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 احللقة اخلامسة

 شيعي عقائدي مشروعٌ اليمانيوموي أُ مشروعٌ السفياني
 

بن  جنا الـحجةـالـحلقة الثالثون من برنام، سالٌم عليكم أيها الـمنتظرون إمام زمانكم أحباب عليٍّ وآل علي  
ي هذه الـحلقات الـمتتالية يومياً ـال زاَل الكالُم ف، الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

  :جواباً لسؤال
 ؟ي عصر الظهورـهل نـحُن ف

ي ـبقي عندنا عنوانان ف، يـي الـحديِث عن الـخراسانـم فـي الـحلقة الـماضية قد تـي يوم أمس فـفكان الكالُم 
ي الـمستخرجات الـجفرية والـجهة ـى كانت فـتتذكرون بأن الـجهة األول، الـجهة الثانية من جهات البحث

  .يـي الـخراسانـنوان الثاني األحاديث الـمعصومية وتناولت العنوان األول الدجال والعـكانت ف  ةالثاني
سأمُر على طائفٍة من روايات وأحاديث أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم ، يـالعنوان الثالث السفيان

ي ـالـحديُث ف كما مر  ،  ـيمن خالل هذه الروايات من خالل هذه األحاديث تتجلى لنا صورة السفيان
ي بأنه ـي الـخراسانـمشروع الكتاب والعرتة وكما مر  الكالم ف ي مواجهةـالدجال ألنُه مشروٌع كبري الـمشروع ف

ي زماٍن قريٍب من زمان ظهور إمامنا صلوات اهلل ـي يكون فذعنواٌن للمشروع السياسي العسكري الشيعي ال
إذا ، سواء كان هذا العنوان عنوانًا لشخٍص ذكرت الروايات أوصافُه بنحٍو ُمـحددي ـالسفيان، وسالمه عليه

، فروايات الدجال تتحدث عن أكثر من جهة ومر  الكالم عن الدجالى روايات الدجال ـنا أن نرجع إلأرد
الرايات السوداء وقادة هذا ، ُقم، عن أكثر من جهة ي هي األخرى أيضًا تتحدثـوروايات الـخراسان

طبق على أكثر من قائٍد نمتحركًا يي عنوانًا ـكان الـخراسانما  ـي هناَك مشروٌع واسع فلربـالـمشروع والـخراسان
على أكثر من شخصية وذلك أن الـمشروع القمي أن مشروع الرايات السوداء مشروٌع يطول زمانُه كما يبدو 

ي نقلها أبو خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات اهلل وسالمه عليه ـي الرواية التـفمن الروايات ومر  علينا 
الستبقيت نفسي ي لو أدركُت ذلك ـأما أن :ى أن يقولـبالـمشرق إل وهو يتحدث عن قوٍم يـخرجون

لصاحب هذا األمر وذلك يتحدُث عن مقدار عمر اإلنسان بينما حني يكون الـحديُث عن الدجال الوقت 
مل ـمقدار حـحكم بـي فإن مدة حكمه كما قالت الروايات إنه يـمفتوح وحينما يكون الـحديث عن السفيان
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الذي يبدو أن الـمراد من التسعة أشهر ي بعض الروايات أكثر من ذلك ـما ورد فـرب، سعة أشهري تـامرأة يعن
ى اليوم الذي يظهر فيه إمام ـى العراق وهو َحَدٌث مهم يف أحداث الظهور إلـهو مدة بقائِه ما بني دخولِه إل

ي شهر رجب قد تكون ما قبل ـحني تبدأ طالئُع جيشِه تصل ويدخل ف، زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
ي شهر ـى العراق فـى يكمل دخولُه إلـي حتـتبدأ طالئع جيش السفيانليست بالبعيدة شهر رجب فرتة زمانية 

ي الـحديث عنه لذلك ـي أيضًا سيأتـاليمان، ي الرواياتـالتفاصيُل كثريٌة وعديدٌة ف، وعلى أي حالٍ رجب 
ي ـمشروع السفيانـي وبـبيت فيما يتعلق بشخص السفياني أحاديث أهل الـجولٍة فيما جاء فـسنمر ب

  .الـمشروع األموي
ُخنيس عن إمامنا الصادق صلوات اهلل بن  عن الـمعال :الروايةي والـخمسون من بـحار األنوار ـالـجزء الثان

منه ما يُراُد ـهذا الـخروج رب - وسالمه عليه إن أمر السفياني من األمر الـمحتوم وخروجه فـي رجب
ى ـما يُراد منه الدخول إلـي شهر رجب وربـي دمشق فـى الـحكم فـى األمر ويتولـي الشام أنه يتولـف الـخروج
أكثر من سنة بثالثة أشهر أو حكم ـي رجب فحينئٍذ الروايات التـي قالت بأنه يـإذا كان الـخروج ف، العراق

أما إذا كان ، ي دمشقـبداية حكمِه فى أن رجب هو ـي رواياٍت أخرى فذلك يشري إلـأكثر من ذلك ف
ى ـي أنُه قبل شهر رجب يبدأ حكمُه بأشهٍر قالئل إلـمام حكمه فهذا يعنـالـمراد من التسعة أشهر أنه ت

ي ـاإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يكون خروجُه فى هذه الـمدة بـحسب رواياتنا ـظهور اإلمام ما يصل إل
ي زمٍن قريٍب من ـي يـخرُج فـي ًا كانت األرقام وأي ًا كانت احلسابات السفيانحرم وبالنتيجة أـالعاشر من شهر م

  .إن أمر السفياني من األمر الـمحتوم وخروجه فـي رجب -زمان ظهور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه 
 - يعنـي اإلمام الباقر - قال أبي :عن ابن أبي عمير عن ابن ُأذينة قال أبو عبد اهلل عليه السالم :الرواية

حدثنا بأنُه ـي ألن الروايات تـالسفيان - يـخرج ابن آكلة األكباد :قال أمير الـمؤمنين صلوات اهلل عليه
 -ي بالد الشام ـالوادي اليابس ف - يـخرج ابن آكلة األكباد من الوادي اليابس -من نسل بنـي أمية 

 - وهو رجٌل ربعة وحُش الوجه -الرجل الربعة الذي ليس بالطويل وليس بالقصري  - وهو رجٌل ربعة
ي وجهِه من السماِت ومن ـوحُش الوجه أي أن من ينظر إليه يستوحش أو أن الـمراد بأنه وحش الوجه أن ف

ه ضخم وهو رجٌل ربعة وحُش الوج -ولربـما أُريَد القباحة ي ُتشعر الناظر إليه وكأنه وحش ـالصفات الت
ي عينه ليس بأعور ولكن هذا األثر ـهناك أثٌر ف - دري إذا رأيتُه حسبتُه أعورهامة بوجهِه أثر الـجُ ـال

مه عثمان وأبوه عنبسة ـإذا رأيتُه حسبتُه أعور أس -َحِسبُه أعور ي عينِه الناظر إذا نظر إليه ـالـموجود ف
أرُض قراٍر ومعني من ، ماء دمشقـوهذا من أس - وهو من ولد أبي سفيان حتـى يأتي أرض قراٍر ومعين

هنا الرواية  - حتـى يأتي أرض قراٍر ومعين فيستوي على منبرها -ي كتب األخبار ـماء دمشق فـأس
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، ي حتدثت عن الدجالـي الروايات التـبـخالف ما جاء مثاًل فمًا وحددت لنا أوصافًا ـسحددت لنا ا
ي ـى لو أردنا أن نقبل بالروايات التـحت، ي أكثر من جهةـثت فحدـحدثت عن الدجال تـي تـالروايات الت

عن أكثر من مت الدجال بصائد بن الصيد أو غري ذلك فإن عموم روايات الدجال تتحرك وتتحدث ـس
ي روايات ـي ال يوجد فيها التحديد الدقيق الـموجود فـميدان وعن أكثر من جهة وكذلك روايات الـخراسان

ي وصف ـما هناك تـحديٌد فـسم وإنخلو من التحديد الدقيق من جهة االي أيضًا تــاليمانروايات ، يـالسفيان
سم وبالنسب وباالالعنوان الذي ُحدِّد بشكل واضح بالوصف الـجسدي الواضح ، ستأتينا الرواياتالـمنهج 

، وع األمويمثل الـمشر ـمثُل مشروعًا يـي يدل على شخٍص وقطعًا هذا الشخص يـفالسفيان، يـهو السفيان
  .ي ألهل البيتـالـموالمناهض للمشروع الشيعي ـالـمشروع ال
إنك لو رأيت  :ي أبو عبد اهلل الصادق صلوات اهلل عليهـقال ل :يزيد قالبن  مرعن عُ  :رواية أخرى

ي من ينظر إليِه يستوحش ال ـالرواية السابقة مرت علينا وحُش الوجه يعن - السفياني رأيت أخبث الناس
هم النفسية تتجلى على ـهم الـمعنوية وحاالتـبعض الناس حاالت، يستأنس عالئم الـخبث متجلية وظاهرة
إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث  -ها ـحاالت النفسية ولقوتـوجوههم وعلى أجسادهم لشدة تلك ال

يتلون تلون الـحرباء وإما الـمراد ى تقلبِه أنه ـي األلوان إشارة إلـإما هذا التعدد ف - مر أزرقـالناس أشقر أح
ما يكون ـمر ربـى أوصافِه الـجسدية وعادًة األشقر يكون وصفًا للشعر واألحـمر أرزق إشارة إلـأشقر أح

مر أزرق يقوُل يا رّبي يا ـأشقر أح - وصفًا للبشرة واألزرق قد يكون وصفًا للبشرة أو يكون وصفًا للعيون
ولكن ي أن ُه يـحمل شعاراٍت دينية ـيعنم للنار ـي ثـي يا ربـي يا ربـي يقوُل يا ربـيعن - رّبي يا رّبي ثُمَّ للنار

 مـخافة أن تدل عليهولقد بلغ من ُخبثِه أنَُّه يدفُن أم ولٍد له وهي حية  -ى النار ـهايتها إلـن ؟هايتها أينـن
مكن أن يُطلق ـألن هذا الـمصطلح ي - ولقد بلغ من ُخبثِه أن يدفُن أم ولد - ي زوجة لهـأم ولٍد له يعن -

ولقد  -فتلد له ولداً ي األزمنة القدمية ـملكها الرجل كما فـالتـي يمكن أن يُطلق على الـجارية ـويعلى الزوجة 
دفُن هذا هو الـمنهج األموي  - بلغ من ُخبثِه أنَُّه يدفُن أم ولٍد له وهي حية مـخافة أن تدل عليه

إنك لو رأيت  -م ـدفُن األحياء منهٌج أموٌي قدي، ي أيام صدامـما جرى فليس ببعيٍد عنا ، األحياء
ولقد بلغ من ، يقوُل يا رّبي يا رّبي يا رّبي ثُمَّ للنار، مر أزرقـالسفياني رأيت أخبث الناس أشقر أح

بشكٍل دقيٍق ي ـالروايات تشخص لنا السفيان - ُخبثِه أنَُّه يدفُن أم ولٍد له وهي حية مـخافة أن تدل عليه
  .وواضح
كأني   :عن أبي عبد اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه وهو يقول ،يـأبان الكلببن  مرعن عُ  :الرواية

كأني بالسفياني أو  -وليس من اإلمام  هذا الرتديد قطعًا من الراوي - بالسفياني أو بصاحب السفياني
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كأني بالسفياني أو بصاحب  -ي من أتباعِه ـي من قادتِه يعنـصاحب السفياين يعن - بصاحب السفياني
ي ساحة ـي بالساحة فـالرحبة يعن - السفياني قد طرح رَحَلُه فـي رُحبِتُكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء

كلمة الشيعة ُتطلق ،  ي برأس أحٍد من شيعة علي  ـيعن - فنادى مناديه من جاء برأس شيعة علي   -الكوفة 
ي ـمكن أن تستعمل فـالشيعة ي، مكن للرجل الواحد يقول أنا شيعُة عليٍّ ـي، الـمفردعلى الـجمع وُتطلق على 

فنادى مناديه من جاء برأس شيعة علي  فلُه ألُف درهم فَيِثُب الـجاُر على جاره  -ي الـجمع ـالـمفرد وف
هذا منهم فُيضرب فَيِثُب الـجاُر على جاره ويقول  - يـالـجار الناصب، يَِثُب الـجار - ويقول هذا منهم

ومالمح لنصبِه ي ـهذه مالمح لسرية السفيان - ألف درهم -هذا الـُمخِب  - ُعُنقه أو فَيضِرب ُعنَقه ويأخذ
  .وألشياعهمولعدائِه ألهل البيت 

 ون بقاء السفياني فيكمكم تعدّ   :قال أبو جعفرٍ  :ي قالـعن عمار الدهن ،الرواية عن غيبة الشيخ الطوسي
 :قال ؟كم تعدون بقاء السفياني فيكم -ي من أهل الكوفة ـي العراق ألن عمار الدهنـي فـبقاء السفيان -

اإلمام يؤكد هذه الـحقيقة بأن  - ما أعلمكم يا أهل الكوفة :قال، حمَل امرأة تسعة أشهر:قلتُ 
  .ي العراق تسعة أشهرـمكُث فـي يـالسفيان

خاطب ُـ عن أمري الـمؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه وهو ي ،الـحاجةالرواية طويلة أقتطف منها موطن 
  :فيقول، ي فيه مسجد براثا وقصتُه معروفةـمكان الذي بُنـراهب ال، ُحباب راهب مسجد براثا

وإنَّ الرجل منهم ليمر بالدرة الـمطروحة فال يدعون أحدًا إال قتلوه ى الكوفة ـويدخُل جيُش السفياني إل
ي وهذا هو الـمنهج ـهذا هو السفيان - فيقتلهي الصغير فيلحقُه ـها ويرى الصبـيتعرض ل العظيمة فال

ى الكوفة فال يدعون ـويدخُل جيُش السفياني إل - م عاشوراءو صوٌر ُتذكرنا بأيام الطفوف وبي، األموي
ي الصغير ـالصب ها ويرىـأحدًا إال قتلوه وإنَّ الرجل منهم ليمر بالدرة الـمطروحة العظيمة فال يتعرض ل

الشيعُة األُم ُة الشيعية إذا ، ي وإن كان من الـمحتوم هو خاضٌع للبداءـولكن السفيان - فيلحقُه فيقتله
ي خدمة الـمشروع الـمهدوي فإن اهلل سبحانه ـاألُم ُة الشيعية إذا سارت ف، ي الـمنهج الصحيحـسارت ف

ي ـهناك بداٌء ف، ي التشريعـالتغيري ف، ي التكوينـالتغيري ف، لوجودي هذا اـالتغيري قانوٌن ثابٌت ف، ى سُيغري  ـوتعال
ي أموٍر ـي رزقِه وفـي أجلِه فـه فإن اهلل سيغري فَـ مـإذا وصل اإلنسان َرحِ ، ي التكوينـالتشريع وهناك بداٌء ف
حدُث عن ـأت، األُم ةي تعم ـمثل ما هذه القضية الفردية موجودة هناك القضية الت، ياتهِ حأخرى تتعلق بشؤون 

ي أيام شهر ـي الـملف الـمهدوي الذي يأتينا فـى بشكٍل أكثر تفصيل فـهذا الـموضوع إن شاء اهلل تعال
ي ـها ويرى الصبـوإنَّ الرجل منهم ليمر بالدرة الـمطروحة العظيمة فال يتعرض ل -رمضان الـمبارك 

دها هيهاَت هيهات وأموٌر ِعظام وِفَتٌن كقطع الليل الصغير فيلحقُه فيقتله فعند ذلك يا ُحباب يُتوقُع بع
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يتوقع  ؟ماذا يُتوقع -فعند ذلك يا ُحباب يُتوقُع بعدها  - ي ما أقول لك يا ُحبابـمظلم فاحفظ عنـال
فعند ذلك يا ُحباب يُتوقُع بعدها هيهاَت  - ي جٍو من الِفََتِ واالمتحاناتـالـخري يُتوقُع الفرج ولكن ف

  .مظلم فاحفظ عني ما أقول لك يا ُحبابـِعظام وِفَتٌن كقطع الليل الوأموٌر  هيهات
كان أميُر الـمؤمنين   :قال أبو جعفٍر عليه السالم :قال ،يـمزة الثمالـي نفس السياق روايٌة يرويها أبو حـف

ي مصداٌق من مصاديق ـالسفيان، يـوالدجال هو السفيان - من أراد أن يقاتل شيعة الدجال :يقول
والوسط األموي هو ي ـي الوسط الناصبـوبرنامٌج في الوسط الشيعي ـقلنا بأن الدجال له برنامٌج ف، الدجال

من أراد  - :أمري الـمؤمنني يقول، ي األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلمـأجلى مصاديق النصب والعداِء للنب
هذه ، عفانبن  الذين بكوا على دم عثمان - أن يقاتل شيعة الدجال فلُيقاتل الباكي على دم عثمان

قضية قميص عثمان كلها صفحات من كتاب مشروع ، قضية البكاء على دم عثمان، لمَ القضية قضية الـجَ 
هؤالء  - من أراد أن يقاتل شيعة الدجال -ي ولذلك األمري يقول هذا الكالم ـي الوسط الناصبـفالدجال 

هذه  - الباكي على دم عثمان والباكي على أهل النهروانفلُيقاتل  - ؟هم شيعة الدجال من ُهم
جلس معاوية ـحضرون مـي يوم أمس أن إبليس ومردته وأصحابه يـصفحات من برنامج الدجال ومر  علينا ف

من أراد أن يقاتل شيعة الدجال  -العاص بن  رمَ مشورٍة من وزيرِه عَ ـى سيد األوصياء بـوهو يكتب كتاباً إل
إنَّ من َلقَي اهلل مؤمنًا بأن عثمان قُِتل  ي على دم عثمان والباكي على أهل النهروانفلُيقاتل الباك

يا أمير الـمؤمنين  :فقال رجل، وال يُدرُك الدجال - :مكتوب - مظلومًا لقَي اهلل عزَّ وجل ساخطًا عليه
أو ي الرواية وهذا النقص يتضح من بقية الرواية ـوال يُدرك الدجال يبدو أن نقصًا ف - فإن مات قبل ذلك

إما أنه والبد أن يُدرك الدجال أو وأن الال زائدة ، ي الروايةـى الرواية ُحِشرت فـأن هذه الال أضيفت إل
 - يا أمير الـمؤمنين فإن مات قبل ذلك :فقال رجل -ويُدرك الدجال ألن آخر الرواية يبني هذا الـمعنـى 

خطأ  ،تصحيفًا يعنـي اشتباه، ى أن الال زائدة إما تـحريفًا وإما تصحيفاً ـمعن، أن يدركه يعنـي إن مات قبل
 :قال -قبل أن يدرك الدجال  - يا أمير الـمؤمنين فإن مات قبل ذلك :فقال رجل -أضيفت خطًأ 

حتـى  -ها ـقطعًا هنا الال ال معنـى ل - حتـى ال يؤمن به -أيضًا موضوعة ال  - فيُبَعُث من قبرِه حتـى
ى ـفالواضح أن الال األول، ي مقام الذمـي مقام الـمدح فـألن واضح الرواية ليست ف - يؤمن به وإن رَِغَم أنفه

يا أمير  :فقال رجلٌ ، والبد أن يُدرك الدجال -ي هذه الرواية ـتـحريفاً أُدِخلت فوالال الثانية ُحِشرت حشراً 
 .فيُبَعث من قبرِه حتـى يؤمن بِه وإن رَِغَم أنفه :قال ؟الـمؤمنين فإن مات قبل ذلك

حرك يدًا وال رجاًل حتـى ـيا جابر ألزم األرض وال ت :قال أبو جعفٍر عليه السالم :عن جابٍر قال :الرواية
 حدثـاإلمام ي - ها اختالُف بين العباس وما أراك ُتدرك ذلكـترى عالمات أذكرها لك إن أدركتها أول
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ها اختالُف بين العباس وما أراك ُتدرك ذلك ولكن َحدِّث به من ـأول -يزيد الـجعفي بن  جابراً وهو جابر
خسف قريٌة من ـجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وتـي ومناٍد يُنادي من السماء ويـبعدي عن

 مرُق من ناحية الُتركـمن ومارقٌة تـقرى الشام تسمى الـجابية وتسقط طائفٌة من مسجد دمشق األي
ويعقبها هرُج الروم وسُيقِبل إخوان الُترك حتـى ينزلوا الـجزيرة وَسُتقِبُل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة 
فتلك السنة يا جابر اختالٌف كثير فـي كل أرٍض من ناحية الـمغرب فأول أرض الـمغرب أرض الشام 

لسفياني فيلتقي السفياني ختلفون عند ذلك على ثالث رايات راية األصهب وراية األبقع وراية اـي
مة إال اإلقباُل نـحو ـباألبقع فيقتتلون ويقتلُه السفياني ومن معُه ويقتل األصهب ثُمَّ ال يكوُن له ه

ى ـمر جيشُه بقرقيسا فيقتتلون بها فُيقتل من الـجبارين مئُة ألف ويبعُث السفيانُي جيشًا إلـوي العراق
وعدتهم سبعون ألفًا فُيصيبون من أهل الكوفة قتالً  -مشروع أموي لقتل شيعة أهل البيت  - الكوفة

الـمشروع السياسي العسكري  - وصلبًا وسبيًا فبينما هم كذلك إذ أقبلت راياٌت من ِقَبل خراسان
سان فبينما هم كذلك إذ أقبلت راياٌت من قبل خرا -بسرعة  - تطوي الـمنازل طيًا حثيثاً  -الشيعي 

هذه العبارة تطوي الـمنازل طيًا حثيثًا إما أن اإلمام يريد أن ُيشري بأن جيش  - تطوي الـمنازل طيًا حثيثاً 
ى طبيعة ـأو أن اإلمام يريد أن يشري إلي الكوفة ـي ُمسرعًا إلنقاذ أهل الكوفة إلنقاذ الشيعة فـي يأتـالـخراسان

وسائل العسكرية التـي تطوي الـمنازل طيًا حثيثًا تتحرك ي السيارات الـيعني يتحركون عليها ـاآلالت الت
ي وحركة ـلكيفية حركة السفيان ،يـي وصف للخراسانـى أن الـخراسانـفالعبارة إما اإلشارة فيها إل، بسرعة

  :ألن الروايات قالت، ي جاء مسرعاً لنجدة أهل الكوفةـي الكوفة والـخراسانـي يقتل فـوالسفيان ،يـالـخراسان
أو قد تكون ، ي مسرعاً ـي الـخراسانـعملية إبادة لذلك يأت - قتاًل وصلبًا وسبياً  فُيصيبون من أهل الكوفة

فبينما هم كذلك إذ أقبلت راياٌت  - يـها جيٌش الـخراسانـهي وصف لآلليات وللوسائل التـي يتحرك ب
 نفٌر من أصحاب القائم -مع القوات الـخراسانية  - من قبل خراسان تطوي الـمنازل طيًا حثيثًا ومعهم

ي فيه من قادِة اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه ومن خواص أصحابِه ومع ذلك فإن ـألن جيش الـخراسان -
  .يـالراية األهدى هي راية اليمان

خرج ـوأنى لكم بالسيفاني حتـى ي :فقالسألُت أبا جعفٍر عن السفياني  :قالالرواية عن جابٍر الـجعفي 
حتـى  -ماء الشيطان ـى الشيصبان والشيصبان هو أسٌم من أسـي نسبٌة إلـالشيصبان - قبله الشيصباني

يـخرُج بأرض كوفان ينبُع كما ينبُع الـماء فيقتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك ، خرج قبلُه الشيصبانيـي
ما تنطبق هذه الرواية ـرب، قاوي وأمثال الزرقاويرواية بالزر البعض فس ر هذه ال - السفياني وخروج القائم

ي العراق ووضع ـعلى وضع القاعدة ووضع اإلرهابيني ف، على الزرقاوي وعلى الوضع الـموجود بشكٍل عام
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  .ي العراقـوالذي جرى في العراق ـواصب فني العراق ووضع الـالـمد األموي ف
ي هذا الزمان منذ غيبة اإلمام احلجة صلوات اهلل ـإىل الذروة ف ي العراق ووصلـي واضح فـالـمد السفيان

شيعة العراق ، ي شيعة العراقـحينما أقول العراق تعرض يعن، مالت إبادةـى حـوسالمه عليه العراق تعرض إل
م يكن هناك إباحة للدم الشيعي كاإلباحة ـي زمان الغيبة لـلكن ف، مالت إبادةـى حـعِب التأريخ تعرضوا إل

ي العراق ـي فـالـمد األموي والـمد الناصب، يـي فرتة الـمد األموي والـمد الناصبـفي هذه الفرتة ـلتـي حدثت فا
ي سامراء أحياء لو كان ـيعنـي لو كان األئمُة ف، ي سامراءـالـجواب واضح ف ؟ي كيفـقد تسألن، بلغ الذورة

هؤالء  همـالـحجة صلوات اهلل وسالمه عليه أال يقتلوناإلمام الـهادي لو كان اإلمام العسكري لو كان اإلمام 
ي بلوغ الـمد األموي والـمد ـهي العنوان األوضح في سامراء ـالتـي حدثت ف ! عملية التفجري؟النواصب

لذلك ، ي تأريخ العراقـومثُل هذا الـمد بـهذه الدرجة لـم يكن قد مر  ف، الذروةى ـي العراق إلـي فـالناصب
ي ـي وهذا الـمد الناصبـالرواية تتحدث عن مٍد ناصب، النظر عن تطبيقها على فالن أو غري فالنالرواية بغض 

  ؟من هم الوفد - فيقتل وفدكم -ملة ما يفعلُه أن يقتل زوار أهل البيت ـمن ج
الـحاج ، مر وفُد اهللالـحاُج والـمعت :ي صلى اهلل عليه وآله وسلمـي أحاديث النبـالوفد هم الزوار كما ف

والقادمون ، ى زيارة بيت اهلل فهم وفُد اهللـهم جاءوا إلـألن، ي روايةـوفُد اهلل ف، ي روايةٍ ـوالـمعتمر وفَد اهلل ف
سألُت أبا جعفٍر  - وهم وفُد شيعة أهل البيتى زيارة الـحسنِي فهم وفُد الـحسني وهم وفُد أهل البيت ـإل

خرج قبله الشيصباني، يـخرُج بأرض  ـوأنى لكم بالسيفاني حتـى ي :عن السفياني فقالعليه السالم 
ها البالُد ـحفتنا بـهذه الـمجاميع التـي أت، ي العراقـف ي ليس له أصلـيعن - كوفان ينبُع كما ينبُع الـماء

احليوانات حفت شيعة العراق بـهذه ـحفت العراق وأتـأتالـمشبعة بعداء أهل البيت  العربية والبالد اإلسالمية
هم أصول ـهم جذور ليس لـي ليس لـفنبعوا كما ينبع الـماء يعنى العراق ـوالوحوش الكاسرة التـي دخلت إل

يـخرُج بأرض كوفان ينبُع كما ينبُع الـماء فيقتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك السفياني  -ي هذه األرض ـف
ي هذا ـلـمعادي والـمناصب ألهل البيت وفللمشروع األموي ا ي كما قلت عنوانٌ ـالسفيان - وخروج القائم

ي ـي الناس يقول أنـإن َك ال تـجد أحداً ف :الزمان يُناصب شيعتهم كما قال أئمتنا صلوات اهلل وسالمه عليهم
ما الناصب من نصب العداء لكم يا شيعة أهل البيت وهو يعلم أنكم تتولونا ـأبغض ُمـَحم داً وآل ُمـَحم د إن

مقدمات ، ي ولكن السفيان البد له من مقدماتـأعتقد أن الـمالمح واضحة للسفيان، اءناوتتِبون من أعد
ـى التلفزيون وقل ب أنت أذهب إل، ي هو الِبنامج األموي الـمشروع األموي الذي ينتشُر هنا وهناكـالسفيان

لرتى مالمح الـمشروع ها إسالمية ـالرموت كنرتول قـَلِّب القنوات الفضائية خصوصًا التـي يقال لبالكنرتول 
ي القنوات الفضائية القنوات التـي تُناصُب العداء ألهل البيت تلمح ـاألموي واضحًة جدًا وجليًة جدًا ف
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فإن ك ستلمُح الـمشروع ى العراق وما يـجري على شيعة العراق ـأنظر إل، الـمشروع األموي واضحًا جداً 
ى ـأنظر إل، يـعة البحرين فإنك ستلمُح الـمشروع الناصبى البحرين وما يـجري على شيـأنظر إل، يـالناصب

ي كل جهٍة يقطنها ـأنظر وأنظر ف، مي على شيعة لبنانـلبنان وما يـجري على شيعة لبنان وهذا الـحصار العال
  .ي والـمشروع األمويـشيعة أهل البيت ستجد الـمشروع السفيان

قد ، يـي وهناك مشروع السفيانـمشروع الـخراسانإذًا هناك مشاريع متحركة هناك مشروع الدجال هناك 
سم والَنَسَب والشكَل دة وبـهذه األوصاف التـي حددت االُي شخصًا بـهذه األوصاف الـمحدـيكون السفيان

ما هو عنواٌن وهو خالصٌة ووالدٌة شرعية لـمشروٍع أموي يتحرك ـي إنـلكن السفيان، والوجه والبدن وغري ذلك
شخصًا حقيقيًا بـهذه الـمواصفات التـي ذُكرت هذا هو وليٌد ي ـالوليد إذا كان السفياننفس ، هنا وهناك

إذاً هناك حركٌة وهناك نشاٌط تـحت عنوان الدجال وهناك ، تتحرُك اليوم فيما بيننالقانون ولـمشروع ولساحٍة 
ان السفياين وإذا أردنا وهناك حركٌة وهناك نشاٌط تـحت عنو ، يـحركٌة وهناك نشاٌط تـحت عنوان الـخراسان

بقية الـحديث تأتينا إن ، ي واقعنا وعلى األرض فإننا سنجُد هذه الـمشاريع تتحرك وبسرعٍة فائقةـأن ندقق ف
ي ـمُع فيها خالصة الكالم من كل ما تقدم فـي حلقة يوم غد وهي الـحلقُة األخرية التـي أجـشاء اهلل ف

يوم غد ي حلقة ـالـخالصة والزبدُة تأتينا ف، هذه الـحلقة أيضاً  يـي فـالـحلقات الـماضية ومن كل ما سيأت
ي جواب ـالـحسن العسكري التـي هي فبن  وهي الـحلقة األخرية من مـجموعِة حلقات برنامج الـحجة

إذًا صارت عندنا صورة ومالمح واضحة عن ، ـي عصٍر غريهي عصر الظهور أم فـهل نـحُن ف :سؤال
إذا أردنا أن نتحدث حديثاً أكثر من ، ى حديٍث أكثر من ذلكـأعتقد أننا بـحاجة إل ي والـالـمشروع السفيان

  .فى نـهج البالغة الشريـي سأذهب إلـذلك فإنن
ي هذا ـي فـحدث أمري الـمؤمنني بنحٍو صريٍح وواضٍح جداً يتجلى من كلماتِه أن السفيانـهج البالغة تـي نـف

لشرح كالم سيد  من زمان أمري الـمؤمنني كما ذهب بعض الُشر اح ي عصٍر كان قريبًا مثالً ـالعصر وليس ف
ي الـخطبة ـف ؟ماذا يقول أمري الـمؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه، ي أن الـحديث عن معاويةـاألوصياء ف

  :يقول ؟الـحادية بعد الـمئة ماذا يقول
أمري الـمؤمنني  - يستهوينكم عصيانيوال  -ي ـِشقاقي يعنـي خالف - جرمنكم ِشقاقيـأيُّها الناس ال ي

حني أراد ي من نتاج السقيفة ـي وسٍط هو وسٍط دجالـي وسٍط أموي فـي الكوفة آنذاك فـي وسٍط فـعاَش ف
أيُّها  -الـخطاب تصايـحـوا واسنة ُعمراه بن  مرمنعهم من صالة الرتاويح الصالة البدعة التـي ابتدعها عُ ـأن ي

حينما   - يـوال يستهوينكم عصياني وال تتراموا باألبصاِر عندما تسمعونُه من جرمنكم ِشقاقيـالناس ال ي
وال تتراموا باألبصاِر عندما  -به  اً ا بينهم هـمزًا ولـمزًا واستهزاءخطب فيهم يتغامزون فيمـكان يعلمهم ي



 5ح  ملّف الظهور والجفر 

01 

صلى اهلل عليه وآله  ي األُميـي فوالذي فلق الـحّب وبرأ الَنَسم إنَّ الذي أنبئكم بِه عن النبـتسمعونُه من
ما كذب الـُمبَـلِّغ وال َجِهَل السامع  -الـمبلغ النيب والسامع هو  - ما كذب الـُمبَـلِّغ وال َجِهَل السامع

ى ـيعنـي أن راياتِه وصلت إل - ي ضواحي كوفانـليٍِّل قد نعَق بالشام وفحص براياتِه فض ىـلكأني أنظُر إل
ها بأنيابها ائت الفتنة أبني األرض وطأتُه عضّ ـشكيمته وثُقلت ففإذا فغرت فاغرته واشتدت  -الكوفة 

وعن اآلالم والـمظالـم والـمآسي  وليس بعيدًا أنه يتحدث عن حزب البعث - وماجت الـحرب بأمواجها
 -ي الضاللة ـليِّل ُمبالغ فضِ  - ليِّلٍ ضِ ى ـلكأني أنظُر إل -ي شيعة العراق ـوالكوارث التـي ارتكبها البعثيون ف

 - ي ضواحي كوفانـوَفَحَص براياتِه ف -ي الشام ـيعنـي حني تأسس حزب البعث ف - قد نعق بالشام
ي ضواحي كوفان فإذا فغرت فاغرته واشتدت ـف -ى العراق ـيعنـي أن رايات هذا الفكر وصلت إل

الفتنة واشتدت شكيمته وثُقلت في األرض وطأتُه عضت  -ي فتح فاه ـفغرت فاغرته يعن - شكيمته
أيام سوداء  - من األيام كلوحها أوبد -ي كل يوم حرب ـف - أبنائها بأنيابها وماجت الـحرب بأمواجها

وقام على ينعه وهدرت شقاشقه وبرقت  -بالنسبة له هو  - فإذا أينع زرعه، ي كدوحهاـومن الليال -
وهنا تالحظون  - الـملتطم هذا بوارقه ُعقدت رايات الِفَتن الـمعِضلة وأقبلن كالليل الـُمظِلم والبحر

ي زمان معاوية كما شرح الشراح ـهذا ليس ف - من قاصفخرق الكوفة ـهذا وكم ي -الوصف الدقيق 
الرعد ، القاصف هو الرعد - خرق الكوفة من قاصفـهذا وكم ي -هناك اخرتاق ، خرق اخرتاقـي، ذلك

هذا النوع القاصُف العاصف هذا النوع من التعبري والنوع من  - مُر عليها من عاصفـوي -القوي الشديد 
هذا وكم يخرق الكوفة من  -الصواريخ الـمدفعية األسلحة الـحديثة ي زماننا ـالوصف ال يصدُق إال ف

وعن قليٍل تلتُف القرون  -ي زمن البعثيني ـفوقد مر  ذلك على الكوفة  - مُر عليها من عاصفـقاصف وي
 .وُيحَصُد القائم وُيحَطُم الـمحصودبالقرون 

ى اإلمام الـحجة ـالـخطبة الثامنة والثالثون بعد الـمئة وهو يشري إل، مام ِلما تقدمـجاه وكأنه إتـي نفس االتـف
هوى ويعطُف الرأي على القرآن إذا ـهوى على الـهدى إذا عطفوا الـهدى على الـيعطف ال :عليه السالم

أفاليذ  وُتخِرُج له األرُض  - :ى آخر ما يقول صلوات اهلل وسالمه عليهـإل - عطفوا القرآن على الرأي
يتحدُث  - والسنةفُيريكم كيف عدُل السيرة وُيحيي ميت الكتاب كبدها وتلقي إليه ِسلمًا مقاليدها 

 كوفاني ضواحي  ـكأني به قد نعَق بالشام وفحص براياتِه ف - :يـى السفيانـم يشري إلـعن اإلمام الـحجة ثُ 
كأني به قد نعَق  -ي هذه الـخطبة ـي تلك الـخطبة هو نفس الكالم الـموجود فـالكالم إذًا الـموجود ف -

الَضروس الناقة التـي تكون  - ي ضواحي كوفان فعطَف عليها عطف الَضروسـبالشام وفحص براياتِه ف
فرش  - فغرت فاغرتهفعطَف عليها عطف الَضروس وفرَش األرض بالرؤوس قد  - سيئة األخالق
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وبالـجثث الـمقابر الـجماعية فُرشت بالرؤوس ، وبتعبري أدق بالـمقابر الـجماعيةاألرض بالرؤوس باإلعدامات 
فعطَف عليها عطف الَضروس وفرَش األرض بالرؤوس قد فغرت فاغرته وثـَُقلت باألرض وطأته بعيد  -

وهذا هو  - األرض حتى ال يبقى منكم إال قليلي أطراف ـُكم فم الصولة واهلِل لُيشردنَّ الـجولة عظي
ي أطراف األرض حتى ـُكم فواهلِل لُيشردنَّ  -ي زمن صدام ـي زمن البعثيني وفـفالتشريد الكبري الذي حدث 

 ى العرب عوازب أحالمهاـي العين فال تزالون كذلك حتى تؤوب إلـال يبقى منكم إال قليل كالـُكحِل ف
 – خلع العرب أعنتهاـى العرب عوازب أحالمها وتـحتى تؤوَب إل -ى روايات أخرى ـوإذا نذهب إل -

  .ـخلع أعنتهاهي العرب بدأت ت وها
ى العرب عوازب ـحتى تؤوب إل :ي ُخَطب أخرىـي كلمات أخرى لسيد األوصياء فـف روايات أخرى فـي

ى ـحتى تؤوب إل - شيئًا فشيئاً بدأت الدول خلعت العرب أعنتها  - خلع العرب أعنتهاـأحالمها وت
 - فالزموا الُسنن القائمة واآلثار البينة -خلع العرب أعنتها ـحينما ت ؟متـى - العرب عوازب أحالمها

  .ى آخر كالمه صلوات اهلل وسالمه عليهـإل
عن ي الـخطبة السابقة كلها تتحدث عن أجواء عصرنا ـي هذه الـخطبة وفـي الـموجودة فـتالحظون الـمعان
ي الـخطبتني ـأصاًل األمري فأنا هنا ال أريد أن أطبق هذا العنوان ، ي عن الـمشروع األمويـالـمشروع السفيان

، عن عنواٍن لـمشروٍع أمويٍ ، ليٍِّل ينعق بالشامضِ حدث عن ـما تـوإني ـمُه السفيانـحدث عن شخٍص أسـما ت
كأني به قد  -ي الشام ـهو ِضليٌِّل ينعق ف مشروٍع وصفُه بأن الذي يقودُه أو يتحدث عنه أو يتحدث به

ى كلمتِه مع  ـعبري تعبري نعق كأنه يريد أن يشري إلتوهذا ال - ي ضواحي كوفانـنعق بالشام وفحص براياتِه ف
كأن   - مٌج رعاع أتباع كل ناعقـالناس ثالثة فعالـٌِم رباني وُمتَعلٌِّم على سبيل النجاة وه، يا كميل :كميل

هو ي ـالعالـِم الربان - فعالـٌِم رباني وُمتَعلٌِّم على سبيل النجاة - ى هذه الـحقيقةـإل األمري يريد أن يشري
بعض الفقهاء بعض العرفاء هذا إطالق  إذا أُطلقت على بعض العلماء، وال ُتطلق على غريهِ اإلمام الـمعصوم 

غاية ما يصل إليه ، غاية ما نصُل إليه، نـحُن العلماء وشيعتنا الـمتعلمون :ألن األئمة هم قالوا، مـجازي
مه سيُد األوصياء لكميل والناس ثالثة فعالـٌِم هذا التقسيم الذي قس  ، شيعة أهل البيت أن يكونوا متعلمني

مٌج ـوه، العلميةجاة هؤالء الشيعة على اختالف مراتبهم ـومتعلٌم على سبيل ن، ي اإلمام الـمعصومـي يعنـربان
  ؟رعاع هؤالء من هم

وهذا الِضلي ل الذي ينعق هذا الِضلي ل األموي ليس مقصودًا بشخٍص واحد هذا الِضلي ل ، أتباُع كل ناعق
مو ُه هذا ـتارًة يُ ، الذي يبُث الصوت األموي الذي يرفُع النداء األموي األموي الذي يـحمُل الفكر األموي

وهذه صفحاٌت من مشروع حًا واضحًا ـكما مر  علينا وأخرى يُطلق صريية  النداء األموي بصبغٍة شيع
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مشروع الدجال ي وهو مصداٌق واضح من مصاديق ـلـمشروع السفيانأعتقد أن الـمالمح العامة ، الدجال
  .بينة وجليةالكبري صارت واضحة و 
لكن الروايات ما بينت لنا من ، القويي هو الـمشروع الشيعي العقائدُي ـاليمان، يـبقي عندنا عنوان اليمان

مه ـي بعض الكتب من أن أسـحدد لنا أوصافُه نسبُه ما يُذكر فـلـم ت، هو هذا الذي يقود هذا الـمشروع
ي ـرواية تقول بأنه َمِلٌك ف، مه حسن أو حسنيـبأن أسي ـحدثت عن اليمانـالروايات ما تحسن أو حسني 

ها على ـيطبقونيأتون بـهذه الرواية الذين يشرحون أحاديث زمن الظهور ، مُه حسن أو حسنيـصنعاء أس
ي ـروايات اليمان، ماء واألنسابـي أصاًل خليٌة من األوصاف الـجسدية ومن األسـوإال روايات اليماني ـاليمان

ن يقفوا معه وأ ه يـجُب على الـجميع أن ينصروهغاية ما فيها أنه يُقِبُل من اليمن وأن رايتُه أهدى الرايات وأن
ي بشكٍل ـحدثنا عن طبيعة مشروع اليمانـميلة تـلكن هناك روايٌة ج، يـي الـحديث عن اليمانـهذا كل ما ف

ذُِكر عند أبي عبد اهلل  :زرارة قالبن  عن عبيد - ايني غيبة الشيخ النعمـف، الرواية هذه تقول، واضح
كاسر عني ،  كاسر عينهِ   - خرج كاسُر عينِه بصنعاءـخرج ذلك ولـم يـأنى ي :عليه السالم السفياني فقال

خرج ذلك ولـم ـأنى ي :ذُِكر عند أبي عبد اهلل عليه السالم السفياني فقال -ي ـي هو اليمانـالسفيان
 :ى أمرينـهذه الرواية تشري إل - خرج كاسُر عينِه بصنعاءـي

ي هو ـاآلخر أن الرقم األول الـمضاد للسفيان واألمر، ي متقاربانـي وزمان السفيانـاألمر األول أن زمان اليمان
هذا  - خرج كاسُر عينِه بصنعاءـخرج ذلك ولـم يـأنى ي - كاسر عينهِ ي ولذلك اإلمام يعِب عنه  ـاليمان

لذلك ، جامالتـي هو الـمشروع العقائدي الصريح الواضح الذي ليس فيه مـيكشُف عن أن الـمشروع اليمان
من الرايات ي من رايات الـهدى ـراية الـخراسان، ها هي الراية األهدىـبأني ما وصفت ـراية الـخراسان

مشروٌع سياسي وعسكري ي ـالسبب أن مشروع الـخراسان، يـهي راية اليمانولكن الراية األهدى الـمهتدية 
ى شرائط معينة ـحتاج إلـى دبلوماسية معينة تـحتاج إلـمشاريع توالـمشاريع السياسية والـمشاريع العسكرية 

ي ـبينما مشروع اليمان، حةـحملون العقيدة الواضحة والصريـقد ال ييدخل فيها أُناس من اختصاصات معينة 
ي ـولذلك حينما نقرأ ف، يبدو أنه مشروٌع عقائدٌي واضٌح صريٌح جليالذي ُعِبِّ عنه بأنه أهدى الرايات 

 :يـي تتحدث مثالً عن اليمانـالروايات الت
خرج عليهم الـخراساني ـوتشتت أمرهم حتى ي -الـحديث عن الـُملك العباسي  - أمرهموتشتت 

هذه عناوين تتحدث ، ي العباسـبن ىـي العراق ال يشرتط أن يكون منتمياً إلـالـُملك العباسي ف - والسفياني
 - العباسيالرواية طويلة تتحدث عن الـُملك ، ألن الكالم كان - وتشتت أمرهم -عن سياسة ومنهج 

وهذا  -ي ـيعين الـخراسان - خرج عليهم الـخراساني والسفياني هذا من الـمشرقـوتشتت أمرهم حتى ي
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ي آٍت ـوالـخراساني غرب العراق ـي آٍت من الشام والشام تقع فـفالسفيان، يـي السفيانـيعن - من الـمغرب
والسفياني هذا من الـمشرق وهذا  خرج عليهم الـخراسانيـحتى ي - وإيران تقع شرق العراقمن إيران 

هذا  -صلوات اهلل وسالمه عليه ي جعفٍر الباقر ـي بصرٍي عن أبـالرواية طويلة مرويٌة عن أب - من الـمغرب
هذا من هنا وهذا  -فرسي سباق  - ى الكوفة كفرسي رهانـمن الـمشرق وهذا من الـمغرب يستبقان إل

ي العباس ـليس الـمراد كما قلت بن - على أيديهما - العباس يـبن - ي فالنـمن هنا حتـى يكون هالُك بن
ي فالن على أيديهما أما إنهما ال ـحتـى يكون هالُك بن - عبد الـمطلببن  ى العباسـبالضرورة االنتماء إل
خروج  :ثُمَّ قال عليه السالم -ي جانب ـي فـي جانب والـخراسانـي فـي السفيانـيعن - يُبقون منهم أحداً 

ى ـالـمراد خروجهم إل - ي يوٍم واحدٍ ـف ي شهٍر واحدٍ ـف ي سنٍة واحدةٍ ـفالسفياني واليماني والـخراساني 
خروج السفياني  - جه وله طريقتهُ ـمائهم كل واحد له برنامـي بروز أسـالعراق وإال ليس الـمراد خروجهم يعن

ونظاٌم كنظام الـخرز يتبُع بعضُه  ي يوٍم واحدٍ ـف ي شهٍر واحدٍ ـف ي سنٍة واحدةٍ ـواليماني والـخراساني ف
موعاً ـملكون جـملكون قدرًة ويـهم يـي أنـهذا يعن - فيكون البأُس من كل وجه ويٌل لـمن ناواهم بعضاً 

هي راية هدى ألنه ي الرايات أهدى من راية اليماني ـوليس ف -حة ـملكون ُخططًا واضحة وصريـوي
يدعو جُه برنامٌج مهدوي ـبرنام، صاحبكم يدعو بشكٍل صريح وواضح ىـيدعو إل - ى صاحبكمـيدعو إل

فإذا خرج اليماني َحُرم بيع السالح على الناس وكل مسلم فإذا خرج اليماني  -ى إمام زماننا ـإل
عن خرج ـي أن يـأن يلتوي عليه يعن - وال يـحل لـمسلٍم أن يلتوي عليهفإن رايته راية هدى فانهض إليه 

والطريق  - مٍ ى طريٍق مستقيـى الـحق وإلـألنه يدعو إل - ؟ِلماذا - فعل فهو من أهل النار فمن -طاعتِه 
  .الـمستقيم عليٌّ صلوات اهلل وسالمه عليه

َلمَّا خرج طاِلُب  :صلوات اهلل عليهعن هشام عن أبي عبد اهلل  :ي روايٍة أخرىـجد فـلذلك نـحُن مثاًل ن
خرجوا ي الذين ـطالب الـحق يعن - ؟الـحق قيل ألبي عبد اهلل عليه السالم ترجو أن يكون هذا اليماني

َلمَّا  -ُيسمون بطالب الـحق وأمثال ذلك ، خوارجُيسمون يـحملون السالح ضد الـحكم ضد الُسلطة 
ى عليًَّا أو ـاليماني يتول، ال :فقال ؟اليمانيترجو أن يكون هذا  خرج طاِلُب الـحق قيل ألبي عبد اهلل

ي قضية اليماين نٌص منقوٌل عن إمامنا ـإذًا أوضُح نٍص من النصوص ف - وهذا يبرأ منه يتوالى عليَّاً 
 ي شهٍر واحدٍ ـف ي سنٍة واحدةٍ ـخروج الثالثة الـخراساني والسفياني واليماني ف :الصادق وهو هذا النص

ها على ـوهذه الرواية التـي قرأت - ى الـحقـها رايٌة بأهدى من راية اليماني يهدي إلوليس في ي يوٍم واحدٍ ـف
ألنه فإن رايتُه رايُة ُهدًى وال يـحل لـمسلٍم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار  :مسامعكم
ي لن ـاليمانأن شخصية لكن الذي يبدو من خالل الروايات  - ى طريٍق مستقيمٍ ـى الـحق وإلـيدعو إل
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ي أقل من ـما فـي زمٍن قريٍب جداً من زمان ظهور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه ربـولن تتضح إال فتتجلى 
ى العراق هكذا تقول ـإلُي من اليمِن ـيـخرج اليمانى العراق ـمن الشام إلي ـيعنـي حني يـخرُج السفيان، سنة

ي سنٍة ـي فـاليمان ،يـالسفيان ،يـسنٍة واحدة أن خروجهم الـخراساني ـفمرت علينا الرواية قبل قليل ، الروايات
هذا يبني لنا بأن هذه الشخصية وهذا الِبنامج لن تتضح خطوطه ، ي يوٍم واحدـي شهٍر واحد فـواحدة ف

مشروع ـي وليس كمشروع الدجال وليس كالـقبل فرتٍة بعيدة من زمان ظهور إمامنا ليس كمشروع الـخراسان
  .ي كل زاويٍة من زوايا حياتناـالذي بدأت معالـمه فاألموي 

ي أجواء ـحدثت عنها الروايات الشريفة فـي تـوأهم الـمشاريع وأهم الشخصيات التتقريبًا هذه أهم العناوين 
 .م  الكالم فيهاـهذه الـجهة الثانية من جهات البحث ت، ظهور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

وتقدم ي الـمستخرجات الـجفرية ـفاآلن تقدم الكالم ، ي هذه الـحلقةـالتـي أريد أن أتناولـها ف الـجهة الثالثة
مكن أن ـما يحدث عنها ـالـجهة الثالثة التـي أريد أن أت، ي األحاديث الـمعصومية الشريفةـالكالم أيضًا ف
هناك العقُل الفردي ، الـجمعيالعقُل ي علم االجتماع ـأليس يصطلحون ف، بالوجدان الـجمعيأصطلح عليِه 

هو عقل العقل الـجمعي ، العقل الفردي هو عقُل كل شخٍص عقُل كل فردٍ ، وهناك العقل الـجمعي
من قبيل ي الظرف االعتيادي ـإن كان فهو ما تفكر به الـمجموعة والـمراد من العقل الـجمعي ، الـمجموعة

جتمع ـحينما ت، كظرف الـحرب أو ظرف األزماتي ظرٍف خاص  ـأو كان فاألعراف والقواعد االجتماعية 
  .معيـوهناك عقٌل جي ـأو فردانبالنتيجة هناك عقٌل فردي ، تخطط ألمٍر مالجموعة من الناس ـم

الـمجتمع البشري صحيح هو ، ملك أيضًا الوجدان الـجمعيـملك الـمجتمع العقل الـجمعي يـمثل ما ي
لكن بالنتيجة عقل هذا الـمجتمع هو نتاج لـمجموع عقول يتألف من أفراد من أعداد كثرية من الناس 

الوجدان ، فهناك الوجدان الـجمعي، هو نتاج لـمجموع وجدان األفرادووجدان هذا الـمجتمع األفراد 
هم وأذواقهم ـي البشر على اختالف مشاربـبن هناك الوجدان الـجمعي عند كل :الـجمعي يكون على نـحوين

حني أقول الـمؤمنون الـمراد أشياُع أهل البيت صلوات اهلل وسالمه ، وهناك الوجداُن الـجمعي عند الـمؤمنني
، جاء به الناس من عند أنفسهماإليـمان هو والية عليٍّ وتعريف اإليـمان بغري هذا التعريف ، معنيـعليهم أج

، ي ترك لنا الكتاب والعرتةـوالنب، هذا التعريفـاهلل عليه وآله هو الذي َعر َف اإليـمان بي صلى ـألن النب
ولست بصدد ي طالب صلوات اهلل وسالمه عليه ـأببن  ما َعر فا اإليـمان بوالية عليِّ ـالكتاب والعرتة كاله

 وذي ال يؤمن بوالية عليٍّ فهالـمؤمنون بوالية عليٍّ وال، الـحديث عن هذه الـمسألة حني أقول الـمؤمنون
  .خارج هذه الدائرة وخارج هذه الربقة

ي دائرة أهل اإلميان ـي دائرة الـمؤمنني فـي دائرة الناس وهناك الوجدان الـجمعي فـهناك الوجدان الـجمعي ف
ي الدين ـالناس صنفان إما أٌخ لك ف :كما قال سيُد األوصياءي الـخلق  ـي الدين أو نظرٌي لك فـإما أٌخ لك ف
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فهناك الوجدان الـجمعي العام البشري ، ي الـخلقـنظرٌي لك فأولياء أهل البيت وإما مان ـوهم إخوة اإلي
الوجدان ، حوين من الوجدان الـجمعيـنملك هنا ـإذًا نـحُن ن، يـمانـي وهناك الوجدان الـجمعي اإليـاإلنسان

ي ـي الدين أو نظرٌي لك فـالناس صنفان إما أٌخ لك ف، يـمانـوالوجدان الـجمعي اإليي ـالـجمعي اإلنسان
م ـونتصفح آيات الكتاب الكريى القرآن ـجد اآلن إذا أردنا أن نرجع إلـي نـولذلك الـخطاب القرآن، الـخلق
خطاب والـحديث مع الناس ـي عشرين آية أو أكثر من ذلك جاء الـما فـجد الـخطاب يا أيها الناس ربـمرًة ن

، أو أكثر من ذلكي تسعني ـخطاب فـما جاء الـرب، يكون الـخطاب يا أيها الذين آمنوا ومرةً ، سيا أيها النا
خاطب ـهناك خطاب ي، يا أيها الناس هناك خطاب يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا هناك خطاب

وهذان الوجدانان يلتقيان ، يـمانـخاطب الوجدان الـجمعي اإليـوهناك خطاب يي ـالـجمعي اإلنسانالوجدان 
ختلفان ـفإن الـمؤمنني هم بشٌر كبقية البشر ويي الـجهة اإلنسانية ـيلتقيان ف، ي جهةـختلفان فـي جهة ويـف
، من معطيات على أساس هذه الـمعطيات يتكون وجدانهحملُه عقُل الـمؤمن ـي جهة ما يـف ؟ي أي جهةـف
  ؟ى أي جهٍة أريد أن أشريـإل

ي ـالوجدان البشري يتحرك ف، ي هذا اإلنسانـى خلقُه فـاهلل سبحانه وتعال ـي من جذرٍ البشري يأتالوجدان 
ي ـحياة الناس واألمل له مراتب فومن دون األمل ال يـمكن أن تستمر حمل األمل ـاإلنسان ي، دائرة األمل
ي ـيعن، ميه باألمل العقليـمكن أن أسـى عقل اإلنسان يـمتد جذوره إلـهناك األمل الذي ت، حياة الناس

لو لـم ، ي هذا الـماءـألنه يأمل أن يسد عطشُه ف ؟حينما يعطش ِلماذا يشرب الـماءاآلن اإلنسان  :مثالً 
ِلماذا  ؟جاه الرتاب مثالً ـِلماذا لـم يتحرك بات، جاه الـماء وشربهـحرك باتـَلما تماء ـيأمل بأنه يسد عطشُه بال

لو أنه يعلم  ؟جاه الـماءـحرك باتـِلماذا ت، هو عطشان يريد الـماء، نة فيها دواءجاه مثاًل قنيـلـم يتحرك بات
ألنه يعلم بأن هذا أبداً  ؟جاههِ ـسيتحرك باتبأنه ماٌء مسموم ي اآلنية الفالنية ـمثاًل بأن هذا الـماء الـموجود ف

جاهِه ـسبباً لدوام حياتِه يتحرك باتما يعلم بأن هذا الـماء الذي يروي عطشه ويكون ـإن، سيسبب موتهُ الـماء 
فهناك ، وبالـمعلومات البديهيةيدفعُه العقل الـمزود بالتجربة جاهِه ـي كل شيٍء يتحرك اإلنسان باتـوهكذا ف

األمل ، وهناك األمل الذي يكون فطرياً هو الذي يدفُع اإلنسان للحركة لتكميل نواقص حياتِه األمل العقلي 
جزئيات ـللتعلق ب األمل العقلي يدفُع اإلنسان، يدفع اإلنسان للتعلق بالـحياةالفطري هذا األمل الذي 

  ؟يدفعُه ألي شيءٍ أما هناك أمٌل عند اإلنسان حياة ـبضرورات الالـحياة 
أو ملك آليات كآلية الـماء لسد العطش ـوما يي الـمهالك ـي اإلنسان حتـى لو يقع فـيعن، يتشبث بالـحياة

ملك أماًل ذلك األمل هو األمل الفطري ـولكنه يي وسط البحر ـإنسان مثاًل ف، الـجوعآلية الطعام لسد 
األمل النفسي هذا األمل يصنعُه ، وهناك أمٌل وهو األمل النفسي، وباألمل الفطري تدوم حياة اإلنسان

ي ـيقول النبولذلك حينما قابلية على صناعة هذا األمل ى جعل عند اإلنسان ـاهلل سبحانه وتعال، اإلنسان
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اإلنسان عنده قابلية نفسية على أن  ؟كيف يتفاءل اإلنسان،  تفاءلوا بالـخري تـجدوهصلى اهلل عليه وآله 
موه على أنفسكم والعسير ـما يسرتاليسير  :كما يقول صلى اهلل عليه وآله،  يتفاءل على أن يصنع له أمالً 

ي ـى درجٍة فـإلي الـحياة نـحُن نستطيع أن نيسرها بشكٍل نفسي ـهناك أمور ف، موه على أنفسكمـما عسرت
يـخدع ي بعض األحيان أن اإلنسان ـاإلنسان ألجل أن يتجاوز مشاكلُه يبدأ بِـُخداع نفسِه وفبعض األحيان 

ولكن أن يـخدع نفسُه ي طريق الـحق ـهذا أمٌر مطلوب لكن ال أن يـخدع نفسُه في شيٍء َحَسن ـنفسه ف
مل الظروف مع أنُه قد يكون هذا الظرف ظرف صعب على اإلنسان ولكنه ـظرٍف هو من أج يـبأنه ف

  .ظرف مناسب لهيـخدُع نفسه ويـَُقنُِّع نفسه بأن هذا الظرف 
ى الفطرة ـمتد جذورُه إلـوهناك األمل الذي تى التجربة ـى العقل وإلـمتد جذورُه إلـالذي تفهناك إذًا األمل 

لذلك مثاًل عندنا لدفع اآلالم الـمحيطة بِه يصنعُه اإلنسان  األمل الذي يصطنعُه اإلنسانوهناك اإلنسانية 
ما ـوإنى من فوقِه ـأن اإلنسان ال ينظر إلوالـمواعظ النفسية ملة الـمواعظ األخالقية ـملة النصائح من جـمن ج

لكن إذا نظر سوف يفقد األمل سوف يتعب ى من فوقِه ـألنه إذا نظر إل، من هو دونهى من تـحته ـينظر إل
وقطعًا هناك مرتبة أخرى من سوف تتفتح له أبواب األمل الصحيح سوف تصيبُه الراحة ى من دونِه ـإل

حدثت عنه أدعية أهل البيت ـالذي تي هذا الـمعنـى ـمانـاألمل اإلي، يـمانـوهو األمل اإليمراتب األمل 
هم ـالراغبني الذين ل، ي مناجاة الراغبنيـما جاء ف :الـمثالعلى سبيل معني ـصلوات اهلل وسالمه عليهم أج

ي مناجاة الراغبني الـمنقولة عن إمامنا السجاد ـماذا نقرأ ف، األمل :الرغبة، الرغبة والراغبون هم اآلملون
  ؟صلوات اهلل وسالمه عليه

ي ـوإن كاَن ُجرمي قد أخافن، ي بالتوكل عليكـد َحُسن ظَنقفَ ي الـمسيِر إليك ـإلَـهي إن كاَن َقلَّ زادي ف
ي ـي لعقابك فقد آذننـي قد َعَرضنـوإن كان ذنب، من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرني باألمن من نقمتك

ي الـمعرفة بكرمك وآالئك ـي الغفلُة عن االستعداد للقائك فقد نبهتنـوإن أنامتن، ي بثوابكـُحسن ثقت
ى آخر ـإل - ي بشرى الغفران والرضوانـوالطغيان فقد آنسني وبينَك فرُط العصيان ـوإن أوحش ما بين

ي ـي وبينَك فرُط العصيان والطغيان فقد آنسنـوإن أوحش ما بين - :الـمناجاة وهذه العبارة واضحة جداً 
  .بشرى الغفران والرضوان

  :صلوات اهلل وسالمه عليهالـمنقولة عن سيد األوصياء ي الـمناجاة الشعبانية ـكذلك ف
حكم على ـالـجرم ي - ي بذنوبي أخذتك بـمغفرتكـجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتنـي بـإلَـهي إن أخذتن

ي ـجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتنـي بـإن أخذتن - ؟ي األملـيسبب له اليأس فمن أين يأتاإلنسان 
وهذا ي النار ـحتـى لو أدخلتن - ي النار أعلمُت أهلها إّني ُأِحبُّكـبذنوبي أخذتك بـمغفرتك وإن أدخلتن
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، ي فقد َكبـَُر فـي جنب رجائك أمليإلـهي إن كان َصُغر فـي جنب طاعتك عمل -ي ـمانـهو األمل اإلي
  .جودك أن تقلبني بالنجاة مرحوماً ـي بـوقد كان ُحسن ظن حروماً ـخيبة مـهي كيف أنقلُب من عندك بالـإل

َ لنا ـالقرآن الكري ي سورة الكهف الـمباركة اآلية ـاآلية التـي جاءت ف، معنـى األملي آيٍة من آياتِه ـفم بني 
ي مناجاة الراغبني ـاألجواء التـي جاءت مذكورة ف - {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} :السادسة واألربعون

وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ الْمَالُ }جمعها هذه اآلية ـتانية ي الـمناجاة الشعبـوف

والباقيات ، ي روايات أهل البيت بوالية عليٍّ وآل علي  ـحات مفسرة فـالباقيات الصال {رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَالً
ماءٌ وعناوين ـهي أسم ـي الكتاب الكريـحة فـالصالُكلُّ األعمال ،  حات هي مظهر والية عليٍّ وآل علي  ـالصال

وكل األعمال حة ـحات عنواٌن لكل األعمال الصالـالباقيات الصال، لوالية عليٍّ وآل علي  هي مظاهر
  ؟لذلك اآلية ماذا قالتهي مظاهٌر لوالية عليٍّ وآل علي  م ـي الكتاب الكريـحة فـالصال

حات هي خرٌي ثوابًا ولكن جوهر ـالباقيات الصال {خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَالًوَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ }
ي والية عليٍّ ـاألمل الـحقيقي ف، حات والية عليٍّ ـجوهر الباقيات الصال، حات هو خرٌي أمالً ـالباقيات الصال

ي ـفهناك الوجداُن اإلنسان، يـمانـإليونـحُن نتحدُث عن الوجدان امان ـوهو اإليصلوات اهلل وسالمه عليه 
ي نـجد أن الـمؤمنني وأن أولياء أهل ـمانـي جنبات الوجدان اإليـحينما نبحُث ف، يـمانـوهناك الوجداُن اإلي

هم ـي قلوب أولياء أهل البيت من أنـوهناك إحساٌس وشعوٌر عاٌم فهم ـهم إلمام زمانـهفو قلوبـتالبيت 
ُه من أهذا اإلحساس منش، صلوات اهلل وسالمه عليهي عصٍر قريٍب من أيام ظهور إمامهم ـيعيشون ف

الذي ي ـأيَن نـجُد الوجدان اإلنسان، فإننا نتلمسُه بشكٍل واضحي ـأما الوجدان اإلنسان، يـمانـالوجدان اإلي
  :الـمثالعلى سبيل ، ي العالـمـيبحُث عن النهاية السعيدة ويبحُث عن األحداث األخرية ف

ي الوسط ـهذا ف، ماذج مثالً ـهذه ن، ي الـمكتباتـالـموجودة ف نـحُن إذا أردنا أن نلقي نظرة مثالً على الكتب
الـحديث فيه عن أحداث هذا كتاب من الكتب  هاية العالـمـنو مثاًل هذا الكتاب أحداث النهاية ، يـالسن

 هذا، هذا كتاٌب آخر، وعن كل الـمطالب األخرىهاية العالـم عن الدجال عن الـمهدي ـالنهاية وعن ن
هاية العالـم أشراط الساعة الصغرى والكِبى ـوهو ن وهذا الكتاب ِلمحمد العريفي، الكتاب ِلمحمد حسان

هذه  ، هيثم هاللـي النصوص اإلسالمية لـهاية البشرية فـهذا كتاٌب آخر ن، مع صور وخرائط وتوضيحات
الدكتور ى بيت الـمقدس ـأتى أمر اهلل فال تستعجلوه من بابل إل، البيت ي الوسط الـمخالف ألهلـكلها ف

ي األشراط الصغرى ليوم الدين ـالقول الـمبني ف، يـماردين حيمعبد الر ى الدار اآلخرة ـرحلٌة إل، خالد الـحلو
ـي ف حقيقة الـخِب، مال الدينـحمد جـأيضًا يتحدث عن األحداث األخرية وعن الدجال والـمهدي أمني م
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ها علٌم للساعة يتحدث وباألرقام ـهذا كتاٌب آخر طلوع الشمس من مغرب، حمدـمالـمهدي الـمنتظر لـهشام 
ي نفس هذه الـموضوعات ـهناك كتٌب كثرية ووفرية ف ومثل هذا الكتاب، هاية األحداث األخريةـعن ن

وكتٌب أخرى ، ألهل البيتي الوسط الـمخالف ـجموعة من الكتب الـمؤلفة فـهذه م، موضوعات األرقام
احذروا وانتبهوا عن الدجال  ولنفس الـمؤلف كتابٌ ي هذه األجواء ـمثاًل كتاب الـمفاجأة أيضًا هو ف أيضاً 

حمد عيسى داود وكتاٌب آخر له أيضاً عن الدجال اليهودي ـنفس الـمؤلف مالـمسيخ الدجال على األبواب 
كتاٌب آخر ابتالءات األمم لسعيد أيوب أيضاً ،  مد عيسى داودحـالتائه ودائرة برمودة أيضاً نفس الـمؤلف م

، ي األديانـوكتاٌب آخر له عقيدة الـمسيح الدجال فعن الدجال وعن الـمهدي وعن أحداث آخر الزمان 
سعيد أيوب ، ي سفينة النجاةـى أهل البيت وركب فـما هذا الكتاب الذي أل فُه ونتيجة البحث اهتدى إلـرب

  .األجالءمن علماء مصر الـمعروفني 
مثال برناردلويس هذا ـختلف الـجهات على سبيل الـمن مجموعاٌت أخرى تتحدث عن مستقبل العالـم ـوم

ي ـفي العالـم مفكر يهودي معروف ـيتحدث عن مستقبل الشرق األوسط خبري من خِباء السياسة ف
، ي الفكر اإلسالمي احلديثـهاية التاريخ فـن، جتاح العالـمـالدجال ي اانتبهو ، الواليات الـمتحدة األمريكية

الـمسيح الدجال ، السقا يمد حجاز ـللدكتور أحهاية أُم ة اإلسالم ـن، نفس الـحديثنفس الـموضوعات 
الـمسيح ، مـالقرآن الكري ،نوسرتداموس ،األناجيل ،التوراة ،الـحقيقة بني النبوءة والسياسة، ملكتُه الـخفيةـوم

ي صداٌم آخر على ـالسفيان، عشرة ينتظرها العالـم عند الـمسلمني واليهود والنصارى، هاية العالـمـاليهودي ون
قصة الذين جاءوا من السماء واحتلوا العراق من أجل الذهب  العراق أرض النبوءات والِفَت، روشك الظهو 

جدون والصهيونية الـمسيحية ـأسطورة هرم، لعشروناإلسالُم ونبوءات الـمسيح والقرن الـحادي وا، والبرتول
هذا عبارة عن موسوعة هذا الكتاب لـمجموعة كبرية من األساتذة اب والـمفكرين لـمجموعة كبرية من الـُكت  

  .اب والـمفكرينوالُكت  
الوسط الـمخالف  يـف ي الوسط الـمخالف وتالحظونـخصوصًا ف، ي الوسطـهائل فـتالحظون هذا الكم ال

ي كتب ـهذا االهتمام بقضية الدجال لكثرة الروايات الـموجودة ف، كما مر  الكالم  االهتمام بقضية الدجال
نـحُن اآلن إذا ، الـمسألة ال تقف عند هذا الـحد، ي موضوع الدجال والقضية قضية سياسيةـالـمخالفني ف

ذهب سرتيت أو أ دى شارع أكسفور ـي لندن أذهب إلـاآلن في شوارع الكثري من الـمدن األوربية ـنذهب ف
 جانًا هذه الـمنشوراتـبني الفينة واألخرى هناك من يقف ويوزع على الناس مستجد  درو  إىل شارع أجو

للعالـم ِحدِّث الناس عن النهاية السعيدة ـوهذه الـمنشورات كلها تُ على سبيل الـمثال مثل هذه الـمنشورات 
وبعض األحيان يأتون أشخاص ، ى البيوتـمنشورات تصل إلوبعض هذه الـوعن نزول السيد الـمسيح 

مكِبات ـمسكون بـي مناطق كثرية أنا رأيت أشخاص يقفون رجال أو نساء يـوف، يبلغون عن هذا األمر
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ى ـي الشارع منهم من يلتفت إليهم ومنهم من ال يلتفت إليهم وظيفتهم تنبيه الناس إلـمر فـالصوت والناس ت
هذا أيضًا مثاًل هذا يوزع على ، ى األرض وهذه أيضًا من نفس الـمنشوراتـسينزل إلأن الـمسيح قريبًا 

تالحظون الصورة أشخاص  He is coming؟ ما هو العنوانحطات القطارات ـي مـالبيوت وحتـى ف
 :ويكتبون هنا مقاطع من الكتاب، ينتظرون نزول الـمسيحى السماء ـيرفعون أعينهم إل

Jesus return well be a surprise when it happens people well be living just as 
they always have business as usual , only a few people will be being attention 
to the sins of the times. 

ألن  ؟كيف تكون مفاجأة،  ى األرض ستكون تلك مفاجأةـن الـمسيح إذا ما رجع ونزل إلأريد أن يقول بي
  .ي تسبق نزول الـمسيح قليٌل من الناسـالذين يعرفون العالئم الت، هم االعتياديةـحياتـأكثر الناس منشغلني ب

Only a few people will be being, being attention to the sins of the times. 
الـمكتبات ى ـنذهب إل نفس الشيء إذا أردنا أن، وإال أكثُر الناس هم غافلون عن قضية نزول الـمسيح

ي العالـم ـي أوربا نـجد هذا الكتاب من أكثر الكتب مبيعًا فـالـمتحدة األمريكية فـي الواليات فالغربية 
ي العالـم حول ـجد الدراسات والتحليالت أيضاً من أكثر الكتب مبيعاً فـجليزية لنوسرتداموس ونـالنسخة اإلن
ى ـومرتجم إلى اللغة العربية ـنذهب نفس هذا الكتاب هو مرتجٌم إلونفس الشيء إذا أردنا أن ، نوسرتداموس

موذج وهذا ـهذا ن، ي اللغة العربيةـس فو مات نوسرتدامـماذج من ترجـمية وهذه نـلغات العالاللغات كثرية من 
مة لنبوءات نوسرتداموس لتالحظون كم هو ـحليلية وترجـمن دراسة تموذج آخر أيضًا ـموذج وهذا نـن

وتبحثون عن نوسرتداموس إن كان باللغة العربية أو باللغة ى االنرتنيت ـلو دخلتم إل، هذه القضيةـام باالهتم
ي تتحدث عن نوسرتداموس وستجدون الـماليني اهلائلة ـمن الـمواقع التهائلة ـجليزية ستجدون األعداد الـاإلن

الفرتة األخرية هذا الكتاب الذي صدر من أكثر الكتب مبيعًا يف ، من زوار هذه الـمواقع ومن الـمتتبعني
 ؟ ما عنوانهُ  0202 :سنة

The Twelfth Imam ي الـمكتبات ـحثت عنه فـمن أكثر الكتب مبيعًا أنا ب ،ي عشرـاإلمام الثان
أي مكتبة أذهب إليها ي لندن مع أن الكتب األمريكية متوفرة ـي أكثر الـمكتبات الِبيطانية فـالِبيطانية وف

  ؟ي أعلى الكتاب ماذا مكتوبـهنا مكتوب ف، مكتوب على، بسرعة الكتاب نفذيقولون 
ي الـمؤلف الذي هو أكثر مبيعاً من مؤلفي ـيعن The new York times Best Seller :مكتوب

ي عشر نتحدث عن هذا ـاإلمام الثان The Twelfth Imam مزـاب جريدة نيويورك تايأو من ُكت  
حديثي ، ي كل زاويةـي كل جانب فـجُد ذكر اإلمام فـمقصودي أننا ن، وقٍت آخري ـالكتاب إن شاء اهلل ف
ي الوسط األمريكي ـفي أجواء غري الـمخالفني ـي أجواء الـمخالفني فـي هذه عالئم فـعن الوجدان اإلنسان
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هاية ـالـحديث عن دجال عن عيسى عن اإلمام عن ن، ي الشوارع يف كل مكانـف سيحيمي الوسط الــف
عالـم كل ذلك يرتبط بقضية اإلمام الـحجة صلوات اهلل وسالمه عليه ألن البشرية بدأت تشعر بأن الوقت ال

  .ي كذلك وهذه القضية ليست غريبةـمانـي والوجدان اإليـالوجدان اإلنسان، قريب
أن هذا ى ـي تشرُي إلـي القرائن التـي عليها شيئًا قطعيًا أنا قلت منُذ البداية بأننا بصدد البحث فـنـحُن ال نبن

ي رواياتنا عندنا بأن أمر الـمهدي صلوات اهلل وسالمه عليه كأمر رسول ـنـحُن ف، العصر هو عصر الظهور
ي صلى اهلل ـالـمراد أن النب ؟ما الـمراد من ذلك صلى اهلل عليه وآله وسلماهلل وأنه يبدأ كما بدأ رسول اهلل 

، ها لكنها كانت موجودةـما الكثري من الناس ال يشعرون بـربة عليه وآله كانت البشارات والعالئم موجود
من بـحار ي الـجزء الـخامس عشر ـموجود ف، مولدهِ ـمه باُب البشائر بـأسي بـحار األنوار ـهناك باب كبري ف

  :مثالً ، أذكر أمثلة من ذلكي األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم ـمولد النبـالبشائر ب، األنوار
ي منطقة يثرب أن ـي هذه الـمنطقة فـوَعِرَف بأن فى بالد الـحجاز ـي الـحمريي تـُب ع َلم ا جاء إلـاليمنالـملك 

خزرج من القبائل القحطانية ـاألوس وال، خزرجـترك أبناء عمومتِه األوس وال، ي آخر الزمانـنبيًا سيبعث ف
القحطانيون يسكنون ، مال جزيرة العربـي أصلها شـي تسكن فـالتاليمانية وليست من القبائل العدنانية 

مال جزيرة العرب الـحجاز ـالعدنانيون يسكنون ش، جنوب جزيرة العرب اليمن وما هو قريب من اليمن
تـُب ع حني جاء  ؟ي الـمدينةـهؤالء اليمانيني باألوس والـخزرج فسكنوا فـمن الذي جاء ب، وأطراف الـحجاز

كانت تسمى الـمدينة كانت تسمى يثرب وَعِرف بأن يثرب هو الـمكان وَعِرف بأن يثرب ما  ى الـمدينة ـإل
وفعاًل نصروا ي ـخزرج لُنصرة ذلك النبـمن األوس والترك أبناء عمومتِه ُي آخر الزمان ـالذي سيهاجُر إليِه نب

 :وله أبيات يقول فيها، النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم
 دِ ــــمـن يـُحَ ـــمـٍب ومــــي حســأول  فلقد تركُت له بها من قومنا نفراً 

 واب ربِّ ُمـَحمَّدِ ـذاك ثـو بـأرج  م ـــهـُر في أعقابـــراً يكون النصـنف
  .من تبابعة اليمنهذا تُبٌع من التبابعة 

ي ـويعنواحتلوا بالد اليمن ذي يزن وله حروٌب مع األحباش واألحباش احتلوا بالد العرب بن  وأما سيفُ 
ي ـط فوتسل  ذي يزن أعاد ُملك آبائِه وطرد األحباش من بالد العرب بن  سيفى أن ـالقضية إلي ـأخٌذ وجر ف

ملة الذين ذهبوا لتهنئتِه وفُد قريش وكان فيهم عبد ـبالد اليمن فجاءته مشايخ العرب للتهنئة ومن ج
وبني عبد  ذي يزنبن  ودار كالٌم فيما بني سيفالقصة طويلة والوقُت ال يكفي لتفصيلها ، الـمطلب
  :ذي يزنبن  ملة ما قال له سيفـمن ج، الـمطلب

ي ـإين أجُد ف، خزائن الـملوك يـخزون فـعندُه كتاب م، خزونـموالعلم الي الكتاب الـمكنون ـإين أجُد ف
دون غرينا خِبًا عظيمًا وخطرًا جسيمًا فيه شرُف الكتاب الـمكنون والعلم الـمخزون الذي اخرتناه ألنفسنا 
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 :يقول ؟ما هو هذا الـخِب، ولك خاصة يا عبد الـمطلبللناس عامة ولرهطك كافة الـحياة وفضيلة الوفاة 
كانت له اإلمامة إذا ُولد بتهامة غالٌم بني كتفيه شامة   :ي هذا الكتاب اخلاص الـموجود عندهُ ـوجد هذا ف

هذا حينُه الذي يولد فيه أو قد ولد فيه أمسه ُمـَحم د  :م قال ابن ذي يزنـث، ى يوم القيامةـإلولكم به الزعامة 
كان يل ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقاً   :ى أن يقول له عبد الـمطلبـإل، ميوت أبوه وأمه ويكفله جدُه وعمه

، 011 :موجود على صفحةري القصة فيها تفصيل والكالم فيه تفصيل كث، فزوجتُه كرمية من كرائم قومي
فإهنم له واحذر عليه اليهود فاحتفظ بابنك  :ر عبد الـمطلب يقولوأن ابن ذي يزن يـحذ   012,  011
ي الـجهة ـولكن فوهذا جزٌء من مشروع الدجال ي صباه ـلقتل النيب وهو ف حاوالتـوكان لليهود م، أعداء

ولوال  :يقول، صفحٌة ناصبية وصفحٌة يهودية، صفحٌة شيعيةنـحُن قلنا الدجال له صفحات ، اليهودية
لسرُت خبيلي وَرُجلي أو ، ورِجلين الـموت جمتاحي قبل مبعثِه لسرُت بـخيلي أب، ذي يزنبن  سيف، علمي

والـحادثة مرادي أن هذه الـحادثة ، ى آخر الكالمـإل، دار ُملكِه ُنصرًة لهخبيلي ورِجلي حتـى صرُت بيثرب 
  .ي صلى اهلل عليه وآله وسلم على األبوابـأخرى هي تبشر وتُعِلم بأن النبي قبلها وحوادث ـالت

حرية الراهب والقصة طويلة ـي قصة بـف، نيـعلى قرائت حرية الراهبـحرية الراهب أو بُ َـ بي قصة ـأيضًا ما جاء ف
 ؟أيُّ شيٍء تكون منه :فبحرية يسأل أبا طالب، ي طالبـحرية وبني أبـى ما دار من كالٍم بني بَ ـفقط أشري إل

فقال من أٍم واحدة فقلُت أنا أخو أبيه  ؟إن  له أعمامًا فأيُّ األعمام أنتفقال يا هذا ، أنا عمهُ  :فقلتُ 
م يقرب الطعام ويأكل ـث، ب هذا الطعام منهيا هذا أتأذن يل أن أقر   :مث قال، أشهُد أنُه ُهو وإال فلسُت ََبرية

وَبرياء قائٌم على رأس رسول اهلل  :أبو طالب يقول، قليالً ي مع عدٍد كبري من الناس مع أن الطعام كان ـالنب
يذب عنه ويتعجب من  ، يذب عنه الذباب أو الـحشرات أو أي شيءي ـيعن ؟يذُب عنه , يذب عنه ماذا

والناس ال ، ُهَو هَو ورب الـمسيحويقول يُقبُِّل رأسه ويافوخه ي كل ساعة بـحرياء ـوفكثرة الرجال وقلة الطعام 
 .ى آخر الكالم القصة فيها تفصيلـإل، يفقهون

 :ي عكاظ أيام الـحجيجـخطب فـي مكة ويـكان يقف فيادي  ساعدة اإلبن  ي ُخَطِب قسـوأيضاً ما جاء ف
أيها الناس أمسعوا وُعوا واحفظوا  - ي صلى اهلل عليه وآلهـوقد مات قبل بعثة النب - مسعوا وُعواأأيها الناس 

يقسم باهلل  :ى أن يقولـإل، ليٌل داج ومساٌء ذات أبراجوكل ما هو آٍت آت من عاش مات ومن مات فات 
من ديٍن قد أظلكم زمانه وأدرككم ديٌن أحبُّ إليه ما هلل على األرض ال إمث فيه ساعدة قسمًا برًا بن  قس

ولذلك كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ، وويٌل لـمن أدركُه ففارقهطوىب لـمن أدرك صاحبُه فبايعه أوانه 
ي ـف ومثُل هذا كثري بل حتـى، إين ألرجو أن يأيت يوم القيامة أُم ًة وحده ساعدةبن  يرحم اهلل قس :يقول

ى الشام ـي أحد أسفارِه إلـوحني ذهب في صلى اهلل عليه وآله ـصورًة للنبملكون ـأن النصارى كانوا يالروايات 
قالوا أعندكم رجل هذه ، يبحثون يسألون الناس حتـى دلوهم على القرشينيجاءوا بـهذه الصورة التـي عندهم 
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ها صورة ُمـَحم ٍد ـإنصورته فتعجب القرشيون وما كان القرشيون يعرفون الرسم من أين جاءوا بـهذه الصورة 
  .قالوا إنا ورثناها عن األنبياءاهلل عليه وآله  صلى

كانوا هناك من الناس الـمهتمون به  ، البشائر به كانت موجودةعالئمُه كانت موجودة ، صورتُه كانت موجودة
الذين  زمانه ولكن نفس قريش ما كانت تعرف شيئًا من ذلك إال مـجموعة من الناس يعلمون بأن الزمان 
لست بصدد الورود ها تفاصيل ـوالقضية هذه لمن اليهود ومن كتبهم  ويتعلمون اليهودمع كانت لـهم عالقة 

تتحدث عن الوجدان هذه البشائر وهذه الـمعلومات  ،مثل ما كانت البشائر، ي كل جزئيٍة ويف كل صغريةـف
دين الـحنفية بدين إبراهيم بو عند الذين كانوا يؤمنوَن بدين الـمسيح حقًا ي ـمانـوعن الوجدان اإليي ـاإلنسان

صلى اهلل عليه وآله ي ـجيء النبـى مـيشري إلي ـوكان هناك الوجدان اإلنساني ـمانـفكان هناك الوجدان اإلي
وكل ي كل هذه القرائن ـمانـي والوجدان اإليـي نفس الشيء الوجدان اإلنسانـاآلن الوجدان اإلنسان، وسلم

  ؟عن أي حقيقةتتحدث عن هذه الـحقيقة هذه اإلشارات وكل هذه الكتب 
مينا هذا العصر بعصر ـوإذا سي عصٍر قريٍب من عصر ظهور إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه ـأننا ف

صلوات هو العصر القريب من زمان ومن وقِت ظهور إمام زماننا فإننا نقصد بذلك أن هذا العصر الظهور 
ي الـحلقة القادمة ـى تتمة أجزائها فـوإلى بقيتها ـأخرى إن شاء اهلل أشرُي إلهناك تفاصيُل ، اهلل وسالمه عليه

ي خدمة إمام زمانكم ـأسألكم الدعاء جـميعًا أتـمنـى لكم التوفيق فوهي الـحلقة األخرية ي يوم غد ـف
 . ي أمان اهللـصلوات اهلل وسالمه عليه ف

  



 
 
 
 
 
 
 

 وفي الختام :
ال بُــّد مــن التنبيــه الــى أنّنــا حاولنــا نقــل نصــوي البرنــامج كمــا هــي وهــذا المطبــوع ال 
يخلــو مــن أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدقّــة الكاملــة عليــه مراجعــة تســجيل البرنــامج 

 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زهرائيون.
 

 البرنــــامج مــــن ونثالثــــال مــــن ملــــف الظهــــور والجفــــر هــــي ذاتهــــا الـــــحلقة الحلقــــة الخامســــة
  عليه. اهلل صلوات زماننا إمام العسكري الـحسن بن الحجة الـمسلسل
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