تسمى ب
هي معجزٌة  ن الواليات املتحدة األمريكيةأهؤالء يعتقدون ب يف تعصبهم الذروةالبعض منهم من الذين  بلغوا 

اليت ما امتلكتها دولة من الدول عرب التأريخ ها وأعطاها هذه القدرة اهلاملة أأن اهلل سبحانه وتعاىل هيمهلية 
يف الُبعد يف الواليات املتحدة األمريكية يف مجيع االجتاهات القوى املرتاكمة املوجودة ، وهذه حقيقة

، األديب، الثقايف، العلمي، يف كل جانب، التجاري، الصناعي، االقتصادي، يف الُبعد الزراعي، العسكري
هناك تراكم لقوى ضخمة هاملة ما مر  يف تأريخ البشرية دولة من الدول يف أي جهٍة من اجلهات ، الفين

وهذه املعجزة اإلهلية ُهيئت ، متتلك هذه القدرات لذلك هناك منهم من يعتقد بأن هذه معجزة مهلية
بني الواليات املتحدة األمريكية وبني ومن هنا نشأت العالقة ، الستقبال املسيح لتمهيد األمر للمسيح

  .مسراميل يف جانٍب منها
الشعب األمريكي ديانات وِفر ق وجمموعات ، أنا ال أقول بأن الشعب األمريكي كلُه يفكر هبذه الطريقة أبداً 

واملشارب واألفكار واآلراء ولن جتد  بلدًا يف العامل مثل الواليات املتحدة األمريكية ختتلف فيه األذواق 
وال أقول بأن كل املسيحيني ، أنا ال أقول بأن الشعب األمريكي كله يفكر هبذه الطريقة هذا أوالً ، والنظريات

يف أمريكا يفكرون هبذه الطريقة فاملسيحيون مذاهب وكنامس واجتاهات خمتلفة وكذلك ال أقول بأن كل 
جمموعات حىت لو كانت قليلة موعات الـمجموعات ولكن هذه هناك جم، اإلجنيليني يفكرون هبذه الطريقة

هلا هلا التأثري يف الوسط االقتصادي مؤثرة ألن هلا التأثري يف الوسط اإلعالمي هلا التأثري يف الوسط السياسي 
بأن الواليات املتحدة األمريكية هناك جمموعات حتمل مثل هذا التفكري  التأثري يف مفاصل القرار األمريكي

ي معجزة اهلل يف األرض ومذا مل تقم بواجبها يف التمهيِد لنزول السيد املسيح فإن اهلل سبحانه وتعاىل ه
وهذه الفكرة كانت موجودة يف البداية عند جمموعة من ، سيُنزل عليها عذابًا وسخطًا ميحقها وينهيها

موجودة يف كتب التأريخ  من أراد أن يدرس التأريخ األمريكي هذه القضايا، الربوتستانتالتطهرييني 
وهناك ناس  -مرمي لتنتظرُه بن  وما هي جبديدة ممنا تعتصم باملسيحوال تتفرق األرض اجلديدة  -األمريكي 

ويكذبون على اهلل  -ألهنم يتصورون أن هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة يعين يعتقدون هبذه العقيدة 
ومن هنا ميكن أن  -ولكن الكذاب الدجال يُد جُِّل تدجياًل  ولدًا وما كان معُه من ملهمن فما اختذ اهلل 

ألن كل مظاهر ف الواليات املتحدة األمريكية ااكتشنتلمس حركة الدجال اليهودي أهنا بدأت منُذ بدايات 
حتدثُت عن الدجال ، وله صوربرنامج الدجال يف أصلِه هو الربنامج اإلبليسي  هي مردها مىل مبليسالدجل 

الدجال اليهودي دجاٌل مشرتٌك بني املسيحيني واليهود ، وعن الدجال اليهوديلدجال الناصيب الشيعي عن ا
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ولكن الكذاب الدجال يُد جُِّل تدجياًل ويُزيُِّن القواطع اخلمسني  -ولكن أصابع اليهود هي اليت حترك املسألة 

القواطع  -ويُزيُِّن القواطع اخلمسني  {مْألُزَيِّنَنَّ لَهُ} :مر  علينا يف اآليات يف سورة احِلجر، هو يزينها -
اآليت من حبل صهيون ويربط املدامن اخلمسني حببل بين مسراميل بزهرة احلياة الدنيا  -اخلمسني الواليات 

ويسموهنا بالد األمارك ويكون قامدها مع بين مسحاق وبين مسراميل يبغي الفساد يف األرض وعلوًا للظاملني 
جيمُع أمشاج الناس على لغتهم ويدعوهم  - أمشاج يعين األصول واألعراق املختلفة - جيمُع أمشاج الناس

فهم ُحك اٌم  :مىل أن يقول 313 :النص طويل ميكنكم أن تراجعوه يف صفحة، مىل أن يقول - بدعوهتم
من فوق م عيوٌن تتلصص هلوتكون على أطراف األرض يعرفون ما جيري فيها يف مسارات الطول والعرض 

ال توجد قطع حبرية أكرب من هذه جوار يعين هذه حامالت الطامرات  -اب وجواٍر بالبحار كاألعالم السح
هبيئة  وجواٍر بالبحار كاألعالم خيزنون النار هبا -القطع يف العامل فقط متتلكها الواليات املتحدة األمريكية 

تالحظون كل هذه ، مىل آخر الكالم -تنشر نشرًا وترمي كالقصر هلبًا  -هذا الوقود النووي  -ماٍء وتراب 
  .األجواء هي أجواء عصرنا

 :يف صفحة، اها عالمة العالماتأقوى العالمات وحسب املستخرج اجلفري مسّ  هيمىل عالمة العالمات و 
آيتُه عجٌب ألن احلد ث  الذي صار يف  -وآيتُه عجٌب هلا أمارات عالمة العالمات صاِحُب ِمصر  :300

يف أفريقيا هلا ، ِمصر هلا خصوصيتها، داث السياسية يف املنطقة ويف العاملمصر هو أعجب األح
، أبرز دولتني يف مشاهلا مصر ويف جنوهبا جنوب أفريقيامذا أردت أن تنظر مىل القارة اإلفريقية ، خصوصيتها

أن تنظر مىل  مذا أردت، أكثر دولتني مؤثرتني يف القارة األفريقية يف مشاهلا مصر ويف جنوهبا جنوب أفريقيا
فمصر هي مذا أردت أن تنظر مىل البالد العربية ، الدولة األوىل مصرالقسم العريب من أفريقيا مشال أفريقيا 

مذا أردت أن تنظر مىل منطقة الشرق األوسط فهي من محدى الدول الكبرية املؤثرة وهكذا يف ، الدولة األوىل
، صاحب مصر، قول عنها أبنامها مهنا أم ُّ الدنياحوض البحر املتوسط مصر هلا خصوصيتها رمبا كما ي

أتعلمون بأن الذين خططوا هلذه ، وحاكُم مصر مل يتوقع أحد أن خيرج من قصرِه ومن سلطانِه هبذه الطريقة
هم أيضًا يئسوا من خروجِه حينما ألقى اخلطاب الذي متسكن فيه وتظاهر حببِه ِلمصر ولشعب مصر الثورة 

الكثري من الذين كانوا يف ميدان التحرير تركوا امليدان ، كان خطابًا عاطفياً ،  الكالم وسعى سعيًا عاطفيًا يف
الذين هم شباب الفيس بوك حيب مصر وقد وعدنا وعودًا حسنة ولذلك الشباب وقالوا بأن الرجل 

يفعلون  وحتريوا ماذااختلفوا فيما بينهم ، أصاهبم اليأسوالقاممون على تلك النهضة القاممون على الثورة 
املعركة اليت هم يسموهنا ، حني هجم أعوان مبارك على ميدان التحرير ؟مىتلكن القضية أعاد هلا اجلذوة 

املعركة اليت مسيت معركة اجلمل حينما هجم ، والبعض يستهزئ هبا يسميها معركة اجلحشمعركة اجلمل 
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أرادوا أن يفرقوا الناس احليوانات على على مجٍل وعلى خيول أعوان مبارك من املخابرات ومن رجال األمن 
، انقلبت األمور بشكٍل آخر ومال ما كانوا يتوقعون أن هذا الطاغية يف ميدان التحريروحدثت املعركة 

ألنه مجع  مىل طغيانِه طغيان عبد الناصر وطغيان السادات طاغية من أعىت الطغاة ، سيسقط هبذه السهولة
الذين حتدثوا عنه وبالنسبة حلسين مبارك ، أن هذا الطاغية سيقع لذلك ما كان أحد يتوقع، ومجع خربهتما

  .من جيرؤ أن يتحدثبعد سقوطِه قطعاً ومال يف أيام حكمِه 
حتدثوا عن عدامِه السافر ، وعجيبة يف حياة هذا الرجلالذين حتدثوا عنه بعد سقوطِه حتدثوا عن أشياء غريبة 

حتد ثوا عن ، من أُناٍس كانوا يعملون معهنة مبثل هذا الكالم مشحو والصحف املصرية ، لكل شيٍء يرتبط باهلل
وحتدثوا عن أن أبغض صوت مليه كان صوُت لكل العناوين الدينية هلل ولكل ما يرتبط باهلل عداٍء سافر 

، بعيدة عن اهلل، حياة بعيدة عن الدين، حينما كان يسمع صوت القرآن كان يتنفر مىل أبعد احلدود، القرآن
مة تدخل من وكانت السيارات السوداء املعتّ ى أكثر أوقاتِه مع فاتنات السينما املصرية قضّ ، لذامدها حياة كل

ُمع ّتمة اليت حتمل احلسناوات ـكل سيارة تأيت مىل قصرِه تُفت ش مال السيارات السوداء ال،  دون تفتيش
سم ة الشريف يتحدثون عنه االصفو  ،األوامر من الرميس مباشرةً ، كانت ال تُفّتشحسناوات السينما املصرية  

كما يقولون هم املطلعون كان وزيراً للفرفشة والنعنشة بتاعة   ؟ما هي وظيفتُه األوىل، الالمع يف النظام املصري
ول م ا بأنه كان راغبًا يف أحد الفنانات املصريات سامق من سواقِه ُحسين مبارك ينقل أحدهم ، السيد الرميس

سافرت مىل السعودية وبعد مدة رجعت ، رفضت واعتذرت بأهنا مسافرة مىل السعوديةذهبوا إلخبارها بذلك 
هو ، قالوا له لقد عادت فالنة، أخربوا ُحسين مبارك بذلكجبات الـمحمن الفنانات  فرجعت وهي حمجبة

هو قنطار ، انطار يعين قنطار، لرمبا يشري، صارت منطار اطن، قد مسع عنها بأهنا حتجبت قال ما تنفعنيش
هذه األجواء اليت كان ، صارت انطار اطن رمبا يشري مىل أهنا قد فقدت رشاقتها مثالً ، وزن كبري من القطن

مل يتصور أحد أن يسقط هبذه ، حياة كلها طغيان، يعيُش فيها وكان وراء كل جتارة لتاجر هو وأوالدهُ 
عرب التأريخ العريب ، آجاًل ومن عاجالً  منوما جيري يف مصر تأثرياتُه ستنتشر يف املنطقة ، الطريقة ولكن سقط

على املستوى العلمي ، على املستوى العسكري، يف مصر على املستوى السياسيكل األحداث اليت جرت 
البوابة مىل التأثري يف ، تبدأ من مصركل التأثريات تنتشر يف البالد العربية على املستوى األديب والفين  ، والثقايف

قلبُه حسن ورأسه حُمم د ويغري هلا أمارات وآيتُه عجب صاحب مصر عالمة العالمات  -البالد العربية مصر 
ه حممد قلبُه حسن ويغري اسم اجلد رأس، وقلُت بأن حسين مبارك هو حممد حسين سيد مبارك -أسم اجلد 

من من خرج من قصرِه ، يعين من خرج من دامرة احلكم -من خرج  -فقد حذف أسم جدِه األصلي سيد 
وقد  املهدُي على األبواب -فاعلم أن املهدي سيطرق أبوابكم  -وهو مودٌع يف السجن اآلن انِه سلط

هذا الكتاب مؤلف ، ة صرحية وهذا الكتاب مؤلف قبل هذه األحداثحدثت هذه العالمة عالمة واضح
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ف هذا الكتاب أُلِّ  -من خرج فاعلم  - 0110 :وهذا الكالم موجود يف الكتاب منذ سنة، 0110 :سنة
 من خرج -أُلِّف هذا الكتاب وطُبع بعد ذلك  0110 :سنة، حىت قبل أحداث احلادي عشر من سبتمرب

أنا أقول قريباً ، قريبًا قريباً  -فاعلم أن املهدي سيطرق أبوابكم  -طانِه من قصرِه لخرج من حكمِه من س -
هو  هو التمهيد -طريوا مليه  - األبواب قبل أن يقرع -فقبل أن يقرعها  -ويرونُه بعيدًا ونراه قريبًا  قريباً 

 -فقبل أن يقرعها طريوا مليه يف قباب السحاب أو أتوه زحفًا وحبوًا على الثلج  -التهيؤ واالستعداد 
، وعن زماننا وعن هذه اآلنات اليت حنُن نعيُش فيهامستخرجاٌت جفريٌة واضحٌة جدًا تتحدُث عن أيامنا 

وحني أقول ، ة ُتشرُي بشكٍل واضح مىل أن هذا العصر هو عصُر الظهورأعتقد أن هذه املستخرجات اجلفري
ُت ذلك الستبقيُت ركلو أد :كما يف رواية باقر العرتةحنُن يف زماٍن قريب  بأن هذا العصر هو عصر الظهور 

ل منها صورة واحدة يتضح اجلزميات وشكّ ألنه لو فكر اإلنسان يف كل هذه  -ذا األمر ب ه  احِ نفسي لص  
، وخرُي عبادة أميت وأفضل عبادة أميت كما قال صلى اهلل عليه وآله وسلم انتظار الفرجر بأن الفرج قريب األم

  .واخلالصة واضحةواآلن مررت عليها ألصل مىل خالصة اليت مر  احلديُث عنها هذه اجلهة األوىل 
نت بأن الدجال وبيّ ، وان الدجالوحتدثُت عن عن ها وحوهلا األحاديُث املعصوميةعناجلهة الثانية اليت حتدثت 

بأنُه من الشيعة ممن ينتحُل مودة أهل البيت هلو أشُد فتنًة من وذكرت ما جاء عن اإلمام الرضا دجاٌل شيعي 
الدجال وأشرت مىل الرواية الواردة عن اإلمام احلسن العسكري من أن من الفقهاء من هو أضر على ضعفاء 

بأن لكن قد يسأل سامل ، مر  الكالُم يف ذلكاحلسني وأصحابه  معاوية علىبن  شيعتنا من جيش يزيد
واضح يف هذه القوة والدجال يف مشروعِه اليهودي الدجال يف مشروعِه األموي واضح يف شخص السفياين 

اخلراساين ميثل املشروع السياسي العسكري ، املتفرعنة وهذه الدول اجلبارة اليت تسيطر على مصري العامل
يف زمٍن قريب جداً من ماين شخٌص ال تتضُح صورتُه وممنا تتضح صورتُه وتتبدى معامل مشروعِه الي، الشيعي

! ؟مذًا أين هو الدجاُل الشيعي، الظهور رمبا يف سنة يف وقت ظهور السفياين فهو والسفياين كفرسي رهان
ن مصاديق الدجال السفياين من مصاديق دجال األموي وهذه الدول املتفرعنة القوية هي م ؟أين صورتهُ 

  ؟مذاً أين هو الدجاُل الشيعي، اليهودي
لفكر هو ا، دجال الشيعي هو فيما بينناال، الدجاُل الشيعي أواًل لنلقي نظرة على بعٍض من عالماتهِ 

هؤالء العلماء املنحرفون عن أهل البيت الذين هم أضر على ضعفاء الشيعة من ، املنحرف عن أهل البيت
اإلمام هنا ، نا منها هذه املضامنيرماليت قيف نفس الرواية نفس الرواية ، وأصحابه جيش يزيد على احلسني

وَكَذِلَك َعَوامُّ اُم ِتنا إذا  -هذا هو حبار األنوار اجلزء الثاين  ؟ما هي عالممهم، يبني لنا عالمم هؤالء الفقهاء
قد تكون  - على حطام الدنيا وحرامها والتكاُلبَ والعصبية الشديدة َعرِفوا من فُقهاِئِهم الِفسَق الظاهر 

وَكَذِلَك َعَوامُّ اُم ِتنا  - لكن هناك قضايا واضحة تأيت الرواية على ذكرها، غري واضحة هذه القضايا خمفية
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قد ال  - إذا َعرِفوا من فُقهاِئِهم الِفسَق الظاهر والعصبية الشديدة والتكاُلَب على ِحطام الدُّنيا وَحراِمها
أن يستشفوها نة ميكن للناِس وبيّ لكن هناك عالمات واضحة ، مور واضحة وجلية للجميعتكون هذه األ

إذا َعرِفوا من فُقهاِئِهم الِفسَق الظاهر والعصبية الشديدة والتكاُلَب  - ؟ما هي هذه العالمة، وأن يعرفوها
من  يعين حياربون - وإهالَك من يتعصبوَن عليه -يُهِلكون  - على ِحطام الدُّنيا وَحراِمها وإهالكَ 
 - وإهالَك من يتعصبوَن عليه وإن كاَن إلصالح أمرِه مستحقاً  -يتعصبون عليه حربًا تؤدي مىل هالكِه 

وإهالَك من يتعصبوَن عليه وإن كاَن إلصالح أمرِه  -يستحق أن ال يُعامل هبذه املعاملة ومن كان هو 
ورمبا  - والترفرفَ  -واملعىن واحد  - ترفقوال :ويف نسخة - والترفرفَ  - ؟وماذا يفعلون - مستحقاً 
والترفرَف بالبر  واإلحساِن على من تعصبوا  - ؟من يُدللون، يعين يُدللون، أكثر وضوحًا يف املعىنالرتفرف 

رمبا األوصاف ، ميكنكم أن جتدوهااحبثوا عن هذه األوصاف  - له وإن كان لإلذالل واإلهانِة مستحقاً 
وَكَذِلَك َعَوامُّ اُم ِتنا إذا َعرِفوا من فُقهاِئِهم الِفسَق الظاهر  -ن جيدوها األوىل يصعب على الناس أ

رمبا هذه األمور ال يتمكن اإلنسان أن  - والعصبية الشديدة والتكاُلَب على ِحطام الدُّنيا وَحراِمها
حقاً وإهالَك من يتعصبوَن عليه وإن كاَن إلصالح أمرِه مست -يشخصها لكن هذه القضية واضحة 

وإن كان لإلذالل واإلهانِة  -يعين من مجاعتهم اخلاصة  - والترفرَف بالبر  واإلحساِن على من تعصبوا له
بالتقليد  مستحقًا َفَمن قـَل َد من عوام نا مثَل هؤالء الُفقهاء فهم مثل اليهود الذيَن ذم هم اهلل تعالى

  .العالمم واضحة - لفَسقة فقهائهم
اليت مر  أو الُبرتية موعات الب رتية الـمجولذلك هذا الربنامج سيتجلى يف برنامج الدجال  يفالعالمات صرحية 

وتقاتله وخيرجون من صلوات اهلل وسالمه عليه تشهر سيوفها يف وجه اإلمام احلجة احلديُث عنها اليت 
ُء القرآن فقهاٌء يف قـُر ا :قالت، قوا املصاحف يف رِقاهبم الروايات هكذا قالتمن الكوفة وقد علّ  النجف

برتمت أمرنا  :اإلمام السجادبن  عليٍّ بن  حني قال هلم زيد، خيرجون على اإلمام وهم الُبرتية أو الب رتية، الدين
تُعادون فاطمة  :قال، بأننا نوايل أبا بكٍر وعمر ونُعادي أعدامهما :حني قالوا، تُعادون فاطمة، برتكم اهلل

الُبرتية هم الذين يتحرك يف هؤالء الذين يبرتون الفكر الشيعي ، نا برتكم اهللبرتمت أمر ، ففاطمة من أعدامهما
يتحركون عن ألنه هناك الكثريون سواء حتركوا يف ذلك عن علٍم أو عن جهل أوساطهم برنامج الدجال 

هذه القضية ستتجلى بنحٍو ، على صوابمن أُناٍس يعتقدون بأن هؤالء جهٍل ألهنم يستقون هذا الفكر 
  .الروايات حتدثنا هكذا، هؤالء سيكونون يف ضمن جيش اإلمام املهدي حىت بعد ظهورهِ ، رأكث

يزيد اجلعفي عن اإلمام الباقر بن  الرواية يرويها جابر، عن اإلمام الباقرهذه الرواية يف تفسري شيخنا العياشي 
حتى إذا  -ري مىل موطن الشاهد الرواية فيها تفاصيل أنا أش ؟من حىت مذا التقوا - حتى إذا التقوا :يقول -



 الحلقة الحادية والثالثون وات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صل

- 111 - 

 حتى إذا التقوا وُهم -يعين حىت مذا التقى جيش اإلمام احلجة وجيُش السفياين على أرض الشام  - التقوا
وهذا االلتقاء  - حتى إذا التقوا وُهم يوَم األبدال - ؟يعين التقى جيُش اإلمام وُهم يعين السفياين مىت -

عدي وأصحابِه رضوان اهلل بن  قة اليت اآلن فيها مزار الشهيد حجراملنط، سيكون يف منطقة مرج عذراء
اللقاء بني جيش اإلمام وبني جيش ، كما بينت روايات أخرىيف هذه املنطقة يكون اللقاء  ، تعاىل عليهم

 فيه مشارة ورمزية هلذه الدماء اليت ُسِفكتولرمبا اللقاء هنا ، يف هذه املنطقة يف منطقة مرج عذراءالسفياين 
وحنن والذي ذحبهم كان أعور أيضًا ، ُسِفكت ألجل عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليهدماء ِحجر وأصحابِه 

هذا يوم أمسُه  - حتى إذا التقوا وُهم يوَم األبدال -الذي ذحبهم كان أعور ، نتحدث عن الدجال األعور
يخرُج أُناٌس كانوا مع يوُم األبدال  :يقول ؟ماذا يقول ممامنا الباقر ؟ماذا جيري يف هذا اليوم، يوم األبدال
ويخرُج أُناٌس كانوا مع آِل ُمَحم د إلى السفياني  -تقيًة دخلوا معه  - شيعة آل ُمَحم د منالسفياني 

سم االلكن ! الذين يلتحقون باإلمام شيعتُه ؟هل تتوقع أن نواصب يلتحقون باإلمام - شيعتهِ  منهم ف
يوُم األبدال يخرُج أُناٌس كانوا مع  - جزاء برنامج الدجال الناصيبهم من أشيعة والباطُن هم دجالون 

السفياني من شيعة آل ُمَحم د ويخرُج أُناٌس كانوا مع آِل ُمَحم د إلى السفياني فهم في شيعتِه حتى 
الرواية من تفسري شيخنا العياشي اجلزء  - وهو يوُم األبدالويخرج ُكلُّ أناٍس إلى رايتهم يلحقوا بهم 
صلوات اهلل عن ممامنا أيب جعفٍر الباقر يزيد اجلعفي بن  رواية جابر 007 :من حديث 33 :األول صفحة
مىت يظهر رأسُه حني يُقِبل اإلمام ، الدجال الشيعي يبقى خمتفي، هذه صورة للدجال الشيعي، وسالمه عليه

فتحن قلوهبم  سفياينال ون قريبني منفيكونحني يذهب مىل الشام ، مىل النجف خترج الفرقة الُبرتية أو الب رتية
وخيرجون من جيش السفياين فهم شيعُة آل ، فيخرجون من جيش اإلمام فهم شيعة السفياينمىل السفياين 

  .حُم م ٍد صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
اهلل  كمــا يقــول أمــري املــؤمنني صــلواتالــدجال الشــيعي دجــال أعــور   ؟قلــت بــأن الــدجال أعــور مــا املــراد أعــور

يا أمري املؤمنني مين اُِحب ُّـك  وُأِحـب ُّ فالنـاً وفـالن وذكـر أمسـاًء مـن أعـداء  :هذا الذي جاءه فقال، وسالمه عليه
هــذا فإنــك ســتعمى مذا تبقــى علــى هــذه احلالــة ، أمــا منــك ألعــور ممــا أن تعمــى وممــا أن تُبصــر :فقــال، الزهــراء

ألن الدين  هو احلُـب ُّ يف اهلل والـُبغُض ، حِتب ومن تُبِغض ومما أن تُبصر فتعرف من، الع و ر سيقودك مىل العمى
هنـاك يف ، الدجال الشيعي دجاٌل أعور هبذه الفكـرة هبـذا املضـمون دجـاٌل أعـور مبعـىًن أبعـد مـن ذلـك، يف اهلل

، تـذوقات خاصـة، أفكـار داخليـة، ميـزان مرقـع، ميزاٌن يصطنعُه البعض من أنفسـهم، أوساطنا الشيعية ميزانان
 أحاديــث هــي أحاديــُث املخــالفني، ينقلوهــا مــن كتــب ومؤلفــات ومــن مــدارس ال عالقــة هلــا بأهــل البيــتآراء 

وحىت مذا أرادوا أن خيتاروا من أحاديث أهل البيت خيتارون األحاديث الـيت توافـق أحاديـث املخـالفني واألممـة 
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كــان هنــاك حــديثان وهــذان هــذا الــذي يســأل اإلمــام يــا ابــن رســول اهلل مذا  ، قــالوا بــأن الصــواب يف خالفهــم
ذ بالــذي انظــر مىل أيهمــا قلــوب املخــالفني أميــل فُخــ :قــال ؟احلــديثان موجــودان عنــد املخــالفني بأيهمــا نعمــل

ــُب  - يعــين داممــاً البــد أن حنــافظ علــى االبتعــاد عــن هــذا اخلــط املنحــرف، خيــالف مــا متيــل مليــه قلــوهبم الّراِغ
بنـا رت قافإذا كان بعيد عن دامرة احلق كلما ابتعدنا عنه كلمـا ، احلق مارق خارج بعيد عن دامرة - َعْنُكْم ماِرقٌ 

هــذا املــنهج األول الــذي جيمــع ركامــاً مــن أفكــاره ، ولــذلك األممــة قــالوا بــأن الصــواب يف خالفهــم، مــن احلــق
، وملــا ورثـه مــن بيئتـه وثقافتــه اخلاصــة، العقـل التجــرييب، فللعقـل جتــارب، الشخصـية ومــن جتاربـه العقليــة اخلاصــة

مــدارس خمالفــة ، دارس قــد تكــون علمانيــة مــدارس قــد تكــون غــري علمانيــةملــا وجــده يف املــدارس األخــرى مــو 
ألهل البيت وحىت الشيء الذي يأخذه من تفسري القرآن الشيعي ومن حديث أهل البيت يأخذ مـا هـو حيبـه 

هـذا امليـزان هـو امليـزان األعـور ، هـذا امليـزان أعـور، ملعتقـدات واألفكـاراملخالفون ومن هذا يبين ميزاناً يقيم بـه ا
هــذا الــذي يعمــى عــن أن يطلــع علــى حــديث أهــل البيــت وأن يــذهب مىل اجلانــب ، هــذا هــو األعــور الــدجال

 ِإنِـْي ُمـْؤِمٌن ِبظَـاِهرُِكمْ  :الـذي ميلـك العينـني الـذي خيـاطبهم، هذا الذي يأخذ اجلانب السطحي أعور، العميق
العـوار ، حبسـن نيـة بسـوء نيـة هـو يف خدمـة املشـروع الـدجايل، اآلخذ بالظاهر فقط الظاهر أعـور - َوبَاِطِنُكم

األعــور الــذي يقــول هلــم مين مــؤمٌن ، أم ــا منــك ألعــور، أحبــك يــا أمــري املــؤمنني وأحــب فــالن وفــالن أعــور، هنــا
ن ات اهلل وســالمه علــيهم أمجعــني ملــذلك أحاديــث أهــل البيــت صــلو ، بظــاهركم وال يــؤمن ببــاطنهم هــذا أعــور

  .اإلميان ممياٌن بظاهر وباطن
، مـر يف آخـر بصـامر الـدرجاتعُ بن  مذا نذهب مىل بصامر الدرجات هناك رواية طويلة مفصلة ينقلها املفضل

ويف احلقيقة هي من أمهات الروايات واألحاديث املنقولة عن أهل بيـت العصـمة صـلوات اهلل وسـالمه علـيهم 
عمـر تبـدأ بـن  فضلمُ ـرواية طويلة جداً رسالة يكتبها ممامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليـه مىل الـ، أمجعني

فيهـــا تفاصـــيل كثـــرية ال يســـع ، 393، 399، 390 :مىل 390 :مر مىل صـــفحةوتســـت 303 :مـــن صـــفحة
يـة هـذه الرسـالة خالصة هـذه الروا، ال لقراءة حىت مقداٍر قليٍل من هذه الرواية لكن خالصة هذه الروايةالـمج

من يؤمن بالظاهر ليس على صواب ومـن يـؤمن بالبـاطن دون الظـاهر ، الطويلة أن اإلميان ممياٌن بظاهٍر وباطن
من مـــن يـــؤمن بالبـــاطن فهـــو أعـــور ومـــن يـــؤ ، بــالعينني، اإلميـــان احلـــق مميـــاٌن بظـــاهٍر وبـــاطن، لــيس علـــى صـــواب
ِإنِــْي ُمــْؤِمٌن ِبظَــاِهرُِكْم َوبَــاِطِنُكْم، ِبِســرُِكْم  - وبــاطن العينــني هــو مميــاٌن بظــاهرٍ اإلميــان ذو ، بالظــاهر فهــو أعــور

ــِتُكمْ  القــول البليــغ ، مــن ال يكــون علــى هــذا املــنهج وهــذا املــنهج هــو مــنهج الزيــارة اجلامعــة الكبــرية - وَعالَنِي
الــدجال مــن ال يكــون علــى هــذا املــنهج فهــو يف املــنهج األعــور وهــذا هــو ، اإلميــان بالظــاهر والبــاطن، الكامــل

ن و سواء كان ذلك حبسن نية أو بسوء نية بالنتيجة سيأيت يوم األبدال ويف يوم األبـدال خيرجـ، األعور الشيعي
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بصـــرون يلتحقـــون الـــذين يُ ، وكـــل جـــنٍس الحـــٍق جبنســـه، مـــن جـــيش اإلمـــام مىل الســـفياين هـــؤالء هـــم العـــوران
هـو أعـور لكنـه مذا نظـرت مليـه فكأنـه أعـور السفياين حىت يف شكله ما ، باملبصرين والعوران يلتحقون بالعوران

ألــيس مـــرت علينـــا الروايــات يـــوم أمــس بـــأن الســـفياين لــيس بـــأعور ولكــن مذا نظـــرت مليـــه ، ألن حقيقتــه أعـــور
العـوران املوجـودون يف جـيش اإلمـام يف يـوم األبـدال يلتحقـون ، هذا حتـديٌث ظـاهريٌّ عـن باطنـه، حسبته أعور

يلتحقـون  ،  جـيش السـفياين يلتحقـون باملبصـرين يلتحقـون بصـاحب العينـنين يفو واملبصرون املوجود، بالعوران
النـيب يقـول وأنـا ، املهـدي املنتظـربيلتحقون بذي العينـني ، كما يقول النيب صلى اهلل عليه وآله وأنا ذو العينني

ــذو العينــني يشــري مىل أنــه هــو جم   وأنــا ذو  ،عــني اجلمــال وعــني اجلــالل فهــو عــني الكمــال، ع اجلمــال واجلــاللم 
  .زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه العينني فهؤالء املبصرون يلتحقون بذي العينني بذي اجلمال واجلالل بإمام

بــدأ مــن يــوم الصــحيفة حينمــا قــالوا بــأن اإلمامــة والنبــوة ال  ؟ر بــدأ مــىتو  أمــا الــدجال الناصــيب فهــو أعــور والع ــ
ــٍد صــلى اهلل عليــه وآلــه الصــحيفة املعروفــة يف ، يفةنبــوة لــه واإلمامــة لنــا وكتبــوا الصــحلا، جتتمعــان يف بيــت حم م 

تــل الروايــة موجــودة يف الكــايف الشــريف يف اجلــزء الثــامن قُ ، رواياتنــا وأحاديثنــا والــيت يقــول عنهــا ممامنــا الصــادق
برنامج السقيفة كـان ، الصحيفة اليت كتبها أصحاب السقيفة، احلسني يوم كتب الكتاب يوم كتبت الصحيفة

وهـــم ، كتبـــوا صـــحيفة واتفقـــوا عليهـــا وهـــم املعروفـــون يف رواياتنـــا بأصـــحاب الصـــحيفة،  وبـــاً يف حيـــاة النـــيبمكت
ــد ال ، بــدأ العــوار مــن هنــاك، الربنــامج بــدأ مــن هنــاك، نفســهم أصــحاب الســقيفة مــن أهنــم قــالوا من بيــت حم م 

  ؟بدأ العوار مىت، جتتمع فيه النبوة واخلالفة واإلمامة
العـوار ، فنظـروا مىل الكتـاب وتركـوا العـرتة، م الرزية يف يوم اخلميس حني قالوا حسبنا كتاب اهللبدأ العوار يف يو 

حسـبنا كتـاب اهلل وحم م ـٌد صـلى اهلل عليـه وآلـه كـان ينـادي  :حـني قـال، األعور الدجال الناصيب هـو هـذا، هنا
فحـني تركـوا العـرتة بـدأ ، مسـبحتبه هكـذاٌف مين تارٌك فيكم كتاب اهلل وعرتيت وجيمـع بـني لِّ يف أوساطهم مين خُم  

حســبنا كتــاب اهلل هــو ، بالكتــاب والعــرتة يالعمــل احلقيقــ، فمــن يعمــل بالكتــاب لوحــده أعــور، املــنهج األعــور
  .هو هذا عوار السقيفة الواضح ذا عنوان األعور الدجال الناصيبه

 الـــدجال األعـــور اليهـــودي هـــو النـــاظر مىل قو ، أمـــا الـــدجال األعـــور اليهـــودي
ُ
بتعـــد عـــن قـــوة اهلل ســـبحانه تـــه امل

هـو هـذا العنـوان ألنـه  Might is Right عار األمريكـي املعـروف يف الثقافـة األمريكيـةلرمبـا يف الِشـ، وتعـاىل
أمـا يف الثقافـة األمريكيـة بسـبب ، احلـق هـو القـوة Right is Mightالشعار الطبيعي الذي يقوله العقـالء 

قطعـاً أنـا ال أريـد ، القـوة هـي احلـق Might is Right  صـار الشـعار تـراكم القـوى اهلاملـة يف هـذه الـبالد
املوجـــودين يف احلكومـــة  مجيـــعوال أقـــول بـــأن ، هبـــذه الطريقـــة أبـــداً  فكـــرأن أقـــول بـــأن الشـــعب األمريكـــي كلـــه ي

مـن يعـرف األوضـاع يف أمريكـا فإنـه ال يقبـل هـذا الكـالم وأنـا أيضـاً ال أقبـل ، يفكـرون هبـذه الطريقـة األمريكية
الوضــع املوجــود يف داخــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة لــيس كــل األطــراف واجلهــات تفكــر هبــذه ، هـذا الكــالم
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مؤسسـات معينـة هنـاك مفكـرون يفكـرون هبـذه الطريقـة هنـاك الطريقة ولكن هنـاك جهـات هنـاك مراكـز حبـث 
ألنـه يف ، تفكـر هبـذه الطريقـة أبـداً كية واحلضارة األمريكيـة ال الثقافة األمري ومالّ ، وهم قلة لكنهم بيدهم القرار

لكــن هنــاك جمموعــات ، عــد وال حتصــىأمريكــا اآلراء واملــدارس واألحــزاب واملســالك واألذواق كثــرية جــداً ال تُ 
 حقيقـة يف بعـض األحيـانقـد تكـون هـذه ، وهـذا تفكـرٌي أعـور Might is Right تفكـر هبـذه الطريقـة

Might is Right  قوة ولكـن أيضـاً ألنـك لـن تصـل مىل حقـك مال بـالRight is Might  البـد
حينمـــا نفكـــر أن احلـــق قـــوة وأن القـــوة حـــق ، إلنســـان أن يفكـــر هبـــذين املنهجـــني ومال ســـيكون التفكـــري أعـــورل

قــوة ، القــوة هــي احلــق، أمــا حينمــا نفكــر فقــط بــأن القــوة هــي احلــق يكــون هنــاك اخــتالل، يكــون هنــاك تــوازن
ن ما موجود على الـدوالر حينمـا ننظـر مىل الـدوالر أيذهب البعض ب قوة الدوالر أال، قوة االقتصاد، العسكرة

اآلن مذا تنظــرون أمــامكم ، يف الصــفحة األوىل ونقلــب الــدوالر خصوصــاً الــدوالر الواحــد مىل الصــفحة الثانيــة
اآلن تكـرب علـى ، يف اجلانب األيسر هناك لوحة مرسومة على هذا اجلانب، أمام الشاشة على اجلانب األيسر

هـــذا اهلـــرم هـــو هـــرم التســـلط هـــرم ، هـــذه العـــني، تالحظـــون هنـــاك هـــرم ويف أعلـــى اهلـــرم هنـــاك عـــني، ةالشاشـــ
هنـاك مـن يقـول بـأن  عنٌي واحـدة، طلعة على األمورمُ ـراقبة الرامية المُ ـوهذه العني هي العني الناظرة ال، السلطة

علـــى  عالمـــةٌ يف الفكـــر األمريكـــي كـــي علـــى العـــوار يف االقتصـــاد األمري يف هـــذا الرمـــز ويف هـــذا الشـــعار داللـــةٌ 
وال خيلــو هــذا ، ســم مــن داللــةٍ ر قــد يصــدق وقــد ال يصــدق ولكــن ال خيلــو هــذا ال، األعــور الــدجال األمريكــي

قــد تكــون ، غــايل الــبعض فيهــاوأنــا هنــا ال أريــد أن أذهــب كثــرياً يف قضــية شــرح الرمــوز الــيت يُ ، الرســم مــن معــىن
مذاً ، غـايل الـبعض فيهـا فيجعلهـا األسـاس يف كـل شـيءالدرجـة الـيت يُ هلذه الرموز شيء من املعاين لكـن ال مىل 

الــدجال الناصــيب والــدجال اليهــودي وهــو دجــال النصــارى ، مــن الــدجال الشــيعي، هــذه حملــات مــن الــدجال
وحتـدثت عـن اخلراسـاين ومـرت ، وهذه حملات من معىن العوار وأنه أعور هذا الـدجال، واليهود يف نفس الوقت

راساين لكن أهم شيء حتدثت فيـه عـن اخلراسـاين واآلن أعيـد ستخرجات اجلفرية عن اخلُ مُ ـعض العلينا أيضاً ب
  :الكالم خبصوصه

عـن  -هذا هو اجلزء الستون من حبار األنوار الرواية املنقولـة عـن اإلمـام الصـادق وروي بأسـانيد بعـدة أسـانيد 
ويف  - ويــأزر -هنــا مكتــوب  - نيناإلمــام الصــادق حينمــا ذكــر الكوفــة وقــال: ســتخلو كوفــة مــن المــؤم

، يأزر يعين يـؤازر يسـاعد يعـني، يأزر الصحيح هو يأرز ألن يأزر ال معىن هلا يف الروايةمكتوب بعض الكتب 
 ويـأرز عنهـا العلـم -يأرز يعـين يـنكمش ، بينما الرواية تريد أن تقول بأن العلم سينكمش كما تنكمش احلية

واضــح يعــين مــن خــالل ، كمــا تــنكمش احليــة ولــيس كمــا تــأزر  - يــةكمــا تــأرز الح -يعــين يــنكمش العلــم  -
الطباعـــة أو للـــذي كتـــب النســـخة املخطوطـــة األصـــلية مل يكـــن عاِلمـــا  مبعـــىن الكلمـــة فاشـــتبه عليـــه أن النقطـــة 
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يعـين   - كما تأرز الحية فـي جحرهـا -يعين ينكمش عن الكوفة  - ويأرز عنها العلم -موجودة على الراء 
تعبـري جـداً دقيـق ألن الكتـب  - ثم يظهـر العلـم ببلـدٍة يقـال لهـا قـم -لم ينكمش خيتفـي كأن العلماء والع

الــذي انكمــش هــم العلمــاء ، والعلــم موجــود يف األذهــان، املــدارس موجــودة يف النجــف، موجــودة يف النجــف
 -خرجـــوا مـــن النجـــف أو اختفـــوا ضـــيعوا أنفســـهم داخـــل النجـــف وعملـــوا بالتقيـــة الشـــديدة املضـــاعفة جـــداً 

قـال لهـا ظهـر العلـم ببلـدٍة يُ تخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها ثـم يَ س
خـدرات فـي ضـل حتـى ال يبقـى فـي األرض مستضـعٌف فـي الـدين حتـى المُ قم وتصير معـدناً للعلـم والفَ 

الظهــور  يعــين هــذه األحــداث يف زمــٍن قريــب كمــا قلــت عصــر - جــال وذلــك عنــد قــرب ظهــور قائمنــاالحِ 
أليس هذه األوصاف اآلن حتدث يف أيامنا هذه ومـا حـدثت يف األزمنـة القدميـة للعلـم ، مرادي العصر القريب

املـراد مـن ، يعين أن الفكر وأن العلم ينتشر مـن هـذه املدينـة - فيجعل اهلل قم وأهله قائمين مقام الحجة -
جـة ولـوال ذلـك اهلل قـم وأهلـه قـائمين مقـام الحُ فيجعـل  -املراد العلـم الشـيعي ، راد الفكر الشيعياملالفكر 

إلـى سـائر الـبالد فـي  -مـن قـم  - لساخت األرض بأهلها ولم يبقى في األرض حجة فيفيض العلم منه
ــدين  ــه ال ــم يبلــغ إلي ــتم حجــة اهلل علــى الخلــق حتــى ال يبقــى أحــٌد علــى األرض ل المشــرق والمغــرب في

 وسـخطه علـى العبـاد ألن اهلل ال ينـتقم مـن العبـاد إال بعـد والعلم ثم يظهر القائم ويسير سـبباً لنقمـة اهلل
الروايـــة واضـــحة ، جـــة اهلل ســـبحانه وتعـــاىلأي بعـــد منكـــارهم حُ  - بعـــد إنكـــارهم حجتـــه أو ةً ّجـــإنكـــارهم حُ 

  .وصرحية
رجــٌل مــن أهــل قــم يــدعو النــاس إلــى الحــق يجتمــع معــه قــوٌم كزبــر  -والروايــة الثانيــة عــن ممامنــا الكــاظم 

ال تـزلهم الريـاح العواصـف وال يملـون  -زبر مجع زبرة أو زُبرة وهي قطعة احلديد الكبـرية الثقيلـة  - الحديد
الروايــة تتحــدث عــن رجــل مــن أهــل قــم  - مــن الحــرب وال يجبنــون وعلــى اهلل يتوكلــون والعاقبــة للمتقــين

ا أردنـا أن ننظـر هذه األوصاف وهذه األحداث مذ، يدعو الناس مىل احلق وتتحدث عن قم منها ينتشر العلم
كل الذي حدث اآلن يف عصرنا بسـبب وجـود احلـوزة العلميـة ،  مىل تأريخ قم ما حدث مثل هذا يف تأريخ قم

هـذه ، هـذه احلـوزة اآلن املوجـودة ؟أتـدري كـم هـو عمـر احلـوزة العلميـة يف قـم، كل الذي ظهـر مـن قـم،  يف قم
 30 :مىل هـذا الوقـت عمرهـا، سـنة 30 :هجـري يعـين مىل هـذا الوقـت عمرهـا 0931 :احلوزة تأسست سنة

وبالضــــبط بــــدايات ، بالضــــبط 30النــــاتج  0931نــــنقص مــــن عنــــدها  0390اآلن مذا حنســــب مــــن ، ســــنة
الشـيخ عبـد الكـرمي ، حنن اآلن يف األيام األخرية مـن شـهر شـعبان، تأسيس احلوزة كان يف هنايات شهر رجب

جـاء مىل ، 07املبعث يوم ، لهجرة أيام املبعثل 0931 :احلامري كان يف مدينة آراك أواخر شهر رجب سنة
جـاء الشـيخ عبـد ، زيارة مدينـة قـم وهنـاك تفصـيل يف املوضـوع اآلن الوقـت ال يكفـي ألن أدخـل يف التفاصـيل
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مدينـة آراك ، للهجـرة جـاء مـن مدينـة آراك 0931الكرمي احلامري مىل مدينة قم يف هنايـات شـهر رجـب سـنة 
كيلـو   091د و ينما أقول ال تبعـد كثـرياً يعـين ال تبعـد مئـات الكيلـو مـرتات حـدح، ال تبعد كثرياً عن مدينة قم

جـاء ، كيلـو مـرت مدينـة آراك تبعـد عـن مدينـة قـم  031أقـل مـن ، يف هـذا احلـدود يعـين، أقـل، مرت تقريبـاً أكثـر
ة أهــل قــم وكانــت املــدارس قليلــ مــن مدينــة آراك مىل مدينــة قــم يف هنايــات شــهر رجــب للزيــارة فــاجتمع عليــه

م ا ـالسـيد اخلميـين يقـول لـ، السيد اخلميين ينقـل املدرسـة الفيضـية الـيت هـي مـن أهـم مـدارس مدينـة قـم، ذاكآن
جئنــا يف بدايــة تأســيس احلــوزة يف ذلــك الوقــت وكــان يف شــبابه يف أوامــل شــبابه كــان احلشاشــون الــذين يعــين 

كـانوا يف هـذه املدرسـة وكانـت ،  ارقيلـة يعـينيدمنون على شرب الرتياق والذين يعين يشربون الغليون اإليـراين الن
املدرسة خربة والسيد اخلميين مع جمموعة من الطلبة بتخطيط مـن السـيد اخلميـين أخـرجهم بـالقوة وبعـد ذلـك 

املدرسة الفيضية يعين كانت مدينة قم صـغرية جـداً املـدارس الدينيـة كانـت مهملـة عـدد الطلبـة ، تبت املدرسةرُ 
الشيخ عبد الكرمي احلامري أن يأيت مىل قم وفعالً اسـتخار وكانـت االسـتخارة بـالقرآن الناس أصروا على ، قليل

  .يء مىل قم وجاء مىل قم وتأسست احلوزة وهلا تفصيل كالم يف تأرخيهاالـمجوخرجت االستخارة تأمره ب
ارة أخـرى الربنـامج الـذي جـرى يف قـم هـذا الربنـامج التغيـري اهلامـل بعبـ 0390وحنـن اآلن  0931 :يعين سنة

 :الشـــيخ عبـــد الكـــرمي احلـــامري تـــويف ســـنة، تأسســـت احلـــوزة 0931 :ســـنة ؟مـــىت بـــدأ الســـيد اخلميـــين نشـــاطه
مخسـة عشــر سـنة وتــويف  0933مىل  0931مـن ، يعـين بقـي حــدود مخسـة عشـر ســنة يف مدينـة قــم 0933

 :ردي وتــويف ســنةاملرجعيــة آلــت بعــد الشــيخ عبــد الكــرمي احلــامري مىل الســيد حســني الربوجــ، وتأسســت احلــوزة
نشـاطه العرفـاين ، نشـاطه الفكـري والعقامـدي، نشـاطه السياسـي، السيد اخلميين بدأ نشاطه، للهجرة 0911

يعين ، بدأ يتجلى بشكل واضح، يعين بعد وفاة الشيخ احلامري خبمس سنوات 0931 :بدأ يتجلى منذ سنة
وع وهنــا كأهنــا أسســت ألجــل هــذا املشــر وزة  يعــين هــذه احلــ، املشــروع القمــي بعــد تأســيس احلــوزة بعشــرين ســنة

 مــا فامــدة اإلمــام، ويعمــل علــى مســتويات، اإلمــام احلجــة يعمــل، احلســن العســكريبــن  تلحــظ أصــابع احلجــة
الروايـة يف الكـايف الشـريف كـي مذا مـا نقـص ، ةّجـالبـد مـن وجـود احلُ  ؟اإلمـام مـا فامدتـه، حني يسألون األممـة

قطعـاً يف ، ا نقص املؤمنون شيئاً أمته اإلمـام ومذا مـا زادوا شـيئاً حذفـه اإلمـاممذا م، املؤمنون شيئاً أو زادوا شيئاً 
مشــــروع ، مشــــروع الرايــــات الســــود، تالحظــــون أن كــــل شــــيٍء خــــرج مــــن قــــم، األمــــور األساســــية والضــــرورية

هــذا ، حجيــة قــم كمــا يف الروايــة الــيت مــرت علينــا، املشــروع الشــيعي السياســي العســكري الفكــري، اخلراســاين
هيأهـا الشـيخ  ؟ل الذي خيرج مـن قـم فيـدعو النـاس مىل احلـق البـد لـه مـن قاعـدة هـذه القاعـدة مـن هيأهـاالرج

  .هنا يبدأ اللطف اخلفي لإلمام املعصوم، عبد الكرمي احلامري من دون علٍم بذلك قطعاً 
ال أريـد أن أنـا هنـا ، هنـا يبـدأ اللطـف اخلفـي، اإلمام املعصوم يعمل يف مستوى اللطـف اجللـي واللطـف اخلفـي

، أمدح السيد اخلميين قد يتصور الـبعض أنـين أريـد أن أمـدح السـيد اخلميـين علـى حسـاب علمـاء آخـرين أبـداً 
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أنا ال أعتقد بأن السيد اخلميين كامـل ال خطـأ عنـده وال أعتقـد بـأن مشـروع السـيد ، قيقةاحلاحلديث حديث 
والعلمـاء اآلخـرون حـىت الـذين ، اإلمـام احلجـةاخلميين مشروع كامل ال خطأ فيه ألنه ال يوجد أحـد كامـل مال 

، اختلفـوا مــع الســيد اخلميـين ال أعتقــد بــأن الـذين اختلفــوا مــع الســيد اخلميـين كــل مــا قـالوه هــو لــيس صــحيحاً 
قيقة ال يهمين هذه قضية التحاسـد بـني احلأنا أحبث عن ، مسألة احلق والباطل والصواب واخلطأ قضايا نسبية

أنـتم ، أنـا أحبـث عـن ممـام زمـاين، أنا أحبث عن أهل البيت، قال كذا وعالن قال كذا العلماء وال يهمين فالن
باهلل عليكم فكروا معي هبذه الطريقة قم مدينة ال شيء فيها فجأًة تنشـأ فيهـا حـوزة وتنشـأ هبـذه الطريقـة يـأيت 

يـــأيت الســـيد ، الشـــيخ عبـــد الكـــرمي احلـــامري وباســـتخارة يؤســـس احلـــوزة بعـــد عشـــرين ســـنة يبـــدأ اخلميـــين يتحـــرك
لكــن تبــدأ الثــورة هنــا ، تبــدأ مرجعيــة الســيد اخلميــين ومرجعيــة مراجــع آخــرين 0911 :الربوجــردي ويتــوىف ســنة

س عشـر امأحداث اخل 19، 10، 0910 :أقوى األحداث كانت سنة، بعد وفاة السيد الربوجردي مباشرةً 
للهجرة وبدأت الثورة اخلمينية  0911تويف يف شوال  0911وفاة الربوجردي  يف هذه الفرتة بعد، من خرداد

اخلامس ، خرداد 03كانت الشرارة الكربى ، 0919 :واليت توافق 0339 :بعد وفاة السيد الربوجردي سنة
  .عشر من خرداد

 تركيـا فِّر ونفـي السـيد اخلميـين مىلويف ذلـك الوقـت ُسـ، بدأت الثورة اإلسالمية بذلك اإلطار الواسـع والواضـح
اآلن احســبوا معــي ، وبــدأت الثــورة تغلــي مىل أن رجــع وبعــد ذلــك ذهــب مىل النجــف رتكيــةمىل مدينــة بــورس ال

ل طالبـه الـذين وقفـوا معـه وســاندوا شـكِّ السـيد اخلميـين بـدأ نشــاطه وبـدأ يُ  0931يعـين احلـوزة العلميـة يف قـم 
، ا قبـل ذلـكبـل رمبـ 0931 :عـد رجالـه منـذ سـنةالسـيد اخلميـين بـدأ يُ ، 0931 :الثورة وقادوا الثورة مـن سـنة

، 0931 :ولكن حبسـب مـا هـو مـذكور يف األحـداث التأرخييـة أن السـيد اخلميـين بـدأت معـامل مشـروعه سـنة
أنـتم فكـروا معـي هـذه روايـات موجـودة ، دهِ م  مُ ـيعين املشروع أساساً لتأسيس احلوزة هو هذا املشروع القمي ال

قـل عنهـا حـىت لـو كانـت هـذه ليسـت روايـات لسي ينالــمجالشـيخ ، تـاريخ قـم، ف قبل ألـف سـنةلِّ يف كتاب أُ 
لسي الــمجخ املخطوطـة والشـيخ س ـلسي كتبها يف كتابه وهـي موجـودة يف النُ الـمجتنبؤات متنبئني لكن الشيخ 

سـنة مـن وفـاة الشـيخ  900، ئة سـنةأكثر من ثالمث، مىل اآلن 0000وأنت أحسب من  0000 :تويف سنة
قيلـت ، أقوال فـوالني، ت متنبئنيوايات عن األممة تنبؤاا ليست ر لسي يعين هذه الروايات على فرض أهنالـمج

كيــف تصــدق وتنطبــق هبــذا ،  م ا تــويفـســنة لــ 900لسي صــار الـــمج، لسيالـــمجيف الزمــان الــذي عــاش فيــه 
ن واضـحة وأدلـة واضـحة تشـري أليس هذه قرام،  القويوهبذا الشكل البنيِّ ، الشكل الواضح والصريح يف زماننا

 ؟ت احلوزة ألجل هذا الرجل وألجل هذا الربنامجأج من قم وأن الربنامج بتمامه أنشل الذي خير مىل هذا الرج
 31و 33يعـــين مـــا بـــني ، 0933تـــويف احلـــامري ، 0931احلـــوزة ، بـــدأ برنـــامج اخلميـــين 0931 :منـــذ ســـنة

أ اخلميـين ورمبـا بـد، مخس سنوات بعد وفاة احلامري بعد عشرين سـنة مـن تأسـيس احلـوزة بـدأ اخلميـين مشـروعه



 الحلقة الحادية والثالثون وات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صل

- 117 - 

 0919 :ى مشـــروعه بشـــكل واضـــح يف ســـنةوجتلّـــ، 0931قبـــل ذلـــك بفـــرتة أيضـــاً ولكـــن مـــع املـــؤرخني منـــذ 
يف شـــباط رجـــع الســـيد اخلميـــين مىل ميـــران ليتجلـــى مشـــروعه بشـــكل  0373 :وســـنة، فـــي مىل تركيـــاولـــذلك نُ 

حنــن نقــدم هــذه  :وقــال كلمتــه يف الســاعات األوىل الــيت وصــل فيهــا مىل طهــران، أوضــح وبشــكل جلــي جــداً 
 .الــذهب أو علــى طبــٍق مــن اإلخــالص الدولــة مىل صــاحبها األصــلي علــى طبــٍق مــن الفضــة أو علــى طبــٍق مــن

قـدم هـذه ن :قـال، اآلن تـذكرت الكـالم بنصـه، أنـا اشـتبهت يف النقـل، قال نقـدمها علـى طبـٍق مـن اإلخـالص
كل هذا قرامن ،  ن اهلل تعاىل عليههذا نص كالمه رضوا، الدولة مىل صاحبها األصلي على طبٍق من اإلخالص

الواقـــع  قـــرامنتالحظـــون  ولكـــن أنـــا قلـــت بأننـــا ال نســـتطيع أن نقطـــع وممنـــا هـــي قـــرامن، حنـــن نبحـــث يف قـــرامن
حينما تقـرأ تـأريخ وتعـرف تـأريخ حـوزة قـم هبـذا الشـكل وأنـا بينتـه بشـكل سـريع لـو كنـت أدخـل يف ، يصدقها

س ألتضـح لكـم بـأن السـيد اخلميـين  رِّ د  ان يعمل وكيـف كـان يُـالتفاصيل وما هو حال السيد اخلميين وكيف ك
لكنـين مـا ، منـذ األيـام األوىل لشـبابه منـذ البـدايات، كان منذ أول جميئـه مىل قـم هـو حيمـل مشـروعاً يف داخلـه

ومال لـو أردت ، الكـالم لـيس منعقـداً هلـذا املطلـب، اخلميـينالسـيد دخلت يف التفاصيل الدقيقـة واجلزميـة حليـاة 
درسني مُ ـذاك ويف تفاصـــيل حيـــاة املراجـــع والعلمـــاء والـــويف كـــواليس احلـــوزة العلميـــة آنـــ أدخـــل يف التفاصـــيلأن 

ت ألجـل هـذا أاضحة جداً من أن هـذه احلـوزة أنشـوكيف نشأت احلوزة واملدارس ستتضح لكم صورة جلية و 
ف يف نِصـــج مىل منســـان مُ وهـــذه القضـــايا قضـــايا حتتـــا ، ومـــرت علينـــا الروايـــات يف اخلراســـاين ويف قـــم، املشـــروع

  .البحث بعيداً عن العواطف
ميـــران دولـــة مـــن الـــدول ، يـــد شخصـــاً يف ميـــران أو منهجـــاً سياســـياً معينـــاً يف ميـــران أبـــداً ا هنـــا ال أريـــد أن أؤ أنـــ

ا ال نعتقــد نــألن، فيهــا وفيهـا ولفيهــا حــقٌّ وباطـل كبقيــة الـد، فيهـا خطــأٌ وصـواب، اإلسـالمية فيهــا ظلـٌم وعــدل
وقـد ، يـه خملصـاً ولكنـه خيطـئوممنـا نعتقـد قـد يكـون الفق، ومة وال حباكٍم معصوم وال بفقيٍه معصـومبدولٍة معص

كــل هــذه األمــور ،  ول صــادقاً ولكنــه قـد خيــدعؤ واملســ وقـد يكــون ذاك وذاك، يكـون العــامل خملصــاً ولكنــه يشــتبه
عـن ممـامي ال أحبـث عـن شـيٍء أنـا أحبـث ، أنـا هنـا ال أريـد أن أمـدح دولـًة أو جهـًة أو نظامـاً ، ميكن أن جتـري

مذا وجــدت حّقــاً يف ، مــا يقــع يف هــذا الطريــق فــإين أحبــث عنــه ومين أدافــع عنــه، آخــر ال عالقــة يل بــأي شــيءٍ 
القضـية ، ومذا وجـدت بـاطالً فـإين أرفـض هـذا الباطـل، هذا الطريق يف طريـق ممـامي فـإين أدافـع عـن هـذا احلـق

  .د صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيمن أوهلا مىل آخرها مع حم م ٍد وآل حم م  
الشـيخ مهـدي زيـن العابـدين النجفـي رضـوان اهلل ، قد يقع يف هذا السياق أيضاً مـا نقلـه الشـيخ زيـن العابـدين

، هـذه الطبعـة طبعـة دار الغـدير، وهذا هو اجلزء األول من كتابه بيـان األممـة، تعاىل عليه يف كتابه بيان األممة
فصــل أو بــاب كامــل حتــت  900 :يف صــفحة، هجــري 0303، مــيالدي 0113: الطبعــة األوىل ســنة، قــم

األخبــار عــن انتهــاء الرماســة العامــة للحــوزة العلميــة يف النجــف ان اخلــامس والعشــرون مــن العالمــم البيــ :عنــوان
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الــذي يعــرف تــأريخ املرجعيــات مل يشــهد ، املقصــود انتهــاء الرماســة باجلملــة، األشــرف للســيد اخلــومي مــد ظلــه
أوسـع مرجعيـة يف التـأريخ هـي ، رجعيـة السـيد اخلـومي التـأريخ الشـيعي مرجعيـة كسـعة موال حىت قـم يف النجف

الظـروف السياسـية والزمانيـة ، مرجعية السيد اخلـومي للظـروف ومال مـا كـان للسـيد اخلـومي يـد يف هـذا االتسـاع
ه وانتشار املـدارس ووسـامل االتصـال د الشيعة يف كل اجتار  ونشوء اجلمهورية اإلسالمية والنظام البعثي الذي ش  

السـيد اخلـومي كـان لـه ، طلبـة السـيد اخلـومي كثرة  عوامل مبجموعها معكل هذه ،  والتغري الذي طرأ على العامل
مرجعيـة السـيد اخلـومي مرجعيـة واسـعة جـداً مـن أوسـع املرجعيـات ، طلبة كثريون انتشروا يف خمتلف بقـاع العـامل

 التــأريخ الشـيعي ال مــر مثلهـا وال اعتقــد أنـه يــأيت بعـد مرجعيــة السـيد اخلــومي بـل رمبــا هـي أوســع املرجعيـات يف
البـاب طويـل ، الشيخ زين العابدين يف هـذا البـاب، مرجعية حبسب املنظور ومال حنن ال نعلم ماذا ختفي األيام

لسـيد اخلـومي هـذه الرسـالة جـواب مـن ا أيضـاً أورد رسـالة وهـو، ن أقـرأ مـا جـاء يف هـذا البـابأنا مـا أسـتطيع أ
هـذه الرسـالة يؤيـد فيهـا السـيد اخلـومي بعـض املعـاين الـيت جـاءت ، غة الفارسيةلمكتوبة بال، خبط السيد اخلومي

ة كرمان يسأل السيد اخلومي عن صدق بعـض املعلومـات الـواردة نيهذا شخص كتبها من مد، يف هذا الفصل
لة ينشرها الشيخ زيـن العابـدين يف كتابـه يف هـذه السيد اخلومي أيد هذه املعلومات وهذه الرسا، يف هذا الباب

ماذا ذكر الشيخ زين العابـدين يف ، رمبا الطبعات اليت تسبق هذه الطبعة ما موجودة فيها هذه الرسالة، الطبعة
أن آخـر جمتهـد مقلـد عـام يكـون يف  -أواًل ذكر رواية عن كتاٍب خمطوط بأنه من عالمـم الظهـور  ؟هذا الباب

السيد علي أكرب بن  هو السيد أبو القاسم - يكون جمتهد مقلد عام يف كل مكان يقلد وبعده ال -النجف 
كثـر مـن حادثـة عـن علمـاء وأشـخاص مث ذكـر أ، ذكر رواية عن كتاٍب خمطوط الشيخ زين العابدين -اخلومي 

مـم الظهـور وال هـي مـن عال ضالء التقوا باإلمام احلجة عياناً مباشرًة وهو أخربهم بأن مرجعيـة السـيد اخلـوميفُ 
  .ظهور مال بعد هذه العالمةيكون 

يعين أحـداث تأرخييـه ، هذه عالمة من العالمات، قطعاً ال يوجد ربط بني مرجعية السيد اخلومي وبني الظهور
، ريات مرجعية السيد اخلـومي وبـني ظهـور اإلمـامال توجد عالقة ال يشتبه البعض فرييد أن يربط بني جمُ ، جتري

فـذكر الشـيخ زيـن العابـدين روايـة وذكـر ، وممنا هي عالمة من العالمـات، املوضوع هبذا املوضوعال عالقة هلذا 
خالصــة ، خالصــة الكــالم، ا أخــرىوذكــر أشـيئ، نقـل حــادثتني ونقــل جمموعــة مـن املنامــات يف هــذا اخلصــوص

بأن  :عاين قالونقل هذا الكالم عن السيد اخلومي بعد أن صدق هذه امل، بأن مرجعية السيد اخلومي :الكالم
وقطعــاً الســيد اخلــومي هنــا ال خيــرب عــن ، ظهــور اإلمــام صــلوات اهلل وســالمه عليــه ممنــا هــو يكــون بعــد مرجعيتــه

، هـذا مـرادي مـن نقـل كـالم السـيد اخلـومي بواسـطة الشـيخ زيـن العابـدين، الغيب وممنا خيـرب عـن الـذين أخـربوه
خالصـة الكـالم أن  ؟خالصة الكالم ما هـي، لكتابع على هذه التفاصيل ميكنه أن يراجع امن يريد أن يطلّ 

وهــذا حــدٌث عشــناه ورأينــاه يف زماننــا ويف ، مرجعيــة الســيد اخلــومي عالمــة مــن العالمــات مــن عالمــم الظهــور
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قد نقبل هـذا الكـالم حـىت لـو مل تتضـح عنـدنا الصـورة واضـحة عـن مصـادر هـذا الكـالم بشـكٍل جلـيٍّ ، أيامنا
ري من األحداث والوقامع اليت مـرت تشـري مىل أن هـذا العصـر هـو عصـر الظهـور واضح قد نقبله باعتبار أن كث

 وقد حتققت وموجودة فيما بيننا فلماذا ال تكون هذه القضية صادقة أيضاً؟! 
فياين راساين وعـن الُسـاجلانب أو اجلهة الثانية اليت حتدثت عنها وهي الروايات فتحدثت عن الدجال وعن اخلُ 

شـــخاص فضـــالء وعلمـــاء عـــن أهنـــم رأوا شخصـــاً يف د أن أحتـــدث عـــن عـــدة نقـــوالت وألأريـــ وعـــن اليمـــاين وال
، ال أريــد الــدخول يف هــذه القضــية ومال عنــدي معلومــات وتفاصــيل عــن هــذه املســألة، ســوريا هبــذه األوصــاف

ال أريــد الــدخول يف هــذه القضــية ، ميكــن أن تقبــل وميكــن أن تــرد، وهــذه القضــية فيهــا نقــاش ميكــن أن تنــاقش
 هذه التفاصيل. ويف 

ممنـــا حتـــدثت يف اجلهـــة الثالثـــة يف قضـــية الوجـــدان اجلمعـــي ويف قضـــية الوجـــدان اإلنســـاين ويف قضـــية الوجـــدان 
دت جمموعـة مـن وأشـرت مىل جمموعـة مـن القـرامن وأور ، اإلمياين وما يدور يف أذهان الناس ويف الوسط البشـري

والوجـدان اإلميــاين يشـري مىل أننــا يف عصـٍر قريــب حتـدثت يف هــذا املوضـوع مــن أن الوجـدان اإلنســاين ، الكتـب
الوجـــدان إن عـــن الوجـــدان اإلنســـاين فـــ وحـــني أحتـــدث، مـــن عصـــر ظهـــور ممامنـــا صـــلوات اهلل وســـالمه عليـــه

يتحدث عن األحداث الكـربى ، اإلنساين ال يتحدث عن اإلمام احلجة وممنا يتحدث عن هنايٍة سعيدٍة للعامل
هـذا ، طابق مـا وصـل مليـه الوجـدان اإلميـايند ما وصل مليه الوجدان اإلنساين يُ اليت تغري مسرية العامل فنحن جن

 :الكتاب كما قلت أمس كتاب نوسرتداموس باللغة اإلنكليزية هو من أكثر الكتب مبيعاً يف العامل وهنا كتبـوا
The Best Selling ة العاليـة بأنه هذا مـن أكثـر الكتـب مبيعـاً ملؤلفـه الـذي لـه اخلـرب ، مىل آخر ما ذكروه

لكــربى ألنــه يتحــدث عــن األحــداث ا ؟مــن أكثــر الكتــب مبيعــاً ملــاذا، يف احلــديث والتحقيــق عــن نوســرتداموس
هــذه النســخة ، نصــوص مــن هــذا الكتــابمنــاذج مــن ، أخــذ منــاذج مــن هــذا الكتــاب، يــةالــيت تغــري املســرية العامل

الرباعيـات أو التنبـؤات أو القـرون العشـرة ونه املرتمجة لرباعيات نوسرتداموس أو كتاب القرون العشرة كما يسـم
أو انتشــار هلــذا  ؟كتــاب ونشــر أتــدري أي ســنةع  بِــلــيكن معلومــاً أول طبعــة طُ ، أكثــر مــن اســم هلــذا الكتــاب

 311يعـــين مـــا يقـــرب مـــن  0100، 0331، 0100حنـــن اآلن ، مـــيالدي 0333 :الكتـــاب انتشـــر ســـنة
ه التنبـؤات قبـل هـذا التـأريخ ولكـن أول انتشـار قطعـاً هـو كتـب هـذ، مخسة قرون، سنة 311قريب من ، سنة

  .ميالدي 0333 :له بني الناس كان سنة
م الكتاب مىل قـرون ال هو قسّ ، يعين الفصل الثاين ال، طبعاً القرن الثاين ليس املراد قرن زماين، يف القرن الثاين

سيخرج الرجل الشـرقي  :03عية املرقمة اين يف الربايعين يف القرن الثاين يعين يف الفصل الث، عالقة هلا باألزمنة
وحينما يتحدث عن الرجل الشرقي هو يتحدث عن ذلك الذي سيحكم العامل للذي يعـرف  -من حاضرته 

احلاضرة يعين  -سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته  - يف كل تنبؤاته نوسرتداموس يف الكتابة وله خربةطريقة 



 الحلقة الحادية والثالثون وات اهلل عليه البرنامج المسلسل: الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صل

- 161 - 

ســـيخرج  -العاصـــمة اإلســـالمية األوىل مكـــة ، مكـــة عاصـــمته ؟فـــأي عاصـــمٍة هلـــذا الرجـــل الشـــرقي، العاصـــمة
 -سـيعرب مـن خـالل السـماء والبحـار والثلـوج ، الرجل الشرقي من حاضرته وسـيعرب جبـال األبنـني لـريى فرنسـا

ألنــه هنــاك مــن يقــول بــأن ، فريــة يف كتــاب املفاجــأة مــا يشــري مىل هــذه املعــاينستخرجات اجلمُ ـومــر علينــا يف الــ
ســيخرج  -سأوضـح هـذا املطلـب ، رج هـذه املعـاين مـن اجلفـر العلـوي مـن اجلـداول اجلفريـةنوسـرتداموس اسـتخ

ســيعرب مــن خــالل الســماء والبحــار والثلــوج ، الرجــل الشــرقي مــن حاضــرته وســيعرب جبــال األبنــني لــريى فرنســا
لــيمأل ، ســينفي الظلــم مــن كــل مكــانو ، ألنــه سيبســط العــدل يف كــل مكــان -وسيضــرب بعصــاه كــل النــاس 

مــا مل يضــرب بعصــاه كــل النــاس  ســطاً وعــدالً فكيــف ميألهــا ق، ض قســطاً وعــدال كمــا ملئــت ظلمــاً وجــوراً األر 
ــالعصــا قـد تكــون عصـا احلُ ، يعـين مـا مل يفــرض قوانينـه ويقــيم حجتـه هــذا املقصـود مــن العصـا ة وعصـا العلــم ج 

  وسيضرب بعصاه كل الناس. - وقد تكون عصا القوة
وهانيبـال ، هانيبـال يعتـرب العـدو األول ألوربـا القدميـة -ي آهلـة هانيبـال اجلهنميـة يرجٌل حي :يف الرباعية الثالثني
احلضـارة ، الفينيقيون يف أصلهم جاءوا مـن لبنـان، والفينيقيون كان ميثلون احلضارة الشرقية، هو قامد الفينيقيني

 وكانـت عاصـمة، يف تـونس الفينيقية األوىل كانت يف لبنان مث انتقلـت بعـد ذلـك مىل قرطـاج أو قرطاجنـه وهـي
ك أكثــر ذااحلضــارة األوربيــة وكانــت فينيقيــا يف قرطاجنــه آنــ رق،كــان يــؤ  نــهقرطاج قيــني اهلانيبــاليني كانــتالفين

اليونـانيون خيـافون مـن هانيبـال لـذلك هـو يسـتعمل ، تطوراً وأسلحتهم أكثر تطـوراً وكـان الرومـان وكـان اليونـان
ألنــه كـــان اإليطـــاليون  -رعـــب البشـــرية  -يعـــين املخيفــة  -جلهنميـــة يبــال ارجــٌل حييـــي آهلـــة ها -هــذه الرمـــوز 

ومـر قبـل ، مـن الشـرق يعـين رجـٌل آتٍ  - ي آهلة هانيبـال اجلهنميـةرجٌل حيي -واليونانيون مرعوبني من هانيبال 
اهلُدنـة ، هـذا السـالح الفتـاك الـذي منـه سـيخاف الـروم ويطلبـون اهلدنـة مـع اإلمـام، قليل احلديث عن الصارخ

عـب البشـرية ال رعـب ي آهلـة هانيبـال اجلهنميـة رُ رجـٌل حييـ -اإلمام مر قبل قليـل يف املسـتخرجات اجلفريـة  مع
مـن  - سـيأيت مىل الـروم مـن خـالل بابـلمث ، حف ال حتكـي عمـا هـو أسـوأ يف املاضـيبعدمٍذ أبداً كما أن الُصـ

  .فةباجتاه الروم باجتاه الشرق والغرب من بابل من الكو  ؟أين تبدأ احلركة
 -يف الكسـوف واخلسـوف  - ؟مـىت -حينمـا يكـون هطـول املطـر نـادراً  :يف الرباعيـة الرابعـة، الثالـث يف القرن

حينمــا  -! ؟! ألــيس هنــاك مــن تغــرٍي فلكــي عنــد ظهــوره؟ألــيس هنــاك مــن كســوف وخســوف يف غــري موعــدمها
عين اخلسوف والكسوف ي -يكون هطول املطر نادراً يف الكسوف واخلسوف لن يكونا بعيدين عن بعضهما 

أي ُّ  -الــربد واجلفــاف واخلطــر حــول احلــدود حــىت يف املكــان الــذي جــاء منــه الــوحي  -واحــد متقــاربني  يف آنٍ 
  ؟مكاٍن جاء منه الوحي

تشـري  ؟كل هذه تشري مىل أي شـيءٍ   -وبرج األسد ، الزهرة، الشمس، املريخ، األمري العريب :يف القرن اخلامس
، األمــري العــريب -هــذه كلهــا رمــوز تشــري مىل هــذه املعــاين ، مىل الســلطنة ومىل الســطوعو  مىل احلــرب ومىل القــوة
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سيخضــع حكــم ، وبــرج األســد، الزهــرة، الشــمس، املــريخ -يعــين يتحــرك يف هــذه األفــالك  -الشــمس ، املــريخ
سـتأيت  ةحـر وهـو سـيذكر أيضـاً بـأن هـذه القـو الـيت تـأيت مـن جهـة الب القـوة ؟للبحـر مـا املـراد -الكنيسة للبحـر 
 -مليون تأيت من ميران فستخضع أوربا من جهة البحر هو يذكر هذا لست أنا الـذي أذكـر ، قادمة من ميران

بيزنطـة هـي يعـين االسـم القـدمي للدولـة  -وباجتاه بالد فارس سوف يقوم قرابة مليون رجل بغزو مصر وبيزنطة 
لكنه هو عنوان للدولة الرومانية القدمية اليت ، اوبيزنطة على حنو التحديد هي اسطنبول يف يومنا هذ، الرومانية

، الشمس، املريخ، األمري العريب -متتد من تركيا وحىت من جهة سوريا مىل اليونان مىل ميطاليا مىل هذه املناطق 
سيخضع حكم الكنيسـة للبحـر وباجتـاه بـالد فـارس سـوف يقـوم قرابـة مليـون رجـل بغـزو ، وبرج األسد، الزهرة

الـدول القويـة ، يعين هـي الـيت حتـرك الوضـع، بيزنطة ؟األفعى احلقيقية من هي -ألفعى احلقيقية مصر وبيزنطة ا
  .قد تكون أوربا قد تكون الواليات املتحدة

ذو  يف البلد السعيد من اجلزيرة العربية سوف يولد شـخصٌ  : الرباعية اخلامسة واخلمسنييف، يف القرن اخلامس
ــد  ــد يف ال -شــأٍن يف قــوانني حم م  بلــد الســعيد مــن اجلزيــرة العربيــة ســوف يولــد شــخٌص ذو شــأٍن يف قــوانني حم م 

يعـين مـن جهـة فرنسـا  -يغوريـة مـن البحـر لة الم ـواجلزء األغلـب مـن األُ  ويفتح غرناطةقلق بال أسبانيا سوف يُ 
  ؟هل هناك أوضح من هذا الكالم، وأسبانيا وميطاليا

 - كمـاً عظيمـاً يف مملكـة الشـخص العظـيم الـذي حيكـم حُ  :ية الثماننيلرباعيف ا، أيضاً عندنا يف القرن العاشر
بقوة السالح سيتسبب يف فتح أبـواب النحـاس الكبـرية  يف مملكة الشخص العظيم الذي حيكم حكماً عظيماً 

ك والـدوق لِ م  ـيتحـالف الـ -أبواب القواعـد العسـكرية الضـخمة ، أبواب النحاس الكبرية يعين أبواب الدول -
يعــين بعــد انتصــار هــذا الرجــل العظــيم يســود هنــاٌر  -هنــاٌر رامــق  تغــرق الســفينة مىل القــاع ويســود املينــاءويتهــدم 

  .رامق
ينتهــي عــام العــدد الســابع األكــرب ســيظهر يف زمــٍن تكثــر فيــه  :رابعــة والســبعني مــن القــرن العاشــريف الرباعيــة ال

وهـــو العصـــر الـــذي ينـــزل فيـــه عيســـى  -عظـــيم التســـلية بالقتـــل لـــيس بعيـــداً عـــن فـــرتة العصـــر األلفـــي الســـعيد ال
ينتهـــي عـــام العـــدد الســـابع  -وهـــي الرجعـــة  -عنـــدما خيـــرج املـــوتى مـــن قبـــورهم  -حبســـب االعتقـــاد املســـيحي 

األكــرب ســيظهر يف زمــٍن تكثــر فيــه التســلية بالقتــل لــيس بعيــداً عــن فــرتة العصــر األلفــي الســعيد العظــيم عنــدما 
الروايات تقول النيب صلى ، العظيم هو عصر ممام زماننا األلفي السعيد هذا العصر -خيرج املوتى من قبورهم 

يقـول جولـة الباطـل ، اإلمام الصادق عليه السالم يقـول، اهلل عليه وآله يقول من للحق دولة ومن للباطل جولة
ومثــانون ألــف ســنة مــن دولــة اإلمــام مىل يـــوم ، هــي عشــرون ألــف ســنة مــن زمــان آدم مىل زمــان ظهـــور اإلمــام

، عشــرون لدولــة الباطــل وهــي جولــة ومثــانون ألــف لدولــة احلــق وهــي دولــة، عمــر الــدنيا مئــة ألــف ســنة، لقيامــةا
ف واألرقـام هنـا ليسـت علـى رِّ لكـن القضـايا حُت ـ، هذه هي األلفية السعيدة اليت يعرب عنها يف العقيدة املسـيحية
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قليلــة بالقيــاس مىل دولــة احلــق مــن جهــة  حنــو التحديــد الرياضــي وممنــا لتقريــب املعــاين أن دولــة الباطــل ســتكون
  .الزمان والقوة والغلبة

بعـد  بعـد أن طـال انتظـاره بعـد أن طـال :هي الرباعية اخلامسة والسبعونآخر رباعية أقرأها من القرن العاشر و 
نــد عقامــد ع، طبعــاً هنــاك عقامــد، يعــين مــا ينتظــره األوربيــون -أن طــال انتظــاره فإنــه لــن يعــود مىل أوربــا أبــداً 

 عقامــد عنــد االســكتلنديني، نــد األملــانالربيطــانيني القــدماء بــأن امللــك آرثــر ســيعود يف يــوٍم مــن األيــام عقامــد ع
عقامــد عــن االســكندنافيني عقامــد موجــودة عنــد هــذه األمــم هلــم رمــوز ســيعودون يف يــوٍم مــن األيــام وحيكمــون 

سـوف يظهــر يف  -لـن يعـود مىل أوربـا أبـداً  بعـد أن طـال انتظــاره فإنـه -موجـودة يف عقامـدهم القدميـة ، العـامل
أيــن  -فإنــه لــن يعــود مىل أوربــا أبــداً  -هــذا الــذي حيكــم العــامل  - بعــد أن طــال انتظــاره -نتظر مُ ـآســيا هــذا الــ

، العصــبة يعــين العاملــة -صــبة أحــد أفــراد العُ  -الحظــوا التعبــري  ؟مــن هــو -ســوف يظهــر يف آســيا  -يظهــر؟ 
ــــمج هـــرمس هـــو عنـــواٌن  -أحـــد أفـــراد العصـــبة متحـــدٌر مـــن هـــرمس العظـــيم  -ينـــة يعـــين جمموعـــة مع، موعةال

 -هـرمس هـو احلكـيم ، هرمس يف عقيدتنا هو النيب مدريس الذي يسميه الفالسفة هبـرمس اهلرامسـه، للحكيم
ســـيكرب متجـــاوزاً كـــل القـــوى  - ؟مـــن هـــو هـــرمس العظـــيم -أحـــد أفـــراد العصـــبة متحـــدٌر مـــن هـــرمس العظـــيم 

هذه التنبؤات كلهـا أال تشـري مىل نفـس احلقـامق الـيت ، من اهلل يصلح له أمره يف يوٍم وليلة -األخرى يف الشرق 
  .ن بأن هذه التنبؤات مستخرجة من اجلداول اجلفرية هي مستخرجاٌت جفرية أيضاً و البعض يقول ؟مرت

رســالة كتبهــا ذه النســخة س وعــن نبؤاتــه وموجــودة يف هـامدخــرى وفيهـا دراســة حتليليــة عــن نوسـرت هـذه نســخٌة أ
 :ع انتشـــر يعـــين بـــني النـــاس ســـنةبِـــوكتابـــه طُ  0333 :س تـــويف ســـنةنوســـرتدام، نوســـرتدامس مىل ولـــده قيصـــر

أنـا كـان يف بـايل أن أقـرأ حـددت تالحظـون مقـدار يف صـفحتني لكـن ، يكتب رسالة مىل ولده قيصر 0333
ا أردت أن تتنبــأ مثلــي فــال هــو ينصـح ولــده يقــول لــه أنـت مذ، سأختصـر مــن كالمــه، أرى الوقـت جيــري ســريعاً 
أنـــا ال يهمـــين هـــذا ، مهـــا األديـــان وممنـــا هنـــاك أســـاليب معينـــة ينصـــحهرّ مة الـــيت حتُ رّ ح  مُ ـتســـتعمل األســـاليب الـــ

جملـدات  لقـد تناهـت ميل  عـدة  :فيقـول البنـه، اء هبـذه املعلومـاتيهمين ما قاله عن نفسـه مـن أيـن جـ، الكالم
م ا  ـعــدة جملــدات كانــت خمبــأة طــوال قــرون لكــن لــ -وصــلت ميل   - لقــد تناهــت ميل   كانــت خمبــأة طــوال قــرون

 مفاسـدتقـع يف أيـدي آخـرين وتسـبب يعـين خفـت أن  -كنت أشـك مبـا قـد يـنجم عنهـا فقـد أطعمتهـا النـار 
حيدثـه ، مىل أن يقـول -ا بعد أن قرأهت ها النارشك مبا قد ينجم عنها فقد أطعمتم ا كنت أـلكن ل - ومشاكل

ه التنبــؤات الــيت كتبتهــا وهــي وهــذ :وســامل أخــرى يقــول لــهنبــؤ معتمــداً علــى هــذه الكتــب وعلــى عــن طريقــة الت
ض لــك أن يّ يــا ولــدي حبيــث مذا قـُــ :مث يقــول لولــده - 9737 :ات متواصــلة منــذ اآلن حــىت عــامتضــم نبــوء

تعــيش العمــر املتوســط لإلنســان ســوف تــرى حتــت مناخــك اخلــاص بــك ويف مســاء مســقط رأســك األحــداث 
هو كالم احلقيقة حباجة مىل قراءته بكاملـه لكنـين ال أجـد الوقـت والوقـت جيـري ، اليت كتبها -عة القادمة املتوق
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ال أريد أن أعقد حلقة ، سريعاً واحللقة طالت بنا ورمبا أتعبتكم وعندي بقية مطالب وهذه هي احللقة األخرية
لقد تناهت مىل يـدي عـدة جملـدات   -لكن موطن الشاهد األهم من كل هذا الكالم ، أخرى لكثرة مشاغلي

مــن الشــرق ، وأيضــاً يف مصــادر أخــرى أن هــذه الكتــب جــاءت مليــه مــن الشــرق -كانــت خمبــأة طــوال قــرون 
الشـرق املخبـأ ، الشـرق السـاحر، الساحر كما يقولون يف احلضارة الغربية يسـمون الشـرق بأنـه الشـرق الغـامض

 مـن ذلـك الشـرق السـاحر مـن ذلـك الشـرق الغـامض جاءته هذه الكتب كما يقول بعـض املـؤرخني، باألسرار
هــذه مــن ذلــك الشــرق املعبــأ باألســرار ولــذلك يقــول الــبعض منــه اعتمــد علــى جــداول اجلفــر العلــوي واســتخرج 

املعــاين خصوصــاً وأن الكثــري مــن هــذه املعــاين يتطــابق مــع مســتخرجات اجلفــر العلــوي ســواء كانــت يف كتــاب 
ومال هنــــاك كتــــب كثــــرية مشــــحونة ، نــــا مســــتخرجاهتا لضــــيق الوقــــتا قرملكتــــب الــــيت مــــاملفاجــــأة أو يف بقيــــة ا

  .مبستخرجات اجلفر العلوي
آيـــٌة يف ، العهـــد القـــدمي والعهـــد اجلديـــد :وهـــذا هـــو الكتـــاب املقـــدس جبزميـــه، مذا نـــذهب مىل الكتـــاب املقـــدس

وَلَقَـدْ   وَلَقَـدْ كَتَبْنَـا  } ؟اآليـةمـاذا تقـول  الكتاب الكرمي يف قرآننا وهي اآلية اخلامسة بعد املئة من سورة األنبياء

 {مِـن بَعْـدِ الـذِّكْرِ   } الزبور هو زبور داوود كما تعرفون، يعين الكتابة يف الزبور {كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ
رآن هـو قلـبهم القـ، والذكر هو القرآن ألن القرآن موجوٌد عند حم م ٍد وآل حم م د قبل هذا اخللق وقبل هذا العامل

يعين الكتابة كانـت يف الـذكر مث نزلـت باعتبـار أن القـرآن هـو الكتـاب  {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ}

بَـادِيَ  وَلََقدْ َكتَبْنَـا يف الزَّبُـورِ مِـن بَعْـدِ الـذِّكْرِ أَنَّ الْـأَرْضَ يَِرثُهَـا ِع       } املهيمن على كل الكتب فكل الكتب تأخذ منه

الغريـب  ؟لـيس جمـوداً يف اإلجنيـل، يعين هذا املعىن لـيس موجـوداً يف التـوراة ؟ملاذا تشخيص الزبور {الصَّالِحُونَ
، الزبـور موجـود اآلن يف كتـاب العهـد القـدمي يسـمى بـاملزامري، رجعنا مىل الزبورلو مع أن الكتب حرفت لكننا 
املــزامري يف  هــذه الغريــب أن، مزمــور 031ريــب تشــتمل علــى مــزامري داوود الغ، مــزامري داوود هــي زبــور داوود

أنــا مــا عنــدي وقــت أتتبــع ، ألرضكــم اتتحــدث عــن وراثــة الصــاحلني حل، غالبهــا تتحــدث عــن اإلمــام احلجــة
  .أو اثنني استخرجت جمموعة لكنين سأكتفي بواحد، املزامري من أوهلا مىل آخرها
ل كلــه يتحــدث عــن اإلمــام احلجــة لكــن الوقــت مــا يكفــي أنــا حــددت مقطــع طويــ، املزمــور الســابع والثالثــون

والـذين ينتظـرون  - ؟يف املزمور السـابع والثالثـني مـن مـزامري داوود مـاذا يقـول، لم  سأشري فقط مىل بعض اجلُ 
هــذا ، مــاذا كتبنــا يف الزبــور مــن بعــد الــذكر؟ أن األرض يرثهــا عبــادي الصــاحلون - الــرب هــم يرثــون األرض

بعـد قليـٍل ال يكـون ، والذين ينتظرون الرب هم يرثـون األرض -الثون من مزامري داوود املزمور السابع والث
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بعد قليٍل ال يكـون الشـرير  -الشرير اسٌم للشيطان اسٌم للدجال يف الكتب املقدسة عند اليهود  - الشرير
 -مقابــل الشــرير  الودعــاء الــذين هــم يف - أم ــا الودعــاء، فــال يكــون -مكانــه  تنظــر مىل - فــي مكانــه عُ ِلــطّ تَ 

هــذا هــو املزمــور الســابع والثالثــون ، فإهنــا متــأل قســطاً وعــدالً  - فيرثــون األرض ويتلــذذون فــي كثــرة الســالمة
  .وكل املزامري تتحدث عن هذه احلقيقة

ولتبــتهج األرض  :قطــع كلــه يتحــدث عــن هــذا املوضــوعأيضــاً أقــرأ مقطــع ومال امل، املزمــور الســادس والتســعون
ألنـه  - ؟ملاذا - ليجذل الحقل وكل ما فيه لتترنم حينئٍذ كل أشجار الوعر أمام الرب ِملُئهليعج  البحر و 

ـــرب مســـتعملة يف احلـــاكم  - جـــاء يـــدين  -يعـــين لـــيحكم األرض  - ألنـــه جـــاء ليـــدين األرض -وكلمـــة ال
ــي -الــرب هنــا لــيس هــو اإللــه وممنــا احلــاكم  - بالعــدل والشــعوب بأمانتــه ةالمســكون عج  ولتبــتهج األرض ل

 - أشجار الوعر أمام الـربوكل ما فيه لتترنم حينئٍذ كل  - ليجذل ليفرح - ليجذل الحقل البحر وِملُئه
  .بالعدل والشعوب بأمانته ةيدين المسكونليدين األرض  اءألنه ج - ؟ملاذا

الســــحاب ، ح الجزائــــر الكثيــــرةر الــــرب قــــد ملــــك فلتبــــتهج األرض ولتفــــ :يف املزمــــور الســــابع والتســــعني
يسري ، مسرية الرعب أمامه ثالثة أشهر - قدامه تذهب نارٌ ، العدل والحق قاعدة كرسيه، ضباب حولهوال

أشـرقت  - تحـرق أعدائـه حولـه أضـاءت بروقـه المسـكونةو قدامه تذهب ناٌر  -الرعب أمامه ثالثة أشـهر 
ا وأشــرقت األرض اآليــة مؤولــة أشــرقت األرض بنــور رهبــ، األرض بنــور رهبــا كمــا يف القــرآن حــني يظهــر اإلمــام

رأت األرض وارتعـدت أذابـت الجبـال مثـل ، أضاءت بروقه المسكونة -احلسـن بن  بنور رهبا بنور احلجة
  - قـدام سـيد األرض كلهـا أخبـرت السـماوات بعدلـه ورأى جميـع الشـعوب مجـده، الشمع قدام الرب

مثـل هـذا سـنجد الكثـري جـداً  ولو أردنا أن نتتبع، كل هذا يتحدث عن ممام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
  .يف كتب اليهود والنصارى

مجنيــل لوقــا يف اإلصــحاح الثــاين عشــر مــاذا يقــول ، أناجيــل النصــارى، اإلجنيــل، هــذا هــو كتــاب العهــد اجلديــد
يف ، مــوا باألحزمــةأوســاطكم مشــدودة يعــين حتزّ  - لــتكن أوســاطكم مشــدودة - ؟املســيح حبســب روايــة لوقــا

ولــتكن  -يــة مذا يريــد شــخص أن يعتــرب نفســه قــد هتيــأ يقــول مــثالً حتزمــت هلــا حــزامني أمثالنــا باللهجــة العراق
هـذه حقــامق بغــض ، وهــذا الكـالم لنــا أيضــاً ، يعـين ال تنــاموا - رجكم موقــدةأوسـاطكم مشــدودة ولــتكن ُســ

لــتكن أوســاطكم مشــدودة ولــتكن ســرجكم موقــدة وكونــوا مثــل  -النظــر جــاءت يف مجنيــل لوقــا أو مل يــأيت 
العـــريس حينمـــا يـــرتك ، هـــذا مثـــال قـــدمي باعتبـــار كـــان الـــذي - ينتظـــرون رجـــوع ســـيدهم مـــن العـــرسرجـــاٍل 

أصــحابه ويــدخل مىل غرفــة العــروس يعــين يــدخل عليهــا يقضــي وطــره ويرجــع بســرعة مىل أصــحابه يف األعــراف 
 -زوجتـه بعـد أن يـدخل علـى ، ينتظرونه بعد أن يقضي وطره ويرجعفهم القدمية موجودة يف األعراف القبلية 
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بـاب يفتحـون لـه مـن وقـتهم وكونوا مثل رجاٍل ينتظرون رجوع سيدهم من العـرس حتـى إذا جـاء وقـرع ال
الحـــق أقـــول لكـــم إنـــه يشـــد وســـطه ، لئـــك الخـــدم الـــذين إذا جـــاء ســـيدهم وجـــدهم ســـاهرينطـــوبى ألو 

الليـل يعـين  اهلزيع مـن - وإذا جاء في الهزيع الثاني أو الثالث، ويجلسهم للطعام ويدور عليهم يخدمهم
ــح ر يف الثلــث األول يف الثلــث الثــاين  وإذا جــاء فــي الهزيــع الثــاني أو  -يف القســم الثــاين مــثالً يف قســم الس 

عـرف رب البيـت فـي أيـة  ولـالثالث ووجدهم على هـذه الحـال سـيدهم فطـوبى لهـم وأنـتم تعلمـون أنـه 
ففـي السـاعة التـي ال تتوقعونهـا يـأتي مسـتعدين  أيضـاً  أنتم ق لم يدع بيته ينقب فكونواساعٍة يأتي السار 

ففـــي الســـاعة التـــي ال تتوقعونهـــا يـــأتي ابـــن  -أيهـــا الشـــيخ املفيـــد  ممنـــا أمرنـــا بغتـــًة فجـــاءه - ابـــن اإلنســـان
  .هذا يف مجنيل لوقا يف اإلصحاح الثاين عشر، ممنا أمرنا بغتًة فجاءه - اإلنسان

عــوا مــاذا يقــول لوقــا يف مجنيلــه يف اإلصــحاح احلــادي امس، يف مجنيــل لوقــا أيضــاً يف اإلصــحاح احلــادي والعشــرين
رٌب فـي األرض وقلـٌق مـن وسـتظهر عالمـاٌت فـي الشـمس والقمـر والنجـوم وينـال األمـم َكـ - ؟والعشـرين

العـالم ألن أجـرام السـماء مـن الخـوف ومـن توقـع مـا ينـزل بعجيج البحر وجيشانه وتزهق نفوس الناس 
ن آتيـاً فـي الغمـام فـي تمـام العـزة والجـالل وإذا أخـذت تحـدث تتزعزع وحينئٍذ يرى النـاس ابـن اإلنسـا

ذكر القـامم انتصـبوا قـاممني حـني يُـ - هذه األمور فانتصبوا قائمين وارفعوا رؤوسكم ألن افتدائكم يقتـرب
 ؟والروايـة تقـول حـني يسـألون اإلمـام ألي أمـٍر يسـتحب القيـام عنـد ذكـر امسـه القـامم، امبامسة يستحب أن يُق

 -انتصبوا قاممني ف، أن يقوم له احرتاماً ومجالالً ينظر مىل عبده ومن شأن العبد مذا نظر مليه مواله  ألنه :قال
وهـذا أيضـاً ، قطعاً املسـيحيون يفسـرون هنـا ابـن اإلنسـان بعيسـى املسـيح - وحينئٍذ يرى الناس ابن اإلنسان

 -ام صــلوات اهلل وســالمه عليــه لــو فســرناه أيضــاً فمــا عيســى مال هــو يف جــو هــذا املعــىن يف جــو ظهــور اإلمــ
اً فــي الغمــام فــي تمــام العــزة والجــالل وإذا أخــذت تحــدث هــذه ينئــٍذ يــرى النــاس ابــن اإلنســان آتيــوح

 ةاألمور فانتصبوا قائمين وارفعوا رؤوسكم ألن افتدائكم يقترب وضرب لهم مثالً قـال انظـروا إلـى التينـ
م ا ـلـ – نفسكم من نظركم إليها أن الصـيف قريـبوسائر األشجار فما إن تخرج براعمها حتى تعرفوا بأ

  ؟كل هذا على أي شيٍء يدل،  رج الصيف قريبتبدأ التينة ختُ 
وح يعـين الروايـات بأنـه خيـرج يف سـنٍة بئـ ألـيس تقـول، واإلمام خيرج يف سـنٍة حـارة، يدل على أن الصيف قريب

جنيل يقصد هـذا وممنـا هـو مـن مناسـبة القـول أنا ال أقول أن اإل،  شديدة احلروح أو بيوح يعينبئ، شديدة احلر
ء ولكــن جــا، يشــري مىل أن حينمـا ختــرج بــراعم التـني واألشــجار هــذا يـدل علــى أن الصــيف قريـب ومال اإلجنيـل

ـــ -الروايـــة  ذكـــر الصـــيف فلمناســـبة القـــول أشـــرُت مىل ـــى التين  خـــرجوســـائر األشـــجار فمـــا إن ت ةانظـــروا إل
إليهــا أن الصــيف قريــب وكــذلك أنــتم إذا رأيــتم هــذه األمــور  براعمهــا حتــى تعرفــوا بأنفســكم مــن نظــركم
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، الحق  أقول لكم لن يزول هذا الجيـل حتـى يحـدث كـل شـيء، تحدث فاعلموا أن ملكوت اهلل قريب
صـــوف فاحـــذروا أن يثقـــل قلـــوبكم الُســـكر والقُ ، الســـماء واألرض تـــزوالن وكالمـــي لـــن يـــزول فاحـــذروا

فاحـذروا أن يثقـل  -ُكر العقول أن تنشغل بأشـياء أخـرى س  ف أن ت  الُسكر والقصو  - وهموم الحياة الدنيا
ألن الـذي ال يتهيـأ  - قلوبكم الُسـكر والقصـوف وهمـوم الحيـاة الـدنيا فيبـاغتكم ذلـك اليـوم كأنـه الفـخ

 ســأحتدث عــن هــذا املوضــوع من شــاء اهلل يف امللــفِّ ، النــاس يف وقــت الظهــور، لإلمــام زمانــه لــن يوفــق لنصــرته
  .املهدوي

مـن خـالل الروايـات ، احلسن العسكري صلوات اهلل وسالمه عليهبن  ةجّ ل حياتنا تشري مىل حاجتنا مىل احلُ ك
قسـٌم ينصـرونه وهـم الـذين نصـروه يف زمـن الغيبـة  :الشريفة الناس مذا ظهر اإلمـام سينقسـمون مىل ثالثـة أقسـام

 - َعلَـَى نَْأيِـِه َوَغْيَبتِـهِ  - علـى أي شـيٍء؟ - َوَأْعَوانِـهِ  َوَاْجَعْلن ـْي ِمـْن أَْنَصـارِهِ  :ولذلك حنن نقرأ يف أدعية الغيبـة
النـأي وهـو  - َوَاْجَعْلن ـْي ِمـْن أَْنَصـارِِه َوَأْعَوانِـِه َعلَـَى نَْأيِـِه َوَغْيَبتِـهِ  - اإلمام حيتاج أنصـار علـى غيبتـه ويف غيبتـه

مشـروع ، جمموعـة تعاديـه، وعـة تنصـرههنـاك جمم، يف ظهـوره وحضـوره هالذين ينصـرونه يف غيبتـه ينصـرون، البعد
الـــذين خيرجـــون يف يـــوم األبـــدال ، الُبرتيـــه، الـــدجال اليهـــودي، الســـفياين، الـــدجال يبـــدأ يشـــتغل بكـــل اجتاهاتـــه

ينصـر  يعـين الكثـري مـن الشـيعة ممـن مل، ارة ال يشـرتكونظّـوهي أكثر النـاس تبقـى نُ  وهناك مجوع كثرية، وغريهم
ظــارة مــن الــذين يراقبــون األحــداث مــن أعدامــه لكــنهم ســيكونون مــن النُ  واونــال يك اإلمــام يف زمــن الغيبــة قــد

، ال يوفقــون تكــون هنــاك موانــع متــنعهم، ظــارة ال أكثــرلســون علــى شاشــات التلفــاز يتــابعون األخبــار فقــط نُ جي
ميكن أن يتساوى ذلك الذي نصر اإلمـام يف زمـان الغيبـة مـع ذلـك الـذي خـذل  ألنه البد أن تتميز الناس ال

 -ظـارة يكـون يف النُ ، قد ال يكون من أعداءه لكنـه ال يكـون مـن أنصـاره ؟كيف ميكن،  إلمام يف زمان الغيبةا
فاحذروا أن يثقل قلوبكم الُسكر والقصوف وهموم الحياة الدنيا فيبـاغتكم ذلـك اليـوم كأنـه الفـخ ألنـه 

اسهروا مواظبين على ف -اسهروا يف خدمته  - يطبق على جميع من يسكنون وجه األرض كلها فاسهروا
 - الصالة لكي توجدوا أهاًل للنجاة من جميع هـذه األمـور التـي سـتحدث وللثبـات لـدى ابـن اإلنسـان

! الـدعاء يف عصـر ؟! ألـيس كـأن هـذه املعـاين خالصـة ألدعيـة الغيبـة؟أليس كأهنا خالصة لروايات أهـل البيـت
  .معانيه يف هذه الكلمات مضامني الغيبة تقريباً كل

كلمـــة ومجلـــة مجلـــة واســـتخرجت منهـــا كـــل ،  كلمـــة  خـــرى أنـــا تتبعـــت هـــذه الكتـــبأقـــرأ نصـــوص أ ديكـــان بـــو   
آخــر مثــال آيت بــه وهــو مــن رؤيــا يوحنــا يف ، النصــوص وكــل املعــاين لكــن الوقــت ال يكفــي لــذلك آيت بأمثلــة

ى لســـماء مفتوحـــة وإذا فـــرٌس أبـــيض يـــدعورأيـــت ا :يف اإلصـــحاح التاســـع عشـــر، ع عشـــراإلصـــحاح التاســـ
ممـام زماننـا ، كنيتـه كنيـيتامسـه امسـي ،، أولكـم حم م ـد أوسـطكم حم م ـد آخـركم حم م ـد - األمين الصادق فارسه
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ــٍد خ لقــاً وُخلُ  ورأيــت الســماء مفتوحــة وإذا فــرٌس أبــيض يــدعى  -قــاً ومنطقــاً ودينــاً وســنًة ومنهجــاً شــبيه حم م 
علـى رأسـه أكاليـل كثيـرة لـه اســٌم فارسـه األمـين الصـادق وبالعـدل يقضـي ويحـارب عينـاه كلهـب النـار و 

أصـالً ، ينشـر قمـيص احلسـني ؟بـأي دمٍ  - ويلـبس رداءاً مخضـّباً بالـدم، مكتوٌب ما من أحٍد يعرفه إال هـو
م ا يصـل مىل كــربالء ينفصــل عـن أصــحابه بعــض الشــيء ـالروايـات تقــول يف بعــض الروايـات عنــدنا أن اإلمــام لــ

أنـا قـرأت هـذا يف ، ه والنـاس تنظـر مـاذا يريـد أن يفعـل اإلمـامأصحابه ينظرون ملي، ويفحص يف األرض يبحث
وذكرهتـا ، فـيفحص يف األرض، ةموجـود هـذه النسـخة رواية من الروايات يف بعض الكتـب املخطوطـة وعنـدي

بعــد قليــل ومذا بــه  يبحــث يف الــرتاب، أيضـاً يف كتــايب فــنٌت يف عصــر الظهــور وذكــرت املصــدر الـذي نقلــت منــه
خيـربهم ، أثـٌر مـن دم، خيـرج اإلمـام فـردة نعـل علـى سـري هـذا النعـل شـيٌء مـن دم ؟رج اإلمـامخيرج شيئاً مـاذا خيـ

قـال لـو قتلـت  ، تـل عـدداً كبـرياً هنـاك كـالم يـدور بـني النـاس بـأن اإلمـام قـد ق  ، بأن هذا النعل هو نعـل احلسـني
 ةهــذا النعــل بــاقي وهــذه احلادثــأثــر مــن دٍم متبقــي و ، هبــذا الــدم املتبقــي، م ا ســاووا شــيئاً ـكــل النــاس هبــذا الــدم لــ

مكتـوٌب مـا مـن أحـٍد  يناه كلهب النار وعلـى رأسـه أكاليـل كثيـرة لـه اسـمٌ ع -ستحدث ألجل هذه العربة 
ويلـبس رداءاً مخضـّباً بالـدم  -!! ؟مـن يعرفـه مال هـو، هو امسه األعظـم هـو االسـم األعظـم - يعرفه إال هو

وكانــت تتبعــه علــى خيــٍل  -األعظــم كلمــة اهلل بقيــة اهلل هــو االســم  - كلمــة اهلل - ؟مــا هــو امســه - واســمه
ومـن فمـه يخـرج سـيٌف مرهـف ليضـرب بـه األمـم  اً خالصـاً بيض جيوش السماء البسٍة كتاناً ناعماً أبيض

فقــد وصــلنا مىل  ال أطيــل علــيكم املقــام، ء يف رؤيــا يوحنــامىل آخــر مــا جــا - إنــه ســيرعاها بعصــاً مــن حديــدو 
  .ىل حسنٍي وآل حسني كربالء ممىل ذكر دماٍء يففقد وصلنا ، رداءاً خمضب

رميـــا هـــذه العبـــارات وقرأهتـــا يف بـــرامج أخـــرى ســـابقاً لكنـــين دس يف العهـــد القـــدمي ويف ســـفر ميف الكتـــاب املقـــ
أشـــــري مىل عبـــــارات ، رميـــــاصـــــحاح الســـــادس واألربعـــــني مـــــن ِســـــفر ميعجبـــــين أن أقرأهـــــا يف هـــــذه احللقـــــة يف اإل

حـرب طاحنـة  - بين ومـدبرين إلـى الـوراءلمـاذا أراهـم مـرتع :امله لضيق الوقتطع بكوباختصار ال أقرأ املق
الخــوف  لهم وفــروا هــاربين ولــم يلتفتــوابين ومــدبرين إلــى الــوراء وقــد تحطمــت أبطــالمــاذا أراهــم مــرتع -

فـــي الشـــمال ، والبطـــل ال ينجـــو -ال يفـــر  أي ال ينـــوص - يقـــول الـــرب الخفيـــف ال ينـــوص، حـــواليهم
فهـذا اليـوم للسـيد رب الجنـود يـوم نقمـٍة لالنتقـام  - ؟ملـاذا - عثـروا وسـقطوا هنـاك بجانب نهر الفرات

ن للســيد رب الجنــود ذبيحــًة فــي أل - ؟ملــاذا - مــن مبغضــيه فيأكــل الســيف ويشــبع ويرتــوي مــن دمهــم
 تلك الذبيحة اليت ُذحبت بطريقٍة ما ذبح أحٌد بتلـك الطريقـة ال قبلهـا وال - أرض الشمال عند نهر الفرات

تلـك الذبيحـة ، كلمات أهل البيت لقد قتل احلسني قتلًة ما قتـل أحـٌد قبلـه وال بعـده مثـل تلـك القتلـة،  بعدها
  .عند الفرات بانتظارك يا ابن احلسن
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 بالنصر تعدوا فتثري الغبار    مىت نرى خيلك موسومةً 
جنود ذبيحة عند ألن للسيد رب ال - هذه ذبيحة الفرات، حني وقع احلسني ،فصاح الشمر ما وقوفكم

حني هوى أبو عبد اهلل على  ،فصاح الشمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل -هذه الذبيحة  - نهر الفرات
فصاح  ،املثلث يف قلبه أعياه النزف فوقع على األرضجر على جبينه مث وقع السهم الرمال بعد أن صكه احل

  .والرماح امحلوا عليهه السهام الشمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد أثخنت
 ه ـــوا مليـمن كل جانٍب أت    هـــوا عليـــملـاه حــفـــــــوا أس

 بضربٍة كبا هلا على الثرى   طهرامُ ـقد ضربوا عاتقه ال
بن  شريك على كتفه األيسر ورماه احلصني يف حلقه وضربه آخر على عاتقه وطعنه سنانبن  وضربه زرعة

سر من صدر الزهراء يف نفس املكان الذي كُ ، بواين صدره يف أضالعه -صدره أنس يف ترقوته مث يف بواين 
وكانت  -أنس يف ترقوته مث يف بواين صدره بن  وطعنه سنان -وا صدرها كسروا صدر احلسني ر مثل ما كس

يا بقية اهلل  -وهب يف جنبه بن  مث رماه بسهٍم يف حنره وطعنه صاحل -هذه أشد الطعنات على احلسني 
وأقبل الفرس يدور حوله  -فرس احلسني  -وأقبل الفرس يدور  -! ؟ة طويلة ماذا أقرأ وماذا ال أقرأوالقص

ابن  -رسول اهلل فأحاطت به اخليل خيل سعٍد دونكم الفرس فإنه من جياد بن  فصاح، ويلطخ ناصيته بدمه
سونه بعد قليل حبوافر مهم سيدو يقتلونه أما ،رسول اهلل ورسول اهلل خيل سعد مهتم لفرٍس ألنه من جياد

من الرجال قال ابن سعد دعوه للنظر ماذا  تل عدداً فأحاطت به اخليل فجعل يرمح برجليه حىت ق - اخليول
قال أبو جعفٍر  ويصهل صهياًل عالياً  غ ناصيته بدمه ويشمهرِّ فلما أمن الطلب أقبل حنو احلسني ميُ ، يصنع

وتوجه حنو املخيم بذلك الصهيل  .ت ابن بنت نبيهاكان يقول الظليمة الظليمة من أمٍة قتلالباقر: 
  .مىل التل الزينيب أخي يا حسني نور عيين يا حسني ةوخرجت العقيلة متوجه

 ل أوجبت ـــى التـب علـــزين   ديـــة تعـــت من اخليمــطلع
 ظهرت اك الطيبة ـيو روح   صاحت يابو الشيمة عدل

 واسرع ترى سكينة انولت   ضــــــــــهـتـيٍّ انـــــك حـــانـــجـان
 ورتـــــــــه ســــيـمـحـه الـــــــيـوب   لــــن النفـــا ابـــمعهـــن ســـمـل
 تسايلت امه ـــجس وجروح   عـــــــــــــــه وقـــــــى وجـــــلـام وعـــق

ويف بعض كتب املقاتل  -رجله فنادى املنادي فيهم نادى ابن سعد انزلوا مليه وأرحيوه فبدر مليه مشٌر فرفسه ب
قدسة وضربه مُ ـفرفسه برجله وتفل يف وجهه وجلس على صدره وقبض على شيبته ال -وتفل يف وجهه 

اليت يتحدث عنها سفر لذبيحة اليت عند الفرات هذه ا -بالسيف اثنيت عشرة ضربة واحتز رأسه املقدس 
ليت نسمع فيها صوت نتظرة وآذاننا تنتظر اللحظة امُ سيدي يا بقية اهلل عيوننا على الدرب ، رميا منه احلسنيم
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فننادي معك بقلوبنا وألسنتنا وأبداننا وجوارحنا ، الشريف مناديًا يالثارات احلسنيأصحابك وصوتك 
  .وجواحننا يالثارات احلسني

 اـــمعاد مغيبـوم الـــى يـى ملـــتبق   يا غامباً عن أهله أتعود أم 
 فنقول أهالً باحلبيب ومرحبا    هــيعود ألهل نايا ليت غامب

 
سيدي يا بقية اهلل ختام هذه احللقات اليت حتدثت فيها عن عصر ظهورك ومن كانت هناك بقية أخرى كان 

ول سيدي د فأقو عأ،  أيام شهر رمضان املباركاملهدوي يف بودي أن أشري مليها من شاء اهلل أتناوهلا يف امللفِّ 
  ..يا بقية اهلل ختام قويل.

 رابُ ــــمني خـي وبني العالـوبين   فليت الذي بيين وبينك عامرٌ 
 وليتك ترضى واألنام غضاُب    رةٌ ـــــريـاة مـــوا واحليـــحلـك تـــوليت

 أسألكم الدعاء زمانكم مها املنتظرون مماوأما أنتم أي ُّ ، أغثين أدركين بك صلين عنك ال تقطعين يا بقية اهلل
أوقات سعيدة وشهر رمضان من شاء ، احلسن صلوات اهلل وسالمه عليهبن  ة احلجةوفقين اهلل ومياكم خلدم

  يف أمان اهلل.، اهلل مقبل عليكم باليمن والربكة



 
 
 
 
  

 
 

 وفي الختام :
ال بُــّد مــن التنبيــه الــى أنّنــا حاولنــا نقــل نصــوص البرنــامج كمــا هــي وهــذا المطبــوع ال 

كاملــة عليــه مراجعــة تســجيل البرنــامج يخلــو مــن أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدقّــة ال
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زهرائيون.

 
 
 

 مع التحيات
 الـُمتابَعة
 زهرائيون
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