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 احللقة الثالثة

 بليسي يف مواجهةِ مشرو  التتاب والعرةاالشرو  ملا
 

ي اهلل وإياكم ـسالٌم عليكم أيها الـمنتظرون إمام زمانكم أحباب عليٍّ وآل علّي أسعد اهلل أوقاتكم وفقن
جنا ـالـحلقة الثامنُة والعشرون من برنام، معنيـُمـَحمٍَّد وآل ُمـَحمَّد صلوات اهلل وسالمه عليهم أجلـمعرفة 
هذه الـحلقاُت كما قدمُت فيما مضى ، الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهبن  الـحجة

  :من أحبَّوا أهل البيتـمن حديث هي جواٌب لسؤاٍل يشغُل الكثري م
 ؟ي عصر الظهورـنـحُن فهل 

 .ختلفة علنا نستكشُف الـحقيقةـي بداية الـحديِث من أننا سنبحُث األمر من جهاٍت مـوقلُت ف
ى التـي بدأنا منها البحث الـجفر العلوي وما وصل بأيدي الناِس من مستخرجاٍت من نصوٍص ـالـجهة األول
ي هذه األجواء والشيُء ـالـحلقتني الـماضيتني كان يدوُر في ـالكالُم ف، بِه من الـجفر العلوي جيءمن كالٍم 

ى أن هذا العصر هو عصر الظهور لكن ـما تقدم أن مستخرجات الـجفر العلوي تشري إلـالذي نستخلصُه م
ـجملة مال وبالـما نتحدُث عن هذا الـمعنـى باإلجـحن ال نوقت وإنـن، يـحو التحديد الزمانـال على ن
موضوع ظهور إمام زماننا صلوات اهلل ـموضوعة أو بـي هذه الـجهات التـي ترتبُط بـالبحُث ف وسيستمرُ 

 :سؤاالني يوم أمس بقيت بقية ـي حديثي فـف، وسالمه عليه
حت عنوان الـجفر العلوي مع الروايات التـي تتحدُث عن ـحدثُت عنه تـ: ما عالقُة ما تالسؤال األول

 ؟مرـملتها الـجفر األبيض الـجفر األحـمن ج مواريث النبوة ودالئل اإلمامة والتـي
وذلك أن مواريث النبوة ودالئل : ال عالقة بـما تقدم من حديٍث مع مواريث النبوة ودالئل اإلمامة الـجوابُ 

ي يوم أمس عن الـجفر األصغر وعن الـجفر األكرب ـحدثُت فـت، هم صلوات اهلل عليهمـاإلمامة أموٌر خاصٌة ب
حتملُه والـجفُر األكرب ـحن نـهم حينما قالوا نـختصاتـوقلُت بأن الـجفر األعظم هو من م وعن الـجفر األعظم

ي ـفقالوا من شئنا كما مرَّ علينا فشيئًا منه وهبوه أحدًا هم ولكنهم إذا شاءوا إن يهبوا ـختصاتـهو من م
ما  ـعن الـجفر األعظم وإنيكن ال عن الـجفر األكرب وال  هم وأحاديثهم ولكن حديثنا عن الـجفر ملـروايات

من مواريث ي الـمستخرجات التـي استخرجت من الـجفر األصغر والـجفر األصغر ليس هو ـكان الـحديُث ف
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ي جهٍة أخرى ـتتحدُث فمر ـحدثت عن جفٍر أبيض وعن جفٍر أحـفإن الروايات التـي تالنبوة ودالئل اإلمامة 
التـي ُأِخذت على أساس قواعد وقوانني ي قضية الـمستخرجات والنصوص ـفحدثُت عنها ـغري الـجهة التـي ت

وعلم األرقام وتقدم الكالم معينة تستخرج من جداول ُهندست ضمن هندسٍة معينة تعتمد علم الـحروف 
 .هاـي كل ذلك لذلك أنا سأورد رواية واحدة أقرئها من بصائر الدرجات وأكتفي بـف

 :دخلُت على أبي عبد اهلل عليه السَّالم فقلت لهُ  :قال ،ي بصريٍ ـة عن أبهذا هو بصائر الدرجات والرواي
أبو بصري يسأُل اإلمام الصادق  - ُهنا أحٌد يسمع كالمي إني أسأُلَك ُجِعلُت ِفداَك عن مسألٍة ليس ها

 :لهُ دخلُت على أبي عبد اهلل عليه السَّالم فقلت  -ولكنه يريُد أن يسأل سؤااًل بـحيث ال يسمعُه أحد 
 -كأنه يتساءل أو يستفسر   - ُهنا أحٌد يسمع كالمي إني أسأُلَك ُجِعلُت ِفداَك عن مسألٍة ليس ها

ثُمَّ  -بيت يعنـي ُحجرة ثانية  - لع فيهي وبين بيٍت آخر فاط  ـفرفَع أبو عبد اهلل عليه السالم سترًا بين
ني غرفتني الغرفة التـي كان يـجلس فيها كان هناك ستار فيما ب  - يا أبا ُمـَحمَّد سل عمَّا بدا لك :قال

  .اإلمام الصادق وأبو بصري وغرفة أخرى
فرفَع أبو عبد اهلل عليه السالم سترًا بيني  -ألن أبا بصري طلَب هذا األمر ال يريد أن يسمع أحٌد كالمه 

 :عمَّا بدا لك قالسل  -ي بصري ـوهي ُكنيُة أب - يا أبا ُمـَحمَّد :وبين بيٍت آخر فاطلع فيه ثُمَّ قال
ُجِعلُت ِفداك إنَّ الشيعة يتَحدَّثون أنَّ رسول اهلل صل ى اهلل عليه وآله َعلَّم عليًَّا عليه السالم باباً  :قلتُ 

يا أبا ُمـَحمَّد َعلَّم واهلل رسول اهلل عليَّاً ألَف  :فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :يُفَتُح منه ألُف باب ،قال
َنَكَت  - واهلِل هذا لعلم فَنَكَت ساعًة فـي األرض :قلُت له :قال، من كلِّ باٍب ألُف باب يُفَتُح لهُ  بابٍ 

مثاًل خيزران أو عود أو شيء ي األرض أي َنَكَت األرَض بيدِه مثاًل أو بشيٍء كان يـحملُه بيده ـساعًة ف
يعنـي ليَس األمر متوقفًا على هذا  - لعلم وما هو بذلك َت ساعًة فـي األرض ثُمَّ قال: إنهفَنكَ  -آخر 
ُجِعلُت ِفداك  :قلتُ  :قال، يا أبا ُمـَحمَّد وإنَّ عندنا الـجامعة وما يُدريهم ما الـجامعة :ثُمَّ قالَ  -فقط 

وإمالٌء من فَلٍق ها سبعون ذراعًا بذراع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ـصحيفٌة طول :قال ؟وما الـجامعة
  يعين من صريـح - وإمالٌء من فَلٍق فيه - ي من فم رسول اهللـمن فلق فيه يعن - بيمينهفيه وخُط عليٍّ 

حتاُج الناُس إليه ـوإمالٌء من َفلٍق فيه وخُط عليٍّ بيمينه فيها ُكلُّ حالٍل وحرام وُكلُّ شيٍء ي -كالمِه 
 -الدية ألي خدٍش أو َخَدٍش صغري ي التعويض ـاألرش يعن - أو فـي الـَخْدشش دَ الـخَ  ـيف حتى األرش

ضرب بيدِه مثاًل على رجلِه  - تأذُن لي يا أبا ُمـَحمَّد :حتى األرَش في الـَخْدش وضرب بيدِه إلي  فقال
 :قلتُ  :قال -تأذُن يل أن أضربك  - تأذُن لي يا أبا ُمـَحمَّد :وضرب بيدِه إلي  فقال -على ظهرِه 

لو  ي حىت هذاـيعن - حتى أرَش هذا :فـََغمَزني بيده قال :قال، ُجِعلُت ِفداك إنَّما أنا لك أصنع ما شئت
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 - ي هذه الصحيفة الـجامعةـمذكورة فأن إنسان َغَمَز إنسانًا آخر حتـى األرش الّدية لـهذه الَغمزة الصغرية 
كأنَّه ُمْغِضب يعنـي أظهر َغضَبُه ألولئك   - ُجِعلُت ِفداك :قُلتُ  :قال، حتى أرَش هذا كأنَُّه ُمْغِضبٌ  :فقال

من أعدائهم أو ي علمهم صلوات اهلل عليهم ـالذين يتحدثون عن علم أهل البيت دون معرفٍة أو ُيشككون ف
 :قال، ُجِعلُت ِفداك هذا واهلل العلم :قُلتُ  :قال، كأنَُّه ُمْغِضبٌ  - ي بعض األحيانـحتـى من أشياعهم ف

هذا الـجفر  - إنَّ ِعندنا الـجفر وما يُدريهم ما الـَجفر :ثُمَّ َسَكَت ساعة ثُمَّ قال، إنَُّه َلِعلم وليس بذلك
ي جلد ـمسك يعن - إنَّ ِعندنا الـجفر وما يُدريهم ما الـَجفر مسك شاة - غري الـجفر الذي تـحدَّثُت عنه

 - مرـمر أو أَدٌم أحـوعاٌء أح :قال ؟َك ما الـجفرُجِعلُت ِفدا :قلتُ  :قال، مسُك شاة أو جلُد بعير -
، هو بذلكما إنَُّه َلِعلم و  :قال، هذا واهلِل هو العلم :قلتُ ، فيِه ِعلُم النبيين والوصيين -أدم يعنـي جلد 

، وإنَّ عندنا َلُمصحف فاِطمة عليها السَّالم وما يُدريهم ما ُمصَحف فاِطمة :ثُمَّ قال، ثُمَّ َسَكَت ساعة
إنَّما هو شيٌء واهلِل ما فيِه من قرآِنُكم حرٌف واحد مصحٌف فيه مثُل قرآِنُكم هذا ثالث مرات  :قال

إنَّما هو شيٌء أمالها اهلل  -ي أملى فاطمة ـأمالها يعن - هذا واهلل :قلتُ  :اهلل وأوحى إليها قال اأماله
ثُمَّ َسَكَت ساعة ثُمَّ  :قال، إنَُّه َلِعلم وليس ِبذاك :قال، هذا واهلِل هو العلم :قلتُ  :وأوحى إليها قال

ُجِعلُت ِفداك هذا واهلِل هو  :قلتُ  :قال، ى أن تقوَم الساعةـإنَّ ِعندنا َلِعلُم ما كاَن وما هو كائن إل :قال
حدُث ـما ي :قال ؟هو الِعلم ُجِعلُت فداَك فأيُّ شيءٍ  :قلتُ  :قال، إنَُّه َلِعلم وما هو ِبذاك :قال، الِعلم

  .ي كل شيءـيعن - ى يوم القيامةـاألمُر بعَد األمر والشيُء بعَد الشيء إلبالليل والنهار 
ملة ـومن جُ الـحديث عن مراتب علمهم ، ي غريها بـما يُناسب عقل الـُمخاطبـوفي هذه الرواية ـالـحديُث ف

الرواية ما جاء الـحديُث عن الـجفر وذلك غري الـجفر ي هذه ـفمواريث النبوِة ودالئل اإلمامة التـي ُأشرَي إليها 
من جداول لـها هندستها الـخاصة وقواعد معينة يُنتفُع  متألفة حدثنا عنه والذي قلُت بأنَُّه هو منظومةٌ ـالذي ت

ى تفريعاٍت وقواعد جانبية تكوُن ُملحقة بتلك الـجداول ـإضافة إل خرج الـمعلوماتتمنها وبواسطتها أن ُتس
هذه الـمنظومة بـمجموعها هي الـجفُر ، ـجزء الرابع هو الـمستخرجات التـي ُتستخرُج من تلكم الـجداولوال

 .هذا السؤال األول، الذي نـحُن نتحدث عنه والذي ُعِرَف بنَي الناس بالـجفر العلوي
التـي ترتبط باألحداث ي والـمضامني ـوأن الـمعان ؟ي قضية الـحروفـي وهو ما هو السر فـأمَّا السؤاُل الثان

 ي سياقٍ ـوالـحوادث أو بـمختلف الـمعلومات ُتستخرُج وفقاً لقواعد معينة من هذه الـجداول التـي ُهنِدست ف
ي الـحلقة ـالتـي أشرُت إليها فيما تقدم من كالمي فمعني ولكل الـجزئيات األخرى  ـيٍّ معني وفقاً لنظاٍم حروف

ي األصل هو ـمٌع ِلِطلَِّسم وفـُط بعلم الطالسم وقلُت بأن الطالسم هي جى موضوٍع يرتبـأشرُت إل، الـماضية
كلمة ُمَسلَّط إذا قُِلبت تكون ،  بالالم الـمفتوحة ولكنها ُتكسر للتخفيف وهو مقلوب لكلمة ُمَسلَّط ِطلََّسم
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الذي يدرس خصائص يعنـي أنَّ علَم الطالسم هو العلم ، يُقال ِطلَِّسم ي اللفظـي ذلك ثقل فـطَلََّسم وألن ف
ي الـجانب الطبيعي ـخصائص األشياء هناك خصائص كيميائية ف، األشياء ألجل التسلُّط على خصائصها

  .علم الكيمياء يتناولُه ولكن للمادة ما ورائيات
دعاء ي ـِلما جاء ف مثلة وقد أشرُت بشكٍل سريع مثالً األ أشباح األشياء بعامل ما ورائية الـمادة الـمرتبطة بعاملَ 

َسَجَد َلَك َسوادي وَخَيالـِي وآَمَن  :ي سجودهِ ـي ليلة النصف من شعبان فـي صلى اهلل عليه وآله وسلم فـالنب
وأيضاً ما أشرُت إليِه ، الطبيعة هناك خياٌل وهو غرُي السواد وذلك الذي يرتبط بـما ورائية عامل - ِبَك ُفؤاِدي

 وبُ لُ ي القُ لِ  ادُ نقَ طوًة تَ سَ ًة وَ يبَ مك هَ ـاس ورِ ن نُ ي مِ ـقنارزُ وَ  :ي دعاء القاموس أو دعاء السيفي الصغريـف
ي هذا ـف، ما ورائيات الـمادةاألشباح ما ورائيات النفوس  - احالُنفوُس واألشبَ  رواح وَتْخَضُع َلديَ واألَ 

ها ارتباطًا ذاتيًا وهذه القضية ال عالقة لـها ـترتبط مع مسمياتماء األلفاظ ـأو قاعدٌة بأن األسالِعلم أساٌس 
قد تكون هناك لغة ، ي البشرـواألصوات هي موحدة عند كل بن، ألن القضية مرتبطة باألصواتبنوع اللغة 

ي مـخارجها من سائر اللغات األخرى ولكن ـها أوضُح فـاللغة العربية ألن، أوضح من لغة كما قيل لغُة العرب
ي أصواٌت لـها مـخارج معينة ولـها مواطن نُطق معينة والناُس كلهم ُيصدرون هذه هاللغاُت هي اللغات 
ى مقاماٍت ـى لغة لكنها تعوُد إلـتـختلف ترانيمها من لغٍة إلي األمر أن هذه األصوات ـاألصوات غايُة ما ف

  .ى جذوٍر واحدةـوإلواحدة 
ي قصة ـملة تفاريع ما جاء فـومن ج، أسمها من موجوداٍت ولكل موجود ـترتبُط بـما حولهذه األصوات 

فإنَّ هذه ، هذه الـحقيقةـملة تفاريِع هذا التعليم هو ما يرتبُط بـمن ج {وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء كُلَّهَا} :آدم
ماء الكربى هي مظاهر للحقيقة الكربى الـحقيقة ـواألسماء الكربى ـلألسماَء أكرب ـألسماء هي مظاهر ـاألس

هناك الطبائع الكيميائية للمواد والطبائع الكيميائية للمواد ، الـُمحـَمَّدية هناك ترابط فيما بني هذه األشياء
ي أو عدم ـأنا هنا ال أريُد أن أُثِبَت صحة هذه الـمعان، علُق بـهذه الـموادتماء وباألصواِت التـي تـترتبط باألس

حتـى تتضح الصورة من جهة عالقة الـحروف وعالقة الكلمات ي ـنما أريد أن أُقـَرَِّب هذه الـمعاَـّ إنصحتها 
ترتبط ي تكون األلفاظ ـي تكون الكلمات وفـهذه األصوات وهي األصل ف، هاـمسمياتـبماء ـوعالقة األس

 وال تعجب أن يكتشف العلماء، وبني األشياء الـمحيطة بـهاارتباطًا ذاتيًا هناك تفاعل بني هذه األصوات 
وهناك أنواعاً ى شفاء بعض األمراض ـتؤدي إلمثاًل من أنَّ هناك أنواعًا من األنغام الـموسيقية هذه الـحقيقة 

ى جودة ـتؤدي إلوهناك أنواعاً من األنغام الـموسيقية مو النباتات ـى سرعة نـتؤدي إلمن النغمات الـموسيقية 
قضية األصوات وقضية األمواج ، الـمسألة مسألة واسعة، ى غري ذلكـمن الفواكه والثمار وإلإنتاج األشجار 

  .ها من األشياءـلـها تأثرٌي فيما حولالصوتية 
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هما أٍف وأئمتنا يقولون بأنه لو  ـي قضية الوالدين وال تقل لـخاطب اإلنسان فـحني ي ولذلك القرآُن الكرمي
البحث هنا أعمق من قضية ، صوتالقضيُة قضية ال، كان هناك كلمة أصغر من هذه الكلمة لذكرها القرآن

حني ، األصوات لـها تأثري، ولكن هناك قضيُة الصوتي مقامها ـحفوظٌة فـقضية التأدب هذه م، األدب
الشريفة األئمة ي رواياتنا ـيتحدث القرآن عن أن أنكر األصوات هو صوت الـحمري صوت الـحمار وف

فإن اهلل أجل من أن ، اهلل هو أعطاُه هذا الصوت، عليهإن اهلل أجل من أن يـخلق خلقًا مثَّ يستنكُر يقولون 
قال هي أصواُت أعداء أهل ، إنَّ اهلل أجلُّ من ذلكيـخلق خلقاً هو خلقُه بـحكمتِه مثَّ يستنكر على حكمتِه 

وهذه األصوات الـحمريية أيضًا لـها تأثريات ولـها ، إنَّ أنكر األصوات لصوت الـحمري، ي نار جهنمـالبيت ف
فقد فإن كان الناطق ينطُق عن الشيطان ى ناطٍق فقد َعَبَده ـولذلك من استمع إلالدنيوي  ي العاملـنغمات ف

ى األلفاِظ ـي أصلِه ليس فقط إلـوإن كان الناطق ينطُق عن اهلل فقد َعَبَد اهلل واالستماُع هنا فَعَبَد الشيطان 
  .وهذه قضيٌة عميقةوهو األصوات ي ـمعانى جذور األلفاظ والــي أصلِه إلـما فـوإني ـوالـمعان

وها هو كتاب التوحيد بني يدي لشيخنا ، ي كتاب التوحيد لشيخنا الصدوقـعلى سبيل الـمثال الرواية ف
يعنـي يـحيـى  - دخلُت مع أبي عبد اهلل :حيى الـُخزاعي عن أبيه قالـعن جعفر بن ي :الصدوق بسندهِ 

 دخلُت مع أبي عبد اهلل عليه السالم على بعض مواليه يعودهُ  :قال - مع اإلمام الصادقدخل الـخزاعي 
دخلُت مع أبي عبد اهلل عليه  -كان مريضًا   - فرأيُت الرجل ُيكِثُر من قوله آه -بعض أشياعِه  -

فرأيُت الرجل  -ها عيادة ـيعودُه ألنه كان مريضاً زيارة الـمريض يقال ل - السالم على بعض مواليه يعودهُ 
آه ، بدل أن تقول آه - يا أخي أذكر ربََّك واستغث به :فقلتُ  -لشدة مرضِه  -مهـألل من قوله آه ُيكِثرُ 

فقال أبو عبد اهلل عليه السالم: إنَّ آه ، يا أخي أذكر ربََّك واستغث به -تكرر هذا الكالم هذا اللفظ 
وهذا ، وآه هو صوتٌ  - ىـماء اهلل عزَّ وجل فمن قال آه فقد استغاث باهلل تبارك وتعالـأسٌم من أس

هذا التفرع والـحديث ، ي أصله الـجذر الذي تتكون منه كلمة هو والتـي تتفرُع منها كلمة اهللـهو فالصوت 
ها مشتقة من كلمة أَلَه أو وله وهذه قضايا ـأنهنا ليس عن االشتقاقات اللغوية لفظة اهلل واضح ومعلوم 

ى والالم الثانية ـالـحديث هنا عن قضيٍة أبعد ألن اهلل الالم األولي كتب التفسري ـي كتب اللغة وفـمعروفة ف
قال ، هاء التـي تـخرُج من عميِق أعماق اإلنسانـاهلُل وُهْو وجذُر ذلك هو آه ال، هي الٌم مشددة الٌم تعريفية

  .ىـعالماء اهلل عزَّ وجل فمن قال آه فقد استغاث باهلل تبارك وتـإنَّ آه أسٌم من أس :إمامنا الصادق
ماء اهلل سبحانه ـي كتب النصارى يف كتب اليهود مثالً أنه من أسـي كتب اليهود فـوليس غريباً أن تـجد أنَّ ف

حٌث ـي أصلِه الـهاء وهناك بـوالذي هو فسم آه ـي جذورها مع هذا االى ياه أو يهوا وهذه تتوحد فـوتعال
هذه األصواُت التـي ، مطلب أنا ال أريد الـدخول فيهيتفرع على هذا الـيتعلق بعلم الـحروف وبعلم األرقام 
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ي ـها معانـولهذه الـحروف لـها دالالت ، ماٍء لتلك األصواتـمثابة أسـي حروٍف فتكون الـحروف بـتتجلى ف
َعلََّم عليًَّا ألف باٍب من العلم ينفتُح له ي صلى اهلل عليه وآله ـمرَّ علينا قبل قليل من أن النب، مضامني كثرية

واألعداد هنا أعداُد الكثرة ال على نـحو ي بعض الروايات ألُف ألف باب ـوفمن كل باٍب ألُف باب 
تتحدث الروايات عن أن األسم األعظم يتألف  أمل، ى مسألة الـحروفـهذا االنفتاح فيه إشارة إل، الـحصر

  .ـجلياتوتلـحروف هي صور ورموز وتنزالت وهذه ا، من ثالثة وسعبني حرف
ي توحيد الشيخ الصدوق عن اإلمام الرضا عن أمري الـمؤمنني صلوات اهلل ـالرواية أيضًا ف :على سبيل الـمثال

مام ـت والتاءُ ، األلُف أالء اهلل والباُء بـهجُة اهلل، ألٌف باٌء تاٌء ثاءٌ  :ي الـحروف قالـي معانـوسالمه عليه ف
جيٌم حاٌء ، ثواُب الـمؤمنين على أعمالـهم الصالـحة بقائم آل ُمـَحمٍَّد صلى اهلل عليه وآله والثاءُ األمر 

ماُل اهلل وجالل اهلل والـحاء ِحلم اهلل عن الـمذنبين والـخاُء ُخمول ذكر أهل الـمعاصي ـخاء فالـجيُم ج
مكنكم أن ـآخر الـحروف الرواية طويلة يى ـي بياناتِه سيُد األوصياء إلـويستمُر ف - عند اهلل عزَّ وجل

مين عند ـمل الناس على الصراط وحبس الظالـي حـصاٌد ضاد فالصاُد من صادق الوعد ف -تراجعوها 
ي كتاب التوحيد ـباٌب فالرواية وغريها هناك  - الـمرصاد والضاُد ضلَّ من َخالَف ُمـَحمَّدًا وآَل ُمـَحمَّد

ي ألف باء تاء ثاء هذه التـي تسمى حروف الـمعجم يعنـي النظام ـيعنمه باب تفسري حروف الـمعجم ـأس
أيضاً وباٌب بعدُه أيضًا باُب تفسري حروف الـُجَمل يعنـي النظام األبـجدي ، ي ترتيب الـحروفـفاألبتثي 

ي النظام ـى آخر ما جاء فـي تفسري معنـى أبـجد هوز حطي كلمن إلـفهناك مـجموعة من الروايات 
 . األبـجدي

هذه الـحروف هي ، هي بواباتى أن هذه الـحروف ـما هي إشارات بيانات تقريبية إلـوكل هذه الروايات إن
الكيبورد وهناك الـمفاتيح وبالـمناسبة ، ها بـمثال مثل الكيبوردـمكن أن أقربـهذه الـحروف بالضبط ي، حمفات

من طريق الـحروف الـمكتوبة  ؟الـكمبيوتر ى داخلـنـحُن كيف ندخل إلالـمفاتيح أيضاً ُتكتُب عليها حروف 
ي نفسها ال ـهذه الـمفاتيح ف، هذه الـحروف بـمثابة مفاتيح لوحة الـمفاتيح، على مفاتيح لوحة الـمفاتيح

معلومات ، ى علٍم موجوٍد داخل جهاز الـكمبيوتر أو على شبكة االنرتنيتـما ُتوصلنا إلـحمل علمًا إنـت
من خالل هذه  ؟كيف ندخل إليها كيف نصل إليها،  ى شبكة االنرتنيتموجودة داخل الـجهاز أو عل

من يستطيع أن يعمل على ، هذه الـحروف بـمثابة الـمفاتيح، على لوحة الـمفاتيحالـمفاتيح الـموجودة 
ى الـمعلومات إذا كان يتعامل مع هذه الـمفاتيح ـمفاتيح لوحة مفاتيح الـكمبيوتر يستطيع أن يصل إل

ي جداول الـجفر هي مثل هذه الـمفاتيح من يستطيع أن يتعامل ـالـحروف الـموجودة ف، يحبالشكل الصح
ى الـمعلومات وأن يستخرج الـمعلومات ولكن كما قلُت هذه ـمعها بالشكل الصحيح يستطيع أن يصل إل
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وال يعنـي  مكن أن تتبدلـويمكن أن تتغري ـها خاضعة للبداء يـي حد لوح الـمحو يعنـي أنـالـمعلومات هي ف
ألن حصيل الـمعلومة ـي تـى النهاية فـأنَّ اإلنسان إذا استخرج معلومًة من هذه الـجداول فإنه قد وصَل إل

بـحسب علم ذلك الشخص بـحسب ثقافة ذلك الشخص ى آخر ـيـختلف االستخراج من شخٍص إل
حدَث ـوال أريد أن أتومات ي استخراج الـمعلـوبـحسب القواعد التـي يستعملها فبـحسب الـحالة النفسية 
ي تلخيص ما مرَّ من ـي هناك حديث فـهاية هذه الـحلقات سيكون لـي نـنعم ف ،أكثر حول هذا الـموضوع

ي موضوع ظهور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه قد أورد بعضًا من النماذج واألمثلة ـالكالم فيما يتعلق ف
هاية الكالم فيها وهو الـحديُث عن ـى نـى وصلنا إلـهُة األولإذًا الـج، والنصوص من الـمستخرجات الـجفرية

ى أن هذا العصر هو ـالـحديُث عن الـمستخرجات وعن النصوص الـجفرية والتـي ُتشري إل ،الـجفر العلوي
 .عصر ظهور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

ها مسألة ظهور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه ـحُث من خاللـي أِلُج إليها والتـي أبـالـجهة الثانية الت
أحاديُث أهل ، معنيـي واآلل صلوات اهلل وسالمه عليهم أجـهي الروايات واألحاديُث التـي وردت عن النب

جاميع كثرية من كلمات أهل البيت ـهناك م، البيت التـي أخربونا فيها وَحّدثونا عن إمام زماننا وعن ظهورهِ 
وعن الظهور والـمالبسات الـمحيطة بـهذا خربنا عن شؤون إمام زماننا ُـ تُنبئنا وتديث عندنا ي كتب الـحـف

ى تفصيٍل ـحتاُج إلـيفالـحديُث عن عالمات الظهور أنا هنا ال أريد الـحديث عن العالمات ، الربنامج الكبري
ال أريد الدخول إليها اآلن  ي البحث أناـى قواعد معينة فـحتاج إلـوالـحديُث عن عالمات الظهور ي، طويل
البحث هنا ال يدور حول  لكنَّ من عالمات الظهور  اً ى مسألٍة مهمة قد تكون جزءـي أوجه النظر إلـلكنن

تومة قطعًا أهُم العالمات ـحـحتومة أو غري مـعالمات م، عالمات الظهور حول عالماٍت عامة أو خاصة
تقع فلن أستفيد منها  إذا ملما ُيستفاُد منها إذا ما وقعت ـالعالمات الـمحتومة إن، هي العالمات الـمحتومة

الصيحة ما وقعت فحينما ، ي حني الـحديث عن الصيحةـيعن، ي إثبات أن هذا العصر هو عصر الظهورـف
ها أن ـي جهاٍت أريُد من خاللـي حديثي فـحدث عن الصيحة فأيُّ شيٍء سأنتفُع من ذلك فـأريد أن أت

  .أو ليس بعصر الظهورصر هو عصر الظهور أستكشف أنَّ هذا الع
يقع  الـحديث عن قتل النفس الزكية ال ينفع ألن هذا الـحدث مل، ال ينفعقطعًا الـحديث عن الصيحة هنا 

ه أساسًا ألننا ما أالسؤال منش، وإذا وقع فحينئٍذ صار عالمة وواضح حينئٍذ أن العصر هو عصر الظهور
، أم هو عصٌر آخرحتمية لذلك نـحن ال نعلم هذا العصر هو عصر الظهور ـشاهدنا وما وقعت العالمات ال

ي الـجهات الفاعلة العناوين التـي ـالبحث يكون ف ؟ي روايات وأحاديث أهل البيتـإذاً أين سيكون البحث ف
 جموعة من العناوينـعندنا م، ي مسرح األحداثـماعات فاعلة فـشخصيات أو ج أوتتحدث عن جهات 

 :نتحدث عن هذه العناوين
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 .الدجال :العنوان األول
 .يـالـخراسان :العنوان الثاين

 .يـالسفيان :العنوان الثالث
 .يـاليمان :العنوان الرابع

مكننا أن ـيهذه العناوين هي العناوين الـمهمة التـي لو فهمنا الروايات التـي تدور حول هذه العناوين 
  .أو ليس بعصر الظهورنستكشف أن هذا العصر هو عصر الظهور 

وحينما العنوان األول الدجال وهو من أكثر العناوين التـي تـحدثت عنها الروايات ، أبدأ اليوم بالعنوان األول
حدثت واهتمت ـقطعًا روايات الـمخالفني ت، ى رواياتناـى روايات الـمخالفني وإلـأقول الروايات هنا ُأشري إل

ي قضية الدجال وسيتضح ـي رواياتنا ليس هناك من اهتماٍم واسع فـنـحُن ف، ي قضية الدجالـبشكٍل واسع ف
الدجاُل عنواٌن كبري ستتضح  ؟وما الـمراد من الدجال ؟نـهتم بقضية الدجال ِلماذا نـحُن مل ،أكثرالـموضوع 

كلمات الـمعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم من خالل البحث ومن خالل تتبع  الصورة شيئًا فشيئًا 
ي ـحدث وبقية الكالم يأتينا فـي هذا اليوم تكفي للحديث عن الدجال سأتـمعني وال أعتقد أن الـحلقة فـأج

 .ىـحلقة يوم غد إن شاء اهلل تعال
ي ـمعنـى الدجال فألننا إذا عرفنا  ؟ي اللغة ماذا تعنـيـالدجال ف، أواًل لنلقي الضوء على معنـى كلمة الدجال
ي أصلها ـي لغة العرب فـالَدَجل ف، من الَدَجلي اللغة ـالدجال ف، اللغة سنستكشُف أشياء حول هذا العنوان

ها تطلي بدنُه بالقري ـج البعري إذا أصابُه الـجرب أنـالعرب كانت تعال، ي بالقريـهي طالء البعري بالقطران يعن
ي ـمثابة البيطري فـي بـقطعاً ليس كل شخص البد أن يكون له خربة يعنالذي يقوم بـهذه العملية ، بالقطران

، هو هذا الدجاليسمى دجال الذي يقوم بعملية طالء البعري بالقطران ، زماننا هذا يُعالـج احليوانات
حيث ـالدجال الذي يقوم بعملية طلي البعري إلشفائه أو لعالجِه أو لتضييع جربه أو لـمنع انتشار جربِه ب

ألن  ؟مي الذي يقوم بـهذا العمل دجالـِلماذا سُ ، تشر ويسبب العدوى لبقية الـِجمال فُيطلى بالقطرانين
فقيل لـهذا الذي يغطي جرب البعري قيل له ي غطاه ـَدَجَل الشيء يعن، ي لغة العرب هي التغطيةـالَدَجل ف

يغطي عيب البعري ، البعريفهو هنا يغطي مرض ، عملية تغطية، عملية تدجيل ودجلدجال والعملية 
ي  ـي كتب التأريخ وفـهُر ِدجلة كما فـقيل له ن، هر دجلة قيل له ِدجلة ويقال أيضًا َدجلةـبالقطران ولذلك ن
يفيض على جانبيِه فيغطي األرض التـي حوله ، هر دجلة كثري الـماء وهو كثري الفيضانـكتب اللغة ألن ن

هر دجلة بسبب كثرة مياهِه وكثرة ـن، يَُدجُِّل األرض قيل له دجلةي هو ـيعنفألنه يغطي األرض التـي حوله 
  .هر دجلةـفيضانِه فيفيض مائُه على جانبيه فُيغطي األراضي على جانبيه تتغطى بالـماء فقيل له ن

أو دّجلُت ِغمد سيفي حينما أقول دجَّلُت سيفي ، ماء الذهبـأسٌم من أسي لغة العرب ـالدجاُل أيضًا ف
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حينما ماء ماء الذهب ـوالدجاُل من أسماء الذهب ـلذلك الدجال هو من أس، سيفي بالذهب أغلف ِغمد
ألن ماء الذهب حينما ، ماء ماء الذهبـالدجاُل من أس، فإننا قد دجلناه بالدجالنطلي شيئًا بالذهب 

مل ـوالذي يُظِهرُه أجخفي شيئًا ويُظِهر شيئًا ُـ إذًا الدجال هو الذي ي، يُطلى به شيء سُيخفي الشيء تـحتهُ 
فإنه قد ي الدجال فيطلي البعري األجرب فإن هذا القطران أفضل من الـجرب ـحينما يأت، خفيهُـ من الذي ي

مناً من ماء ـأقل ثفإننا قد غطينا شيئاً وحينما نغلف شيئاً بالذهب أو نطلي شيئاً بالذهب ، غطى شيئاً معيباً 
من ، ل هي عملية تغطية ولذلك يُقال للكذاب عند العرب دجالإذاً عملية التدجي، الذهِب أو من الذهب

إذاً اتضحت ، ال له دجالقيغطيها بكالمِه فيُ ألن الكذاب يغطي الـحقيقة  ؟ي الدجال الكذاب ِلماذاـمعان
هذا هو ، له شيٌء واضح وهذا الشيء الواضح غري الشيء الـمخفي، الدجال له ظاهٌر وله باطنالصورة 

 .لكلمة الدجال الـمعنـى اللغوي
ي من ـدعني روايات أهل البيت ـي الـحديث حينما نريد أن نبحث عن كلمة الدجال فـف، ي الـحديثـأما ف

ي ـف، ي روايات أهل البيت الدجال هو أسٌم وعنواٌن يُطلق على مصاديق كثريةـف ،اآلنروايات الـمخالفني 
هذا ، ي على ذكرهِ ـالقدرات من األوصاف وسنأت خلوٍق عندُه منـروايات أهل البيت الدجال أُطِلَق على م

هذا الذي له ، ي الرواياتـالذي له عنٌي واحدة يسري معُه جبٌل من نار وجبٌل من ثريد التفاصيل الـمذكورة ف
ي ـهناك مـخلوق له قدرات هائلة أُطلق عليه ف، يـخطوتِه مثاًل سبعون ميل وأمثال هذه الـمعان مار مسريـح

وأُطِلَق الدجال ، حراف األُمَّةـوأُطلق الدجال أيضًا على أشخاص آخرين يكونون سببًا الن، الروايات دجال
الدجال إذًا هو عنواٌن متحرك ليس شخصاً ، من يدعون التشيع والوالء لعليٍّ وآل عليّ ـعلى مـجموعٍة م

الوالء ألهل البيت وأخرى عون تارًة يُطلق على من يدّ ، الدجال عنوان متحرك، واحدًا ليس مصداقًا واحداً 
ما ـي يوٍم من األيام وربـي من النواصب وأخرى يُطلق على ُقدرات وقوى هائلة ستكون فـيُطلق على ناصب

  .ى دولة من الدول وغري ذلكـحضارٍة من الـحضارات إلى ـإشارة إل
ملك إطالعًا على ـال يبـمعنـًى واحد مشتبه حصر الدجال ـالذي يريد أن ي، إذًا الدجال عنوان متحرك

عنوان أُطلق على أكثر من ، حديث أهل البيت يُطلق الدجال على أكثر من معنون، حديث أهل البيت
متلك هذه ـاهتمامًا كبريًا الدجال الذي هو ييولوا الدجال  ملأهُل البيت صلوات اهلل عليهم ، معنون

هل البيت ال يوجد هناك اهتمام لـهذا ي حديث أـف ،الـمخالفون اهتموا بـهذا الدجال، هائلةـالقدرات ال
ي روايات أهل البيت هناك تـحذير من شيعٍة ومن موالني ألهل البيت تكون ـأصاًل ف، الدجال بشكٍل واضح

ي الـحلقة القادمة ال أعتقد أن الوقت يكفي إليرادها ـما فـربالروايات  وستأتينافتنتهم أشد من فتنة الدجال 
ي روايات أهل البيت من شيعٍة من أُناس يدعون التشيع والوالء ألهل ـالتحذير فأصاًل ، ي هذه الـحلقةـف

ملك قدرة ـالروايات حذرت من هذا الدجال الذي ي، ي الرواياتـوستأتهؤالء أكثر خطراً من الدجال البيت 
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  ؟ِلماذاي هذه القضية ـكبرية لكن الـمخالفني جعلوا ُجل اهتمامهم ف
هائلة ـعنوانًا واحد هو هذه الـجهة التـي تـملك هذه القدرات الجعلوا الدجال ـأرادوا أن يقضية سياسية 

يكن قد رأى  ملوحاولوا أن يركزوا على أن الدجال ي القضية اليهودية ـمـحصوراً فوحاولوا أن يـجعلوا الدجال 
حراف ـقضية االن، ي مكةـي الـمدينة وفـولن يدخل مكة والـمدينة أيضاً ألن الـمشكلة بدأت ف مدينةـمكة وال
وما دخل مكة ال يدخل مكة والـمدينة  هذا الرتكيز على أن الدجال، ي مكة والـمدينةـف ؟نتاأين ك

قد ، كلمة دجالجمعُه البعض  ـأو دجال من الدجاجلة كما يما يكون دجال من الدجالني ـرب، والـمدينة
وهو ذلك الدجال الذي ال يدخل مكة والـمدينة أمَّا الرتكيز على عنواٍن واحد يكون دجال من الدجالني 

ملك قدرات هائلة والذي يبدو دولة من الدول الكربى حضارة من الـحضارات الكربى الرتكيز على هذا ـي
ي ـمن خالل البحث ف، ستتضح الصورة شيئًا فشيئاً  إخفاء لقضية الدجال ألن الدجال عنوان متحرك

هم وفيما جاء ـي كتابـهم فـي قرآنـي عقيدة أهل البيت فـي رواياتنا ومن خالل البحِث فـوفروايات الـمخالفني 
، والدجال ليس هو بشخٍص واحد وليس هو بـمصداٍق واحدالدجال عنوان متحرك  من العرتة الطاهرة

الدجال ، الدجال ليس بشخص إذاً ، الـمشروع اإلبليسي هو مشروع الدجال، ي أصلِه هو إبليسـالدجال ف
مشروع وهذا واضح من خالل تفحص اآليات وكذلك تفحص الروايات الدجال مشروع وهذا الـمشروع له 

الدجال هو الـمشروع الذي ُوضع ، فروع كثرية وله مصاديق كثرية وله أُناس كثريون يـخدمون هذا الـمشروع
  .الـمشروع الـمهدوي هو الـمشروع اإللـهي، مهدويـألجل أي شيٍء؟ ُوضع ألجل إبطال الـمشروع ال

مه اآليات ـي هذا الـمشهد الذي ترسـى سورة الـِحجر لندقق النظر فـإل ى القرآن الكرميـحينما نذهُب إل
 :اآليات ترسم لنا مشهداً ، ى اآلية الرابعة واألربعنيـي سورة الـحجر من اآلية الثامنة والعشرين إلـالقرآنية ف

ن رُّوحِي فَقَعُواْ بُّكَ لِلْمَالَئِتَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِوَإِذْ قَالَ رَ}

  .{اجِدِينَلَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَآلئِتَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِالَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَتُونَ مَعَ السَّ

ى ـإال إبليس أب :ما قالت اآلية {إِالَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَتُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ}ميلة العبارة القرآنية ـالعبارة جداً ج

إِالَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن } أن يكون من الساجدين ألن الساجدين كانوا مالئكة وإبليس ما كان من الـمالئكة

بَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ يَتُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَالَّ تَتُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِ

يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أاَلَّ تَتُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ }ى ـعناد مع اهلل سبحانه وتعال، ِعناد واضح {مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

* قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ  قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
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* قَالَ رَبِّ بِمَا * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ  فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ * قَالَ رَبِّ

  .{أَغْوَيْتَنِي ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِنيَ

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي }خفي شيئًا ورائُه ُـ ء يالتزيني شي، أُزيننّ ، هذا هو برنامج الدجال

حيلٍة ـالغواية إرشاٌد بكذٍب وب، والغواية كذلك {وَألُغْوِيَنَّهُمْ} ُأخفي شيئاً وراء هذا التزيني، تزيني {األَرْضِ
مشروع ، آخر وهذا هو الدجال؟ إظهاُر شيٍء وإخفاُء شيٍء والـُخداع ما هوالغواية هو الـُخداع ، داعُـ خـوب

 الْمُخْلَصنِيَقَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعنِيَ * إاِلَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ } الدجال من هنا بدأ

عن ي ـي الـمصحف وبـحسب قراءة الكافـبـحسب القراءة الـموجودة ف {* قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ

ى عليٍّ صلوات اهلل ـالقضية رجعت إل {قَالَ هَذاَ صِراطُ عَليٍّ مُسْتَقِيم} :اإلمام الصادق عليه السالم
شيء  وتـحتهُ هناك شيء ظاهري ، تزيني، ألغوينـَُّهم، ألزيننَّ  :برنامج الدجال بدأ من هناإذًا ، وسالمه عليه

* قَالَ هَذَا  إِالَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ}حت الـُخداع شيٌء آخر ـهناك شيء ظاهري وت، غواية ُخداع، آخر

قَالَ هَذاَ صِراطُ  :يـي الكافـوقراءة الصادق ف ،صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ :قراءة الـمصحف {مُسْتَقِيمٌ صِرَاطٌ عَليَّ

 . عَليٍّ مُسْتَقِيم
 :ي بسندهِ ـرضوان اهلل تعاىل عليه ينقل عن الكافي ـهذا الـجزء الرابع من تفسري الربهان لسيدنا هاشم البحران

 .{}قَالَ هَذاَ صِراطُ عَليٍّ مُسْتَقِيم :الـحكم عن أبي عبد اهلل عليه السالمبن  عن هشام
وسالمه عليه قال سألتُه عن عن أبي حمزة الُثمالي عن أبي عبد اهلل صلوات اهلل  :وينقل رواية أخرى

 :قال -ي الـمصحف ـبـحسب القراءة الـمعروفة ف - {ذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌقَالَ هَ} :وجل قول اهلل عزَّ 
 :قال - ى جواب اإلمام الصادقـانتبهوا إل، علي   - هو واهلِل الـميزاُن والصراُط الـمستقيم، هو واهلِل علي  
 .واهلِل الـميزاُن والصراُط الـمستقيمهو ، هو واهلِل علي  

مئة منقبة ألمري ـبأو كتاب معروف بالـمناقب الـمئة  ،ينقل رواية من مناقب أمري الـمؤمنني البن شاذان
 :قالعن إمامنا الصادق عن آبائِه عن أمري الـمؤمنني ، الـمنقبة الـخامسة والثمانون، الـمؤمنني البن شاذان

أنَت أبي طالب بن  إنَّك ال تزاُل تقول لعليِّ  :النبي صلى اهلل عليه وآله فقال خطاب إلىـالبن  قام عمر
، هذا اإلشكال هَو هو - منزلة هارون من موسى وقد ذكر اهلل هارون فـي القرآن ولـم يذكر عليَّاً ـمني ب
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 - نفس الكالماألسالف كانوا يقولون اآلن األحفاد يقولون ، اآلن األسالف واألحفاد نفس الكالم يقولونه
منزلة هارون من موسى وقد ذكر اهلل هارون فـي ـأبي طالب أنَت مني ببن  إنَّك ال تزاُل تقول لعليِّ 

ي ما ـيعن - :يا غليظ يا إعرابي إنََّك ما َتسمُع ما يقول :خاطباً ُعمرـفقال النبي م القرآن ولـم يذكر عليَّاً 

فقد  ي القرآنـإذا كان اهلل ذكر هارون ف - عَليٍّ مُسْتَقِيم{ }هَذاَ صِراطُ -ي القرآن ـتسمع ما يقول اهلل ف

 - } هَذاَ صِراطُ عَليٍّ مُسْتَقِيم { :يا غليظ يا إعرابي إنََّك ما َتسمُع ما يقول -ي هذه اآلية ـذكر عليَّاً ف

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ } ، {مُسْتَقِيمقَالَ هَذاَ صِراطُ عَليٍّ } :ي مرت علينا قبل قليلـى اآلية الكرمية التـإشارة إل

ناها بقراءة الـمصحف ونـحُن نقرأها بقراءة الـمصحف ألن األئمة أمرونا قال وحتـى لو قرئ {عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ

 {قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ}إمامنا الصادق وقال إمامنا الباقر أئمتنا قالوا أقرءوه كما يقرئه الناس 
  .وال غري عليّ فالصراط الـمستقيم علي  صلوات اهلل وسالمه عليه 

من الغاوين من  - إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ *}

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ  -من الغاوين من الذين ُخِدعوا ومن الذين َخدعوا أيضًا ، الغواية وقلنا الغواية الـُخداع

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ألُزَيِّنَنَّ } :إذاً القضيُة تبدأُ من هنا {أَجْمَعِنيَ * لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّتُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ

ي قصر ـي خطبتها التـي خطبتها فـولذلك العقيلة ف، هم من فوقـتزيني سأطلي األمر ذهباً ل {رْضِلَهُمْ فِي األَ
، مار السقيفةـمرة من ثـيزيد ما هو إال ث، ي أمية وعن السقيفةـلعنة اهلل عليه وهي تتحدُث عن بنيزيد 

ها الـملعونة ـمرتـثونة عهذه الشجرة الـملها الـملعونة ـمرتـها الـخبيثة ثـمرتـمرت فكانت ثـالسقيفة شجرة خبيثة أث
ي أمية وللحال الذي كانت عليه األُمَّة كفضٍة على ـي وصفها لبنـفلذلك العقيلة صلوات اهلل عليها ، يزيد

ذلك هو الربنامج ، ي القرب جيفة وهناك فضة ُوضعت على هذا القربـوماذا يوجد ف، ملحودة قرب، ملحودة
* قَالَ هَذَا  ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِنيَ* إِالَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ}ي مشروع الدجال ـالدجال

مَ لَمَوْعِدُهُمْ وَإِنَّ جَهَنَّ -صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ *

كيف ،  ي ذكر عليٍّ ـويأت تالحظون أن الصورة تتحدث عن برنامج الدجال، هذا الكالم نفسهُ  {أَجْمَعِنيَ
الصراط الـمستقيم علي  هذا من بديهيات الكتاب  ؟كيف جاء ذكر الصراط الـمستقيم  ؟جاء ذكُر عليٍّ 

 :قالمرَّ علينا كيف أن اإلمام يُقسم إمامنا الصادق ، ي فكر العرتة الطاهرةـفي فكر أهل البيت ـف الكرمي
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والتـي تنبُع من  ى العرتة الطاهرةـهذا من أصول العقيدة التـي تنتمي إل - يمقِ تَ سْ الـمُ  راطُ علي  واهلِل هو الصِ 
ى ـأولإذا أردت أن تفهم القرآن هناك قواعد ، مـي الكتاب الكريـهذا قانوٌن ف، عيون العرتة الطاهرة الصافية

ي هذا ـفهنا نالحظ ف، هذه القواعد أينما جاء ذكُر الصراط الـمستقيم إنَُّه علي  صلوات اهلل وسالمه عليه
 ؟ أي مشروع، هذا الـمشروعهذا الربنامج ي مواجهِة ـأنَّ الصراط الـمستقيم فالـمشهد 

إذاً هناك  {* قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِالَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ ،ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِيَنَّهُمْ }

إذاً هناك  {إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ}مُه برنامج الغاوين ـمُه الصراُط الـمستقيم وهناك برنامٌج أسـبرنامٌج أس
مُه ـى إبليس أسـمُه الصراط الـمستقيم وهناك مشروٌع ينتمي إلـى عليٍّ أسـهناك مشروٌع ينتمي إلمشروعان 

الـمغطي الذي ، الغاوي من الغواية من الـخديعة، الـُمغطيدجال المٌع لغاوي والغاوي هو ـجمشروع الغاوين 
 .يغطي الـحقائق بشيٍء آخر فُيخفي العيوب

إِذْ قَالَ } :وهي اآلية الثامنة والثمانون ي السورةـى آخر آية فـإلمن اآلية الـحادية والسبعني ي سورة ص ـف

جِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِتَةُ رَبُّكَ لِلْمَلَائِتَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِنيٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَا

وَكَانَ مِنْ الْتَافِرِينَ * قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَتْبَرَ 

  .حن العالونـن :إمامنا الرضا يقول، العالون هم علي  وآُل عليّ  {أَسْتَتْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِنيَ
السماء صدر عليهم الـحكم بالسجود آلدم ! كل أهل ؟يشملهم حكم السجود هم العالون الذين مل من

جاء ذكُر  {أَسْتَتْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِنيَ}وهم العالون لكن هناك مـجموعة ما ُحِكَم عليها بالسجود 
وهنا ، الصراُط العليّ ، ي سورة الـحجر جاء صراُط عليٍّ مستقيمـي تلكم اآليات السابقة فـي فـيعن، عليٍّ هنا

  .علي  وآُل عليّ  {أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِنيَ}الـحديُث عن العالني 

 عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِنيٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ}

عِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ فَبِ* قَالَ رَبِّ 

وَالْحَقَّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ  إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِنيَ * قَالَ فَالْحَقُّ - برنامج الدجل، برنامج الغواية - أَجْمَعِنيَ

قُلْ مَا أَسْأَلُتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ  -ي الكالُم عن األجر ـمَّ يأتـثُ  - جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِنيَ
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 ؟ي صلى اهلل عليه وآله عن أي أجٍر سألـالنب، عن األجرالـحديُث  {الْمُتَتَلِّفِنيَ * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِنيَ

قُلْ مَا أَسْأَلُتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَتَلِّفِنيَ * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِنيَ }األجُر واضح معروف الـمودَّة 

وهناك الربنامج تالحظون الربنامج واضح هناك الربنامج اإلبليسي برنامج الدجل  {*وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِنيٍ
ي آيات ـلذلك البُحُث ف، وهنا مربط الفرسالقضيُة من هنا بدأت وهنا تدور ، العلوي الصراط الـمستقيم

وع عن حقيقة أن الدجال مشر  ؟عن أي حقيقة ي كلمات الـمعصومني يُنبئنا عن هذه الـحقيقةـالكتاب وف
قادة ، خلفاء، حضارات، حكومات، الدجال عنوان يقع تـحت هذا العنوان دول، وليس شخصاً 

منذ  ٌل تطبقه عرب التأريخو بليسـي وله أناٌس وداإلمشروٌع الـالدجال مشروع وهو ، شعراء، فقهاء، عسكريون
كانت من   الرسـميةُ  البدايةُ  ؟كانتلكن البداية الرسـمية متـى  ، زمان النـبـي صلـى اهلل عليه وآله وإلـى يومنا هذا

  .ك كانت البداية الرسـمية للدجالهنا، سقيفة بنـي ساعدة
نان مفاتيح الـجِ  هو هذا ،نـحن علـى سبيل الـمثال حني نذهُب إلـى أدعية شـهر رمضان فـي األدعية النـهارية

َعلَـى مـَُحمٍَّد وآِل مـَُحمَّد  َصلِّ  ُهمَّ لَّ الَ  :الطبعة الـمعروفة الـمخطوطة بـخط اليد 302 :صفحةعندي 
، التزينياية فـي و هذه الوسائل الشيطانية فـي العمل فـي الغ - َوَأعْذنِـي ِفيِه ِمَن الَشْيطَاِن الَرِجـيم َوَهْمزِه

 - وَلْمزِِه َونـَْفِثهِ َوَأعْذنِـي ِفيِه ِمَن الَشْيطَاِن الَرِجـيم َوَهْمزِه  -يل جدهذه العملية عملية التـ ألغوينَّ  نَّ ألزين
َوْسَوَسِتِه َوتـَْثبِيِطِه و  َوَهْمزِه وَلْمزِِه َونـَْفِثِه َونـَْفِخهِ  -هذه كلها تـحتاج إلـى شرح لكننـي ال أملك وقتاً لشرحها 

َنِتِه َوَشرَِكِه َوَأْحَزاِبهِ وََكْيِدِه َوَمْكرِِه َوَحَبائِِلِه َوُخَدِعِه َوَأَمانِي   َوأتْـَباِعِه َوأْشَياِعِه َوَأولِياِءِه َوُشرََكائِِه  ِه َوُغرورِِه َوِفتـْ
  ؟أيُّ برنامٍج هذا - َوَجـِميِع َمَكاِئِدهِ 

كل ،  علماء، فيه خطباء، فيه فقهاء، فيه دول، فيه حضارات، فيه مؤسسات، برنامج كبري، برنامج واسع
َوَأعْذنِـي ِفيِه ِمَن الَشْيطَاِن الَرِجـيم  -هذه وسائل الشيطان ، فيه كل شيء، فيه تكنولوجيا، شيٍء فيه

ْثِبيِطِه وََكْيِدِه َوَمْكرِِه َوَحَبائِِلِه َوُخَدِعِه َوَأَمانِي  و  َوَهْمزِه وَلْمزِِه َونـَْفِثِه َونـَْفِخهِ  َنِتِه َوْسَوَسِتِه َوتـَ ِه َوُغرورِِه َوِفتـْ
عنده شركاء أيضاً و  - تْـَباِعِه َوأْشَياِعِه َوَأولِياِءِه َوُشرََكائِهِ َوَأْحَزاِبِه َوأ -بعد ذلك تأتـي الـمؤسسات  - َوَشرَِكهِ 

شركاء يعنـي هم متساوون معه فـي ، يعنـي هناك له أتباع وأحزاب وأولياء وعنده شركاء - َوَجـِميِع َمَكاِئِدهِ  -
يعنـي ال تنتـهـي العناوين هنا عند هذه العناوين وإنـما  - َوَجـِميِع َمَكاِئِدهِ  - مث، التـخطيط وفـي الربمـجه

  .وين إبليس فـي أدعية شـهر رمضانهذه عنا، العناوين مفتوحة وجـميع مكائده
، الـمشروع الذي كان فـي مواجهة الصراط الـمستقيم، نأتـي إلـى عناوين السقيفة بداية الـمشروع الدجالـيل

هذه الطبعة طبعة دار إحياء الرتاث العربـي  360 :صفحة، خامس والثمانونهذا هو بـحار األنوار الـجزء الـ
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الـمؤمنني الـمعروف بدعاء  الـحديث رقم خـمسة قنوت أمري، الطبعة الثالثة الـمصححة 3892 :سنة
 بألف حٍد وحننيالصنمـني وورد فـي الروايات إن الداعـي به كالرامـي مع النـبـي صلـى اهلل عليه وآله فـي بدٍر وأُ 

الذي يقرأ هذا الدعاء إن كان فـي قنوت الصالة كان قنوتًا ألمري الـمؤمنني وأصحاب الـخربة ، ألف سـهم
اآلن إذا كان ، فـي كتب األدعية يعرفون بأن هذا القنوت هو من أصح القنوتات التـي وردت عن األئمة

فـي كتابات بعض العلماء بأن هذا مثل ما رأيت ، بعض الناس اآلن يشككون فيه هذه قضية راجعة لـهم
لـهذا الكاتب لـهذا الـمتحدث بأنك ليس  وأقول لـهذا العامل، يكن قد أورده الشيخ الـمجلسي الدعاء مل

أنت ربـما رجعت إلـى كتاب الدعاء فـما وجدت ، علـى علٍم بـما جاء فـي البـحار لذلك تقول هذا الكالم
هذا هو كتاب الصالة فـي باب القنوتات الطويلة ذكره ، ت الصالةلكن هذا مذكور فـي قنوتا، هذا الدعاء

البلد األمني موجود عندي النسخة األصلية والنسخة الـمكتوبة ، البلد األمني الشيخ الـمجلسي نقاًل عن
لكننـي ما جئت به جئت بالبـحار حتـى إذا كان بعض الـمشاهدين مـمن يسـمع من مثل هذا ، بـخط اليد

أنا هنا ال أريد أن أقرأ الدعاء بكامله وإنـما أشري ، بأن الدعاء موجود فـي كتاب بـحار األنوارالكالم يرى 
  ؟ماذا صنعت السقيفة، إلـى موطن الـحاجة مثل ما قرأت فـي دعاء شـهر رمضان

اهلل سبحانه وتعالـى  الـخطاب مع - َخاَلَفا َأْمَرك َوأَنَكَرا َوْحَيك - ؟رموز السقيفة ماذا فعلوا - َخاَلَفا َأْمَرك
َعاَمك َوَعَصَيا رَ  - التـحريف  - فَا ِكَتاَبكا ِديـَْنك َوَحرَّ ُسوَلك َوقـَلَّبَ َخاَلَفا َأْمَرك َوأَنَكَرا َوْحَيك َوَجَحَدا إنـْ

 فَا ِكَتاَبك َوَعطَّاَل أْحَكاَمكَوَحرَّ  - طامة الكربى فـي الـتحريف الـمعنويال، الـمعنوي ليس التحريف اللفظـي
 - بَا ِباَلَدك وَأْفَسَدا ِعَباَدكَوالََيا َأْعَداَئك َوَخرَّ و  كَوأَْبَطاَل فـََرائَضك َوأْلَحَدا فـِي آيَاِتك َوَعاَديَا أُولِيائَ 

َخاَلَفا َأْمَرك  -تالحظون الفقرات أكثر من الفقرات الـموجودة فـي الدعاء الذي قرأته عليكم قبل قليل 
فَا ِكَتاَبك َوَعطَّاَل أْحَكاَمك َوأَْبَطالَ ا ِديـَْنك َوَحرَّ ُسوَلك َوقـَلَّبَ ا إنـَْعاَمك َوَعَصَيا رَ َوأَنَكَرا َوْحَيك َوَجَحدَ 

فـََقْد َأْخَربَا ، بَا ِباَلَدك وَأْفَسَدا ِعَباَدكَوالََيا َأْعَداَئك َوَخرَّ و  كفـََرائَضك َوأْلَحَدا فـِي آيَاِتك َوَعاَديَا أُولِيائَ 
 َقا َسـَمائه بَِأْرِضه َوَعالِيُه ِبَساِفِله َوظَاِهَرُه بَِباِطِنه َواْسَتئَصاَل أْهَلهابَه َونـََقَضا َسْقَفه َوأْلحَوَرَدَما بَ بـَْيَت النُُبوة 

َواْسَتئَصاَل أْهَله َوأبَاَدا أْنَصارَه َوقـََتاَل أْطَفاَله َوأخَلَيا ِمْنبَـَرُه ِمن  -وأي استئصاٍل أكثر من قتل فاطمة  -
ُكِل ُمْنَكٍر أَتـَُوه َوَحقٍّ َأْخَفوه َوِمْنَبٍر َعْن   - يتـحدث الدعاء مث - َوارِثِه َوَجَحَدا نـُبـَُوتَه َوأْشرََكا ِبرِبِهَماو  هَوصيِ 

، صادق طردوه يعنـي أبا ذر - وه َوَطرِْيٍد آَوُوه َوَصاِدٍق َطَرُدوهذَولِـيٍّ آو  َعَلوه َوُمَناِفٍق َوَلُوه َوُمؤِمٍن َأْرَجوه
ُكِل ُمْنَكٍر أَتـَُوه َوَحقٍّ َأَخَفوه َوِمْنَبٍر َعَلوه َوُمَناِفٍق َولَّوه َوُمؤِمٍن  -الـحكم وأبوه بن  وطريد آووه يعنـي مروان

 موجودة فـي كتب التأريخ فـي كتب القوم جة إلـى شرح وهناك وقائع تأريـخيةهذه العبارات بـحا - َأرَجوه
ُكِل ُمْنَكٍر أَتـَُوه َوَحقٍّ َأْخَفوه َوِمْنَبٍر َعَلوه  -هذه الـمعانـي تشري إليها ، واضحة تشري إلـى هذه الـمعانـي
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َولِـيٍّ آذوه َوَطرِْيٍد آَوُوه َوَصاِدٍق َطَرُدوه وََكاِفٍر َنَصُروه َوإَماٍم قـََهُروه َوَفرٍض و  َوُمَناِفٍق َوَلُوه َوُمؤِمٍن َأْرَجوه
وَكِذٍب َدلَُّسوه  أْبَدُعوه ُبوه وَُكْفرٍ لَّ ْضَمُروه َوَدٍم أراُقوه َوَخَبٍر َبْدُلوه َوُحْكٍم قَـ أ يَـُروه َوأَثٍر أْنَكُروه َوَشرٍّ غَ 

َوإِرٍث َغَصُبوه َوِفـيٍء اقْـَتطَُعوه َوُسْحٍت َأَكُلوه َوُخْمٍس اْسَتَحُلوه وبَاِطٍل أَسُسوه َوَجُوٍر َبَسطُوه َوظُْلٍم 
هلل  - ُموه َوَحَراٍم َحلَُّلوه َونَِفاٍق أسَُّروه َوَغْدٍر أْضَمروهَقُضوه َوَحاَلٍل َحرَّ َوَعْهٍد نَـ َوعٍد أْخَلُفوه و  َنَشُروه

تَـُقوه  - كل هذا الظلم جرى علـى عليٍّ وآل عليّ   أنت يا عليّ  َونَِفاٍق أسَُّروه َوَغْدٍر أْضَمروه َوَبْطٍن فـَ
َمَزقُوه  وَصكٍّ  -هذا الصك الذي كتبه مـَُحمٌَّد صلـى اهلل عليه وآله لفاطمة  - َوِضْلٍع َكَسُروه وَصٍك َمَزُقوه

 .َمَنعوه وإَماٍم َخاَلُفوه َعزوه َوَعزِيٍز أَذُلوه َوَحقٍّ َوَشْمٍل َبَددوه و َذلِيٍل أ
 ارــــــــــــظـــتــَن االنــــوَك مِ ـــــــبُّ ــــحِ ـــذاَب مُ    رارـــإلـى ما السِ  م  ـَمر التَ ـيا قَ 

 عد طول استتاربَ  اءتْ ضَ  مسِ كالشَ    اــــنـَ نـَ يما بَ  كَ ـــهَ جْ ى وَ رَ ى نَـ ـتمَ 
 ارـــــــا وهـي نـــهـونـاٍف لـــص اءِ ــــمــالـك     وذةً ـحشْ مَ  كَ ـيضَ رى بِ تـى نَ مَ 
 ارـــــــــبــغـر الـــــيــثــتــدوا فـــــعــر تــــصـنـالـب   ةً ـومــــسو ـلك مُ ـرى خيـتـى نَ مَ 

 ارـــــــــــظـــتـــَن االنـــوَك مِ ـــــــبُّـــــحِ ــذاَب ُمـ   رارـــإلـى ما السِ  مِّ ـَمر التَ ـيا قَ 
تَـُقوه َوِضْلٍع َكَسُروه وَصكٍّ   أَعزوه َوَعزِيٍز أَذُلوه َوَحقٍّ َمَزُقوه َوَشْمٍل َبَددوه و َذلِيٍل  َوَغْدٍر أْضَمروه َوَبْطٍن فـَ

ٍة َغيَـُروَها َوَأْحَكاٍم َعطَُلوَها َوَأْرَحاٍم وها َوَفرِيَضٍة تـَرَُكوها َوُسنَّ ِبُكِل آيٍَة َحَرفُ  .....َمَنعوه وإَماٍم َخاَلُفوه 
َنٍة أَْنَكرُ ُموَها َوَوِصيٍة َضيـَّ َقطَُعوَها َوَشَهاَداٍت َكتَ  َلٍة ُعوَها َوأََيَماٍن َنَكُثوَها َودَعوًى أَْبطَُلوَها َوبـَيـْ وَها َوِحيـْ

النـبـي الـحادثة معروفة بعد رجوعه من  لتالعقبة التـي أرادوا ق - َأْحَدثُوَها َوِخيانٍَة أوَرُدوَها َوَعَقَبٍة أرتـََقوَها
 هـي األحجار الكبرية أو ما صنعوهدباب هـي جـمٌع لدبة أو جـمٌع لدبابة و  - َوِدبَاٍب َدْحَرُجوَها -تبوك 

ها حصًى بـحسب ما جاء فـي كتب التأريخ جاءوا بكراٍت من جلوٍد مصنوعة من جلود الـحمري وحشوّ 
هذه التفاصيل مذكورة فـي كتب التأريخ ، ووضعوها فـي طريق ناقة النـبـي كـي تعثر فيها وتسقط فـي الوادي

أزياف جـمٌع  - يَاٍف َلزُِموَهاَوِدبَاٍب َدْحَرُجوَها وَأزْ  -وما عندي وقت أن أدخل فـي كل هذه التفاصيل 
يف وأنا هنا ال أريد أن أشرح الدعاء ربـما أزياف إشارة إلـى الز ، إشارة إلـى الزيف وهذا هو الدجل، لزيف

مصداٌق من ، هذا هو جزٌء من برنامج الدجال - وَأْزيَاٍف َلزُِموَها َوأَمانٍة َخانُوَها -نشرحه فـي وقٍت آخر 
علينا أن مشروع الدجال  الدجال وما من هو صلذلك نـحن إذا أردنا أن نشخّ مصاديق خريطة الدجال 

هناك برنامـجان برنامج الكتاب ، ف فينا الكتاب والعرتةالنـبـي صلـى اهلل عليه وآله خلَّ ، نسأل أهل البيت
أنا ، دجالالربنامج الـمخالف للكتاب والعرتة هو هذا برنامج ال، والعرتة وبرنامٌج آخر هو برنامج الدجال

 ! ؟أسأل فاطمة هل هناك من أحٍد يستطيع أن يبني لـي من هو الدجال أفضل من فاطمةأن أريد 
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  ؟من هو الدجال، أريد أن أسأل أم الـحسن والـحسني عن برنامج الدجال
لبيان خطبة الزهراء خطبٌة ، س بشكٍل دقيقرَ دْ خطبة الزهراء صلوات اهلل وسالمه عليها ال تُ ، فاطمة تبني لنا
ربنامج الصراط الـمستقيم لربنامج الكتاب والعرتة وتوضح لخطبة توضح الـخطوط العامة ، برنامج الدجال

الفتنة التـي كان الـنبـي صلـى اهلل عليه وآله كما فـي روايات القوم بأنه كان ، الـخطوط العامة لربنامج الدجال
فاطمة ، فتنة الدجالمن  ؟ة من أي شيءٍ مَّ هذه األُ ة أشد الـخوف أخوف ما يـخاف علـى مَّ يـخاف علـى األُ 

  :صلوات اهلل عليها هي التـي تقول
ا مَ  لُ عَ وال أفْـ  لطاً ما أقول غَ  قولُ َعودًا وِبدوًا وال أَ  قولُ بـي مـَُحمَّد أَ مة وأَ اطِ ـي فَ ن  موا أَ لَ : اعْ اسْ ها النَ أيُـّ 
 ؟ماذا تقول فاطمة، ونـحن نسمع لفاطمة - مةاطِ ي فَ موا أن  لَ اعْ  -تتـحدث عن عصمتها  - اً طَ طَ شَ  لُ عَ فْـ أَ 

 وال أفعُل ما أفعل َشَططَاً  اْعَلموا أَنـ ي فَاِطمة وأَبـي مـَُحمَّد َأقوُل َعودًا وِبدوًا وال َأقوُل ما أقوُل َغَلطاً  -
ـحرب رسول ل - بِ ارًا للـحر دوا نَ وقَ ا أَ لمَّ كُ  -أشري إلـى مقاطع فالـخطبة طويلة  ؟ماذا تقول أم الـحسن -
نَـَجم  - كلما أوقدوا نارًا للـحرب أطفأها اهلل أو َنَجَم قرن الشيطان -تتـحدث عن أيام رسول اهلل ، اهلل

فاغرٌة من   أو َنَجَم قرن الشيطان أو فغرتكلما أوقدوا نارًا للـحرب أطفأها اهلل -تبني و  يعنـي ظهر َعال
فال  -ًا قذف عليَّ  - أخاه فـي لـهواتـها فَ ذَ قَ  - ؟ماذا يفعل مـَُحمٌَّد صلـى اهلل عليه وآله - الـمشركين

كدودًا فـي ذات اهلل مـجتهدًا فـي أمر اهلل ـخمد لـهبـها بسيفه مَ ينكفئ حتـى يطأ جناحها بأخـمصه ويُ 
وأنتم ، كادحاً ال تأخذه فـي اهلل لومة الئمدًا  جِ راً ناصحاً مُـ مِّ شَ قريباً من رسول اهلل سيداً فـي أولياء اهلل مُ 

حرجوها والعقبة باب التـي دَ الدِ  - فـي رفاهيٍة من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصون بنا الدوائر
عند النزال  كصونَ نْ تتوكفون األخبار وتَـ و  تتربصون بنا الدوائر -التـي ارتقوها التـي أشار إليها الدعاء 

ظهر فيكم  -يعنـي فـي شـهادته  - هائه ومأوى أصفيائا أختار اهلل لنبيه دار أنبيوتفرون من القتال فلمَّ 
  .بدأ الربنامج الدجالـي يظهر بوضوح - ُة النفاقكَ سَ حَ 

فـي يوم رزية الـخميس حني قالوا بأنه يـهجر ولكن الربنامج ، بداية الربنامج الدجالـي كانت فـي يوم الرزية
بالـخيار فاطمة  وأنتم، وهنا تتـحدث فاطمة عن هذا األمر، بنـي ساعدة بشكٍل عملـي بدأ فـي سقيفة

 :فاطمة هـي التـي تقول، تتبعون فاطمة أو تتبعون غري فاطمة ؟سـماء كثرية يتـحدثون تتبعون منأ، وآخرون
 صار َسـِمالً  - جلباب الدين لَ كُة النفاق وسـمُ سَ ر فيكم حَ هَ ظَ  - يعنـي بعد شـهادة النـبـي - ر فيكمهَ ظَ 

كاظم ،الغاوون الذين أشار إليهم إبليس  - ل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوينوسـمُ  -صار رثاً مـمزقاً 
خامل األقلين  -ظهر  - غبَ كاظم الغاوين ونَـ   قَ طَ ونَ  -الغاوين الكاظم الذي كان يـخفـي أمره اآلن نطق 

وأطلع  -بدأ الربنامج  - ان رأسه من مغرزهبطلين فـخطر فـي عرصاتـكم وأطلع الشيطوهدر فنيق الـمُ 
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هذه الكلمات قالتـها فاطمة ، فاطمة وفـي أحرج أوقات حياتـها كلمات  هذه - الشيطان رأسه من مغرزه
فـي أحرج لـحظات الفتنة هذه الكلمات البد أن نقف عليها ، فـي آخر أيام حياتـها وفـي أحرج اللحظات

هاتفاً  -هم ألغوينّ ، لـهم ألزيننَّ  ؟إلـى أي شيٍء يريد - هاتفًا بكم هِ زِ رَ غْ وأطلع الشيطان رأسه من مَ  -بدقة 
 ،بدأ الربنامج الدجالـي - فألفاكم لدعوته مستجيبين -هكذا تصف فاطمة  ؟فماذا كان حالـهم - بكم

ة فـي ذلك مَّ نا عن األُ ثُ حدِّ فاطمة تُـ ، هذه فاطمة تقول هذا ليس مراسل لصحيفة أو لقناة فضائية وال مؤرخ
ستجيبين وللغرة فيه مالحظين وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفًا بكم فألفاكم لدعوته مُ  -الوقت 

 - فوسـمتم غير إبلكم ووردتـم غير مشربكم ضاباً م فألفاكم غِ كُ مَ واحشَ  فافاً ثـم استنهضكم فوجدكم خِ 
ألفاكم ف -ا تشري إلـى ضاللـهم بالنتيجة العبارات بـحاجة إلـى شرح وهذه أمثلة عربية معروفة وكنايات لكنه

فوجدكم خفافا واحشمكم فألفاكم غضابا  ثـم استنهضكملدعوته مستجيبين وللغرة فيه مالحظين 
واسع بسبب الـجرح  - فوسـمتم غير إبلكم ووردتـم غير مشربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيب

إلـى اآلن ما دفن النـبـي بدأ  - قبروالرسول لـمَّا يُ والـجرح لـمَّا يندمل  -بسبب شـهادة النـبـي  ؟ماذا
والـجرح لـمَّا  - هذا والعهد قريب والكلم رحيب والـجرح لـمَّا يندمل والرسول لـمَّا يقبر -الربنامج 

  ؟أيُّ جرح ،يندمل
ا يندمل رح لـمَّ والـجُ  -جرح كبد النـبـي من السم الذي سقوه إياه ، جرح قلب النـبـي، هذا جرح النـبـي
ابتدارًا زعمتم خوف  -أنتم سارعتم قلتم نـحن نعقد السقيفة لدفع الفتنة  - قبر ابتداراً والرسول لـمَّا يُ 

  .حيطٌة بالكافرينأال فـي الفتنة سقطوا وإن جـهنم لـمُ  ؟ماذا تقول لـهم فاطمة - الفتنة
، علـى الـمنابر أو يكتب فـي الكتبهذه الـخطبة ما قالتـها فاطمة نص يـحفظ ويقرأ ، هذه بيانات فاطمة

هذا القانون ، يـجب أن نبـنـي عقيدتنا علـى هذا القانون، هذا قانون يـجب أن نبـنـي حياتنا علـى هذا القانون
فاطمة كسروا أضالعها وأسقطوا جنينها قتلوها ألجل ، فاطمة دفعت حياتـها ألجل هذا القانون، الفاطمـي

من هو ، تشخص لنا الـحقيقة، فاطمة هنا تشخص لنا الربنامج، ته دم فاطمةقانون قيمهذا ، هذا القانون
وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفًا بكم  :ما معنـى أن تقول، الدجال ومن هو الصراط الـمستقيم

جر التـي تلوتـها علـى اآليات التـي مرت علينا فـي سورة الـحِ  ؟ما معنـى هذا ،فألفاكم لدعوته مستجيبين
هناك  {ألُزَيِّنَنَّ لـَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِيَنَّهُمْ أَجْـمَعِنيَ * إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} :مسامعكم قبل قليل

وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً  -فاطمة تتـحدث عن هذه الـمجموعة  ،مـجموعة غاوية، مـجموعة
 يا أما حينما استنهضكم رسول اهلل - ثـم استنهضكم فوجدكم خفافاً  ،ستجيبينم فألفاكم لدعوته مُ كُ بِ 

ما هنا مع أ، التثاقل واضح، ثاقلتمالـخطاب فـي سورة التوبة مالكم ا، ثاقلتمأيـها الذين آمنوا ما لكم ا
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  .الشيطان كانوا خفافاً 

 ،{األَرْضِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَتُمْ إِذَا قِيلَ لَتُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى } :حني نذهب إلـى سورة التوبة
أال فـي الفتنة سقطوا وإن  ،فوجدكم خفافاً  -الشيطان  - ثـم استنهضكم :فاطمة هنا تبني هذه الـحقيقة

ثـم تلتفت إلـى األنصار باعتبار األنصار كانوا قد بايعوا رسول اهلل علـى أن  .جـهنم لـمحيطٌة بالكافرين
بعد أن ، البيعة التـي بايعوه البيعة األولـى حتـى حينما كان فـي مكة، ينصروا رسول اهلل وأن ينصروا أهل بيته

هذا  ، ب األنصارفاطمة تـخاط - ونكصتـم بعد اإلقدام وأشركتم بعد اإليـمان :تؤنب األنصار تقول لـهم
 :هذا كالم الزهراء تـخاطب األنصار، هذا ليس كالم فقيه من الفقهاء من عامة الفقهاء، كالم فاطمة

ونكصتـم  -عليهم بأنـهم مشركون  فاطمة هنا حكمت - ونكصتـم بعد اإلقدام وأشركتم بعد اإليـمان
بعد العهود التـي من  - ن بعد عهدهمبعد اإلقدام وأشركتم بعد اإليـمان بؤسًا لقوٍم نكثوا أيـمانـهم م

ونكصتـم بعد اإلقدام وأشركتم بعد اإليـمان بؤساً  -أعطيتموها لرسول اهلل أن تدافعوا عنه وعن عرتته 
أال وقد أرى أن قد أخلدتـم إلـى  :ثـم تستـمر فاطمة فتقول - لقوٍم نكثوا أيـمانـهم من بعد عهدهم

أال وقد أرى أن قد أخلدتـم إلـى الـخفض وأبعدتـم من هو أحق  -ألزينن لـهم ، إلـى الراحة - الـخفض
وأبعدتـم من هو أحق بالبسط  -أنتـم أخلدتـم إلـى الـخفض ال تريدون التعب  - بالبسط والقبض

أال وقد أرى أن قد أخلدتـم  -علي  صلوات اهلل عليه  ؟من هو الذي أحق بالبسط والقبض -والقبض 
هو أحق بالبسط والقبض وخلوتـم بالدعة ونـجوتـم بالضيق من السعة  إلـى الـخفض وأبعدتـم من

فـمججتـم ما وعيتـم ودسعتـم الذي تسوغتـم فإن تكفروا أنتـم ومن فـي األرض جـميعا فإن اهلل لغنـي  
  :وتستـمر فاطمة فتقول - حـميد

درة التـي والغَ  -خذلوها  - معرفٍة منـي بالـخذلة التـي خامرتكم هذا علـى لتُ ما قُ  لتُ أال وقد قُ 
مة الـحجة الصدر وتقد نفس ونفثة الغيض وخور القناة وبثتفيضة ال اهقلوبكم ولكن استشعرتـها

 رت الظهر نقبتبِ فدونكموها فاحتقبوها دَ  -يعنـي احـملوها علـى ظهوركم  - فدونكموها فاحتقبوها
بنار اهلل الـموقدة التـي تطلع علـى  الـخف باقية العار موسومًة بغضب الـجبار وشنار األبد موصولةً 

هذه ، هذه مواصفات الربنامج وهو برنامج الدجال، يعنـي هذا الربنامج الذي أنتم عليه - األفئدة
الـخف باقية العار موسومًة بغضب  رت الظهر نقبتبِ فدونكموها فاحتقبوها دَ  - صفات الربنامجامو 

 فبعين اهلل ما تفعلون وسيعلم، الـموقدة التـي تطلع علـى األفئدةالـجبار وشنار األبد موصولًة بنار اهلل 
وأنا ابنة نذيٍر لكم بين يدي عذاٍب شديد فاعملوا إنا  :ثـم تقول - الذين ظلموا أي منقلٍب ينقلبون

هو هذا الربنامج برنامج الصراط الـمستقيم ، ننتظره صلوات اهلل عليه - عاملون وانتظروا إنا منتظرون
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 - وأنا ابنة نذيٍر لكم بين يدي عذاٍب شديد فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون - والدجال

 متـى؟  - {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} – هناك تتبني الـحقائق
اهلل وسالمه عليها بعد الذي جرى ما جرى عليها واشتد بـها ثـم تقول فاطمة صلوات ، وانتظروا إنا منتظرون

مـجموعة من نساء الـمهاجرين واألنصار جئن لزيارة فاطمة فسألن ، الـمرض األيام األخرية من حياتـها
 فاطمة كيف أصبحتـي؟ 

كم قاليًة لرجال -هاجرة قالية يعنـي مبغضة  - قالت: أصبحت واهلل عائفًة لدنياكم قاليًة لرجالكم
اإلنسان حينما يأكل التـمرة ال يرتك النوى ألنه ال فائدة ، كالذي يلفظ النوى  - لفظتـهم بعد أن عجـمتـهم

 -صورٍة شانئة بغيضة حقرية ي ـشنأتـهم وجدتـهم ف - لفظتـهم بعد أن عجـمتـهم وشنأتـهم -منها يلفظها 
هذا  - ل الرأي وزلل األهواءطَ الـحد وخَ بحًا لفلول فقُ  -بعد أن امتحنتـهم  - وشنأتـهم بعد أن سبرتـهم

 -يعنـي السيوف الـمثلمه الـمفللة التـي ال تضرب  فلول الـحد - فقبحًا لفلول الـحد -هو برنامج الدجال 
كالم عن الـمهاجرين هذا   - ما قدمتم لـهم أنفسهموبئس بحًا لفلول الـحد وخطل الرأي وزلل األهواءفقُ 

الزهراء التـي يرضى اهلل لرضاها ، الزهراء تـخرب بأن اهلل سخط عليهم - عليهمأن سخط اهلل  -واألنصار 
  .الزهراء التـي هي حجٌة علـى الـحجج، ويغضب لغضبها

ما قدمتم لـهم أنفسهم أن سخط وبئس -ة البائسة التعيسة مَّ عن هذه األُ  هذه أحكام واقعية الزهراء تنبئ
 -يعنـي وضعتها فـي أعناقـهم  - واهلل لقد قلدتـهم ربقتـها مَ رَ جَ  ال، اهلل عليهم وفـي العذاب هـم خالدون

وال تـجد عبارات أقسـى من هذه العبارات  - عليهم غارها فجدعًا وعقرًا وسحقًا للقوم الظالـمين تُ نَ نَـ وشَ 
 - ى زحزحوها عن رواسـي الرسالةـدعًا وعقرًا وسحقًا للقوم الظالـمين ويـحهم أنجْ فَ  -فـي كالم العرب 

وة والداللة ومهبط الوحـي بنة وقواعد الى زحزحوها عن رواسـي الرسالـويـحهم أن -عن عليٍّ تتـحدث 
ى ـويـحهم أن -الطبني يعنـي الـحاذق الـخبري الالئق الـجدير  - مين والطبين بأمر الدنيا والديناأل

ن والطبين بأمر الدنيا والدين مياألوة والداللة ومهبط الوحـي ها عن رواسـي الرسالة وقواعد النبزحزحو 
نقموا واهلل منه  -أي شيٍء نقـموا منه؟  - وما نقـموا من أبـي الـحسن، سران الـمبينأال ذلك هو الـخُ 
مباالتـه بـحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنـمره فـي ذات اهلل عز  وجل واهلل لو تكافوا  نكير سيفه وقلة

لو امتنعوا عن هذا األمر ، لو تكافوا عن زماٍم يعنـي عن حبٍل عن أمرٍ  - عن زماٍم نبذه رسول اهلل ألعتلقه
لو تكافوا عن زماٍم نبذه رسول اهلل ألعتلقه ولسار بـهم واهلل  -لو تركوا الربنامج كما رسـمه رسول اهلل 

د وقتاً عبارات بليغة جدًا ال أج - م خشاشه وال يكل سائرهلِ كْ ال يَ  -يعنـي سريًا لينًا  - سيرًا سجحا
ال يكلم خشاشه وال يكل سائره وال يتعتع راكبه وألوردهم منهاًل نـميرًا فضفاضًا تطفح  -لشرحها 
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غير متحٍل منه  ـيُّ ر بـهم الغَ ضفتاه وال يترنق جانباه وألصدرهم بطانًا ونصح لـهم سرًا وإعالنا قد تـحي  
ألرض وسيأخذهم اٌت من السـماء واحت عليهم بركتِ بطائل إال بغـمر الـماء وردعه شرر الساغب ولفُ 

حت عليهم بركاٌت من السـماء واألرض وسيأخذهم تِ ولفُ  -يعنـي هناك برنامج  - وناهلل بـما كانوا يفسد
جب وإن تعجب فقد أعجبك أال هلمَّ فاسـمع وما عشت أراك الدهر العَ  اهلل بـما كانوا يفسدون

إلـى أي سناٍد استندوا وعلـى أي  - ؟لـمن أرجعوا األمر - الـحادث ليت شعري إلـى أي سناٍد استندوا
ماٍد اعتـمدوا وبأي عروٍة تـمسكوا وعلـى أية ذريٍة أقدموا واحتنكوا لبئس الـمولـى ولبئس العشير ع

والقوادم ، الريش الذي فـي ذيل الطائر الذنابا - بالقوادم ااستبدلوا واهلل الُذنابَ ، وبئس للظالـمين بدال
الكاهل هو  - بالقوادم والعجز بالكاهل ااستبدلوا واهلل الذنابَ  -ي يكون فـي مقدم الطائر الريش الذ

م الـمفسدون ولكن ال نـهم ه أمعاطس قوٍم يـحسبون أنـهم يـحسنون صنعا أاللـ اً فرغم -أعلـى الكتف 
َيِهدَِّي ِإالَّ َأن يـُْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف  َأَفَمن يـَْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن يـُتََّبَع َأمَّن الَّ  مويـحه، يشعرون

هذه الكلمة جدًا مهمة هذه الكلمة األخرية فـي خطبتـها التـي خطبتها فـي  - أما لـعمر إلـهك َتْحُكُمونَ 
لقد لقحت  -يعنـي الربنامج برنامـجهم َكُمل  - أما َلعـُمر إلـهك لقد لقحت -نساء الـمهاجرين واألنصار 

هو هذا الناتج الذي بني ، لقد لقحت السقيفة خرج الربنامج فنظرٌة انتظروا ريثـما تنتج - ثما تنتجفنظرٌة ري
ثُنا عن برنامج الدجال، أيدينا إلـى اليوم   .هذه فاطمة تُـحدِّ

هذا الربنامج الذي تـحاول روايات الـمخالفني أن تُـخفيه فأن تـجعل الدجال مـحصورًا فـي شخٍص له 
الـمواصفات ال تنطبق علـى الشخص العادي وإنـما قد تكون دولة من الدول فضاًل عن  هذه، مواصفات

هذا االهتمام بقضية الدجال وتشخيصه فـي ، أساطري أضافوها فـي كتبهم وإسرائيليات حشوها فـي رواياتـهم
يغطـي ، ـييغط ؟الدجال ماذا، جهة معينة فـي جهة اليهود هو طمس لـهذه الـحقائق وهذا هو فعل الدجال

  .األمور
هذا هو نـهج البالغة كالم عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه لنتصفح نـهج البالغة الشريف فماذا يقول سيد 

 - وأعطه :فـي عهده لـمالك األشرت وهو يكتب لـمالك األشرت بـخصوص تعيني الُقضاة يقول ؟األوصياء
 الـمنزلة لديك ماال يطمع فيه غيره من خاصتك وأعطه من -لـهذا القاضـي الذي تعينه يا مالك قاضيًا 

اغتيال يعنـي أن  - ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر فـي ذلك نظرًا بعيداً  - ؟ألي شيءٍ  -
ثـم يبني األمري لـماذا هو يوصـي مالك بـهذه الوصية  - فانظر فـي ذلك نظرًا بليغاً  -يشوهوا سـمعته عندك 

، الذين سبقوا عليّاً النـبـي ؟يعنـي من هم األشرار - قد كان أسيرًا فـي أيدي األشرارفإن هذا الدين  :يقول
قطعاً النـبـي خارج بالدليل ال يـمكن  ؟عثمان من هم األشرار الذين كان الدين أسري عندهم، عمر، أبو بكر
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ل فيه بالـهوى يدي األشرار يُعمإن هذا الدين قد كان أسيرًا فـي ف -أن يدخل فـي مثل هذا الوصف 
فإن هذا الدين قد كان أسيرًا فـي أيدي األشرار  -الكالم ال يـحتاج إلـى تعليق  - وتطلب به الدنيا

وأيضًا فـي عهد األمري لـمالك ، هذا هو عهد األمري لـمالك األشرت - عمل فيه بالـهوى وتطلب به الدنيايُ 
، يعنـي الذين كانوا قبلك قبلنا كانوا أشرار - إن شر وزرائك من كان لألشرار قبلك وزيراً  -األشرت 

ومن شركهم فـي اآلثام فال  إن شر وزرائك من كان لألشرار قبلك وزيراً  -تالحظون نفس الكالم 
هذا تقييم عليٍّ للربنامج الذي كان يعمل فـي  - يكونن لك بطانًة فإنـهم أعوان األَثـََمة وإخوان الظلمة

ومن شركهم فـي اآلثام فال يكونن لك بطانًة  من كان لألشرار قبلك وزيراً إن شر وزرائك  -وسط األُمَّة 
  .فإنـهم أعوان األثـمة وإخوان الظلمة

 فـي رسالته التـي وجهها ألهل مصر الذين قتلوا وشاركوا فـي قتل عثمان ؟وماذا يقول علي  فـي نـهج البالغة
 عليٍّ أمير الـمؤمنين إلـى القوم الذين غضبوا من عبد اهلل -عفان بن  عفان الذين ظهروا علـى عثمانبن 

عن يتـحدث  - هلل حين ُعصيَّ فـي أرضه وُذِهَب بـحقه فضرب الـجور سرادقه علـى البر والفاجر
من عبد اهلل عليٍّ أمير الـمؤمنين إلـى القوم الذين غضبوا هلل  -أيام عثمان  فـي الربنامج الذي كان معموالً 

بـحقه فضرب الـجور سرادقه علـى البر والفاجر والـمقيم والضاعن فال  بَ هِ وذُ  حين ُعصيَّ فـي أرضه
هذا كالم عليٍّ هؤالء الذين يريدون أن يذهبوا بكم إلـى  - معروٌف يستراح إليه وال منكٌر يتناهـى عنه

الكالم و  29 :طريٍق آخر فـهذا كالم عليٍّ وهذا كالم فاطمة بأيـهم تأخذون؟! هذا فـي الكتاب الـمرقم
 .السابق كان من عهد األمري لـمالك األشرت وهو معروف

فدع عنك قريشًا وتركاضهم فـي الضالل وتـجوالـهم فـي الشقاق  :من رسالٍة كتبها األمري إلـى أخيه عقيل
 -الـحزب الذي حاربه واغتصب منه الـخالفة ، وهو يتـحدث عن الـحزب القرشـي - فـي التيه موجـماحه

فـي التيه فإنـهم قد اجـمعوا  مشاً وتركاضهم فـي الضالل وتـجوالـهم فـي الشقاق وجـماحهدع عنك قريفَ 
علـى حربـي كإجـماعهم علـى حرب رسول اهلل صلـى اهلل عليه وآله وسلم قبلـي فجزت قريشًا عنـي 

ال يأتـي أحد فيقول الكالم عن معاوية فقط  - الـجوازي فقد قطعوا رحـمي وسلبونـي سلطان ابن أمـي
فدع عنك  -الـحديث عن الـمتقدمني وعن الـمتأخرين أيضًا  - وسلبونـي سلطان ابن أمـي -الـحديث 

فـي التيه فإنـهم قد اجـمعوا علـى م قاق وجـماحهقريشًا وتركاضهم فـي الضالل وتـجوالـهم فـي الشِ 
صلـى اهلل عليه وآله وسلم قبلـي فجزت قريشاً عنـي الـجوازي  حربـي كإجـماعهم علـى حرب رسول اهلل

من كتابه إلـى أخيه  26 :هذا الكالم فـي الكتاب الـمرقم - فقد قطعوا رحـمي وسلبونـي سلطان ابن أمـي
 .عقيل
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واألمري صلوات اهلل وسالمه عليه يتـحدث فيها عن أصناف الناس  330 :وهذا الكالم من الـخطبة الـمرقمة
النـبـي من صحابة النـبـي ألنه  يعنـي بقوا بعد - بقوا بعده فتقربوا إلـى أئمة الضاللةم ث -د النـبـي بع

 وقد سأله سائٌل عن أحاديث البدع وعما فـي أيدي الناس من اختالف الـخبر - فايتـحدث عن أصن
وقد سأله سائٌل  -يعنـي فـي زمن األول والثانـي والثالث ، يعنـي البدع التـي كانت موجودة بعد رسول اهلل -

م ث -إلـى أن يقول  - عن أحاديث البدع وعما فـي أيدي الناس من اختالف الـخبر فقال عليه السالم
فتقربوا إلـى  - ؟من هم أئمة الضاللة - فتقربوا إلـى أئمة الضاللة -بعد النـبـي من الصحابة  - بقوا بعده

كامًا علـى رقاب الناس علوهم حُ عاة إلـى النار بالزور والبهتان فولوهم األعمال وجَ والدُ  أئمة الضاللة
هذا هو الربنامج الذي كان  - صم اهلللوك والدنيا إال من عَ ـما الناس مع الـمُ فأكلوا بـهم الناس وإن  

م ث -حتـى يأتـي من يقول فيقول بأن عليًا كان وزيراً للـجماعة ، موجوداً بعد رسول اهلل وهذا هو تقييم عليٍّ 
بقوا بعده فتقربوا إلـى أئمة الضاللة والدعاة إلـى النار بالزور والبهتان فولوهم األعمال وجعلوهم 

 .وإنـما الناس مع الـملوك والدنيا إال من عصم اهلل لـى رقاب الناس فأكلوا بـهم الدنياحكاماً ع
  :مسونـمئة وخ، 350 :م سيد األوصياء صلوات اهلل وسالمه عليه فيقول فـي الـخطبة الـمرقـمةويستـمر كال

ل واتكلوا علـى بُ حتـى إذا قبض اهلل رسوله صلـى اهلل عليه وآله رجع قوٌم علـى األعقاب وغالتـهم السُ 
اهلل رسوله صلـى اهلل عليه  ضَ بَ حتـى إذا قَـ  -رسول اهلل م يعنـي غري رح - الوالئج ووصلوا غير الرحم

جروا بل واتكلوا علـى الوالئج ووصلوا غير الرحم وهَ وآله رجع قوٌم علـى األعقاب وغالتـهم السُ 
 - ؟من هم هؤالء - روا بـمودته ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه فـي غير موضعهمِ السبب الذي أُ 

هلوا فـي قد ماروا فـي الـحيرة وذَ  -يعنـي فـي ضاللة  - ـمرةمعادن كل خطيئة وأبواب كل ضارٍب فـي غَ 
هذا هو الربنامج  - إلـى الدنيا راكن أو مفارٍق للدين مباين نقطعٍ نٍة من آل فرعون من مُ السكرة علـى سُ 

معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارٍب فـي  - ؟كيف وصفهم،  ة برنامج الدجالمَّ الذي كان يعمل فـي األُ 
إلـى الدنيا راكن أو  ل فرعون من منقطعٍ هلوا فـي السكرة علـى سنٍة من آفـي الـحيرة وذَ ـمرة قد ماروا غَ 

 .مفارٍق للدين مباين
أين الذين زعموا أنـهم الراسخون فـي العلم دوننا كذباً وبغياً علينا أن رفعنا  :311يقول فـي الـخطبة:  مث

ستـجلـى العمـى إن األئمة من دى ويُ ستعطى الـهُ اهلل ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يُ 
إلـى أن  - سوا فـي هذا البطن من هاشم ال تصلح علـى سواهم وال تصلح الوالة من غيرهمرِ قريٍش غُ 

هذه فـي الـخطبة السابعة  - أما إنه - :السقيفة الواضحة الـجلية البينةيقول وهو يـخربهم عن معاوية ثـمرة 
 - ظهر عليكم بعدي رجٌل رحب البلعوميَ أما إنه سَ  - 55 :والـخمسني من كالٍم له مرقم تـحت الرقم
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 مندحقُ  -وهو معاوية معروف  - أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجٌل رحب البلعوم -يعنـي واسع البلعوم 
 قط األرض لذلك بعض الـمؤرخنيد أن تسة أمامه بـحيث تكامندحق يعنـي أن بطنه مندفع - البطن

أثر دعاء النـبـي هو وهذا  ،ل معه غالمني فـي آخر عمره يـحمالن معه بطنهغَّ يذكرون بأن معاوية كان قد شَ 
أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجٌل رحب البلعوم مندحق  -صلـى اهلل عليه وآله حني قال ال أشبعك اهلل 

هذا  - فاقتلوه -يقول  - ويطلب ما ال يـجد -أي شيء يـجده يأكله ماكنة  - البطن يأكل ما يـجد
ي فاقتلوه معاوية علـى منرب م لوه إذا رأيتالنـبـي قال اقت، ولكنكم لن تقتلوه - ولن تقتلوه -الرجل اقتلوه 
عليه وهو هذا ـي نظر عليٍّ صلوات اهلل وسالمه هذه السقيفة وثـمارها ف، هذه ثـمار السقيفة، ولكن ما قتلوه

  :برنامج الدجال الواضح حني يقول سيد األوصياء فـي تأبينه للزهراء بعد أن دفنها وهو يـخاطب النـبـي
ة ما مَّ األُ ، ة تضافرت اجـتمعت علـى هضمـهامَّ األُ  - هاضمِ علـى هَ  كَ تِ مَّ ر أُ افُ تضَ ك بِ تُ ك ابنَ ئُ بِّ نَ تُـ وسَ 

عسًا لـهذه تُ ، سـي فاطمة اجتـمعت علـى أن تـهضم فاطمةعني فاطمة وعلـى أن تؤااجتـمعت علـى أن تُ 
صلوات اهلل عليها هضم فاطمة ـاألُمَّة التـي تتضافر على أن ت، هذا برنامج الدجال، ة الدجالمَّ هذه أُ ، ةمَّ األُ 
َنبُِّئك ابَنُتك بِتَضاُفر أُمَِّتَك علـى َهضِمها - ي ـنفس الـخطاب الذي وجهُه الـحسني يا أشياع آل أب - وَستـُ

َنبُِّئك ابَنُتك بِتَضاُفر أُمَِّتَك علـى َهضِمها فَأْحِفها السؤال واستخبرها  -سفيان هؤالء أشياع الدجال  وَستـُ
 -نفس الكالم الذي قبل قليل أشارت إليه الزهراء  - َيخلو منَك الذكرم َيُطل العهد ولم الـحال هذا ول

  .هذه كلماُت عليٍّ وكلمات الصديقة الكربى - هذا والعهد قريب والرسول َلمَّا يُقبر والـجرُح َلمَّا يندمل
فما عندُه ي بيتِه هذا الكتاب ـقيس أبـجد الشيعة الذي من ليس عندُه فبن  ى كتاب ُسليمـأما إذا ذهبنا إل

هذه الطبعة هي الطبعة ، برنامج الدجال بوضوحص لنا هذا الكتاب يشخّ ، من أسرار آِل ُمـَحمٍَّد شيء
  :يقولُسليم يروي ، 986 :ي صفحةـحمد باقر األنصاري وهذا هو الـجزء الثانـبتحقيق الشيخ م

أنصتوا ما ال يذكرها أحد على الفضائيات ـرب هذه كلمات جدًا مهمة - وقد َسِمعُت عليًَّا عليه السالم
هذه كلمات عليٍّ وهذه األحداث ، وقتاً ألن تقرءوا كتاباً مثل هذا الكتابجدون ـما ال تـربلـهذه الكلمات 

وقد َسِمعُت عليًَّا عليه السالم  :ُسليم يقول، جب على الشيعي أن يطلع عليهاـأحداث جدًا مهمة ي
 ي اليوم الذي قُِتل فيه عثمان كان األمريـف - يروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليِه وآله يوم قُِتل عثمان

إنَّ التقيَة من ديِن اهلل وال دين لـمن ال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :وهو يقولي ـيروي عن النب
دولة إبليس  ،إذاً عندنا برنامج إبليس - ي دولة إبليسـي األرض فـما ُعبَد اهلل فواهلِل لوال التقية  تقية له

إذا  :قال ؟وما دولة إبليس:دولة إبليس، فقال له رجلٌ واهلِل لوال التقية ما ُعبَد اهلل فـي األرض فـي  -
على الربنامج اإللـهي هنا ينتصر الربنامج اإلبليسي  - ي الناس إمام ضاللٍة فهي دولة إبليَس على آدمل  وُ 
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، سورة الـحجر ويف آيات سورة صي آيات ـقبل قليل فنفس القصة التـي مرت علينا ، الربنامج اآلدمي
إنَّ التقيَة من ديِن اهلل وال دين لـمن ال تقية له واهلِل لوال  -برنامج الدجال وبرنامج الصراط الـمستقيم 

إذا ُول ي الناس أو  :قال ؟وما دولة إبليس:التقية ما ُعبَد اهلل فـي األرض فـي دولة إبليس فقال له رجلٌ 
، َوليَـُهم إماُم ُهدى فهي دولة آدَم على إبليسَي الناس إمام ضاللٍة فهي دولة إبليَس على آدم وإذا ـَول

 -أمري الـمؤمنني  - ثُم َهَمس -وُهم خرية أنصارِه  - ي بكرـأببن  ى عم ار وُمـحمَّدـثُمَّ َهَمَس إل :يقول
ي ـما زِلُتم منُذ قُِبَض نبيكم ف :فقال -وهو يسمع  - معـمسًة وأنا أسـه ي بكرـأببن  ى عم ار وُمـحمَّدـإل

ما ـي بكر وإنـأببن  هنا الـخطاب ليس لعمار ولـُمحـمَّدو  - ترككم إياَي واتباعكم غيريإبليس بدولة 
ي دولة إبليس ما زِلُتم منُذ قُِبَض نبيكم فـ -معي يا جارة ـي واسـأعن إياكي، خلطاب للذين تركوا عليَّاا
ي ـكالمي بأن تفعيل الربنامج الدجالي أول  ـهذا هو معنـى ما أشرُت إليِه ف - ترككم إياَي واتباعكم غيريب
 .ي ساعدةـي بدأ من سقيفة بنـي أُمَّة النبـف

، وما بعدها 559 :ي صفحةـى النص الذي جاء مذكورًا فـيف صفحة، لنذهب إل آخر ى موطنٍ ـنذهب إل
 :عليه السالمفقال علي   -من الكالم وإال الرواية طويلة  قيس أخذ ما أحتاجهُ بن  أيضاً الرواية برواية ُسليم

يعين من بايع أبا بكر ألن الكالم  - ؟يا سلمان وهل تدري من أول من بايعُه على منبر رسول اهلل
يا سلمان وهل تدري من أول من بايعُه على منبر  :فقال علي  عليه السالم -ي بكر ـأب السابق عن بيعة

ي ـي سقيفة بنـي فـيعن - ي ساعدةـظُلَّة بنإالَّ أني رأيته فـي ، ال :قلتُ  ؟رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
ي حني ُخِصمت األنصار حنَي استطاعوا أن يغلبوا بـُحجَِّتهم ـيعن - حيَن ُخِصمت األنصار -ساعدة 

 ثم عمرثم أبو عبيدة الـجراح سعيد بن  شعبة ثُم بشيربن  وكان أول من بايعُه الـمغيرة -ُحجَّة األنصار 
 - لسُت أسألك عن هؤالء :قال عليه السالم، جبلبن  أبي ُحذيفة ومعاذى ـمولم ثم سالالـخطاب بن 

يا سلمان وهل تدري من أول من بايعُه على منبر رسول اهلل  :فقال علي  عليه السالم -اإلمام سألُه 
 ي ساعدة حيَن ُخِصمت األنصار وكان أول منـإالَّ أني رأيته فـي ظُلَّة بن، ال :قلتُ  ؟صلى اهلل عليه وآله

ى ـمولم الـخطاب ثم سالبن  سعيد ثم أبو عبيدة الـجراح ثم عمربن  شعبة ثُم بشيربن  بايعُه الـمغيرة
لسُت أسألك عن هؤالء ولكن هل تدري من أول من  :قال عليه السالم، جبلبن  أبي ُحذيفة ومعاذ

ولكني رأيُت شيخًا كبيرًا يتوكأ على عصاه ، ال :قلتُ  -َلمَّا صعد أول واحد - بايعُه حيَن صعَد الـمنبر
 -ي واضحة جدًا ـيعن - بين عينيه سجادة شديدة التشمير -ي أثر سجود ـيعن - بين عينيه سجادة

ماذا ، هذا الشيخي نزل وهو يبكي ـي بايعُه وخّر يعنـيعن - صعد الـمنبر أول من صعد وخرَّ وهو يبكي
شيخًا كبيرًا يتوكأ على عصاه بين عينيه سجادة شديدة ي رأيُت ـولكن، ال :قلتُ  - ؟يقول سلمان
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ي حتـى ـيُمتنم الـحمُد هلل الذي ل :وهو يبكي ويقول -نزل  - التشمير صعد الـمنبر أول من صعد وخرَّ 
صراع ال - يوٌم كيوم آدم -هذا الشيخ  - :ثم قالفبسط يدُه فبايعُه أبسط يدك رأيُتك في هذا الـمكان 

ثُمَّ نزل فخرج من ، يوٌم كيوم آدم :ثُمَّ قال -هذا هو إبليس الرواية تبني بعد ذلك ، بني إبليس وآدم
ي مقالتُه كأنه ـلقد ساءتن، ال :قلتُ  ؟يا سلمان أتدري من هو :فقال علي  عليه السالم، الـمسجد
، فإن ذلك إبليس لعنُه اهلل :قال علي  عليه السالم، موت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآلهـشامٌت ب

إنَّ إبليَس ورؤساء أصحابه َشِهدوا َنصَب رسول اهلل صلى اهلل صلى اهلل عليه وآله أخبرني رسول اهلل 
وأمرهم أن يبلغ الشاهُد ى بهم من أنفسهم ـبأني أول بأمر اهلل وأخبرهمإياَي يوم غدير ُخم عليه وآله 

لَك  معصومة فماأُمَّة مرحومة إنَّ هذه األُمَّة  :فقالواى إبليس أبالستُه وَمَردُة أصحابِه ـالغائب فأقبَل إل
فانطلق إبليس  وإمامهم بعد نبيهم  -ى من يفزعون ـإل - وقد ُأْعِلموا مفزعهمعليهم من سبيل وال لنا 

  .كئيباً حزيناً 
أخبرني رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بعد ذلك وقال يبايع الناس أبا  :قال أمير الـمؤمنين عليه السالم

حقنا وحجتنا ألن الـمهاجرين ـخاصمهم بـت - وحجتناحقنا ـخاصمهم بـي ساعدة بعد تـبكر في ظُلَّة بن
ثُمَّ  -قبيلته من قالوا بأن العرب ال تقبل أن يكون حاكمًا على الناس وخليفة لرسول اهلل إال من قومِه و 

فيكون أول من يبايعُه على منبري إبليس في صورة شيٍخ كبيٍر مشمر يقول كذا وكذا يأتون الـمسجد 
خرج فيجمع أصحابُه وشياطينه وأبالستُه فيخرون ُسجدًا فيقولون يا سيدنا يا كبيرنا أنت الذي ـثم ي

ي عليهم سلطان وال ـأيُّ أُمٍَّة لن َتضَل بعد نبيها كال زعمتم أنَّ ليس ل :فيقول، أخرجت آدم من الـجنة
وذلك به من طاعتِه وأمرهم به رسول اهلل حين تركوا ما أمرهم اهلل فكيف رأيتموني صنعت بـهم سبيل 

الكالم واضح والقضية ما  - نَ الْمُؤْمِنِنيَ{}وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِّ :ىـقولُه تعال
 .ي كل هذه القضاياـواضحة في ـى شرح وهذه مالمح الربنامج الدجالـحتاج إلـت
ميع تلك الفرق ـوج :فيقولفرقة  52ى ـعن افرتاق األُمَّة إل 606 :ي صفحةـى أن يتحدث األمري فـإل

 - اآلخذون عن إبليس وأوليائهالناصرون لدين الشيطان هم الـمتدينون بغير الـحق االثنتين والسبعين 
ميع تلك الفرق االثنتين ـوج -ي كل مكان ـتالحظون بصمات الدجال فهو هذا برنامج الدجال 

والسبعين هم الـمتدينون بغير الـحق الناصرون لدين الشيطان اآلخذون عن إبليس وأوليائه هم أعداُء 
ومن رسوله نسوا اهلل  من اهلل اءٌ بُر يدخلون النار بغير حساب وأعداُء الـمؤمنين وأعداُء رسولِه ى ـاهلل تعال

وهم َيحسبون أنهم ُيحِسنون من حيُث ال يعلمون وَعَبدوا غير اهلل وأشركوا باهلل وكفروا به ورسوله 
أنهم على  حسبونـويحلفون لكم ـيحلفون له كما ـيواهلِل ربنا ما ُكنا مشركين يقولون يوم القيامة ُصنعا 
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 .شيء إال إنهم هم الكاذبون
إذا   :معُت سلمان الفارسي يقولـس :قيس قالبن  عن ُسليم ،قيسبن  آخر كالٍم أقرئه من كالم ُسليم

ي روايات أهل ـي فـوزَُفر هو أسم الثان - ويؤتى بُزَفركان يوم القيامة يؤتى بإبليس مزمومًا بزماٍم من نار 
 ؟ثكلتك أُمَُّك من أنت :فيصرخ ويقولفينطلُق إليه إبليس ويؤتى ِبُزفر مزمومًا بزمامين من نار  -البيت 

أنا الذي أُِمرُت  :فيقولوأنت مزموٌم بزمامين واآلخرين وأنا مزموٌم بزماٍم واحد أنا الذي فتنُت األولين 
ى ـبعيدًة حتوهذه القضية ليست ، خطوطهُ هذه رموزُه وهذه ي ـالربنامج الدجال - فُأِطعت وأمَر اهلل فـَُعصي

  .عن كتب القوم
ي برامج سابقة ُأشري إليها بشكٍل ـها على مسامعكم فـوالرواية تلوتطبعة دار صادر  ،هذا هو صحيح مسلم

طبعة دار صادر  1582 :بـحسب هذه الطبعة الـحديث الـُمرقم، ي باب حكم الفيءـموجودة فسريع 
عبد الـمطلب بن  الـخطاب مع العباسبن  كالم عمر،  الرواية طويلة، ميالدي 3001ى ـبريوت الطبعة األول

الرواية ، ي بكر وعمرـي أبـي طالب فـأببن  ي بيان رأي عليّ ـفـي هو ما قاله عمر ما يهمن، وسيد األوصياء
عمر ، الـمؤمننيي هو قول أمري ـوالذي يهمنعمر يقول للعباس وألمري الـمؤمنني ، ي صحيح مسلمـموجودة ف

  :يقول
 فجئتما تطلب -ي العباس وعلّي ـعني - فجئتماي رسول اهلل قال أبو بكر: أنا ولي رسول اهلل ـفلمَّا توف

قال رسول اهلل ما نورث ما  :فقال أبو بكر، ميراث امرأتِه من أبيهاميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا 
 كاذباً آثماً غادراً خائناً فرأيتماه   -ي بكر ـي أبـهذا رأيكما ف ،وعلي ي العباسـيعن - فرأيتماه، تركنا صدقة

فرأيتماه كاذبًا آثمًا غادراً  -ي صحيح مسلم ـفالـخطاب بن  ي بكر بنقل عمرـي أبـهذا رأُي عليٍّ ف -
ثم  -نـحُن نأخذ رأي عليٍّ ، ال عالقة لنا برأي عمرهذا رأُي عمر  - خائنًا واهلل يعلم إنه لصادٌق بار

ي هذا رأُي ـيعن - فرأيتماني كاذبًا آثمًا غادرًا خائناً ووليُّ أبي بكر وأنا وليُّ رسول اهلل ي أبو بكر ـتوف
ي بكر بأنه  ـي أبـعلي  يرى ف، ي صحيح مسلمـبسنٍد صحيح وفهذا الكالم ينقله عمر ، ي عمرـعليٍّ ف

ي ـواهلل يعلم إنعمر يقول عن نفسِه ، غادر خائن ي عمر بأنه كاذب آمثـغادر خائن ورأيه ف كاذب آمث
عن ما هو يتحدث ـورأُي عليٍّ إننـحُن نأخذ رأي عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه ، لصادق هذا رأيُه يف نفسهِ 

حدد لنا ـها على مسامعكم والتـي تـي هذه النصوص الكثرية التـي تلوتـهذه الـخطوط التـي أشرُت إليها ف
  .الدجال معامل

ي زماننا وفقهاء ـوله أشخاص خلفاء ودول فكما قلت الدجال مشروع وهذا الـمشروع له مؤسسات 
ما مشروع وهذا الـمشروع له فروع وفروعُه  ـشخص واحد وإنالدجال ليس هو ، ورجاالت كثريونوعلماء 
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 .كثرية جداً ومؤسساته كثرية جداً 
ومن فتنة الدجال أعوُذ باهلل من شر الدجال ، القادمةي الـحلقة ـفى ـبقية الـحديث تأتينا إن شاء اهلل تعال

ي خدمة إمام زماننا ـي ولكم فـى التوفيق لـأسأل اهلل سبحانه وتعالومن فتنة الدجالني ومن شر الدجالني 
  .ي أمان اهللـميعاً فـالـحسن أسألكم الدعاء جبن  الـحجة

  



 
 
 
 
 
 
 

 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 ة والعشــرونمنــاثمــن ملــف الظهــور والجفــر هــي ذاتهــا الـــحلقة ال ثالثــةالحلقــة ال
 الـمسلسل الحجة بن الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليه. 
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