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 احللقة االوىل

 مستخرجات اجلفر العلوي وعصر الظهور الشريف / اجلزء االول
 

هذه الـحلقة السادسة ، هم صلوات اهلل وسالمه عليهـسالٌم من اهلل عليكم أيها الـمنتظرون إمام زمان
الـمتابعون لقناة ، الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهبن  جنا الـحجةـوالعشرون من برنام

يعلمون بأن هذا الربنامج هو  األلكرتونـيلفضائية الـمودة الفضائية وكذلك الزائرون لـموقع قناة الـمودة ا
ي الروايات واألحاديث ـي بيان معانـالقسم األول من حلقات هذا الربنامج كانت تدور ف، برنامٌج أسبوعي

تعاىل لشيخنا الـمجلسي رضوان اهلل  ارحار األنو ـمن كتاب بالتـي كنت أقتطفها من الـجزء الثاين والـخمسني 
ي تناول التوقيعات ـمن حلقات هذا الربنامج ف الثانـيهذه الـمطالب بدأ القسم  يـم الكالم فـعليه وبعد أن ت

وال زالت ( مام النعمةـكمال الدين وت)ي كتابِه ـشيخنا الصدوق رضوان اهلل تعاىل عليه فالشريفة التـي رواها 
وأيضًا كانت ، فقنا لذلكبعد شهر رمضان إن و  ىـالـحلقات مستمرًة سنتواصل معها إن شاء اهلل تعال

الـحلقاُت الـمتأخرة من هذا الربنامج تتضمن اإلجابة على أسئلة إخواننا وأخواتنا من ُمـحبـي أهل بيت 
اليوم الـحلقة السادسة والعشرون وغداً وبعد غد حلقات متتالية ألن الـموضوع ، العصمة صلوات اهلل عليهم

ي حياة ـما هو الـموضوع األهم فـمية بل ربـي غاية األهــحلقات فموضوعنا الذي نتناوله يف هذه ال، استثنائي
  :من اليوم هي جواٌب لسؤال   اً هذه الـحلقاُت ابتداء، الظهور الشريف :ُمـحبـي أهل البيت

  ؟ي عصر الظهورـهل نـحُن ف
األمر أطلُب ي بداية ـى لكننـي فـى جواب هذا السؤال وبنحو  من التفصيل إن شاء اهلل تعالـستستمعون إل

ي الـمهدويني الـمنتظرين إمامهم الذين يراقبون شاشة قناة الـمودة ـي وأبنائي وبناتـي وأخواتـوألتمُس من إخوان
ما تكون طويلة بعض الشيء ـن حلقات هذا الربنامج ربألألتمس منهم الصرب َعّلّي ويشاهدون هذا الربنامج 

ي ـوكذلك هناك حشٌد من الـمعلومات الكثريِة ف،  أتعبكملئالمكن ـوإن كنُت أحاول أن أختصرها قدر ما أت
 مي عصر الظهور أـهل نـحُن ف، ميةـي غاية األهـموضوٌع حساٌس ف، مية الـموضوعـطوايا هذا الربنامج أله

 ! ؟نـحُن يف عصر  آخر
ي ـغريي أن نأتي أو من ـي ال يتوقُع أحٌد منـيعن، ملُك أحٌد اإلجابة القطعية على هذا السؤالـقطعًا ال ي
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ى الـحقيقة أو ـتوصلنا إلالقرائن هي التـي ، ي القرائنـفما البحُث سيكون ـال لبس فيه وإنبدليل  قطعي  واضح  
من ، ي ضمن الـحديِث عن هذا الـموضوع سأجيُب على أسئلة  كثريةـوف، ى مكان  قريب  من الـحقيقةـإل
  .ي هذه الـحلقاتـها فـي بيانـمسائل أخرى سيأت عن الـجفر العلوي وعن، ملتها أسئلٌة عن الـجفرـج

أعتقد أن  ؟هتُم بـهذا الـموضوعـِلماذا ن ؟ي هذا الـموضوعـِلماذا نبحُث ف :هاـأريُد بيانى التـي ـالنقطة األول
ما القضية ـى إجابة  مفصلة وإنـحتاجون إلـوأحباب أهل البيت ال يمنتظري اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 

ي أهل البيت ـحبيٌب ينتظُر حبيبه وأعتقد أن هذه اإلجابة كافية ووافية لـمنتظري إمامهم ولـمحبواضحة 
صلوات اهلل والـجواب من كلمات أهل بيت العصمة ي بعض التفاصيل ـولكن أنا سأجيب سأدخل ف

منا ي شئون إمامنا ونبحُث عن ظهور إماـنـحُن نبحُث عن إمامنا ونبحُث ف، معنيـوسالمه عليهم أج
ي عقيدتنا بل هي القضية ـي حياتنا وفـصلوات اهلل وسالمه عليه ألن هذه القضية هي القضية الـمركزية ف

حوٌب بفنت  صوممسبوٌق بفنت وامتحانات وظهورُه الشريف ، ي هذا الوجود بـحسب ما نعتقدـالـمركزية ف
مع من سيكون ، وِلذا يلزُم على الـمؤمن أن يتبصر وأن يعرف طريقه وأن يعرف أين يضُع قدمه وامتحانات

الشيخ الـمفيد ، ى الشيخ الـمفيد من الناحية الـمقدسةـالرسالة التـي جاءت إل، ومع من سوف ال يكون
ي الـملف ـ فوصلتُه أكثر من رسالة وسنتحدث عن هذا الـموضوع إن شاء اهللى عليه ـرضوان اهلل تعال

ال يشتبه على بعض الـمشاهدين فيعتقد بأن هذا الربنامج هو الـملفُّ الـمهدوي الذي أُعِلَن عنه ، الـمهدوي
الـملفُّ الـمهدوي سيأتينا إن شاء ، الـحسن العسكري إمام زماننابن  هذا الربنامج هو برنامج الـحجة، سابقاً 

مثابة مقدمة  للملف الـمهدوي الذي هو زبدُة ُكل الـملفات ـقات بي األيام القادمة وهذه الـحلـى فـاهلل تعال
حدث إن شاء اهلل بشيء  من البيان بشيء  من التوضيح عن الرسائل ـي الـملف الـمهدوي سأتـف، الـمتقدمة

ي أحد ـى ما جاء فـي هذه الـحلقة أشري إلـفي ـلكننمن الناحية الـمقدسة ى الشيخ الـمفيد ـي وصلت إلـالت
  ؟ماذا كتب إمامنا الـحجة صلوات اهلل وسالمه عليه للشيخ الـمفيد، هذه الرسائل

مؤسسة  894 :مة اهلل عليه وهذا هو الـجزء الثامن صفحةـهذا هو كتاب االحتجاج لشيخنا الطربسي رح
وصلت ي أحد الرسائل التـي ـفى الشيخ الـمفيد ـإماُم زماننا يكتُب إل، األعلمي للمطبوعات بريوت لبنان

والبحُث عن إمامنا وعن ظهورِه شيٌء يـَُقرِّبُنا  - ما يـَْقُرب به من َمحّبِتناـمنكم ب ىء  فليعمل كل امر  :إليه
 -يا شيعة أهل البيت  - منكم ىء  فليعمل كل امر  - ـي قلوبناحبتِه صلوات اهلل عليه فـإليهم وُيشدُد من م

مَّ يقول إمامنا صلوات اهلل عليه وهنا ـثُ  - يُدنيه من كراهتنا وُسخطناما يـَْقُرب به من َمحّبِتنا ويتَجنَُّب ما ـب
أو ُفجأة حين ال تنفعُه توبة وال يُنجيه من عقابنا ندٌم على حوبة  ةفإنَّ أمرنا بغَتًة ُفجاء :موطن الشاهد

 ةَتًة ُفجاءفإنَّ أمرنا بغ -موطن الشاهد هنا  - مةـواهلل يُلهُمكم الُرشد ويلطُف لكم فـي التوفيق برح
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ى الشيخ ـاإلمام يكتُب إل، ي معصيةـحوبة يعن - حين ال تنفعُه توبة وال يُنجيه من عقابنا ندٌم على حوبة
فإنَّ أمرنا  -مكن أن يتحقق الظهور من خالل هذه القاعدة ـوالذي يهذا القانون هذه القاعدة  الـمفيد

عالمات أو قد تكون هناك عالمات ولكنها ال مكن أن يكون ظهور اإلمام من دون ـي - ةبغَتًة ُفجاء
ى االبتعاد عن إمام زماننا ـتستبنُي للكثريين أو قد تكون هناك عالمات ولكن الشبهات تقوُد الناس إل

بغتًة إذا كان أمُر اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  - ةفإنَّ أمرنا بغَتًة ُفجاء -سالمه عليه  و صلوات اهلل
أن وبوجوب الـمحبة والوالء ويـجُب علينا بوجوب العقيدِة وبوجوب الشريعة ى الـمنتظرين إذاً يلزُم عل ُفجاءه

  .نبحث بقدر ما نتمكن عن إمامنا وشؤونِه وعن ظهورِه الشريف
ي  ـنتوقع ظهورُه الشريف ف، ي كل آنـحن نتوقُع ظهورُه الشريف فـحدثنا بشكل  صريح  وواضح نـالروايات ت

ي أول ـي يوم الـجمعة وهذا هو مفاتيح الـجنان فـها فـيستحب أن يُزار بي زيارتِه التـي ـنقرأ ف، معةـكل ج
  :ي زيارة يوم الـجمعة نـخاطب إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهـف، ي زيارات األيامـالـمفاتيح ف

عقيدتنا ، الـمتوقع فيه ظهورك - هذا يوُم الـُجمعِة وهو يومك الـمتوقُع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين
ي ـي كل مـحرم ألن موعدنا معُه فـأن نتوقع ظهورُه ف، معة وهذه زيارتهُ ـي كل جـملي علينا أن نتوقع ظهورُه فـتُ 

ي كل عاشر  ـف، صلى اهلل عليه وآله وسلمحانة رسول اهلل ـي اليوم الذي ُذِبح فيه ريـمن مـحرم فاليوم العاشر 
مع ي كل لـحظة  لنا موعد انتظار  ـبل فنتظار  مع إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه من مـحرم لنا موعد ا

، ي الرسالة التـي وصلت إليه من الناحية الـمقدسةـكما قال لشيخنا الـمفيد ف  ةاإلمام فإن أمرنا بغتًة ُفجاء
 ؟همـرواياتحدثنا ـمعني ماذا تـصلوات اهلل وسالمه عليهم أج الروايات عن أهل بيت العصمة

أقرُب ما يكون  :عمر عن أبي عبد اهلل عليه السالم أنه قالبن  عن الـمفضل، يـغيبة الشيخ النعمان عن
ي ـها العصابة لقلة عددها فـما يُقال لـوإني الشيعة ـي األُمَّة يعنـي الطائفة يعنـالعصابة يعن - هذه العصابة
إذا افتقدوا  - ؟متـى - وأرضى ما يكون عنهم أقرُب ما يكون هذه العصابة من اهلل -ذلك الزمان 

ألننا  - ي ذلك يعلمون ويوقنونـمكانه وهم فـُحجَّة اهلل َفُحِجَب عنهم ولـم يظهر لـهم ولـم يعلموا ب
ى يقني بفضل  ـى معرفة  وإلـإلمان بسواد  على بياض والذي يتحول شيئًا فشيئًا ـاإلي، آمنا بسواد  على بياض

أقرُب ما يكون هذه العصابة من اهلل وأرضى ما  -وبتسديد  من إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه 
مكانه وهم ـإذا افتقدوا ُحجَّة اهلل َفُحِجَب عنهم ولـم يظهر لـهم ولـم يعلموا ب - ؟متـى - يكون عنهم

أنَّه  - ؟ماذا يوقنون - ويوقنون -بوجودِه ويعتقدون به  - يعلمون -مع كل هذه الظروف  - فـي ذلك
فعندها توقعوا الفرج صباحًا  -إذا كانت األُمَّة بـهذه الـحالة  - لـم تَبُطل ُحجَُّة اهلل وال ميثاقه فعندها

لـم يعلموا ، لـم يظهر لـهم، ُحِجَب عنهم، شيعته افتقدوا إمامهم، وشيعتُه يعيشون هذه الـحالة - ومساءً 
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ما كلنا نعلم بذلك نـحُن أشياُع عليٍّ كلنا نعلم ونوقن بأن ُحجَّة اهلل ،  ومع ذلك يعلمون ويوقنونمكانه ـب
إذاً ، مساءً ًا و اإلمام يقول إذا كان الشيعة بـهذا الـحال فعندها توقعوا الفرج صباح، وال َبُطل ميثاقهَبطُلت 

 ي كل عاشر  من الـمحرم بل أن نتوقعـمعة فـي كل جـف آداُب أئمتنا تعاليم أئمتنا تطلب منا أن نتوقع الفرج
فإن أمرهم بغتًة ي رسالة اإلمام عليه السالم للشيخ الـمفيد ـي كل لـحظة كما فـالفرج صباح مساء بل ف

  .ةُفجاء
يرويها عن ، ي الغيبةـى عليه فـي رضوان اهلل تعالـالـجعفري يرويها الشيخ النعمان الرواية التـي يرويها أبو هاشم  

علي الرضا عليهما السالم فجرى ذكر السفياني وما جاء بن  ُكنَّا عند أبي جعفر  ُمـَحمَّد :إمامنا الـجواد
هل  - ؟هل يبدو هلل في الـمحتوم :فقلُت ألبي جعفر  عليه السالم أمرُه من الـمحتومأن في الرواية من 

إن القائم من  :فقال، فنخاف أن يبدو هلل في القائم :قلنا له، نعم :قال -ي ـي السفيانـيبدو هلل ف
، حدث البداء فيهاـمكن أن يـحتـى الـمحتومة منها ي إذًا ُكلُّ العالمات - الـميعاد واهلل ال ُيخِلُف الـميعاد

ي ـي األشخاص فـمكان فـي الـي الزمان فـفحدث البداء فيها فتتغري هذه العالمة ـمكن أن يـفال تقع وي
مكن أن يـحدث فيه البداء فكل العالمات ـيي الذي هو من أهم العالمات ـإذا كان السفيان، األوصاف
، فقط اإلمام ظهور اإلمام - إن القائم من الـميعاد :الرواية تقول، مكن أن يـحدث فيها البداءـاألخرى ي

م ـثبوقت  للظهور أن األئمة أخربوا ولذلك عندنا روايات مكن أن يـحدث فيه البداء ـحتـى زمان الظهور ي
  .مكن أن يـحدث فيه البداءـلو ُأخربنا به اآلن يحتـى وقت الظهور ، حدث فيه البداء

أما ، إال أن يقول لنا بأن هذا الوقت هو من الـميعادوأخربنا بوقت الظهور ى إمام زماننا ـلو كان لنا طريق إل
القضية الوحيدة ، هي خاضعة للبداءفحتـى هذه اإلخبارات خربنا بأنه من الـميعاد ـإذا أخربنا من دون أن ي

اإلمام صلوات ، ظهور اإلمام، ألنه من الـميعاديوم القيامة ال يـحدث فيه البداء ، الثابتة كثبات يوم القيامة
ومن هنا إذا  ، لبداءفيمكن أن يـحدث فيه اأما الوقت اهلل وسالمه عليه من الـميعاد ظهورُه من الـميعاد 

ي يوم ـما كان ظهورُه فـفلربإذًا يـجُب علينا أن نبحَث عن اإلمام وعن ظهورِه كانت القضيُة بـهذا الشكل 
حتـى الـمحتوم من إذا كانت العالمات خاضعًة للبداء ، ي مثل هذه الساعةـما كان ظهورُه فـولربغد 

ي هذا الـمطلب إذاً لـم تبقى ـوعندنا رواياٌت عديدة فخاضعاً للبداء وإذا كان وقت الظهور أيضاً العالمات 
بقيُة األشياء ، حقيقة برنامج اإلمام حقيقٌة ثابتة، إال حقيقة واحدة ثابتة هو اإلماُم وظهورُه حقيقُة ظهوره

  .حكومة بـحكم البداءـممتحركة 
مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ  فَلَمَّا نَسُواْ} :اآلية الرابعة واألربعون من سورة األنعام

فَلَمَّا }قلُت هذه اآلية هي الرابعة واألربعون من سورة األنعام  - {بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ
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ماذا  {يْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَنَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَ
الدرجات  ـي بصائرإمامنا الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه والرواية ف ؟ي معنـى هذه اآليةـيقول أئمتنا ف

 :عن اإلمام الباقر -ي جعفر  الصفار من أصحاب إمامنا الـحسن العسكري صلوات اهلل عليه ـلشيخنا أب
اإلمام يفسر  - يعني قيام القائم {حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ} :وأما قولهُ 

  .القائم ي قيامـيعن -اآلية ويفسر البغتة بقيام القائم 
متى  :قيل له يا رسول اهللعن إمامنا الرضا عن النبي صلى اهلل عليه وآله  :ورواية عن شيخنا الصدوق
 -ي يوم القيامة ـالساعة يعن - َمثـََله َمثُل الساعة :فقال صلى اهلل عليه وآله ؟يـخرج القائم من ذريتك

 - ثـَُقلت في السماوات واألرض ال تأتيكم إال بغتةَمثَلُه َمَثُل الساعة التـي ال ُيجليها لوقتها إال هو 
مكن ـي، معنيـي وأهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أجـي كلمات النبـي واضحٌة فـوهذه الـمعان

ي األعظم لو بقي من عمر هذه الدنيا يوم واحد لطول ـليه النبإأن ال تتحقق العالمات الـمعنـى الذي أشار 
حينما تكون قضية ، ي من دون عالماتـوخرج الـمهدي صلوات اهلل وسالمه عليه يعناهلل ذلك اليوم 

مور الظهور بـهذا الفهم وبـهذا التصور سيكون البحث عنها من األمور الالزمة بل من األمور الواجبة من األ
  .التـي تقع فـي غاية الضرورة

عن ي مروية ـي غيبة النعمانـالرواية جاءت ف، معنيـالرواياُت عن أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أج
وحتـى مع  - ينادي مناد  من السماء :معت أبا عبد اهلل عليه السالم يقولـس:أعين يقولبن  زرارة

مع العالمات لنفرتض أن العالمات تتحقق ماذا يقول ، االحتمال األول من دون العالمات، العالمات
لو  ، من دون العالمات وتقدم الكالم فيه ةيكون الظهور بغتًة ُفجاءتمال أن اح :هناك احتماالن ؟األئمة

ينادي مناد   :معت أبا عبد اهلل عليه السالم يقولـس :أعين يقولبن  زرارة، كان الظهور مع العالمات
َفَمن يُقاِتُل الـمهدي  :قلتُ ، من السماء إن فالنًا هو األمير وينادي مناد  إن عليًَّا وشيعته هم الفائزون

ينادي  - إن الـمهدي هو األمريالـحسن بن  ي إن الـحجةـإن فالنًا يعن ؟الـمنادي ماذا يُنادي - ؟بعد هذا
وينادي مناد  إن عليًَّا وشيعته  -الـحسن هو األمري بن  إن الـحجة - مناد  من السماء إن فالنًا هو األمير

إذا كان هذا البيان يُنادى به من السماء أوالً  - ؟َفَمن يُقاِتُل الـمهدي بعد هذا :قلتُ ، هم الفائزون
وُيشخَُّص الطريق والدين بأن دين شيعة عليٍّ هو الـحق ، الـحسنبن  ُيَشخَّص من هو األمري وهو الـحجة

وشيعتُه  -ي الروايات ـُمراد فالناً هو عثمان مذكور ف - إن الشيطان يُنادي إن فالناً  :فقال -هم الفائزون 
، عفانبن  ي وقد يُراد منه عثمانـعنبسة السفيانبن  قد يراد منه عثمان - ي أميةـهم الفائزون لرجل  من بن
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ي ـإن الشيطان يُنادي إن فالنًا وشيعتُه هم الفائزون لرجل  من بن :فقال - الـمعنيان يُفهمان من الروايات
ي ـي عند الصباح ونداٌء أيضًا من السماء يأتـمانـماوٌي رحـإذا كانت القضية هكذا نداٌء س - :قلتُ ، أمية

 - ؟فمن يعرف الصادق من الكاذب :قلتُ  -الناس تسمع الصوت من جهة السماء ، يـولكنه شيطان
يعرفُه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون  :قال - ؟ميز بني الصادق والكاذبـمن هو الذي يتمكن أن ي

كلما ،  كالم أهل البيت،  كالمكم نور  - أنه يكون قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم الـمحقون الصادقون
يعرفُه الذين كانوا يروون  :قال - ها قوٌل بليٌغ كاملـى الزيارة الـجامعة الكبرية ألنـذهبنا بعيدًا رجعنا إل

من خالل  ؟كيف يعلمون بذلك،  يعلمون بوقوعِه قبل أن يقع - حديثنا ويقولون أنه يكون قبل أن يكون
ويعلمون أنهم هم الـمحقون  - ي ظهورهِ ـوالبحث فمن خالل البحث عن شئون اإلمام حديث أهل البيت 

مسكون بأهل البيت أشد التمسك هؤالء هم هم ويتـملكون اليقني بعقيدتـهؤالء الذين ي - الصادقون
  .الذين سيعرفون الصادق من الكاذب

عند ، َمسلمة أو ُمسلمة الـجريريبن  منـعن عبد الرح :يـي الكافـي فـيرويها الشيخ الكلينرواية ثانية 
ي ـيعن - يوبـخونا ويكذبونا :قلُت ألبي عبد اهلل عليه السالم :َمسَلمة الـجريري قالبن  منـعبد الرح

ي عند الصباح وصيحة الباطل عند ـصيحة الـحق يعن - أنَّا نقول أن صيحتين تكونان -الـمخالفني لنا 
قلت: ما  ؟فماذا تردون عليهم :قال ؟من أين تُعرف الـُمِحقَُّة من الـُمبِطلة إذا كانتا :يقولون -الـمساء 

إن اهلل ، من كان يؤمن بها من قبل - إذا حدثت - قولوا يصدق بها إذا كانت :قال، نرد عليهم شيئاً 
 - {أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن الَّ يَهِدِّيَ إِالَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} :عزَّ وجل يقول

بأهل البيت وعارفاً ها من قبل إذا لـم يكن متمسكًا ـكيف يؤمن ب  -يصدق هبا من كان يؤمن هبا من قبل 
  .بـحديث أهل البيت

ما صيحتان صيحٌة في أول الليل ـه :معُت أبا عبد اهلل عليه السالم يقولـس :م يقولـسالبن  هشام
، واحدٌة من السماء وواحدٌة من إبليس:فقال ؟كيف ذلك  :قلت :في آخر الليلة الثانية قال وصيحةٌ 

الرواية يرويها  - مع بها قبل أن تكونـيعرفها من كان س :فقال ؟وكيف تُعرُف هذه من هذه :فقلت
معت وُكتبت عن إمام ـلفت وجُ ـي أي من أفضل كتب الـحديث التـي غيبتِه وغيبة النعمانـي فـشيخنا النعمان

ي تتضمن ـي السنني الـماضية وهناك الكثري من األشرطة التـوقد شرحتُه ف، زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
موقع قناة ـلـهذا الكتاب ولألحاديث الشريفة الواردة فيه موجودة على موقع واحسيناه الـملحق بشروحًا 

  .الـمودة الفضائية على االنرتنيت
عن هذه الرواية منقولة ، ي كتابه عقد الدررـحدثهم يوسف الشافعي فـميرويـها رواية يرويها الـمخالفون 
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تعبري موجود عند العرب ، يـُمقبلة يعن - كجباه البقر  هذه ِفتٌن قد أضلت :اليمان يقولبن  حذيفة
هذه ِفتٌن قد أضلت كجباه البقر يهلك فيها أكثُر  -يستعملونُه أن هذه الِفنَت مقبلة بوضوح وبشدة 

 .الذي يعرفها قبل ذلك فهو ال يهلك - الناس إالَّ من كان يعرفها قبل ذلك
ي هذا الـموضوع وألن نقف ـي تدفعنا ألن نبحث فـهي التي وهذه الـمضامني ـهذه الـحقائق وهذه الـمعان

  ؟ال ي عصر الظهور الشريف أوـهل نـحُن ف :طويالً عند هذا السؤال
ي أول كالمي بأننا ـقلت ف، بعد هذه الـمقدمة أول قرينة من القرائن أو أول جهة من جهات البحث

أن نستكشف النتيجة ى أن نعرف الـحقيقة ـي تقودنا إلـي هذا الـموضوع من جهة القرائن التـسنبحُث ف
ي ـي هذه األيام وخصوصًا فـهو ما يدور الكالم حوله فالـحديث عنها  ـي أريدى التـالقرينة األول، الواضحة

هناك رسائل كثرية انتشرت على أجهزة ، ي األوساط الشيعية قضية الـجفرـما يدور فـاألوساط السنية أكثر م
رسائل ، كثرية انتشرت على الـمواقع الـمختلفة والـمنتديات الـمختلفة على االنرتنيتالـموبايل وكذلك بيانات  

ي قابل ـالـموبايل الـمسجات هذه وبيانات االنرتنيت تتضمن الـحديَث عن وقائع وأحداث وقعت أو ستقع ف
د يسأل سائٌل ما ق، مأخوذة من الـجفر العلويها منقولٌة ـاأليام كما تقول هذه الرسائل وهذه البيانات بأن

 ؟ هو الـجفر
ي هذه الـحلقة نتناول الرسائل والبيانات والـموضوعات ـنـحُن ف، ي حلقة يوم غدـالـجواُب الـمفصَُّل يأتينا ف

ى ـإن شاء اهلل تعال عما قيل عن الـجفر وما هو الـجفرالـحديث عن الـجفر و ، ي ترتبط بـهذه الـمسألةـالت
الرسائل ، هذه رسالة من الرسائل :مثاًل على سبيل الـمثال، لـهذا الـموضوعحلقة يوم غد تكون مـخصصًة 

، ي صلب الـموضوعـي بـمثال وبعد ذلك أدخل فـأنا آت، عديدة وكثرية التـي انتشرت على أجهزة الـموبايل
صاحُب  - هذه كانت أكثر انتشاراً من غريها أيام الثورة الـمصرية ثورة الشباب الـمصري، مثاًل هذه الرسالة

مصر عالمة العالمات وآيتُه عجٌب لها إمارات قلبُه حسن ورأسه محمد ويغير أسم الـجد إن خرج من 
ي قباب السحاب أو أتوه ـالـحكم فاعلم أن الـمهدي سيطرُق أبوابكم فقبل أن يقرعها طيروا إليه ف

القوم وستتضح بعض  ى عند كبارـهذه رسالة وأثارت تساؤالت كثرية حت - زحفًا وحبوًا على الثلج
 - صاحُب مصر عالمة العالمات -أقرأ الكالم مرة ثانية ، ىـي الـحلقة اآلتية إن شاء اهلل تعالـالـحقائق ف

ي هذا ـمنا السياسي فـي عالـي أقوى العالمات وبالـحساب السياسي ثورة مصر هي عالمة العالمات فـيعن
هل توقع أحٌد من الـمحللني من السياسيني داخل مصر أو خارج مصر من أن األمر سيحدث بـهذا ، اليوم

ي يوم  من األيام ستنفجر ـنعم السياسيون كانوا يتوقعون أن األمور ف، هذه الكيفيةـهذه الصورة وبـالشكل وب
مصر عالمة العالمات  صاحبُ  - ةجاء األمر بغتة ُفجاءي مصر لكن ال بـهذه الكيفية وبـهذه السرعة ـف
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، مهـي أول اسـحمد يعنـرأسه م - وآيتُه عجٌب لها إمارات قلبُه حسن ورأسه محمد ويغير أسم الـجد
  ؟دويغري أسم الـجد ما الـمرا، سم الوسطيـي االقلبُه حسن يعن

مبارك ي ـحمد حسنـي بعض األحيان يقولون مـي مبارك فـسم الـمعروف حسنالـمصري الـمخلوع اال الرئيس
ى مواقع االنرتنيت لبحث عن ـاآلن إذا تدخلون إل، أبداً  ؟جدُه مبارك، يـمه حسنـحمد وأبوه أسـمه مـوأس

حمد ـمه مـمية أسـي الوثائق الرسـالرئيس الـمصري في الـكتب والـمصادر ـسرية الرئيس الـمصري أو تبحثون ف
سم وإال اال الناس أن أسم جدِه هو مباركُغريِّ اسم جدِه ضاع فصار الـمعروف عند ، ي سيد مباركـحسن

صاحُب مصر عالمة العالمات  -ي سيد مبارك ـحمد حسنـالـحقيقي للرئيس الـمصري الـمخلوع هو م
وآيتُه عجٌب لها إمارات قلبُه حسن ورأسه محمد ويغير أسم الـجد إن خرج من الـحكم فاعلم أن 

ي قباب السحاب أو أتوه زحفًا وحبوًا على ـه فالـمهدي سيطرُق أبوابكم فقبل أن يقرعها طيروا إلي
  ؟الـخالصة ما هي، ي الـمضمونـها وقريبة منها فـماثلة لـهذه الرسالة وهناك رسائل أخرى م - الثلج

تتضمن الـحديث عن أن الـمهدي صلوات اهلل ، ها من الـجفر العلويـيقال بأن، رسائٌل على الـموبايل
، من هنا تبدأ رحلتنا مع موضوع الـجفر - الـمهدي سيطرُق أبوابكمن إ - وسالمه عليه على األبواب
حن يف ـي اإلجابة على سؤال هل نـي وبقيُة الـحديِث فـوغدًا نتناول القسم الثاناليوم نتناول القسم األول 

الذي أنتشر على أجهزة الـموبايل  ؟هذا النص من أين ُأِخذ، ي األيام الـمتتاليةـتأتينا أيضًا ف ؟عصر الظهور
من أين ُأِخَذ هذا النص فانتشر على أجهزة الـموبايل ، ي الوسط الشيعيـما فـي أكثر منه مـي الوسط السنـوف

أيُّ  نقلوه من هذا الكتاب  ،هذا النص الذين نقلوه، وعلى الـمواقع وعلى صفحات االنرتنيت والـمنتديات
، هذا هو الكتاب، مؤلفه السيد علّي عاشورـل ،الـجفُر األعظمالزمان ماذا قال عليٌّ عن آخر  ؟كتاب  

 ؟متـى حدثت الثورة، 7002هذا الكتاب الذي بني يدي طبعة مؤسسة الرافد للمطبوعات الطبعة الثانية 
مطبوع ى قبل هذا التأريخ ـي الطبعة األولـي طبعتِه الثانية يعنـالكتاب هذا ف، 7022ثورة مصر حدثت 

ماذا قال عليٌّ عليه  :ي طهران الكتابـهذه الطبعة طُبعت فطبعة دار الرافد للمطبوعات ، 7002 :سنة
طبعًا الـموجود ، 2 :ي صفحةـهذا الكالم الذي قرأتُه موجود ف، السالم عن آخر الزمان الـجفُر األعظم

قلبُه  -نا قبل قليل ن قرءحـن - إن خرج من الـحكم - ما موجود فيه، 2 :ي صفحةـفي هذه الطبعة ـف
ي وزعت على الـموبايل وعلى ـي الرسالة التـمكتوب ف - حسن ورأسه محمد ويغير أسم الـجد إن خرج

إن خرج فاعلم أن  :موجود 2 :ي صفحةـف - إن خرج من الـحكم -االنرتنيت ونُقلت من هذا الكتاب 
ي نفس ـف 330 :ي صفحةـوموجود النص أيضًا ف، 2 :ي صفحةـهذا ف - الـمهدي سيطرُق أبوابكم

ي هذا الكتاب ـفالنص موجود ف - إن خرج فاعلم أن الـمهدي سيطرُق أبوابكم :الكتاب أيضًا موجود



 1ح  ملّف الظهور والجفر 

01 

طبعة دار الرافد مؤسسة للسيد علي عاشور  ،الـجفُر األعظمماذا قال عليٌّ عن آخر الزمان  :ـي كتابف
ي ـوموجود ف 2 :ي صفحةـموجود فهـجري  2874، ميالدي 7002:الرافد للمطبوعات الطبعة الثانية سنة

  جاء به صاحُب هذا الكتاب؟ أينمن  ؟من أين نقل هذا النص، نفس هذا النص 330 :صفحة
صاحب هذا الكتاب نقل هذا النص من كتاب  ، ى النهايةـحن قلنا نريد أن نتتبع القضية من البداية إلـن

الـمفاجأة للكاتب الـمصري ، هو كتاب الـمفاجأة الـمصدر، الـمفاجأة :الكتاب اآلخر هو هذا كتاب، آخر
  هذه صورته، ي خلفية كتاب الـمفاجأةـهذه صورتُه موجودة ف، حمد عيسى داودـوالصحفي الـمصري م

النص إذاً الذي انتشر على ، هذا هو كتاب الـمفاجأةحمد عيسى داود ـكاتب وصحفي مصري معروف م
، ماذا قال عليٌّ عن آخر الزمان :من كتاب السيد علي عاشوروعلى االنرتنيت مأخوٌذ أجهزة الـموبايل 

ي عرضتها ـهذه الطبعة الت، حمد عيسى داودـللصحفي الـمصري م الـمفاجأة :هذا الكتاب نقل عن كتاب
ي مصر مكتبة مدبويل ـى طُبعت فـالطبعة األول، ى من الكتابـقبل قليل  عليكم هذه هي الطبعة األول

ي إيران عن ـهذه الطبعة هي طبعة دار الـمحبني ف، ىـالطبعة هي صورة عن الطبعة األولالـمعروفة ولكن هذه 
بعد ذلك طُبع هذا  ـيانتشارات مكتبة مدبول، يـي مصر طباعة مكتبة مدبولـفي طُبعت ـى التـالطبعة األول
من االنرتنيت ى أخذت الطبعة الثالثة ـى هذه الطبعة األولـدة طبعات أنا هنا أخذته إضافة إلالكتاب ع

  .ي هذا الصندوقـوالكتاب موجود على االنرتنيت هذه الطبعة الثالثة كاملة موجودة ف
ي ـي مصر وفـي معروفة فـمكتبة مدبول، ي الـجهة التـي نشرتـي الصغري يعنـهذه الطبعة الثالثة مكتوب مدبول

افغانستان وإذا تالحظون على الصورة ي هوة ـومكتوب هنا الطبعة الثالثة بعد سقوط أمريكا فالقاهرة 
، ي الغالفـي نيويورك أحداث الـحادي عشر من سبتمرب فـتالحظون على الصورة االنفجار الذي حدث ف

ي أغسطس ـي فـي الشهر الثامن يعنـصدرت ف ؟ى متـى صدرتـالطبعة األول، ىـي الطبعة األولـألن الـمؤلف ف
ى ما ـوذكر نصوصاً منقولة عن الـجفر العلوي فيها إشارة إلادثة ي قبل وقوع الـحـيعن، 7002 :ي آب سنةـف
ى هذه وكما قلت الطبعة ـهاية الطبعة األولـى نـإذا نذهب إل، ي الواليات الـمتحدة األمريكيةـحدث فـي

ى آخر الطبعة ـإذا نذهب إل، ي إيرانـى أعيد طباعتها فـي مصر وهذه صورة عن الطبعة األولـى كانت فـاألول
م ـهجري وت 2877 :ي أول ربيع األول سنةـى االنتهاء منه فـحمد اهلل تعالـمَّ بـت ؟ى ماذا قال الـمؤلفـاألول

  .ى آخر الكالمـويليه بإذن اهلل إل 7002 :ي الـحادي عشر اغسطس سنةـالفراغ من مراجعته ف
ي قبل حدوث الواقعة ـن،يع 7002 :ي الـحادي عشر من أغسطس سنةـم الفراغ منه فـي هذا الكتاب تـيعن

ي الـحادي عشر من ـم فـي الـحادي عشر من سبتمرب والكتاب تـها حدثت فـبشهر تقريبًا أو بالضبط ألن
ى ألجل أن أتأكد ـأنا أخذت الطبعة الثالثة ألجل الـمقارنة مع الطبعة األول، ي الشهر الثامنـأغسطس يعن
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وهذه الطبعة ألجل التدقيق ي الطبعة الثالثة ـموجودة فوالنصوص الـي هذه الطبعة ـمن النصوص الـموجودة ف
، وبكاملها طبعة كتاب الـمفاجأةهذه الطبعة مسحوبة من االنرتنيت ، موجودة هنا كما تالحظونبكاملها 

ي كتابِه الـمفاجأة ـحمد عيسى داود فـمن أين جاء م، طبعة كاملة وقد دققتها مع هذه النسخة الـموجودة
  :حدثت عنها الصحافة على سبيل الـمثالـي نقلها مؤلٌف آخر ومؤلفون آخرون وتـالتبـهذه الـمعلومات 

 ،989 :ي العددـصوت األُمَّة وهذا اإلصدار الثان :ي غاية االنتشار هذه صحيفٌة مصرية معروفةـالـموضوع ف
ي ـف، ي شهر رجبـ, هذه الصحيفة ف6/7022/  24هجري  2837السبت السادس عشر من رجب 

ي  ـمعجزات اإلمام علي ف :عنوان الـمقال، التاسعة وهي هذه من صحيفة صوت األمة الـمصرية الصفحة
الصفحة ، ي الـمشير حسين طنطاوي حكم مصرـي مبارك وتولـكتاب الـجفر تنبؤ بسقوط الرئيس حسن

ط ي الوسـة تأثريها ففوكان لـهذه الصحي، بكاملها تتحدث عن هذا الـموضوع كاتب الـمقال شريف علي
، ي قبل شهر تقريباً ـيعن، ي السادس عشر من شهر رجبـالـمصري كما قلت هذا العدد هو العدد الصادر ف

ـي اليوم السادس عشر من شهر رجب ي اليوم السابع عشر من شهر شعبان والـجريدة صادرة فـحن اليوم فـن
ي أقرأ بعض ـلكننالـمقال طويل ال يسع الـمجال لقراءته وإن كان الـمقال كله مهم ، قرأ بعض الـمقاطعأ

  :الـمقاطع
ى اندالع تلك الثورة ـي الـجفر عن ثورة تونس تلك الـجملة البسيطة اليت أشارت إلـفمن أغرِب ما ورد ف

، من الـجفر العلويهذه الـجملة نُقلت ، ي صفرـوالثورة حدثت ف ،ي صفر يأتيك من تونس الخبرـف :وهي
ي الكتب ـحن اآلن مع ما نُِقَل وما ذُكر فـن، ىـي يوم غد إن شاء اهلل تعالـسنتحدث عن الـجفر العلوي ف

ي الـجفر عن ثورة تونس تلك الـجملة ـفمن أغرِب ما ورد ف ،ي وسائل اإلعالم منقواًل عن الـجفر العلويـف
ي شهر ـأي أنه ف ،ي صفر يأتيك من تونس الخبرـف :وهيى اندالع تلك الثورة ـالبسيطة اليت أشارت إل

وإذا  :ي الكالم عن مصرـتـم يأثُ  ،ي تونس وقد حدث بالفعلـصفر املوافق لشهر يناير حيدث حادث جلل ف
وغارت السماء لكنانتها  -ومصر تسمى مصر الكنانة  - فاضت اللئام بأرضها وغارت السماء لكنانتها

د الكذب وصار الَعفاف أو الِعفاف عجبًا فُزلِزل زلزالها أو فَزلزَل زلزالها وبعبعدما غار الصدُق وفاض 
رهج له وال حس بعدما كان ملء السمع والبصر أسمه معروف دهر  قام لـها قائمها صاحٌب ال 

وبالُحسن موصوف ينشل مصر من شجرة الحنظل ومن ألف عين له نداٌء كرائحة الثوم يخرُج وسيده 
ال اليهود على الكنانة صيال كلب  عقور فيوقظ الصحابي أهلها من سبات  ويبعثهم بهوان بعدما ص

كاتب الـمقال شريف ،  هم الذين كتبوا الـمقال - اهلل بعث األموات فلكل أجل  كتاب ولكل غيبة  أياب
ى الـمشري حسني طنطاوي حينما ـعلي يفسر هذا النص حول مصر فيما حدث من األحداث ويشري إل
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ي ليس له ضوضاء إعالمية وال ـال رهج له يعن - ام لـها قائمها صاحٌب ال رهج له وال حسق :يقول
مرات صحفية وسابقًا حينما كان ـال يعقد مؤت، ي حسني طنطاويـيتحدث كثرياً وهذه الصفات واضحة ف

ينشل  - :م يقولـث - قام لـها قائمها صاحٌب ال رهج له وال حس -ال يتحدث كثرياً  كانوزيراً للدفاع  
ومن ألف عني  - ومن ألف عين -يفسر شجرة الـحنظل بالنظام السابق  - مصر من شجرة الحنظل

مد عز الـمطلعون على السياسة الـمصرية يعرفون كم  ـمد وعني عز وأحـمد عز ألف أحـها رمٌز ألحـيقول بأن
من ألف عني أيضاً مصر انتشل  إن هذا الرجل ،مصري الشعب الـمصري القضية معروفةـكان يعبث ويلعب ب

 :ى أن يقولـإل ،ى أمحد عز والذي تتأكد هويتُه بندائِه الذي له رائحة الثوم أي الرائحة الكريهةـإشارة إل
مد ـحاكمة أحـم ،فليس أوضح وأبني من قضية حماكمته :يقول ،أي ألف عني - يخرج هو وسيدُه بهوان

ي  ـويستمر ف - هوانـخرج وسيدُه بـي - هوانـالُسلطة بي مبارك وخروج االثنني من ـحاكمة حسنـعز وم
  :كالمِه هناك كالم كثري مثالً 

، ي حرب  وحرب وما كان منصوراً ـيحكم مصر رجٌل يكنى ناصر يدعوه العرب شجاع العرب واهلل ف
 ويريد -ى حرب شهر رمضان ـفكأنه يشريون بذلك إل - ي أحب شهورهِ ـويريد اهلل لـمصر نصرًا له حقًا ف

فأرضى مصر ربُّ البيت والعرب  :ى أن يقولـإل - ي أحب شهورِه وهو لهـاهلل لـمصر نصرًا له حقًا ف
ويدور زماٌن على ، بأسمر سادا أبوه أنور منه لكنه َصاَلَح لصوص الـمسجد األقصى بالبلد الـحزين

خلطًا صالـحاً ويـمحو اهلل الـخاسر بالظافر ويغدر الغادر ويُلِحُد فيها أقوام يفجر فيها الفاجر الكنانة 
ي الـحديث ـي الكالِم وفـويستمر ف - وتروح الـمفاتيح لـحسنوهو على كرسي جيشِه يقتلُه قاتل وسيئًا 

  .عن أحوال مصر
ي هي منقولٌة من كتاب الـمفاجأة وإن لـم يذكر الصحفي هنا شريف علّي بأنه نقلها من  ـوكل هذه الـمعان

ها مأخوذة من الـجفر العلوي ولكن ال يوجد مصدر آخر نقل عن الـجفر العلوي ـالـمفاجأة قال بأنكتاب 
هذا الصحفي ، إال هذا الكتاب هو كتاب الـمفاجأة ولو كان هناك مصدر آخر ألشار إليه هذا الصحفي

ينا مصدرًا نقَل عن ملك بأيدـنـحُن اآلن ال ن، مأخوذة من الـجفر العلويبأن هذه الـمعلومات  :أيضًا قال
ي أنه ال توجد كتب مطبوعة نقلت عن ـهذا ال يعن، وهو كتاب الـمفاجأةإال هذا الـمصدر الـجفر العلوي 

على ، حدث عن هذه الـمعلوماتـي أتـالـجفر العلوي موجودة كتب أخرى نقلت عن الـجفر العلوي لكنن
الـجزء األول ، يـجانـللسيد إبراهيم الـموسوي الزني عشرية ـثناإلكتاب عقائد اإلمامية   :سبيل الـمثال مثالً 

موجود هذا النقل من كتاب ، 720 :الصفحة، هذه صورة عن عنوان الكتاب، بريوت لبنانمؤسسة الوفاء 
وستأتي اليهوُد من الغرب إلنشاء دولتهم بفلسطين قال الناس يا أبا الـحسن  :الـجفر مثالً هذه السطور
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 - اك تكون مفككة القوى مفككة الُعرى غير متكاتفة وغير مترادفةأجاب آنذ ؟أنى تكون العرب
 -ي الكالم عن هذا الـموضوع ـمكن أن تستخرج بعض النصوص من الـجفر سيأتـالذي يبدو وكأنه رواية وي

 - ال حتـى إذا أطلقت العرب أعنتها ورجعت إليها عوازم أحالمها :قال ؟أيطوُل هذا البالء :ثُم ُسِئل
حتـى إذا أطلقت العرب أعنتها ورجعت  -خلصت من حكم الـحاكمني ـي تـأطلقت العرب أعنتها يعن

إليها عوازم أحالمها عندئذ يُفتح على يدهم فلسطين وتخرج العرب ظافرة وموحدة وستأتي النجدة 
وأيُّ معركة  من العراق ُكِتَب على راياتها القوة وتشترُك العرُب واإلسالُم كافة لتخلص فلسطين معركة

وستفعل  :ي الدماء ويمشي الجريح على القتيل ثم قال عليه السالمـي ُجل البحر تخوض الناس فـف
الـحرُب  - ي الرابعةـوف -ي ثالثة حروب مع إسرائيل ـستفعل العرب ثالثًا أي ستدخل ف - العرب ثالثاً 

 -، 23ي ـالـحرب الثالثة كانت ف، 62ي ـالـحرب الثانية كانت ف، 84ي ـى مع إسرائيل كانت فـاألول
فيرفرف على رؤوسهم ي نفوسهم من الثبات واإليمان ـي الرابعِة يعلم اهلل ما فـوستفعل العرب ثالثًا وف

هذا النص منقوٌل  - ي فلسطينـوأيُم اهلل يُذبحون ذبح النعاج حتى ال يبقى يهودٌي ف :النصر ثم قال
، 2380 :العرفان اللبنانية نقلت عن كتاب الـجفر العلوي الـمطبوع سنةجلة ـجلة العرفان اللبنانية ومـمن م

الـجفران األكرب واألصغر جاء هذا ، مُه الـجفران األكرب واألصغرـي كتاب  أسـهذا الكالم أيضاً جاء مذكوراً ف
  .مع إضافات  أخرى 89و 84:ي صفحةـالكالم منقوالً ف

ـي  نفس الكالم الذي مرَّ فنقالً عن الـجفر العلوي ، 89، 84 :صفحة، الوقت ال يكفي ألن نقرأ كل شيء
مرادي أن الكالم ، جلة العرفان لكن مع إضافات  آخرىـي عشرية منقواًل عن مـثنكتاب عقائد اإلمامية اإل

ي كتب أخرى بالـحقيقة من ـوعلى رسائل الـموبايل وحتـى ف ي الصحف وعلى االنرتنيتـالذي جاء منقوالً ف
خالل التتبع ليس لـهذا الكالم الذي أُثري اآلن إال هذا الـمصدر وهو كتاب الـمفاجأة للصحفي الـمصري 

هو يقول نقل هذا الكالم عن كتاب  ؟حمد عيسى داود من أين جاء بـهذا الكالمـم، حمد عيسى داودـم
,  67 :صفحة، الـجفر العلوي الذي نقل منهووضع صورًة موجودة لبعض صفحات كتاب الـجفر العلوي 

ي كتاب الـمفاجأة هي صفحات من كتاب الـجفر العلوي ـهذه الصفحات بـحسب ما جاء ف، 68، 63
مؤلف الكتاب إعالمي مصري وصحفي ، وقفة قصرية مع مؤلف الكتاب، الذي نقل منه مؤلف الكتاب

وأنا من خالل كتبه أنه صاحب ثقافة واسعة ب والدراسات والذي يبدو من ـجموعة غفرية من الكتوله م
مكن أن أقرأُه بـحسب ـي ال أكتفي بكتاب  واحد لذلك حاولت أن أقرأ ما أتـنـي إذا قرأت لـمؤلف  فإنـعادت

وما ُكِتب عنه ي االنرتنيت ـتتبعُت ما كتبُه هذا الـمؤلف ف، الوقت وبـحسب ما تصل إليه يدي من الـكتب
هذا الكتاب مسادة السرية  :هذه مـجموعة من كتبِه مثالً ، مكن أن أطالعه من كتبهـوحاولت أن أطالع ما أت
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هذا الكتاب اليهودي التائه ودائرة ، هذا الكتاب على عتبات الفاتيكان وعتبات أخرى، من كتب الـمؤلف
ية ُمسخت القرية اليت كانت حاضرة البحر القر ي ـيتحدث عن القرية التهذا الكتاب القنبلة ، برمودا

الدجال على  حتالحظون مكتوب الـمسيهذا الكتاب ما قبل الدمار يتحدث عن الدجال ، اليهودية
  .وعنده كتب أخرى أيضاً ، األبواب

ي لكتبه ـمن خالل مطالعتهناك تـحت يدي كتب أخرى لـهذا الـمؤلف أنا جئت بنماذج وإال أيضًا 
والـخربة ي الـمطالعة ـالـخربة الطويلة ف، ما كتبهُ ي صدق الرجل من خالل ـأنا ال أشك فولكتاب الـمفاجأة 

، وقراءة ما وراء السطوروقراءة ما بني السطور جعل اإلنسان يتمكن من قراءة السطور ـتي التحقيق ـالطويلة ف
ي ـحدث عن قناعتـأنا أت، يـي الشخصية وأنتم لستم ملزمني بأن تقبلوا قناعتـحدث عن قناعتـأنا أت

ي القراءة والكتابة والتأليف والتحقيق ـي من خالل التجربة الطويلة لعقود  عديدة فـأعتقد بأنالشخصية 
لقراءة السطور وما بني السطور وما وراء السطور هذا ي من الـخربة ـوالـمتابعة لكل صغرية  وكبرية أنه صارت ل

فإن ُه هذا الكاتب ما أستنتجُه من خالل قراءة ما كتب، ي نفسي أنتم لستم ملزمني بذلكـما أعتقدُه ف
ي إيصال الـمعلومات ـالرجل صادٌق وصريٌح ف، الكاتب ال يريد أن يُوصل معلومًة خاطئة من خالل كتبه

جفُر عليٍّ صلوات مُه الـجفُر العلوي ـوهو فعاًل قد نقَل هذه الـمعلومات من كتاب  أسي نقل الـمعلومات ـوف
ى تأن  حتـى ـاصربوا َعَليَّ الـمعلومات كثرية ومرتابطة وبـحاجة إلي أول الـحديث ـأنا قلت ف، اهلل وسالمه عليه

 :ي كتابهِ ـحمد عيسى داود فـلنرى ماذا يتحدث م، شف الـحقائقكنست
حمد ـالـمؤلف م - وُأْشِهُد اهلل أنَّ أهل العلم الثقات ممن أعرفهم :يقول ؟ماذا يقول 323 :ي صفحةـف

ى اإلمام الـحسن ـها إلـأسرتُه معروفة بانتساب، ى اإلمام الـحسنـيعوُد إلٌي مصرٌي وَنَسبُه ـهو سنعيسى داود 
وُأْشِهُد اهلل أنَّ أهل العلم الثقات ممن أعرفهم أو تتلمذت عليهم  -السبط صلوات اهلل وسالمه عليه 

ملُك هذا ـهو يتحدث عن رجل  يعرفُه ي - ومما سافرُت من أجله بالدًا وقطعت له أالف األميال
وقد سافر إليه وقطع مسافات شاسعة ونقل هذه الـمعلومات من ذلك الكتاب كما يقول هو ب الكتا

ي ـحدودة وهذه القضية معروفة فـملك هذا الكتاب أعطاه فرصًة مـويتضح من كالمه بأن هذا الرجل الذي ي
  .ي جو علم الـجفرـهذه األجواء ف

أسراٌر ملكوتية وإشراقاٌت  :هذا الكتاب، حينما نذهب إىل هذا الكتاب :ي مثاًل على سبيل الـمثالـيعن
ي كانت ـالسيد مصطفى الـخمين، يـابن السيد روح اهلل الـموسوي الـخميني ـللسيد مصطفى الـخمين عرفانية

هذا الكتاب هو طبعة دار الـمحجة ، 9 :صفحة، عنده اهتمامات بعلم الـجفر وبعلوم الـحروف واألوفاق
وهذه القضية  - وقال العالمة الـمجلسي :يقول 9 :صفحة، ميالدي 7009ى ـالطبعة األول، ضاءالبي
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وقال العالمة  -ما جئُت بـهذا الكتاب كشاهد  من الشواهد ـي أكثر من كتاب إنـمعروفة ومذكورة ف
 رحمه اهللعن شيخه ومالذه البهائي الـمجلسي رحمُه اهلل إنه كان يصر شديداً أن يتعلم الجفر الجامع 

ي الـحديث عنه ـهم إطالع واسع بعلم الـجفر وسيأتـالشيخ البهائي معروف من العلماء الذين كان ل -
إنه كان  -حمد باقر ـالشيخ مالعالمة الـمجلسي صاحب البحار ، ي يوم غدـبعض الشيء إن شاء اهلل ف

مه وآخر األمر ماَت أن يعلّ يصر شديدًا أن يتعلم الجفر الجامع عن شيخه ومالذه البهائي وهو يأبى 
ي أجواء علم الـجفر قضية ـفقضية التكتم وقضية السرية ، هذه قضية معروفة - ولم يتمكن من إرضائه

على كتاب الـجفران الذي عرضتُه قبل قليل ي هذا الكتاب  ـمعروفة بني أصحاب هذا االختصاص حتـى ف
  .الشاشة

ي يوم غد إن شاء اهلل تعاىل ـوسأتكلم عن هذا الكتاب في مقدمة الكتاب دراسة وتـحقيق هاشم عثمان ـف
ى األستاذ عبد العزيز سيد األهل معلقاً ـي رسالتِه اليت وجهها راشد حدرج نزيل دكار السنغال إلـلكن ف -

راشد ، كتاب لعبد العزيز سيد األهلهذا   - حممد اإلمام الصادق عليه السالمبن  جعفرفيها على كتابِه 
ي هذه الرسالة تطرق فيها السيد حدرج ـف ،لة يعلق فيها على كتاب عبد العزيز سيد األهلحدرج يرسل رسا

لقد شاهدُت مع إخواننا السنغاليني ومن الذين  ،ى كتاب الـجفرـواآلن لنرجع إل :ى كتاب الـجفر ومما قالهـإل
ما يزيد عن عشرين عامًا لقد شاهدنا معه كتاب الـجفر ونسبوه لإلمام علّي ي مكة الـمكرمة ـسكنوا ف

 - وهذا الكتاب موجوٌد فيه ما كان وما يكون حىت تقوم الساعة، للهجرة 2380 :والكتاب طُبع سنة
مرة يقول إنه اشرتاه من ، وقد سأله الرجل من أين لك هذا الكتاب مرة - ي من األحداث الـمهمةـيعن

أجاب الرجل أنه لـم ة يقول من هندي وقد بذلنا كافة الـجهد حىت نقدر عليه من مال  ومن غريِه عجمي ومر 
  .يعطي أحداً كتابُه ما دام حي ألنه على حد قولِه ال يقدر أن يفارقُه يوٌم واحد

أعدنا عليه وقد حضر من لبنان العاِلَمني الـجليلني الشيخ حممد عياد والشيخ رضا فرحات وعندما مسعوا به 
فإذا ، ى أحد  أبداً ـكان جوابُه أنه ال يريد أن يسمع مثل ذلك حىت إنه لـم يسلمه إل،  ي أي مثن  كانـالطلب ف

إمنا قال وأوصى أوالدُه بأن ، أراد أحٌد اإلطالع عليه جيب أن يكون عنده وال يسمح بـخروج الكتاب أبداً 
من  هإمنا إليكم ما حفظت، والعمر بيد اهللل الشيخوخة ي كامـوالرجل اليوم فالكتاب يكون يل بعد وفاتِه 

أي الـجفر ويذكر كالمًا نقلُه من كتاب الـجفر شبيه بالكالم الذي قرأتُه قبل قليل الذي ذكرُه  -الكتاب 
ي أجواء علم ـمرادي أن جو السرية جٌو معروف ف، ي عشريةـي عقائد اإلمامية االثنـي فـجانـالسيد الزن

وُأْشِهُد اهلل أنَّ أهل  -من كتابِه الـمفاجأة  94 :ي صفحةـحمد عيسى داود فـى ما ذكره مـإلأعود ، الـجفر
العلم الثقات ممن أعرفهم أو تتلمذت عليهم ومما سافرُت من أجله بالدًا وقطعت له أالف األميال 
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أكد لي أن ما  ي الحواضر والبوادي متنقاًل بالطائرات عابرًا الجبال والبحار واألنهار والمحيطاتـف
عليٍّ كرَّم اهلل وجهه يضغُط على بن  تواترناه في عائلتنا آل محمد داود العايد من نسل سيدنا الحسن

بكل ما والباطنة وأسرارِه الغيبية أن سيدنا ُمَحمَّدًا صلى اهلل عليه وآله أغدق من علومه الظاهرة 
حتى يوم القيامة وأن سيدنا عليًَّا َلغََّز هذه العلوم بالرموز ي العالم ويقع في دنيا اهلل ـيحدث ف

كالذرة الصغيرة تحوي التفجيرات ي قلب قليل  ـواختزل كثيراً فواألشكال الـخاصة والـحروف الـمقطعة 
وليس ما لإلمام عليٍّ كرَّم اهلل وجهه ي الجفر الجامع ـوأن الـمجمع عليه أن هذا العلم ُسجِّل فالهائلة 

ي كتيب طُبع بالشام وتداولته األقطار فإنه ليس بشيء  من ـبخط يد  من عبارات وأشعار فشاع 
ي عدة مجلدات  خطيرة وهائلة وأن هذا العلم مما خصَّ به سيدنا عليًَّا كرَّم اهلل ـفالـحقيقة الـمجموعة 

ي نطفة ـالساري فارتشف قطرات من مدد النور المحمدي وأبنائُه من بعده وممن لم ينله منهم وجهه 
ي األصالب الزاكية واألرحام الطاهرة هذه القطرات ال تلبث أن تتفجر ـمتنقلة دائمًا فـال آل البيت

ي عقِل ونفِس وروِح وكل كياِن ابن آل البيت الشريف ما التزم بطهارة ـباألنوار والـمعارف الدينية ف
ل وحب الخالئق وإضمار عز وج قدره من ضرورة إجالل اهللاألصل وعرف لـهذا الشرف الرفيع 

 .والفرائضلتزام بمكارم األخالق الـخير واال
نقلُت ما  -ي صفحات ـيعن -انتهى رٌق ى هنا ـوإل :بعد أن ينقل كالمًا يقول، 927 :ي صفحةـويقول ف

مكنت ـما ت -ى هنا انتهى رٌق نقلُت ما أمكن نقله ـوإل :ما يقولـمام شيء وإنـم ينقل تـهو ل - أمكن نقله
 .ألن صاحب الكتاب أعطاه له مدة قليلةمن نقلِه 
 -ي صفحة ـيعن - ى هنا انتهى رقٌ ـوإل :927 :ي صفحةـهذا الكالم ف، 822 :ي صفحةـوكذلك ف

بعد أن ينقل صفحات ومقاطع من الـجفر  - بعد هذا :يقول ،822 :ي صفحةـف - نقلُت ما أمكن نقله
ي نقلِه وواضح ـالرجل صادق ف - اللغز بما ال أفهم من الرمزبعد هذا أجد سطورًا شديدة  - :يقول

بعد هذا أجد سطورًا شديدة اللغز بما ال أفهم من الرمز ولم أجد سعًة من الوقت أو الجهد  -صدقه 
بعد هذا أجد سطورًا شديدة اللغز بما ال أفهم من الرمز  -منتبهون لكالمه  - إال ألنقل ما هو واضح

وقت أو الجهد إال ألنقل ما هو واضح حيث غير مسموح  لي ال بصورة وال بمزيد ولم أجد سعًة من ال
حيث غير  -ال أجاز له أن ُيصور على الكتاب وال أعطاه وقت طويل  ي صاحب الكتابـيعن - وقت

كأن نفس  -ي ـي صاحب الكتاب يراقبنـيعن - مسموح  لي ال بصورة وال بمزيد وقت فالعين ترقبني
إال ما فاتني أنقلها بحرفها  - ي من البشارةـبشريات يعن - ووجدت هذه البشريات، صاحبها تقول كفى

من كثير فقرات وردود تساؤالت حول ذات النبوءات لم أرى ضرورة لنقلها سوى بعض عبارات 
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ى آخر ـإل - وينتكس المنكوسهذه اإلشارات ي ُعجالة ـأقتطفت منها فوأسماء شديدة الوضوح 
وهو يتحدث عن حدث فيها الـمؤلف ـي تـما أنا اآلن أتتبع األماكن التـإن، هاـقراءتي على ـالكالم نأت
  .الذي نقل عنه وكيف نقلالـمصدر 

جد أنه ينقل ـن 323 :ى صفحةـحينما نذهب إل، 323 :ي صفحةـوكذلك أيضًا ف، 823 :ي صفحةـف
بعدما تقوم جناحُه األيمن مصر مدٌد وسند ممسوكٌة بيد الـمؤمن وتغدو للمهدي  :نصًا ناقص يقول

ي أصل الـمخطوط عبارات ـهكذا ف :يقول ي الـحاشيةـيضع نقاط ويضع ف، م يضع نقاطـث - ... جموع
  .غير موجودة

ففي هذه األنوار من جفر موالنا  :يقول بعد أن ينقل مقاطع من الـجفر العلوي يقول 823 :ي صفحةـف
 ى موالنا سيدنا محمدـإل - متلك هذا الكتابـمن ي - يمتلكهسيدنا علّي كرم اهلل وجهه وقد نسبُه من 

خبايا سافرت إليها أميااًل وعبرت لها بـحارًا حتى نزلُت رضي اهلل عنهم أجمعين علي بن  الـحسنبن 
أكتفي بالـحرفين األولين من أسمه ميم نون على شيخ  لعهد اهلل معه ، ضيفًا فأكرمني بقراه على شيخ  

، راه وكرامته تعزُف على وتر  واحد أنُه من آل البيتعلى مسمى وكالمُه وأخالقُه وقِ  وجهُه واهلل أسمٌ 
ي فؤادِه لعدُت بُخفي ُحنين لكن اهلل أكرم وأعز وأجل من أن ـولوال أن نثر اهلل عزَّ وجل مـحبتي ف

ألن  تةي محاولة  مستميـوطار بين السحاب وعبر األمواج ف وركب له األسبابيمنع عبدًا أراد حقًا 
وهي أن ولي اهلل يقدم ألُمَّتِه ما يمهد للعقول والقلوب واألرواح والنفوس أن تعقل حقيقًة ال ريب فيها 

  .ي زمن  معدود ووقت  معدود أظلنا زمانه وما أنشرُه فيه بيانهـالـمهدي قادٌم ف
الـمصدر الذي نقل منه  عنحمد عيسى داود ـحدََّث فيها الـمؤلف مـتقريبًا هذه الـمواطن الـمهمة التـي ت

عباراتُه  ،وذكرت بعض األمثلة أنه نقل الكالم ناقصًا ألنه كان الكالم ناقصاً ها ـي نقل بـوعن الكيفية الت
نقل نصوصًا كثرية أحاول أن أقرأ ما  ؟ي كتابه الـمفاجأةـفحمد عيسى داود ـماذا نقل م، ي الـمصدرـناقصة ف

وثورة  :هو َعنون بـحسب عنوان مؤلف الكتاب ،323 :صفحةـي مثاًل ف :مكن من قراءتِه عليكمـأت
ثورة الـحجارة  -  ي جفر موالنا اإلمام علّي كرَّم اهلل وجهه مبشرة بـخروج اإلمام الـمهديـالـحجارة ف

من رجال بـحر الَخَزر يوم يحرقون الـمسجد يأخذ ويٌل للعرب  -ي فلسطني ـيقصد انتفاضة الـحجارة ف
ى ـتهبُط إللوال صخُب البوق يمأل آذان الناس وصوٌر بالسحاب ويبغضهم الروم مائُه من بحر الروم 

وصوٌر بالسحاب  - ي التلفزيون واضح الكالمـالسحاب يعنب صورٌ  - فيصدقون فتنتهاي بيوتهم ـالناس ف
فويٌل للعرِب ويبنون من أجلِه الهيكل ي بيوتهم فيصدقون فتنتها ويعلو َعَلُم الدجال ـى الناس فـتهبُط إل

باجتماعهم على باطلهم وتخاذل العرب لقوم عليهم وليظهرن هؤالء على العرب جتماع لمن أهوال  وا
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ي  ـفحتى يستعبدونهم كما يستعبد الرجل عبداً والقوي فيهم يخاُف حرباً حتى يقوم الباكيان عن حقهم 
وأيُم اهلل لو فرقوكم تحت كل حجر لجمعكم  ،كل شعاب أراضي العرب الباكي لدينِه والباكي لدنياه

اهلل لهم بشرِّ حجر عليهم يشدُخ رؤوس اليهود صبياٌن يحملهم اهلل عليهم كيف يشاء ينبعون من كل 
تزول رؤوٌس بسببهم  إنه لشرُّ يوم  لهممسجد األقصى والذي خلق ُمَحمَّدًا خير البشر ـجبل  عند ال
ومهاناً  - وتنقُض الِفَتن ويدخل الغضُب ُكلَّ بيت حتى يخرج من الحكِم ُمهانًا أبو سالمويُهاُن كبار 

  ؟مه أبو سالمـأبو سالم هل هو أس
حتى يخرج من الحكِم ُمهانًا أبو سالم وُمهانًا الـممسوس  - ؟ى السالمـأو أنه أبو سالم الذي يدعو إل

وقبلهم تزول ملوٌك ظن القوم أنهم خالدون من الشيطان وُمهانًا الـمحتمى من دون اهلل بعرَّاف الجان 
حتى يملك األرض لطوَّل اهلل ذلك اليوم فوالذي خلق الحب وبرأ الَنْسَم لو لم يبقى من الدنيا إال يوم 

ُمَحمَّد وهو ُمَحمَّد العمل يمأل األرض عداًل وقسطا كما ُملئت جوراً ير خلق اهلل رجٌل من آل خ
ي البحر فطئوه على رأسه حتى يزول آخر نـََفس  له ـوإذا رأيتم الرجل قبله من بني أمية غرق ف، وظُلماً 

واحد لبغى  إال رجلٌ  -ي أمية ـأي من بن - فوالذي خلق الحب وبرأ الَنَسَم لو لم يبقى منهم إال رجل
آل بيتنا كيدًا ولبغى لدين اهلل عّز وجل شرًا أال فاعلموا واكتموا وعند الوقت أعلنوا على الدنيا 

وعند الوقت أعلنوا على الدنيا األمارات  -مٌع ألمارة واإلمارة وهي العالمة ـاألمارات ج - اإلمارات
الناس أال فاعلموا أن قبلُه صبر وأمٌر ُتجيشون  ما َعلموصاحب القلم ومن كتم واستنفروا أهل العلم 

 وبفهر أوالد آدمشعب  بأيديهم الحجر يضربون به كالمطر  ارُمر ودماٌء تسيل بالـمسجد األقصى وصغ
ناعقي الضالل رؤوس الخزر ويهود العرب وبفهر أوالد آدم يشخبون بالدم  -الفهر هو الفأس  -

ويبدو النجُم من ِقَبل الـمشرق وُيشِرُق َقمرُكم  ء فيتحول الـحال ويدنو التمحيص للجزاء وكشف الغطا
أي  بثق ينبثق الفرات - ي النيلـي الفرات وخوٌف فـُكمل شهرُه وليلة تمامه أال فاعلموا أن قبلُه بثٌق ف

ي النيل الرحيب وتبدأ ـي الفرات وخوٌف فـأال فاعلموا أن قبلُه بثٌق ف -ينفتق الفرات يكون فيه فيضان 
وقلوبكم من اإليمان َخرِبة إال  وقتٌل مساجدكم يومئذ  مزخرفة، ي صفر وموٌت وقتلُ ـف حرٌب أو فتنةٌ 
قليٌل فقهاٌء منهم تبدو ِفَتٌن وفيهم تعود فإذا استبان ذلك وشرٌّ من تحت ظل السماء من رَِحَم اهلل 

واعلموا أنكم إن أطعتم طالع أصحاب الرايات السوداء سلك بكم منهاج رسول اهلل فراجعوا التوبة 
الثقل الفادح عن  وُكفيتم مؤونة التعسف والطلب ونبذتمواستشفيتم من البكم فتداويتم من الصمم 

 - وفارق العصمة وسيعلم الذين ظلموا أي ُمنقَلب  ينقلبونعد اهلل إال من أبى الرحمة األعناق وال يُب
ي هذا ـأنا أحاول أن اقرأ ما جاء منقواًل فالوقت ال يكفي ألن نقف عند كل عبارة وأن نشرح كل عبارة 
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 .ىـي يوم غد إن شاء اهلل تعالـحدث عن الـجفر فـى أتـمن الـجفر العلوي حتالكتاب 
ي ـف ي األرض مثلهاـوللمهدي آيٌة من السماء جلية وف -أيضاً ينقل عن الـجفر العلوي ، 386 :صفحة
ٌة أو ُمدالٌة بالخمس ورجفاٌت وناٌر وخسٌف وطمس،  السوية اهلل بعض بالد الُترك هذا  يهدّ ، كٌف ُمدالَّ

لها ثم ويٌل لحرستا وي -ي الشام ـحرستا بلدٌة ف - ، ثم ويٌل لحرستاويزلزلها زلزالها ِلما أهانوا كتاب ربها
فهو وال ينالُه رجالها ثم ويلها والعراق ينحسر الفرات عن كنزها من كل لون  تكنُز أو ُتكنَـُز حصبائها 

ي نظرة حراسها ـومغاراتها بسر  فوخبا جبالها وحده يعرف خبئها للمهدي وكنوز مصر وإهراماتها 
فيعرف من عند الروضة والبيت الـحرام من بين القبر والـمنبر ويُرِجُع الـمهدي البصر كرتين وكرتين 

ي أصحاب ـقبل الكهف يعن - ى قبل الكهف ويا لكهف مستقرهاـختم الـمقدس وبابها والقبلة األول
ي ـي سورة الكهف وتمام رايتِه فـفوللمهدي آيٌة عظيمة ورؤى عليمة  -خرجون معُه ـفهم يالكهف 

وسعها ويوسع اهلل له حمل النفس ويبسط تكليفها الصف ويعقل الـمهدي ذاته ال يكلف اهلل نفسًا إال 
يقوم لها فلهم فاعتادوها  تيفهم خفايا ُتصِلح أخطاًء ِجسامًا وخطايا ِعظامًا وقع فيها القوم وتماد

ى قضية إخراج ـتالحظون هناك إشارات إل - ويذمونه أوسع الذم ولوال سيُف اهلل معه ألسالوا منه الدم
ويُرِجع الـمهدي البصر كرتين وكرتين  -ي الـمدينة َلمَّا يـخرج اإلمام ـوالطاغوت فجبت ـقضية ال، الصنمني

  :ى أن يقولـإل - من بين القبر والـمنبر من عند الروضة والبيت الـحرام
 - يفهم خفايا ُتصِلح أخطاًء ِجسامًا وخطايا ِعظامًا وقع فيها القوم وتمادت لهم فاعتادوها فيقوم لها

ي الكهف سُر ـمونه أوسع الذم ولوال سيُف اهلل معه ألسالوا منه الدم وهو الولي وفويذ -ليصلحها 
ى حين بيت ـي محضن النائمين ببقية معبد  إلـُمجَهٌل في غار الجبل ـالفتية وآية عيسى وآية موسى ف

سوريا  إنطاكياةي الـمآل وتنام ـوالعبد منتظٌر له مقاٌم ومقال وآه لو علمتم من ذا ذو القرنين فالـمقدس 
ن الُترك يفتُح اهلل أعجَب الَعْرك وتـَْقِبل الروم بعو على السر قريب البحر وتُعَرُك الشام أعجب الَعَرك أو 

ي دين اهلل أفواجًا دون سالح وال تجمع له الـجند والـجيش إال ـللمهدي الـمفتاح فتدخل الروم ف
الـمرسوم فال تنهزم له راية للمهدي فيها رُِقم أسُم اهلل كيدًا له بعدما َعِلَم   شياطين الروم وفتنُة الدجال

فإن الكهف بحُر األعظم يجمع اهلل له الرقيم والَرقم وتقوم قيامٌة تعجب لها األمم وإن تسألوني 
من نقطة  الـحمد هلل الذي أنزل على عبدِه الكتاب ومدد البحر ينفُذ وال ينفُذ الكهف بالـمدد الـمدد 

حني ي يوم غد ـوهذا ما سأبينُه إن شاء اهلل فبعض الكالم تالحظونُه غري مفهوم  - اولم يجعل له ِعوج
 .الـحديث عن الـجفر العلوي

بعدما تواخى صحابي مصر يعيد لها الصحابة بأنوارها ويرسوا بها على برها  - 327 :ي صفحةـف
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اللئاُم بأرضها غارت السماُء وإذا فاضت إال من رحم ربها الناس على الفجور وتهاجروا على الدين 
تالحظون هذا الكالم  - لكنانتها بعدما غار الصدُق وفاض الكذب وصار الِعفاُف عجبًا فُزلزل زلزالها

وبعد دهر  قام لـها قائمها صاحٌب ال رهج له وال حس بعدما كان  -نفسُه الذي مرَّ منقواًل يف الـجريدة 
عيٌن  ومن عين  ينشل مصر من شجرة الـحنظل وصوف أسمه معروف وبالـحسن م السمع والبصر ءمل

ومن عين  عيٌن له نداء  -ي الطبعة ـي الـجريدة ومن ألف عني ويبدو أن هنا خطأ فـالـمذكور ف - له نداء
صيال كلب  عقور فيوقظ بعدما صال يهوٌد على الكنانة يخرج وسيدُه بهوان  مبغوض كرائحة الثوم

يفلق من سبات  ويبعثهم اهلل بعث األموات فلكل أجل  كتاب ولكل غيبة  إياب الصحابي أهلها 
مصٌر مدٌد  :م يقولـث - وليجمع شمله وليقوم بقدرهليصدق رائٌد أهله  صحابي مصر األمر فلق الخرزة

الكالم غري   - . ونُقاط.. وسند ممسوكٌة بيد الـمؤمن وتغدو للمهدي جناحُه األيمن بعدما تقوم جموع
 .ى موضع  آخرـأنتقل إل، ملون من كثرة القراءةـما تـي حديثِه ربـويستمر ف كامل

يقولون ويلحد فيها أقوام يفجر بها الفاجر ويغدر الغادر ويدور زماٌن على الكنانة  :326 :ي صفحةـف
الظافر بإن هي إال أرحاٌم ُتدَفع أو َتدَفع وأرٌض تُبَلع أو تَبَلع وما يهلكنا إال الدهر ويمحو اهلل الـخاسر 

ترى ما ترى الكنانة و خلط صالحًا وسيئًا يقتله قاتٌل وهو على كرسي جيشه وتروح الـمفاتيح لـحسن 
الـموت غبارًا نثرًا ويذرون بالذاريات ينثرون بأرضها ي السر من يهود  يبغون لجندها الهالك ـحرب ف

 ي الـجنة نهرًا أستودعُه اهلل مصرـحتـى نيلها ابنُه األول كان يفخر أنه أطاع نبيًا أخبر أن ف، لياًل وظهراً 
 الـحديث عن قضية الـمواد الـمسرطنة - فلم يبدل أو يسيء به شرًا يريد يهود سكب الوباء به سكباً 

يريد يهود سكب الوباء به سكبًا وُتمأل الطرقات نسوة عاريات ونصف  - مصر ها إسرائيل يفـي نشرتـالت
وتكثر الـمساجد ويزيد يرى الفاجر منهن ما يشاء ونساء مؤمنات قانتات صالحات  عاريات وكاسيات

وينقص الراكع بها والساجد ويطوي أهل الكنانة القلوب على الصالح فيغير اهلل ما تبعوا نداء حيَّ 
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ * إِنَّ فِي } الفالح واقرءوا إن شئتمعلى 

برازخ من  يكرمهم اهلل بوفادتهم آل البيت، هم خيٌر من غيرهم من العرب هَذَا لَبَلَاغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ{
هِه ي سيما وجـمن ُيخرج سيف النبي من غمده ترى نعت الصالح فـوعزة لح منها كرامة تفو الـجنة 

 .}وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا{ ي غلواء محنتهِ ـوتظهر دولتُه وبيت الـمقدس ف
ي ـشراذمة عرب تـختلف ُحَجُجهم حتـى ففياعجبًا وما لي ال أعجب من  :820 :ي صفحةـوأيضًا ف
. الـمعروف عند .. وال يعفون عن ون بعمل ولي وال يؤمنون بغيبوال يعتدّ ال يقتفون أثر النبي دينهم 
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رَِحم والـمنكُر عندهم ما إال من اهلل وال ُيسمُح عندهم بصدق الكلم ُحكامهم ما يُمسك الـحكم 
كل امرئ  منهم إمام ،  من شعوبهم يضربون بها شعوبهميجمعون العسكر ، والقول ما قالواأنكروا 

تأتيهم مزمومًة مرحولة فيبتلي بعضهم بالـموت األحمر وبعضهم ِفَتٌن كقطع الليل الـُمظلم ، نفسه
فطوبى يومئذ  لذي ر ويظهر شر نسل  ال سقاهم اهلل الـمطر ع األغبر وثلث بزيت  أسود ال ُيحسبالـجو 

يريد القدس يمهد للمهدي قد وتجنب ما يرديه حتى يخرج صحابي مصر قلب  سليم  أطاع من يهديه 
يُظهرون خبء برجال علم  يعلمون الناس ما لـم يعلموا فواه ِسِبَقه أو قد َسَبقُه ظهور الـمهدي على األ

، سمعوا مايقيم اهلل بهم الـحجة على من قرءوا وكان لهم آذاٌن تسمع و ، من َجِهلواـالعالمات ل
والـجاهل الذي ال يتعلم وال يـحاول يُبغُض من عبادِه الـمجادل بالباطل ى ـاهلل تبارك وتعالواعلموا أن 

نا فإنه من استبدل بفال تزولوا عن الـحق ووالية أهل الـحق ويبغض الـمتلون وكاتم الـحق وهو يعلم 
إن و اهلل وإن لمحبينا أفواجًا من رحمة ، هلك ومن اتبع أثرنا َلِحق ومن سلك غير طريقنا غرق

وال يهتدي من ال يضل من اتبعنا ي أمرنا الرشد ـطريقنا القصد وف، مبغضينا أفواجًا من عذاب اهللـل
أي ال تتخلفوا عنا  -فَحِذروا الناس ال تخلَّفوا عنا ، أنكرنا وال ينجو من أعان علينا وال من أعان عدونا

أي على ُمـَحمَّد  وآل  - من آثر الدنيا علينا فإنهلـمطمع  دنيا بـحطام  زائل  عنكم وأنتم تزولون عنه  -
وخوفوهم اهلل ، ي جنب اهللـيا حسرتاه على ما فرطُت فَعظُمت حسرته وقال مع من قال  -ُمـَحمَّد 

قال اهلل عّز ، ي غفلة الدنياـى دينكم يبلى وأنتم فـإل رونت أماانتبهوا من رقدتكم فقد انقضت فترتكم 
هذا الكالم  - {إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ الَ تُنصَرُونَوَالَ تَرْكَنُواْ } :ذكره

 .من كتاب الـمفاجأة 822، 820 :ي صفحةـف
من فيصل  بين وينتكس الـمنكوس ينكسون عند اليهود  :822 :ي صفحةـسطور ف، 827 :ي صفحةـف

ي معراج النبي الـمعظَّم سيدنا ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله ـَلمَّا تكلم فعبد اهلل يستشهد ، والباطلالـحق 
جند  :827 :ى أن يقول يف صفحةـإل، هذا كالٌم غري واضح، هو مكتوب صلى اهلل عليه وسلم - وسلم

وصدق ي األرض الـمباركة َلمَّا قادهم أحمد ـمصر يكسرون رقبة إسرائيل الكذاب ويثقبون السد ف
ي يد سادات أنور سنوات وأظلم سنوات ويقضي ـفوضع يدُه فُمـَحمَّد وجرب النعجة أن يكون أسدًا 
وألسنتهم تكون نارًا على بعض  ي وجوه بعض ـويبصق بعضهم فاهلل أمرًا وتنفصم عرى بيوت العرب 

ُغرفًا ممزقة تكون بيوت العرب قبل الـمهدي ، اي رق  منشور يفرح له قلُب إسرائيل ورأسهـف
ويؤتمن ربيب يكذب فيهم الكذاب ويخون الـخائن ي وقت  واحد ـكلهم يتكلمون فوالـمالبس مهتكة  

يطيُر  وال يمكُث فوق األرض ي كل مكان ـورأٌس كبير تتردد رائُه ف -ي الذي تربيه النساء ـيعن - النساء
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زمانه أمر الـمسجد األقصى يشتد وليس ليهودي عهد ي عهد  وهدنة ـي بر فـكالطير وال يرسو ف
صاحب ، وتكون القدُس ناراً مريم بن  كما تنبأ عيسىوُتكسَُّر الـجباُل أحجاًر تدخل دور اللصوص  

ويغير أسم  قلبُه َحسن ورأسه محمدأو لها أمارات ته عجٌب لها إمارات وآيمصر عالمة العالمات 
ي ـإن خرج من الـحكم كما هو ف أيضاً ما موجود - مهدي سيطرق أبوابكمـال إن خرج فاعلم أنالـجد 

إن خرج فاعلم أن الـمهدي سيطرق أبوابكم فقبل أن يقرعها  - ي بيانات االنرتنيتـأو فرسالة الـموبايل 
 .أو أتوه زحفاً وحبواً على الثلج ي قباب السحابـطيروا إليه ف

والرضوان إال تجار الدين يرون منه مواقع لبيعة الـمهدي بالرضا تزحُف أمم العرب  :ي الـجفر أيضاً ـوف
من أين تأتيهم  جاٌر للدينـفهم تمواقع أقدامهم ال يعرفون حقائق الدين ي يرون من الدين ـيعن - أقدامهم
مواقع أقدامهم تزحُف أمم العرب لبيعة الـمهدي بالرضا والرضوان إال تجار الدين يرون منه  -البصرية 

ال أمثال جبال تهامة ي كتابِه ويخالفه بعض أمراء يكنزون من هذا الذهب والدنانير ـمنعهم اهلل البصر ف
 هذا ما كنزتم ألنفسكم وظهورهمي أخراهم تكوى بها وجوههم وجنوبهم ـوفي دنياهم ـينفعهم ف

وعضوا لرجال قبضوا على كراسي الـُملك والويل يومئذ  من الـمهدي وجندِه ، فذوقوا ما كنتم تكنزون
ي عمان ـوفالخليج لقاء العجم أمراٌء الويل لهم إن لم يدفعوها للمهدي  وعندعليها حتى الـموت 

وأهل ، ي رجالهم ونسائهم خير إال من نسى اهللـي بلدهم خير وفـرجاٌل ينتظرونه قبل زمانه بأزمان ف
وقفزات يريد أعداء اهلل منع قدرهم الـمالحم لهم زئير  يـاليمن يُمنهم بيعة الـمهدي منهم رجاٌل ف

 .827 :ي صفحةـهذا ف - مما تمطرهم السماءفويٌل لهم 
ي زمانه ـيزيدهم دينًا وثراًء وفي شوق ـأهُل ُعمان يبايعون الـمهدي وهم إليه ف :829 :ي صفحةـف

نسائهم صالحات ورجالهم ِسماح مؤمنوهم يزيدون ُيخرُج كنوزًا ما كان الظن يرقى أي مراقيه إليها 
وال يسلط وقلوبهم بين مخصب  وُمجِدب وبالدهم تخصب بدعوة النبي ويضمحُل الـمضمحلون 

يكونون أمراء ُنجباء وجيراٌن لهم متفرقون عليهم عدو إال منهم حتى يكفيهم اهلل برجال  منهم 
ظُلمًا وجورًا وِفتنًا كقطع الليل وتمتلئ األرض حولهم يجتمعون على رجل  يأمنون معه على أنفسهم 

أمراء مردة  - وُعرفاء َفَسقةوأُمناء َخونة  دةوأمراء َمرَ حتى يدخل كل بيت  خوف أو حرب أو فتنة 
العرفاء هم الذين يكونون أقل درجة ، ى األمراءـوكالء إلأمناء األمناء هم الذين يكونون ، مع أمريـواضح ج

وال تزاُل يفشو الربا والزنا وتكتفي نساٌء بنساء ورجاٌل برجال  -عرفاء َفَسقة وهم الَشرِطة و من األمناء 
جندهم فهم خير أن يكسر عدوهم وهو من خارجهم ومنهم ويزيد مبسوطة ألهل مصر دعوة النبي 

ى فجارهم ـوهداية ما لم يمل أبرارهم إلأجناد األرض وألهل عمان بدوام الـهدى فهم أهل إيمان 
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ومن أهل بحرين بينهم ، فيقول لهم صدقتم بـها ولستم بها كاذبين فرهم فينفروانيستويأتيهم الـمهدي 
 خيُر من ركب اإلبل ونساء مدينة النبيذوو قلوب  ترى بنور اهلل ونساٌء على قدم  صديقية نساء مكة 

  .829 :ي صفحةـهذا ف -
أصحاب بالل  :ي الـجفر العلويـأيضًا فوهنا الـحديُث عن أفريقيا  879و  874 :ي صفحةـأيضًا ف

بالـحب أصحاُب آدم فيهم سر اإليمان ُخبئ يوقظُه الـمهدي من أرض السودان تخرج له رايات البيعة 
وتدعوه األحباش فيلبي وعند جبل  شعوب الـُحطمة ةوالطاعة ما ذاع له إذاعة وتجد عنده الحكم

وهو هنا  - العظيم األخدودجونا الـمخيف وشجٌر كثيق أسمه منجروف وُيسلم هلل شعوٌب عند 
ي ـألن هذه الـمواصفات موجودة فالـمؤلف ذكر قرائن تشرح هذه الـمقاطع عن بالد أفريقيا والدول األفريقية 

العظيم وأرض  األخدودوُيسلم هلل شعوٌب عند  - ندهاجااًل للوقوف عـوال أجد مختلفة ـدول أفريقية م
مه بلد األربع ممالك وبعضهم ال ُيسالم وُيشِرُق الدين من ـبار ويسال جبال البركان وبلٌد سماه الفرس

الذي لم يلد ولم يولد ولم جديد على بلد  بساحل  يمشي مع بحر العرب ألف ميل وتؤمن باهلل األحد 
تُرى ، عيون -سط أفريقيا او أها سواحل على البحر ـي ليس لـيعن - ال شواطئ لهايكن له كفوًا أحد بالٌد 

ما ـرب - تصرع الناس كأنها أكذوبةمن عيون  تحيط بها يابٌس بال ماء من كل الـجهات عندهم ذبابة 
ى ـموت ينام حتـى يـيصيبُه مرض النوم حتي حني تقرص اإلنسان تعُض اإلنسان ـهي ذبابة التيسي تيسي الت

عندهم ذبابة تصرع الناس كأنها أكذوبة وهي من جند اهلل يسلطه اهلل على من يشاء كيف  -موت ـي
وتؤمن باهلل الواحد األحد الفرد الصمد بالد األحجار الكريمة وبالٌد قممها تجلس عليها ، يشاء

الـجدال وجزائر وبالد تجار العاج وبنين ُيسلمون هلل بإحسان  -وهذه بلدان أفريقية معروفة  - األسود
وامرأة على أخرى وال يفلت من يد الـمهدي بالد بحر العرب وال كل عجيبة القمر َعَلٌم على واحدة 

مراكب تسبُح ي مثل الفضة ـمن يعطي وجهه للبحر الـمحيط يأتيه الـمهدي من البحر ومن السماء ف
فمنهم من يؤمن بقلبه ومنهم من يجحد ي السماء وتمُر مرَّ السحاب يُعلُِّم اهلل اإلنسان ما لم يعلم ـف

ى عذاب اهلل والـمهدي يملُك وال يقسو ـي غضب اهلل ويموت دائمًا إلـم ال يفهم يعيُش فومهما تعلّ 
 .879، 874 :هذا صفحة - ى عدلِه يهفوـرباح إلبن  فكل من ترونه مثل بالل

 الـمهدي الهواء ال بسحر  وال بفتنة يركب :ي جفر عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليهـف 822 :ي صفحةـف
ي أسباب ـويرقى في بحر السماء ـعين بل بعلم  يعرفُه من سبقوه فيعمل منه أمثال الـجبال تسبح ف

من كل هذه األرض من كل أهل األرض أياماً وال السماوات واألرضين ويعرف من اهلل ما لم يعلم أحٌد 
وحوضاً بحوض وتؤمُن ا وتحتها شبراً بشبر وذراعاً بذراع تمر أياُم اهلل حتى يقطع كل األرض من أعاله
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أمم  -صلى اهلل عليه وآله وسلم مكتوب هنا صلى اهلل عليه وسلم  - باهلِل ورسولِه صلى اهلل عليه وسلم
ليس بعيدًا عن بلد مجمع ي بلد كنيسة الـمسيحيين ـهاجرت إليها خالئُق كثيرة فأراضي واسعة 

جمُع البحرين ـي هي مـهذه قطعة األرض الت وهي أسرتاليا - الـمحيطين باألرضالبحرين العظيمين 
هو هنا  - ي بلد كنيسة الـمسيحيينـف -حيطني ـجمع الـمحيطني أكرب مـم، العظيمني الـمحيطني باألرض

ى ذلك ـتشري إلألنه سيأتينا ذكر قرائن ي يوردها قرائن مهمة جدًا أشار إليها ـى نيوزلندة والقرائن التـيشري إل
ي نيوزلندة توجد مدينة معروفة ـف - ي بلد كنيسة الـمسيحيينـف :نالحظ هذه الكلمة، وأوضح هذه القرائن

  .مها أي مدينة الكنيسةـوهنا ترج Christchurchمن مدن نيوزلندة 
ي ـف ي مدينة الـمسيح أو مدينة الـمسيحيني مثل ما جاءـيعن Christchurch حن إذا نريد أن نرتجمـن

أي مدينة الكنيسة  Christchurchمها أي مدينة الكنيسة ـمها بدقة ترجـي الـمؤلف لـم يرتجـيعن النص
أو كنيسة الـمسيح مثل ما  ما كنيسة الـمسيحينيـليست مدينة الكنيسة وإن Christchurchلكن 

وتؤمُن باهلل ورسولِه  -ي بلد كنيسة الـمسيحيني ـي النص الـمنقول من الـجفر العلوي فـمنقولة ف موجودة
ليس ي بلد كنيسة الـمسيحيين ـفصلى اهلل عليه وآله أمم أراضي واسعة هاجرت إليها خالئق كثيرة 

ي أرض  تسمى ـفوتعظم راية الـمهدي عالياً بعيدًا عن بلد مجمع البحرين العظيمين الـمحيطين باألرض 
يرقى الـمهدي أسبابها دهم جباٌل عظيمة تشطر بلأرُض األوك أهلها أعاجم فيهم خير يقرءون الكتاب 

 - منطقة نيوزلندة كثرية الـجزائر - ي بحريها وهي فوق المئاتـفويفتُح كل الـجزائر الكبيرة والصغيرة 
ي زمن  ـوال ينام إال ف الذي يستيقظ قروناً  -اليابان  - ي بلد الزالزلـأطيب عترتنا وأبر ذريتنا فويقوم 

بسبب صحف عدله وجوههم كالـمجان الـمطرقة ومثلهم بالُد َولي آُل البيت فيعرُف أكثرهم فضله 
وزمانًا وهان سم ملكها كوريو ترى الظلم أهوانًا وبالد وراء البحر األصفر أسمها كاالصين البعيدة 

بزمن  ليس  هذه قبل قيام ولينا  رتكميي جز ـيتعلمون اإلسالم فنهرها الرجل الصنم الـمعبود من دون اهلل 
من ويغر الدجال بالـخبز والذهب إال من رحمُه اهلل لكن أكثرهم يركبون ركب الـمسيخ الدجال كبيرًا 

قومًا كأن وجوههم الـُمجان الـُمطرقة يزرعون كثيراً أُرزاً ليس عنده حكمة من بالد الـحكمة كأني أراهم 
ويصنعون آلة الـموت األسود ي الـمجروح على الـمقتول يمشيكون عندهم استحرار قتل حتى وحبًا 

 -ي الكتابة ـوهنا انقطاع ف - إالمثل بلد الزلزال الذي ال ينام والـموت األحمر وال يرون ريحها الكريه 
علم الغيب فضحك عليه السالم وقال يا بني قد ُأعطيت يا أمير الـمؤمنين فقال رجٌل من آل البيت 

  :ي كالمِه فيقولـى أن يستمر فـإل - إنما هو تعلم من ذي علمليس هو بعلم غيب 
ى الشام ـفيهزمهم ثم يسيُر إلى نوع  من الُترك ـفواهلل إنه لقادٌم وإن أول لواء يعقدُه الـمهدي يبعثُه إل
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يبعث بعوث ، ي الصينـى حيث قال جدُه صلى اهلل عليه وآله تعلموا ولو فـفيفتحها وله بعوُث ود  إل
وهناك يروح قبلُه بزمان ِقَبُل الـمهدي رجال ميم ورجال نون ورجال حاء ورجل البحر  موفيهود 

حتى يرفع  يناديذوقون البالء زمنًا يقترب من خروج مهتـجدون حجرًا عجيبًا فيه كالم لكن مسلميها 
 ءأسمهم خام باحق رجال ولكنه يغزو الهند والتبت ويعيد العدل ويكلم الناس بالعدل رايًة كبيرًة هناك 

فاء نان أهلكهم الوثن والقتل والظلم ويخاطب بالـحق بالداً تقول ما يهلكنا إال الدهر أسمهم كلمتان 
لكن الشعب يعبد  -تاي هو تايلند  - ومثلهم شعب أسمهم تاي يسبق الـمهدي إليه مسلمون كثيرون

مثل ذي الخلصة ثالثة حروف مثل ُهبل والنصُف األسفل من هذا البلد يرفع راية اإلسالم قبل  صنماً 
ي األرض يرون موتًا وذبحًا وهواًل حتى يخرج إليهم ولي اهلل ـالـمهدي بزمان لكنهم مستضعفون ف

ين فيكونون جنودًا ُيحبون الـحق ويحبهم الـحق وينقذ الـمهدي من القتل والظلم مستضعفين آخر 
ومن مثُل حرف شين ي بالد  عندها جبٌل كبير ـفكأهل الصفا أو أهل الصفة يوحدون اهلل لكنهم فقراء  

والكاذبين على اهلل ُيحرفون سليمان عن موضعه وترسوا مراكب وأقرب سفينة ِقَبل اد الوثن ظلم ُعبّ 
الطائرة وأهلها طيبون  الـمهدي عند أرض نخيل  ومياه  وتالل أسمها سنغافور يركب لها الـمهدي جبالهُ 

ي أرض السند ـفويُعز اهلل بالـمهدي مستضعفين كثيرين ي اإلسالم ـيحبون السالم ويرونه حقاً فهادئون 
ويناُل ذبحهم قاتل اسمه ابن سنك وقد سبقُه الدين منصورًا بصوت  طائر  غرَّد لهم بالقرآن والهند 

واد وال َحَزن وال عال وال  الفال يبقى سهٌل وال جبل و بعُث الـمهدي أهل نيبال بين ثنايا أوعر الـجبال 
 وال بالد صحرا أو بالد شجر إال وللمهدي بها بعوث أو سبح - ي أرض صعبةـَحزن يعن -بالد 

فال يأبى إال رجٌل سيسمع فمن صدق َسِلَم وَغَنم ومن كذبُه جادلُه بأعذب الـحجة والكلمة وضيافة 
 .َسَلمي آخرِه ـفال ربح دنياه وال فأو عبٌد حقت عليه الكلمة ابن مريم 

وواهلِل لو شئُت أن أسمي أعداء الـمهدي بأسمائهم  :ي الـجفرـأيضًا ف 909 :ي صفحةـويأتينا كذلك ف
فيُبَعُث به الدين ألومأت ، لسميت وأن أومئ إليهم بأعيانهم يوم يبعثُه اهلل فيبعث به الدين ألومأت

مكتوٌب هنا  - ألُمَّة حبيب اهلل ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله وسلمفاعلموا معاشر الناس أنه هدية اهلل 
 قد نصبه لكم ولياً فاعلموا معاشر الناس ذلك فيه وافهموه واعلموا أن اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم 

وعلى األعجمي والعربي ر وللدين إمامًا فرض طاعتُه على البادي والـحاضوعلى األرض ملكًا وخليفة 
والسند أال أنه سيٌد على العجم والديلم ويتبعُه منكم ويحاربه ُكثُر وُيحاربُه ُكثر ويتبعُه من األولين ُكثُر 

 - ى األوربينيـجليز وإلـى اإلنـى األمريكان واألجلس يشري إلـاألمارك يشري إل - واألمارك واألجلسوالهند 
أمره ملعوٌن من خالفه مرحوٌم  نافذٌ  واألبيض واألسود جاٌد قولهُ واألمارِك واألجلس والصغير والكبير 
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اللهم والي من وااله وعادي من عاداه وانصر ، من سمع منه وأطاعـمن تبعُه وصدقه قد غفر اهلل له ول
هلل عزَّ وجل نور من اال، من نصره وأخذل من خذله والعن من أنكره واغضب على من جحد حقه

ي حكمِه يهدي اهلل به ويأخذ بحق اهلل من كل خلق اهلل وبكل حقٍّ هو آلل البيت ـوفمسلوٌك فيه 
مين والغاصبين والـمعاندين والـمغضوب ـواآلثمين والخائنين والظالويجعلُه اهلل حجًة على الـجاحدين 

ولـم ‘ راية  له مرفوعة ولم يكن اهللحتى ال تخلو أرض اهلل من مين ـعليهم والضالين من جميع العال
ي األرض إال واهلل ـليذركم على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما من قرية  ف يكن اهلل

إني أبين لكم وأفهمكم يبعث اهلل معشر آل البيت ، مصدقها وعده عطاًء بإيمان أو إهالكًا بتكذيب
غالب كل قبيلة من أهل و فاتُح الحصون مين ـالـمنتقم من الظال إال أنهمن ذمُه اهلل ولعنه ـمهدينا عدواً ل

مشيٌد ألمر اهلل آياته فافهموا إنه رشيٌد سديد ، الشرك وهاديها لدين اهلل وال غالب له وال منصور عليه
 ويقذف باطنها نارًا وترمي السماء شهبًا وجبااًل وُنحاسًا وحديدًا ويلٌ  زلزااًل عظيمايزلزل اهلل له األرض 

بالجانب الغربي من مشرق اإلسالم يرى أهل الـمغرب هوالً  - ؟من هم الـمكذبون - يومئذ  للمكذبين
 وُتخِرُج العذراء من خدرها وتسمع الجن واإلنس قرقعة وصدامًا تهتز له الدوائر وتنحرف الـمحاور

طبعًا هو  - رجالهاوُتحشُد نسائها وتهرُب وتنثقُب طبولها وُتصم أسماعها ي جوفها ـويبكي الـجنين ف
ي طبعت بعد أحداث الـحادي عشر من سبتمرب الـمؤلف يقول الكالم هنا عن ـي الطبعة التـفي كتابِه ـف

  .أحداث الـحادي عشر من سبتمرب
هي الواليات الـمتحدة األمريكية ي غرب الـمشرق اإلسالمي ـألنه يقول أن الـمراد من هذه الـجهة الواقعة ف

يعين أهل  - يومئذ  للمكذبين بالجانب الغربي من مشرق اإلسالم يرى أهل الـمغربويٌل  :هكذا يقول
تهتز له الدوائر  -انفجاراً  - وتسمع الجن واإلنس قرقعة وصداماً  -خيفاً ـشيئاً م - هوالً  -تلك الـجهة

ا قسمها كمحاور الـخري والشر  ـم - وتنحرف الـمحاور -حاور الناس ـدوائر الدول م - وتنحرف الـمحاور
ي ـتهتز له الدوائر وتنحرف الـمحاور وتخرج العذراء من خدرها ويبكي الجنين ف -ي وقتِه ـبوش ف

فقد أعذر اهلل لألرض إعذارها جوفها وتصم أسماعها وتنثقُب طبولها وُتحشُد نسائها وتهرب رجالها 
}يَا أَيُّهَا النَّاسُ  :إن شئتم وأنذرها إنذارها وبدا النجم الثاقب يرونه أهل الـمشارق والـمغارب واقرءوا

 وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ

مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ وَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ * وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَ



 1ح  ملّف الظهور والجفر 

11 

ُكلُّ  - هنالك يخنس الـمجادل شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ * كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِريِ{
هنالك يخنس الـمجادل الكذاب ويتحير أولوا  -هناك قراءتان  ريد تُقرأ وكل شيطان ُمريدشيطان  مَ 

يمحو اهلل بالـمهدي كل الـهرج والـمرج ومن بايع ، األلباب فال تشكوا وال تجحدوا فقد جاءكم الفرج
صحابِه األرض وألي وقت  واحد ليٌل أو نهار وُتطوى له ـي كل زواياها فـفإنما يبايع اهلل تراُه األرض ف

تعلم أنه جاء زمُن ي جحرها ـن األرض ويخفض له كل مرتفع  حتى النملة فيرفع اهلل له كل منخفض  م
وجيوش ولو كانت وراء الباب بحاٌر وأنهار وما يكون من باب  مغلق إال يفتحُه اهلل للمهدي ، ولي اهلل
ال تعرفون مثلُه اليوم أترون النسر والصقر والبوم وكل الطير مثلها  سالح -وقعقعُة  - وقعاقع

أترون النسر والصقر والبوم وكل  -هذه أسـماء الطائرات  - تقذُف السحاب نارًا وأهواالً وبأسمائها 
تقذُف السحاب ناراً  -اء الطيور ـمـحمل أسـمائها والطائرات تـمثلها وبأس - الطير مثلها وبأسمائها

وأهوااًل وما كان من سحاب  صعب فيه رعٌد وبرق فصاحبكم الـمهدي يركبه يعلمُه اهلل فوق ما تعلمه 
ودعاوى رؤوس على أبواب جهنم وكالٌم ي الكتاب ـويكذب الكذاب فالذي عنده علٌم من الكتاب 

 - عالم الـجديد وما هو بجديدويرون الـمتكلم به وقائٌل يقول الي كل مكان ـكثير يسمعُه الناُس ف
وقائٌل يقول العالم  -القارة األمريكية الشمالية والـجنوبية ي الواليات الـمتحدة األمريكية ـيعنم الـجديد ـالعال

الـجديد وما هو بجديد وداع  من أرض  يقال لها الـجديدة وما هي بجديدة لكنها قديمة سكنها 
ي ـكم مدينة ف  - سكنها أصحاُب الوجوه الـحمراء -هنود الـحمر ـال - أصحاُب الوجوه الـحمراء

  ؟الواليات الـمتحدة مسبوقة بكلمة نيو
ي ـمي الـجديد اآلن كل شيء  فـي الواليات الـمتحدة األمريكية مسبوقة بكلمة نيو والنظام العالـمدن كثرية ف

وقائٌل يقول العالم  -مي الـجديد ـالعالالـمدن الـجديدة النظام األرض الـجديدة ، أمريكا يُقال له جديد
الـجديد وما هو بجديد وداع  من أرض  يقال لها الـجديدة وما هي بجديدة لكنها قديمة سكنها 
أصحاُب الوجوه الـحمراء وأسم الرجل منهم أحمر يعرفهم بعوٌث يسلم ملوكهم هلل يعبرون بحر 

وال يقلع جذورها ولكن ـمسيخ الدجال التي يحرق فروعها الالظلمات ويزرعون الشجرة الطيبة 
ذلياًل يعيش ليعلم أنُه مقهوٌر يحارُب من األرض العظيمة كل بذور  غرسها صالحون إال ما شاء اهلل 

فيعلم أقوامًا ال ، م أقوامًا ال يتأثملكنه جلَّ جالله ُيضل من يشاء فيعلّ وكذاب وأن األمر هلل جميعًا 
مس العورة وعمل صنم  لها يسيرون وراء كذاب إسرائيل ـمن ليتأثم أحدهم من الذنب وال يتحرج 
ى جهنم يركب مركب ملوك وأمراء جعلوهم حكامًا على رقاب ـويكون منهم أئمة الضاللة والدعاُة إل

فأكلوا بهم الدنيا واهلل لو شئُت لسميتهم بأسمائهم وآل فالن وآل النون وآل العود والـمتبرك 
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مصر والقاذف بالكالم والصادم بالنار والفاتن بالفتن ومنهم الـملُك والَقيُل متـمتيمن والـمتعرف والـوال
ويعوُد مع ي زمنهم يضيُع الـمسجد األقصى ـوالزعيم ف والرأس والوالي -ي سلطان ـقيل يعن - واألمير

قبله لقاضي إسرائيل مع قاضي القدس لكن إسرائيل تعلو بالفساد وجمع ابن مصر صحابي مصر 
والنفير والنار والعرب ُغثاء كغثاء السيل كما أخبر رسول اهلل فيخرج صاحب مصر من خفاء  وصمت  

والديُن  الدنياو يمهد للمهدي وإنما الناس مع الـملوك وينادي بالثأر الثأر طويل ويفتح كهف األسرار 
ى لهم حتى يخرج لهم مهدي آل البيت بعدما يزلزل اهلل أرض الـحمر الـمسروقة مع الغرباء فطوب

ي ـمن تحنف في نجوم خمسين ليست فو  لويتمنى الناس العدل ويُعلي اهلل شأن ُمَحمَّد ُيظِهُر بال
ي خطوط الدرع تبلعهم جميعاً ـلكن نجمة بني إسرائيل المرسومة فالسماء إنما هي باألرض العظيمة 

د اآلخرة لهم الذي يسوءون فيه وجوه كل العرب وتبكي أمٌَّة خالفت رسولها وأطفأت بيدها زمان وع
وال ، لتنتظرهُ مريم بن  مصباحها وال تتفرق األرض الـجديدة وما هي بجديدة وإنما تعتصم بالـمسيح

لتنتظرُه مريم بن  وما هي بجديدة إنما تعتصم بالـمسيح -تبقى متوحدة  - تتفرُق األرض الـجديدة
جل تدجياًل ويكذبون على اهلل فما اتخذ اهلل من ولد  وما كان معُه من إله ولكن الكذاب الدجال يدّ 

الـمدائن الـخمسني الواليات  - ويربط الـمدائن الـخمسينويزين القواطع الـخمسين بزهرة الـحياة الدنيا 
ويسمونها بالُد  مينـظاللوعلوًا لي األرض ـبحبل بني إسرائيل اآلتي من حبل صهيون يبغي الفساد ف -

ي ـأمشاج يعن - وبني إسرائيل يجمع أمشاج الناس على لغتهماألمارك ويكون قائدها مع بني إسحاق 
يجمع أمشاج الناس على لغتهم ويدعوهم بدعوتهم وتتم ببالد  -الذين كونوا أمريكا األخالط الـمختلفة 

األمارك الفتنة بعدما ُنشرت النعمة أو بعدما َنشرت النعمة عليهم جناح كرامتها وأسالت لهم الدنيا 
ي مدائنها وأزقتها وشعب شعابها وهتك عرضها ويظهُر عندهم دين جداول نعمتها ورتع إبليس فـ

ي خضرة ـي النعمة غارقين وفـلعطشى العيش فيصبحون فالظهيرة وغرور وسراُب  تشهواإبليس 
ى كنف  ـإلي ظل سلطان خبيث وأوتهم الـحال ـعيشها فكهين بعلومهم فرحين قد تربعت األمور لهم ف

راغٌب ال ذاهب فهم ُحكاٌم على أطراف األرض يعرفون ما يجري فيها للدنيا فقط مطالب غير غالب 
البحار كاألعالم وجوار  بتكون لهم عيوٌن تتلصص من فوق السحاب و ي مسارات الطول والعرض ـف

وترمي كالقصِر لَـَهباً ، بهيئة ماء  وتراب تنشر نشراً وترمي كالَقَصر وترمي كالقصِر لـْهباً يخزنون النار بها 
ُتهلك بشرًا وتهدد غضبًا الـمستضعفين ، وتفرُق األمر فرقًا أو ِفرقًا وتطمس الـخير طمسًا فتنًة وقدراً 

فيلعنهم بما عصوا وكانوا غير مسلم  أو مسلمًا حقًا ويجعل اهلل حجتُه على بالد األمريك ي األرض ـف
ُعتوًا وُغلوًا وال ينتهون وتعلو إسرائيل برجال  منهم ي األرض يفرحون ـوال عن منكر  يتناهون وفيعتدون 
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منهم األشد ي األرض ـيبغون الفساد ف -العرش األبيض هو البيت األبيض  - يملكون العرش األبيض
من هو أشد منه أولم يعلم أن اهلل قد أهلك من قبلُه من القرون بغيًا على من يقول ُمَحمٌَّد رسول اهلل 

من فوق السحاب ي بالد األمريك ـوينزل الـمهدُي ف وال ُيسأل عن ذنوبهم الـمجرمونوأكثر جمعاً قوة 
هدا ي الظالم كالقمر والنجوم ويهد اهلل بالد األمريك ـي بضع قباب من نور الشمس لها نوٌر فـف

الـجديد أسٌم كثيٌر عندهم ويبقى  ،بالدًا وشعوباً ي أمواهها ـي جوفها والطوفان فـتأكل األرض فوخسفا 
ي ـأمر اهلل قرونُه فبالكذب والذهب تضيُع هباًء منثورا منهم جديٌد وجديٌد وُجدد عبرٌة لـمن يصنُع 

لكان منتهاه كقارون وهو من قوم موسى فال تعجبون فإسرائيل فتنُة ولوال ميعاُد اهلل الـجهد والتعب 
فما كان له من فئة  ينصرونه من دون اهلل وما  ي باقي زمنها الـممتد فخسفنا به وبدارِه األرض ـاألرض ف

ى األرض فمثلُه َمَثُل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو ـكان من الـمنتصرين ويـخلد الكذاب الدجال إل
ويقُص أهل الكتاب ، هم يتفكرونعلذلك َمَثُل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص تتركه يلهث 

الـحق أنه ولكن علمنا من الكتاب ى أقاصي األرض ـبحر ومن آخر األرض إل إلـى أنه يملُك من البحر
ن األرض ثوب الباطل ويرفع سيف الـحق ولوال وعُد اهلل لقتلُه الغم حتى يخلع الـمهدي مال يظهر 

ومن أدنى ى البحر الصغير ـبخروج مهدي آل بيتنا فيملك الـمهدي بالـحق وللحق من البحر الكبير إل
تؤذن ال ، ويُذُل اهلل األمريك كلهمي أسباب السماوات واألرض ـى أقصى األرض ويرقى فـاألرض إل

مريم بن  مخالفًا إال منتظروا الـمسيح لـها منـهموال يبقى ي كل أرضهم ـمحمد رسول اهلل ف إله إال اهلل
، من صانع العجلومن طابت لهم الـخديعة يعاهدون الـمهدي عهدًا ويجزي اهلل الـمفترين ي عدلها ـف

وكذلك نجزي ي الـحياة الدنيا ـإنَّ الذين اتخذوا العجل سينالهم غضٌب من ربهم وذلة ف تقرأزُلَـٌم 
ويسير الرعب بين يدي مهدينا ال يلقاه عدٌو إال هزمهم بإذن أيام الغضب يحوطها العجب و الـمفترين 

ينشدون ن وال  قلوبهم محشوة إيمانًا حشو الرمانة من الحب فتخرج إليه أربعون راية من أربعي اهلل
األرض األم  - فيملك األرض األملى من عاداهم العدل والصدق فيدفعون له الوالية وينصرهم اهلل ع

فيملك األرض األم كلها وما بعدها  -ها باألرض األم ـهم يسمون، ي الواليات الـمتحدةـمراد منها يعن
كلقمة ي قلب الـماء  ـوأبنها التائه ف -جاه كندا ـجاه الشمال باتـبات - ي جبال  عظيمة الثلوجـألف ميل وف

فيملك األرض األم كلها وما بعدها ألف  -أبني معناها ى هذه الكلمة ـوسأعود إل - الـخبز الـمحبوبة
ي أهل ـيعن - أهلها، ي قلب الـماء كلقمة الـخبز الـمحبوبةـي جبال  عظيمة الثلوج وأبنها التائه فـميل وف

ليس   -قبيل واحد  - فيهم خيٌر كثير وهم قبيل -ي هي كلقمة الـخبز الـمحبوبة ـهذه الـمنطقة الت
من قوس قزح تنبع ال إله إال اهلل  -ختلفة ـفيها شعوب مباعتبار أن األرض األم  - كأخالط األرض األم
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ي أرض  ـيرفعون منارًة فوبيت الـمقدس قوٌم من مصر ويسبق منادي السماء بالـمهدي قلوبهم بُيسر 
منادي السماء بالـمهدي قوٌم ي الـجود أسمها حروف قبيلة كندا ،، ويسبق ـواسعة الـخير كأنها النهر ف

ي أرض  ـيرفعون منارًة ف - ؟أين يقطنون، مصريون وفلسطينيون - من مصر وبيت الـمقدس يرفعون منارةً 
أسمها حروف قبيلة كندا فيها كنوٌز  -أرض كثرية الـخريات  - ي الـجودـواسعة الـخير كأنها النهر ف

أسمها حروف قبيلة   -ها قبيلة ُكندة ـئل العرب يُقال لحروف قبيلة كندا هو عندنا قبيلة من قبا - عظيمة
وهي قبيلٌة فُتقرأ ِكندة وتُقرأ ُكندة ماء الكوفة ـأسٌم من أسوهناك من يقرئها ِكندة وإن كان ِكندة  - ُكندة
أرضها مقطعة مثل قواطع أسمها حروف قبيلة ُكندة فيها كنوز عظيمة مثل كنوز بالد األمريك  -عربية 
ى ـإلما اإلشارة ـجدون ربـم - ي مجدونـف ي كل اتجاه  تذهب بعدما يـحاربون الـمهديـاألمريك فبالد 

وال يذهب عنهم الورع  -ي فلسطني ـجدو فـي وادي مـفي يتحدث عنها اإلسرائيليون ـجدون التـمعركة هرم
وعند قوم   -هنا مكتوب وآله وسلم  - إال بعد الفتِح من رجال آل ُمـَحمَّد صلى اهلل عليه وآله وسلم

وأوسط بالد األمريك ى الوادي الـمالح ـيقال لهم األزتك يكوُن للمهدي رايات هدى ويغدو إل
ي جبال ـى جيرانهم فـونور إلويكون له بعوث هدى الكثيرين جدًا يومئذ  باألرض ويتركهم وما يختارون 

ي بحر  كبير بين البحرين ـوقبائل الجزائر الكثيرة في الشاطئ الغني ويعرفه كل شعوب ـوفالبركان 
وال لكن أخالقهم تعصي البتول الذين يعبدون العذراء وكنوزهم عذراء عند بالد األمريك الـمحيطين 

ي جزائر  ـفحتى ُيشرق أمر اهلل وال يمضي ساعة الليل والنهار ، حتى ُيشرقيمضي ساعة الليل والنهار 
  :إن شئتمكثيرة وناس كثيرة واقرءوا 

}هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  :واقرءوا إن شئتم }وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا{

ي األرض  ـم اهلل فويعلم شعوباً وقبائل ذرأهيعلمهم الـمهدي قرآن اهلل  عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ{
يهود يحارب النور الـحق فيها ي بالد جوينات وغرناطات ـكثيرين كالحب ذي العصف والريحان ف

الذين يهديهم اهلل لنورِه وأمره واهلل غالٌب على أمره ولكن أكثر الناس ال وعبدة الصليب أعاجيب 
هر ـن - يدعو للحق فيها مغاليسأسمه أمازون وال غالب ألمر اهلل عند قوم  لهم نهٌر عظيم ، يعلمون

وال غالب ألمر اهلل عند قوم  لهم نهٌر عظيم أسمه أمازون يدعو للحق فيها  -ي الربازيل ـاألمازون ف
اللعبة  - ي أرضهم فقرًا وال يعلو لهم أسٌم إال باللعبة السارحةـمغاليس والظلم يفتُن ظهرًا ينشُر ف

وال يعلو لهم أسٌم إال باللعبة السارحة  -مُه بكرة القدم ـيعلو أسإن هذا البلد ، ي كرة القدمـالساحرة يعن
ويعزفون الـمعازف أضعاف بيضة نعامة كرة من جلود ينصبون ألجلها الرايات مثل يمرح رجالها خلف 
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  :واقرءوا إن شئتم، ويرقصون رقص األحباش

ي األموال واألوالد كمثل غيثٍ أعجب الكفار نباتهُ ثم ـإمنا احلياة الدنيا هلو ولعب وزينة وتفاخرٌ بينكم وتكاثرٌ ف}

أصحاب بواكي ويكون القوم هؤالء  {وكان اهلل على كل شيء مقتدراًيهيج فرتاه مصفراً ثم يصري حطاماً 
ي أرض االستواء وأرض مثل ـوفي أرض اإلسراء ـفالذي يعزُه اهلل ومصائب يدفعها بيعتهم لولي اهلل 

أوصافها جنوبية ـهذه بلدان أمريكا ال - وهي أرض النهر الـمزداناآلنك واألرض التي ال ساحل لها 
ولو كان باهلل يؤمنون وبالد نهر الفضة وكل جيرانهم  - واضحة ما عندي وقت أن أقف عند كل كلمة

يحمل لهم النور وكأني أرى كل أرض  ال تعبد بقالع  من نور لهبط عليه الـمهدي رجٌل في جحر ضب 
تمام يقضي اهلل على يديه فيصلي خلف مهدينا منتظرون وأقلون البن مريم وهلل هم مسلمون اهلل 

والعمل فإن تكفروا بما يرضي اهلل عنكم من القول استبشروا وبشروا بكل أرض اهلل اإليمان واإلسالم 
بإمرة والتسليم عليه ى بيعتِه ومواالتِه ـوالسابقون إلي األرض جميعًا فلن يضر اهلل شيئا ـومن فأنتم 

  :يقول - وهو وليكم بعد اهلل ورسوله وآل بيتِه صلى اهلل عليه وسلمفقد فازوا فوزاً عظيما الـمؤمنين 
ى ـهذه الكلمة بـحاجة إلقلت ، مام التفاصيلـم ينقل تـوإال ل -ى هنا انتهى رٌق نقلُت ما أمكن نقله ـوإل

م الـحديث عن ـي يوم غد وأتـالبقية إن شاء اهلل أكملها ف، بقيت عندنا بقية والوقت سار بنا كثرياً توضيح 
وإال فتتمة الـحديث عن الـجفر تكون إن شاء اهلل ي يوم غد ـأكملُه فالـجفر إذا استطعت أن أكمل الكالم 

  .ي الـحلقة الثالثةـف
وما فيملك األرض األم كلها  :يتحدث عن الواليات الـمتحدة األمريكيةهنا وهو يتحدث عن األرض األم 

ى ـما إشارة إلـي جبال عظيمة الثلوج ربـوف، جاه كنداـبات - بعدها ألف ميل في جبال عظيمة الثلوج
األرض األم كلها وما فيملك  -تحدث عن أم يابن األم هو ، ملك أيضًا أبنها التائهـاألسكا وأبنها وي

تعبري  - ي قلب الماء كلقمة الخبز الـمحبوبةـي جبال عظيمة الثلوج وأبنها التائه فـبعدها ألف ميل وف
قال بأن الـمراد ، صاحب الكتاب قال وقوله دقيقحمد عيسى داود ـهو م ؟ميل جداً لكن ما معناهـي جـيعن

، نوهنولو ـقال هو الـمقصود منها هي جزائر هاواي والي قلب الـماء كلقمة الـخبز الـمحبوبة ـوأبنها التائه ف
  ؟معنـىـكيف استخرج هذا ال،  منفصلةلكنها بعيدة جزر صغرية هي تابعة للواليات الـمتحدة األمريكية 

هو ذكر ، جزائر الساندوجـأسم هذه اجلزائر تسمى بكلقمة الـخبز الـمحبوبة ،  جزر الساندوجـها معروفة بـألن
 نوهنولو ـيعين هاواي أو جزر الي أن قولُه وابنها التائه يف الـمياه كلمة الـخبز الـمحبوبة ـويقين :هذا الكالم قال

ي ـأسم معروف ف، وهو جزر الساندوجم شاع مسمى عنها وال يزال يتداوله البعض ـي التاريخ القديـيقول ف
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هذه الـجزر الصغرية ، جليزيةـي الـمراجع اإلنـي الـمراجع الغربية وفـفلقضية أنا تتبعت حقيقة هذه ا، التاريخ
 ةمأخوذة من نفس لغة أهل الـمنطقهاواي هو هذه التسمية ، جموعة جزرـم نوهنولو ـجزر هاواي وجزر ال

  :هاواي يقولونجليزية ـي القواميس اإلنـي نصاً فـهاواي يعين تعن، هنولونو أيضاً ـوال
 God brith into the open space مة ـهذه الرتج، ي الفضاء الـمفتوحـفهي ـيعين النَـَفُس اإلل

ي الـمكان اآلمن الـمكان الـمستور لكن ـيعن  Place of shelter هنولونوـوال، جليزية لكلمة هاوايـاإلن
حار ـجيمس كوك ب، جزائر الساندوجـماها بـأول من أكتشف هذه الـجزائر هو س، حليةـهذه تسميات م

ي اليوم الثامن ـميالدي بالضبط ف 2224 :ي سنةـفي أكتشف هذه الـمنطقة ـي ومستكشف بريطانـبريطان
 2224 :ي اليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاين سنةـف، عشر من شهر كانون الثاين من شهر يناير

جزر  Sandwich islandsاها ـمـهذه الـجزر وسأكتشف هذه الـمنطقة ي جيمس كوك ـالبحار الربيطان
  ؟ماها بـهذه التسميةـِلماذا س، الساندوج

جون مونتيغو كان ، هو جون مونتيغومول هذه الرحلة ـم، مول الرحلة االستكشافيةـهذه التسمية مـماها بـس
ي منطقة ـالـمعنـى لساندوج الكلمة األصلية ساندويك وهي ف، ي بريطانياـحاكم منطقة تسمى ساندوج ف

وقريبة تبعد حدود مئة ميل من مدينة لندن ي الـجنوب الشرقي ـي تقع فـالت (كنت)مدينة ، حالياً  (كنت)
ي مدينة  ـفاآلن منطقة ساندوج موجودة ، ميل 28ما بينها وبني ميناء الدوفر حدود ، من ميناء الدوفر

مثالً  وهذه صورة حديثةمنطقة ساندوج ـمة لـمثاًل هذه صورة قدي، هذه صورة من هذه الـمنطقة، َكنت
ميل من ـوهذا منظر ج، ي مدينة َكنتـي منطقة ساندوج فـهذه بوابة معروفة ف Barbican gate :هذه

من نفس هذه صورة أخرى أيضًا ، ي منطقة ساندوج هذه صورةـي مدينة كنت فـف stour ،stourهر ـن
ساندويك ، كلمات التينيةى  ـساندويك وتعود أصول الكلمة إلها ـم لـاألسم القديمنطقة ساندوج ، الـمنطقة

ى ـتبدلت كلمة ساندويك إلمرور الزمن ـوبوهي منطقة ساحلية  يعين القرية الرملية sand villageي ـتعن
  ؟أما ما هي عالقة ساندويج بالـخبزساندويج 

، لجون مونتيغو الذي كان إير مُه قبل قليل ـوالذي ذكرت أسحاكم هذه الـمنطقة حاكم منطقة ساندوج 
ي هذه الـمنطقة درجة ـدرجة من درجات النبالء كان إيرل في ـيعنهو منزلة اجتماعية أو منزلة حكومية  رلإي

كان مغرماً ،  ي هذه الـمنطقةـدرجة من درجات النبالء ف، مثالً  من درجات النبالء مثل ما نقول مثاًل دوق
ذلك يأمر خدمُه بأن يأتوه بقطع جد له وقتًا للطعام لـهار يلعب قمار وما كان يـليل ن، بالقمار مقامر

ى ال ينقطع عن مواصلة اللعب لعب القمار ـحظة وأخرى حتـحشى باللحم بني لُـ يخفيفة من الـخبز 
يضًا كان ـخه بأنه أي تأريـويذكرون فهاره ـليله ونهذه األمور ـواالنشغال بشرب الـخمور والنساء كان مشغول ب

ال خية ـهذه قضايا تأريمن أتباع حركة ُعباد الشيطان على أي حال ي ـمن مؤسسي حركة الدين الشيطان
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ى الـمدينة ـميت ساندويج نسبًة إلـس طعمةحشى باللحم واألـي تـفسميت لفائف الـخبز الت، هاـعالقة لنا ب
ما أنتقلت ـوإن، ال توجد فيها داللة على الطعامجليزية ـوإال ال توجد داللة لكلمة ساندويج هذه الكلمة اإلن

فصارت ساندويج انتقلت هذه ي كانت ساندويك ـالتمن أسم الـمنطقة من منطقة ساندويج التسمية 
أنتشرت هذه الطريقة من ي كان يأكلها جون مونتيغو ـالـمحشوة باللحم التهذه لفافات الـخبز ـالتسمية ل

  .الطعام فسميت ساندويج
حكمها هذا الرجل ـي يـسم الـمنطقة التساندويج تيمناً باـماها سجيمس كوك الذي أكتشف هذه الـمنطقة 

هذه الـمنطقة ساندويج بسبب ـلمة ـفكانت التسمية القديجون مونتيغو باعتبار أنه هو الذي موَّل الرحلة 
حولت كلمة ساندويج ـوتالذي موَّل هذه الرحلة االستكشافية ي ـالربيطان لار وهذا النبيالعالقة بني هذا البحّ 

للخبز قطع الـخبز الـمحشوة باللحم أو بأي ، لـهذا النوع من الطعام ؟عنوان اآلن معروف ألي شيء  صارت 
ألنه بعيد عن  - ي قلب الـماءـوأبنها التائه ف :ي الـجفر العلويـميل هنا فـنوع  آخر من األطعمة والتعبري ج

ها ـألن ؟بوبة لـماذاـحـهي لقمة خبز لكنها م - كلقمة الـخبز الـمحبوبة -يدة عجزائر جزائر بـأمريكا هذه ال
 ليس هم يعين من جنس  واحد، هؤالء هم قبيل - أهلها فيهم خيٌر كثير وهم قبيل -حشوة باللحم ـم

ي ـالت - وهم قبيٌل ليس كأخالط األرض األم -ي الواليات الـمتحدة األمريكية ـأخالط كما هو الـحال ف
  .إذا صحت هذه الشروح وصحت هذه البياناتهي الواليات الـمتحدة األمريكية 

ي ال أملُك الـحقيقة وقتاً أن أقطع الربنامج ـلكننالوقت طال بنا وأتعبتكم كثرياً مع اعتذاري من طول الوقت 
، ى حلقات كل حلقة ساعةـقد يقول البعض ِلماذا ال يقطع الربنامج إل، ى حلقات لكل حلقة ساعة مثالً ـإل

ممنا بقية ـى اآلن ما أتـإل، أجعل الربامج دائمًا طويلة ًا لكثرة مشاغلي لذلك أناالـحقيقة ال أملك وقت
ونتحدث عن حقيقة ي يوم غد نُكمل ماذا قال الـجفر العلوي ـفبقية الـحديث إن شاء اهلل ، الـحديث

بانتظارِه صلوات أبوابكم ونـحن خربنا بأن الـمهدي على األبواب سيطرُق ُـ يوالـجفر العلوي  ،الـجفر العلوي
  .اهلل وسالمه عليه

  :نفس الـموعد وبرنامجي نفس الوقت نفس الشاشة ـميعاً لقاءنا غداً يتجدد فـأسألكم الدعاء ج
دمتم على واليته وأصبحتم وأمسيتم الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه بن  الـحجة
  .ي أمان اهللـحبته صلوات اهلل عليه أسألكم الدعاء فـعلى م
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