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 احللقة الرابعة

 سياسي عسكري شيعي مشروعٌ اخلراسانيمشروعٌ ابليسي متعدد األشكال والدجال 
 

ي اهلل وإياكم ـأسعد اهلل أوقاتكم وفقن، سالٌم عليكم أيها الـمنتظرون إمام زمانكم أحباب عليٍّ وآل علي
جنا ـالـحلقة التاسعة والعشرون من برنام، صلوات اهلل وسالمه عليهالـحسن بن  لـخدمة إمام زماننا الـحجة

جموعة هذه الـحلقات ـي مـوالكالُم ف، وات اهلل وسالمه عليهالـحسن العسكري إمام زماننا صلبن  الـحجة
  :الـمتوالية جواٌب لسؤاٍل يرتدُد فيما بيننا

 ؟ي عصر الظهورـهل نـحُن ف
ى جهٍة ـم وصلنا إلـي الـمستخرجات الـجفرية ثـي جهاٍت من البحث تقدم الكالم فـوقد وقع الـحديُث ف

ي يوم ـوكان الـحديُث ف، عن أهل بيت العصمة صلوات اهلل عليهم ي وردتناـالـمرويات واألحاديث التثانية 
ي مواجهة الـمشروع اإللـهي ـوبينُت معنـى الدجال لغًة وقلُت بأن الدجال هو مشروٌع ف، أمس عن الدجال

هناك مشروع الدجال وهناك مشروع الصراط الـمستقيم ، الذي عربت عنه اآليات الصراُط الـمستقيم
 .م من حيُث انتهيتـي هذا الـموضوع واليوم أتـما سنح به الوقت فحسب ـحدثُت بـوت

الدجال ليس دولًة ، الدجال ليس شخصًا واحداً ، ي مواجهة مشروع الكتاب والعرتةـالدجاُل مشروٌع ف
مها الدجال القضية ـي روايات الـمخالفني على جهٍة واحدة على شخصيٍة واحدة اسـهذا الرتكيُز فواحدة 

وبني ما ورد من روايات ي الـجمع بني آيات الكتاِب ـف ،ولـحرف األذهان عن حقيقة األمر ةقضية سياسي
ي ـما خطط له الـمخالفون الـمدرسة الـمخالفة ألهل البيت التـأهل البيت وأيضًا ما نأخذه بنظر االعتبار م

، ي مصداٍق واحدـفحصوراً ـالدجاُل ليس ممن كل هذه الـمعطيات ، جاٍه آخرـخططت لـحرف األذهاِن بات
الدجال األخطر هو الـمشروُع الـمقصُِّر والـمنتقُص من أهل ، الدجاُل األخطر بـحسب كلمات أهل البيت

حدث عن الدجال الشيعي ـحينما أت، الدجاُل الشيعي هو أخطر الدجالني، ي الوسط الشيعيـالبيت ف
ي مـجموعات ـشخاص يظهُر في أـهذا الـمشروع يتحرك ف، حدث عن شخصـحدث عن مشروع ال أتـأت
  .أئمتنا هم حدَّثونا وأخربونا عن ذلك، الدجاُل الشيعي هو أخطُر الدجالني، ي جهات مـختلفةـف

حار األنوار والرواية ينقلها عن الشيخ الصدوق عن كتابِه صفاُت ـهذا هو الـجزء الـخامس والسبعون من ب
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الرواية عن الوشاء عن إمامنا الرضا صلوات اهلل وسالمه ، الشيعة كتاٌب معروٌف من كتب الشيخ الصدوق
  ؟ماذا يقول إمامنا الثامن، عليه

يا ابن رسول اهلل  :فقلتُ ، إنَّ ِممَّن يتخُذ مودتنا أهل البيت َلمن هو أشُد فتنًة على شيعتنا من الدجال
واشتبه األمر ط الـحقُّ بالباطل إنَُّه إذا كان كذلك أختل، مواالة أعدائنا وُمعادة أولياءناـب :قال ؟ماذاـب

  .فلم يُعرف مؤمٌن من منافق
ي الكبري ـي الـمشروع الدجالـى أن أخطر مصاديق الدجالني وأخطر جهة فـحة تشري إلـالرواية واضحة وصري

، ميتهاـأعيد قراءة الرواية مرة ثانية أله، ي مواجهة مشروع الكتاب والعرتة هو الدجاُل الشيعيـالذي هو ف
إنَّ ِممَّن يتخُذ مودتنا أهل البيت َلمن هو أشُد فتنًة على شيعتنا من  :حدُث الوشاءـإمامنا الرضا ي

ي واقع الـحياة ـهل هناك ف، ذه العالمة والـميزة أنتم طبقوهاه - ؟ماذاـيا ابن رسول اهلل ب :فقلتُ ، الدجال
مواالة أعدائنا وُمعادة ـب :قال -هذه القضية راجعة إليكم  ؟الشيعية من ينطبق عليه هذا الوصف أو ال

كيف يتم   - إنَُّه إذا كان كذلك أختلط الـحقُّ بالباطل واشتبه األمر فلم يُعرف مؤمٌن من منافق، أولياءنا
 القضيُة قضيةُ ، واشتباه األمرى اختالط الـحق بالباطل ـمواالة أعدائهم ومعاداة أوليائهم فيؤدي إلـب ؟األمر

هنا يتفشى ، قضيُة الـمنهج الفكري والـمنهج العلمي والـمنهج العقائدي، العقيدة قضيُة الفكر وقضية العلم
  .ي الوسط الشيعيـفوهنا يبدأُ الدجاُل يتحرك مشروُع الدجال 

ي من بـحار األنوار ـالرواية عن إمامنا الـحسن العسكري صلوات اهلل وسالمه عليه وهذا هو الـجزء الثان
 :ي صفحةـميالدي ف 3891 :ي لسنةـطبعة دار إحياء الرتاث العرب يي هـحسب طبعة مؤسسة الوفاء والتـب

  :ي برامج سابقةـها عليكم فـقرأتما ـخذ منها موطن الشاهد وربأ والرواية طويلة 99
ن واِم أَ لعَ لِ واله فَ مَ  مرِ ألَ اً ِ ُمطيعَ واه لى هَ صائِنًا لنفسِه حاِفظًا لدينِه ُمخاِلفًا عَ  هاءِ قَ الفُ  نَ مِ  انَ ن كَ أمَّا مَ فَ 
فَأمَّا َمن   - حفظونهـحوزتنا العلمية يـما أكثُر طَلبة العلم فـي هذا القسم من الرواية معروف ورب - دوهل  قَ يُـ 

 - َأن يـَُقل دوهَكاَن ِمَن الُفَقهاِء صائِنًا لنفسِه حاِفظًا لدينِه ُمخاِلفًا َعلى َهواه ُمطيَعاًِ أَلمِر َمواله فَِللَعواِم 
َفِللَعواِم َأن يـَُقل دوه َوَذِلَك  :نقرأُ البقية من الرواية، ي الغالب هو هذا الذي يُذكرـالبقية من الرواية ال ُتذكر ف

بينما حني ، ي هذه األوصاف تنطبُق على البعضـيعن - ميَعُهمـج ال َيكوُن إالَّ بَعض فـَُقهاء الشيَعة الَ 
فَأمَّا َمن َكاَن ِمَن الُفَقهاِء صائِنًا لنفسِه حاِفظًا لدينِه ُمخاِلفًا َعلى َهواه  -يُطلق الكالم فقط هذه العبارة 

ال أدري ، تعطي إيـحاء بأنَّ الـجميع يـحملون هذه األوصاف - ُمطيَعاًِ أَلمِر َمواله َفِللَعواِم َأن يـَُقل دوه
فأمَّا  جميَعُهم عض فـَُقهاء الشيَعة الَ َوَذِلَك ال َيكوُن إالَّ بَ  - لتـي هي توضح الـمعنـىع البقية الـماذا تُقتط

 - َمن رَِكَب من القباِئح والفواِحِش مراِكَب َفَسقِة فُقهاء العامة فال تقبلوا منهم عنَّا شيئًا وال كرامة
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التخليُط فيما يُتَحمَُّل عنَّا أهل البيت لذلك ألن وإنَّما َكثـَُر  -ال تقبلوا منهم الذين يتشبهون بالـمخالفني 
لقلة معرفتهم جهلهم ويضعون األشياء على غير وجوهها ـالَفَسَقَة يتحمَّلوَن عنَّا فُيَحر فونُه بأسرِه ل

وِمنُهم قوٌم ، ى نار جهنمـوا من عرض الدنيا ما هو زاُدهم إلوآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجر  
ومنهم قوٌم ُنصاب ال يقدرون على القدح فينا فيتعلمون  -من هؤالء الناس من هؤالء الُفقهاء  - ُنصاب

 - وينتقصون بنا عند ُنصابِنا -هم وجاهة ـتكون ل - بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا
 - ختلفـعقائدنا نـحُن ت يقولون بأن هذه عقائد العوام - ثُمَّ ُيِضيفوَن إليِه أضعافه -هم ـإذا ما التقوا ب

ومنهم قوٌم ُنصاب ال يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند 
شيعتنا وينتقصون بنا عند ُنصابِنا ثُمَّ ُيِضيفوَن إليِه أضعافُه وأضعاَف أضعافه من األكاذيب علينا التي 

هؤالء الفقهاء  - شيعتنا على أنَُّه من علومنا فَضلَّوا وأَضل واحن بُراٌء منها فيقبلُه الـمستسلمون من ـن
  .وهم يـخلطون حديَث أهل البيت بفكر الـمخالفني، واوا وأضل  العلماء الـخطباء الـمتحدثون فضل  

فَضلَّوا وأَضل وا وُهم أضرُّ على ُضعفاء شيعتنا من جيش يزيد  :وتستمر، يـالرواية تتحدث عن هذه الـمعان
 ؟من - يسلبونهم األرواح واألموال االلعنة على الـحسين بن علي  عليهما السالم وأصحابِه فإنهمعليه 

الناصبون  -علماء السوء  - وهؤالء -جيش يزيد يسلب الـحسني وأصحاب الـحسني األرواح واألموال 
شيعتنا فُيضلونهم الـمتشبهون بأنهم لنا ُموالون وألعدائنا ُمعادون يُدخلون الشك والشبهة على ضعفاء 

مثلون ـهؤالء الذين هم ي، فتنة من الدجالهؤالء الذين هم أشد  - منعونهم عن قصد الـحق الـمصيبـوي
العالئم و ، فون الُسم بالعسلو ي الوسط الشيعي الذين يتظاهرون بالـمظهر الشيعي وهم يدـمشروع الدجال ف

ال َجَرم  -تستمر الرواية ، أراد أن يبحَث عن الـحقيقةي وسطنا لـمن ـواضحة فى هذه الـحقيقة ـالتـي تشرُي إل
وتعظيم وليِه لـم يتركُه فـي يد هذا  ال صيانة دينهِ إأنَّ من َعِلَم اهلل من قلبِه من هؤالء العوام أنه ال يريد 

العوام  فال َجَرم أنَّ من َعِلَم اهلل من قلبِه من هؤالء - ي الفقيه الـمتلبس الكافرـيعن - الـمتلبس الكافر
الـمتلبس الكافر ولكنُه يـَُقي ض له  الفقيه أنه ال يريد إال صيانة دينِه وتعظيم وليِه لـم يتركُه فـي يد هذا

جمُع ـويفيجمع اهلل له بذلك خير الدنيا واآلخرة ثُمَّ يوفقُه اهلل للقبوِل منه نًا يقُف به على الصواب ممؤ 
ها على ـالرواية التـي نقلها الوشاء عن إمامنا الرضا والتـي تلوت - لعن الدنيا وعذاَب اآلخرةعلى من أضله 

أضرُّ على الشيعة من هؤالء الفقهاء الذين هم ، هي هذه الروايةمسامعكم قبل قليل معناها بشكٍل تفصيلي 
ومالمُح هذا األمر ُيشوهون عقائد الشيعة هم يسلبون عقائد الشيعة ـجيش يزيد على الـحسني وأصحابه ألن

الدجاُل الشيعي موجوٌد ، هاـجاه ستجدونـي كل اتـحثوا عن هذه القضية فـأب، ي وسطنا الشيعيـواضحٌة ف
ما يتمثل ـربحدُث عن مشروٍع فكري ـأتحدُث عن شخٍص بعينِه ـال أتحدُث عن الدجال تـفيما بيننا وحني أ
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ي فضائياٍت ـف ،جاٍه معنيـي اتـف ،ي كتاٍب معنيـف ،بـمؤسسات معينة ،بـمجموعٍة معينة ،بشخٍص معني
حدُث عن مشروٍع ـى جهٍة بعينها أتـوال أريد أن أشري إلأنا ال أحدُد شيئًا هنا ي أي شيٍء آخر ـفمعينة 
ي األذهان وإال هو ـفحدث عنه األئمة بأنه أشُد فتنًة من الدجال الـمعهود ـي الوسط الشيعي تـي فـدجال

  .هذا جزٌء من مشروع الدجال
خلوق ـهو مي أذهان الناس بسبب الضخ من دولة السقيفة على أن الدجال ـالدجال ُعِهَد فلكن ألن 

لذلك ي زاوية معينة ـوفي جهٍة معينة ـى غري ذلك من أوصاف جعلوها فـيهودي إلمتلك قدرات معينة ـي
دجال معنـًى ألن الُسلطة آنذاك لكثرة الضخ اإلعالمي جعلت من الالرواية قالت بأنه أشد فتنة من الدجال 

وأخطرُه مشروع الدجال ختلف الـجهات ـي أذهان الناس وإال مشروع الدجال موجود يف مـمعينًا معهودًا ف
 .الشيعي

َمن َشرُّ خلق اهلل بعد إبليس وفرعون  - 98 :ي صفحةـالرواية ف - ُسئَل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
ي الـحكِم ـصاروا أئمًة إما ف، حلكمـي مـجلسوا ف ي الذينـيعن - مائكمـمرود وبعد الـمتسمين بأسـون

مرود وبعد ـَمن َشرُّ خلق اهلل بعد إبليس وفرعون ون - ي الدين والفقهـأو صاروا أئمًة فوالسياسة 
هؤالء  - مالككمـمائكم وبعد الـمتلقبين بألقابكم واآلخذين ألمكنتكم والـمتأمرين فـي مـالـمتسمين بأس

 :ي يقولـالنب، فمن شرُّ الـخلِق بعد هؤالء، شرُّ الـخلق إبليس فروعن نـمرود والذين غصبوا حق أهل البيت
مون للحقائق وفيهم قال اهلل عزَّ وجل أولئك يلعنهم ـالعلماُء إذا َفَسدوا ُهم الـُمظِهروَن لألباطيل الكات

، واضحة وبينةي الوسط الشيعي ـف يـهذه مالمُح الـمشروع الدجال - اهلل ويلعنهم الالعنون إال الذين تابوا
ي  ـالروايات عديدة ف، ي ظهور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليهـلذلك هذا الـمشروع سيتجلى وتظهر آثارُه ف

  .كتب الـحديث
ي ـف، الـحلي م النيليـالسيد عبد الكريبن  ي منتخب األنوار الـمضيئة للمحدث السيد عليـالرواية مثاًل ف

إذا ظهَر القائُم على نـجف الكوفة خرج إليه قـُرَّاُء أهل  :منتخب األنوار الـمضيئة الرواية عن اإلمام الباقر
قد وأطراف رماحهم فيقولون ال حاجة لنا فيَك يا ابن فاطمة قد علقوا الـمصاحف في أعناقهم الكوفة 

 .م فيقتلهم حتـى ال يبقى منهم ُمخبرأرجعوا من حيُث جئت جربانكم فما وجدنا عندكم خيراً 
ي إرشاد الشيخ الـمفيد طبعة بريوت ـف، 381و  381 :للسيد النيلي صفحة ي منتخب األنوار الـمضيئةـف

ى الكوفة فيخرج منها ـإذا قاَم القائُم سار إل :عن اإلمام الباقر عليه السالم 161 :األعلمي صفحة
الَبترية عليهم سالح فيقولون له أرجع من حيُث جئت ال بضعة عشر ألف نفس يدعون البُترية أو 

ثم يدخل الكوفة فيقتل بها  ، فيضُع فيهم السيف حتـى يأتي على آخرهم ،ي فاطمةـي بنـحاجة لنا ف
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  .حتى يرضى اهلل عز وجلويهدم قصورها ويقتل مقاتلها كل منافٍق مرتاب 
وأيضًا ذكرها  93 :حديث، 119 :صفحةي والـخمسني ـي الـجزء الثانـفي بـحار األنوار ـوالرواية أيضًا ف

، 36 :صفحة 01:ي بـحار األنوار جزءـف، 075 :صفحةي تاريخ ما بعد الظهور ـالسيد ُمـحمَّد الصدر ف
سائُر  - سائُر العسكر - يبايع اإلمام - ويبايعهُ  :عن إمامنا الصادق عليه السالمعمر بن  عن الـمفضل

إال أربعين ألفاً ويبايعُه سائر العسكر الذي مع الـحسني  - يـالعسكر الذي هو مع السيد الـحسن
الـمعروفون بالزيدية فإنهم يقولون ما هذا إال سحٌر عظيم فيختلط العسكران أصحاب الـمصاحف 

م فال يزدادون إال أياعلى الطائفة الـمنحرفة فيعضهم ويدعوهم ثالثة فُيقِبُل الـمهدُي عليه السالم 
ثُمَّ يقول ألصحابِه ال تأخذوا الـمصاحف ودعوها تكون  ميعاً ـفيأمر بقتلهم فُيقتلون ج طغيانًا وكفراً 

 .ما فيهاـلوا بمعليهم حسرًة كما بدلوها وغيروها وحرَّفوها ولـم يع
ى الكوفة ـويسيُر إل :الرواية، ي الكتاب الـمبني أيضاً ـللشيخ زين العابدين النجفي وف ي بيان األئمةـأيضًا ف

ي السالح قـُرَّاُء ـي السالح أو شاك يَن فـفيخرج منها ستة عشر ألف من البُترية أو الَبترية شاكين ف
قرعوا جباههم بالسجود أو ي ـقرعوا جباههم إما الـمراد يعن - القرآن فقهاٌء في الدين قد قرعوا جباههم

قرعوا جباههم وَشمَّروا ثيابهم وَعمَُّهم النفاق وكلهم يقول:  -قد قـَرَّعوا جباههم أي قد حلقوا شعورهم 
با ابن فاطمة أرجع ال حاجة لنا فيك فيضُع السيف فيهم على ظهر النجف عشية االثنين من العصر 

 - منهم ُجل وال ُيصاُب من أصحابِه أحد دمائهمى العشاء فيقتلهم أسرع من جزر جزور فال يفوت ـإل
ت عنهم الرواية قـُرَّاُء القرآن فقهاُء ف  .ىـى اهلل تعالـدمائهم قرباٌن إل -ي الدين ـدماء هؤالء الذين َعربَّ

ى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفًا من ـويسيُر إل :212 :صفحة ـي دالئل اإلمامة للمحدث الطربيف
ى غري ذلك مصادر عديدة وكثرية كلها ـإل - السالح قـُرَّاُء القرآن فقهاُء في الدين البُترية شاكين في

تتحدث عن قـُر اء أصحاب الـمصاحف هؤالء ، ي الدينـتتحدث عن فقهاء ف، تتحدث عن هذا الـمضمون
ية أو الَبرتية أسٌم الُبرت ، ي وجهِه وتسميهم الروايات بالُبرتية أو الَبرتيةـهم الذين يعرتضون على اإلمام ويقفون ف

بـهذا العدد ي الـمستقبل ستكون هناك طائفة من الزيدية ـي زماننا هذا وال حتـى فـلطائفة من الزيدية قطعًا ف
  ؟من ُهم الَبرتية ؟من هم الُبرتية، ي العراقـي الكوفة وفـي النجف وفـمن الفقهاء ومن قـُر اء القرآن ف

 :الـحديث 216 :صفحة، حدثنا عن الَبرتية أو الُبرتيةـالكشي يهذا هو رجال ، ى رجال الكشيـلنذهب إل
كهيل وأبو الـمقدام ثابت الـحداد بن   دخلُت على أبي جعفٍر ومعي سلمة :عن سدير قال ،128
علي  بن  ماعة معهم وعند أبي جعفٍر عليه السالم أخوُه زيدٌ ـابي حفصة وُكثيٍر النواء وجبن  وسالم

 :قالوا، نعم :قال، نتولى عليًَّا وحسنًا وُحسينًا ونتبرُأ من أعدائهم :ألبي جعفرٍ عليهم السالم فقالوا 
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أتتبرءون من  :همـعلي  قال لبن  فالتفت إليهم زيد :قال، نتولى أبا بكٍر وعمر ونتبرأ من أعدائهم
نتولى أبا بكٍر وعمر ونتبرأ من  :قالوا - ماتت وهي ُمعادية لـهمألن فاطمة من أعدائهم  - فاطمة؟!
أتتبرءون من فاطمة؟! بترتم أمرنا بتركم اهلل فيومئٍذ  :علي  قال لهمبن  فالتفت إليهم زيد :قال، أعدائهم
  .ترية أو البُتريةُسموا البَ 

، عليهاوعملية البرت بدأت من فاطمة صلوات اهلل وسالمه الَبرتية أو الُبرتية هم الذين برتوا عقيدة أهل البيت 
الباحث عن الـحق وعن الـحقيقة ، ميةـي غاية األهـها أكثر من مرة لكن القضية فـأعيد قراءة الرواية وإن قرأت

ى عليًَّا وحسنًا وُحسينًا ونتبرُأ من ـنتول :قالوا لإلمام، ي كل صغريٍة أو كبريةـعليه أن يدقق النظر ف
علي  بن  فالتفت إليهم زيد :قال، ونتبرأ من أعدائهمى أبا بكٍر وعمر ـنتول :قالوا، نعم :قال، أعدائهم

إذًا البرتية أو  - أتتبرءون من فاطمة؟! بترتم أمرنا بتركم اهلل فيومئٍذ ُسموا الَبترية أو البُترية :همـقال ل
ماذا ي زماننا ـالبرتيُة ف، الفكر الـمحارب والـمناقض لفكر الكتاب والعرتة يولالُبرتية هي هذه ذيول الدجال ذ

بعناوين الوحدة اإلسالمية  تارة، ي زماننا يدافعون عن أعداء أهل البيت بعناوين مـختلفةـالبرتية ف ؟يفعلون
ي زماننا هم الذين يبرتون مقامات أهل ـالبرتية ف، بعناوين التشكيك فـي الروايات، بعناوين أخرى وأخرى
واغتصبوها وبني قوٍم برتوا الـمقامات أهل البيت الدنيوية من ما الفارق بني قوٍم برتوا الـمقامات ، البيت

ي ـفأمرُي الـمؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه ، هؤالء هم البرتية، ! هذا برٌت وهذا َبرت؟الغيبية ألهل البيت
  ؟ماذا يـخاطب سلمان الفارسي وأبا ذرحديث الـمعرفة بالنورانية 

من آمن ِبما  :قال عليه السالم، لبيك يا أمير الـمؤمنين صلوات اهلل عليك :قاالً ، يا سلمان ويا ُجندب
من آمن ِبما قُلُت وصدََّق ِبما  -وحديُث الـمعرفة بالنورانية حديٌث ُمفعم بالـمقامات الغيبية  -قُلُت 

ح متحٌن أمتحن اهلل قلبُه لإليمان وشر ـبينُت وفسرُت وشرحُت وأوضحت ونورُت وبرهنت فهو مؤمٌن م
حير ـومن َشكَّ وَعَنَد وَجَحَد ووَقَف وت، وهو عارٌف مستبصر قد انتهى وبلغ وُكُملصدرُه لإلسالم 

ي هذه الـمقامات العلية ـمن شكَّ ف، فهو مقصر وناصب - فهو ُمَقص ٌر وناصب - ؟فهو ماذا - وارتاب
جعل من ـهناك منهٌج واضٌح يتتبُع حديث أهل البيت وي :هناك منهجان، من عاند فيها، ألهل البيت

جعل من استحساناٍت وتذوقاٍت عقليٍة خرقاء يستنتجها الناُس من ـوهناك منهٌج ي، حديث أهل البيت ميزاناً 
ويـجعلون من كل ى أهل البيت بصلة ـمُت إلـهم ومن خالل تأثرهم بأفكاٍر ال تَ ـأنفسهم ومن خالل تـجارب

ي هذه الـجهة ـف، ي بوتقٍة للمخالفنَي يصهرون كل ذلك ويقولون بأنه من موازين أهل البيتـذلك ميزانًا ف
ي ـويتحرُك مشروع الدجال وإال لـماذا قال إمامنا الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه ما قاله فيتحرُك الدجال 

ينتحلون مودة أهل البيت ُُث يوالون أعداء أهل البيت هو هذا ، أن من شيعتنا من هو أشد فتنًة من الدجال
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من الـجزء ها على مسامعكم قبل قليل ـي الرواية التـي قرأتـفصلوات اهلل وسالمه عليه الذي قاله إمامنا الرضا 
إذًا هذا هو الـمصداُق ، ى عليهـمن بـحار األنوار لشيخنا الـمجلسي رضوان اهلل تعالالـخامس والسبعني 

 .من مصاديق مشروع الدجال وهو الدجال األخطر الدجال الشيعياألول 
ي هو دجال السقيفة حيُث ـي أو الساحة الثانية التـي يتحرك فيها الدجال هو الدجال الناصبـالـمصداق الثان
بنحٍو ، قيسبن  ليمها على مسامعكم من كتاب سُ ـي الروايات واألخبار واألحاديث اليت تلوتـتقدم الكالُم ف

ياسر بن  يـخاطب عمارأمرُي الـمؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه ، سريع أمر عليها ألجل أن يرتابط البحث
خطاب  - ما زِلُتم منُذ قُِبَض نبيكم فـي دولة إبليس بترككم إياي وإتباعكم غيري :ي بكرـحمد بن أبـوم

من  986 :صفحة - تباعكم غيريمنُذ قُِبَض نبيكم فـي دولة إبليس بترككم إياي وإ -للمسلمني 
 .حمد باقر األنصاريـي بتحقيق الشيخ مـالـجزء الثان

ميع تلك الِفَرق االثنتين والسبعين هم الـمتدينون بغير الـحق ـوج :ي قضية الِفَرقـوكذلك ما أشار إليِه ف
رسولِه وأعداُء وأعداء هم أعداء اهلل تعالى الناصرون لدين الشيطان اآلخذون عن إبليَس وأوليائه 

  .الـمؤمنين يدخلون النار بغير حساب
 :وقال له وهو يبكي :منربـوأيضاً ما ذكرُه من أن إبليس هو أوُل من بايع الـخليفة األول حينما صعَد على ال

يوٌم   :أبسط يدك فبسط يدُه فبايعُه ثم قالالـحمُد هلل الذي لـم يُمتني حتـى رأيُتَك في هذا الـمكان 
اجتمع له أصحابُه  :وبعد ذلك بعد أن بايع الـخليفة األول، والتفصيل قرأته على مسامعكم -كيوم آدم 

يا سيدنا يا كبيرنا أنت الذي أخرجت آدَم من  :من األبالسة والشياطين وَخرَّوا له ُسجدًا وهم يقولون
مىت قالوا له بأنه  - نكالم زعمتم أن ليس لي عليهم سلطا  :أيُّ أُمٍَّة لن تضل بعد نبيها :فيقول، الـجنة

فقال األبالسُة  -ي بيعة الغدير كما يقول أمري الـمؤمنني حني حضر إبليس ـف ؟ليس لك عليهم سلطان
لَك وال لنا عليهم سبيل وقد ُأْعِلموا مفزعهم وإمامهم  ألُمَّة أُمَّة مرحومة معصومة فماإنَّ هذه ا :إلبليس

لكنه بعد ذلك تـحدى هذا األمر وكان الذي كان فقال ألصحابِه  - بعد نبيهم فانطلق إبليُس كئيبًا حزيناً 
 .ي هذا الـخطـمتواجٌد دائماً في هذه القضية ـإبليُس ف، ما قال
ى ـيكتب كتابًا إلأمري الـمؤمنني ، ي الـحلقة الـماضيةـ، هذا الـحديث ما قرأتُه ف766 :ي صفحةـأيضًا ف
أما بعُد  :أمرُي الـمؤمنني كتَب إليِه فقال، يـرموز الـمشروع الدجالى رمٍز واضٍح من ـأيب سفيان إلبن  معاوية

ومن البالء العظيم ما خطت فيه يدك وأطنبت فيه من كالمك ـفكثر تعجبي مفقد قرأُت كتابك 
أو ي عامة أمرهم ـيتكلُم أو ينظر ف -مثل معاوية  - والـخطب الـجليل على هذه األُمَّة أن يكون مثلك

وابُن من تعلم وأنا من قد علمت وابُن من قد علمت  -أنت تعرف نفسك  - تعلم خاصتِه وأنت من
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بن  ي عمرـيعن - مرعَ بـجواٍب ال أظنك تعقلُه أنَت وال وزيرك ابن النابغة وسأجيبك فيما قد كتبت 
النابغة ال أظنك تعقلُه أنَت وال وزيرك ابن  - أمه النابغة معروفة عاهرة من العواهر الـمشهورات، العاص

فإنَّه هو الذي أمرك بـهذا الكتاب وزينُه  -ٌي معروف ـَمَثٌل عرب - مر الـموافُق لك كما وافَق َشنٌّ طبقةعَ 
وحضركما فيه إبليس  -ي أن إبليس حاضٌر معهم أيضاً ـيعن - لك وحضركما فيه إبليس وَمَردُة أصحابهِ 

قد يقول قائٌل بأنَّ ، ي مشروع السقيفةـالدجال ي كل جهاِت الـمشروعـإبليس موجوٌد ف - وَمَردُة أصحابهِ 
إبليس ، خرج حزينًا كئيباً ـي بيعة الغدير ويـي فـإبليس يأت، ي فيبايع الـخليفة األولـهذا الكالم خرافة إبليس يأت

ي  ـفماذا يصنعوا فيما جاء ف، العاص هذه خرافات الشيعةبن  مرمع مردتِه يكون حاضراً عند معاوية وعند عَ 
ي هنا بنماذج ال على سبيل ـي كتب التفسري وأن آتـي كتب السري فـي كتب التأريخ فـالقوم فكتب 

  .ى مكتبٍة كاملة أضعها هنا بني أيديكمـاالستقصاء وإال لو كان األمر على سبيل االستقصاء الحتجُت إل
بتحقيق نواف الـجراح ريخ الطربي هذا هو الـجزء األول دار صادر بريوت هذا تأ :على سبيل الـمثال مثالً 

يتشاورون فيما ي دار الندوة ـَلمَّا اجتمع القرشيون ف ،118 :ي صفحةـف، ميالدي 2551ى ـالطبعة األول
ي هيئِة ـى دار الندوة فاعترضهم إبليُس فـفلمَّا جاءوا إل ،ي أمر ُمـَحمٍَّد صلى اهلل عليه وآلهـبينهم ف

قال شيٌخ  ؟فلمَّا رأوه واقفًا على بابها قالوا من الشيخعليه بٌت له فوقف على باب الدار شيٍخ جليل 
من نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن ال يعدمكم منه رأٌي وُنصح 

جمعوا من كل القبائل ـى أن اتفقوا على قضية أن يـى آخر التفصيل إلـإل - قالوا أجل فادخل فدخل معهم
، إبليس القصة مفصلةموافقة ـوكان هذا الرأي بي صلى اهلل عليه وآله ـرجااًل لقتل النبمن كل بطون القبائل 

، وهذا هو تأريُخ الطربيي صلى اهلل عليه وآله ـمر الذي عقدوه لقتل النبـي الـمؤتـي إبليس كان معهم فـيعن
ـَحمٌَّد صلى اهلل عليه وسيُد هذا الـمشروع هو مُ مشروع الكتاب والعرتة ي مواجهِة ـألن مشروع إبليس هو ف

  .وآله
قبل ، األثري نالب ي التأريخـي التأريخ وهذا هو الكامل فـي كتاب الكامل فـهذا الكالم نفسُه موجوٌد ف

، ي دار الندوةـالذي قرأُت منه قبل قليل قصة إبليس فملوك ـالكامل كان بيدي تأريُخ الطربي تأريخ األمم وال
ي صفحة ـفدار الكتب العلمية ي طبعة ـي التأريخ وهذا هو الـمجلد الثانـف الكامل، هذا هو تأريُخ الكامل

فدخل وتشاوروا فيها ُقصي ابن كالب ي دار الندوة وهي دار ـفاجتمعوا ف :صفحةالي أول ـف، 1 :رقم
سمعُت بخبركم فحضرُت وعسى أن ال تعدموا وقال أنا من أهل نجد ي صورة شيخ ـمعهم إبليس ف

ي دار الندوة بتصريح تأريخ الطربي ـوظهر لـهم واشرتك معهم ففإبليس موجود ، آخر القصة ىـإل - مني رأياً 
الـموجودة عندهم وكتب السرية النبوية الـموجودة عندهم وكتب وبقية كتب التأريخ ي التأريخ ـوالكامل ف
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ي الـمواقف الـمهمة والـمواطن الـمهمة ـإبليس يـحضر ف، فإبليس كان حاضراً ، الـحديث الـموجودة عندهم
وتأريخ ابن األثري ي تأريخ الطربي ـي صلى اهلل عليه وآله كما تالحظون فـي يوم التخطيط لقتل النبـحضر ف

 .مالكبن  ي صورة سراقةـفي يوم بدر ـوحضر كذلك ف
ي بضبط وتعليق ـالعرب تفسري الطربي طبعة دار إحياء الرتاث، الـجزء التاسع والعاشر، هذا تفسري الطربي

}وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ  :ي ذيل اآلية الثالثني من سورة األنفالـف، 266 :ي صفحةـف، حمود شاكرـم

نفرًا من قريش من أشراف كل  أنَّ  :267 :ي صفحةـف، ى آخر اآليةـإل لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ{
 ؟من أنت :فلمَّا رأوه قالوا ي صورة شيٍخ جليلـقبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس ف

 . صلى اهلل عليه وآله وسلم يـحدث معهم واتفقوا على قتل النبـوت، ى آخر الكالمـإل - قال شيٌخ من نجد
ي ذيل اآلية الثامنة ـف 21 :صفحة، ي الـجزء العاشرـف، الـجزء التاسعي ـهذا هو ف، ي نفس الكتابـوأيضاً ف

}وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ انتبهوا لآلية  }وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ{ :واألربعني من سورة األنفال

ي سياق ـجدون بأن اآلية جاءت فـالقرآن تى ـإذا ترجعون إل، واقعة بدري سياق ـاآلية جاءت ف أَعْمَالَهُمْ{

لَمَّا تَرَاءتِ الْفََِتَانِ }وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ الَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَواقعة بدر 

ي كتب التفسري ـف مْ إِنِّي أَرَى مَا الَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ{نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُ
مالك َلمَّا رأى الـمالئكة فر من بن  ي صورة سراقةـبأن إبليس تراءى للقوِم في كتبنا أيضاً الشيعية والسنية ـف

ي أرى ـإن {صَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا الَ تَرَوْنَفَلَمَّا تَرَاءتِ الْفََِتَانِ نَكَ}ساحة الـمعركة 
جعشم بن  مالكبن  ي صورة سراقةـأتى الـمشركين إبليس ف :ي ذيل هذه اآليةـف، الـمالئكة قد نزلوا

من الناس فقالوا الكناني الشاعر ثم الـمدلجي فجاء على فرٍس فقال للمشركين ال غالب لكم اليوم 
 ،ي اآليةـكما ف  {وَقَالَ الَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ} أنا جاركم ُسراقة :فقال ؟ومن أنت

 هذا عن السدي هذا عن عروة - َلمَّا أجمعت قريش، قد أتوكم لنصرتكم -قبيلة كنانة  - وهؤالء كنانة
 فكاد -ي من الـحرب ـيعن - قريش الـمسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكرَلمَّا أجمعت  - الزبريبن 

مدلجي وكان من أشراف بني كنانة بن  جعشمبن  ي صورة سراقةـفذلك أن يثبطهم فتبدى لهم إبليس 
ي تفسري الطربي جامُع ـهذا ف - فخرجوا ِسراعاً من أن تأتيكم ِكنانة بشيٍء تكرهونُه  أنا جاٌر لكم :فقال
 .البيان
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ابن  ، ابن كثري جاء بعدهُ ، الطربي أقدم من ابن كثري، ي تفسري ابن كثري وهو تفسري القرآن العظيمـأيضًا ف
من  26 :ي صفحةـفجزء الثالث والرابع من طبعة الـمكتبة التوفيقية ـوهذا هو ال 771 :ي سنةـكثري توف

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ } :ي ذيل اآلية الثالثني التـي مرت عليناـف، الـجزء الرابع

أن نفرًا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار  :26 :ى آخر اآلية صفحةـإل يُخْرِجُوكَ{

}وَإِذْ زَيَّنَ  ي ذيل اآليةـوكذلك ف - ى آخر الكالمـإل - ي صورة شيٍخ جليلـفاعترضهم إبليس فالندوة 

أن  :ن ابن عباسع :11 :ي صفحةـف لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ الَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ{
فلمَّا حضر القتال  - ى آخر الكالمـإل - جعشمبن  مالكبن  ي صورة سراقةـإبليس خرج مع قريش ف

تفسري القرآن ، ي تفسري ابن كثريـهذا ف - نكص على عقبيه وقال إني بريٌء منكم ورأى الـمالئكة
  .العظيم

ما ما عرضُت على الشاشة تفسري القرآن العظيم ـوهذا هو تفسري الدر الـمنثور ربي الدر الـمنثور ـكذلك ف
، الـجزء الرابع للسيوطيهذا هو تفسري الدر الـمنثور وهذا هو ، البن كثري هذا هو تفسري القرآن العظيم

 :ي ذيل اآليةـف 17:ي صفحةـاآلية الثالثون ف }وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ{ :اآلية 16 :صفحة

وَإِذْ }: اآلية 68 :ي صفحةـوكذلك ف، ى آخر الكالمـإل ... ي صورة شيٍخ جليلـواعترضهم إبليس ف

 ي صورة سراقةـوإبليُس قد تصور ف :اآلية الثامنة واألربعون من سورة األنفال زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ{
ماذج وإال لو أردُت أن أتتبَع كتب التأريخ وكتب الـحديث عند ـهذه ن، ى آخر الكالمـإل ... جعشمبن 

 .ى هناـكبرية أجلبها معي إلى مكتبٍة  ـخالفي أهل البيت الحتجت كما قلُت قبل قليل إلـم
ي صلى اهلل عليه وآله ـي دار الندوة لقتل النبـمثل ما كان الـموقف في كل الـمواقف الـحساسة ـإبليس فإذاً 

حق ـيوم ال، ي قضية بدر وبدر هي يوُم الفرقانـمثل ما كان الـموقف حساس ف، وسلم كان إبليس موجوداً 
ي يوم بيعة الغدير كان ـالشيء فنفس ، كان إبليس موجودًا أيضاً اليوم الذي ظهر فيه الـحق وزهق الباطل  

هم صحيحة ورواياتنا ليست ـِلماذا رواياتإبليس موجوداً مثل ما روت هذه الكتب روت كتبنا هذه الروايات 
ي كتبنا عن عليٍّ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ـمثل ما روت كتبهم روت كتبنا والرواية ف، صحيحة

يوماً مهمًا كان حاضراً إبليس وَلمَّا كان َلمَّا كان يوم السقيفة  لكوكذ فكان إبليس حاضراً وكان حزينًا كئيباً 
ماذج وأمثلة ـيوُم معاوية يوماً مهمًا كان حاضراً إبليس وأنا هنا ال أريُد أن أتتبَع كل هذه القضايا لكن هذه ن

  .ي خدمة إبليس حيُث يتحرُك مشروع الدجالـاألمكنُة واألشخاُص الذين يعملون ف، واضحة
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ي الـخطورة هو ـالذي يليه ف، ي الوسط الشيعيـقلُت بأن الـمشروع األخطر هو مشروع الدجال الشيعي ف
التـي وردت عن أهل البيت صلوات إذا أردنا أن نتصفح الروايات ، ي مشروع السقيفةـمشروع الدجال الناصب

 26 :صفحةي رجال الكشي ـما جاء ف :جد مثاًل على سبيل الـمثالـنمعني ـأج اهلل وسالمُه عليهم
حلقة باب ـمعُت أبا ذر يقول وهو متعلٌق بـس :ُأسيد قالبن  عن حذيفة :ي والـخمسونـالـحديث الثان

ما أقلت الغرباء وال أظلت  :ي األعظم صلى اهلل عليه وآلهـأبو ذر هذا الذي قال عنه النب - الـكعبة
ي ذر ـهجٍة من أبـأصدق ذي ل (ي األرضـالغرباء يعني السماء وال أقلت ـما أظلت الـخضراء يعن) الـخضراء

من عرفني وأنا ـجنادة لبن  أنا ُجندب - ؟ماذا يقول - حلقة باب الكعبةـرأيتُه وهو متعلٌق ب :يقول -
 - ىـمن قاتلني فـي األول :صلى اهلل عليه وآله يقولمعُت رسول اهلل ـإني س، من لـم يعرفنيـأبو ذر ل

من قاتلني  -ي حياتِه ـمن قاتل رسول اهلل ف، ي معارك رسول اهللـي ُحننٍي فـي بدٍر فـي فـيعن ؟ىـي األوىل متـف
ي ـف - ي الثالثةـفهَو ف -قاَتَل أهل البيت ، ي قاَتَل عليَّاً قاَتَل َحَسناً وُحسيناً ـيعن - ى وفـي الثانيةـفـي األول

صلوات اهلل وسالمه ي زمان إمامنا الـحجة ـي فـي الثالثة يعنـف - من شيعة الدجال - ؟الثالثة ماذا يكون
ي زمان عليٍّ ـي زمان رسول اهلل وجهادُه الثاين كان فـجهادُه األول كان فألن مشروع الكتاب والعرتة ، عليه

ي زمِن إمام زماننا صلوات ـي زمن اإلمام الـحجة فـوالـحسن والـحسني الـجهاُد بالسيف وجهادُه الثالث هو ف
 - وفـي الثانية - يـي زمان النبـف - ىـمن قاتلني فـي األول :أبو ذر ينقُل عن رسول اهلل، هاهلل وسالمه علي

من قاتلني فـي  - الثانية القتاُل على التأويل، كما قاتلتهم على التنزيليا علي  إنَّك سُتقاتلهم على التأويل  
ما َمَثُل أهل ـإن الثالثة من شيعة الدجالفهَو فـي  -على التأويل  - وفـي الثانية -على التنزيل  - ىـاألول

 خلف عنها غرق أال هل بلغتـجا ومن تـبيتي في هذه األُمَّة َمَثُل سفينُة نوح في لُـجَِّة البحر من ركبها ن
  .ي صلى اهلل عليه وآله وينقُل عنه أبو ذر الغفاريـيقول النب -

ي ـحني اجتمعوا في صلى اهلل عليه وآله ـكانت مع النبى  ـي األولـحركُة الدجال ف، للدجال فإذًا هناك حركةٌ 
ي ـوحني كانت بدر وكان إبليس هناك وحني كان الغدير وكان إبليس هناك وفوكان إبليُس هناك دار الندوة 

، ي مواجهة إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهـي الثالثة يكون إبليُس فـوفي السقيفة ـالثانية كان إبليُس ف
ي اخلطورة هو مشروع إبليس ـي بعدُه فـي الوسط الشيعي يأتـهو مشروع إبليس فمشروع األخطر اآلن الـ

  .ي الوسط اليهوديـي الـخطورة هو مشروع إبليس فـي بعدُه فـيأت، مشروع السقيفة
حدثت عنه الروايات عن أهل بيت العصمة ـهو هذا الذي تالدجال اليهودي ، ي الثالثةـالدجال الذي هو ف

الرواية عن أمري الـمؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه  :على سبيل الـمثال، ي صلى اهلل عليه وآلهـالنبوعن 
عينُه اليمنـى  :ي وصف الدجالـمام النعمة فـي كتابِه كمال الدين وتـوالرواية ينقلها شيخنا الصدوق ف
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هذه  - مزوجٌة بالدمـكأنها ممسوحة والعين األخرى فـي جبهتِه ُتضيء كأنها كوكب الصبح فيها علقٌة  ـم
مسوحة والعين األخرى ـعينُه اليمنـى م -! ؟هل يوجد بشر عينُه بـهذا الشكل، ما هي بأوصاف بشرية

مزوجٌة بالدم بين عينيه مكتوٌب كافر يقرأُه ُكلُّ  ـفـي جبهتِه ُتضيء كأنها كوكب الصبح فيها علقٌة كأنها م
وُض البحار وتسيُر معُه الشمس بين يديِه جبٌل من دخان خـي -! ؟األُمي كيف يقرأ - كاتٍب وأُم ي

 - ماٌر أقمرـحتُه حـيـخرُج حين يـخرج من قحٍط شديد تيُري الناس أنه طعام وخلفُه جبٌل أبيض 
ماٍء إال غاَر ـمُر بـمارِه ميل ُتطوى له األرض منهاًل منهاًل ال يـخطوة ح -الـحمار األقمر يعنـي األبيض 

إليَّ  :يقولمن الـجِن واإلنس والشياطين يُنادي بأعلى صوتِه ُيسمُع ما بين الـخافقين ى يوم القيامة ـإل
الرواية طويلة  ،ي الروايةـى آخر ما جاء فـإل - أنا ربكم األعلىأوليائي أنا الذي خلَق فسوى وَقدََّر فهدى 

 -ي خطبة البيان الـمنقولة عن سيد األوصياء ـهذا جاء ف - ثُمَّ يسيُر وبين يديه جبالن جبٌل من اللحم -
ثُمَّ يسيُر وبين يديه جبالن جبٌل من اللحم وجبٌل من الـخبز الثريد فيكون خروجُه فـي زمان قحٍط 

وأمثال ذلك من  - شديدثُمَّ يسيُر الـجبالن بين يديه وال ينقُص منه شيء فُيعطي ُكلَّ من أقرَّ له بالربوبية
  .دجال الثالثهذا هو الي ـالـمعان

بـحسب روايات أهل ، وى وعن حضارة وعن دول ليس الـحديث عن شخٍص بعينهِ الـحديث هنا عن قِ 
ي الـخطورة ـي بعدُه فـي الوسط الشيعي يأتـي الـمشروع الذي يسرُي فـالـخطر األول ف، هذا أقل خطورةالبيت 

هذا الـمشروع لقوى ودول تتفرعن ، الـمشروعهذا ي الـخطورة ـي بعدُه فـيأتمشروع السقيفة دجاُل السقيفة 
ي الواليات الـمتحدة األمريكية وقد يكون هذا الكالم ـها البعض فـقد يؤول، ملك القدرةـم وتـي هذا العالـف

ولكن ال علم لنا بذلك ي مستقبل األيام ـي قوى أخرى تظهر فـصحيحًا وقد ال يكون صحيحًا قد يكون ف
وال توجد قوة اآلن ي الواليات الـمتحدة األمريكية ـهائلة كالقوة الـموجودة في قوة ـبـحسب التأريخ لـم تأت

قد يكون هذا ، ي الواليات الـمتحدة األمريكيةـتتوفر ف على الكرة األرضية تتوفر فيها هذه األوصاف كما
لكنه مشروٌع ي الواليات الـمتحدة األمريكية صحيحًا وقد ال يكون صحيحًا ـالكالم من جهة تأويلِه ف

إذاً ، ي مواجهة مشروع الكتاب والعرتةـالـمشروع اليهودي هو الـمشروع الثالث الذي يكون ف، يهودي
ي ـي وسط السقيفة ويتحرك فـيتحرك ف، ي الوسط الشيعيـالدجال يتحرك على أكثر من جهة يتحرك ف

ي هذه ـملم أطرافُه فـأن ألمكنين ـالـموضوع واسع وال ي، مي عن طريق الـمشروع اليهوديـالوسط العال
ما الدجال ـبعينِه وإنأردُت أن أبني مقصودي من أن الدجال ليس شخصًا ، أنا أخذت مناذج، الُعجالة

خدم ـتماليني من البشر الف من الناس وآالف وآالُف الـمؤسسات ـخدمُه أالف األشخاص وآمشروع ي
  .هذا الـمشروع
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ي سنن ابن ماجة ـي جاءت فـالرواية التي موضوع الدجال ـالـمخالفني في كتب ـفها ـما أفضل رواية وجدتـلرب
 :بسندهِ  1583:الـحديث، 107 :ي صفحةـف، الـجزء الرابع دار الكتب العلمية، هذا هو سنن ابن ماجة

 :قال - هو كتب صلى اهلل عليه وسلم - أبي وقاص عن النبي صلى اهلل عليه وآلهبن  عتبةبن  عن نافع
 - ثم تقاتلون الدجال فيفتحها اهللثم تقاتلون الروم فيفتحها اهلل ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها اهلل 

ستقاتلون جزيرة العرب  -الدجال أرض دولة بالد ، ليس شخصاً ى أن الدجال ـيشري إلوكأن الكالم هنا 
ذكر العرب وذكر الروم  - ا اهللفيفتحها اهلل ثم تقاتلون الروم فيفتحها اهلل ثم تقاتلون الدجال فيفتحه

هذه أمم عندها مشاريع وهذه دول ومساحات من ، وذكر الدجال هذه شعوب أمم ليست شخصًا واحداً 
ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ثم تقاتلون الروم فيفتحها اهلل ثم تقاتلون  -األرض شاسعة 

  .مسلمي صحيح ـالرواية طبعاً موجودة ف - الدجال فيفتحها اهلل
، حريفاً ـوصحيح مسلم صحيح البخاري أكثر الكتب ت، هذا هو صحيح مسلم لكن فيها شيء من التغيري

حريفاً للحديث هو البخاري ـأكثر الكتب ت، حريفاً ـتكون أكثر تي هذين الكتابني ـعادًة األخبار الـموجودة ف
الراغب عن أهل قضية طبيعية  ي بعدُه مسلم لذلك القوم يعتربون البخاري هو أصح الكتب وهذهـويأت

البيت مارق كلما كثرت شدة رغبتِه عن أهل البيت كلما اشتد مروقُه فحينما يشتُد مروقُه بدرجٍة أشد اهلل 
فيما هو أشُد ضالاًل لذلك القوم يتمسكون بالبخاري ألن البخاري ُيضله فيجد أن الصحة ى ـسبحانه وتعال

ميز ـهذه الـميزة التـي ت، ما فيه وال رواية عن اإلمام الصادق ،ي وعن أهل البيتـأبعد الكتب عن النب
ي صحيح ـحريفًا ولذلك الرواية موجودة فـالبخاري فتجعل له هذه الـمنزلة عند القوم وهو أكثر الكتب ت

تغزون جزيرة العرب فيفتحها  :نفس السند، قبل الدجالي باب ما يكون من فتوحات الـمسلمني ـفمسلم 
كل ،  صار مذكر - فيفتحها اهلل ثم تغزون الروم فيفتحها اهلل ثم تغزون الدجال فيفتحُه اهلل اهلل ثم فارس

تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ثم فارس فيفتحها اهلل ثم تغزون الروم  -الكلمات السابقة مؤنثة 
الرواية الصحيحة ، الدجال الوحيد هو الذي يُفتح لوحدهِ  - فيفتحها اهلل ثم تغزون الدجال فيفتحُه اهلل

إذا كانت هذه الروايات  - ثُمَّ تقاتلون الدجال فيفتحها اهلل -ي سنن ابن ماجة ـهي الـموجودة ف
ي كتب ـالـموجودة فميع روايات الدجال ـبأن جها أردُت أن أقول ـي أوردتـها لكننـأنا ال أعبُأ ب، صحيحة

ي جهٍة ـحاولة حشد الروايات فـس واضح فيها وموالدوقضية الوضع والـخرافة روايات مضطربة الـمخالفني 
كر هو أقل الدجالني خطرًا بـحسب فوهو الـحديث عن الدجال اليهودي بينما الدجال اليهودي واحدة 

الدجال الـمتحرك فـي الوسط الشيعـي الدجال الفكري الذي يريد أن أهل البيت أشد الدجالني خطرًا 
  .الشيعيةيـحرف الذهنية الشيعية عن العقيدة 
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عندنا من الـمفكرين من العلماء سـمي ما شئت ما ، الـمشكلة نـحن فـي الوسط الشيعـي عندنا منهجان
هو يـحدد ، هو يـحدد أهل البيت، ما هو يريدتعطـي من األوصاف من يريد أن يـحدد أهل البيت وفقًا لِـ 

أن جنابه وفقًا لعقله ، تـحت قانون العقل يقع ذلكما يعجـبه و لـهم الصالحيات الـمنازل الـمقامات وفقًا لِـ 
وهناك منهج آخر وهو منهج أهل البيت أن أهل البيت هـم يـحددون ، هذا األمر ويقبل ذلك األمرال يقبل 

يأتـي من هذه الثغرة فيبدأ  ؟الدجال من أين يأتـي، لنا ما هـي صالحياتـهم ما هـي منازلـهم ما هـي مقاماتـهم
ويأتـي بعده ، وهو أخطر الـمشاريع بالنسبة لعقيدتنا فـي أهل البيت، الوسط الشيعـي مشروعه الدجالـي فـي

إنـما كان الـمشروع اليهودي أقل خطرًا ألنه واضح ، مشروع السقيفة ويأتـي بعده الـمشروع اليهودي
وبأسـماء الـمشروع مشروع السقيفة أكثر خطرًا من الـمشروع اليهودي ألنه ملبس بعناوين ، منكشف

أما الـمشروع الشيعـي فـهو مشروٌع ينساب فـي الظالم من ، وانتـماءات إلـى النـبـي صلـى اهلل عليه وآله
جيش يزيد علـى  الصعوبة أن يـميزه الناس كما قالت الرواية قبل قليل إنـهم أضر علـى ضعفاء شيعتنا من

  .الـحسني وأصحابه
هذا هو الـجزء السابع والعشرون من ، عليهم أجـمعنيوسالمه وأحاديث أهل البيت صلوات اهلل  من روايات

ها الناس من ابغضنا أهل البيت بعثه اهلل أيُـّ  :الرواية عن النـبـي صلـى اهلل عليه وآله وسلم، بـحار األنوار
هناك ترابط  - يؤمن به من قبره دركه بُعث حتـىيهوديًا يوم القيامة وإن أدرك الدجال آمن به وإن لـم يُ 

فـي  ي الذي يريد أن يتسرب بنـحٍو خفيبني الـمشروع اليهودي وبني مشروع السقيفة وبني الـمشروع الناصبـ
ها الناس من ابغضنا أهل البيت بعثه اهلل يهوديًا يوم القيامة وإن أدرك الدجال آمن أيُـّ  -الوسط الشيعـي 

مثل ما الروايات تقول بأن الفرح والسرور يدخل علـى قبور الـمؤمنني وأن من  - به وإن لـم يدركه بُعث
القبور وفتنة الدجال ليس  يـالقضية فتنة الدجال تدخل ف، الـمؤمنني من يرجع فـي زمان اإلمام الـحجة

فـي مواجهة  الـمراد منـها الفتنة الـمحصورة بالـمشروع اليهودي فقط وإنـما الفتنة الكاملة الـمشروع الكامل
ها الناس من ابغضنا أهل البيت بعثه اهلل يهوديًا يوم القيامة وإن أدرك أيُـّ  ثـم قال: -الكتاب والعرتة 

 .حتـى يؤمن به من قبره - عث من قربهبُ  - الدجال آمن به وإن لـم يدركه بُعث
هناك فـي كتب القوم روايات تـماثلـها روايات فـي كتبنا لكنـها صريـحة وواضحة تدل علـى هذا الـمقصود  

ما بين خلق آدم إلـى  -هذه الرواية موجودة فـي مصادر عديدة من كتب القوم  :مثالً ، الذي أشرت إليه
ما بني خلق آدم إلـى قيام ال يوجد هناك أمر أكرب من الدجال  - قيام الساعة أمٌر أكبر من الدجال

 ةأمر أكرب من معادا أنه ال يوجد أمر أكرب هل يوجد ؟فأيُّ أمٍر هذا الذي تتـحدث عنه هذه الرواية، الساعة
ونعرف معنـى مـحاربة  قد يرى اآلخرون شيئاً آخر لكننا نعرف من هو علي   عليٍّ وآل علي فـي عقيدتنا هذا
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مشروع الذي يواجه الكتاب رب من هذا الـمشروع وأكثر خطورة الـالكتاب والعرتة لذلك ال يوجد شيء أك
ما من نـبـيٍّ ، القضية الكربى هي هذه، ألنه ما من نـبـيٍّ بعث إال بنبوة مـَُحمٍَّد وبوالية عليٍّ وآل علي   ،والعرتة

الـمشروع سيكون هو الـمشروع الذي يكون فـي مواجهة هذا ، بعث إال بنبوة مـَُحمٍَّد وبوالية عليٍّ وآل علي  
 - ما بين خلق آدم إلـى قيام الساعة أمٌر أكبر من الدجال -رية شالـمشروع األخطر واألكرب فـي حياة الب

الدجال فـي مشروعه فـي الوسط ، الدجال موجوٌد بيننا، إذا  قضية الدجال ليس مـحصورة فـي زمٍن معني
يفة موجود وفـي مشروعه اليهودي موجود فـي ما بيننا مشروع السقيف الشيعـي موجود وفـي مشروعه الناصبـي 

 .ويـتـحرك فـي مـختلف جـهات العالـم
عن النـبـي صلـى ، روايٌة أخرى أيضًا فـي كتب القوم موجودة وموجود مـماثل لـها فـي رسائل الشيخ الـمفيد

التـي قرأتـها قبل قليٍل عن  تشابه الرواية - ا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجالألن :اهلل عليه وآله
أخوف عندي من فتنة الدجال ولن  -يـخاطب صحابته  - ا لفتنة بعضكمألن -الوشاء عن اإلمام الرضا 

ا لفتنة بعضكم أخوف عندي ألن -فتنة السقيفة  ؟أيُّ فتنٍة هذه - ينـجو أحٌد مـما قبلها إال نـجا منـها
نعت فتنٌة منذ كانت الدنيا صغيرٌة وال  إال نـجا منـها وما صُ من فتنة الدجال ولن ينـجو أحٌد مـما قبلها 

، إذاً فتنة الدجال هـي الـمشروع الكبري، يعنـي كل الفنت فـي خدمة فتنة الدجال - كبيرة إال لفتنة الدجال
ا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولن ينـجو ألن -إذاً الدجال ليس مـحصوراً فـي جهٍة معينة 

فـي  - مـما قبلها إال نـجا منـها وما صنعت فتنٌة منذ كانت الدنيا صغيرٌة وال كبيرة إال لفتنة الدجال أحدٌ 
سند أحـمد وفـي غريه مصادر كثرية هذه الروايات أنا أقرأها من معجـم أحاديث اإلمام الـمهدي وهذا هو مَ 

ونقل الروايات هذه من كتب ، عليه الـجزء الثالث من معجم أحاديث اإلمام الـمهدي صلوات اهلل وسالمه
، الوقت ما يكفـي لقراءة أسـماء الـمصادر فأسـماء هذه الـمصادر كثرية، القوم وذكر الـمصادر بشكٍل مفصل
ولـهذا الـمشروع مؤسسات ، الدجال ليس شـخصًا وإنـما هو مشروع إذًا الشيء الذي نـخلص إليه أن

هو ، بسوء نيٍة أو بـحسن نية، لـمشروع بقصٍد ومن دون قصدوماليني من البشر يعملون فـي خدمة هذا ا
ت اأركان هذا الـمشروع فـي الوسط الشيعـي فـي الوسط الناصبـي وفـي الوسط اليهودي والرواي، مشروٌع كبري

  .ى كل جزٍء من أجزاء هذا الـمشروعـشري إلواضحة وصريـحة وذكرت لكم نـماذج من الروايات التـي تُ 
قد ، جريات التـي تكون قريبًة وحافًة بزمن الظهورمن الـمشاريع أو من الـحقائق أو من الـمُ  الدجال أيضاً 

حني قرأت اآليات التـي جاءت فـي سورة ، يقول قائل بأنك قلت بأن مشروع الدجال يبدأ من زمان آدم
ة الندوة ومن وقد يقول قائل بأنك تـحدثت عن أن مشروع الدجال ابتدأ من دار  جر أو فـي سورة صالـحِ 

ى مظاهر مشروع الدجال أين و قلك صحيح لكننا حيـنما نـبحث عن أيوم السقيفة ومن يوم الغدير كل ذ
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وسائل ، السبب فـي أن وسائل اإلعالم ؟السبب أين، أقوى مظاهر مشروع الدجال هـي فـي زماننا ؟نـجدها
، رية أو أصبح كوخًا صغريًا كما يقولونالعالـم أصبح قرية صغ، التواصل بني البشر، وسائل النشر، االتصال

حينما يصبح العالـم كوخاً صغرياً قطعاً إن مشروع الدجال سيكون أخطر وأخطر ، أصبح العالـم كوخاً صغرياً 
ليٍة فاعِ بالنظام الـموجود اآلن فـي الـحياة يساعد علـى انتشار مشروع الدجال بقوٍة و ، وأخطر فـي كل أبعاده
يـمكن أن نتلـمسه إن كان فـي الوسط الشيعـي أو فـي الوسط الناصبـي أو فـي الوسط هائلة وهذا هو الذي 

حلقات ـوأأتـي أيضًا علـى تفاصيل أخرى إن شاء اهلل تعالـى فـي ال، اليهودي فـي الوسط السياسـي العالـمـي
ل من العناوين التـي هذا العنوان األو ، القادمة حني أجـمع أطراف الـحديث فـي نـهاية حلقات هذا الـموضوع

 .تـحدثت عنـها روايات النـبـي وأهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أجـمعني
قد يكون شـخصًا وقد ، شـخصًا وهذا االحتـمال أنا ال أنفيه الـخراسانـي قد يكون، عنواٌن آخر الـخراسانـي

لكننـي من خالل ، فيهنـجد بعضًا من أوصاف هذا الشخص هذا االحتـمال قائم وال أستطيع أن أن
فيما يتعلق بـموضوع الرايات السود وفـي موضوع بالد فارس وفـي  التـي وردت بنحٍو عام تصفـحـي الروايات

صالـح ومثل السيد الـحسنـي الـحسينـي بن  موضوع الـخراسانـي وفـي موضوع شـخصياٍت أخرى مثل شعيب
النـبـي وأهل البيت والتـي تتـحدث عن شيٍء يتـحرك  الـهاشـمـي كل هذه العناوين التـي وردت فـي أحاديث

هذه األحاديث قد يظهر منـها وقد أفهم منـها أن هذا العنوان الـخراسانـي  كل،  فـي إيران فـي مشرق العراق
قد ينطبق هذا الوصف الـخراسانـي علـى ، أو هذا العنوان الرايات السود هو عنوان لـمشروع وليس لشخص

يكون هذا العنوان عنوانًا مـتحركًا ينطبق علـى عدة أشـخاص علـى أكثر من شخص  قد، أكثر من شخص
لكن ، واحد كما أننـي كما قلت قبل قليل ال أستطيع أن أنفـي بأن الـخراسانـي قد يكون وصفًا لشخصٍ 

طعاً ق، من خالل الـجـمع بني هذه الروايات ودراسة هذه الروايات وفقًا لـمجريات العصر الذي نعيش فيه
األئمة صلوات اهلل وسالمه عليـهم أجـمعني حينما يتكلمون عن حوادث فـي زماننا هذا أو فـي مستقبل 

الذين كانوا يعيشون فـي تلك العصور فـي أيام  ال يستطيعون أن يصوروا األمور للناساأليام القادمة إنـهم 
  .األئمة كما تـجري الـحوادث علـى أرض الواقع

ال يستطيع الناس أن يفـهموا قضية ، أن يفهـموا قضية الـمؤسسات ونظام الـمؤسساتال يستطيع الناس 
ـهم بعناوين وبصور قريبة بسط وتقرب لالقضايا تُ ، النظام اإلعالمـي وطبيعة التكنولوجيا فـي عصرنا الـحاضر

نـحن اآلن نلقـي  وعلـى أي حالٍ ، الناس فـي زمان األئمة هامن الـمفردات والـمعطيات التـي كان يتعامل مع
من الروايات التـي تـحدثت عن  ماذجـن نظرة إجـمالية ال نستطيع أن نتتبع كل الروايات وإنـما نأخذ

كما قلت بأن الدجال عنوان لـمشروع كبري تتـحرك فيه جـهات كثرية فـي مواجهة الكتاب ،  الـخراسانـي
قارب زمن السياسـي العسكري الشيعـي فـي زمٍن يُ الـخراسانـي يبدو لـي هكذا أنه عنوان للـمشروع ، والعرتة
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اليـمانـي رايته أهدى  عنوان للـمشروع السياسـي العسكري الشيعـي لذلك ستأتينا فـي الروايات أنَّ ، الظهور
لذلك راية ، ألن اليـمانـي هو عنواٌن لـمشروٍع أيضًا للـمشروع العقائدي الشيعـي ؟لـماذا، من راية الـخراسانـي

نـي أهدى من راية الـخراسانـي ونأتـي ربـما فـي الـحلقة القادمة للـحديث عن اليـمانـي والسفيانـي ألن اليـما
، هذه هـي العناوين الـمهمة التـي نستكشف من خاللـها أننا فـي عصر الظهور أو أننا ليس فـي عصر الظهور

قارٍب لزمان ظهور اإلمام ـي زمٍن مُ الـخراسانـي إذًا هو عنوان للـمشروع السياسـي العسكري الشيعـي ف
  .نأخذ نـماذج من هذه الروايات التـي تعكس هذا الـمعنـى، صلوات اهلل وسالمه عليه

تتـحدث عن مدينة  من األخبار هذا الـجزء الستون من بـحار األنوار لنلقـي نظرة علـى ما جاء فـي مـجموعة
اآلن الـمشروع ، اسـي العسكري الشيعـي فـي هذه العصورم هـي عنواٌن للـمشروع السيفقُ ، قم وما حواليـها

وطهران فـي حقيقتـها هـي صورٌة ، عنوانه طهران، مالسياسـي العسكري الدولـي فـي زماننا هذا عنوانه قُ 
م تولدت الـجمهورية اإلسالمية فـي ومن قم بدأت الثورة ومن قُ ، مم العاصمة الـحقيقية هـي قُ منعكسة لقُ 

  :علـى سبيل الـمثال، روايات أهل البيت ماذا ورد بـخصوص قم يـلنقرأ ف، م كان كل شيءومن قُ ، إيران
إن للـجنة ثـمانية أبواب وألهل قم واحٌد منـها فطوبـى  :ا الرضا صلوات اهلل وسالمه عليهالرواية عن إمامن

فهم منها أن هذا الباب من الرواية إذا أخذناها لوحدها هكذا قد يُ  -ثـم طوبـى لـهم ثـم طوبـى لـهم لـهم 
فهم هكذا من قد يُ ، وخاٌص بأهل هذه الـمدينة، أبواب الـجنة خاٌص بـمدينة قم الـمدينة الـجغرافية الـمعروفة

ذت لوحدها لكن لنضع هذه الـمعلومة جانبًا ونسري فـي الروايات سيتضح لنا بأن خِ هذه الرواية إذا أُ 
إنـما قم هـي الرمز ، ن مشروع ليس له عالقة بـمدينة قمع، م حديث عن مشروع كبريالـحديث عن قُ 

إن للـجنة ثـمانية أبواب وألهل  -وإنـما مشروع يتـحرك فـي كل أنـحاء العالـم حيثما كان الشيعة ، والعنوان
، هناك مشروٌع يتـحرك ويـخرج من مدينة قم - قم واحٌد منـها فطوبـى لـهم ثـم طوبـى لـهم ثـم طوبـى لـهم

 نا أن نقرأ فـيدر لذلك مثاًل إذا أ، الباب الذي فـي الـجنة لـهذا الـمشروع وليس لـمدينة قم الـجغرافيةهذا 
  :هذه الرواية علـى سبيل الـمثال

جنوب قة الري اآلن فـي زماننا هـي منط، الري معروفة يعنـي طهران جنوب طهران - عدٌة من أهل الري
يعنـي  - وقالوا -علـى اإلمام الصادق  - ا علـى أبـي عبد اهللعدٌة من أهل الري أنـهم دخلو  -طهران 

هم من أهل  - مرحبًا بإخواننا من أهل قم :فقال، نـحن من أهل الري :وقالوا -قالوا ليس لـم يقولوا 
عدٌة من أهل  -كيلو مرت   315بـحسب الـجغرافيا الري تبتعد عن قم أكثر من ، الري بعيدة عن قم، الري

، نـحن من أهل الري فقال: مرحبًا بإخواننا من أهل قم :خلوا علـى أبـي عبد اهلل وقالوادَ  ـهمالري أن  
ذلك  :قالوا -يعنـي قال لـهم مرحبًا بإخواننا من أهل قم  - فقالوا: نـحن من أهل الري فأعاد الكالم
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أهل الري وهو  عدة مرات يقولون نـحن من - وأجابـهم بـمثل ما أجاب به أوالً  -عدة مرات  - مراراً 
إن هلل حرمًا وهو مكة وإن للرسول  -ثـم يقول بعد ذلك  ؟يقول لـهم مرحبًا بإخواننا من أهل قم لـماذا

يعنـي عنوان  - حرمًا وهو الـمدينة وإن ألمير الـمؤمنين حرمًا وهو الكوفة وإن لنا حرمًا وهو بلدة قم
وهو بلدة قم وستدفن فيها  - للعرتة - لنا حرماً وإن  -لكل الشيعة ليس عنوان لـمدينة قم الـجغرافـي 

وكان هذا الكالم منه قبل أن يولد  .امرأٌة من أوالدي تسـمـى فاطمة فـمن زارها وجبت لـه الـجنة
جعفر الـحديث عن فاطمة بن  موسـىاإلمام يعنـي هذا الـحديث قبل والدة  - الكاظم عليه السالم

  .وسالمه عليهاالـمعصومة وعن زيارتـها صلوات اهلل 
ولذلك ، الكالم اآلن عن أن العنوان الذي جاء فـي الروايات التـي تتـحدث عن مدينة قم هو عنواٌن للشيعة

قلت بأن الرايات السود بأن الـخراسانـي مشروع عنوان ربـما ينطبق علـى شخٍص فـي زمن أو علـى شخٍص 
نـحن نتـحرك فـي دائرة ، كل هذا احتماالت،  كما أننـي ال أنفـي االحتمال األول،  آخر فـي زمٍن آخر

القرائن هـي ظنون قد تصل إلـى درجة االطمئنان لكنـها ليست يقينية نـحن كما قلت فـي أول ، القرائن
كلها ،  هذه كلـها أمارات، حديثـي نبـحث فـي قرائن فـي جهاٍت من البـحث هذه الـجهات بدرجة القرائن

اسانـي شخص وتوجد أوصاف تدل علـى أنه شخٌص بعينه هذا االحتـمال قد يقول قائل بأن الـخر ، قرائن
وقد يقول قائل بأن الـخراسانـي شخٌص واألوصاف الـموجودة تنطبق ، موجود وال نعرف من هو الشخص

وقد يقول قائل بأن الـخراسانـي شخص واألوصاف ، علـى السيد الـخمينـي وهذا االحتـمال قائم أيضاً 
، منئـي وهذا االحتمال قائم كل هذه االحتماالت يـمكن أن تكونابق علـى السيد الـخالـموجودة قد تنط

ال أنفـي هذه االحتماالت لكننـي أقول  هذه االحتـماالت قائمة وأنا، عقاًل تقبل وأيضًا يـمكن أن تناقش
عام وأفهم أن أهل البيت صلوات اهلل عليهم  بأننـي أتـحرك فـي جو الروايات فـي أجواء الروايات بنـحوٍ 

يتـحدثون مع الناس فـي زمانـهم بـمفردات ومعطيات هذه الـمفردات تتالئم مع زمان ، حينما يتـحدثون
  .األئمة والتـي حينما نـجمـعها يـمكن أن نستنتج منها ما هو يتعلق بزماننا

اية عن مدينة قم وكأنـها خاصة بـمدينة قم كما هو الـحديث عن مدينة قم الذي يسـمع الكالم فـي رو 
بينما حينما نتوسع فـي البـحث ونذهب فـي كل روايات أهل البيت نـجد أن قم عنوان كما فـي ، لوحدها

يقولون نـحن من أهل الري ومرارًا واإلمام يؤكد أنـهم من أهل قم ألن القضية ليست قضية ، هذه الرواية
أتـحدث ، ؤكد بأننـي حني أتـحدث عن قم فإننـي ال أتـحدث عن قم الـجغرافيةاإلمام هنا يريد أن ي، جغرافية

 .الـمنهج، الربنامج، الـمشروع، العقيدة، عن قم الفكر
والـحديث هنا عن  - إذا عم ت الباليا :اإلمام الصادق عليه السالمعن حني تأتـي مثاًل هذه الرواية 
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كوفة فاألمن فـي   إذا عم ت الباليا -رٍب لزمان ظهور اإلمام قاالباليا التـي تكون فـي زماٍن مُ ، الباليا
 -السواد هو جنوب العراق الـمنطقة الـجنوبية من العراق هي التـي تسـمـى السواد  - ونواحيها من السواد

 - من أرض الـجبل يعنـي - إذا عم ت الباليا فاألمن فـي الكوفة ونواحيها من السواد وقم من الـجبل
يتـحدث عن الباليا ال فـي  ؟اإلمام هنا يتـحدث عن أي شيءٍ  - الـموضع قم للـخائف الطائف عمَ ونِ 

، ل الناسحدث عن الباليا عن الفنت التـي تضالـمادي ولكن يتـ البعديـمكن أن يكون فـي ، بعدها الـمادي
الكوفة وإلـى قم  إلـىكوفة  الـمواطن التـي يـمكن للناس أن تـحتـمـي فيها تـجد فيها طريق الـهدى أشار إلـى

الـموضع قم للـخائف  مَ عَ إذا عم ت الباليا فاألمن فـي كوفة ونواحيها من السواد وقم من الـجبل ونِ  -
، هناك كوفة الكوفة وهناك قم، إلـى قضية الـمنهج، كأن اإلمام هنا يشري إلـى هذه القضية  - الطائف

 .ةعن طريق ليس الـحديث عن قضية جغرافيالـحديث ، الـحديث عن فكرة، الـحديث عن منهج
وأهل قم  ،أهل خراسان أعالمنا :أعين عن الصادق عليه السالم قالبن  عن زرارة :رواية أخرى

ل هذا السواد منَّا ونـحن وأه -يعنـي جنوب العراق  - وأهل هذا السواد ،وأهل كوفة أوتادنا ،أنصارنا
 - وأهل كوفة أوتادنا وأهل هذا السواد منَّا ونـحن منهمأهل خراسان أعالمنا وأهل قم أنصارنا منهم، 

القضية ، كل هذه العناوين تتـحدث عن أنصار أهل البيت وعن الـمشروع الذي يتـحرك فـي هذه الـمجاميع
ليس الـحديث فيها عن مواقع جغرافية وعن مواطن جغرافية وإنـما هذه البلدان هـي التـي يتـحرك فيها مشروع 

هذه الـمنطقة التـي يتـحرك فيها الـمشروع ، السوادهذا وأهل ، أهل كوفة، أهل قم، أهل خراسان، أهل البيت
حينما أقول فـي الزمن الـمقارب لظهور ، الشيعـي فـي الزمن الـمقارب لظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه

الذي يكون قريبًا من  عصر الظهور هو العصر، اإلمام أي فـي يوم ظهوره وإال فنحن فـي عصر الظهور
الوقت الذي يظهر فيه إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه وستتجلـى لنا هذه الـمعانـي شيئًا فشيئًا إلـى أن 

 .قات من هذا الربنامجاية الكالم فـي نـهاية هذه الـحلنصل إلـى نـه
يا أبا الـحسن ثـم  يَّ ـإل :هلل عليه وآلهبه النـبـي صلـى امثاًل حني نقرأ فـي هذه الرواية أمري الـمؤمنني يـخاط

ت فسبقت إليها وااعز اسـمه عرض واليتك علـى السـم إن اهلل ما بين عينيه وقال يا علـي   لَ اعتنقه وقبَّ 
ثـم سبقت ، ثـم سبقت إليها السـماء الرابعة فزينها بالبيت الـمعمور، السـماء السابعة فزينـها بالعرش

ثـم ، ثـم عرضها علـى األرضين فسبقت إليها مكة فزينها بالكعبة، ينها بالكواكبإليها السـماء الدنيا فز 
ثـم سبق إليها قم فزينها بالعَرب ، ثـم سبقت إليها الكوفة فزينها بك، سبقت إليها الـمدينة فزينها بـي

زينها بالعرب القضية ليس الـحديث عن عنصٍر فارسـي أو  - إليه بابًا من أبواب الـجنة أو وفتح إليها باباً 
زينها بالعرب أيضًا إشارة إلـى أن ، فـي أفق العقيدة، القضية تتـحرك فـي أفق الـمنهج، عن قوميٍة فارسية
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يوسف الثقفـي وبعد بن  مدينة قم أسسها العرب أسسها بنو األشعر وهم من الذين خرجوا علـى الـحجاج
الـموجودة اآلن مدينة قـم القديـمة  الـمدينة مدينة قم القديـمة ليست هـي هذه، ي مدينة قمذلك استقروا فـ

رس الـمجوس ليس اسـمها قم وإنـما اسـمها كمندان وهـي قريبة من مسجد جـمكران التـي كان يسكنها الفُ 
هـي بعيدة عن مدينة قم مدينة قم الفارسية القديـمة التـي يسكنـها الـمجوس ، لـمن ذهب إلـى تلك األصقاع

 -علـى أي حاٍل ، سكنها بنو األشعر وبعد ذلك توسعت الـمدينة، الـموجودة اآلن والتـي سكنها العرب
إذًا القضية ليست فـي إطار الـحديث عن جغرافيا وليست فـي إطار الـحديث عن  - فزينها بالعَرب :قال

، قم منها يأتـي الـخراسانـيون، وتعالـى زين قم بالعرباهلل سبحانه ، شعٍب بعينه أهل الري هم أهل قم العرب
إذًا القضية عن منهج وليس القضية عن ، إذًا القضية عن مشروع، الرايات السود تأتـي من هذه الـجهة

الـمكان الـجغرافـي ما هو إال رمز وليس القضية عن عنصر أو قومية معينة الـحديث ، مكاٍن جغرافـي بعينه
أهل خراسان أعالمنا أهل قم أنصارنا أهل كوفة أوتادنا وأهُل هذا السواد عن شيعة أهل البيت كما مر فـي 

  .منا ونـحُن منهم
وسالمه عليه قال: ستـخلو كوفة من عن اإلمام الصادق صلوات اهلل  :ذه الرواية تتـجلـى بنـحٍو أكثره

 ،وهذا حدث فـي زمن البعثيني القضية واضحة لربـما من أوضح الـمصاديق - الـمؤمنين ويأرز عنها العلم
ولكن لـم يـحدث كما ، حدث فـي العصور السابقة أن خلت الكوفة من الـمؤمنني وأن أرز عنها العلم

خلو كوفة من الـمؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الـحية ستـ -حدث فـي زمان البعثيني فـي زمان صدام 
ثـم  -تأرز الـحية فـي جحرها أي تعيش حالة السبات فـي فصل الشتاء  - فـي جحرها ثـم يظهر العلم

بلدٍة يقال لـها قم وتصير معدنًا للعلم والفضل حتـى ال يبقـى فـي األرض مستضعٌف فـي يظهر العلم ب
الـمستضعف فـي ، مستضعف الذي ال يـميز بني الـحق والباطل هذا الـمقصود من الـمستضعف - الدين

ثـم يظهر العلم فـي  -الدين هو الذي ال يـميز بني الـحق والباطل لقلة علٍم لقلة ثقافٍة أو لقلة نباهٍة وذكاٍء 
مستضعٌف فـي الدين حتـى بلدٍة يقال لـها قم وتصير معدنًا للعلم والفضل حتـى ال يبقـى فـي األرض 

قام الـحجة ولوال نا فيجعل اهلل قم وأهله قائمين مخدرات فـي الـحجال وذلك عند قرب ظهور قائمالـمُ 
إلـى سائر  -أي من قم  - جة فيفيض العلم منهذلك لساخت األرض بأهلها ولـم يبقـى فـي األرض حُ 

ق حتـى ال يبقـى أحٌد علـى األرض لـم يبلغ إليه البالد فـي الـمشرق والـمغرب فيتم حجة اهلل علـى الـخل
كل الفضائيات كل ،  اآلن إذا تبحثون عن كل الفضائيات، وفـي زماننا هذا حدث - الدين والعلم

الكتب التـي تؤلف ، الـمتحدثني يعنـي الغالب األغلب من الـمتحدثني فـي كل الفضائيات هم جاءوا من قم
، لتـي تنشر تأتـي من قم أو يكتبها أناس خرجوا من قم وتعلموا فـي قمأكثر الكتب ا، نشر دور النشروتُ 
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حتـى شعراء الـمنرب الـحسينـي تـجد إن أبرز شعراء الـمنرب الـحسينـي اآلن فـي الوسط الشيعـي العربـي مثاًل فـي 
ء أن الرواديد فـي الوسط الشيعـي العربـي تـجد أن الشعرا، الوسط الشيعـي اإليرانـي القضية معروفة هناك

فيفيض  - القضية واضحة جداً ، الـخطباء كلهم جاءوا من قم أو مروا علـى مدينة قم أو تأثروا بـمدينة قم
فيفيض العلم منه إلـى سائر البالد فـي  -العلم الدينـي ، مراد العلم - العلم منه إلـى سائر البالد

بقـى أحٌد علـى األرض لـم يبلغ إليه الدين الـمشرق والـمغرب فيتم حجة اهلل علـى الـخلق حتـى ال ي
ويسير سببًا لنقـمة اهلل وسـخطه علـى العباد ألن اهلل ال ينتقم من العباد إال بعد ثـم يظهر القائم  والعلم

قضية العقوبة والـحساب والعذاب والعقاب كله مقروٌن بقضية الـحجة إذا قامت الـحجج  - إنكارهم حجة
  .علـى العباد

أن أذهب إلـى كل التفاصيل الـموجودة فـي هذه الرواية لكن الرواية تالحظون تتـحدث عن حقيقٍة  ال أريد
تبت هذه الرواية موجودة فـي كتاب بـحار األنوار ولـم تكن هذه الرواية قد كُ ، واضحة تـحدث فـي أيامنا هذه

تأريخ قم هذا الكتاب ، قـم وهو ينقلها عن تأريخ 3333 :الشيخ الـمجلسـي توفـي سنة، فـي هذا الزمان
يعنـي هذه ، الذي ينقله الـمحدث الـمجلسـي الشيخ مـَُحمَّد باقر رضوان اهلل تعالـى عليه، ف قبل ألف سنةلِّ أُ 

أنا هنا ال أريد ، تتـحدث عن زماننا بتفاصيل واضحة وصريـحة، ف قبل ألف سنةلِّ الرواية منقولة من كتاب أُ 
تالحظون الرواية تقول أن قم تقوم ، تـحركلواقع إنـما أتـحدث عن مشروع مُ أن أتـحدث عن تطبيقها علـى ا

فيفيض العلم منه إلـى سائر البالد فـي الـمشرق والـمغرب فيتم حجة اهلل علـى الـخلق  -مقام الـحجة 
ة يعنـي أن الدين فـي هذه العصور خرج من مدين - حتـى ال يبقـى أحٌد علـى األرض لـم يبلغ إليه الدين

أن الـخراسانـي وأن ، كبريأن قضية قم عنوان لـمشروع ٍ ، هذا حديثـي عن الـمشروع، قم انتشر من مدينة قم
الرايات السود هـي عنوان للـمشروع السياسـي العسكري الشيعـي فـي الزمن القريب من ظهور إمامنا صلوات 

مشروع سياسـي وعسكري قطعًا سيكون هناك مشروع فـكري  كوقطعًا حينما يكون هنا، هاهلل وسالمه علي
أنا قلت مشروع سياسـي وعسكري ، ٍة عقائديةمَّ وإال كيف ينشأ الـمشروع السياسـي والـمشروع العسكري ألُ 

فالـحديث عن قم وعن الرايات السود وعن الـخراسانـي ، شيعـي البد أن يكون هناك من مشروع فكري
سكري فكري شيعـي فـي العصر القريب من زمان ظهور إمامنا صلوات اهلل حديث عن مشروع سياسـي ع

 .وسالمه عليه
الرواية عن عفان ، عن اإلمام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه :ولذلك نـحن نـجد مثاًل هذه الرواية 

أعلم قلت: اهلل ورسوله وأنت  -لـم سـمي هذا البلد قم  - قال لـي أتدري لـم سـمي قم؟! :البصري
ـمـي قم ألن أهله يـجتـمعون مع قائم آل مـَُحمَّد صلوات اهلل عليه ويقومون معه قال: إنـما سُ 
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يـجتـمعون مع  - ؟ما هي صفات أهل قم، هذه مالمح الـمشروع القـمي - ويستقيمون عليه وينصرونه
 .قائم آل مـَُحمَّد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه

عند اإلمام الكاظم  - كنت يومًا عند أبـي الـحسنيـحيـى بياع السابري قال: بن  عن صفوان :رواية أخرى
يعنـي منذ ذلك الزمان القميون  - فـجرى ذكر قم وأهله وميلهم إلـى الـمهدي -صلوات اهلل عليه 
م وأهله وميلهم إلـى الـمهدي فـجرى ذكر قُ  -هذا الكالم فـي زمن اإلمام الكاظم ، ينتظرون الـمهدي

هم ثـم قال: إن للـجنة ثـمانية أبواب وواحٌد منها ألهل قم و ، فترحـم عليهم وقال: رضـي اهلل عنهم
الـحديث عن مشروٍع يبدأ فـي قم  - خيار شيعتنا من بين سائر البالد خم ر اهلل تعالـى واليتنا فـي طينتهم

  .ثـم ينتشر
من أهل  -عن باب الـحوائج  - عن أبـي الـحسن األول :جعفربن  رواية عن إمامنا موسـىال قال: رجل ٌ

زبر يعين قطع  - قم يدعوا الناس إلـى الـحق يـجتمع معه قوٌم كزبر الـحديد ال تزلـهم الرياح العواصف
وال يـملون من الـحرب وال يـجبنون وعلـى اهلل يتوكلون والعاقبة ال تزلـهم الرياح العواصف  -الـحديد
من أهل قم يدعوا الناس إلـى الـحق -دعوُة من هنا تنطلق من قم رجٌل من أهل قم ال - للـمتقين  رجل ٌ

، ي صلى اهلل عليه وآلهـالـحق هم عرتة النب، ي الكتاب والعرتةـي روايات أهل البيت تعنـكلمة الـحق ف  -
من أهل قم يدعوا  -الـحق هو الكتاب والعرتة ، الـحق مع عليٍّ وعليٌّ مع الـحق ق الناس إلـى الـحرجل ٌ

كزبر الـحديد ال تزلـهم الرياح العواصف وال يـملون من الـحرب وال يـجبنون وعلـى اهلل   يـجتمع معه قوم
والعاقبة  -الرواية بـحاجة إلـى شرح وذيل الرواية فيه إشارة دقيقة جدًا  - يتوكلون والعاقبة للـمتقين

 ؟والعاقبة للـمتقني :ستـحدث وإال لـماذا قالت الروايةناً وأحداث تَ تقني تشري إلـى أن فِ العاقبة للـم - للـمتقين
من أهل قم يدعوا الناس إلـى الـحق -الرواية فـي حال مدٍح لـهذا الرجل وألنصاره ولـمشروعه   - رجل ٌ

من  -مـمدوٌح أيضًا  وفإذا كان مشروعه الـحق فه، مشروعه الـحق ؟ما هو مشروعه، مشروع مـمدوح رجل ٌ
كزبر   يـجتمع معه قوم -فـمدٌح للـمشروع ولصاحب الـمشروع  - إلـى الـحق أهل قم يدعوا الناس

مدٌح  - الـحديد ال تزلـهم الرياح العواصف وال يـملون من الـحرب وال يـجبنون وعلـى اهلل يتوكلون
تقني وهذا مطلب آخر تقون وهناك غري مُ إذًا هناك مُ  - وعلـى اهلل يتوكلون والعاقبة للـمتقين -واضح 

،  وامتحانات وتغريات وتقلباتنَت لكن واضح هناك إشارة إلـى أن هناك فِ ، ت اآلن بصدد الدخول فيهلس
فـي ولو أردنا أن نذهب أيضًا وراء هذه الفقرة ونـجمع الروايات والروايات موجودة فـي نفس هذا الـجزء و 

  .غريه تـحدثنا عن هذه القضية
قم مقدسة وأهلها منَّا ونـحن منهم ال يريدهم جبار  تربةُ  :الروايةعلـى سبيل الـمثال مثاًل ما جاء فـي هذه 
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مثل هذه الرواية وغريها لـها عالقة بـما جاء فـي آخر  - ج لت عقوبته ما لـم يـخونوا إخوانـهمبسوء إال عُ 
ات هذا الـموضوع بـحاجة إلـى شرح نتناوله إن شاء اهلل فـي الـحلق - والعاقبة للـمتقين -هذه الرواية 

الـحلقات فـي هذه األيام مـخصصه للـجواب علـى هذا ، القادمة ليس يعنـي فـي يوم غد والتـي بعدها
الـحسن العسكري إن بن  أما حلقات الربنامج برنامج الـحجة ؟هل نـحن فـي عصر الظهور أو ال :السؤال

هر رمضان وفـي تلكم الـحلقات شاء اهلل إذا بقينا أحياء وجرت األمور بأسبابـها الـحلقات مستـمرة بعد شـ
إذًا إلـى أي شيٍء نصل من خالل ، القادمة إن شاء اهلل أتناول مثل هذه الـمطالب ومثل هذه التفصيالت

والروايات كثرية لكننـي ال أجد وقتاً ألن أتصفح كل الروايات إن كان فـي هذا  ؟التصفح فـي هذه الروايات
شاهد وأن الـمستـمع لـهذه النصوص كن هذه النماذج أعتقد أن الـمُ هذه نـماذج ل، الـجزء وفـي أجزاء أخرى

إليها من أن الـخراسانـي عنوان لـمشروع قد  اقرتبت عنده الفكرة أو صارت الفكرة شبه واضحة التـي أشرتُ 
السيد الـخمينـي هو جزء من هذا ، ينطبق علـى أشخاص يـمكن أن ينطبق علـى السيد الـخمينـي فـي زمانه

منئـي ويـمكن أن ينطبق علـى اويـمكن أن ينطبق علـى السيد الـخ، الـمشروع بل هو صاحب هذا الـمشروع
، هذا مشروع وهذه عناوين متـحركة واألصل فـي القضية هو الـمشروع، غريه فـي وقٍت آخر وفـي زمٍن آخر

وإنـما القضية هـي قضية ، األصل فـي القضية ليس األشخاص ألنه يـمكن لألشخاص أن يتوفـوا أن يـموتوا
، ة علـى الناس ويقوم مقام الـحجة وليس األشخاصج  الـمشروع الذي يكون حُ ، الـمشروع الذي يتـحرك

  ؟غرافـيقم عنوان ج ؟قـم كيف تكون تقوم مقام الـحجة ،مرت علينا الرواية قبل قليل بأن قم وأهلها
الـمشروع القـمـي وهو الـمشروع ، ما هو عنوان لـمشروعوإنـ، أهل قم قطعًا الـمراد العلماء وأصحاب الـخربة

األشخاص ، قطعًا وجود األشخاص، العقائدي الشيعـي األصيل هو هذا الذي يكون حجة علـى اآلخرين
أيضًا يـمثلون جانبًا من الـحجية لكننـي أريد أن أقول بأن الـخراسانـي والرايات السود هـي عنوان لـمشروع 

سياسـي العسكري ويعقبه الـمشروع الفكري الشيعـي فـي العصر القريب من عصر ظهور يـمثل الـمشروع ال
أشياء تظهر من خالل النظر والتبصر ، وكل ذلك إنـما هو احتماالت، إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه

 .والتدبر فـي روايات أهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أجـمعني
تقدمت ثانـي والـخمسني من بـحار األنوار بنحٍو عام أنا شرحته وشرحت رواياته و إذا نذهب إلـى الـجزء ال

هائاًل من روايات الـجزء الثانـي والـخمسني وربـما بعض الروايات التـي  حلقات كثرية شرحت فيها عدداً 
مثاًل هذه الرواية عن إمامنا الصادق ينقلها ، سأذكرها اآلن هـي تـمثل جانبًا من الروايات الـتـي شرحتها

روج الثالثة عن أبـي عبد اهلل عليه السالم قال: خُ  ،الشيخ الـمجلسـي عن غيبة الشيخ الطوسـي
ال أعيد شرح الرواية  - الـخراسانـي والسفيانـي واليمانـي فـي سنٍة واحدة فـي شـهٍر واحد فـي يوٍم واحد
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 وليس فيها راية بأهدى من راية اليـمانـي -يد أن أشري إلـى هذه القضية شرحتـها فـي حينها لكن فقط أر 
مشروع الـخراسانـي مشروع سياسـي ، إذًا الـمشروع اليـمانـي مشروع فكري عقائدي - ى الـحقـيهدي إل
ذي ألننا إذا أردنا أن نتتبع الروايات التـي تتـحدث عن الـخراسانـي سنـجد بأن الـخراسانـي هو ال، عسكري

سينـجد الكوفة والنـجف من سطوة السفيانـي بقواته وهو الذي سيدرك السفيانـي إلـى الـحدود السورية 
ربـما ال تكون الـحوادث بـهذا الشكل وإنـما األئمة ، رجع الغنائم واألسرى كما تقول الرواياتالعراقية ويُ 

وإنـما يريد األئمة ، ت كانت بـهذه الصورةبون الـمعانـي ألن الـحروب فـي ذلك الوققر  صلوات اهلل عليهم يُ 
فـي رواياتـهم هذه يـحدثوننا من أن الـخراسانـي قائٌد عسكري يـملك قوة سياسية وقوة عسكرية وقدرة دولية 

 .بـحيث يتـحرك من دولته إلـى دول أخرى ويدخل فـي حروب
السود التـي تـخرج من خراسان إلـى  تنزل الرايات :عن جابٍر عن أبـي جعفٍر عليه السالم قال :رواية مثالً 

يقدمها الـخراسانـي  ؟الرايات السود من يقدمها - بُعث إليه بالبيعة أو فإذا ظهر الـمهدي بَعث الكوفة
كما قلت قبل   - تنزل الرايات السود التـي تـخرج من خراسان إلـى الكوفة -زعيمها رئيسها الـخراسانـي 

تنزل الرايات السود التـي  -ن إلـى الكوفة لنـجدة الكوفة ولنـجدة النجف قليل الروايات تقول بأنـهم يدخلو 
تالحظون ال يوجد ذكٌر للنجف ألنه فـي ذلك الزمان النجف كانت  - تـخرج من خراسان إلـى الكوفة
لذلك ، لكن فـي زماننا اآلن النـجف هـي التـي صارت أصاًل والكوفة فرعاً ، جب انه خارج الكوفة كانت مقربة

نزل الرايات السود التـي تـخرج ت -فردات الـموجودة فـي زمانـهم حسب الـمعطيات والـمُ ـاألئمة يتـحدثون ب
 دة قوات موطئهه  مَ يعنـي هذه قوات مُـ  - من خراسان إلـى الكوفة فإذا ظهر الـمهدي بُعث إليه بالبيعة

 .للـمهدي سلطانه كما جاء فـي بعض األخبار ذا برنامٌج سياسـيٌّ عسكريٌّ يوطئه
 -الـمشرق ب كأنـي بقوٍم قد خرجوا :عن أبـي خالٍد الكابلـي عن أبـي جعفٍر عليه السالم أنه قال :الروايةُ 

إيران أو هو مشرق  واألئمة حني يتـحدثون عن الـمشرق فإما هو مشرق العراق مشرق الشيعة فـي العراق
كأنـي بقوٍم قد خرجوا  -يجان مشرق الـحجاز يعنـي إلـى جهة إيران ــبإيران وآذر  الـمدينة أيضًا إلـى جهة

عطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم علـى عطونه ثـم يطلبونه فال يُ الـمشرق يطلبون الـحقَّ فال يُ ب
 - شهداءعطون ما سألوا فال يقبلونه حتـى يقوموا وال يدفعونـها إال إلـى صاحبكم قتالهم عواتقهم فيُ 

الـمشرق يطلبون ب قد خرجوا كأنـي بقومٍ  :هناك من يفسر هذه الرواية فـي الثورة اإلسالمية اإليرانية فيقول
 -عت الثورة ـمِ بداية الثورة اإلسالمية فـي بداية الستينات طالبوا بالـحق فما أعطوه قُ  - عطونهالـحقَّ فال يُ 

وبعد ذلك بسنني لـمَّا بدأت الثورة تشتد فـي أواسط  - عطونهيُ عطونه ثـم يطلبونه فال يطلبون الـحقَّ فال يُ 
فإذا رأوا ذلك  - عوا أيضًا وكان القمع الشديد فـي يوم الـجمعة السوداءـمِ وقُ  79 :السبعينات إلـى سنة
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فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم  -ر يعنـي تغريت القضية إلـى كفاٍح وجهاٍد شديٍد مُ  - وضعوا سيوفهم
أخرجت الشاه من إيران وجاءت بشهبور ريكا أم ،عطون ما سألوايُ  - عطون ما سألواعواتقهم فيُ علـى 

حتـى  - فال يقبلونه حتـى يقوموا -بـختياري ووعدوا بأنه ستكون األمور والـحكومة بـحسب ما يريد الناس 
الدولة مستـمرة إلـى زمان  يعنـي أن هذه الثورة وهذه - وال يدفعونـها إال إلـى صاحبكم -يتـم األمر لـهم 

  .صاحبكم
هذه كلمة قالـها السيد الـخمينـي لـمَّا وصل إلـى طهران فـي اليوم األول وسألوه عدة أسئلة من جـملة 

ها ونقدمـها إلـى صاحبها األصلـي على دُّ عِ نـحن هذه الدولة نُ  :اإلجابات التـي أجاب السيد الـخمينـي قال
أما أنـي : القضية الـمهمة هنا اإلمام الباقر يقول، اإلمام يقول - داء أما أنـيقتالهم شه -طبٍق من الفضة 

يعنـي كأنه بني هذه الـحوادث وبني ظهور اإلمام  - لو أدركت ذلك ألبقيت نفسـي لصاحب هذا األمر
إذا فسرنا هذه الرواية وصح  - أما أنـي لو أدركت ذلك -ما يكون قريبًا من عـمر اإلنسان العادي 

الشيخ الـمجلسـي نفسه فسرها فـي الدولة ، وإال يـمكن أن ال تنطبق، تفسريها فـي الثورة اإلسالمية فـي إيران
ال يبعد أن يكون إشارة إلـى الدولة الصفوية  :تـحت هذه الرواية كتب الشيخ الـمجلسـي بيان، الصفوية

ألنه أيضًا هناك قرائن فـي هذه الرواية استفاد منها الشيخ  .قائمشيدها اهلل تعالـى ووصلها بدولة ال
 إشارة إلـى -يعنـي هذه الرواية  -ال يبعد أن يكون  -الـمجلسـي وفسرها فـي الدولة الصفوية فـي زمانه 

قطعًا الدولة الصفوية هـي أيضًا من الدول  -ى ووصلها بدولة القائم الدولة الصفوية شيدها اهلل تعالـ
  .دةه  مَ ـمُ ال

دعونا و ، الـمخالفون كذابون الـمخالفون أعداء أهل البيت، خالفون عن الدولة الصفويةدعونا مـما يقوله الـمُ 
الدولة الصفوية دولة فيها ، أيضًا مـما يذكره الـمؤرخون الـمعاصرون من تـحليلهم ألوضاع الدولة الصفوية

طلع علـى التأريخ لكن الدولة الصفوية هـي التـي شيدت أركان دولة فيها مفاسد هذا أمٌر ال ينكره مُ اللم ظُ 
الدولة الصفوية لـها الفضل الكبري فـي تشييد أركان التشيع فـي إيران وفـي ، التشيع فـي إيران وفـي الـمنطقة

شيع ولوال تشييد هذه األركان ما وصل الت، فـي إيران وفـي الـمنطقة الـمحيطة بإيران، العراق وفـي الـخليج
ف فـي لِّ وسائل الشيعة أُ ، فت فـي زمان الدولة الصفويةلِّ أهم الكتب الشيعية أُ ، إلينا بـهذه الصورة الواضحة

 ؟الـمدرسة الفلسفية الشيعية متـى نشأت، ف فـي زمان الدولة الصفويةلِّ بـحار األنوار أُ ، زمان الدولة الصفوية
الـمدرسة ، ية نشأت وتـجذرت فـي زمان الدولة الصفويةنشأت فـي زمان الدولة الصفوية الـمدرسة اإلخبار 

أهم كتب ، هذا التنوع الفكري الـهائل نشأ فـي زمان الدولة الصفوية، الـمدرسة العرفانية، األصولية كذلك
هذا ، الدولة الصفوية كان لـها تأثري كبري فـي تشييد أركان التشيع، ـمعت فـي زمان الدولة الصفويةالتفسري جُ 
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ال توجد دولة تـخلو من الـمظالـم والـمفاسد إال ، نـي أن الدولة كانت خالية من الـمظالـم والـمفاسدال يع
علـى أي حاٍل لو افرتضنا أن هذه الرواية تتـحدث عن ، الـحسن صلوات اهلل وسالمه عليهبن  ةج  دولة الـحُ 

أنا  - ت نفسـي لصاحب هذا األمرلو أدركت ذلك ألبقي :سالمية آخر الرواية يقول اإلمامالـجمهورية اإل
ال أريد أن أفسر الرواية بـهذا التـحديد وبـهذه الـمقاطع الزمانية التـي أشرت إليها قبل قليل وإنـما هذه الرواية 

فـي جو ، هذه الرواية فـي جو الـمشروع الشرقـي اآلتـي من جهة الشرق، هـي فـي جو الـمشروع القـمـي
السياسـي العسكري الشيعـي الـموطئ فـي جو الـمشروع ، جو مشروع الـخراسانـي فـي، مشروع الرايات السود

  .إلمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
بـخده خال يكون مبدأه من  دٌ عِ الـمهدي أقبُل جَ  :عن أمري الـمؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه قال :الرواية

ك قدر حـمل امرأة تسعة أشـهر يـخرج بالشام ل الـمشرق وإذا كان ذلك خرج السفيانـي فيـملبَ قِ 
إلـى آخر  - قيمين علـى الـحق يعصمهم اهلل من الـخروج معهفينقاد له أهل الشام إال طوائف من الـمُ 

يعنـي أن اإلمام مبدأ أمره يكون من قبل  -يكون مبدأه من قبل الـمشرق : الرواية موطن الشاهد هنا
والـمـمهد لإلمام يبدأ من جهة الـمشرق يبدأ من  يعنـي أن الربنامج الـموطئ ؟كيف يكون مبدأ أمره،  الـمشرق

بـخده خال يكون مبدأه  دٌ عِ الـمهدي أقبُل جَ  -جهة إيران وهذه هـي الـحقيقة وهذا الواقع الذي نعيشه 
 .من قبل الـمشرق

عن  ،وان اهلل تعالـى عليهأيضًا الرواية ينقلها الشيخ الـمجلسـي عن إقبال األعمال لسيدنا ابن طاووس رض
 لتُ عِ جُ  :له قال: قلتُ ، من أن يترك األرض بال إماٍم عادل اهلل أجلُّ وأكرُم وأعظمُ  :إمامنا الصادق قال

يرى أمة مـَُحمٍَّد فرجاً أبداً  سلي -أبـي بصري  نيةك  - فداك فأخبرنـي بـما أستريح إليه؟قال: يا أبا ُمـَحمَّد
لكهم أتـاح هم فإذا انقرض مُ لكُ حتـى ينقرض مُ  -يشري إلـى بنـي العباس  - مادام لولد بنـي فالن ملك

راد من بنـي العباس ليس بالضرورة يعنـي االنتـماء العباسـي إلـى الـمُ  - ة مـَُحمٍَّد برجٍل منَّا أهل البيتمَّ اهلل ألُ 
ة مـَُحمٍَّد برجٍل منَّا مَّ اهلل ألُ  لكهم أتـاحَ فإذا انقرض مُ  -عبد الـمطلب وإنـما الـمنهج العباسـي بن  العباس

 شى واهلل إنـي ألعرفه باسـمه واسـم أبيهقـى ويعمل بالـهدى وال يأخذ فـي حكمه الرُ شير بالتُ أهل البيت يُ 
ة ج  هذه صفات اإلمام الـحُ  - رةصَ ثـم يأتينا بعد ذلك الغليظ القَ  - ؟د األمر لـمنمه  هذا الرجل يُـ  -
ثـم يأتينا بعد ذلك الغليظ القصرة ذو الـخال والشامتين القائد العادل الـحافظ  - ؟رة يعنـي الرقبةصَ القَ 

لت يأتينا مباشرًة االرواية هنا ما ق - ها الفجار جورًا وظلماً تودع يـمألها عداًل وقسطا كما مأللـما اس
البيت يشير بالتقـى ويعمل بالـهدى وال ة مـَُحمٍَّد برجٍل منَّا أهل مَّ أتـاح اهلل ألُ  -د مه  َـ وإنـما هناك برنامج مُ 

ليس بالضرورة ثـم يأتينا يعنـي  - يأخذ فـي حكمه الرشى واهلل إنـي ألعرفه باسـمه واسـم أبيه ثـم يأتينا
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إلمام زماننا صلوات اهلل ئ د والـموطه  ـمَ مباشرًة وإنـما الرواية هنا تشري إلـى رمٍز من رموز هذا الـمشروع الـمُ 
  .وسالمه عليه

عن أبـي عبد اهلل عليه السالم  ،يساربن  يسار أو الَفضيلبن  آخر رواية أقرأها الرواية التـي ينقلها الُفضيل
الطالقان فـي إيران اسـٌم لـمنطقتني هناك منطقة فـي جهة  - له كنٌز بالطالقان ما هو بذهب وال فضة :قال

وهناك منطقة قريباً ، خراسان تسـمى قديـماً طالقان وأيضاً توجد منطقة فـي أفغانستان تسـمـى طالقان قديـماً 
وفـي الغالب حينما يتـحدث عن الطالقان يتـحدث عن هذه الـمنطقة التـي تكون ، من قزوين تسـمى طالقان

نشر منذ طويت ورجال كأن وال فضة وراية لـم تُ  له كنٌز بالطالقان ما هو بذهبٍ  -من قزوين  قريبة
قبل قليل أنه يـخرج رجٌل من قم يدعوا  هذا الوصف يشبه الوصف الذي تقدم - قلوبـهم زبر الـحديد

رجال كأن و  -هم كزبر الـحديد ـقلوب ؟الرجال الذين يقومون معه ماذا كان وصفهم، الناس إلـى الـحق
قلوبـهم زبر الـحديد ال يشوبـها شكٌّ فـي ذات اهلل أشد من الـحجر لو حـملوا علـى الـجبال ألزالوها ال 
يقصدون براياتـهم بلدًة إال خربوها كأن علـى خيولـهم العقبان يتـمسحون بسرج اإلمام عليه السالم 

هؤالء رجال من  - يكفونه ما يريد فيهميطلبون بذلك البركة ويـحفون به يقونه بأنفسهم فـي الـحروب و 
رجاٌل ال ينامون فـي الليل لـهم دويٌّ  -هذا الـمشروع السياسـي العسكري الفكري ، إنتاج هذا الـمشروع

فـي صالتـهم كدوي النـحل يبيتون قيامًا علـى أطرافهم ويصبحون علـى خيولـهم رهباٌن بالليل ليوٌث 
لسيدها كالـمصابيح كأن قلوبـهم القناديل وهم من خشية اهلل مشفقون  ةمَ بالنـهار هـم أطوع لـه من األَ 

لوا فـي سبيل اهلل شعارهم يالثارات الـحسين إذا ساروا يسير الرعب تقـهادة ويتـمنون أن يُ يدعون بالش
  ؟ما هو شعارهم - بـهم ينصر اهلل إمام الـحق أمامهم مسيرة شـهر يـمشون إلـى الـمولـى إرساالً 

هذا الشعار من خالله تفحصوا من الذين يـحاربون هذا الشعار فـي الوسط الشيعـي هم ، ت الـحسنييالثارا
هذا ، تفحصوا من يـحارب هذا الشعار يالثارات الـحسني، رموز الـمشروع الدجالـي فـي الوسط الشيعـي

من يـحارب ، الـيالـمشروع الـمعارض للـمشروع الـمهدوي هو الـمشروع الدج، شعار الـمشروع الـمهدوي
بـحسن نية أو ، بقصٍد أو من دون قصد، هذا الشعار فإنه يعمل للـمشروع الدجالـي بعلٍم أو من دون علم

الرايات السود والتـي  ،عن قم ،هذه لـمحات من الروايات التـي تـحدثت عن الـخراسانـي، بسوء نية
الـمشروع  ،تحركتشكل لنا هذا الـمشروع السياسـي الـمُ  ؟أي مفهوم، بـمجموعها تشكل لنا هذا الـمفهوم

ـجمٍل فـي بنـحٍو مُ  لنا الصورةُ  بـهذا تتضحُ  ،إلمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه يءد والـموطه  ـمَ الشيعـي الـمُ 
  .عنوان الـخراسانـي

، ك فـي الوسط الشيعـيـجملة تـحت عنوان الدجال وهو الـمشروع الكبري الـمتحر اآلن صارت عندنا صورة مُ 
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وصار عندنا صورة عن عنوان الـخراسانـي  .فـي الوسط الناصبـي الـمخالف ألهل البيت وفـي الوسط اليهودي
فـي األفق العسكري وما بعدهـما من األفق الفكري  ،عن الـمشروع الشيعـي الـمتحرك فـي األفق السياسـي

  .وهو مشروع قم الـمشروع القـمـي
الـحديث عن عنوان السفيانـي وعن عنوان اليـمانـي وعن الـجهات الـمتبقية األخرى من البـحث بقـي عندنا 

منـى ـنأتـي عليها إن شاء اهلل فـي حلقة يوم غد وما بعدها من الـحلقات األخرى أسألكم الدعاء جـميعًا أت
  .لكم التوفيق فـي خدمة إمام زمانكم صلوات اهلل وسالمه عليه فـي أمان اهلل

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 وفي الختام :
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