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 احللقة الثانية
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السابعة   الـحلقة  ، مٌة وبركات أيها الـمنتظرون إمامهم أحباب عليٍّ وآل علي  ـسالٌم من اهلل عليكم ورح
ي ـوالـحديث ف، الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهبن  جنا الـح جَّة  ـوالعشرون من برنام

  :ميعاً ـيهمنا ج جواباً لسؤال   السادسة والعشروني تِباعاً للحلقة الـمتقدمة وهي ـهذه الـحلقة يأت
 ؟ي عصر الظهورـهل نَـحُن ف

ي كتابِه ـفحمد عيسى داود ـي نقلها الكاتب مـي الـحلقة الـماضية النصوص التـآخر  شيء  كنت  منشغالً بِه ف
للحديث عن الـجفر م أعرج  ـمها ثـبقيت لدينا بقية أ ت، من كتاب جفر عليٍّ من الـجفر العلويالـمفاجأة 

 .العلوي
يـجمُع الروم راياِت غدٍر لولدنا  :ي الـجفر العلويـف 845 :الصفحةهذا هو كتاب الـمفاجأة بني يدي 

يستدرج اهلل له الروَم من أساء منهم وخان الـمهدي لكن اهلل عزَّ وجل راعيه وهو يدُه التـي يبطش بها 
ى ـإشارة إل - بنياتهم ويسلط اهلل غضبُه يوم وادي مجدوومن أحسَن أحسن اهلل له ُيجازون األمانة 

بعدما يعذبهم اهلل شهرًا بالـموت على جمٍع مهزوٍم يولون الُدبُر  -ي فلسطني ـجدو فـوادي م، جدونـهرم
مر ي قال لـموت القتل بالسيف للقتل باآلالت الـحادة والـحارة ـالـموت األح - األحمر والـموت األسود

بعدما  -ما يكون موتًا باألوبئة بالغازات السامة وبغري ذلك ـفلرب، األسود هو موت األمراضوالـموت 
يعذبهم اهلل شهرًا بالـموت األحمر والـموت األسود بأيديهم زرعوه وبدمائهم أكلوه فأكلهم وتتغير 

لها طاقاٌت وثقوب ترمي قدر  وبيوٌت من زُبر الـحديداألرض من دمائهم طيوٌر كالجبال ترمي بالنار 
ي فتحات ـلـها طاقات وثقوب طاقات يعن - هم صنعوها ويسلطها اهلل عليهمميٍل ونصف ميل وربع ميل 

وبيوٌت من زُبر الـحديد لها طاقاٌت وثقوب ترمي قدر ميٍل ونصف ميل وربع  -هذا الـمراد من الطاقات 
 - اك محبوس بقنينٍة عجيبةبإطالق سراح موٍت فت   ميل هم صنعوها ويسلطها اهلل عليهم ويُنِذُر الروم

اك محبوس بقنينٍة ويُنِذُر الروم بإطالق سراح موٍت فت   -ي نذرون استعمال هذا النوع من السالح الروم 
ويأكل أسمُه الصارخ له صوت الزلزال  - يهددهم الـمهدي بسالح - عجيبة فينذرهم الـمهدي سالحاً 
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وتطيُر تـخرُج من مكمٍن ومخبأ لـمن رأى البركان ناراً هائلة من باطن األرض هام البشر كقذف البركان 
لـهذا السالح  - وله نارٌ ، ي السماء عاليًا جدًا ثم تهبُط بموٍت ينزُع الناس كأنهم أعجاُز نخٍل منقعرـف
فيطلُب َمِلُك الروم الـهدنة ويأبى الـمهدي  لـمن َغدر احةٌ أنها لو  ال تُبقي وال تذر يُنادي على الروم  -

أسيٌر أال خرج وَعلموا لو ي بلد الروم ـوال يبقى ف ح الـمهدي على العطاءـإال أن يدخل بلده فُيصال
ثم يسير ومن تبعه على الروم  سنة ويقيم الـمهدي بأنطاكيا، غدروا هد ها عليهم وجعل أعاليها أسافلها

وانتقاماً ممن قتلوا له رجاالً فال يمرون على حصٍن من بلد الروم إال قالوا عليه ال م بدعوٍة من صالحيه
 .845 :صفحة 845 :ي صفحةـهذا ف - إله إال اهلل فتتساقط حيطانه

وتهيج جموع أصحاب الرايات السوداء وينصبون ناراً  :أيضاً نقاًل عن الـجفر العلوي 106 :ي صفحةـف
وأشكال كثيرة سهام طول أسمها صارخ ويهددون أعداء اهلل بـمعادن كثيرة أخالطاً مثل الدائرة عظيمة 
ي قلبها ـسهام طول الـجبال ف -هذه الصورة ـهل هناك وصف أدق من وصف الصواريخ ب - الـجبال

تذروه كالـحمم يتركُه يغدو رمادًا لهٌب يخترٌق األرض ويفسد الـماء والـهواء وال يترك حيًا إال أكله  
وال يكون عشرون وتطلب نساء اليهود الزوج فال يجدونه إال من خارج يهود الرياح إن لم تدفنوه 

فال ويضرب عليهم الهوان والـمسكنة يُذلهم اهلل ي خلٍة من األرض ـٍم واحد يجتمعون فامرأة أمام قي  
يؤمنون لـهم عقٌل نتظر ألوٌف منهم يُ  الدجال وهو شرُّ غائبينتظرون ي الظهر ـإال طعناً فتثور لهم ثائرة 

  .مع سلطان الـمهديي يوٍم وليلة ـيغدون فودين 
ى و رايٌة هلل معها راياٌت ال ُتطوالذي فلق الـحبة وبرأ الَنَسم  :ي نفس الصفحة من الـجفر العلويـوأيضاً ف

ال لو حملوا على الـجبال ألزالوها ورجال كأن قلوبهم أصلُب من الـحديد  منُذ ُنِشرت بأمر اهلل
كأن على مراكبهم العقبان تطير ُيحبون الـمهدي بوها  يقصدون براياتهم وسالحهم بلدًة ليهوٍد إال خر  

ِلُمَحمَّد  -مكتوب هنا وآله وسلم  - ُحبَّ أصحاب ُمـَحمٍَّد صلى اهلل عليه وآله وسلمأكثر من أنفسهم 
 :ي صفحةـهذا ف - صلى اهلل عليه وآله وسلم يـحفون به يقونُه بأنفسهم يوقنون أن اهلل فاتٌح له ما أراد

106.  
يرزق اهلل الـمهدي تسابيح تتنزل لها األمالُك الغالُظ  :ي الـجفر العلويـأيضًا ف 125 :ي صفحةـف

أو ال يعلمها إال ُمَعلٌَّم من اهلل يفتح بها قسطنطينية ورومية وبالد ٌم من اهلل ل  عَ ال يُعلمها إال مُ الشداد 
ي اهلل لومة الئم ـمن الرجال ال يخافون في سبعين ألفًا ـبالتكبير فويفتح الـمدينة الرومية الصين 

ي الـهواء وأربعمئة مركب من شواطئ ـطعامهم القرآن ومائهم تسبيح اهلل تحملهُم قباٌب تطيُر ف
فال يكوُن إال يومين وليلتين حتى يحُط ، فال يكوُن إال يوماً ى لهم الريح ـيقبض اهلل تعال الـمسلمين
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روا إليهم راهبًا كبيراً فإذا رآهم أهل رومية أحد -الكبرية ي على باب الـمدينة الرومية ـيعن - على بابها
والذي أرسلك بما جئت به  :أحنـى رأسه وقالفإذا أشرف على الـمهدي خبيئة  أسفارعنده علٌم من 

وإن ني غيُرك ما أسلمُته الـمفتاح ولو جاء، وأنت صاحُب روميةإن صفتك التـي هي عندي أراها فيك 
ويسأل الراهب الـمهدي مسائل يُعِجُب لها من رأى أو سمع فيغضب عليه قومه لك كنوزًا عندنا 

كيف أرجع وأنا أشهُد أن ال إله إال اهلل ُمـَحمٌَّد   :رجع فيقولبعد ُحسن الـجواب افيقول له الـمهدي 
وعدًا ناجزاً ويفتحها اهلل لوليه فتكون كالرملة على نشز فيكبر الـمسلمون ثالث تكبيرات رسول اهلل 
  .حضر أوانه

ختم الـمؤلف  ـهي الصفحة األخرية التـي ي 130 و 125 :ي صفحةـفوآخر شيٌء ذكره  هي هذه السطور 
  ؟ماذا يقول الـجفر  العلوي، هاـكتابه  ب

ى عيسى عليه السالم ـإلويقرأ عليهم كالم وحي اهلل من كل بالد الروم فتنحدر رؤوس أقواٍم للمهدي 
يهدي اهلل مهديه إليها دون هادي من اإلنس أو الـجن فتكون ليلة اإلسالم  ئف خبيئة ُخزانةمن صحا

أهل يرون الـمهدي وجدالُه بالـحسنـى ي األرض ـاهلل فواإليمان تُروى خبرها أو َتروي خبرها كل بالد 
فيدخل ألوُف  -ي ماليني ـيعن - ي دين اهلل أفواجاً ـففيدخل ألوُف ألوف ي ساعٍة واحدة ـالكتاب ف

ُيشِرُب اهلل حبُه القلوب ، وال يبقى على الناقوس إال من كبس عليه الكابوس ي دين اهلل أفواجاً ـألوف ف
 - يراهم ويرونه كأنه ال مانع بينهمفلوال الصالة ما وقف عن خطاب الناِس حتـى وراء الـجبال والبحار 

فلوال الصالة ما وقف عن خطاب الناِس حتـى وراء الـجبال  -ي حديث  متواصل  مع الناس ـهو دائمًا ف
جباٌر على قوٍم إال َهلَك على ال يتجبر ى األفاق ـوالبحار يراهم ويرونه كأنه ال مانع بينهم ويتوجُه إل

مكتوٌب هنا صلى اهلل عليه وآله  - سلمآله وال تكون مدينة وطأها ورب  ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه و يديه 
ويشفي اهلل عزَّ وجل قلوب أهل ، إال وطأها الـمهدُي بعز عزيز وذل ذليلعبدُه ذو القرنين  -وسلم 

الـحروف ما يبني مدنًا من علوٌم ال تعلمونها كان يظن أهل  اإلسالم فيتعلمون من أسرار القرآن وأنوار
فيندمون على ما فاتهم  كان يظن أهل أوروب أن فيهم العلم -ى أوربا ـيبدو اإلشارة إل - أوروب

ويبعُث فمنعوا أوالدهم نور الـحق زمنا بالتوبة عما حاربوا الـمهدي عليه ويسجدون هلل عزَّ وجل 
بسائر األمصار والبالد بالقرآن وُخلق سيدي ولد آدم ُمـَحمَّد صلى اهلل عليه وآله ى أمرائِه ـالـمهدي إل

وبالعدل بين الناس من آمن منهم ومن كفر ما ساَلم وعاهد حتـى ترعى  -مكتوب وآله وسلم  - وسلم
وآله صلى اهلل عليه  -مكتوب صلى اهلل عليه وسلم  - ي مكاٍن واحد فورب ُمـَحمَّدٍ ـالشاة والذئُب ف

وسلم إن الصبي ليلعُب بالـحية والعقرب ال تضرهم بشيء ويذهب الشر ويبقى الـخير ويزرع اإلنسان 
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سبعمئة حبة واهلل ويزرع اإلنسان ُمدًا فُيخرج اهلل له سبعة أمداد  -الكيلو ي ثالثة أرباع ـالـم د يعن - ُمداً 
أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن }كَمَثَلِ حَبَّةٍ  :وأكثُر خيراً واقرءوا إن شئتم أكبر

وتؤدى األمانة وتُقَبُل الناس على الديِن والتعبد وصالة الـجماعة وتطول األعمار بالبركة  يَشَاءُ{

}إِنَّمَا يُرِيدُ ل آل البيت وُتِحبُّ الناُس كُ وتُنبُذ األشرار وتُبقى األخيار ، وتحمل األشجار ضعف حملها

فواهلل الذي بعَث ُمـَحمَّدًا صلى اهلل عليه وآله  اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرياً{
فما بالحق بنا يفتح اهلل الدنيا باإلسالم حتى ال يبقى حجٌر إال سجد هلل  -مكتوب وآله وسلم  - وسلم

وبنا بنا يختم اهلل وبنا يمحو اهلل ما يشاء وبنا يُثبت ي عقوٍل تعقل فواهلل الذي ال إله إال هو ـتقولون ف
وادعو اهلل له فإنه يدفع اهلل عن كل بني آدم الزمان الَكِلب وبنا يُنز ُل الغيث فال تهجروا ولي اهلل 

آدم ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله وسلم يحمل ثقل الـجبال على كتفِه وليبلغن ديُن سيدنا أو سيد ولد 
من   130: ي آخر صفحة  وهي صفحةـمَّ الكالم  فـت - لتعلمن نبأُه بعد حينو ما يلُج الليل والنهار 

 .عن كتاب الـجفر العلويما نقله مؤلف الكتاب ـمكتاب الـمفاجأة 
ما طولت عليكم ـرب، يكفي لذلكى بيان ولكن الوقَت ال ـى شرح  وإلـحاجة إلـب الـحقيقة أن هذه النصوص

تفرد السبب أن هذه النصوص ، ي هذا الكتابـي قراءة ما جاء منقواًل من الـجفر العلوي فـبعض الشيء ف
حد اآلن بـحسب علمي ال يوجد كتاٌب آخر نقل عن الـجفر العلوي هذه ـل، ها هذا الكتاب لوحدهِ ـب

بأن هذه النصوص منقولة عن الـجفر العلوي  عندنا كتٌب أخرى عديدة نقلت نصوصًا وقالت، النصوص
ي أصله ليس عن ـألن الـموضوع ف، حن فيهـلكن ألن هذه النصوص ليس فيها ما يتطابق والزمان الذي ن

عن الـجفر وعن النصوص وجاء الكالم  ي أصلِه هو الـحديث  عن عصر الظهور ـالـموضوع ف، الـجفر
نا هذه النصوص بعد أن قرء، ى أن هذا العصر هو عصر الظهورـإل ها تشري  ـن الـجفر العلوي ألنالـمنقولة م

وقد صرَّح مؤلف الكتاب بذلك كانت هناك وكان البعض منها ليس مفهومًا وكان البعض منها ناقصًا 
م يتمكن من نقلها ـل وكانت هناك بعض الـمطالبوكانت هناك عبارات غري مفهومة عبارات ساقطة 

ما صو ر ـال أستطاع أن ي صور الكتاب بكاملِه وإن، حدوداً ـألنه قد أ عطي وقتًا مبتمامها كما صرَّح الـمؤلف 
وذكر ما ، وسأعرضها مرة ثانيةي يوم أمس ـوهذه الصحائف عرضتها عليكم فبعض صحائفِه كنموذج 

ى أي ـإل، ى هذه الـحقيقةـها تشري إلـالتـي قرأتتقدمة بالـم جمل النصوص الـم، ي كتابِه هذاـمكن من ذكرِه فـت
سنة  معينة ـحديد  لوقت  معني  ليوم  معني  للكن من دون تي عصر الظهور ـننا نعيش  فى حقيقة أـإل ؟حقيقة

  .جموعة من األسئلة أجيب عليهاـاآلن لنتسائل م، ى هذه الـحقيقةـبالـجملة النصوص تشري إل
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 ؟نصوٌص جفرية مأهذه النصوص هل هي نصوٌص حديثية  :السؤال األول
مصادر الـحديث ، ي مصادر الـحديث الـموجودة عندناـالـمعتربة عندنا وف الـجواب: فـي كتب الـحديث

وما جاء بعد هذه الكتب من ، االستبصار، التهذيب، الفقيه، يـالكاف :الـمعتربة عندنا هي الكتب األربعة
ومثل كتاب للحر العاملي مثل وسائل الشيعة وما است درك عليها معت الكتب األربعة ـالـجوامع التـي ج

ومثل كتاب ، مهمةـوأيضًا جامع من الـجوامع الـحديثية الي ـي للفيض الكاشانـي شرح الكافـفي ـالواف
مع تـحت إشراف ـكتاٌب كبري ج  ومثل كتاب جامع أحاديث الشيعة  مستدرك الوسائل للمحدث النوري 

مثل  أيضًا كتب الشيخ الصدوق، هذه جوامع حديثية، ى عليهـالسيد حسني الربوجردي رضوان اهلل تعال
مثل كتب ، ي األخبار وغري ذلك من كتبِه الـمعروفةـمعان، الـخصال، مام النعمةـمثل كمال الدين وت، التوحيد

خ الطوسي وأضراب هؤالء الـمجالس وكذلك كتب الشي، يـاألمال، االختصاص، اإلرشادالشيخ الـمفيد 
، هم من علماء الـحديثـأضرابو ي ـي زينب النعمانـأببن  يـمثل ابن قولويه كذلك مثل الشيخ النعماناألعالم 

هج البالغة ـي نـما جاء فالـمستدركات على بـحار األنوار ، م العلومـي لحق  بذلك أيضًا بـحار  األنوار، عوال
  .هذه هي الكتب الـحديثية الـمعتربة والـمعروفة لديناهج البالغة ـوالـمستدركات على ن

ي كل كتب ـها فـال وجود لنقاًل عن الـجفر العلوي ي كتاب الـمفاجأة ـي جاءت فـهذه النصوص الت
ي جاءت ـي هذه النصوص التـيعن، ها عن علم  وعن يقني  بذلكـوهذه حقيقة علمية أقول، الـحديث هذه

م الـمختلفة وما يتعلق بالعالـم الـجديد ـبالعصر الـحاضر وما يتعلق بدول العال مذكورة هنا خصوصاً ما يتعلق
ووسائل النقل وغري ذلك واآلالت الـحربية ووسائل الطريان ما جاء مذكوراً بشكل  وما يتعلق بأنواع األسلحة 

ة التـي أشرت  ي هذه الكتب الـحديثية الـمعترب ـف، ي هذه النصوص اليت ن قلت من الـجفر العلويـمفصل ف
مكن أن نقول بأن هذه ـلذلك ال ي، معها خلية من هذه النصوصـها عن يقني  هذه الكتب بأجـإليها أقول

 .هذا أوالً والـمعروفة لدينا ي كتب الـحديث الـمعتربة ـي كتبنا فـموجودة ف النصوص نصوص حديثية
 ؟وما الـمراد من النصوص الـجفرية ؟هل هذه النصوص جفرية :ثانياً 

، ها طريقتها الـخاصةـحنها ولـالنصوص الـجفرية لـها ل، النصوص الـجفرية تـختلف عن النصوص الـحديثية
ي كتب الـحديث ـحفظ والقراءة والتحقيق فـمثل ما علماء الـحديث نتيجة الـخربة الـمتواصلة والبحث وال

كما أنَّ لكل  ،  لـحٌن خاص به لكل معصوم  ، مييز النصوص الـحديثية من غريهاـمتلكون القدرة على تـي
اللحن العلوي يـختلف عن اللحن ، لكل معصوم  لـحٌن خاص به، كاتب  ولكل شاعر  لـحٌن خاص بهِ 

جمع ـأن ننـحن  اآلن مثاًل إذا أردنا ، مراد من اللحن هو النَـَفس نـََفس  الـمتكلم، ي الكالمـفي ـالـحسين
، وبعض الـخ َطب أبداً ى آخرها ـها إلـمن أولنـجد بعض الـخ َطب النَـَفس العلوي واضح فيها الـخ َطب العلوية 

منقولة عن أمري الـمؤمنني لكنها خليٌة من النَـَفس العلوي ألن الذي نقلها نقلها بالـمعنـى لـم ينقلها بالنص 
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ذا النَـَفس الشريف ألن الذي ي مقاطع منها يغيب  هـوفالنَـَفس العلوي واضحًا وبعض الـخ طب نـجد فيها 
ها سيد  األوصياء والقسم  اآلخر نقله  بالـمضمون بالـمعنـى وهذا ـكما قالنقل الـخطبة نقل قسمًا منها  

ى كتب ـنـحن  اآلن إذا نذهب إل، ي األدعية ولذلك تتعدد الن سخـي الـخ َطب الطويلة وحتـى فـيـحدث  كثرياً ف
أزيد ي مصدر من الـمصادر ـجدها فـنفس الزيارة ن، ي الزياراتـواختالفًا في الن سخ ـنـجد اختالفًا فاألدعية 

فهناك ، ى صفحة وأكثر من ذلكـي بعض األحيان حتـى قد تصل القضية إلـوفمن مصدر  آخر بسطور 
ال لعقود  مع حديث أهل البيت وتعاملي الطويل ي ـها بـحسب خربتـهذه القضية أنا أقوللـحٌن للحديث 

ها ـي داخل هذه النصوص واضح فيها أنـهناك سطور ف، ي هذه النصوصـفأجد لـحن حديث أهل البيت 
ها ـوإما أني ضمن النصوص الـجفرية ـوأ دِخلت ف اقتطفتإما ، من أحاديث أهل البيتنصوص مقتطفة 

الشرعية مكن أن تستخرج منه النصوص ـألن علم الـجفر ي، مكٌن أيضاً ـاستخرجت من الـجفر وذلك م
  .أيضاً 

عرفانية عن الشيخ  وإشراقاتي كتابه أسرار ملكوتية ـي فـما ينقله  على سبيل الـمثال السيد مصطفى الـخمين
ينقل عن الشيخ الـمجلسي ، ي علم الـجفرـهائلة فـوالشيخ البهائي من الذين ع ِرف عنهم القدرة ال، البهائي

ي على بيانه ـوهذا هو مصطلح عن علم الـجفر سنأت - الـجامعإن لي الـجفر  :عن الشيخ البهائي بأنه قال
كتاب معروف   - إن لي الـجفر الـجامع على وجه التمكن من إخراج قواعد األحكام للعالمة -أيضًا 

ي التعامل ـمكن فـي أتـإن :الشيخ البهائي هنا يقول، كتاٌب معروفقواعد  األحكام  من كتب العالمة الـحلي 
مكنه أن ـمام هذا الكتاب وهو كتاٌب كبري كتاب قواعد األحكام للعالمة يـن استخراج تمع علم الـجفر م

ي قواعد العالمة قواعد األحكام ـميع ما فـي أن جـقطعًا ال يعنواستخراجه  من علم الـجفر ، يستخرجه  
ما يستخرجون ما هو موجوٌد على األرض ـألن الذين يتعاملون مع علم الـجفر إن، للعالمة هو مطابق للواقع

ي على بيان حقيقة علم ـسنأتي اللوح الـمحفوظ ـمكن أن يستخرجوا ما هو موجوٌد فـي بعض األحيان يـوف
إذًا هذه النصوص نصوٌص ليست ، ي على بيان الـمطالب بالتسلسلـي هذه الـحلقة ولكن نأتـالـجفر ف
أي واحد يراجع كتب الـحديث التـي أشرت  ، قضية قطعيةي كتب الـحديث وهذه ـغري موجودة فحديثية 

هذه نصوص جفرية وقلت  ، إليها الـمجموعات الـحديثية الـمعروفة بني علمائنا فإنه لن يـجد هذه النصوص
مس فيها اللحن الـمعصومي هذه قضيٌة أنا أعتقدها أنتم لستم ملزمون أن تعتقدوها ـي ال ألـبـحسب خربت

عتمدة على خربة  شخصية والـخربة الشخصية أنتم تقييمها راجٌع إليكم تقبلون ما تنتجه  ألن هذه النتيجة م
بنا الـحديثية هذه ي كتـى قضية قطعية هذه النصوص غري موجودة فـأما القضية األول، هذه الـخربة أو ترفضونه

  زِخذت من كتاب الـجفر نصوٌص جفرية أ  
حدثت عن ـي الكتب التـي تـي البداية سنأخذ جولة فـف ؟وما هو الـجفر  العلوي ؟ما هو الـجفر :الكالم هنا
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َلمَّا نفتح الصفحة ، : صاحب الكتابعلى سبيل الـمثال، وما أعرفه   الـجفر وبعد ذلك أبني ما أعتقده  
شئونات علم دائرٌة جفرية يريد أن يقول بأن هذه الدائرة دائرٌة جفرية من ، ى بعد الغالف هناك دائرةـاألول

ي  ـي هذا الكتاب وهذه الدائرة موجودة مصورة فـى حقيقة الـمعلومات الـموجودة فـالـجفر وهو يرمز بذلك إل
من مـخطوطات من  ماذجـوكذلك صوَّر صورًا وعلق عليها ن، كتب تتحدث عن علم الـجفر هذه الدائرة

وصفحة بعدها ثالث ، ة ثانيةصفح، بالكرة األرضية ثالث صفحات هذه صفحة هناأخطر الـمخطوطات 
فيها وهي صفحاٌت أ ِخذت من كتاب الـجفر العلوي الذي نقل مكن أن ت قرأ الكتابة واضحة ـصفحات وي

ووضع لنا صورًا من الكتاب الذي م وضع لنا هذه الدائرة الـجفرية ـالـمؤلف نقل من الـجفر العلوي ث، منه
  .ي ذلكـنقل منه والـمؤلف  صادٌق ف

وهل أن هذه الدائرة هي من كتاب  ؟هذه الصفحات هي من كتاب الـجفر العلوي األصلي لكن هل أن
ي هل ـ؟ يعنـمه كتاب الـجفر العلويأصاًل هل هناك كتاب أس، ي سؤالـهنا يأت ؟الـجفر العلوي األصلي

أنا هنا ، ستغربواال ت، الـجواب  كال ؟مه  الـجفر العلويـأسهناك كتاٌب كتبه  سيد األوصياء أو أماله  على أحد 
ي الكتاب منقولة من الـجفر ـالـمعلومات الـموجودة ف، أبداً ي الكتاب ـال أنفي صحة الـمعلومات الـموجودة ف

إذاً  ، والصور للكتاب الذي نقل منه الـمؤلف صور صحيحة، العلوي وهذه الصورة هي صورٌة جفرية الدائرة
ي عرضتها بني أيديكم يوم أمس ـحتـى الـجريدة الت، ! ستتضح الصورة شيئًا فشيئاً ؟كيف يكون األمر

إذا تالحظون  ؟ي الصفحة التاسعة من هذه الـجريدة ماذا وضعت من صورةـالـجريدة الـمصرية صوت األ مَّة ف
م مكتوب ـي الوسط تالحظون هنا صفحة من كتاب  قديـالصورة الـموجودة ف، ي الوسطـالصورة الـموجودة ف

هنا صورة لدائرة وهنا صورة لصفحة  من  ، ي أعلى هذا القسم من الصفحةـرة لدائرة فصو ، وهنا صورة لدائرة
ي  ـي الـجريدة ليس صحيحًا أبدًا هو نفس الكالم الـموجود فـموجود فـأنا ال أقول الكالم ال، مـكتاب  قدي

 ! ؟ى أين أريد أن أصلـتتساءلون إل، الـمفاجأةكتاب 
ي ـما كتبوا فـلة الـجفر مسألة عويصة وكل الذين كتبوا عن الـجفر إنألن مسأستتضح الصورة شيئًا فشيئًا 

ي الـمفاجأة نقلها ـفحمد عيسى داود ـي نقلها مـالنصوص الت، ي فلك الـجفرـدائرة  تدور  حول الـجفر ف
ى سيد ـحني أقول منسوٌب إل، ى سيد األوصياءـمنسوٌب إلونقلها من كتاب  هو الـجفر العلوي بأمانة 

ألنه ي ذلك أن الـمعلومات ليست صحيحة ـوال يعن، مباشر األوصياء ألنه لـم يكن قد صدر منه بشكل  
الـمؤلف ، ما الـمؤلف يعلم بذلك أو ال يعلم ال أدريـلكن الـمؤلف ورب، شيئًا فشيئاً ستتجلى لكم الصورة 
م صو ر لنا صورًا لصفحات  ـى مصدر الـمعلومات ثـكرمز  يشري إلي أول الكتاب  ـنقل لنا دائرة جفرية ف

ي الصحيفة صاحب الـمقال أيضًا صو ر لنا ـنفس الشيء هنا ف، مكن أن ت قرأـويمكتوبة مكتوبة بـخط اليد 
ي تتحدث ـي الكتب التـم وصو ر صورة دائرية فيها معلومات توجد مثل هذه الصور فـصفحًة من كتاب  قدي
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لـمؤلف معاصر للشيخ أكرم بركات كتاب ( ر عند الشيعةحقيقة الـجف) مثاًل هذا كتابٌ ، عن علم الـجفر
، ميل ونافع ومفيد لكن كل ما فيه ال عالقة له بعلم الـجفرـحقيقة الـجفر عند الشيعة كتاٌب ج، ميلـج

ي أقوال ـي كتب التأريخ فـي الـمعاجم اللغوية فـف تتبع كلمة الـجفر، ي اللغةـالـمؤلف تتبع كلمة الـجفر ف
ٌث ـي بـحث مواريث النبوة ودالئل اإلمامة حبـي وردت عن أهل البيت ودخل فـتناول الروايات الت مَّ ـالعلماء ث

ى الـجفر ـي حديثِه إلـوحني يصل فحٌث عقائدي لكن ال عالقة له بـموضوع الـجفر العلوي ـميل وبـج
لذلك إذا أراد باحث ملك معلومات  واضحة عن الـجفر العلوي ـفهو ال ي فِصح  عن شيء  ألنه ال يالعلوي 

عن ي فـََلك  بعيد ـفإنه سيجد أن هذا الكتاب يبحث  في هذا الكتاب ـمثاًل فأن يبحث عن الـجفر العلوي 
  .مركز الـجفر العلوي

ذكرها منقولة من  ي ـوقلت الكتاب نافع والـمعلومات الـموجودة فيه صحيحة والنصوص الت، هذا كتاٌب آخر
كتاب الـجفر عند ،  ها الصحيحـي نصابـنشخص األمور بدقة وأن نضع األمور فعلينا أن كتبنا الـمعتربة 

ي فلك بعيد عن ـالشيعة كتاٌب نافع جدًا ومفيد ومنقول من مصادر معتربة لكن هذا الكتاب يبحث  ف
ى كثري  من الـحقائق الغائبة ـالـجفر العلوي الذي يتحدث عنه الـمتحدثون بأنه من خالله نستطيع أن نصل إل

ي وهو كتاٌب ـلـمؤلفه أبو الفضل الكاشان( أمري الـمؤمنني اسلو ) مثاًل هذا كتاٌب آخر كتاب، عن أذهاننا
ي ـوينتهي ف 385 :خصص فصاًل كبريًا يبدأ هذا الفصل من صفحةميل أيضًا عن سيد األوصياء ـج

ي ـلكل ما جاء ف حدث عن الـجفر العلوي ولكن ال عالقةـت، الباب الـخامس أسرار الـجفر، 480 :صفحة
ومفيدة وهو أساساً ي هذا الباب معلومات نافعة ـهذا الباب بالـجفر العلوي مع أن الـمعلومات الـموجودة ف

هذا كتاٌب نافع أنا ال أنتقصه  ، كتاب الـجفر للشيخ أكرم بركات العاملي  وماته علىلي أكثر معـأعتمد ف
أمري  اوكتاب سلو ، لـموضوع الـجفر العلويي موضوع  بعيد  عن النقطة والـمركز األساسي ـولكن هو يبحث ف

ي كتاٌب نافع جدًا ومفيد مشحون بالـمعلومات وحتـى هذا الفصل الذي ـالـمؤمنني ألبو الفضل الكاشان
تخارات وجاء أيضًا باستخارة  جفرية من االسخصصه الباب الـخامس أسرار الـجفر فيه معلومات قيمة 

  .ي فلك الـجفر العلويـتدور فما هي ـولكن الـمعلومات الـموجودة إنالـمتناقلة بني علماء الشيعة الـمعروفة 
، الـجفر  األكرب الـجفر  األصغر، وهو كتاب الـجفرانى كتاب  آخر ـإذا أردنا أن نذهب إلكذلك أيضًا 

، ي فلك الـجفر العلويـولكن أيضًا تدور فالـمحقق الكتاب بتحقيق هاشم عثمان مقدمة رائعة كتبها 
هاشم عثمان هذا الكتاب من مقدمة الـمحقق ، صفحة كتاب أصالً  663ى ـي تصل إلـمقدمة كبرية يعن

 :صفحةى ـلـمحقق تصل إلمقدمة ل 2002 :ـى سنةالطبعة األولمنشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
م بعد ـث، النافعة ولكنها تدور من بعيد  حول الـجفر العلويميلة مشحونة بالـمعلومات ـومقدمة ج، 663

ألمري الـمؤمنني صلوات اهلل وسالمه والنور الالمع ذلك يورد كتابني الكتاب األول كتاب الـجفر الـجامع 
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لو كان هناك وقت لقرأت نصوصًا من هذا   غورهسربإذا أردنا أن نوهذا الكتاب  أيضًا ، هذا الكتابعليه 
، هذا الكتاب  أيضًا يشتمل على رموز ورسوم جفرية من هذا النوع وقبل قليل رأينا الدائرة الـجفرية، الكتاب

قفت  عندها و لو كان هناك مـجال ل، هذه النقوش، توجد كثري من الدوائر تسمى بالدوائر الـجفرية مثل هذه
ر الالمع الـمنسوب ألمري الـمؤمنني هذا الكتاب كتاب الـجفر الـجامع والنو  ههذا كما قلنا ما ع نون، وشرحتها

وهذا هو تقريبًا أشهر  طلحة بن  حمدـم مـكمال الدين أبو سالي البداية قال الشيخ  ـمه فـوالذي ذ ِكر أس
  .ي هذا الكتاب كتاب الـجفر الـجامع والنور الالمعـي الوسط السنـي الـجفر منتشر فـكتاب ف

ي السر األعظم ـالدر الـمنظم ف، أيضًا جاء مذكوراً هنا( األعظم ي السرـالدر الـمنظم ف) ي أسـمه  ـكتاب ثان
ى كثرياً أيضًا هو فيه ـطلحة وهو يشبه النسخة األولبن  حمدـم مـأيضًا لنفس الـمؤلف كمال الدين أبو سال

م ي كتبها هاشـي هذا الكتاب عبارة عن ثالثة كتب الـمقدمة التـيعن، من الدوائر والرسوم والنقوش الـجفرية
والنور الالمع والكتاب الثالث وهو الدر جفر  الـجامع ـي وهو الـعثمان وهي مقدمة عن الـجفر والكتاب  الثان

هذه ، ما لـمؤلف  واحد كما يبدو من مقدمة الكتابـالـمنظم والكتابان الـجفر األكرب والـجفر األصغر ه
لع على هذه ي من يط  ـما يأتـالـجفر العلوي فلربي ميدان  بعيد  عن مركز ـما هي تبحث  فـالكتب كلها أيضاً إن

فيها معلومات نافعة ولكن ، ي لن ينال شيئاً حقيقياً من هذه الكتبـصدقونالكتب ويقرأ هذه الكتب لكنه 
  .لن ينال شيئاً من حقيقة الـجفر العلوي

النسخة ، الـجفرهذا الصندوق أنا وضعت فيه نسختان مصورتان لكتابني من كتب  :هناك كتٌب أخرى مثالً 
الـمفروض أن تكون هذه ، وهو أيضًا مكتوب عليه الـجفر الـجامع والنور الالمعى من هذا الكتاب ـاألول

ي هذه الصور التـي ـقد يوجد بعض التشابه ف، هناك اختالف بني  ، النسخة مثل هذه النسخة لكنها تـختلف
، هذه نسخة، طبيق للمتون فهناك اختالفها ولكن هناك اختالف لو أردنا أن نقوم بعملية تـتالحظون

توجد نصوص منقولة عن ي كل هذه الكتب ـوفي ميدان  بعيد  عن الـجفر العلوي ـوهذه أيضًا هي تدور  ف
هذه طبعٌة أخرى الـجفر ، ى أسابيعـحتاج إلـفهذا يي لو أردت  أن اقرأ كل النصوص ـلكننالـجفر العلوي 

وهو مطبوع طباعة ي البداية ـالكتاب ف، مكتبة فارس حسن الساعدي هذا مأخوذ أيضًا من، الـجامع أيضاً 
النسخ األخرى العنوان نفس العنوان والـمؤلف نفس ختلف عن ـأيضًا ي، من الكتابحديثة فهذه صفحات 
ي هذه ـأن ما يقال فى نتيجة ـأنا أوردت  ك لَّ هذه النماذج ألجل أن نصل إل، ختلفـالـمؤلف لكن الن سخ ت

ما هذه الكتب حتـى لو كانت نافعة فهي تدور حول ـوإنبالنحو الـحقيقي الكتب ليس هو الـجفر العلوي 
  .الـجفر العلوي

دوائر العلوم ، كتاب دوائر العلوم،  ي هذا الباب الكتاب الذي هو دوائر العلومـفما من الكتب الـمهمة ـلرب
الـمريزا اإلخباري الذي حكم بعض العلماء بقتلِه ، ى عليهـرضوان اهلل تعالهذا الكتاب للمريزا اإلخباري 
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ي العبقات ـفمة اهلل عليه ـالشيخ كاشف الغطاء رحي برنامج ملفُّ العصمة ـحدثت  عنه فـما تـورب، ق تل
، ى الشيخ موسى كاشف الغطاء بقتلهِ ـوهو يتحدث عن مقتلِه بعدما أفتي الطبقات الـجعفرية ـفالعنربية 
هو  - كما وجدتهُ  :حسني كاشف الغطاء يقول وهو يتحدث عن تأريخ مقتله فيذكر يقولحمد ـالشيخ م

على كتاٍب من مصنفات أستاذِه وهو كتاب بخط بعض تالميذِه وُمريديه  -شيخ كاشف الغطاء ال
فيه لكل علٍم باب وهو كتاٌب فيه جداول العلوم  - هذا هو الكتاب ذخرية األلباب - ذخيرُة األلباب

ويذكر ما كتبه تلميذه  على هذا  - والـجفر والرمل وما أشبههاكعلم الـحروف خصوصًا الرياضية منها  
عبد بن  الـجلية والـخفية محمد: وهو من مصنفات العالمة الـجامع لـجميع العلوم قال -الكتاب 

أرَّخ لـمقتلِه وبالـمناسبة الـمريزا اإلخباري ، ى آخر ما قاله  من الكالمـإل - عبد الصانع النيشابوريبن  النبي
  .قبل أن ي قتل

مد ـملتها رسالة من الشيخ أحـمة اهلل عليه من جـرحعند أحفاد الـمريزا اإلخباري هناك وثائق موجودة 
وقد أرَّخ ذلك بـحساب  -ملتها ما أرخه  لقتل نفسِه قبل أن يقتل ـينذره  بأنه سي قتل ومن جاإلحسائي 

 :ي تأريخ الوفاة سنةـجد بـحساب الـج مل الكبري يأتـلو حسبناها بـحساب األب - األبجد صدوٌق ُغِلب
ي هو حدد تأريخ قتلِه قبل ـيعنى مظلومية هذا الرجل ـوالعبارة واضحة تشري إل - صدوٌق ُغِلب - 6232
استخراجه لـمثل هذه الـمعلومات ، ى ذلكـتشري إلعند أسرة الـمريزا اإلخباري هناك وثائق موجودة ، أن ي قتل

كتاٌب لـخ َص فيِه هذا الكتاب دوائر العلوم  ، هذا العلمـقطعًا انتفاعه من علم الـجفر ومن العلوم الـمرتبطة ب
الوحيدة  النسخة هذه وهي النسخةي شكل دوائر لكن مع األسف ـالعلوم الغريبة وعلوم أخرى جعلها ف

ي هذه ـالـمؤلف كان خبرياً جداً ف، قطعاً األخطاء ليست من الـمؤلف، ال تـخلو من أخطاءي ـالـموجودة يعن
ي ـجداول الـحروف والـحساب والدوائر الـجفرية ف، هذه هي جداول من هنا تبدأ، تالحظون الصور، العلوم

  .أخطاء الـخطاطني، لكن كما قلت هذه النسخة ال تـخلو من أخطاءهذا الكتاب 
وواضح هذه األخطاء أن الذي كتبها فارسٌي عثرت  على بعض األخطاء ي النسخة ـمن خالل تدقيقي ف

خصوصًا وجدت  أن عنده اشتباه بني حرف الطاء والتاء فبدل مواضع الـحروف فاختلطت عليه الـحروف 
ي مواطن ـأن االشتباه من هنا حصل وف ها بشكل  ي شابه التاء فيبدوـوألن الف رس ال يلفظون الطاء يلفظون

لكن هذا كتاٌب ك ِتَب حول الـجفر لو أردنا أن ندقق فيه كاتبه  عالـٌم بـهذا العلم لكنه ما كشف أخرى أيضاً 
أو األسس أو األصول ي تشكل البدايات ـما فقط وضع بعض الـمعلومات التـعن أسرار علم الـجفر وإن

ي هذه ـمكنه أن يفهم ماذا جاء فـال يعرف تفاصيل هذا العلم ال ي وهي غري واضحة الذي مهذا العلـل
كتاٌب آخر وهو كتاب السيد ،  ي هذه الرموز وهي بالـمرة أيضاً غري واضحة بسبب الطباعة الرديئةـالدوائر وف
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قسٌط ي أوائله ـهذا الكتاب ف( أسرار ملكوتية وإشراقات عرفانية) ى عليهـي رضوان اهلل تعالـمصطفى الـخمين
ى علم الـجفر ومع ـواألرقام ولـها مساٌس بعلم الـجفر وأشار إلي مطالب تتعلق باألوفاق ـحدث فـال بأس به ت

وليس ي حاشية علم الـجفر ـهي في ـحدث عنها السيد مصطفى الـخمينـذلك أيضًا هذه الـمطالب التـي ت
  .ي الـمركزـف

ي مرَّ ـكتاب الـجفر من أكثر الكتب التما هو من أكثر الكتب  ـاربي ـهناك كتاٌب للسيد حيدر الـحسين
ي علم الـجفر تالحظون الدائرة الـجفرية موجودة على ـي علم الـجفر ولكنه أيضًا تـحدث فـفحدََّث ـتذكرها 
السيد حيدر الـحسيين من العلماء الـمعاصرين من تالمذة السيد الكشمريي عبد الكرمي ، الغالف

ي ـحدث فـتي ـأيضًا ما ذكره  السيد حيدر الـحسين، ى عليهـف الـمعروف رضوان اهلل تعالالكشمريي العار 
ي على ـوسآت، علم  الـجفر له أنظمة حرفية، ي تفاريع العلمـما فـوإني مركز العلم ـجوانب من علم الـجفر ال ف

  .له أنظمة حرفية، مالية لعلم الـجفرـالصورة اإلج
ـجدي جدي وهو معروف والنظام األبـالنظام األب :هناكهناك أنظمة األنظمة العشرة األساسية لعلم الـجفر 

حساب ـجدي الكبري والصغري ما يسمى بـحساب الـج مل الكبري وبـ: هناك النظام األبللعلم هو أربعة أنظمة
ي ـيعن، غريبممشرقٌي و  ولكل حساب من هذين الـحسابني هناك صنفان من الـحسابالـج مل الصغري 

التـي تدور ي أكثر العلوم ـي علم الـجفر وفـجدي وإن كان هو الـحساب الكبري هو الـمعتمد فـالـحساب األب
مل صغري ـوج  ، يـمل كبري مغربـمل كبري مشرقي وج  ـجدي عبارة عن ج  ـفالـحساب األب، حول هذه الـمطالب

  .ي أيضاً ـمل صغري مغربـمشرقي وج  
وعندنا نظام كذلك النظام  ،وعندنا النظام األهطمي ،وعندنا النظام األيقغي ،النظام األبتثيوعندنا 
  .يـواألسغن ،يـوالسمعن ،واألسبعي ،واألجنذي ،وعندنا كذلك نظام األدكظي ،يـاألسحت

والـحسابات هذه األرقام ، ختلف الـحسابات واألرقام فيهاـوتهذه الن ظم األساسية تتشكل فيها الـحروف 
حدث عن دوائر متفرعة مثل ـي هنا تـحدث عنه السيد حيدر الـحسينـما ت، هي األصلية األنظمة األصلية

هشية وغريها هذه دوائر متفرعة عن األنظمة الـحرفية ـية األبصر مالدائرة األنسغية األوكغية كذلك األجهزية األ
جداول الـجفرية لكن يبقى هذا الكتاب كتاب ـل الالتـي تكون أساسًا وقانونًا لتشكيوالرقمية األساسية 

حدث عما يتعلق بالـجفر ولكن لو رجعتم إليه ـما أكثر من بقية الكتب تـي ربـالـجفر للسيد حيدر الـحسين
ي لكن لو رجعتم إليه أيضًا لن يعطيكم ـكتاب الـجفر للسيد حيدر الـحسين،  أيضًا كتاٌب نافع ومفيد جداً 

  .الـجفر العلويصورة واضحة عن 
مس ـش( شـمس  الـمعارف الكربى) ي هذه الـمطالبـهذا كتاٌب آخر أيضًا وهو معروٌف عند الـمشتغلني ف

نور للمطبوعات الالـمعارف الكربى كتاٌب مؤلٌف على الذوق الـمخالف ألهل البيت هذه الطبعة مؤسسة 
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لذي ذكره  اإلمام جعفر  الصادق ي معرفة الـجفر اـفصٌل ف :وما بعدها 316 :من صفحة 2001 :سنة
األرقام الـموجودة هنا والكتاب ، أرقام خاطئة غري صحيحة، طبعًا ما مذكور من أرقام -رضي اهلل عنه 

لذلك من يريد أن يعتمد عليه وهو كتاب ى آخرِه األرقام الـموجودة فيه غري صحيحة ـبشكل عام من أولِه إل
ى األرقام الـخطأ من الـمطبعة يبدو وإال ـلكن من يريد أن يرجع إل ي منهجِه وطريقتهـخالف ألهل البيت فـم

كل األرقام أرقام خاطئة غري األرقام الـموجودة أمامي أرقام خاطئة حني دققت النصوص  ، ليس من الـمؤلف
أكثر  معلومات كي ال يعطيـيعن، ي دائرة ليست قريبة من الـجفر العلويـوهو مع ذلك يتحدث ف، صحيحة

ماذج ـولكن هذه نيضًا أماذج هناك كتب أخرى ـهذه ن، ي الكتب السابقةـي مرت فـمن الـمعلومات الت
يف العلوم منها ما هو لكتاب متخصص منها ما هو لـمؤلف  غري شيعي ختلفة منها ما هو لـمؤلف  شيعي ـم

منها ما كان ، ي ذلكـمتخصص فومنها ما هو غري س الـمعارف مثل كتاب دوائر العلوم ـمـمثل شالغريبة 
  .ي دائرة اللغة وعلم الـحديث وغري ذلكـالـحديث فيه ف

باعتبار فيه حديث عن أن يأخذ كتاب الـمفاجأة ي اآلن لو أراد إنسان ـيعني مر ذكرها ـكل هذه الكتب الت
ر دللسيد حيوكتاب الـجفر مس الـمعارف الكربى ـوش وصور من الكتابونصوص منقولة الـجفر العلوي 

ودوائر العلوم هذا الكتاب للمريزا ي ـوأسرار ملكوتية وإشراقات عرفانية للسيد مصطفى الـخميني ـالـحسين
ي ـفي كانت موجودة هنا ـأمري الـمؤمنني وكتاب الـجفر والكتب الت ااإلخباري وكذلك كتاب الـجفران وسلو 
أشرت إليها وما جاء مذكورًا فـي هذه الصحيفة  وكتب أخرى أيضاً  الصندوق الـجفر الـجامع والدر الـمنظم

لو أردنا أن نـجـمع كل هذه الـمعطيات فإننا لن نصل إلـى صورة واضحة عن الـجفر العلوي كما قلت قبل 
قليل هل الـجفر العلوي كتاب؟ قلت ال الـجفر العلوي ليس بكتاب وإنـما هناك كتب مـختلفة قال مؤلفوها 

لـهم هذا الكتاب إلـهاماً وبعضهم قال بأنه رأى النـبـي ر العلوي بعضهم قال بأنه أ  بأن هذا الكتاب هو الـجف
أو رأى أمري الـمؤمنني فـي الـمنام وعلمه قواعد معينة وعلـى أساسها ألف هذا الكتاب وبعضهم نقل من  

فـي هذه كتاب  فقال بأن هذا الكتاب هو الـجفر العلوي كما هو الـحال فـي كتاب الـمفاجأة هل ما 
الكتب معلومات خاطئة أن ال أقول هكذا النصوص التـي جاءت فـي هذه الكتب ال أقول بأنـها لـم تكن 

  ؟من الـجفر العلوي أو ليست لـها صلة بالـجفر العلوي ولكن ما هو الـجفر العلوي ةمنقول
اإلحسائـي فـي شرح  لربـما أفضل عبارة وجدتـها فـي الكتب قيلت عن الـجفر العلوي هو ما ذكره الشيخ

الزيارة الـجامعة الكبرية عبارة من سطر  واحد لكنها قد تكون أوضح من غريها هذا هو الـجزء الثانـي مكتبة 
ِة ِعْندَُكمْ  :عند شرحه لعبارة 650العذراء صفحة:  والـجفر الذي  -يعدد الـمواريث ويقول  ،َوميراُث النُّبـُوَّ

عند  وـمشهور أنه الكتاب الـمعروف الـمرموز الذي بيننا وقيل غيره وهفيه علوم األنبياء والـمرسلين وال
يعنـي  - الكتاب الـمعروف الـمرموز الذي بيننا -عر ف كتاب الـجفر بأنه كتاٌب مرموز  - صاحب األمر
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مرموز كتاٌب رمزي مرموز يعنـي كله رموز يعنـي ال توجد فيه نصوص هو هذا الكتاب الذي  هناك كتابٌ 
يقال عنه الـجفر العلوي السؤال هنا هذا الكتاب الـمرموز هل كتبه سيد األوصياء بيده؟ إذا كان هناك عندنا  

 ؟م أحدًا بذلكل  كتاب مرموز يسـمـى بكتاب الـجفر العلوي هل كتبه بيده؟ هل أماله علـى أحد؟ هل ع
  ؟ال يوجد كل ذلك إذاً ما هو الـجفر العلوي، الـجواب ال

وليس كتاب فارٌق بني أن نقول عن شيء  هو علم وأن نقول عن شيء  هو كتاب  هو علمٌ  :الـجفر العلوي
 قد يكتب العلم فـي الكتاب ولكن العلم شيء والكتاب شيء نـحن ال نـملك كتاباً اسـمه الـجفر العلوي ال

حني أقول نـحن ال نـملك أتـحدث عن شيعة أهل ، هكذا ال يوجد كتاب اسـمه الـجفر العلوي اً نـملك كتاب
الـجفر ، البيت ال نـملك كتابًا اسـمه الـجفر العلوي وإنـما نـملك علمًا يعلم به البعض اسـمه علم الـجفر

  ؟كيف هو،  ما هـي هيئته، ما هو علم الـجفر ما هي صورته، العلوي
الـجفر تعنـي الـجلد جلد الـحيوان ، علم الـجفر أواًل ما معنـى كلمة الـجفر وسآتـي علـى بيانـها بعد قليل

الـمدبوغ يقال له الـجفر الـجلد الذي يدبغ ويـهيأ للكتابة عليه يسـمـى بالـجفر علـى أي حال  الـجفر هو 
أنا أتـحدث عن الـجفر العلوي الذي وصل  عنواٌن لعلم  من خالل هذا العلم تستكشف الكثري من الـحقائق

  .إلـى شيعة عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه قلت هو ليس بكتاب وإنـما هو علم
الـجفر العلوي هو علٍم يـختلط فيه ما عالقة له بالـحروف وما عالقة له باألرقام هو هندسٌة من نوٍع 

م إلـى خرائط هذه الـخرائط ريطة الكبيرة تُقس  الـجفر العلوي هو عبارة عن خريطٍة كبيرة هذه الـخ ،آخر
يـمكن من خاللـها أن نصل إلـى معرفة أحداٍث إن كانت فـي الـماضـي أو فـي الـحاضر أو فـي 

  .الـمستقبل
 خرائط علم الـجفر أو جداول علم الـجفر ما هـي؟ ، ب الـمعنـى بـحسب ما يقوله هم علماء الـجفرأقر  

أربعة أقاليم يعنـي الذي يكون عالـمًا بعلم الـجفر البد أن يعرف بأن هناك أربعة علم الـجفر ينقسم إلـى 
هناك أربعة أقاليم اإلقليم الشـمالـي  ،إقليم الغرب ،إقليم الشرق ،إقليم الـجنوب ،إقليم الشـمال :أقاليم

  .الـجنوبـي الشرقـي الغربـي
إقليم مقسم إلـى سبع مـمالك هذه الـحاسبة  كل،  كل إقليم  من هذه األقاليم مقسٌم إلـى سبع مـمالك

أربعة فـي نضرب قلت أقاليم أربعة فـي كل إقليم سبع مـمالك ، أمامـي استعني بـها علـى حساب األرقام
 454يكون عندنا  25فـي  25مدينة نضرب  25فـي كل مـملكة من الـمـمالك هناك  25سبعة يساوي 

مدينة كل مدينة فيها  25بع مـمالك وكل مـملكة هـي عبارة عن أربع أقاليم كل إقليم سهو قلت ، مدينة
بيت يكون  25كل مـحلة فيها ،  مـحلة 26582مـحلة يكون عندنا  25فـي  454مـحلة إذا نضرب  25



  2ح  ملّف الظهور والجفر 

08 

 .  2485124وكل بيت يسكن فيه أربع أنفار يكون الناتـج عندنا  164181عندنا الناتـج 
هذه جداول علم الـجفر ، ربـما يعجبكم أن ترون هذه الـجداول هذا هو علم الـجفر وتلك قواعد جداوله

وهذا هو الـجفر العلوي وربـما يعرض هذا ألول مرة  علـى شاشات التلفزيون هذا اإلقليم األول واإلقليم 
الثانـي وهذا اإلقليم الثالث والرابع قلت هناك أربعة أقاليم اآلن إذا نتصفح هذا الكتاب هذه هي جداول 

كله جداول هذه هي جداول الـجفر العلوي هذا هو   ،العلوي هذا هو الـجفر العلوي ليس كتاباً  الـجفر
، الـجفر العلوي فـي وجهه الـحقيقي فـي هذين الكتابني نفس الشيء جداول هنا أيضًا من أوله إلـى آخره

 454ره هناك عندنا الـجفر العلوي هو هذا جداوٌل من أوله إلـى آخ، إلـى آخر صفحة  فيه هو كله جداول
 25 ،مدينة 25أربعة أقاليم كل إقليم فيه سبع مـمالك فـي كل مـملكة ، جدول يعنـي عندنا أربع أقاليم

 25إذا نضرب 25وفـي كل مـملكة  25مدينة يعنـي صفحة فإذا كان عندنا أربع أقاليم فـي سبع مـمالك 
سطر يعنـي مـحلة يعربون عن السطر  25فـي كل جدول وهو يـمثل الـمدينة موجود  454، 25فـي 

بيت خانة  25فـي كل سطر ، سطر موجود 26582الناتـج  25فـي  454بالـمحلة أو بالـحي فإذا ضربنا 
خانة هذا الـمربع الصغري يعنـي فـي كل الكتاب ، خانة 164181يكون عندنا  25موجود إذا ضربنا فـي 

انة موجود فيها أربعة حروف يعنـي إذا ضربنا فـي خانة موجودة فـي هذا الكتاب كل خ 164181عندنا 
  .حرف هذا هو عدد الـحروف الـموجودة فـي جداول الـجفر العلوي 2485124أربعة يطلع عندنا 

كل خانة من هذه الـخانات فيها أربع حروف منظمة ومنسقة علـى أسس وقواعد ال يـمكن أن تـجد خانة 
حرف إذا  2485124الـخانات فـي هذا العدد من الـحروف تشبه خانة إذا وجدت خانة فـي هذه 

وجدت تشابه فـي خانة من الـخانات فإن النتائج ستكون خاطئة فـي أي مكان من األمكنة النتائج التـي 
ستستخرج من هذه الـجداول ستكون خاطئة يعنـي مثاًل لنفرض مثاًل خطأ ذبابة ووقعت علـى حرف التاء 

الذبابة أو نقطة حرب وجئت فقرأتـها أنت ثاء أو فـي الطباعة مثاًل لو  تضالفجعلت منه ثاء بسبب ف
العني تكون غياً مثاًل أو الـجيم تكون خاء أو الـحاء تكون جيم فإن ذلك يؤدي ، طبعت فإن ذلك سيؤدي

 إذاً ما هو الـجفر العلوي؟ ، إلـى اختالل فـي النتائج التـي تستخرج من هذه الـجداول
جداول الـجفر هذه هي ، هو منظومة متألفة من عدة أشياء أوالً: جداول الـجفر وهـي هذه الـجفر العلوي

جدول هي جداول الـجفر العلوي هذه الـجداول البد أن تكون صحيحة البد أن  454الـموجودة بيننا 
والً تكون منسقة بشكل صحيح وهذه الـجداول التـي أمامـي بـحسب ما دققتها جداول مضبوطة جداً هذا أ

امتالك الـجداول ال يوصلك إلـى شيء كمن  ،البد من وجود الـجداول وال يكفـي أنك تـمتلك الـجداول
مثاًل عنده جـهاز الكمبيوتر الـهارد وير هو ال يـملك السوفت وير ال يـملك الربمـجيات الربامج الـمشغلة 

ذه الـجداول لو كانت صحيحة ودقيقة للـجهاز ماذا ينتفع من الـجهاز؟ البد أن يكون هناك السوفت وير ه
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وعلـى أتـم وجه ويـملكها شخص ال ينتفع منها البد من وجود الـمحرك اآللية التـي من خاللـها ينتفع 
اإلنسان فيستخرج الـمعلومات من هذه الـجداول وإال الـجداول لوحدها ال تكفـي وإن كان نفس نظم 

 م الـجداول؟ الـجداول وترتيبها يـحتاج إلـى علم كيف تنظ
السيد مصطفـى ، جداول بـهذه األعداد الـمليونية من الـحروف تـحتاج إلـى جهد  جهيد إلـى عمل متواصل

لـمَّا زرته ووجدت عنده بعض  -الـخمينـي ينقل عن أحد علماء الـجفر وهو يعرفه ينقل عنه يقول 
ـي تأليف العلوم الظاهرة ربـما بلغت التـي إذا كان صرف عـمره الشريف ف -فـي علم الـجفر  -مـخطوطاته 

 660واحد من مؤلفات الـمجلسـي بـحار األنوار  -مصنفاته حسب ما قال بـمقدار مصنفات الـمجلسـي 
مـجلد يعنـي هو يعتقد أنه لو صرف جهدًا علـى جـمع الـحديث وتأليف الكتب فـي العلوم الظاهرة كما 

 660واحد من مؤلفاته بـحار األنوار ، قدر الشيخ الـمجلسيينقل السيد مصطفـى الـخمينـي أللف كتبًا ب
  .الـجفر هو وجود الـجداول فإذاً أول شيء فـي علم، لـمجلسـيجلد هناك مؤلفات كثرية أخرى عند الشيخ ا

الـمعرفة بقواعد وقوانني للتعامل مع هذه الـجداول ، ن وجود اآلليات والطرق والوسائلوثانياً: البد م
ـمعلومات وال يوجد أحد على حد علمـي أنه قادر علـى أن يستطيع أن يستـخرج كل شيء  من الستخراج ال

هذه الـجداول ألنه كل الـمتخصصني علـى طول التاريخ كل واحد يعرف مـجموعة من القواعد مـجموعة من 
  :الـمثال مثالً  القوانني بـحسب الـخربة والـممارسة فـي استـخراج الـمعلومات من هذه الـجداول علـى سبيل

ابن عربـي مـحيي الدين ابن عربـي العارف الصوفـي الـمعروف كان من الـمطلعني علـى هذه العلوم ومن 
العارفني بأسرار هذه العلوم عنده طرقه وأساليبه فـي التعامل مع هذه الـجداول الشيخ البهائـي أيضًا وربـما 

الـجفر العلوي بـنحو  أعمق وأدق من اآلخرين الـمريزا اإلخباري الشيخ البهائـي تـميز بأسلوبه فـي التعامل مع 
أيضاً وغريهم نـماذج عديدة من الذين كانت لـهم خربة وتـحدث الـمؤرخون عنهم كل واحد يـمتلك أسلوباً 
يعنـي النتيجة التـي يستخرجـها زيد ال تكون بالضبط مثل النتيجة التـي يستخرجـها بكر أقرب القضية بـمثال 

موجودة فـي الـجهازين فت وير نفس الربامج عنـي اآلن إذا عندنا جـهازان كمبيوتر نفس النوعية ونفس السو ي
ونفس الكفاءة ولكن نأتـي بشخصني خربتـهما مـختلفة فـي التعامل مع جـهاز الكمبيوتر ومع الربامج 

نستفيدها أن نستخرجـها أن نرتبـها من الـموجودة ونطلب منـهم بعض الـمسائل التـي نريد أن نستخلصها أن 
خالل جـهاز الكمبيوتر والربامج الـموجودة فيه سوف ال ينتج االثنان نفس الناتج يعنـي لو طلبنا مشروع 
معني من الـمهندس األول ونفس الـمشروع نطلبه من الـمهندس الثانـي جـهاز كمبيوتر واحد وبرامج موحدة 

القضية بالضبط يعنـي مثاًل األسلوب الذي ، مهندس  عن اآلخر سيختلف الناتج الذي يستخرجه كل
يستعمله الشيخ البهائـي يـختلف عن األسلوب الذي يستعمله مثاًل الـمريزا اإلخباري أو غريه أو العالـم 

م ـالذي تـحدث عنه زين العابدين األبـهـري العالـم الـجفري الذي تـحدث عنه السيد مصطفـى الـخمينـي عال
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رانـي زين العابدين األبـهري توفـي قبل أربعني سنة أكثر من يـهذه العلوم هو عالـم إف متخصص فـي معرو 
ستـخرج من نتائج من لتعامل مع هذه الـجداول لذلك ما ي  فكل واحد عنده طريقة خاصة فـي ، سنةأربعني 

ـملك طريقة واحدة الستخراج ومتوافقة عند الـجميع ألنه نـحن ال ن متطابقةالـجفر ليس بالضرورة أن تكون 
  .لة النفسية للشخص أيضاً لـها مدخليةاالـمعلومات العامل الذاتـي للشخص أيضاً له مدخلية الـح

  :الـجفر العلوي إذاً ، القضية لنعرف بالضبط ما هو الـجفر العلويهذه اآلن قبل أن نتوسع فـي 
  .أواًل: هو جداول مبنية علـى أساس  هندسي  معني

  .اً: قواعد وأساليب للتعامل مع هذه الـجداول الستخراج الـمعلوماتوثاني
  .ذكر فـي الكتب الـجفريةوثالثاً: هناك تفريعات لـهذه الـجداول هذه التفريعات هـي التـي فـي الغالب ت  

اآلن مثاًل هذه الكتب التـي أشرت إليها قبل قليل وعرضت بعضها علـى شاشة التلفزيون ما ذكر فيها من 
الـجفر وهناك مستخرجات  بعلممعلومات هذه معلومات تقع فـي حواشي الـجفر تفريعات وهـي ملحقٌة 

كتاب الـمفاجأة   ييعنـمستخرجات علم الـجفر هـي هذه التـي جاءت فـي كتاب الـمفاجأة ، علم الـجفر
حني نقل الـمؤلف عن كتاب  مكتوب صورة الكتاب مكتوبة ونقل نصوص مكتوبة فهو ما نقل عن أصل 

كتاب الـجفر هو هذا وإنـما نقل من مستخرجات  أخذت من جداول الـجفر فهناك جداول   ،الكتاب
جاءت مذكورة فـي هذه الـجفر وهناك أسلوب التعامل مع جداول الـجفر وهناك حواشـي الـجفر كالتـي 

مستخرجات الـجفر هي هذه النصوص التـي نقلها صاحب كتاب ، الكتب وهناك مستـخرجات الـجفر
النصوص التـي كتبت فـي النصوص األخرى علـى سبيل الـمثال مثاًل نصاً من مستخرجات ابن  وأالـمفاجأة 

وهو يتـحدث عن إمام زماننا  311الباب وذكر هذا النص فـي الفتوحات الـمكية فـي الـجزء الثالث ، عربـي
 ماذا يقول؟ 

ظهر من الدين ما هو الدين عليه فـي نفسه ويدعو إلـى اهلل بالسيف فمن أبـى قتل ومن نازعه خذل يُ 
الـمذاهب من األرض فال يبقـى إال الدين  فعكم به ير ما لو كان رسول اهلل صلـى اهلل عليه وسلم لـحَ 

ـَما يرونه من الـحكم بـخالف ما ذهبت إليه أئمتهم العلماء أهل االجتهاد لِ ه مقلدة ئالخالص أعدا
فيدخلون كرهًا تـحت حـكمه خوفًا من سيفه وسطوته ورغبًة فيما لديه يفرح به عامة الـمسلمين أكثر 

هذا نصٌّ مستخرٌج استخرجه ابن عربـي ومذكور فـي الفتوحات الـمكية وكذلك فـي كتبه  - من خواصهم
رى وربـما ذكره فـي كتب  أخرى بصيغة  أخرى تـختلف ألنه نفس الـمستخرج يـمكن إذا أعاد استخراج األخ

الـمسألة أكثر من مرة يـمكن أن تـخرج إليه فـي أكثر من نص وهناك عندنا نصوص جفرية مستغلقة إلـى 
لنص من الـجداول هم استخرجوها استخرجوا ا، اآلن لـم يستطع علماء الـجفر أن يصلوا إلـى نتيجتها
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الـجفرية لكنهم ال يستطيعون تفسريها علـى سبيل الـمثال حتـى فـي كتاب الـمفاجأة هناك نصٌّ ذكره فـي 
عندما يبلغ بسـم اهلل الرحـمن الرحيم يومًا تـمامه فـهذا خروج اإلمام ويوم تبلغ نقطة  - 682صفحة: 

روٌف بني علماء الـجفر نصٌّ لـم يستطع أحد أن هذا النص مع - الباء دورتـها ولب جوهرها تكون البيعة
يعرف أسراره وأن يصل إلـى نتيجته ألنه يـحدد زمان الظهور بنـحو  دقيق لذلك ال يستطيع أحد أن يعرف 

عندما يبلغ بسـم اهلل الرحـمن الرحيم يوماً  -حل هذا اللغز وضعوا له حلواًل لكنـها ليست حلواًل حقيقية 
 .إلمام ويوم تبلغ نقطة الباء دورتـها ولب جوهرها تكون البيعةتـمامه فـهذا خروج ا

هناك نصٌّ آخر منقوٌل عن اإلمام الـحسن العسكري صلوات اهلل وسالمه عليه منقول فـي كتاب الدرة 
كلمة منقولة عن ،  الباهرة من أصداف الطاهرة من األصداف الطاهرة من تأليفات قطب الدين الكيدري

قد صعدنا درى الـحقائق بأقدام النبوة والوالية ونورنا سبع طرائق  -كري يقول اإلمام الـحسن العس
بأعالم الفتوة والـهداية ونـحن ليوث الوغى وغيوث الندى وفـينا السيف والقلم فـي العاجل ولواء 
 الـحمد والعلم فـي اآلجل أسباطنا خلفاء الدين وحلفاء اليقين ومصابيح األمم ومفاتيح الكرم فالكليم

صطفاء أو حلُة االصطفاء لـِما عهدنا منه الوفاء وروح القدس فـي جنان الصاغورة ذاق الا لبس حلةَ أُ 
من حدائقنا الباكورة وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية صاروا لنا ردئًا وصونًا وعلـى الظلمة إلباً 

وسينفجر لـهم ينابيع الـحيوان بعد  -يشري إلـى وقت الظهور  - وعونا وسينفجر لـهم ينابيع الـحيوان
وضعوا لـها شروحًا كثرية ولكن ما صولوا  - لظى مـجتمع النيران لتمام الروضة والطواسين من السنين

وسينفجر لـهم ينابيع  -إلـى ذلك هذه حقائق لن تتضح إال فـي ظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه 
الـجفريون وضعوا لـها حلوالً  - لروضة والطواسين من السنينالـحيوان بعد لظى مـجتمع النيران لتمام ا

  .ولكنهم ما وصلوا إلـى الـحقيقة
ستخرج وهذه أن الـجفر جداوٌل لـها هندستها الـخاصة وقواعد وقوانني ت   اخالصة التـي نصل إليهـإذًا ال

رياضيات الستخراج الـمعانـي الـجداول إنـما يكتبها الـمتخصصون فـي علم الـجفر وهناك قواعد مثل قواعد ال
ستنطق والـمطالب هناك عملية تسـمى بعملية االستنطاق استنطاق الـحروف وهـي التـي من خاللـها ت  

الـمعلومات التـي تستخرج هـي مستخرجات الـجفر وهـي فـي ، حروف هذه الـجداول فتستـخرج الـمعلومات
ليس هناك من كتاب  فـيه فمن الـجفر العلوي وإال  الغالب التـي يكون الـحديث عنها ويقال هذا منقولٌ 

  .نصوص يسـمـى كتاب الـجفر العلوي
جدول كما أريتكم الصور فـي هذه  454الـجفر العلوي هو علٌم وقلنا بأن عدد جداول هذا العلم 

قبل قليل فـهذه هي جداول الـجفر العلوي الـحقيقية الـتـي تستخرج منها الـمعلومات وكما قلت ، الـجداول
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بأن الـمعلومات الـمستخرجة أواًل للعامل الذاتـي للشخص مدخلية فـي تـحديد نوع الـمستخرج ولقابليته فـي 
نا قبل قليل كيف أن الشيخ البهائـي يقول إن لـي من التـمكن علـى أن استخرج  أالتعامل مع الـجفر كما قر 

هذه الـجداول وإال كيف يستخرج قواعد العالمة كتاب قواعد العالمة الـحلـي من كتاب الـجفر يعنـي من 
اتضحت لكم الصورة قبل قليل قرأت كالم الشيخ البهائـي وكنت ، الـحلـي إذا كان هو كتاب حديثـي

متعمداً فـي قراءتـه كي أشري إلـى هذه الـحقيقة كيف يستخرج قواعد العالمة من كتاب  حديثـي يتـحدث عن 
ي لو كانت هذه النصوص الـموجودة فـي كتاب الـمفاجأة عن زماننا هو هذا حوادث فـي مستقبل الزمان يعنـ

  ؟الـجفر العلوي كيف تستخرج منها قواعد فقهية مثالً 
ال يـمكن ذلك وإنـما تستخرج القواعد الفقهية وسائر أبواب العلوم األخرى من خالل هذه الـجداول هذه 

ضـي كشف حقائق فـي الـماضـي كشف حقائق فـي الـجداول يـمكن أن يستخرج منها ما يتعلق بالـما
الـحاضر أو كشف حقائق فـي الـمستقبل قطعاً ما يقع فـي الـمستقبل فهو خاضٌع للبداء أيضاً هذه الـجداول 
ال تـخرب عن اللوح الـمحفوظ قد تكون بعض الـمعلومات تكون واقعة قطعًا والبد أن تقع كظهور اإلمام 

عاد وحقائق أخرى فيخرب عنها الـجفر لكن بالـجملة هذا الكتاب يـمثل ما يـمكن عليه السالم فهو من الـمي
اإلخبارات خاضعة للبداء ومرت لو أخربنا فإن هذه أن يسـمى بلوح الـمحو األحداث يـمكن أن تتغري حتـى 

يستخرجه علينا الروايات فـي الـحلقة الـماضية كيف أن العالمات الـمحتومة خاضعة للبداء ما يستطيع أن 
هذا الكتاب هو أن يستخرج لنا الـمحتوم من األحداث والوقائع سواء كان ذلك يتعلق بظهور إمام زماننا أو 
بـحياتنا الشخصية أو بـحياة اآلخرين األحداث بشكل عام هذا الكتاب هو صورٌة رمزيٌة لـما يـجري من 

رفـي هناك عالقة بني الـحروف واألرقام أحداث ووقائع وهذه األحداث والوقائع صورة بـهذا التصوير الـح
  .وبني الكائنات هناك ترابط

علم الطالسم علٌم واسع من العلوم الغريبة وهو علٌم علمه اإلمام ، هناك علٌم واسع اسـمه علم الطالسم
حيان البعض يتصور أن علم الطالسم هو هذه الرقع أو الرقى التـي تكتب بشكل بن  الصادق لـجابر

علم الطالسم  ، علم الطالسم علٌم واسع ،دوائر توضع فيها أسـماء غريبة أو أرقام أو حروفمربعات أو 
كلمة الطالسم كلمة غري موجودة فـي لغة العرب موجود عندنا الفعل طلسم موجود هذا الفعل يعنـي اكفهر 

نـما يقال فالن طلسم وجهه يعنـي وجهه مكفهر وجهه عبوس لكن الطالسم هي جـمٌع ليس لطلسم وإ
جـمٌع لِطلِّسم مشددة الالم وهـي فـي أصلها طَلَّسم ولكن ثقل الكلمة قيل ِطلِّسم كسرت الشدة ِطلِّسم أو 
طَلَّسم إذا قلبت فإنـها تعطينا كلمة مسلط علم الطالسم علٌم يـحاول أن يصل إلـى التسلط علـى ما وراءيت 

عالـم يسـمـى بعالـم الـمثال هناك عالـم يسـمـى بعالـم  الـمادة أليس هناك عالَـم يسـمـى بـعالـم الـمثال هناك
ني نذهب إلـى زيارات سيد الشهداء صلوات اهلل حينما نقرأ فـي مفاتيح الـجنان ح األشباح نـحن مثال  
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أظلة العرش  - َأْشَهُد َأنَّ َدَمَك َسَكَن ِفـي الـُخْلد َواْقَشَعَرْت َلُه َأِظَلُة الَعْرش -وسالمه عليه فنقرأ مثاًل 
م األظلة والذي قد يعرب عنه بعالـم األمثلة نـحن مثاًل حينما نقرأ فـي األدعية الـمستحبة التـي تقرأ فـي ـعال

ليلة النصف من شعبان من جـملة األدعية التـي تقرأ فـي ليلة النصف من شعبان الدعاء الذي كان يقرأه 
  :ذه الليلة فيقولرسول اهلل صلـى اهلل عليه وآله فـي سجوده فـي ه
سوادي وخيالـي الـخيال هنا إشارة إلـى تلكم األظلة إلـى  - َسَجَد َلَك َسوادي وَخَيالـِي وآَمَن َلَك ُفؤاِدي

عالـم يسـمـى بـعالـم األشباح فـي الروايات وهو عالـم األمثلة باصطالح الفالسفة علـم الطالسم علٌم يتعامل 
ني الـمادة وما بني عالـم األشباح مبنـيٌّ علـى أي أساس؟ مبنـيٌّ علـى أساس أن مع هذه الـمرحلة الواقعة فيما ب

هناك عالقة ذاتية فيما بني األسـماء ومسـمياتـها حينما يسـمـى الشيء بـحجر أو هذا الشيء بشجر هناك 
ن األصل فـي عالقة ذاتية بني هذه التسـميات وبني مسـمياتـها وهذا ليس خاصاً بلغة العرب بكل اللغات أل

اللغات وفـي الـحروف األصوات والعالقة التـي تربط بني األسـماء والـمسـميات من جهة األصوات ال من 
جهة الـحرف الذي يتخذ شكاًل معينًا فـي لغة من اللغات ولذلك أنا وصلت إلـى هذا الـمطلب ال أريد 

 فع منه؟ الـحديث عن علم الطالسـم والذي قد يقول قائل فـي أي باب  ينت
هناك ، ينتفع منه كما فـي شفاء األمراض ينتفع منه مثاًل فـي تركيب مركبات كيميائية جديدة وغري ذلك

حيان الكوفـي فـي هذا العلم أنا رأيتـها مـخطوطة وقرأت بعضًا منها بن  مـجموعة من الرسائل كتبها جابر
ـمحدودة التـي تقال مثالً عن بعض األحراز وربـما طبعت ال أدري علم الطالسم ليس هو هذه الـمعلومات ال

أو بعض الرقع أو بعض األشكال التـي توجد فـي كتب األدعية هذه من تفريعات علم الطالسم من حواشـي 
. فـي الربزخ الواقع فيما بني الـمادة .. علم الطالسم علٌم يتناول طبائع األشياء ويـحاول دراسة ما وراءيت

شباح مرادي أن األسـماء لـها عالقة ذاتية بـمسـمياتـها وعلـى هذا األساس ركب علم وعالـم األمثلة عالـم األ
الـجفر فستخرج الـمعانـي واألشياء من هذه الـحروف هناك اشتباه كبري يـحدث وموجود هذا فـي الكتب 

التأريخ مثالً وتالحظون أنا أورد هذا الـمثال حتـى تالحظون كيف تشوه الـحقائق اآلن إذا تقرءون فـي كتب 
ذهبتـم إلـى كتاب الـمسعودي علـى سبيل الـمثال أو حتـى غري الـمسعودي فـي كتب الـمؤرخني وحتـى فـي  

  ؟كتب شرح الـحديث حينما يتـحدثون عن تركيبة أبـجد هوز مثالً ماذا يقول الـمسعودي فـي مروج الذهب
كان أبـجد ملكًا مكرمًا بالـحجاز وكان هو ز وحطـ ي ملكني بأرض الطائف ونـجد وكان كِلم ن   :يقول

 – هذا الرتكيب أبـجد هوز حطي كلمن صعفص قرشْت إلـى آخره -وصعفص وقرشت ملوكًا بـمصر 
كان أبـجد ملكًا مكرمًا بالـحجاز وكان هو ز وحطـ ي ملكني بأرض الطائف ونـجد وكان كِلم ن   :يقول

هذه حقائق شوهت مقصود من هذه األسـماء أن ملوك  ،وإلـى غري ذلك -وصعفص وقرشت ملوكاً بـمصر 
مـمالك!! نـحن عندنا هذه األقاليم أال قلت قبل قليل فـي علم الـجفر عندنا أقاليم وهذه األقاليم تقسـم إلـى 
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كأن هذه خريطة لعالـم الدنيا فقسموا الدنيا إلـى أربعة أقاليم وقسـموا  ،  يقسم عالـم الـجفر كأن هذه خريطة
كل إقليم إلـى سبع مـمالك والـملوك فـي هذه األقاليم هم أبـجد هو ز حطي كلمن هذه الـحقائق شوهت 

هذا فـي كتب التأريخ وكثري من الـحقائق  ض ومذكورى األر فـجعل وكأن أبـجد هوز ملوك موجودون علـ
أواًل كي تتضح هذه الـحقيقة أي ، تشوه وتتبدل وتتقلب الـمعلومات أنا تـحدثت عن هذه القضية أوالً 

 حقيقة؟ 
الكثري يتـحدثون علـى الفضائيات وكثري يكتبون وهذه نـماذج من هذه الكتب وكثري يتـحدثون يتكلمون عن 

ء  ال صلة له بعلم الـجفر ربـما بعض هؤالء الذين أشرت إلـى كتبهم عندهم إطالع علـى علم الـجفر بشي
علم الـجفر لكنهم باعتبار أن هذا العلم من العلوم التـي تعارف بني أصحابـها أن يـ خفوا هذا العلم فما 

الذين تـحدثوا  أرادوا أن يكشفوا عن بعض الـحقائق ربـما بعض هؤالء لكن فـي الغالب أغلب هذه الكتب
الـمشكلة هنا أن الـمتحدثني يتـحدثون عن أشياء ال علم لـهم ، عن الـجفر هم ال يعرفون شيئًا عن الـجفر

بـها مثل ما ال يـملكون علمًا فـي الـجفر فيتـحدثون عنه ويعطون صورة أخرى غريبة ال عالقة لـها بعلم 
عرفون ماذا يتـحدثون عن أهل البيت يلصقون األمور الـجفر حينما يتـحدثون عن أهل البيت واهلل هم ال ي

كل هذا أنا أريد أن أصل إلـى هذه القضية أنا ال يهمنـي   ،تلصيقاً ويعطون للناس صورة مشوهة غري حقيقية
الـحديث عن الـجفر وال أريد كذلك أن أوحي اآلخرين بأنـي عالـٌم بـهذا العلم لست عالـماً بـهذا العلم كل 

  :مات علـى مستوى الثقافة العامة أريد أن أصل إلـى هذه الـحقيقةما عندي معلو 
أن الذين يتـحدثون عرب الفضائيات فـي الوسط الشيعي وفـي بعض األحيان يتـحدثون عن الـجفر يضطرون 
بسبب سؤال أو بسبب أن رواية من الروايات تشري إلـى ذلك فيتـحدثون بشيء ال وجود له بأشياء ال 

ألن هناك  ،ل ما هم يـجهلون فـي هذا الباب واهلل يـجهلون فـي الـحديث عن أهل البيتحقيقة لـها مث
معرفة أهل البيت يـمكن أن  ،حقيقة البد أن تعرف الـمنهج العلمـي الـموجود فـي أوساطنا ال يعلم الناس

الـمنهج يعرف الناس ويعلم الناس مثاًل األحكام الشرعية صحيح يـمكن أن يعلمهم أشياء أخرى لكن 
الـموجود ال يعرف الناس بأهل البيت وال يوصل دارسيه أيضًا إلـى معرفة أهل البيت مثل ما يـجهلون فـي 
هذه األمور يـجهلون فـي معرفة أهل البيت والذي يتسـمر أمام الفضائيات ويستـمع إلـى متـحدث يتـحدث 

ف مثل ما يرى هذا يتـحدث هنا وهو جاهٌل عن الـجفر وكأنه عالـٌِم به هو جاهل  به لكن الـمستمع ال يعر 
بـهذا األمر حينما يتـحدث الـمتحدث عن أهل البيت أو عن اإلمام الـحجة صلوات اهلل وسالمه عليه هو 

وهناك مطالب أخرى يـمكن أن أشري إليها ولكننـي الوقت ، جاهٌل أيضًا والناس تصدق وهذه هي الـحقيقة
 ل أكثر فـي هذه التفاصيل الـخالصة التـي أريد أن أصل إليها ما هي؟ يـجري سريعاً وأنا ال أريد أن أطي

الـخالصة علم الـجفر عبارة عن منظومة متألفة أواًل من جداول مبنية علـى هندسة معينة علـى أساس معني 
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وثانيًا من قوانني يعرفها الـمتعامل مع هذه الـجداول علـى أساسها يستـخرج الـمعلومات والـمعلومات 
لـمستخرجة تـختلف باختالف األشخاص الـخلفية النفسية الـخلفية العلمية اإلطالع علـى اللغة له مدخلية  ا

كبرية مثل ما اآلن آتـي بـمثال مثل الذي يتعامل مع اإلنرتنت يـمكن لإلنسان أن يعرف اآللية والتقنية فـي 
ألن استخراج الـمعلومة الـمعينة من ، معينة التعامل مع اإلنرتنت لكنه قد ال يـملك الثقافة الستخراج معلومة

اإلنرتنت تـحتاج فضاًل عن معرفة الـمواقع والتقنية التـي يـمكن استعمالـها تـحتاج إلـى أن الشخص يكون 
وإطالع بالـمعلومات وإطالع بأسـماء العلماء والباحثني وإطالع بطرق البـحث حتـى  ةعنده إطالع باللغ

طلب شيء ويريد أن يضع شيء فـي حقل البـحث والتـحقيق يضع الشيء الـمناسب حينئذ  حينما يريد أن ي
يـمكن أن نأتـي بشخصني ويـجلسان علـى اإلنرتنت ونطلب من كل واحد منهما أن يستـخرج موضوعًا أو 

الـخلفية النفسية حالة ، بـحثًا فـي مسألة  ما سنجد أن هناك فرقًا كبريًا فيما يستـخرجه هذان الشخصان
التعلق بالعلم صفاء النية ولذلك نـحن نـجد أن الـمستخرجني من الشيعة يستخرجون أشياء تتناسب 

  .والعقيدة الشيعية وأن الـمستخرجني من السنة يستـخرجون أشياء تتناسب والعقيدة السنية
إنسان  وكل القضية متـحركة لكن ال يعنـي أنه ليست هناك من ضوابط هناك ضوابط ولكن قد ال يصل كل 

باحث  فـي هذا العلم إلـى تلك الضوابط لذلك الـمساحة مفتوحة ولكل عالـِم  من العلماء أسلوبه فـي 
التعامل مع هذه الـجداول هناك أسلوب يـمكن أن نسـميه كالسيكي يعرفه الـجميع وهناك لكل واحد 

الع فـي الرياضيات يـمتلك أسلوبه الـخاص وكلما كان الباحث شديد الذكاء شديد النبوغ يـمتلك إط
إطالعًا واسعًا فـي اللغة يـمكن أن يبتدع طرقًا جديدة فـي التعامل مع هذه الـجداول الـجفرية الـمعلومات 
الـمستخرجة غري مـحدودة يـمكن أن يستـخرج اإلنسان الكثري والكثري من الـمعلومات لكن ال يوجد هناك 

الـمعلومات الـمستخرجة كلها خاضعة للبداء ألن  ،للبداء ضمان علـى أن هذه الـمعلومات غري خاضعة
  .أعلـى ما يـمكن أن يستـخرج هو فـي أفق الـمحتوم وما كان فـي أفق الـمحتوم فهو خاضٌع للبداء

الدعاء يرد البالء ويرد القضاء ولو أبرم إبرامًا اإلبرام أكثر من الـمحتوم يـمكن أن يستخرج الـمستخرج شيئاً 
ما هو واقٌع تـحت سلطة البداء يتغري فما يستخرج من الـمعلومات إنـخص  معني ولكن بالدعاء فـي حال ش

فهناك جداول إذًا فـي الـجفر وهناك قواعد وقوانني لالستـخراج وهناك تفريعات وحواشـي هذه التـي مرت 
ناها أتـي قر اإلشارة إليها فـي بعض هذه الكتب وهناك مستخرجات ومن هذه الـمستخرجات النصوص ال

هذه استخرجت وخلطت بعض األحيان مع نصوص روائية وحديثية إلـى أين نصل إلـى أي نتيجة؟ نصل 
إلـى هذه النتيجة أن الـمستخرجات الـجفرية هي واقعة فـي حد البداء يعنـي هي ال تقع فـي حد اليقني 

سواًء التـي نقلها صاحب   يـمكن أن تتغري ليست فـي حد الـميعاد ولكن مع ذلك النصوص الـمستخرجة
ب األخرى والتـي ما قرأتـها لضيق الوقت كلها لنصوص األخرى الـموجودة فـي الكتكتاب الـمفاجأة أو ا
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  :تشري إلـى هذه الـحقيقة وكذلك خربة الـخرباء فـي علم الـجفر تشري إلـى هذه الـحقيقة
نـحن قلنا ونـحن نبـحث هل نـحن فـي عصر ، ةقرينهـي أننا فـي عصر الظهور لكن هذه النتيجة نتيجٌة ظنية 

علم الـجفر يقر بأننا فـي عصر الظهور ، الظهور أم فـي عصر  آخر نـجمع القرائن القرينة األولـى علم الـجفر
هناك مالحظة مهمة البد أن أشري إليها الـمالحظة الـمهمة أن الكثري مـمن له إطالع بعلم الـجفر إن كان 

هذا الـجفر ليس هو بالـجفر األكرب هذا ، صيل يسـمون هذا الـجفر يسـمونه بالـجفر األكرببالـجملة أو بالتف
هو الـجفر األصغر تالحظون كتب علـى بعض هذه الكتب وهي فـي حواشي هذا الـجفر كتب عليها بأنـها 

هل هناك  450الـجفر األكرب جداوله لو حول إلـى جداول جداوله تبلغ إلـى األلف وهذا ، الـجفر األكرب
 من أحد  يـملك جداول الـجفر األكرب؟! 

هذا الـجفر جفٌر أهل البيت صلوات اهلل وسالمه ، بـحسب علـمي ال أعتقد أن أحدًا يـملك هذا الـجفر
عليهم أجـمعني يعطون من يريدون أن يعطوه ولكن بـحدود كل شيء  موجوٌد فـي الروايات نتصفح الروايات 

قبل قليل  أردت أن أشري إلـى دعاء  هذا الدعاء فيه إشارة إلـى ما أشرت إليه ، صمةالواردة عن أهل بيت الع
فـي علم الطالسم قبل أن أذهب إلـى الروايات الدعاء الـمعروف بدعاء السيفي الصغري أو دعاء القاموس 

هو علٌم يبـحث ماذا يقول هذا الدعاء؟ وهذا الدعاء من جـملة األدعية الـمرتبطة بعلم الطالسم والذي قلت 
  :فـي التسلط الـخفـي علـى الـمرحلة الـموجودة ما بني الـمادة وعالـم األشباح عالـم األمثلة

ِتك َحتَـى رب  َأْدخْلنِـي ِفـي لُـجْ  بَـْحِر َأَحِديـَْتك َوَطْمطَاِم َوْحَدانَِيِتك َوَقوِنِـي ِبُقَوِة َسْطَوِة ُسْلطَاِن فـَْرَدانِيَ 
َفَضاِء ِسَعِة رَْحـَمِتك وفـِي َوْجِهـي َعاَلَماُت بـَْرِق الُقْرِب من آثَاِر ِحـَمايَِتك َمِهْيَبًا بِـَهْيَبِتك َأْخُرَج ِإلَـى 

َزًا ِبِعَنايَِتك مُ   ُمَكرَِمًا بِتَـْعِلْيِمك َوتـَزِْكَيِتك وأَلَِبْسنِـْي ِخَلَع الِعَزِة والَقُبول َوَسْهل لِـي َمَناِهَج الُوْصَلةِ  َجِلالً َعزِيـْ
َيا وَداِر الَقَرار َوارزْقنِـي  الَوقَار وأِلف  و  الُوُصول َوَتِوْجنِـي بَِتاِج الَكَرامةو  بَِينِـي وبـََيَن َأْحَباِئَك فـِي َداِر الُدنـْ

َقاُد لِـي الُقُلوُب َواأَلْرَواح َوتَـَخَضُع َلَديَّ النـُُفوُس َواألْشَباح يَا َمْن َذلَ ِمن نُ  ْت وِر اْسـِمَك َهْيَبًة َوَسْطَوًة تـَنـْ
 َجِلالً تمُ  -إلـى آخر الكالم تالحظون الدعاء يشري إلـى تعليم  إلـهـيٍّ ال تعليم  بشري  - َلُه رِقَاُب الـَجَباِبَرة

َوارزْقنِـي ِمن نُوِر اْسـِمَك َهْيَبًة  -إلـى أن يقول  - تَـْعِلْيِمك َوتـَزِْكَيِتك وأَلَِبْسنِـْي ِخَلَع الِعَزِة والَقُبولُمَكرَِمًا بِ 
َقاُد لِـي الُقُلوُب َواأَلْرَواح َوتَـَخَضُع َلَديَّ النـُُفوُس َواألْشَباح فـي عالـم األشباح فـي عالـم ما  - َوَسْطَوًة تـَنـْ

ـم األمثلة وما وراء الـمادة ولذلك هذا الدعاء معروف من أدعية علم الطالسم وهناك أدعيٌة أخرى بني عال
  .وله شروطه وخصائصه ودالالته مـجرد مثال أو نـموذج أردت اإلشارة إليه لـما تقدم

رتجم هذه سؤاٌل قد يطرأ هنا هذه الـجداول باللغة العربية ما هو الـحال مع اللغات األجنبية يـمكن أن ت
الـجداول إلـى اللغات األجنبية يـمكن أن نستخرج الكالم من الـجداول العربية والـمستخرجات ترتجم 
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ويـمكن أن نـحول الـجداول إلـى اللغات األجنبية اليهود يـمتلكون هذه الـجداول قد يـمتلكون بعضها 
العربية مبنية علـى النظام  ةود أصاًل اللغيـمتلكون كلها هذه قضية من العلوم الـمعروفة عند اليهود لغة اليه

ثاء فـي بالد العرب بينما علم ، تاء، باء، األبـجدي نـحن اآلن فـي الـمدارس ندرس النظام األبتثـي ألف
الـجفر يعتـمد علـى النظام األبـجدي ال علـى النظام األبتثـي من تفريعات علم الـجفر يـمكن االستفادة من 

 غطمي وإلـى آخره بينما اليهودواألنظمة األخرى التـي أشرت إليها قبل قليل مثل األيقغي واالالنظام األبتثـي 
اللغة العربية أصاًل مبنية علـى النظام األبـجدي وحينما يدرسون اللغة العربية حتـى للمبتدأين يدرسون األرقام 

حروف هذه اللغة اثنان وعشرون حرف  الـخاصة بالنظام األبـجدي فـي اللغة العربية لكن اللغة العربية عدد
لذلك الرتقيم يصل إلـى أربع مئة يعنـي إذا أرادوا أن يذهبوا  ،اللغة العربية أكمل اللغات 25ال يصل إلـى 

البد أن يـجـمعوا حرفني فالـجداول ستتغري من أربعة حروف إلـى حروف أخرى أنا آتيكم  100إلـى الرقم 
للغات يعنـي اآلن حينما نذهب إلـى  االبتدائيلتعليم مؤسسة وهذه كتب لمثال هذه نفس الـعلـى سبيل الـ

هذا مثاًل تعليم اللغة اليونانية للعرب حينما نستخرج الـحروف ما توجد فيها أرقام حروف اللغة اليونانية 
أرقام  أيضًا للـمبتدئني ال توجد هناكاًل تعليم اللغة الفرنسية للعرب هذا مث، نفس الكتاب نفس الـمؤسسة

للـحروف ألنـهم ال يهتـمون بـهذه القضية بينما حينما نأتـي إلـى تعلم اللغة العربية وهذا هو للـمبتدئني أيضاً 
نـجد أنـهم فـي أول صفحة يضعون الـحروف بالنظام األبـجدي ومع األرقام نفس النظام األبـجدي الـموجود 

لـحرف الثانـي والعشرون من حروف اللغة العربية يـمكن وهو ا 400فـي اللغة العربية لكنه ينتـهـي بالرقم 
ذا   ل هذه الـجداول إلـى الكمبيوتر إولكن نـحتاج حتـى يـمكن تـحويله إلـى اللغة اإلنـجليزية بل يـمكن إدخا

لكون الـخربة العالية فـي هندسة الكمبيوتر يـمكن تـحويلها إلـى اللغة اإلنـجليزية أبـجد تن هناك مـمن يـمكا
يعنـي بنوع من  21ومـمكن تبديل بعض الـحروف حروف اللغة اإلنـجليزية  dو Gو Bو Aنأتـي بالـحرف 

  .التجديد فـي هذه الـجداول ويـمكن أن تستـخرج منها ألن هذا العلم ليس خاصاً بلغة العرب
قة من بقية اللغات لكن اللغة العربية هي أكمل اللغات والـمعانـي الـمستخرجة باللغة العربية تكون أكثر د

قلت بأن هذا هو الـجفر األصغر والـجفر األكرب ألف جدول الـمعلومات الـمستخرجة من الـجفر األكرب 
ون من أسراره القضية ؤ من لوح اإلثبات وذلك أمٌر خاصٌّ بأهل البيت يهبون من يشاتأتـي هي معلومات 

ايا والباليا الذي علمه لـميثم التـمار لرشيد الـهجري التـي نعرفها فـي أيام سيد األوصياء ما يسـمى بعلم الـمن
مظاهر خواص األمري أصحاب األمري الذين علمهم علم الـمنايا والباليا هذا هو بن  ولغريهم ولـحبيب

الـجفر األكرب علٌم فـي درجة لوح اإلثبات أما هذا الـجفر وهو الـجفر األصغر علٌم فـي درجة ، الـجفر األكرب
لغريه هو ذلك من هو خاضٌع للبداء علم الـمنايا والباليا الذي علمه سيد األوصياء لـِمثيم و لوح الـمحو 

الـجفر األكرب جداوله وألواحه نوريه ليس مكتوب علـى الورق له ألواٌح نورية جداوله األلف الـجفر األكرب و 
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النعمة هذا هو كتاب الشيخ  امـجداوٌل نورية ألواٌح نورية مثاًل حينما نقرأ فـي كتاب كمال الدين وتـم
  :الصدوق كمال الدين وتـمام النعمة رواية جـميلة جداً طويلة أخذ منها موطن الشاهد

تغلب علـى بن  عمر وأبو بصير وأبانبن  عن َسدير أو ُسدير الصيرفـي قال: دخلت أنا والـمفضل
التراب وعليه ِمسٌح خيبري مطوق بال موالنا أبـي عبد اهلل الصادق عليه السالم فرأيناه جالسًا علـى 

 وعليه ِمسٌح خيبري مطوق -مسح يعنـي ثوب متواضع الثوب الذي يلبسه الزهاد ثوب متواضع  - جيب
فرأيناه جالسًا علـى التراب وعليه ِمسٌح  -الـِمسح الـخيربي يعنـي هو ثوب يصنع من الشعر متواضعًا  -

ثوب متواضع جداً ماذا، لـنرى   - الثكلـى ةبكي بكاء الوالخيبري مطوٌق بال جيب مقص ر الَكمين وهو ي
يعنـي ليس له فتحه فقط  - مطوق بال جيب -ثوب من الشعر  - ِمسٌح خيبري -كيف هذا الثوب 

مقص ر  -الـجيب هي فتحة الصدر فتحة مدورة يعنـي ما فيه أي شيء من صفات األناقة ، فتحة مدورة
اإلمام البس هذا الثوب  - مقص ر الُكمين وهو يبكي -الك م هـي الردن يعنـي أردانه قصرية  - الُكمين

الـحرى  دالثكلـى ذات الكب ةوهو يبكي بكاء الوال -شعر جالس علـى الرتاب الالـمتواضع الـمصنوع من 
وأبلـى الدموع  فـي عارضيه - فـي جانـيب وجهه - من وجنتيه وشاع التغيير فـي عارضيه قد نال الـحزن

 يـخاطب من؟  - سيدي -اإلمام الصادق يقول  - وهو يقول -مـحجريه يعنـي عينيه  - مـحجريه
ي ـقت علي مهادي وابتزت منوهو يقول سيدي غيبتك نفت رقادي وضي   -يـخاطب اإلمام الـحجة 

يفنـى الـجمع سيدي غيبتك أوصلت مصابـي بفجائع األبد وفقد الواحد بعد الواحد ، راحة فؤادي
والعدد فـما أحس بدمعٍة ترقـى من عينـي وأنيٍن يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف الباليا إال 

ل بعينـي عن غوابر أعظمها وأفضعها وبواقي أشدها وأنكرها مصائب مـخلوطة بغضبك ونوازل ُمث  
عًا من ذلك الـخطب هًا وتصدعت قلوبًا جز ـقال ُسدير: فاستطارت عقولنا ول، معجونة بسخطك

وظننا أنه سـمٌت  -يعنـي صفة  - الـهائل الذي يتـحدث عنه اإلمام والـحادث الغائل وظننا أنه سـمتٌ 
لـمكروهٍة قارعة أو حلت به من الدهر بائقة فقلنا ال أبكـى اهلل يا ابن خير الورى عينيك من أية حادثٍة 

يك هذا الـمأتـم قال: فزفر الصادق عليه تستنزف دمعتك وتستـمطر عبرتك وأية حالٍة حت مت عل
السالم زفرًة أنتفخ منها جوفه وأشتد منها خوفه وقال: ويلكم نظرت فـي كتاب الـجفر صبيحة هذا 
اليوم وهو الكتاب الـمشتمل علـى علم الـمنايا والباليا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلـى يوم القيامة 

الـجفر األكرب وهو ليس  ، هذا كتاب الـجفر - ألئمة من بعده عليهم السالمالذي خص اهلل به مـَُحمَّداً وا
نظرت فـي كتاب الـجفر  -اإلمام يقول  - وتأملت منه -كتاٌب نوري يعرفه أهله ،  كتاباً مكتوباً علـى ورق

يكون صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب الـمشتمل علـى علم الـمنايا والباليا والرزايا وعلم ما كان وما 
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  .إلـى يوم القيامة
ِميثم التـمار كان مـسجونًا فـي سـجن ابن زياد ، نفس الكتاب الذي حد ث منه ِميثم التـمار الـمختار

والـمختار أيضًا ِميثم قال للـمختار أنا سيخرجوننـي فـي اليوم الفالنـي فـي الساعة الفالنية ويصلبوننـي 
تل كذا وكذا من قتلة الـحسني وأخربه بكل الذي فعله الـمختار ويقتلوننـي أما أنت ستبقـى وستـخرج وستق

 ،لذلك هذه الثقة العالية عند الـمختار بنفسه هو بسبب الـمعلومات التـي حص ل عليها من ِميثم التـمار
الثقة العالية بالربنامج الذي قدم عليه الـمختار أحد أسباب هذه الثقة وإن كان الـمختار شخصية جرئية 

ولكن من أهم األسباب التـي جعلته علـى ثقة عالية بنجاح برنامـجه هـي إخبارات ِميثم التـمار  وشجاعة
رضوان اهلل تعالـى عليه وِميثم كان ينظر فـي صفحات النور من صفحات الـجفر األكرب ال هذا الكتاب 

  .الـجفر األصغر
ـى علم الـمنايا والباليا والرزايا نظرت فـي كتاب الـجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب الـمشتمل عل

وعلم ما كان وما يكون إلـى يوم القيامة الذي خص اهلل به مـَُحمَّدًا واألئمة من بعده وتأملت منه مولد 
الـمؤمنين فـي ذلك الزمان وتولد الشكوك فـي قلوبـهم من  ىقائمنا وغيبته وإبطائه وطول عمره وبلو 
تـي قال اهلل تقدس ذكره وخلعهم ربقة اإلسالم من أعناقهم ال طول غيبته وإرتداد أكثرهم عن دينهم

فقلنا يا ابن  ،األحزان ية فأخذتنـي الرقة واستولت عليَّ يعنـي الوال {ألزمناه طائره فـي عنقه نٍوكل إنسا}
ثـم الرواية يبدأ اإلمام  - رسول اهلل كر منا وفض لنا بإشراكك إيانا فـي بعض ما أنت تعلمه من علم ذلك

الرواية طويلة ال أجد وقتاً  350 ، 355،  355 ، 354يـحدثه الرواية طويلة موجودة علـى صفحة: 
إذا نذهب إلـى بصائر ، كمال الدين وتـمام النعمة للشيخ الصدوق رضوان اهلل تعالـى عليه  ،لقراءتـها

  ؟الدرجات ماذا يقول إمامنا الصادق
قال أبو عبد اهلل عليه السالم إن حديثنا صعِب مستصعٌب شريٌف كريـٌم ذكواٌن ذكيٌّ عن أبـي الصامت 

إذا كان  - فـمن يـحتمله؟ :قلت ،وعرٌّ ال يـحتمله ملٌك مقرب وال نـبـيٌّ مرسل وال مؤمٌن مـمتحن
لت فـمن يـحتمله جع :قلت –حديثكم ال يـحتمله ال نـبـيٌّ مرسل وال ملٌك مقرب وال مؤمٌن مـمتحن 

كما قلت قبل قليل الـجفر األكرب هو داخٌل فـي هذه الدائرة ليس مكتوبًا علـى   - فداك؟ قال: من شئنا
ورق هذا الـمكتوب علـى ورق بشكل  مرموز الذي قال عنه الشيخ اإلحسائـي وهو الكتاب الـمرموز فـي 

هذا ، الكتاب الـمرموز هو هذا، موزوهو الكتاب الـمر  :الـجزء الثانـي من شرح الزيارة الـجامعة الكبرية قال
جعلت فداك؟ قال:  -الـجفر األكرب  - فـمن يـحتمله -يدلك علـى علم الشيخ اإلحسائـي بـهذا الكتاب 

أمثال ِميثم أمثال حبيب رشيد الـهجري وأمثال غريهم ومن أمثالـهم قد يوجد فـي زماننا حينما  - من شئنا
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أمثالـهم ال أقصد بدرجة ِميثم وبدرجة حبيب فإننـي ال أشخص الدرجات وال أقول قد يوجد فـي زماننا من 
  .أعرف الدرجات لكن أقول هناك فـي زماننا مـمن تطلع إلـى هذه الـحقائق

هذه حادثة معروفة ينقلها السيد الـخوئـي رضوان اهلل تعالـى عليه وهذا الكتاب من إصدارات مكتب الشيخ 
ينقل  830 الـمعروف رضوان اهلل تعالـى عليه فـي مدرسة الشيخ بـهجت صفحة:بـهجت الـمرجع الشيعي 

حادثة عن السيد الـخوئـي بعد أن تعرف علـى الشيخ بـهجت فـي النـجف وطلب منه أن يعرفه علـى السيد 
أن السيد الـخوئـي طلب من السيد علـي القاضـي الطباطبائـي العارف الـمعروف و علي القاضـي الطباطبائـي 

مه أن يعطيه برنامج ذكر وبرنامج عمل عبادي للسلوك أعطاه برنامج معني لـمدة أربعني يوم السيد ليع
شف لـي كل مستقبلي رأيت حياتـي من بدايتها إلـى نـهايتها من ذلك اليوم الذي أنا كنت الـخوئـي يقول ك  

حصلت لـي  :الـخوئـي قد توفـي هو يقولفيه إلـى اللحظة التـي نودي علـى منارة الـحضرة العلوية بأن السيد 
مكاشفة إلـى حياتـي الـمستقبلية إلـى لـحظة الـموت فرأيت نفسـي علـى الـمنرب وأنا أد رس الفقه واألصول ثـم 

ـي فـي الـمسائل الشرعية ورأيت نفسي بعدها إماماً دار والناس يرتددون علي ويستفتونرأيتها جالسًا فـي ال
 كمرآة تسري أمامـي حتـى وصلت إلـى مكان سـمعت فيه صوتاً   -حاالت كثرية مـختلفة و  -لصالة الـجماعة 

الكريـم آية اهلل العظمـى السيد أبو ربه إنا هلل وإنا إليه راجعون أنتقل إلـى جوار  :علـى الـمنارة يقولأ من
  .القاسم الـخوئـي ثـم انتهت تلك الـمكاشفة ورجعت إلـى وضعي العادي

بًا هناك حوادث كثرية أنا ال أريد أن أشري إليها ألنه ليس تـحت يدي الـمصادر وإال هناك هذا ليس غري
علم وإطالع بـها وعلـى علم بصدقها وبتحققها  علـى حوادث من مثل هذه كثرية وأعمق وأقوى من هذه أنا
 ال: من شئناقلت فـمن يـحتمله جعلت فداك؟ ق -ولكننـي ال أملك مصادر مكتوبة لذلك ال أشري إليها 

هذا هناك من الشيعة من يطلعون علـى الـجفر األكرب وأنا هنا ال أقصد أن هذا من الـجفر األكرب وإنـما  -
، جداً  اإلطالع علـى الـجفر األكرب يـحتاج إلـى مراتب عالية جداً ، ـى الـجفر األكرب وإالمثال أقرب فيه معن

مرسل وال مؤمٌن مـمتحن قلت فـمن يـحتمله جعلت فداك؟  ال يـحتمله ملٌك مقرب وال نـبـيٌّ  -جداً هنا 
لذلك عندنا حديث أيضًا موجود فـي بصائر الدرجات الـحديث عن اإلمام الباقر ينقله  - قال: من شئنا

فلذلك الذي  - خالئق أمره بكاملهـحديثنا ال يـحتمل أحٌد من ال -الـمفضل أشري إلـى موطن الشاهد 
رجات العالية من مثل سلمان من مثل ِميثم ورشيد الـهجري وأمثال هؤالء إنـما يتجلـى حتـى ألصحاب الد

البد أن يعطـى له بالـحد  - حديثنا ال يـحتمل أحٌد من الـخالئق أمره بكامله حتـى يـحده -بـحسبهم 
أن  النـبـي صلـى اهلل عليه وآله ما كلم الناس قط علـى قدر عقلهم أهل البيت كذلك البد ،الـمناسب له

تكون القضية بـحدود ذلك الـمخلوق حتـى ما يتـجلـى لـهم من الـجفر األكرب بعطاء  ومنحة  من اإلمام 
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  ؟كيف كان مـحدثاً يا ابن رسول اهلل،  الـمعصوم كان سلمان مـحدثاً 
، مـحدث أي يصله الـمدد النوري الفيض النوري وذلك هو جزٌء من الـجفر األكرب ،كان مـحدثًا عن إمامه

فـمن  -لـجفر األكرب حالٌة خاصٌة بالـمعصوم لكن يـمكن أن يتـجلـى شيٌء منها ألوليائه كما قال ا
ال  -وهؤالء من شئنا البد أن يكون بـحسبهم كما يقول هذا الـحديث  - يـحتمله؟ قال: من شئنا

البد له من وضع  - بكامله حتـى يـحده -أمر حديث أهل البيت  - يـحتمل أحٌد من الـخالئق أمره
الـجفر األعظم ، يشتبه البعض من يسـمي هذا الـجفر بالـجفر األعظمو أما الـجفر األعظم  ،حدود بـحسبه

ذلك جفٌر خاٌص بأهل البيت وال تستطيع الـخالئق وال أصحاب األئمة وال األنبياء أن يصلوا إليه الذي إليه 
  :الـحديث

 عليه السالم يقول: إن من حديثنا ما ال يـحتمله ملٌك عن أبـي الصامت قال: سـمعت أبا عبد اهلل
فقط خاص ، فقط - مقرب وال نبـيٌّ مرسل وال عبٌد مؤمن قلت فـمن يـحتمله؟ قال: نـحن نـحتمله

بأهل البيت ذلك هو الـجفر األعظم والذي إليه اإلشارة أيضًا فـي بصائر الدرجات وردت اإلشارة إليه فـي 
الكاظم صلوات اهلل  يعنـي اإلمام - قابوس قال: قال لـي أبو الـحسنبن  عيمعن نُ  -بصائر الدرجات 

 -عليٌّ أكبر ، عليٌّ  -اإلمام الكاظم  - قابوس قال: قال لـي أبو الـحسنبن  عيمنعن  -وسالمه عليه
، وهو هذا الـموجود فـي البـحار أيضاً  - ولدي ـي أكبرابنعليٌّ  -عليٌّ أكرب ابنـي هنا يبدو خطأ فـي الطبع 

عليٌّ ابنـي أكبر ولدي وأسـمعهم  قال لـي أبو الـحسن -موضوعة كلمة أكرب قبل ابـنـي خطأ فـي الطباعة 
هذا  - كتاب الـجفر معـي وليس ينظر فيه إال نـبـيٌّ أو وصي نـبـياللقولـي وأطوعهم ألمري ينظر فـي 

يعنـي إال مـ َحمَّد صلـى اهلل عليه وآله وإال مر عليننا قبل  - فيه إال نـبـيوليس ينظر  -هو الـخاص بـهم 
قال لـي أبو الـحسن عليٌّ ابنـي أكبر ولدي وأسـمعهم  -قليل بأن حديثهم ال يـحتمله األنبياء الـمرسلون 

يه إال نـبـيٌّ كتاب الـجفر معـي وليس ينظر فالينظر فـي  -اإلمام الرضا يعنـي  - لقولـي وأطوعهم ألمري
  .أو وصي نـبـي

فهناك الـجفر األعظم اإلشارة إليه بـهذا وهناك الـجفر األكرب الذي أشار إليه اإلمام الصادق فـي حديث  
كمال الدين بأنه نظر فـي كتاب الـجفر كتاب الـمنايا والباليا والذي كان ي طلع أمري الـمؤمنني بعضًا من 

طالع هنا ليس باإلخبار اللسانـي يـمكن أن يكون باإلخبار اللسانـي أصحابه علـى بعض  من أسراره واإل
 فـيقد يأتـي سؤاٌل عن ما جاء فـي الروايات ، وإنـما الـحديث عن قضية نورية كان سلمان مـحدثاً عن إمامه

ات الـجفر األبيض والـجفر األحـمر والـجفر الذي هو جلد ثور  فـي روايات أهل البيت صلو ، موضوع الـجفر
اهلل وسالمه عليهم أجـمعني ربـما أتناوله أتناول هذا الـمطلب إن شاء اهلل تعالـى فـي يوم غد الـحلقة القادمة 
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  .أتناول فيها شيئاً من هذا الـمعنـى إلـحاقاً وتوضيحاً لـمعنـى الـجفر
عندنا صورة  صارت عندنا صورة مـجملة عن معنـى الـجفر وصارت، إذًا اآلن تولدت عندنا صورة مـجملة

هناك جفٌر أكرب اآلية القرآنية فـي سورة فصلت و ، عن أن الـجفر هذا الذي بني أيدينا هو الـجفر األصغر
}سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ فيها إشارة واضحة إلـى الـجفر األكرب وهـي اآلية الثالثة والـخمسون 

تلكم اإلراءة النورية فـي األنفس وفـي األفاق  اآلية لـها وجوه وجه من وجوهها هو أَنَّهُ الْحَقُّ{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ 
ؤلئك الذين ما يسـمـى بعلم الـمنايا والباليا واآلجال حيث تتـجلـى الـحقائق فـي األنفس وفـي األفاق أل

آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ  }سَنُرِيهِمْيتواصلون مع األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أجـمعني 

والـحق قضية نسبية التعلق فيها والرجوع إليها ألن الـحق ال يـملكه إال اإلمام الـمعصوم  لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ{
الـحق لـهم  صلوات اهلل وسالمه عليه والزيارة الـجامعة واضحة أن الـحق معهم وفيهم وبـهم ومنهم وإليهم

 -وإليهم صلوات اهلل عليهم فما يتـجلـى من الـحق ألولياء أهل البيت إنـما هو بـحسبـهم كما قالت الرواية 
ى كُلِّ شَيْءٍ نَّهُ عَلَ}سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَ من شئنا

الـحسن بن  بـهذا القدر لـهذا اليوم أكتفـي من الـحديث فـي هذه الـحلقة من برنامـجنا الـحجة - شَهِيدٌ{
العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه إن شاء اهلل تعالـى فـي حلقة يوم غد أتـمُّ ما بقـي من 

  .توضيحات  وإضافات  وتعليقات  عن الـجفر العلوي
الـحسن رزقنا اهلل وإياكم أن بن  أسألكم الدعاء جـميعًا أتـمنـى لكم ليلة هانئة تصبـحون علـى مودة الـحجة

  .تتكحل نواظرنا بالنظر إلـى وجهه الشريف أسألكم الدعاء جـميعاً فـي أمان اهلل
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 وفي الختام :
ال بُــد  مــن التنبيــه الــى أن نــا حاولنــا نقــل نصــوص البرنــامج كمــا هــي وهــذا المطبــوع ال 
يخلــو مــن أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدق ــة الكاملــة عليــه مراجعــة تســجيل البرنــامج 

 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زهرائيون.
 

 البرنــامج مــن والعشـرون ةبعالســا مـن ملــف الظهـور والجفــر هـي ذاتهــا الــحلقة الثانيــةالحلقـة 
  عليه. اهلل صلوات زماننا إمام العسكري الـحسن بن الحجة الـمسلسل

 
 

 مع التحيات
 الـُمتابَعة
 زهرائيون
 هـ 3311

 


