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 احللقة السادسة

 التنبؤات املستقبليةوعلم الغيب ومراتبه 
 

 جناـبرنامالـحلقة الـحاديُة والثالثون من ، أيها الـمنتظرون إمام زمانكم أحباب عليٍّ وآل علي  سالٌم عليكم 
الـحجة الـحسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه وهي آخر حلقٍة من هذه الـمجموعة التـي 

  :يدور الـحديث فيها جواباً على سؤالٍ 
 ؟ي عصر الظهورـهل نـحُن ف

تتواصُل حلقاُت هذا الربنامج  هاـى بعد شهر رمضان إن بقينا أحياء وجرت األمور بأسبابـاهلل تعالإن شاء 
الـحسن صلوات اهلل بن  ى وقوته وتوفيٍق من إمام زماننا الـحجةـوأتناول موضوعاٍت أخرى بـحول اهلل تعال

 .وسالمه عليه
 ؟ي عصر الظهورـهل نـحُن ف

ولكن ال بالـمعنـى الساذج أن ي عصر الظهور ـالـحلقات الـماضية نعم نـحُن فالـجواُب واضٌح من خالل 
وتتكامُل فيه الكالم عن عصر الظهور عن عصٍر تتهيأ فيه الـمقدمات ، أحدد زمانًا معينًا أو سنًة معينة

حتـى تكتمل  وقروٌن بعد قرونأجياٌل بعد أجيال ، ي سنٍة أو سنتنيـاألسس شيئاً فشيئاً وهذه قضيٌة ال تتُم ف
ى عصر الظهور ـي عصٍر هو أقرُب ما يكون إلـي زماٍن وفـى أننا فـالـمسريُة البشرية لكن القرائن كلها تشرُي إل

يستطيع أن  ليس هناك من شخص، ي النهي عن التوقيت وكذب الوقاتونـهج أهل البيت فـالشريف وإال ن
، ى زمان الظهورـمكن أن ترشدهم إلـالـجفر يمون بأن جداول ـحتـى البعض الذين يتوه، يـحدد األوقات

ي التعامل مع هذه ـمكن أن يستخرجوا من جداول الـجفر الصحيحة ووفقًا للقواعد الصحيحة فـنعم ي
معروٌف بني الـمتعاملني مع جداول للظهور الشريف  خاً ـتأري خًا لكنه ليسـأن يستخرجوا تأريالـجداول 

هكذا يُقال بأن اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يسلب منه حرفاً هور الـجفر أن الذي يبحُث عن تأريخ الظ
ي الـحساب ـي اشتباٍه فـفما اإلنسان يقع ـوإنمن الـحروف الكالم هكذا يُقال القضية ليست بـهذا الشكل 

ما ـي الـحساب فكل النتائج الـمستخرجة من جداول الـجفر األصغر إنـوحتـى لو فرضنا وقلنا بأنه لن يشتبه ف
  .كل القضايا خاضعة للبداء،  ي أفق لوح اإلثباتـي أفق لوح الـمحو ال فـفهي 
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م تغري هذا التأريخ أكثر من مرة بقانون البداء وبعد ذلك ما ـخًا للظهور ثـي أيامهم تأريـوقد حدد األئمة ف
جدها ـمكننا أن نـي يـومثُل هذه الـمعان، ي الروايات أخربناكم فأفشيتم فتأخرـوورد ف، حدد األئمة ألشياعهم

الكالُم ، ي كلمات أهل البيت وال أريد الـحديث هنا عن كل شيٍء يتعلُق بـموضوع الظهورـبنحٍو واضح ف
اليوم ، ي عدة جهاتٍ ـوكان البحُث ف، ي عصر الظهورـنستكشف أننا فها ـيدوُر حول القرائن التـي من خالل
 .أحاول أن ألـملم أطراف الـحديث

حدثُت عنه أيضًا هو وسيلٌة من ـوعلُم الـجفر تى عن الـمستخرجات الـجفرية ــجهة األولي الـحدثُت فـت
، ي مستقبلها ولكن بدرجٍة من الدرجاتـي حاضرها وفـي ماضي األزمان وفـوسائل استكشاف الـحقائق ف

قصرية أريد أن أقف وقفة ، الـحديُث هنا عن علم الغيب، هو يكشُف عن الـحقائق بوجٍه من الوجوه
ما هو أوسُع عنوان يف حياتنا ولرمبا ـالغيب عنواٌن واسع لرب ؟ما الـمراُد من الغيب، للحديث عن علم الغيب

ى وهي الـمرتبة األعظم من مراتب الغيب ما ـالـمرتبة األول، الغيُب على مراتب، يف عقيدتنا هو أوسع عنوان
غيُب ي أن أصطلح عليه ـمكننـي، الصطالحي اـي أن أصطلح عليه غيُب الغيوب وال ُمشاحة فـمكننـي

على سم األعظم ـحدثنا عن أن االروايات أهل البيت ت، الغيوب أو الـجفر األعظم أو الـحرُف الـمستأثر
وحرٌف مستأثر عند مة ـي مقام النبوة الـخات  ـاثنان وسبعون عند ُمـَحمٍَّد وآل ُمـَحمَّد ف، ثالثة وسبعني حرف
ـي مقام ف، ىـي مقام الكلمة األولـوهو غيبُه وقد أطلعهم على هذا الـحرف الـمستأثر فى ـاهلل سبحانه وتعال

  :ي الـمقام الذي تتحدث عنه كلمات أهل البيتـف، سم األعظم التاماال
ى ـإل نك  ُج م  خرُ يـ   ل  ك ف  ل  رَّ فـي ظ  ق  استـ  ُه ف  قت  ل  ذي خ  م ال  كر  ال   ل  ج  م ال  عظ  ال   م  ظ  ع  م  ال  ظ  ع  ال   ك  ـ  اسمب  و  
لذلك تالحظون أن الدعاء كرر لفظة األعظم سم األعظم التام مقام اال، ذا هو الـمقاُم األعظمه -ك ير  غ  

سم األعظم إشارة أن اال، ـى تـمامية االسم األعظمإشارة إل - و ب اسم ك  ال ع ظ م  ال ع ظ م  ال عظ م -ثالثًا 
، ـمالهمل جـي أكمل كماله  وأجل جالله  وأجـي أعلى رُتَبه  وفـجلياته  وفـمام تـي تـي هذه الـمرتبة هو فـف
الكالم واضح ، ي سورة الـجن الـمباركةـكما فم  ـي أعلى مراتبه  لذلك الكتاُب الكريـسُم األعظم هنا فاال

اآلية السادسة والعشرون من سورة الـجن  {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً} :ي سورة الـجنـوصريح ف

إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن }اآلية التـي بعدها وهي السابعة والعشرون  {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً}

األعلى مرتبة غيب وهذه هي الـمرتبة  {عَلَى غَيْبِهِ}عن الغيب الـخاص باهلل  اآلية تتحدث {رَّسُولٍ
مكنك أن ـي، ي االصطالح كما يقول أهل العلمـال ُمشاحة فو كما اصطلحت عليها قبل قليل الغيوب  

سم األعَظم  مرتبة اال، مرتبة الـجفر األعظمقلُت هي مرتبُة غيب الغيوب ، تصطلح أيَّ اصطالٍح آخر
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ي هذه الـمرتبة الغيُب ـف، التعابريَعربر ما شئت بأي نـحٍو من هذه مرتبة الـحرف الـمستأثر ، األعَظم األعَظم

 {عَالِمُ الْغَيْبِ}هذا هو الغيُب الـخاُص باهلل الـحرُف الـمستأثر ، األوسع الذي ال نستطيع أن نتصوره

على مرتبة من مراتب الغيب وهي الـمرتبة  {فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ}عالـ ُم الغيب كلمة الغيب هنا كل الغيب 

فَلَا }مام مراتب الغيب ـيعنـي ت {عَالِمُ الْغَيْبِ} :حينما تبدأ اآلية فتقول، على مراتبالغيُب ، األعلى

مي ما ـالـجفُر األعظم س، الـحرُف الـمستأثر، غيُب الغيوب، هذا هو الغيب الـخاص {يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ
سم األعظم  ـي مرتبة االف ةالعاليي تلكم الـمرتبة ـى فـي حقائقهم األولـَلمَّا كان ُمـَحمٌَّد وآلُه األطهار ف، شئت

ى غريه  ـي ظله  فال يـخرج منُه من ظله  إلـفاستقرَّ فى ـاأَلْعَظم  األعَظم األجلر األكرم الذي َخَلَقُه سبحانُه وتعال
وال حديث لنا عن هذا هم ـوذلك شأٌن خاٌص به على غيب الغيوب ي هذه الـمرتبة أطلعهم على غيبـف
  .وضوعالـم

مة ـمقام النبوة الـخات  ، والسبعني حرفمكن أن أصطلح عليها غيُب االثنني ـالـمرتبة الثانية من مراتب الغيب ي
ي ـي الـمقام الـختمي فـفي هذا الـمقام أعطى ل ُمـَحمٍَّد وآل  ُمـَحمَّد ـى فـاهلل سبحانه وتعال ،الـمقام الـختمي
  ال يشريى ذاك الـجمـمي ما شئت فكلٌّ إلـسي الـمقام الـمحمدي ـمدي فـالـمقام األح

 رُ ـيـوكلٌّ إلى ذاك الـجمال يش  ى وُحسنك واحٌد ـا شتـعباراتن
ي األوسع والذي ما نال األنبياُء إال شيئاً يسرياً منه وما نالت الـمالئكُة إال شيئاً ـي هذا الـمقام الـمقام الغيبـف

هم السائل حني ـحينما سألهم صلوات اهلل عليهم ـي قولـفهذا الـمقام األوسع الذي إليه  اإلشارة ، يسرياً منه
ٌي ُمرسل وال َمَلٌك ـحتم لُه ال نبَـ ال يَصع ٌب مستصعب إن حديثهم إن أمرهم قال اإلمام الصادُق عليه السالم 
هذه ، حتملهُ ـنـحُن ن :اإلمام قال، حتملهـقالوا نـحُن ن ؟حتملهُ ـمان فمن يـمقرب وال عبٌد امتحن اهلل قلبُه لإلي
ي ـفهذه الـمرتبة جليات  ـي تـحتملُه فـنـحُن ن، همـي وهي مرتبٌة خاصة بـالـمرتبة مرتبة الغيب االثنني والسبعين

 وهي مرتبة الـحرفقلنا الـمرتبة العليا مرتبة غيب الغيوب ، مقامات هذه الـمرتبة هذه الـمرتبة األوسع
األنبياء عندهم حروف ، ها الـمالئكةـها األنبياء وال تنالـمرتبة االثنني والسبعني هذه مرتبة ال تنال، الـمستأثر

االثنان ، ى آخرـتتباين سعتها من حرٍف إلسم األعظم وهذه الـحروف تتباين مراتبها من حروف اال
من هذا الـجفر من هذا الغيب ، مي ما شئتـس ،هذا هو الـجفُر األكربوالسبعون عند ُمـَحمٍَّد وآل ُمـَحمَّد 

، من شئنا :قال ؟حتملهُ ـفمن ي :قال، منحون من يشاءونـيأهُل البيت صلوات اهلل عليهم ي ـاالثنني والسبعين
، مانـلإلي ٌي ُمرسل ال َمَلٌك ُمقرَّب وال عبٌد امتحن اهلل قلبهُ ـحتملُه ال نبـحديثنا أمرنا َصع ٌب مستصعب ال ي

جلياٌت ـي هذه الدائرة تـف، يدخُل األولياءي هذه الدائرة يدخل األنبياء ـوهنا ف، من شئنا :قال ؟حتملهُ ـفمن ي
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هذه ، ي الروايات تـحت عنوان علُم الـمنايا والباليا واآلجالـيدخل فيها ما جاء في هذه الدائرة ـف ،تتجلى
  .جليات مصغرة من هذا العلم الواسعـصور وت

جليات ـهو من تحملُه الـخضر ـالعلم الذي ي، وموسىي قصة الـخضر ـالـمعنـى ما جاء فومن مصاديق هذا 
القصة فيها تفصيل ، وحني اجتمع موسى مع الـخضر عليهما السالم، جليات الـجفر األكربـمن تهذا األفق 
الـخضر يقول ، م ألقاهاـَلمَّا جاء هذا الطائر وأخذ قطرة من ماء البحر ثى هذا الـمشهد ـفقط أشري إل

إنَّ علمكم وإن علم األنبياء وعلم الـخالئق ما هو  :إنُه يقول ؟أتعلم ماذا يريد أن يقول الطائر لنا :لـموسى
ي بـحر علم وصي ُمـَحمَّد صلوات اهلل وسالمه على ُمـَحمٍَّد ـي بـحر علم  ُمـَحمٍَّد وآل ُمـَحمَّد فـإال قطرة ف

  .هذه الـمرتبة الـخاصة بأهل البيت، والـمرسلني ميع األنبياءـوآل ُمـَحمَّد وعلى ج
ي ـما يغيُب عن أذهاننا ف، ي العالـم الدنيويـحدوٌد فـي وهذا غيٌب مـوهو الغيُب الزمان هناك غيٌب ثالث
ما ـأكثُر شيٍء يتحدُث الناس عنه حينما يقولون غيب فإن، ي الـمستقبلـي الزمن الـحاضر وفـفالزمن الـماضي 

، إذا نقرأ الرواية ومرت علينا الرواية .الـمرتبة الـمتدنية التـي هي ال شيء ليست بشيءيتحدثون عن هذه 
ي َعلََّم عليًَّا ألَف باٍب من الع لم ـيسألُه أن النب، أبو بصري يسأل اإلمام الصادق، ريع أمرُّ عليهاسبشكٍل 

اهلل وسالمه عليه بعد أن قال أبو بصري واهلل  هذا  اإلمام الصادق صلوات، ألُف بابينفتُح له من كل باب 
ألُف باب ، ى علم أهل البيتـيعنـي وما هو بشيٍء يُقاُس إل .إنَُّه ل ع لم وما هو بذلك :اإلمام قال، َلع لم

، يعنـي علوم ال حصر لـها، ينفتُح من كل باب ألُف بابألُف باٍب من العلم ، وهذا األلف ليس للحصر
وهل هناك شيٌء آخر؟  :أبو بصير قال ،وما هو بذلك: اإلمام قال، على علم وعلى علومعلٌم ينفتح 

التشريعات ، والقضية أبعد من مسألة التشريعات الفقهية - فيها ُكلُّ حلٍل وحرام :الـجامعة وقال :قال
ي ـالتكوينوهذا يشمل الـجانب التشريعي والـجانب  - ُكلُّ حلٍل وحرام -الفقهية هي جزء من العلم 

 :وقال، ما هو بشيء .إنَُّه ل ع لم وما هو بذلك :اإلمام قال صلوات اهلل وسالمه عليه، إنَُّه َلع لم :قال، أيضاً 
وكل ما يقول اإلمام شيء  :ى أن يقولـونفس الشيء وإنَّ عندنا مصحف فاطمة إل عندنا علم الـجفرإن 

إنَّ عندنا ل ع لم  :ى أن يصل فيقولـإل .إنَُّه ل ع لم وما هو بشيء :اإلمام يقول، أبو بصري يقول واهلل  إنَّه َلع لم
الـماضي الـحاضر الـمستقبل قبل  ما كان وما هو كائن يعنـي - ى أن تقوم الساعةـما كان وما هو كائن إل

 :بصري قالأبو  - ى أن تقوم الساعةـإنَّ عندنا ل ع لم ما كان وما هو كائن إل -هذا العالـم وبعد هذا العالـم 
ُكلُّ هذه الـمراتب واإلمام ال   - إنَُّه ل ع لم وما هو بذلك :اإلمام قال، ُجع لُت ف داك هذا واهلل  هو الع لم

المر بعد المر ما يـحدُث بالليل والنهار  :قال ؟ُجع لُت ف داك فأيُّ شيٍء هو الع لم :قال -يعدها شيئاً 
ي العبارة ـإذا نأخذ الكلمة على سذاجتها فإنَّ هذا الكالم داخٌل ف - ى يوم القيامةـوالشيُء بعد الشيء إل



  6ح  ملّف الظهور والجفر 

9 

إذا أصالً تلك العبارة ربـما تكون أوسع  ،ى أن تقوم الساعةـإنَّ عندنا َلع لَم ما كان وما هو كائن إل :السابقة
ذت العبارة على سذاجتها ما يـحدُث  - هذا هو الع لُم الـحقيقي اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه عدَّ ، ُأخ 

إنَّ  :ألن الكالم الذي قاله اإلمام - ى يوم القيامةـبالليل والنهار المُر بعد المر والشيُء بعد الشيء إل
ي ـى ذهن أبـى ذهن السامع إلـالذي يتبادر إل - ى أن تقوم الساعةـعندنا ل ع لم  ما كان وما هو كائن إل

الـموت والـحياة واألرزاق واألعمار والـحسنات والسيئات وما ي بصري قضية ـى ذهن أبـبصري مثاًل يتبادر إل
إذاً ، هذا هو العلم ولكنه ما ذاك بشيء :اإلمام قال، ي حياة الـحيواناتـي حياة الناس وحتـى فـيـجري ف

  ؟اإلمام ماذا يريد أن يقول
اإلمام ، ى يوم القيامةـء إلما يـحدُث بالليل والنهار األمُر بعد األمر والشيُء بعد الشي، إن العلم هو هذا
ي أفق علم ـى العلم الـحضوري حينما تكون الـحقائق حاضرة فـإلى العلم اإلحاطي ـيريد أن ُيشري إل

 :ي هذه الدرجةـحينما يكون علم الـمعصوم ف، حينما يكون لعلم الـمعصوم إحاطة باألشياء، الـمعصوم
أ ُلك  من ع لم ك   ع لُم ، ي العلمـالـحديث يتحدث عن مراتب ف - بأنـ ف ذ ه  وُكلُّ ع لم ك  ناف ذاللَُّهمَّ إن ي أس 

أ ُلك  من ع لم ك  بأنـ ف ذ ه  وُكلُّ ع لم ك  ناف ذ :الدعاء هنا يقول، اهلل ليس فيه مراتب اهلل  - اللَُّهمَّ إن ي أس 
خلقه  وأعلى مراتب خلقه  ُمـَحمٌَّد ي ـهذه الـمراتب ف، ي علمه  مراتب أنفذ ونافذـى ال يوجد فـسبحانه وتعال
حركة النواة والنوية الربوتون اإللكرتون النيوترون ، حركة الذرات، ي كل مكانـعلمهم النافذ ف، وآُل ُمـَحمَّد

ي العالـم ـى كل شيٍء فـاإلمام يريد أن ُيشري إل، علمهم الـمحيط بكل شيء، وما هو أصغر من ذلك
، من الفرش يعنـي من عالـم الطبيعة، ى العرشـي السماء األوىل ومن الفرش  إلـفي العالـم األخروي ـالدنيوي ف

 ى العرشـيُقال من الفرش  إل، م هادا الـم هاد الف راش هي األرض، ى جعل لنا األرض فراشاـاهلل سبحانه وتعال
األمُر بعَد األمر والشيُء بعَد الشيء  - ما يـحدُث بالليل والنهار المُر بعد المر والشيُء بعد الشيء -

ي هذا اآلن ـنـحُن ف، ي التجليـحقيقة ال تكرار ف، حقيقة ثابتة يعرفها أهل الـحكمة، ى حقيقةـاإلشارة إل
، حكم بزمانـمكن أن تُ ـقضية التجلي ال ي، يـي اآلن الذي بعده بل ال يوجد هناك مقدار زمانـلسنا كنحُن ف

  :ي سورة الرحـمن الـمباركةـي ونقرأ فـَلمَّا نأت، منـي سورة الرحـاهلل فاآلية التـي تتحدث بأن 
 {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} {يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ * فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}

 ! ؟ي شأنـكل يوٍم هو ف  ى مقيٌد بالزمانـهل أن اهلل سبحانه وتعالو  ؟ى متغريـهل أنَّ اهلل سبحانه وتعال
ي الفيض نقٌص ـالتكرر ف، ألن الفيض اإللـهي ال يتكرري التجلي ـى قضية ال تكرار فـاآلية تريد اإلشارة إل

وال كل الوجود ليس أنا و هذه اللحظة التـي أنا فيها ، ى ال انقطاع لفيضه  ـاهلل سبحانه وتعال، ي الفيضـف
ما  - ىـهذه الصور تتجلى من فيضه  سبحانه وتعال، نـحُن صور، ي اللحظة التـي بعدهاـالوجود نفسُه ف
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هو إحاطتهم ي التجلي ـهو ال تكرار ف - يـحدُث بالليل والنهار المُر بعد المر والشيُء بعد الشيء
هناك غيُب الغيوب وهناك إذًا ، ليات وذلك شأٌن عظيم وذلك هو سر علمهم صلوات اهلل عليهمبالتج

ى ـهذا الذي يتجلى منه ما يتجلى إل، مكن أن نصطلح عليه  الـجفُر األكربـي يـالغيُب االثنان والسبعون
لكن يتجلى ما يتجلى منه ى أمثال هذه الذوات الطاهرة ـوإلى ُرشيد الـهجري ـى ميثم التمار إلـالـخضر إل

خلوٌق يستطيع أن يُـحيَط بأمر ـمن أنه ال يوجد مي الروايات ـكما مرَّ علينا ف،  بـحسبهم بـحسب حدودهم
  .حدوده  ُكلٌّ بـحسبه  ـحددُه بـما البُد أن يُ ـأهل البيت بكماله  وإن

ي هذا هو الغيب ـالغيُب الزمان، ي كل وعاٍء بـ َحَسبه  ـما يتجلى فـوإن، يا كميل القلوب أوعية وخريها أوعاها
ي ـالغيب الزمان، يذكرون الـمراتب األعلى من الغيب التـي هي الغيُب الـحقيقييتحدُث عنه الناس وال الذي 

هو هذا الذي تتحدُث عنه الناس ي الـمستقبل ـأو في الـحاضر ـي الـماضي أو فـفما غاب عن أذهاننا 
ا مكن أن يُدركهـهذه قضية ي، حظهمـيا تُعسًا ل، ي وبأن أهل البيت ال يعلمون به  ـوُيشكلون بأن النب

مكن أن يدركها اإلنسان من طريق حساباٍت معينة أال يستطيع ـيمكن أن يُدركها اإلنسان بعقله  ـالـمتنبئون ي
هم مضبوطة ـي حساباتـوفقًا لـحسابات وتأتباالقتصاد العالـمي  يتنبئواالكثري من الـخرباء االقتصاديني أن 

ي األحداث كما ـحللوا األحداث السياسية وتأتُـ أال يستطيع الكثري من الـمحللني السياسيني أن يودقيقة 
ألـم اب الـخيال العلمي ُكت  ،  ـهحليالتـوهناك من كتب وتـحدَّث قبل سنني ط وال وبعد ذلك صدقت ت، قالوا

، هذا جانٌب ضعيف من الغيب، همـوصدقت نبوءاتيتحدثوا عن التكنولوجيا والتطور وفقًا لـحسابات معينة 
حدود بـما أنَُّه ال يعلم ما وراء ـلكن اإلنسان مي الـجفر األعظم ـوفي الـجفر األكرب ـالغيُب األكرب هو ف

خرب بـما وراء الـجدار يتعجب منه ويرى بأن هذا اإلنسان قد بلَغ ما ُـ فإذا كان شخص هنا جالس وي رالـجدا
وأمثال ، ة وعقلُه ريشةحيتُه نفيشـي من لـيأتين :ى عليه يقولـالـحافظ رجب الربسي رضوان اهلل تعال، بلغ

والنماذج ي علم عليٍّ بالغيب وُيصدقون فوااًل من الفوالني ـي علم األئمة بالغيب فـهؤالء ُيشككون ف
حدودة يصدقون ـمكاشفٍة مـخربهم بكالٍم أو بـلو يأتيهم شخص يطمئنون له ي، بكثرةي حياتنا ـموجودة ف

  .ويعتربون ذلك شيئاً من اإلعجاز
حكوٌم ـمي العالـم األرضي ألن العالـم األرضي ـفي هو غيُب الـماضي والـحاضر والـمستقبل ـالغيُب الزمان
ولذلك النظرة ، حكم بالزمان الـماضي والـحاضر والـمستقبلـإذا خرجنا من األرض فإننا سوف لن نُ بالزمان 

والـمستقبل وإنـما األحداُث هي التـي الـماضي والـحاضر ي نقطٍة واحدة ـجتمُع فـالعميقة للزمان أن الزمان ي
والـحدث الذي يقُع  ي الـماضيـالـحدث الذي يقع أواًل سيكون ف، ُتشخرُص الـماضي والـحاضر والـمستقبل

هذه ، ي الـمستقبلـي الـحاضر والـحدث الذي ما وقع لـحد اآلن سيكون ثالثًا سيكون فـثانيًا سيكوُن ف
ي نقطٍة واحدة ـحقيقة الزمان ف، اآلن حاضر بعد دقيقٍة ستكون ماضياً  الدقيقة قبل قليل كانت مستقبالً 
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ي القضية ـي العمق الفلسفي ال فـهذا فواإلنساُن هو الذي يتحرك ما األحداُث هي التـي تتحرك ـوإن
ي القضية الفيزيائية الزماُن ناشٌئ من حركة األرض  ومن حركة األفالك وتلك قضيٌة بديهيٌة ـف، الفيزيائية
  .معروفة

ها عالئق وروابط حقيقية مع هذا ـمعتمدة على حروٍف هذه الـحروف لي هذا األفق ـجداول الـجفر تتحرُك ف
ي مرتبٍة من مراتب ـإذًا نـحُن نتحدث ف، الـحروف وفقًا لـهذه العلوم لـها ارتباطات مع هذا العالـم، العالـم
أن نستكشف شيئًا من الـمستقبل ولكن كما ها ـلمكننا من خالـما علوم أخرى يـعلُم الـجفر ورب، الغيب

بعد أن لذلك تـحدثُت عن هذا الـموضوع الـحاكم على كل هذه الـمستخرجات قلُت هناك قانون البداء 
والـحقيقة أن ونصوصاً أخرى نقلتها من كتٍب أخرى أوردت النصوص التـي أوردها صاحب كتاب الـمفاجأة 

بنقول هذا الكتاب تفرد  ألني كتاب الـمفاجأة ـعلى ما جاء ف ي ركزتُ ـلكننالـمستخرجات كثرية 
ي هذا ـحصورة فقط فـي الكتب األخرى وقطعًا الـمستخرجات غري مـمستخرجات غري موجودة فـوب

ال أذكرها ألنه  ،ي ال أوردهاـلكننمستخرجاٍت أخرى غري هذه الـمستخرجات ـأنا على إطالع ب، الكتاب
ي ـألننما أعرضها بني أيديكم ـي يوٍم من األيام ربـلو توفرت فمصادر هذه الـمستخرجات ليس تـحت يدي 

مصدره  وإال هناك مستخرجات كثرية غري هذه الـمستخرجات ـي بـال أريد أن أذكر شيئًا من دون أن آت
ٍض من أمُر مرورًا سريعًا على بع، لكن نـحُن والـمصادر والكتبما أعجب من هذه الـمستخرجات ـورب

ي الـحلقة السادسة والعشرين وهي أوُل هذه الـحلقات ـف، ي كتاب الـمفاجأةـالـمقاطع التـي جاءت مذكورة ف
ميع ما ذكره صاحب كتاب ـالتـي تدور حول موضوع ظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه أنا قرأت ج

ماذج من هذه ـن، ماذج منهاـلى نأنا اآلن أريد أن أمر ع، ي كتابه  من مستخرجاٍت جفريةـالـمفاجأة ف
 الـمستخرجات:

 :ي صفحةـما جاء ف، هذا هو كتاب الـمفاجأة 313 :ي صفحةـمن هذه الـمستخرجات مثاًل ما جاء ف
األمارات ، يعنـي العالمات -أال فاعلموا واكتموا وعند الوقت أعل نوا على الدنيا األمارات  :يقول 313
أال فاعلموا واكتموا وعند الوقت أعل نوا على الدنيا األمارات واستنفروا  - العالمةمٌع ألمارة واألمارة هي ـج

من له  -أهل العلم وصاحب القلم  -استنفروا كل هؤالء  -أهل العلم وصاحب القلم ومن كتَم ما َعل م 
ما الـمراد الكتابة ـالكتابة العادية وإن، من له القدرة على الكتابة ليس الـمراد الكتابة، القدرة على الكتابة

وهناك من أهل العلم من يـحمل  -ومن كتَم ما َعل م  -صاحب القلم الذي يـملك بياناً ، ملك بياناً ـالذي ي
جيشون الناس يعنـي تـهيئون الناس لـمن؟ لإلمام صلوات اهلل وسالمه ُـ ت -ُُتيشون الناس  -علمًا فيكتمُه 

أال فاعلموا واكتموا وعند الوقت أعل نوا على الدنيا األمارات واستنفروا أهل العلم وصاحب القلم  - عليه
صرٌب وأمٌر ُمر ودماٌء تسيل  -يعنـي قبل اإلمام  -ال فاعلموا أن قبلُه أ، ومن كتَم ما َعل م ُُتيشون الناس
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غاُر شعٍب بأيديهم الـحجر يضربون به كالـمطر بالـمسجد األقصى   -وبفهر أوالد آدم يشخبون بالدم وص 
وبفهر أوالد آدم يشخبون بالدم رؤوس اخلزر ويهود العرب ناعقي الضالل فيتحول احلال  - الفهر هو الفأس

َف الغطاء    .ي الـمنطقة تتغريـفأي أن الـمعادالت السياسية  -ويدنو التمحيُص للجزاء وُكش 
ها ـأنا أقتطف مقاطع من هنا ومن هناك وإال فالنصوص قرأت 313 :ي صفحةـماذا يقول ف، ى أن يقولـإل
منهاج رسول السوداء سلك بكم طال ع أصحاب الرايات واعلموا أنكم إن أطعتم  -ي الـحلقات الـماضية ـف

الـمستخرجات هنا تتحدث عن ، واضحالعسكري الشيعي  الـحديث عن الـمشروع السياسي -اهلل 
من الـجهة ي ـي تأريخ الشيعة  مشروع كالـمشروع اإليرانـوما مرَّ ف، الشيعيالـمشروع السياسي العسكري 

لكن إذا أردنا أن ، الدولة الصفوية مرت ومرت دوٌل أخرى ولكل زماٍن خصوصياتهُ ، السياسية والعسكرية
واعلموا أنكم إن أطعتم طال ع أصحاب  -ها تتضح الصورة معت بكاملـالقرائن إذا جُ ، جمع كل القرائنـن

الرايات السوداء سلك بكم منهاج رسول اهلل فتداويتم من الصمم واستشفيتم من الُبكم وُكفيتم مئونة 
وسيعلم  وفارق العصمةوال يُبعُد اهلل إالَّ من أىب الرمحة ونبذمت الثقل الفادح عن األعناق التعسف والطلب 

ي ـي العبارات السابقة الـحديث عما يـجري فـف الكالم تالحظون هنا -الذين ظلموا أيَّ منقلٍب ينقلبون 
بعد االنتفاضة انتفاضة ي الـمنطقة ـى األحداث فـالناظر إل، وعن تغري الـمعادالت السياسيةفلسطني 
وهذه قضية واضحة لـمن أراد بشكٍل عام ي الـمنطقة ـي فلسطني وفـتغريت الـمعادالت السياسية فالـحجارة 

ي ما وراء ـلكن الباحث بدقة وبالتفاصيل والباحث فقد تكون بعض التغريات خفية ، أن يتتبع األحداث
السوداء القادمة من الـمشرق من والكالم عن طالع أصحاب الرايات تتضح األمور بصورة واضحة الكواليس 

 .العسكري الشيعي خراسان بعبارٍة أخرى الـمشروع السياسي
مشروع الرايات السوداء يتحدث عن ، وهو يتحدث عن بعض مالمح هذا الـمشروعي موضٍع آخر ـف

ي هذه ـف 101 :ي صفحةـماذا يقول ف، ي جو ظهور اإلمامـعند ظهور اإلمام ف ؟موقفهم متـى
ما أقرب هذه  -وتـهيُج مجوع أصحاب الرايات السوداء وينصبون نارًا عظيمة امسها صارخ  ؟الـمستخرجات

ما لو كان الـمستخرج أستخرج ـولرب -وتـهيُج مجوع أصحاب الرايات السوداء  -ى كلمة صاروخ ـالكلمة إل
لطريقة التـي على اي نتائجها ـتعتمُد ف النصوص بدقة لكان استخرجها صاروخ ألن الـمستخرجات الـجفرية

وإحاطتهُ جداول ـهذه الـل لعم  تَ سْ ملتها ذكاء الـمُ ـج نمولـهذه الطريقة مقدمات يُعمل فيها باالستخراج 
وتـهيُج مجوع أصحاب الرايات السوداء وينصبون ناراً عظيمة امسها صارخ  - وبتفاريع أخرى من العلمباللغة 

ويهددون أعداء اهلل مبعادن كثرية أخالطاً مثُل الدائرة وأشكال   - هديدـت - مبعادن كثرية ويهددون أعداء اهلل
ي قلبها هلٌب خيرتق األرض ويُفسد الـماء واهلواء وال يرتك حيًا إال أكله  ـسهام طول الـجبال ف، كثرية

يغدو  كالـُحممة يرتكهُ   -الـُحممة هو الشيء الـمحرتق بالنار احرتاقًا شديداً  -كالـُحممة يرتكُه يغدو رماداً 
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ربـما الكيميائية البيولوجية النووية أو أي نوع آخر من هذه آثاُر األسلحة  -رماداً تذروه الرياح إن مل تدفنوه 
سهام  :تالحظون التعبري هنا، هناك إذًا مشروٌع سياسٌي عسكرٌي شيعٌي واضح، الـخطريةأنواع األسلحة 
ي قلبها هلٌب خيرتق األرض ويُفسد الـماء واهلواء وال يرتك حياً إال أكله كالـُحممة يرتكُه يغدو ـطول الـجبال ف

ان إيران ليس كلهم من الُفرس قضية اإليرانيني للعلم سك  ، وقضيُة الُفرس -رماداً تذروه الرياح إن مل تدفنوه 
إذا أردنا أن نـحسب ، من القومية الفارسية قد تكون أكثر عدداً ولربـما القومية الرتكية ختلفة ـهناك قوميات م
ولكن هذا الـمصطلح ، على أي حالٍ ، هم شعٌب وقبائل تـختلف عن القبائل الفارسيةـبأنالـخراسانيني 

  .مصطلح الُفرس يُطلق على أهل هذه األرض
ى أحاديث الـمخالفني ـوإلى أحاديث أهل البيت ـوإلم ـى آيات الكتاب الكريـنـحُن إذا أردنا أن نرجع إل

ى ـوإلى سورة ُمـَحمَّد صلى اهلل عليه وآله ـم إلـي الكتاب الكريـإذا نذهب ف، لنرتك اآلن أحاديَث أهل البيت
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا } :ي سياقـطبعاً هي جاءت ف، اآلية الثامنة والثالثني من سورة ُمـَحمَّد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا } :وتستمر اآليات {الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا  وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً} :ى أن تقولـي هذا السياق إلـاآلية الثامنة والثالثون ف {أَعْمَالَكُمْ

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا } هذه اآلية الثامنة والثالثون من سورة ُمـَحمَّد {أَمْثَالَكُمْ

هذا هو تفسري الطربي وهذا هو ، ى كتب الـمخالفنيـألذهب إلى رواياتنا الشيعية ـال أذهب إل {أَمْثَالَكُمْ
حمود شاكر دار إحياء ـضبط وتعليق م، من تفسري الطربيالـجزء الـخامس والعشرون والسادس والعشرون 

ي اآلية الثامنة ـتأت، 77 :ي صفحةـفى الـجزء السادس والعشرين ـإذا نذهب إل، ىـالطبعة األولي ـالرتاث العرب
ي ـفي ذيل اآلية ـف {تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَإِن} :والثالثون من سورة ُمـَحمَّد

كان  {وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} :عن أبي هريرة ل مَّا نزلت، 77 :صفحة
 - :قال ؟يا رسول اهلل من هؤالء القوم الذين إن تولينا استُبد لوا ب نا :اى جنب رسول اهلل فقالو ـسلمان إل
والذي نفسي بيده  لو أن الدين  ،فضرب النبي على منكب سلمان فقال من هذا وقومه   -أبو هريرة 

  .تعلق بالثريا لنالتُه رجاٌل من أهل فارس
هذا وقومه ولو كان الديُن عند  :سلمان فقال فضرب على فخذ :77 :ي صفحةـف وأيضاً نفس الكالم

 77و 77 :ي صفحةـي تفسريه  فـفوعدة روايات يوردها الـمفسر الطربي  - الثريا لتناوله رجاٌل من فارس
 .من الـجزء السادس والعشرين
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، راجع أحاديثهُ ، الـمكتبة التوفيقية، من تفسري ابن كثري الـجزء السابع والثامن وهذا هوى ابن كثري ـلنذهب إل

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا } :اآلية 111 :صفحةي الـجزء السابع ـف، يـأحاديثه ناصر الدين األلبان

 :فضرب بيده  على كتف سلمان الفارسي ثم قال :عن أيب هريرة ونقل نفس الـحديث {يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ
 .البن كثريهذا تفسري القرآن العظيم  - هذا وقومُه الذين يستبدل اهلل بهم العرب

دار إحياء هذا هو الـجزء السابع ، ي تفسري القرآن بالـمأثور لـجالل الدين السيوطيـفوهذا الدر الـمنثور 
يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا }وَإِن تَتَوَلَّوْا  :اآلية 333:صفحة، ميالدي 1001الطبعة األوىل الرتاث العريب 

}وَإِن تَتَوَلَّوْا  :رسول اهلل هذه اآلية عن أيب هريرة تال :نفس الكالم 334 :ي صفحةـف {يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

يا رسول اهلل من هؤالء الذين إن تولينا استُبد لوا ب نا ثم  :فقالوا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ{
لو  هذا وقومه والذي نفسي بيده  :فضرب رسول اهلل على منكب سلمان ثم قال ؟ال يكونوا أمثالنا

 .لتناوله رجاٌل من فارسكان اإليمان منوطاً بالثريا 
وهي من أشهر تفاسري القوم ثور تفسري ابن كثري وهذا تفسري الدر الـمن، تالحظون هذا تفسري الطربي

ي صحيحه  صحيح ـالرتمذي نفس الـمعنـى نفس األحاديث رواها ف، والقضية ال تقف عند هذا الـحد
وحتـى عالـ مهم ، نيي مستدركه  على الصحيحـالـحاكم النيشابوري نفس هذه األحاديث رواها ف، الرتمذي
من أن هذه وأيَّد ما ذكرُه الـحاكم النيشابوري نقل هذه األخبار ي تلخيص مستدرك الصحيحني ـفي ـالذهب

جموعة حديثه  ـي مـي كتابه  فـالطحاوي كذلك ف، ي صحيحه  ـمسلم ف طصحيحة على شر الروايات 
من كتب علماء ي مصابيح السنة ومصادر أخرى كثرية ـهذا الروايات وكذلك البغوي فالطحاوي ذكر 
، ى إيرانـُتشري إلى خراسان ـُتشري إلى الُفرس ـمن أن هذه اآلية تشري إلذكرت هذه الروايات الـمخالفني 

كانت هذه الروايات خالفة ألهل البيت  ـمي الوقت الذي كانت فيه  إيران ُسنية ـوكانت هذه الروايات ف
هذه ي سفينة النجاة ـلكنها َلمَّا انتشر فيها التشيع وركب اإليرانيون في الكتب ـوموجودة فمتداولة 

جوسًا وصار الـحديث عن ـوصار الكالم أن اإليرانيني صاروا موُغي بت األحاديث طُم ست وُضي عت 
العداء ليس للفرس ، العداء ألهل البيتالعداء ليس لإليرانيني ، هذه هي القضية الواضحة، جوسية إيرانـم

أما قباًل وأكثر أئمة ، جوساً ـصار الُفرس مي سفينة أهل البيت ـألن الُفرس رَك بوا ف، العداء ألهل البيت
ي كتب ـي كتب السري وفـوفي كتب التفسري ـمنتشرة وموجودة فالـمخالفني من الُفرس كانت هذه الروايات 

ي هذه ـسيكون فأن الـمشروع النبوي يؤيد أن االستبدال ، وهذا الكالم يؤيد هذه الـمضامني، التأريخ
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  .هذه حقائق واضحة وناطقة بني أيديناوال تقرباً لإليرانيني هذا ليس مدحاً لإليرانيني ، الـجهة
 ؟ماذا يقول 130 :ي صفحةـي مستخرج من الـمستخرجات الـجفرية فـوعالئم هذا الـمشروع الشيعي ف

وينقل أيضاً  130 :ي صفحةـفي هذا الـمستخرج ـف، يـحمد عيسى داود رجل سنـم، يـومؤلف الكتاب ُسن
ي أجواء ـليس عند رجٍل شيعي والكالم كله مأخوذ ف، أيضاً ي ـمن كتاٍب هذا الكتاب موجود عند رجٍل سن

هايات األمور ـوعن نيتحدث عن عواقب األمور الـمستخرج الـجفري ، خالفة ألهل البيتـي أجواء مـسنية ف
بُّ الناُس ُكلَّ آل  البيت - فواهلل  اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرياً{ إِنَّمَا يُرِيدُ} وتُـح 

بنا  -ى هذه العبارة ـانتبهوا إل - بالـحق -مكتوب وآله   - صلى اهلل عليه وآله وسلمالذي بعث  ُمـح مَّدًا 
ي عقوٍل تعقل فواهلل الذي ال ـتقولون ففما حتى ال يبقى حجٌر إال سجد  هلل يفتح اهلل الدنيا باإلسلم 

الزمان الك ل ب وبنا يدفع اهلل عن كل بني آدم إله إال هو بنا يختُم اهلل وبنا يمحو اهلل ما يشاء ويُثبت 
فل تهجروا ولي اهلل وادعوا اهلل له فإنه يـحمل ثقل الـجبال على كتفه وليبلغن دين وبنا يُنز ُل الغيث 

 - ولتعلمن نبأُه بعد حينسيدنا سيد ولد آدم ُمح مٍَّد صلى اهلل عليه وآله وسلم ما يلُج الليل والنهار 
ى من زيارات ـقة األولي الزيارة الـمطلـأنا فقط أقرأ على مسامعكم وأذكركم ما جاء ف، معتم هذه العباراتـس

ي ـي الشريف عن إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه ماذا نقرأ فـي الكافـالـمروية فسيد الشهداء 
  ؟الزيارة

أ ب ُكم مرت علينا نفس الشيء  - ب ُكم يـُبـ ي ُن اهلل الك ذ ب وب ُكم يُباع د اهلل الز ماًن الك ل ب، م ن أر اد  اهلل ب د 
وب ُكم يُباع د اهلل الز ماًن الك ل ب وب ُكم فـ ت ح اهلل  -وبنا يدفع اهلل عن كل بين آدم الزمان الَكل ب  :العبارة

ت ُم اهلل  - وب ُكم ي م حو م ا ي ش اء ويـُث ب ت وب ُكم ي فكُّ الذ لَّ من ر قاب نا -مرت هذه العبارات  - وب ُكم ي خ 
ر ُج الرُض ث مار   :ى أن تقولـإل ُف اهلل الك ر ب ها ب ُكم تـُن ز ُل السماُء ق طر ها ور زق ها وب ُكم ي  وب ُكم ُتخ  كش 

باُلها على مراسيها إرادُة ـوب ُكم يـُنـ ز ُل اهلل الغ يث وب ُكم ُتس ب ُح الرُض الت ان ُكم وت ست ق رُّ ج  م ُل أبد  ي ت ح 
أال  - والص اد ُر عمَّا ُفص ل  من أحكام العبادي م قاد ير  أموره  ت هب ُط إليُكم وت صُدُر من بيوتكم ـالر ب  ف

ي هذه الزيارة ـي الـموجودة فـهي نفس الـمعاني هذا الـمستخرج الـجفري ـي الـمذكورة فـتالحظون الـمعان
والـمسَتخر ُج الذي أستخرج ، خالٌف ألهل البيتـٌي مـملكُه سنـهذا مستخرٌج جفري من كتاٍب ي ؟الشريفة
ـخالٌف حني أقول مُ ، خالٌف ألهل البيتـٌي مـهنا سن بوالكاتُب الذي يكتخالٌف ألهل البيت ـٌي مـُسن

خال ُف ُـ ما قيمة الـُحب  إذا كان هذا الـُحب  ي، ي نفسٍه ُحبَّاً ـربـما يـحمُل ف، ُمـخال ٌف لـمنهج الكتاب  والعرتة
  .الـمنهج

ويُنذ ُر  ،437 :ي صفحةـيتحدُث عن إمام زماننا فوهو من هذه الـمستخرجات ي مقطٍع من الـمقاطع ـف
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ويُنذ ُر الروم بإطلق  سراح موٍت فتاك محبوٍس بقنينٍة  -اإلمام  - الروم بإطلق  سراح موٍت فتاك
ويُنذ ُر الروم بإطلق  سراح موٍت فتاك  -كبسولة الصاروخ ،  هي نفس كلمة كبسولةوكلمة قنينة  - عجيبة

هدد ـتوتالحظون الرايات السوداء  - مهدي سلحًا أسمُه الصارخـينذرهم المحبوٍس بقنينٍة عجيبة ف
مهدي سلحًا أسمُه الصارخ له صوُت ـفينذرهم ال - مُه الصارخ مرَّ علينا قبل قليلـبسالٍح أيضًا أس

تخرُج من  نارًا هائلة من باطن الرض من رأى البركانـكقذف البركان ل  الزلزال ويأكل هام البشر
وله  ي السماء عاليًا جدًا ثم تهبُط بموٍت ينزُع الناس كأنهم أعجاز نخٍل منقعرـمكمٍن ومخبأ وتطيُر ف

ى ما مرَّ من كالٍم قبل قليل ـإذا نرجع إل - من غدرـناٌر ال تُبقي وال تذر ينادي على الروم أنها لواحٌة ل
لهٌب يخترق  - ؟ما هو تأثريها - أسمها صارخ وينصبون نارًا عظيمة :ي وصف سالح الرايات السوداءـف

إن لـم كالـُحممة يتركه يغدو رمادًا تذورُه الرياح الرض ويفسد الـماء والـهواء وال يترك حيًا إال أكله  
 ثم تهبُط بموٍت ينزُع الناس كأنهم أعجاز نخٍل منقعر وله ناٌر ال تُبقي وال تذر :نفس الشيء - تدفنوه

ي عصرنا إن لـم ـي موجودة فـهذه الـمعان، ألن هذه الـمعلومات قريبة من عندناأنا أورد هذه الـمعلومات  -
  .ي هذه األجواء التـي تتحدث عنها هذه الـمستخرجاتـنـحُن ف، ها موجودةـتكن بكاملها فبدايات

وال تتفرُق الرض  ،407 :ي صفحةـمثاًل هذا النص الذي يتحدُث عن الواليات الـمتحدة األمريكية ف
فت بعد ذلك وإال ما هي بـجديدة ـها جديدة ألنـما الناس يسمونـإن - الـجديدة وما هي بـجديدة ها اكُتش 

وما  - هاـعلى وحدتها ـتبقى على قوت - وال تتفرُق الرض الـجديدة -مة ـمة كبقية األراضي القديـهي قدي
أصاًل من يقرأ التأريخ ويتابع تفاصيل نشوء  - لتنتظرهُ  هي بـجديدة إنما تعتصُم بالـمسيح ابن مريم

هي أمريكا نشأت على يد أقواٍم كان قسٌم منهم يفكر بـهذه الطريقة من أن هذه األرض الـجديدة ، أمريكا
ي ـوالـمسيُح ينزُل فهي أرُض الـميعاد ، أرُض الـميعاد وأن هذه األرض هي األرض التـي سينزل فيها الـمسيح

حني بدأت هجرة التطهرييني من الربوتستانت من بريطانيا ومن سائر بقاع أوروبا كان هناك ، ضهذه األر 
ى ـقسم من الناس من الذين أسسوا أمريكا والواليات الـمتحدة األمريكية يفكرون بـهذه الطريقة وال زال إل

بوش مثالً  ي زمانـاإلعالم فما يتحدُث عنه ، الـمجموعات اإلنـجيلية كثرية، هناك مـجموعات إنـجيليةاآلن 
 أو الـمجموعات الصهيونيةوحتـى اآلن الـمجموعات التـي تسمى بالـمجموعات الـمسيحية الـمتصهينة 

ن أهؤالء يعتقدون ب ي تعصبهمـف الذروةجيلية البعض منهم من الذيَن بلغوا ـالـمجموعات اإلن الـمسيحية
هائلة ـها وأعطاها هذه القدرة الئى هي  ـأن اهلل سبحانه وتعال هي معجزٌة إلـهية الواليات الـمتحدة األمريكية

ي الواليات ـفالقوى الـمرتاكمة الـموجودة ، التـي ما امتلكتها دولة من الدول عرب التأريخ وهذه حقيقة
، الصناعي، االقتصادي، ي الُبعد الزراعيـف، ي الُبعد العسكريـفجاهات ـميع االتـي جـالـمتحدة األمريكية ف
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هناك تراكم لقوى ي أي جهٍة من الـجهات ـف، يـالفن، يـاألدب، يـالثقاف، العلمي، ي كل جانبـف، التجاري
تلك هذه القدرات لذلك هناك منهم من يعتقد ـمـي تأريخ البشرية دولة من الدول تـضخمة هائلة ما مرَّ ف
  .بأن هذه معجزة إلـهية

بني ومن هنا نشأت العالقة ، الـمسيح لتمهيد األمر للمسيحئت الستقبال وهذه الـمعجزة اإللـهية ُهي  
أنا ال أقول بأن الشعب األمريكي كلُه يفكر ، ي جانٍب منهاـالواليات الـمتحدة األمريكية وبني إسرائيل ف

ي العالـم مثل الواليات ـجموعات ولن تـجَد بلدًا فـالشعب األمريكي ديانات وف َرق وم، بـهذه الطريقة أبداً 
أنا ال أقول بأن الشعب ، ختلف فيه األذواق والـمشارب واألفكار واآلراء والنظرياتـالـمتحدة األمريكية ت

ي أمريكا يفكرون بـهذه الطريقة ـوال أقول بأن كل الـمسيحيني ف، األمريكي كله يفكر بـهذه الطريقة هذا أوالً 
جيليني يفكرون بـهذه ـبأن كل اإلن ختلفة وكذلك ال أقولـجاهات مـفالـمسيحيون مذاهب وكنائس وات

جموعات مؤثرة ألن لـها التأثري ـمحتـى لو كانت قليلة جموعات ولكن هذه الـمجموعات ـهناك م، الطريقة
ي ـها التأثري فـلي الوسط االقتصادي ـها التأثري فـلي الوسط السياسي ـي الوسط اإلعالمي لـها التأثري فـف

بأن الواليات الـمتحدة األمريكية هي حمل مثل هذا التفكري ـجموعات تـهناك م مفاصل القرار األمريكي
ى ـي التمهيد  لنزول السيد الـمسيح فإن اهلل سبحانه وتعالـي األرض وإذا لـم تقم بواجبها فـمعجزة اهلل ف

ن جموعة مـي البداية عند مـوهذه الفكرة كانت موجودة ف، محقها وينهيهاـسيُنزل عليها عذابًا وسخطًا ي
  .الربوتستانتالتطهرييني 

وال تتفرق الرض  -ي كتب التأريخ األمريكي ـمن أراد أن يدرس التأريخ األمريكي هذه القضايا موجودة ف
وهناك ناس يعنـي يعتقدون بـهذه  - وما هي بجديدة إنما تعتصم بالـمسيح ابن مريم لتنتظرهُ الـجديدة 
من ويكذبون على اهلل فما اتخذ اهلل  -هم يتصورون أن هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة ـألنالعقيدة 

مكن أن نتلمس حركة ـومن هنا ي - ولكن الكذاب الدجال يُد ج ُل تدجيلً  ولدًا وما كان معُه من إله
هي ألن كل مظاهر الدجل ف الواليات الـمتحدة األمريكية ااكتشها بدأت منُذ بدايات ـالدجال اليهودي أن

حدثُت عن الدجال الشيعي ـت، وله صوري أصله  هو الربنامج اإلبليسي ـبرنامج الدجال ف ى إبليسـمردها إل
الدجال اليهودي دجاٌل مشرتٌك بني الـمسيحيني واليهود ولكن ، وعن الدجال اليهوديي ـعن الدجال الناصب

الكذاب الدجال يُد ج ُل تدجيًل ويُزي ُن القواطع  ولكن -حرك الـمسألة ـأصابع اليهود هي التـي ت
جرـي اآليات فـمرَّ علينا ف، هو يزينها - الـخمسين  ويُزي ُن القواطع الـخمسين -ألَُزيـرَننَّ هَلُْم  :ي سورة الـح 

ويربط الـمدائن الـخمسين بحبل بني إسرائيل بزهرة الـحياة الدنيا  -القواطع الـخمسني الواليات  -
ويسمونها بلد المارك ويكون ي الرض وعلوًا للظالـمين ـيبغي الفساد فاآلتي من حبل صهيون 
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 - أمشاج يعنـي األصول واألعراق الـمختلفة - يجمُع أمشاج الناسقائدها مع بني إسحاق وبني إسرائيل 
أن تراجعوه  مكنكمـالنص طويل ي، ى أن يقولـإل - يجمُع أمشاج الناس على لغتهم ويدعوهم بدعوتهم

ي مسارات ـفهم ُحكَّاٌم على أطراف الرض يعرفون ما يـجري فيها ف :ى أن يقولـإل 407 :ي صفحةـف
جوار يعنـي  - من فوق السحاب وجواٍر بالبحار كالعلمهم عيوٌن تتلصص لـوتكون الطول والعرض 

متلكها الواليات ـفقط ت ي العالـمـال توجد قطع بـحرية أكرب من هذه القطع فهذه حامالت الطائرات 
 -هذا الوقود النووي  - بهيئة ماٍء وتراب وجواٍر بالبحار كالعلم يخزنون النار بها -الـمتحدة األمريكية 

 .األجواء هي أجواء عصرناتالحظون كل هذه ، ى آخر الكالمـإل - تنشر نشراً وترمي كالقصر لـهباً 
ي ـف، اها عالمة العالماتم  ـأقوى العالمات وحسب الـمستخرج الـجفري س هيى عالمة العالمات و ـإل

ُب م صر  ،311 :صفحة آيتُه عجٌب ألن الـحَدَث  - وآيتُه عجٌب لـها أماراتعلمة العلمات صاح 
ي ـف، م صر لـها خصوصيتها، ي العالـمـي الـمنطقة وفـي مصر هو أعجب األحداث السياسية فـالذي صار ف

ها ـي جنوبـها مصر وفـمالـي شـأبرز دولتني فى القارة اإلفريقية ـإذا أردت أن تنظر إل، لـها خصوصيتهاأفريقيا 
إذا ، ها جنوب أفريقياـي جنوبـها مصر وفـمالـي شـي القارة األفريقية فـأكثر دولتني مؤثرتني ف، جنوب أفريقيا

ى ـإذا أردت أن تنظر إل، ى مصرـالدولة األولمال أفريقيا ـي من أفريقيا شـى القسم العربـأردت أن تنظر إل
ى منطقة الشرق األوسط فهي من إحدى ـإذا أردت أن تنظر إل، ىـفمصر هي الدولة األولالبالد العربية 

ا كما يقول عنها أبنائها ـمـي حوض البحر الـمتوسط مصر لـها خصوصيتها ربـالدول الكبرية الـمؤثرة وهكذا ف
، وحاكُم مصر لـم يتوقع أحد أن يـخرج من قصره  ومن سلطانه  بـهذه الطريقة، مصر صاحب، ها أمُّ الدنياـإن

مسكن فيه ـهم أيضاً يئسوا من خروجه  حينما ألقى الـخطاب الذي تأتعلمون بأن الذين خططوا لـهذه الثورة 
كثري من الذين  ال، كان خطابًا عاطفياً ،  ي الكالمـوسعى سعيًا عاطفيًا فحبه  ل مصر ولشعب مصر ـوتظاهر ب
حب مصر وقد وعدنا وعودًا حسنة ولذلك ـيي ميدان التحرير تركوا الـميدان وقالوا بأن الرجل ـكانوا ف
، هم اليأسـأصابوالقائمون على تلك النهضة الذين هم شباب الفيس بوك القائمون على الثورة الشباب 

  ؟متـىحريوا ماذا يفعلون لكن القضية أعاد لـها اجلذوة ـوتاختلفوا فيما بينهم 
ها ـوالبعض يستهزئ بها معركة الـجمل ـالـمعركة التـي هم يسمون، حني هجم أعوان مبارك على ميدان التحرير

ميت معركة الـجمل حينما هجم أعوان مبارك من الـمخابرات ومن ـالـمعركة التـي س، يسميها معركة الـجحش
ي ميدان ـفأرادوا أن يفرقوا الناس وحدثت الـمعركة على الـحيوانات مٍل وعلى خيول ـعلى جرجال األمن 

طاغية ، هذه السهولةـ، انقلبت األمور بشكٍل آخر وإال ما كانوا يتوقعون أن هذا الطاغية سيسقط بالتحرير
لذلك ما  ، هماـمع خربتـوجى طغيانه  طغيان عبد الناصر وطغيان السادات ـمَع إلـألنه جالطغاة  ىـمن أعت
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حدثوا عنه بعد سقوطه  قطعًا وإال ـالذين توبالنسبة لـحسنـي مبارك ، أن هذا الطاغية سيقعكان أحد يتوقع 
ي ـوعجيبة فحدثوا عن أشياء غريبة ـحدثوا عنه بعد سقوطه  تـالذين ت، جرؤ أن يتحدثـمن يي أيام حكمه  ـف

مثل هذا ـمشحونة بوالصحف الـمصرية ، حدثوا عن عدائه  السافر لكل شيٍء يرتبط باهللـت، حياة هذا الرجل
لكل العناوين الدينية هلل ولكل ما يرتبط باهلل حدَّثوا عن عداٍء سافر ـت، من أُناٍس كانوا يعملون معهالكالم 

ى أبعد ـحينما كان يسمع صوت القرآن كان يتنفر إل، إليه كان صوُت القرآنحدثوا عن أن أبغض صوت ـوت
ى أكثر أوقاته  مع فاتنات السينما قض  ، لذائدحياة كلها ، بعيدة عن اهلل، حياة بعيدة عن الدين، الـحدود
تُفتَّش إال ى قصره  ـي إلـكل سيارة تأت،  مة تدخل من دون تفتيشمعت  ـوكانت السيارات السوداء الالـمصرية 

األوامر ، كانت ال تُفت شحسناوات حسناوات السينما الـمصرية  ـحمل الـالسيارات السوداء الـُمَعت مة التـي ت
  ؟ىـما هي وظيفتُه األول، ي النظام الـمصريـسم الالمع فة الشريف يتحدثون عنه االصفو ، من الرئيس مباشرةً 

  .والنعنشة بتاعة السيد الرئيسكما يقولون هم الـمطلعون كان وزيراً للفرفشة 
وَلمَّا ذهبوا ي أحد الفنانات الـمصريات ـبأنه كان راغبًا فسائق من سواقه  ُحسنـي مبارك ينقل أحدهم 

ى السعودية وبعد مدة رجعت ـسافرت إل، ى السعوديةـها مسافرة إلـإلخبارها بذلك رفضت واعتذرت بأن
هو ، قالوا له لقد عادت فالنة، أخربوا ُحسنـي مبارك بذلكمن الفنانات الـمحجبات  حجبةـفرجعت وهي م

ي ـانطار يعن، ما يشريـلرب، (إنطار اطن)صارت  - ما تنفعنيش :قال -حجبت ـها تـمع عنها بأنـقد س
، ها قد فقدت رشاقتها مثالً ـى أنـما يشري إلـرب (انطار اطن)صارت ، قنطار هو وزن كبري من القطن، قنطار

لـم يتصور ، حياة كلها طغيان، جارة لتاجر هو وأوالدهُ ـالتـي كان يعيُش فيها وكان وراء كل تهذه األجواء 
إن آجاًل وإن ي الـمنطقة ـي مصر تأثرياتُه ستنتشر فـوما يـجري ف، أحد أن يسقط بـهذه الطريقة ولكن سقط

على الـمستوى ، السياسيي مصر على الـمستوى ـفي كل األحداث التـي جرت ـعرب التأريخ العرب، عاجالً 
ي البالد ـكل التأثريات تنتشر في  ـي والفنـعلى الـمستوى األدب، على الـمستوى العلمي والثقايف، العسكري
وآيتُه صاحب مصر علمة العلمات  -ي البالد العربية مصر ـى التأثري فـالبوابة إل، تبدأ من مصرالعربية 
حمد ـي مبارك هو مـوقلُت بأن حسن - ويغير أسم الـجد قلبُه حسن ورأسه ُمحمَّدلها أمارات عجب 
إن  -حمد قلبُه حسن ويغري اسم الـجد فقد حذف أسم جده  األصلي سيد ـه مرأس، ي سيد مباركـحسن
 -ي السجن اآلن ـوهو مودٌع فمن سلطانه  إن خرج من قصره  ، ي إن خرج من دائرة الـحكمـيعن - خرج

ة وقد حدثت هذه العالمة عالمة واضح الـمهدُي على األبواب - أبوابكمفاعلم أن الـمهدي سيطرق 
, وهذا الكالم موجود  1001 :هذا الكتاب مؤلف سنة، حة وهذا الكتاب مؤلف قبل هذه األحداثـصري
هذا الكتاب أُلرف حتـى قبل أحداث الـحادي عشر  - إن خرج فاعلم - 1001 :ي الكتاب منذ سنةـف
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طانه  لخرج من حكمه  من س - إن خرج -أُلرف هذا الكتاب وطُبع بعد ذلك  1001 :سنة، من سبتمرب
ويرونُه بعيدًا ونراه قريباً  أنا أقول قريبًا قريباً ، قريبًا قريباً  - فاعلم أن الـمهدي سيطرق أبوابكم -من قصره  

فقبل أن  -ؤ واالستعداد هو التهي هو التمهيد - طيروا إليه - قبل أن يقرع األبواب - فقبل أن يقرعها -
مستخرجاٌت جفريٌة واضحٌة  - ي قباب السحاب أو أتوه زحفًا وحبوًا على الثلجـيقرعها طيروا إليه ف

  .وعن زماننا وعن هذه اآلنات التـي نـحُن نعيُش فيهاجداً تتحدُث عن أيامنا 
وحني ، هو عصُر الظهور ى أن هذا العصرـأعتقد أن هذه الـمستخرجات الـجفرية ُتشرُي بشكٍل واضح إل

ُت ذلك ركلو أد :ي رواية باقر العرتةـكما في زماٍن قريب  ـنـحُن فأقول بأن هذا العصر هو عصر الظهور 
ل منها صورة الـجزئيات وشك  ي كل هذه ـألنه لو فكر اإلنسان ف .ذا المرب ه  اح  الستبقيُت نفسي لص  

ي كما قال صلى اهلل عليه وآله ـي وأفضل عبادة أمتـوخرُي عبادة أمتواحدة يتضح األمر بأن الفرج قريب 
ى خالصة ـواآلن مررت عليها ألصل إلالتـي مرَّ الـحديُث عنها ى ـهذه الـجهة األول، وسلم انتظار الفرج
  .والـخالصة واضحة
نت بأن وبي  ، حدثُت عن عنوان الدجالـوت ها األحاديُث الـمعصوميةـها وحولعنحدثت ـي تـالـجهة الثانية الت

من ينتحُل مودة أهل البيت لـهو ـبأنُه من الشيعة موذكرت ما جاء عن اإلمام الرضا الدجال دجاٌل شيعي 
ى الرواية الواردة عن اإلمام الـحسن العسكري من أن من الفقهاء من هو ـأشُد فتنًة من الدجال وأشرت إل

لكن قد ، ي ذلكـمرَّ الكالُم فحابه معاوية على الـحسني وأصبن  أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد
ي مشروعه  اليهودي ـوالدجال في ـي شخص السفيانـي مشروعه  األموي واضح فـبأن الدجال فيسأل سائل 
مثل ـي يـالـخراسان، ي تسيطر على مصري العالـمـجبارة التـي هذه القوة الـمتفرعنة وهذه الدول الـواضح ف

ما تتضح صورتُه وتتبدى معالـم ـي شخٌص ال تتضُح صورتُه وإنـاليمان، الـمشروع السياسي العسكري الشيعي
ي كفرسي ـي فهو والسفيانـي وقت ظهور السفيانـي سنة فـما فـي زمٍن قريب جدًا من الظهور ربـفمشروعه  
دجال األموي وهذه الدول الي من مصاديق ـالسفيان ؟! أين صورتهُ ؟إذًا أين هو الدجاُل الشيعي، رهان
  ؟إذاً أين هو الدجاُل الشيعي، رعنة القوية هي من مصاديق الدجال اليهوديالـمتف

لفكر هو ا، دجال الشيعي هو فيما بينناال، الدجاُل الشيعي أواًل لنلقي نظرة على بعٍض من عالماته  
هؤالء العلماء الـمنحرفون عن أهل البيت الذين هم أضر على ضعفاء الشيعة ، الـمنحرف عن أهل البيت

اإلمام هنا يبني لنا ، نا منها هذه الـمضامنيأر التـي قي نفس الرواية ـف، وأصحابهمن جيش يزيد على الـحسني 
  :يـهذا هو بـحار األنوار الـجزء الثان ؟ما هي عالئمهم، عالئم هؤالء الفقهاء

والتكاُلب  على حطام والعصبية الشديدة امُّ اُمَّت نا إذا ع ر فوا من فُقهائ ه م الف سق  الظاهر وك ذ ل ك  ع و  
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ي الرواية على ـلكن هناك قضايا واضحة تأت، غري واضحة خفيةـقد تكون هذه القضايا م - الدنيا وحرامها
الف سق  الظاهر والعصبية الشديدة والتكاُلب  على وك ذ ل ك  ع و امُّ اُمَّت نا إذا ع ر فوا من فُقهائ ه م  - ذكرها

طام الدُّنيا وح رام ها لكن هناك عالمات واضحة ، قد ال تكون هذه األمور واضحة وجلية للجميع - ح 
إذا ع ر فوا من فُقهائ ه م الف سق   - ؟ما هي هذه العالمة، أن يستشفوها وأن يعرفوهانة يـمكن للناس  وبي  

طام الدُّنيا وح رام ها وإهلك  الظاهر والعصبية  وإهلك  من  -يُهل كون  - الشديدة والتكاُلب  على ح 
وإهلك  من يتعصبون  عليه  -ى هالكه  ـمن يتعصبون عليه حربًا تؤدي إل حاربونـيعنـي ي - يتعصبون  عليه

وإهلك  من  -يستحق أن ال يُعامل بـهذه الـمعاملة وإن كان هو  - وإن كان  إلصلح أمره  مستحقاً 
 والترفق - ي نسخةـوف - والترفرف   - ؟وماذا يفعلون - يتعصبون  عليه وإن كان  إلصلح أمره  مستحقاً 

 - ؟من يُدللون، يعنـي يُدللون، ي الـمعنـىـأكثر وضوحًا فما الرتفرف ـورب - والترفرف   -والـمعنـى واحد  -
حثوا عن هذه ـاب - كان لإلذالل واإلهانة  مستحقاً والترفرف  بالبر  واإلحسان  على من تعصبوا له وإن  

وك ذ ل ك  ع و امُّ  -ى يصعب على الناس أن يـجدوها ـما األوصاف األولـرب، مكنكم أن تـجدوهاـياألوصاف 
طام الدُّنيا وح رام ها  - اُمَّت نا إذا ع ر فوا من فُقهائ ه م الف سق  الظاهر والعصبية الشديدة والتكاُلب  على ح 

وإهلك  من يتعصبون  عليه  -ما هذه األمور ال يتمكن اإلنسان أن يشخصها لكن هذه القضية واضحة ـرب
ماعتهم ـيعنـي من ج - وإن كان  إلصلح أمره  مستحقًا والترفرف  بالبر  واإلحسان  على من تعصبوا له

مثل  هؤالء الُفقهاء فهم مثل اليهود وإن كان لإلذالل واإلهانة  مستحقاً ف م ن قـ لَّد  من عوام نا  -الـخاصة 
  .بالتقليد لفس قة فقهائهم ىـالذين  ذمَّهم اهلل تعال

ي الـمجموعات ـولذلك هذا الربنامج سيتجلى في برنامج الدجال ـفحة ـالعالمات صري، العالئم واضحة
صلوات اهلل وسالمه عليه ي وجه اإلمام الـحجة ـتشهر سيوفها فالتـي مرَّ الـحديُث عنها التـي أو الُبرتية الَبرتية 

 :قالت، هم الروايات هكذا قالتـي ر قابـقوا الـمصاحف فمن الكوفة وقد عل   وتقاتله ويـخرجون من الـنجف
بن  عليٍّ بن  هم زيدـحني قال ل، يـخرجون على اإلمام وهم الُبرتية أو الَبرتية، ي الدينـقـُرَّاُء القرآن فقهاٌء ف

ي أبا بكٍر وعمر ونُعادي ـبأننا نوال :حني قالوا، تُعادون فاطمة، م أمرنا برتكم اهللـبرتت :السجاداإلمام 
هؤالء الذين يبرتون الفكر ، م أمرنا برتكم اهللـبرتت، ففاطمة من أعدائهماتُعادون فاطمة  :قال، أعدائهما
ي ذلك عن علٍم أو عن جهل ـحركوا فـسواء تي أوساطهم برنامج الدجال ـالُبرتية هم الذين يتحرك فالشيعي 

على من أُناٍس يعتقدون بأن هؤالء هم يستقون هذا الفكر ـيتحركون عن جهٍل ألنألنه هناك الكثريون 
ي ضمن جيش اإلمام الـمهدي حتـى بعد ـهؤالء سيكونون ف، هذه القضية ستتجلى بنحٍو أكثر، صواب
 : حدثنا هكذاـالروايات ت، ظهوره  
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يزيد الـجعفي عن اإلمام بن  الرواية يرويها جابر، عن اإلمام الباقري تفسري شيخنا العياشي ـهذه الرواية ف
 -ى موطن الشاهد ـالرواية فيها تفاصيل أنا أشري إل؟  من حتـى إذا التقوا - حتـى إذا التقوا :يقول -الباقر 

حتـى  -ي على أرض الشام ـيعنـي حتـى إذا التقى جيش اإلمام الـحجة وجيُش السفيان - حتـى إذا التقوا
يوم  البدال ، حتـى إذا التقوا  - ؟ي متـىـي السفيانـيعنـي التقى جيُش اإلمام وُهم يعن - إذا التقوا وُهم
آلن فيها مزار الشهيد الـمنطقة التـي ا، ي منطقة مرج عذراءـوهذا االلتقاء سيكون ف - وُهم يوم  البدال

كما بينت روايات ي هذه الـمنطقة يكون اللقاء  ـف، ى عليهمـعدي وأصحابه  رضوان اهلل تعالبن  حجر
ما اللقاء ـولرب، ي منطقة مرج عذراءـي هذه الـمنطقة فـفي ـاللقاء بني جيش اإلمام وبني جيش السفيان، أخرى
جر وأصحابه  هنا  ُسف كت ألجل عليٍّ صلوات اهلل فيه إشارة ورمزية لـهذه الدماء التـي ُسف كت دماء ح 

حهم كان أعور ـالذي ذب، ونـحن نتحدث عن الدجال األعورحهم كان أعور أيضاً ـوالذي ذب، وسالمه عليه
ماذا يقول  ؟ي هذا اليومـيـجري فماذا ، مُه يوم األبدالـهذا يوم أس - حتـى إذا التقوا وُهم يوم  البدال -

  ؟إمامنا الباقر
ويـخرُج  -تقيًة دخلوا معه  - شيعة آل ُمـح مَّد منيـخرُج أُناٌس كانوا مع السفياني يوُم البدال  :يقول

! ؟هل تتوقع أن نواصب يلتحقون باإلمام - شيعته   منهم فى السفياني ـأُناٌس كانوا مع آل  ُمـح مَّد إل
 يـهم من أجزاء برنامج الدجال الناصبسم شيعة والباطُن هم دجالون االلكن الذين يلتحقون باإلمام شيعتُه 

يوُم البدال يـخرُج أُناٌس كانوا مع السفياني من شيعة آل ُمـح مَّد ويـخرُج أُناٌس كانوا مع آل  ُمـح مَّد  -
 - وهو يوُم البدالى رايتهم ـج ُكلُّ أناٍس إلخر ـويى السفياني فهم فـي شيعته  حتى يلحقوا بـهم ـإل

يزيد بن  رواية جابر 117 :من حديث 11 :الرواية من تفسري شيخنا العياشي الـجزء األول صفحة
الدجال ، هذه صورة للدجال الشيعي، صلوات اهلل وسالمه عليهي جعفٍر الباقر ـعن إمامنا أبالـجعفي 

حني ، ى النجف تـخرج الفرقة الُبرتية أو الَبرتيةـحني يُقب ل اإلمام إل ؟متـى يظهر رأسهُ ، ختفيـالشيعي يبقى م
فيخرجون من جيش اإلمام ي ـى السفيانـهم إلـفتحن قلوب يـسفيانال فيكونون قريبني منى الشام ـيذهب إل

م ي فهم شيعُة آل ُمـَحمٍَّد صلوات اهلل وسالمه عليهـويـخرجون من جيش السفيان، يـفهم شيعة السفيان
  .معنيـأج

كمـا يقـول أمـري الــمؤمنني صـلوات اهلل الـدجال الشـيعي دجـال أعـور   ؟قلت بأن الدجال أعور مـا الــمراد أعـور
ــبُّ فالنــاً وفــالن وذكــر أســـيــا أمــري الـــمؤمنني إنــ :هــذا الــذي جــاءه فقــال، وســالمه عليــه بُّــَك وُأح  ماًء مــن ـي اُح 
فإنـك سـتعمى إذا تبقـى علـى هـذه الــحالة ، أما إنك ألعور إما أن تعمى وإما أن تُبصـر :فقال، أعداء الزهراء

ب ومن تُبغ ضُـ وإما أن تُبصر فتعرف من ت، ى العمىـهذا الَعَور سيقودك إل ي اهلل ـألن الديَن هو الــُحبُّ فـ، ح 
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دجــاٌل أعــور بـمعنـــًى أبعــد مــن الــدجال الشــيعي دجــاٌل أعــور بـــهذه الفكــرة بـــهذا الـــمضمون ، ي اهللـوالــُبغُض فــ
، أفكـار داخليـة، ميـزان مرقـع، ميـزاٌن يصـطنعُه الـبعض مـن أنفسـهم، ي أوساطنا الشيعية ميزانـانـهناك ف، ذلك

ـــها بأهــل البيــت، تــذوقات خاصــة أحاديــث هــي ، آراء ينقلوهــا مــن كتــب ومؤلفــات ومــن مــدارس ال عالقــة ل
روا مــن أحاديــث أهــل البيــت يـــختارون األحاديــث التـــي توافــق وحتـــى إذا أرادوا أن يـــختا أحاديــُث الـــمخالفني

هــذا الـذي يسـأل اإلمــام يـا ابـن رســول اهلل إذا  ، أحاديـث الــمخالفني واألئمــة قـالوا بـأن الصــواب فــي خالفهـم
  ؟كان هناك حديثان وهذان الـحديثان موجودان عند الـمخالفني بأيـهما نعمل

يعنــي دائمـاً البـد ، ذ بالـذي يــخالف مـا تــميل إليـه قلوبــهمني أميـل فُخـانظر إلــى أيــهما قلـوب الــمخالف :قال
مـارق خـارج بعيـد عـن دائـرة  - الر اغ ـُب ع ـن ُكم  مـار قٌ  - أن نـحافظ علـى االبتعاد عن هذا الـخط الــمنحرف

قــالوا بــأن ولــذلك األئمــة ، بنــا مــن الـــحقرت قافــإذا كــان بعيــد عــن دائــرة الـــحق كلمــا ابتعــدنا عنــه كلمــا ، الـــحق
هــذا الـــمنهج األول الــذي يـــجمع ركامــاً مــن أفكــاره الشخصــية ومــن تـــجاربه العقليــة ، الصــواب فـــي خالفهــم

لــ ما وجـده فــي الــمدارس و ، ولـ ما ورثه من بيئته وثقافته الــخاصة، العقل التـجريـبـي، فللعقل تـجارب، الـخاصة
مــدارس مــــخالفة ألهــل البيـــت وحتــــى ، علمانيـــةدارس قــد تكـــون علمانيــة مـــدارس قــد تكـــون غــري األخــرى مـــ

الشيء الذي يأخذه من تفسري القرآن الشيعـي ومن حديث أهل البيت يأخـذ مـا هـو يــحبه الــمخالفون ومـن 
هـذا الــميزان هـو الــميزان األعـور هـذا هـو ، هـذا الــميزان أعـور، م به الــمعتقدات واألفكـارهذا يبـنـي ميزاناً يقي  
، ا الذي يعمـى عن أن يطلع علــى حـديث أهـل البيـت وأن يـذهب إلــى الــجانب العميـقهذ، األعور الدجال

م ٌن ب ظ ـــاه ر ُكم   :الــذي يــــملك العينــني الـــذي يـــخاطبهم، هــذا الـــذي يأخــذ الــــجانب السطحـــي أعـــور إ ن ــــي  ُمـــؤ 
، بسـوء نيـة هـو فــي خدمـة الــمشروع الدجالــي ،بــحسن نيـة، اآلخـذ بالظـاهر فقـط الظـاهر أعـور - و بـ اط ن ُكم
األعـور الـذي يقـول لــهم إنــي ، أَما إنك ألعور، أحبك يا أمري الـمؤمنني وأحب فالن وفالن أعور، العوار هنا

ـــذلك أحاديـــث أهـــل البيـــت صـــلوات اهلل وســـالمه علـــيهم ، مـــؤمٌن بظـــاهركم وال يـــؤمن بباطنــــهم هـــذا أعـــور ل
  .بظاهر وباطن ن اإليـمان إيـمانٌ أجـمعني إ

ــــمفضل ــــى بصـــائر الـــدرجات هنـــاك روايـــة طويلـــة مفصـــلة ينقلهـــا ال مـــر فــــي آخـــر بصـــائر عُ بـــن  إذا نـــذهب إل
وفـي الـحقيقة هـي من أمـهات الروايات واألحاديـث الــمنقولة عـن أهـل بيـت العصـمة صـلوات اهلل ، الدرجات

الصـــادق صـــلوات اهلل وســـالمه عليـــه إلــــى  روايـــة طويلـــة جـــداً رســـالة يكتبهـــا إمامنـــا، وســـالمه علـــيهم أجــــمعني
فيهـا ، 433، 433، 431 :إلــى 431 :ـمر إلــى صـفحةوتستـ 411 :عمـر تبـدأ مـن صـفحةبـن  فضلالـمُ 

هــذه  ،تفاصــيل كثــرية ال يســع الـــمجال لقــراءة حتـــى مقــداٍر قليــٍل مــن هــذه الروايــة لكــن خالصــة هــذه الروايــة
مـن يـؤمن بالظـاهر لــيس علــى صـواب ومـن يـؤمن بالبــاطن ، وبـاطن الرسـالة الطويلـة أن اإليــمان إيــماٌن بظــاهرٍ 

مـن يـؤمن بالبـاطن فهـو أعـور ، بـالعينني، اإليـمان الـحق إيـماٌن بظاهٍر وبـاطن، دون الظاهر ليس علـى صواب



  6ح  ملّف الظهور والجفر 

11 

م ٌن ب ظـ ــاه ر ُكم   - العينـــني هـــو إيــــماٌن بظـــاهٍر وبـــاطناإليــــمان ذو ، من بالظـــاهر فهـــو أعـــورومـــن يـــؤ   إ نـ ـــي  ُمـــؤ 
ــر ُكم  وع ل ن يــت ُكم   مــن ال يكــون علـــى هــذا الـــمنهج وهــذا الـــمنهج هــو مــنهج الزيــارة الـــجامعة  - و ب ــاط ن ُكم ، ب س 

مـن ال يكــون علـــى هــذا الـــمنهج فهــو فـــي الـــمنهج ، اإليـــمان بالظــاهر والبــاطن، القــول البليــغ الكامــل، الكبـرية
ذلــك بـــحسن نيــة أو بســوء نيــة بالنتيجــة سيأتـــي يــوم  ســواء كــان، األعــور وهــذا هــو الــدجال األعــور الشــيعي

  .ن من جيش اإلمام إلـى السفيانـي هؤالء هم العورانو األبدال وفـي يوم األبدال يـخرج
السفيانــي حتــى ، بصرون يلتحقـون بالــمبصرين والعـوران يلتحقـون بـالعورانالذين يُ ، وكل جنٍس الحٍق بـجنسه

ألـيس مـرت علينـا الروايـات يـوم ، نظـرت إليـه فكأنـه أعـور ألن حقيقتـه أعـورفـي شـكله مـا هـو أعـور لكنـه إذا 
العوران ، هذا تـحديٌث ظاهريٌّ عن باطنه، أمس بأن السفيانـي ليس بأعور ولكن إذا نظرت إليه حسبته أعور

ـي جــــيش ن فــــو والـــــمبصرون الـــــموجود، الـــــموجودون فـــــي جــــيش اإلمــــام فـــــي يــــوم األبــــدال يلتـــــحقون بــــالعوران
يلتحقــون كمــا يقــول النـبـــي صلـــى اهلل عليــه وآلــه ، سفيانـــي يلتحقــون بالـــمبصرين يلتحقــون بصــاحب العينــنيال

النـبـــي يقــول وأنــا ذو العينــني يشــري إلـــى أنــه هــو ، الـــمهدي الـــمنتظربيلتحقــون بــذي العينــني ، وأنــا ذو العينــني
وأنـا ذو العينـني فهـؤالء الــمبصرون ، الكمالعني الـجمال وعني الـجالل فهو عني ، ع الـجمال والـجاللـجمَ مَ 

  .زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه يلتحقون بذي العينني بذي الـجمال والـجالل بإمام
بــدأ مــن يــوم الصــحيفة حينمــا قــالوا بــأن اإلمامــة والنبــوة ال  ؟ر بــدأ متـــىوَ أمــا الــدجال الناصبـــي فهــو أعــور والَعــ
الصــحيفة الـــمعروفة ، يفةلنبــوة لــه واإلمامــة لنــا وكتبــوا الصــحا، هلل عليــه وآلــهتـــجتمعان فـــي بيــت مـــَُحمٍَّد صلـــى ا

الرواية موجودة فـي الكافـي الشريف فـي الـجزء الثامن ، فـي رواياتنا وأحاديثنا والتـي يقول عنها إمامنا الصادق
برنـــامج ، الســـقيفةالصـــحيفة التــــي كتبهـــا أصـــحاب ، تـــل الــــحسني يـــوم كتـــب الكتـــاب يـــوم كتبـــت الصـــحيفةقُ 

كتبــوا صــحيفة واتفقــوا عليهــا وهــم الـــمعروفون فـــي رواياتنــا بأصــحاب ،  ي حيــاة النـبـــيـالســقيفة كــان مكتوبــاً فــ
مـن أنــهم قـالوا إن ، بـدأ العـوار مـن هنـاك، الربنـامج بـدأ مـن هنـاك، وهم نفسهم أصحاب السقيفة، الصحيفة

بــدأ العــوار فـــي يــوم الرزيــة فـــي يــوم  ؟بــدأ العــوار متـــى، إلمامــةبيــت مـــَُحمَّد ال تـــجتمع فيــه النبــوة والـــخالفة وا
األعور الدجال الناصبـي ، العوار هنا، فنظروا إلـى الكتاب وتركوا العرتة، الـخميس حني قالوا حسبنا كتاب اهلل

ٌف لر ـخَ حسـبنا كتـاب اهلل ومــَُحمٌَّد صلــى اهلل عليـه وآلـه كـان ينـادي فــي أوسـاطهم إنــي ُمـ :حني قـال، هو هذا
فمـن ، فحني تركوا العرتة بـدأ الــمنهج األعـور، إنـي تارٌك فيكم كتاب اهلل وعرتتـي ويـجمع بني مسبحتبه هكذا

ذا عنــوان األعــور حســبنا كتــاب اهلل هــو هــ، بالكتــاب والعــرتة يالعمــل الـــحقيق، يعمــل بالكتــاب لوحــده أعــور
  .هو هذا عوار السقيفة الواضح الدجال الناصبـي

بتعد عــن قــوة اهلل ســبحانه الــدجال األعــور اليهــودي هــو النــاظر إلـــى قوتــه الـــمُ ، جال األعــور اليهــوديأمــا الــد
هـو هـذا العنـوان  Might is Right عار األمريكــي الــمعروف فــي الثقافـة األمريكيـةلربـما فـي الش  ، وتعالـى
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أمـا فــي الثقافـة األمريكيـة ، الــحق هـو القـوة Right is Mightألنه الشعار الطبيعـي الـذي يقولـه العقـالء 
قطعاً أنـا ، القوة هـي الـحق Might is Right  بسبب تراكم القوى الـهائلة فـي هذه البالد صار الشعار

ي ـالــموجودين فـ ميعـجـوال أقـول بـأن ، بــهذه الطريقـة أبـداً  فكـرال أريد أن أقول بـأن الشـعب األمريكــي كلـه ي
مــن يعــرف األوضــاع فـــي أمريكــا فإنــه ال يقبــل هــذا الكــالم وأنــا ، يفكــرون بـــهذه الطريقــة الـــحكومة األمريكيــة

الوضـــع الــــموجود فــــي داخـــل الواليـــات الــــمتحدة األمريكيـــة لـــيس كـــل األطـــراف ، أيضـــاً ال أقبـــل هـــذا الكـــالم
كـرون مؤسسات معينة هنـاك مفهناك والـجهات تفكر بـهذه الطريقة ولكن هناك جهات هناك مراكز بـحث 

كيــة والـــحضارة األمريكيــة ال تفكــر الثقافــة األمري وإال  ، يفكــرون بـــهذه الطريقــة وهــم قلــة لكــنهم بيــدهم القــرار
عــد وال ألنــه فـــي أمريكــا اآلراء والـــمدارس واألحــزاب والـــمسالك واألذواق كثــرية جــداً ال تُ ، بـــهذه الطريقــة أبــداً 

قـد تكـون ، وهـذا تفكـرٌي أعـور Might is Right لكن هناك مـجموعات تفكـر بــهذه الطريقـة، تـحصـى
ألنـك لـن تصـل إلــى حقـك إال بـالقوة ولكـن أيضـاً  Might is Right حقيقـة فــي بعـض األحيـانهـذه 

Right is Might إلنسان أن يفكر بـهذين الـمنهجني وإال سيكون التفكري أعورالبد ل.  
أمــا حينمــا نفكــر فقــط بــأن القــوة هـــي الـــحق ، حينمــا نفكــر أن الـــحق قــوة وأن القــوة حــق يكــون هنــاك تــوازن

ن مـا أقـوة الـدوالر أال يـذهب الـبعض بـ، قـوة االقتصـاد، قـوة العسـكرة، القوة هـي الــحق، يكون هناك اختالل
موجود علـى الدوالر حينما ننظر إلـى الدوالر فــي الصـفحة األولــى ونقلـب الـدوالر خصوصـاً الـدوالر الواحـد 

فــــي الــــجانب األيســـر ، اآلن إذا تنظـــرون أمـــامكم أمـــام الشاشــة علــــى الــــجانب األيســـر، إلـــى الصـــفحة الثانيـــة
تالحظــون هنــاك هــرم وفـــي أعلـــى الـــهرم ، اآلن تكــرب علـــى الشاشــة، هنــاك لوحــة مرســومة علـــى هــذا الـــجانب

راقبة لـــمُ وهــذه العــني هـــي العــني النــاظرة ا، هــذا الـــهرم هــو هــرم التســلط هــرم الســلطة، هــذه العــني، هنــاك عــني
علـــى  هنــاك مــن يقــول بــأن فـــي هــذا الرمــز وفـــي هــذا الشــعار داللــةٌ  عــنٌي واحــدة، طلعة علـــى األمــورالرائيــة الـــمُ 

قـد يصـدق وقـد ، علــى األعـور الـدجال األمريكــي عالمـةٌ كـي فــي الفكـر األمريكــي العوار فـي االقتصاد األمري
وأنـا هنـا ال أريـد أن أذهـب  ، يـخلو هذا الرسم من معنــى وال، سم من داللةٍ ر ال يصدق ولكن ال يـخلو هذا ال
قد تكون لـهذه الرمـوز شـيء مـن الـمعانــي لكـن ال إلــى ، غالـي البعض فيهاكثرياً فـي قضية شرح الرموز التـي يُ 

من الـدجال ، إذاً هذه لـمحات من الدجال، غالـي البعض فيها فيجعلها األساس فـي كل شيءالدرجة التـي يُ 
وهـذه لــمحات ، الدجال الناصبـي والدجال اليهودي وهو دجال النصارى واليهود فـي نفـس الوقـت، ـيالشيع

ستخرجات وتــحدثت عـن الـخراسانــي ومـرت علينـا أيضـاً بعـض الــمُ ، من معنـى العوار وأنه أعور هذا الـدجال
  :الكالم بـخصوصه راسانـي لكن أهم شيء تـحدثت فيه عن الـخراسانـي واآلن أعيدالـجفرية عن الـخُ 

 -هذا هو الـجزء الستون مـن بــحار األنـوار الروايـة الــمنقولة عـن اإلمـام الصـادق وروي بأسـانيد بعـدة أسـانيد 
 - ويــأزر -هنــا مكتـوب  - عــن اإلمــام الصــادق حينمــا ذكــر الكوفــة وقــال: ستـــخلو كوفــة مــن الـــمؤمنين
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يــأزر يعنـــي يــؤازر ، ال معنـــى لـــها فـــي الروايــةيــأزر الصــحيح هــو يــأرز ألن يــأزر مكتــوب وفـــي بعــض الكتــب 
 -يــأرز يعنـــي يــنكمش ، بينمــا الروايــة تريــد أن تقــول بــأن العلــم ســينكمش كمــا تــنكمش الـــحية، يســاعد يعــني

واضـح ، كما تنكمش الـحية وليس كما تأزر  - كما تأرز الـحية -يعنـي ينكمش العلم  - ويأرز عنها العلم
بـمعنــى الكلمـة فاشـتبه  ـمخطوطة األصـلية لــم يكـن عالـ ـماً للذي كتب النسـخة الـيعنـي من خالل الطباعة أو 

كما تأرز الـحية فـي  -يعنـي ينكمش عن الكوفة  - ويأرز عنها العلم -عليه أن النقطة موجودة علـى الراء 
تعبـري جـداً  - ثـم يظهر العلـم ببلـدٍة يقـال لــها قـم -يعنـي كأن العلماء والعلم ينكمش يـختـفـي  - جحرها

الـذي ، والعلـم موجـود فــي األذهـان، الــمدارس موجـودة فــي النجـف، دقيق ألن الكتب موجـودة فــي النــجف
انكمــش هــم العلمــاء خرجــوا مــن النجــف أو اختفــوا ضــيعوا أنفســهم داخــل النجــف وعملــوا بالتقيــة الشــديدة 

ظهـر تـأرز الــحية فــي جحرهـا ثــم ي   ستـخلو كوفة مـن الــمؤمنين ويـأرز عنهـا العلـم كمـا -الـمضاعفة جداً 
ضل حتــى ال يبقــى فــي الرض مستضـعٌف فــي الـدين قال لـها قم وتصير معدناً للعلم والف  العلم ببلدٍة يُ 
يعنـي هذه األحداث فـي زمٍن قريب كمـا  - جال وذلك عند قرب ظهور قائمناخدرات فـي الـح  حتـى الـمُ 

ألـيس هــذه األوصــاف اآلن تــحدث فـــي أيامنــا هـذه ومــا حــدثت ، قلـت عصــر الظهــور مـرادي العصــر القريــب
يعنـي أن الفكر وأن العلم ينتشـر  - فيجعل اهلل قم وأهله قائمين مقام الـحجة -فـي األزمنة القديـمة للعلم 

فيجعــل اهلل قــم وأهلــه  -ي ـالـــمراد العلــم الشيعــ، مراد الفكــر الشيعـــيالـــالـــمراد مــن الفكــر ، مــن هــذه الـــمدينة
 جة ولوال ذلك لساخت الرض بأهلـها ولـم يبقـى فـي الرض حجـة فيفـيا العلـم منـهئمين مقام الـحُ قا
إلــى سـائر الـبلد فــي الــمشرق والــمغرب فيـتم حجـة اهلل علــى الــخلق حتــى ال يبقــى أحـٌد  -من قم  -

اهلل وسخطه علـى العباد لن علـى الرض لـم يبلغ إليه الدين والعلم ثـم يظهر القائم ويسير سبباً لنقمة 
ــاهلل ال ينــتقم مــن العبــاد إال بعــد إنكــارهم حُ  جــة اهلل أي بعــد إنكــارهم حُ  - ًة أو بعــد إنكــارهم حجتــهج 

  .الرواية واضحة وصريـحة، سبحانه وتعالـى
رجــٌل مــن أهــل قــم يــدعو النــاس إلـــى الـــحق يـجتـــمع معــه قــوٌم كزبــر  -والروايــة الثانيــة عــن إمامنــا الكــاظم 

ـــحديد ــاح العواصــف وال  -زبــر جـــمع زبــرة أو زُبــرة وهـــي قطعــة الـــحديد الكبــرية الثقيلــة  - ال ال تزلـــهم الري
الرواية تتـحدث عن رجل من أهل  - ون من الـحرب وال يـجبنون وعلـى اهلل يتوكلون والعاقبة للـمتقينيـمل  

ذه األوصاف وهذه األحداث إذا أردنـا أن ه، قم يدعو الناس إلـى الـحق وتتـحدث عن قـم منـها ينتشر العلم
كــل الــذي حــدث اآلن فـــي عصــرنا بســبب وجــود ،  ننظــر إلـــى تــأريخ قــم مــا حــدث مثــل هــذا فـــي تــأريخ قــم

هــذه الـــحوزة  ؟أتـدري كــم هـو عمــر الـــحوزة العلميـة فـــي قـم، كـل الــذي ظهــر مـن قــم،  الــحوزة العلميــة فــي قــم
اآلن ، سـنة 71 :هـجري يعنـي إلـى هـذا الوقـت عمرهـا 1330 :هذه الـحوزة تأسست سنة، اآلن الـموجودة
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وبالضـبط بـدايات تأسـيس الــحوزة  ، بالضـبط 71الناتج  1330ننقص من عندها  1331إذا نـحسب من 
الشـيخ عبـد الكريــم الــحائري  ، نـحن اآلن فـي األيام األخرية من شـهر شـعبان، كان فـي نـهايات شـهر رجب

جـاء إلـــى ، 17الــمبعث يـوم ، للــهجرة أيـام الــمبعث 1330 :خـر شــهر رجـب ســنةكـان فــي مدينـة آراك أوا
جــاء الشــيخ ، زيــارة مدينــة قــم وهنــاك تفصــيل فـــي الـــموضوع اآلن الوقــت ال يكفـــي ألن أدخــل فـــي التفاصــيل

، للـــهجرة جــاء مــن مدينــة آراك 1330عبــد الكريـــم الـــحائري إلـــى مدينــة قــم فـــي نـــهايات شـــهر رجــب ســنة 
د و حـد ،حينمـا أقـول ال تبعـد كثـرياً يعنــي ال تبعـد مئـات الكيلـومرتات، ينة آراك ال تبعد كثرياً عن مدينة قممد

كيلــو مــرت مدينــة آراك تبعــد عــن   140أقــل مــن ، فـــي هــذا الـــحدود يعنـــي، أقــل، كيلــومرت تقريبــاً أكثــر  130
  .مدينة قم

أهـل قـم وكانـت الــمدارس  للزيـارة فاجتــمع عليـه جاء من مدينة آراك إلـى مدينة قم فــي نــهايات شــهر رجـب
السـيد الـخمينــي ، السيد الـخـمينـي ينقل الـمدرسة الفيضية التـي هـي مـن أهـم مـدارس مدينـة قـم، ذاكقليلة آن

يقول لـمَّا جئنا فـي بداية تأسيس الـحوزة فـي ذلك الوقت وكان فــي شـبابه فــي أوائـل شـبابه كـان الــحشاشون 
كـانوا فــي هـذه ،  يدمنون علـى شرب الرتياق والذين يعنـي يشـربون الغليـون اإليرانــي النارقيلـة يعنــي الذين يعنـي

الـــمدرسة وكانــت الـــمدرسة خربــة والســيد الـخمينـــي مــع مـــجموعة مــن الطلبــة بتخطــيط مــن الســيد الـخمينـــي 
دينـة قـم صـغرية جـداً الــمدارس الــمدرسة الفيضـية يعنــي كانـت م، تبـت الــمدرسةأخرجـهم بالقوة وبعد ذلك رُ 

النــاس أصــروا علـــى الشــيخ عبــد الكريـــم الـــحائري أن يأتـــي إلـــى قــم ، الدينيــة كانــت مـــهملة عــدد الطلبــة قليــل
وفعـــالً اســـتخار وكانـــت االســـتخارة بـــالقرآن وخرجـــت االستــــخارة تـــأمره بالـمجــــيء إلــــى قـــم وجـــاء إلــــى قـــم 

الربنـامج الـذي  1331ونــحن اآلن  1330 :يعنــي سـنة، ريــخهاوتأسست الـحوزة ولـها تفصيل كالم فــي تأ
 1330 :ســنة ؟جــرى فـــي قــم هــذا الربنــامج التغيــري الـــهائل بعبــارة أخــرى متـــى بــدأ الســيد الـخمينـــي نشــاطه

يعنـي بقـي حدود خــمسة عشـر سـنة فــي  1344 :الشيخ عبد الكريـم الـحائري توفـي سنة، تأسست الـحوزة
  .خـمسة عشر سنة وتوفـي وتأسست الـحوزة 1344إلـى  1330من ، مدينة قم

 1370 :الـــــمرجعية آلــــت بعــــد الشــــيخ عبــــد الكريـــــم الـــــحائري إلـــــى الســــيد حســــني الربوجــــردي وتوفـــــي ســــنة
نشــاطه العرفانـــي بــدأ ، نشــاطه الفكــري والعقائــدي، نشــاطه السياســـي، الســيد الـخمينـــي بــدأ نشــاطه، للـــهجرة

، بــدأ يتـجلـــى بشــكل واضــح، يعنـــي بعــد وفــاة الشــيخ الـــحائري بـــخمس ســنوات 1310 :يتجلـــى منــذ ســنة
حوزة كأنــــها أسســـت ألجـــل هـــذا يعنــــي هـــذه الــــ، يعنــــي الــــمشروع القـمــــي بعـــد تأســـيس الــــحوزة بعشـــرين ســـنة

، ويعمـل علــى مسـتويات، اإلمـام الــحجة يعمـل، الــحسن العسـكريبـن  وع وهنا تلحظ أصابع الـحجةالـمشر 
الروايـة فــي الكافــي الشـريف  ، ةج  البد مـن وجـود الــحُ  ؟اإلمام ما فائدته، حني يسألون األئمة ئدة اإلمامما فا

إذا مـا نقـص الــمؤمنون شـيئاً أتــمه اإلمـام وإذا مـا زادوا شـيئاً ، كـي إذا ما نقـص الــمؤمنون شـيئاً أو زادوا شـيئاً 
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مشـروع الرايـات ، تالحظـون أن كـل شـيٍء خـرج مـن قـم، قطعاً فـي األمـور األساسـية والضـرورية، حذفه اإلمام
حجية قـم كمـا فــي الروايـة التــي ، الـمشروع الشيعـي السياسـي العسكري الفكري، مشروع الـخراسانـي، السود

هــذا الرجـل الــذي يـــخرج مـن قــم فيــدعو النـاس إلـــى الـــحق البـد لــه مــن قاعـدة هــذه القاعــدة مــن ، مـرت علينــا
  .د الكريـم الـحائري من دون علٍم بذلك قطعاً ها الشيخ عبئهي ؟هائهي

اإلمـــام الــــمعصوم يعمـــل فــــي مســـتوى اللطـــف الــــجلي واللطـــف ، هنـــا يبـــدأ اللطـــف الـخفــــي لإلمـــام الــــمعصوم
أنا هنا ال أريد أن أمدح السيد الـخمينـي قـد يتصـور الـبعض أننــي أريـد أن ، هنا يبدأ اللطف الـخفـي، الـخفـي

أنا ال أعتقـد بـأن السـيد ، حقيقةالـالـحديث حديث ، ي علـى حساب علماء آخرين أبداً أمدح السيد الـخمينـ
الـخمينـــي كامــل ال خطــأ عنــده وال أعتقــد بــأن مشــروع الســيد الـخمينـــي مشــروع كامــل ال خطــأ فيــه ألنــه ال 

ي ال أعتقــد والعلمــاء اآلخــرون حتـــى الــذين اختلفــوا مــع الســيد الـخمينـــ، يوجــد أحــد كامــل إال اإلمــام الـــحجة
مســألة الـــحق والباطــل والصــواب ، بــأن الــذين اختلفــوا مــع الســيد الـخمينـــي كــل مــا قــالوه هــو لــيس صــحيحاً 

حقيقة ال يـهمنـي هذه قضـية التــحاسد بـني العلمـاء وال يـهمنــي فـالن الـأنا أبـحث عن ، والـخطأ قضايا نسبية
  .بـحث عن إمام زمانـيأنا أ، أنا أبـحث عن أهل البيت، قال كذا وعالن قال كذا

أنتم باهلل عليكم فكروا معـي بـهذه الطريقة قم مدينة ال شيء فيها فجأًة تنشأ فيها حوزة وتنشأ بـهذه الطريقة 
يأتــي ، يأتـي الشيخ عبد الكريـم الـحائري وباستـخارة يؤسـس الــحوزة بعـد عشـرين سـنة يبـدأ الـخمينــي يتــحرك

لكــن تبــدأ ، تبــدأ مرجعيــة الســيد الـخمينـــي ومرجعيــة مراجــع آخــرين 1370 :الســيد الربوجــردي ويتوفـــى ســنة
أحــداث  73، 71، 1371 :أقــوى األحــداث كانــت ســنة، الثــورة هنــا بعــد وفــاة الســيد الربوجــردي مباشــرةً 

للـــهجرة  1370توفـــي فـــي شــوال  1370وفــاة الربوجــردي  فـــي هــذه الفــرتة بعــد، س عشــر مــن خــردادامالـــخ
كانــت الشـــرارة ، 1373 :والتـــي توافـــق 1713 :الـــخمينية بعـــد وفــاة الســـيد الربوجــردي ســـنةوبــدأت الثـــورة 

وفــي ، بدأت الثورة اإلسالمية بذلك اإلطار الواسع والواضـح، الـخامس عشر من خرداد، خرداد 14الكربى 
 هــب إلــى النجــفوبعــد ذلـك ذ ـى تركيــا إلــى مدينــة بـورس الرتكيـةفرر ونفــي الســيد الـخمينــي إلـذلـك الوقـت ُســ

السـيد الـخمينــي  1330اآلن احسـبوا معــي يعنــي الــحوزة العلميـة فــي قـم ، وبدأت الثورة تغلـي إلـى أن رجـع
الســـيد ، 1310 :ل طالبـــه الـــذين وقفـــوا معـــه وســـاندوا الثـــورة وقـــادوا الثـــورة مـــن ســـنةشـــكر بـــدأ نشـــاطه وبـــدأ يُ 
ولكن بـحسب ما هو مـذكور فــي األحـداث ، بل ذلكبل ربـما ق 1310 :عد رجاله منذ سنةالـخمينـي بدأ يُ 

يعنــي الــمشروع أساسـاً لتأسـيس الــحوزة ، 1310 :التأريـخية أن السيد الـخمينـي بدأت معالــم مشـروعه سـنة
، ف قبــل ألـف ســنةلـرأنـتم فكــروا معــي هــذه روايـات موجــودة فــي كتــاب أُ ، ده  ـمَ هـو هـذا الـــمشروع القمــي الـُمــ

تنبــؤات متنبئــني لكــن الشــيخ  ،لـمجلســـي ينقــل عنهــا حتـــى لــو كانــت هــذه ليســت روايــاتالشــيخ ا، تــاريخ قــم
 1111 :خ الـــمخطوطة والشــيخ الـمجلســـي توفـــي ســنةَســالـمجلســـي كتبـــها فـــي كتابــه وهـــي موجــودة فـــي النُ 
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 سـنة مـن وفـاة الشـيخ الـمجلســي يعنــي 311، مئة سـنةـأكثر مـن ثالثـ، إلـى اآلن 1111وأنت أحسب من 
قيلــت فـــي الزمــان ، أقــوال فــوالني، ت متنبئــنيوايــات عــن األئمــة تنبــؤاهــذه الروايــات علـــى فــرض أنـــها ليســت ر 

كيــف تصــدق وتنطبــق بـــهذا الشــكل ،  ســنة لـــمَّا توفـــي 311الـمجلســـي صــار ، الــذي عــاش فيــه الـمجلســـي
اضـحة وأدلـة واضـحة تشـري إلــى ن و ألـيس هـذه قـرائ،  القـويوبــهذا الشـكل البـنير ، الواضح والصريح فـي زماننـا

  ؟ت الـحوزة ألجل هذا الرجل وألجل هذا الربنامجج من قم وأن الربنامج بتمامه أنشئل الذي يـخر هذا الرج
 10و 44يعنـي ما بني ، 1344توفـي الـحائري ، 1330الـحوزة ، بدأ برنامج الـخمينـي 1310 :منذ سنة

وربــما بــدأ ، ة مـن تأســيس الــحوزة بــدأ الـخمينــي مشــروعهمس سـنوات بعــد وفـاة الـــحائري بعـد عشــرين سـنـخـ
 :ـى مشـروعه بشـكل واضـح فــي سـنةوتـجل ـ، 1310الـخمينـي قبل ذلك بفرتة أيضاً ولكن مع الـمؤرخني منذ 

فـي شباط رجع السيد الـخمينـي إلـى إيران ليتجلــى مشـروعه  1777 :وسنة، فـي إلـى تركياولذلك نُ  1373
  :وقال كلمته فـي الساعات األولـى التـي وصل فيها إلـى طهران، بشكل أوضح وبشكل جلـي جداً 

الـذهب أو علــى  نـحن نقدم هذه الدولة إلـى صاحبها الصلـي علـى طبـٍق مـن الفضـة أو علــى طبـٍق مـن
اآلن تــذكرت الكــالم ، أنــا اشــتبهت فـــي النقــل، ل نقــدمها علـــى طبــٍق مــن اإلخــالصقــا .طبــٍق مــن اإلخــل 

هـذا نـص كالمـه رضـوان  .قدم هذه الدولة إلــى صـاحبها الصلــي علــى طبـٍق مـن اإلخـل ن :قال، بنصه
 رائنأنـا قلـت بأننـا ال نسـتطيع أن نقطـع وإنــما هــي قـ، كل هذا قرائن نـحن نبـحث فـي قرائن،  اهلل تعالـى عليه

حينمــا تقــرأ تــأريخ وتعــرف تــأريخ حــوزة قــم بـــهذا الشــكل وأنــا بينتــه ، الواقــع يصــدقها قــرائنتالحظــون  ولكــن
بشــكل ســريع لــو كنــت أدخــل فـــي التفاصــيل ومــا هــو حــال الســيد الـخمينـــي وكيــف كــان يعمــل وكيــف كــان 

منـذ ، يــحمل مشـروعاً فــي داخلـهس ألتضح لكم بأن السيد الـخميـنـي كـان منـذ أول مــجيئه إلــى قـم هـو رر دَ يُ 
ـــــى لشــــبابه منــــذ البــــدايات الســــيد لكننـــــي مــــا دخلــــت فـــــي التفاصــــيل الدقيقــــة والـــــجزئية لـــــحياة ، األيــــام األول

وفــي كـواليس الــحوزة  وإال لـو أردت أن أدخـل فــي التفاصـيل، الكالم لـيس منعقـداً لــهذا الــمطلب، الـخمينـي
درسني وكيــف نشــأت الـــحوزة والـــمدارس ستتضــح ـمراجع والعلمــاء والـــمُ ذاك وفـــي تفاصــيل حيــاة الــالعلميــة آنــ

  .ت ألجل هذا الـمشروعاضحة جداً من أن هذه الـحوزة أنشئلكم صورة جلية و 
ـوهذه القضايا قضـايا تــحتاج إلــى إنسـان مُ ، ومرت علينا الروايات فـي الـخراسانـي وفـي قم ف فــي البحـث نص 

إيـران ، يد شخصاً فـي إيران أو منهجـاً سياسـياً معينـاً فــي إيـران أبـداً ال أريد أن أؤ  ا هناأن، بعيداً عن العواطف
، فيهـا وفيهـا ولفيهـا حـقٌّ وباطـل كبقيـة الـد، فيهـا خطـأٌ وصـواب، دولة من الدول اإلسالمية فيها ظلٌم وعدل

يـه مــخلصاً قـد يكـون الفقوإنــما نعتقـد ، ا ال نعتقد بدولٍة معصـومة وال بــحاكٍم معصـوم وال بفقيـٍه معصـومنألن
والــمسئول صـادقاً ولكنـه قـد  وقـد يكـون ذاك وذاك، وقـد يكـون العالــم مــخلصاً ولكنـه يشـتبه، ولكنـه يــخطئ

أنـا أبــحث عـن ، أنا هنا ال أريد أن أمـدح دولـًة أو جهـًة أو نظامـاً ، كل هذه األمور يـمكن أن تـجري،  يـُخدع
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مـا يقـع فــي هـذا الطريـق فإنــي أبــحث عنـه وإنــي ، لــي بـأي شـيءٍ إمامـي ال أبــحث عـن شـيٍء آخـر ال عالقـة 
وإذا وجدت بـاطالً ، إذا وجدت حق اً فـي هذا الطريق فـي طريق إمامـي فإنـي أدافع عن هذا الـحق، أدافع عنه

لـيهم القضـية مـن أولــها إلــى آخرهـا مـع مــَُحمٍَّد وآل مــَُحمَّد صـلوات اهلل وسـالمه ع، فإنـي أرفض هـذا الباطـل
 .أجـمعني

الشيخ مهدي زيـن العابـدين النـجفــي رضـوان اهلل ، قد يقع فـي هذا السياق أيضاً ما نقله الشيخ زين العابدين
هــذه الطبعــة طبعـــة دار ، وهــذا هـــو الـــجزء األول مــن كتابــه بيـــان األئمــة، تعالـــى عليــه فـــي كتابـــه بيــان األئمــة

فصــل أو بـــاب   311 :فـــي صــفحة، جريـهــ 1314 ،مـــيالدي 1003: الطبعــة األولـــى ســنة، قــم، الغــدير
األخبار عن انتهاء الرئاسة العامـة للــحوزة العلميـة ان الـخامس والعشرون من العالئم البي :كامل تـحت عنوان

ــــنجف األشـــرف للســـيد الـخوئــــي مـــد ظلـــه ــــجملة، فــــي ال ــــمقصود انتهـــاء الرئاســـة بال الـــذي يعـــرف تـــأريخ ، ال
ـــمرجعيات لـــم يشــهد النـــجف ، رجعيــة الســيد الـخوئـــيي التـــأريخ الشيعـــي مرجعيــة كســعة موال حتـــى قــم فـــ ال

أوســع مرجعيــة فـــي التــأريخ هـــي مرجعيــة الســيد الـخوئـــي للظــروف وإال مــا كــان للســيد الـخوئـــي يــد فـــي هــذا 
شـيعة فــي كـل د الرَّ الظروف السياسية والزمانية ونشوء الـجمهورية اإلسالمية والنظام البعثـي الـذي َشـ، االتساع

  عوامــل بـــمجموعها مــعكــل هــذه ،  اتـــجاه وانتشــار الـــمدارس ووســائل االتصــال والتغــري الــذي طــرأ علـــى العالـــم
مرجعيــة ، الســيد الـخوئـــي كــان لــه طلبــة كثــريون انتشــروا فـــي مـــختلف بقــاع العالـــم، طلبــة الســيد الـخوئـــي كثــرة

الــــمرجعيات بـــل ربــــما هــــي أوســـع الــــمرجعيات فــــي التـــأريخ الســـيد الـخوئــــي مرجعيـــة واســـعة جـــداً مـــن أوســـع 
الشيعـي ال مر مثلها وال اعتقد أنه يأتـي بعـد مرجعيـة السـيد الـخوئــي مرجعيـة بــحسب الــمنظور وإال نــحن ال 

  .خفـي األيامنعلم ماذا تُـ 
أيضـاً  وهـو، ي هـذا البـابن أقـرأ مـا جـاء فــالباب طويل أنا ما أستطيع أ، الشيخ زين العابدين فـي هذا الباب

هـــذه ، غــة الفارســيةلمكتوبـــة بال، هــذه الرســالة جـــواب مــن الســيد الـخوئــــي بـــخط الســيد الـخوئـــي أورد رســالة
ة  نـيهذا شـخص كتبهـا مـن مد، الرسالة يؤيد فيها السيد الـخوئـي بعض الـمعانـي التـي جاءت فـي هذا الفصل

السـيد الـخوئــي أيـد هـذه ، لومات الـواردة فــي هـذا البـابكرمان يسأل السيد الـخوئـي عـن صـدق بعـض الــمع
ربــما الطبعـات التــي تسـبق ، الـمعلومات وهذه الرسالة ينشرها الشيخ زين العابدين فـي كتابـه فــي هـذه الطبعـة

  ؟ماذا ذكر الشيخ زين العابدين فـي هذا الباب، هذه الطبعة ما موجودة فيها هذه الرسالة
أن آخـــر مــــجتهد مقلـــد عـــام يكـــون فــــي  -تـــاٍب مــــخطوط بأنـــه مـــن عالئـــم الظهـــور أوالً ذكـــر روايـــة عـــن ك

السيد علـي بن  هو السيد أبو القاسم -وبعده ال يكون مـجتهد مقلد عام فـي كل مكان يقلد  - النـجف
كثـر مـن حادثـة عـن علمـاء ثــم ذكـر أ، ذكر رواية عن كتاٍب مـخطوط الشـيخ زيـن العابـدين - أكبر الـخوئـي
هـي من عالئم  ضالء التقوا باإلمام الـحجة عياناً مباشرًة وهو أخربهم بأن مرجعية السيد الـخوئـيوأشخاص فُ 
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، قطعاً ال يوجد ربط بني مرجعية السيد الـخوئــي وبـني الظهـور، ظهور إال بعد هذه العالمةالظهور وال يكون 
جـد عالقــة ال يشـتبه الــبعض فرييـد أن يــربط ال تو ، يعنــي أحــداث تأريــخيه تـــجري، هـذه عالمــة مـن العالمــات

وإنـــما ، ال عالقــة لـــهذا الـــموضوع بـــهذا الـــموضوع، ـجريات مرجعيــة الســيد الـخوئـــي وبــني ظهــور اإلمــامبــني ُمــ
فذكر الشيخ زين العابدين رواية وذكر نقل حادثتني ونقل مـجموعة من الـمنامات ، هـي عالمة من العالمات
ونقــل هــذا الكــالم ، بــأن مرجعيــة الســيد الـخوئـــي :خالصــة الكــالم، ا أخــرىأشــيئوذكــر ، فـــي هــذا الـــخصوص

بأن ظهور اإلمام صلوات اهلل وسلمه عليه إنـما هو  :عن السيد الـخوئـي بعد أن صدق هذه الـمعانـي قال
هــذا ، وقطعــاً الســيد الـخوئـــي هنــا ال يـــخرب عــن الغيــب وإنـــما يـــخرب عــن الــذين أخــربوه .يكــون بعــد مرجعيتــه

ع علـــى هــذه التفاصــيل مــن يريــد أن يطل ــ، مــرادي مــن نقــل كــالم الســيد الـخوئـــي بواســطة الشــيخ زيــن العابــدين
خالصــة الكــالم أن مرجعيــة الســيد الـخوئـــي عالمــة مــن  ؟خالصــة الكــالم مــا هـــي، يـــمكنه أن يراجــع الكتــاب
قـد نقبـل هـذا الكـالم حتــى ، ـي أيامنـاوهذا حدٌث عشناه ورأينـاه فــي زماننـا وفـ، العالمات من عالئم الظهور

لـو لــم تتضـح عنـدنا الصـورة واضـحة عـن مصـادر هــذا الكـالم بشـكٍل جلـيٍّ واضـح قـد نقبلـه باعتبـار أن كثــري 
مـن األحـداث والوقــائع التــي مـرت تشــري إلــى أن هــذا العصـر هـو عصــر الظهـور وقـد تـــحققت وموجـودة فيمــا 

 أيضاً؟!  بيننا فلماذا ال تكون هذه القضية صادقة
راسانـــي وعــن الــجانب أو الـــجهة الثانيــة التـــي تــحدثت عنهــا وهـــي الروايــات فتـــحدثت عـن الــدجال وعــن الـخُ 

شــخاص فضــالء وعلمــاء عــن أنـــهم رأوا أريــد أن أتـــحدث عــن عــدة نقــوالت وأل فيانـــي وعــن اليمانـــي والالسُ 
ضـية وإال عنــدي معلومـات وتفاصــيل عــن ال أريــد الــدخول فــي هــذه الق، شخصـاً فـــي سـوريا بـــهذه األوصـاف

ال أريـد الـدخول ، يـمكن أن تقبل ويـمكن أن تـرد، وهذه القضية فيها نقاش يـمكن أن تناقش، هذه الـمسألة
 فـي هذه القضية وفـي هذه التفاصيل. 

قضـــية إنــــما تــــحدثت فــــي اجلهـــة الثالثـــة فــــي قضـــية الوجـــدان الـجمعــــي وفــــي قضـــية الوجـــدان اإلنسانــــي وفــــي 
وأشـــرت إلــــى مــــجموعة مـــن القـــرائن ، الوجـــدان اإليـمانــــي ومـــا يـــدور فــــي أذهـــان النـــاس وفــــي الوســـط البشـــري

تـــحدثت فـــي هــذا الـــموضوع مــن أن الوجــدان اإلنسانـــي والوجــدان اإليـمانـــي ، دت مـــجموعة مــن الكتــبوأور 
عـــن  وحـــني أتــــحدث، عليـــه يشـــري إلــــى أننـــا فــــي عصـــٍر قريـــب مـــن عصـــر ظهـــور إمامنـــا صـــلوات اهلل وســـالمه

الوجدان اإلنسانــي ال يتــحدث عـن اإلمـام الــحجة وإنــما يتــحدث عـن نــهايٍة سـعيدٍة إن الوجدان اإلنسانـي ف
يتـحدث عن األحداث الكربى التـي تغري مسرية العالـم فنـحن نـجد ما وصل إليـه الوجـدان اإلنسانــي ، للعالـم

هـذا الكتـاب كمـا قلـت أمـس كتـاب نوسـرتداموس باللغـة اإلنكليزيـة ، ـيطابق مـا وصـل إليـه الوجـدان اإليـمانـيُ 
بأنـه هـذا ، إلــى آخـر مـا ذكـروه The Best Selling :هو مـن أكثـر الكتـب مبيعـاً فــي العالــم وهنـا كتبـوا

مـن أكثــر ، مـن أكثـر الكتــب مبيعـاً لــمؤلفه الــذي لـه الـــخربة العاليـة فــي الـــحديث والتــحقيق عـن نوســرتداموس
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أخـذ نــماذج مـن هـذا ، ميةلكـربى التــي تغـري الــمسرية العالــألنه يتـحدث عن األحداث ا ؟الكتب مبيعاً لـماذا
هــذه النســخة الـمرتجـــمة لرباعيــات نوســرتداموس أو كتــاب ، نصــوص مــن هــذا الكتــابنـــماذج مــن ، الكتــاب

لــيكن ، ر مــن اســم لـــهذا الكتــابالرباعيــات أو التنبــؤات أو القــرون العشــرة أكثــونه القــرون العشــرة كمــا يســـم
، مـيالدي 1444 :أو انتشار لـهذا الكتاب انتشـر سـنة ؟كتاب ونشر أتدري أي سنةع  ب  معلوماً أول طبعة طُ 

قطعـاً هـو كتـب ، خــمسة قـرون، سـنة 400قريـب مـن ، سـنة 400يعنـي ما يقـرب مـن ، 1011نـحن اآلن 
  .ميالدي 1444 : الناس كان سنةهذه التنبؤات قبل هذا التأريخ ولكن أول انتشار له بني

م الكتـاب إلــى هـو قس ـ، يعنـي الفصل الثانـي ،ال، طبعاً القرن الثانـي ليس الـمراد قرن زمانـي، فـي القرن الثانـي
 :17انــــي فــــي الرباعيـــة الـمرقــــمة يعنــــي فـــي القـــرن الثانــــي يعنــــي فــــي الفصــل الث، قــرون ال عالقـــة لــــها باألزمنـــة

وحينما يتـحدث عـن الرجـل الشرقــي هـو يتــحدث عـن ذلـك الـذي  - الشرقـي من حاضرتهسيخرج الرجل 
ســيخرج الرجــل  - فـــي كــل تنبؤاتــه نوســرتداموس فـــي الكتابــة ولــه خــربةســيحكم العالـــم للــذي يعــرف طريقــة 

، مكـــة عاصـــمته ؟فـــأي عاصـــمٍة لــــهذا الرجـــل الشرقــــي، الــــحاضرة يعنــــي العاصـــمة - الشرقــــي مـــن حاضـــرته
ســيخرج الرجــل الشرقـــي مــن حاضــرته وســيعبر جبــال البنــين ليــرى  -صــمة اإلســالمية األولـــى مكــة العا
جفرية فـــي كتــاب ستخرجات الـــومــر علينــا فـــي الـــمُ  - ســيعبر مــن خــلل الســـماء والبـــحار والثلــوج، فرنســا

هــذه الـمعانـــي مــن ألنــه هنــاك مــن يقــول بــأن نوســرتداموس اســتخرج ، الـــمفاجأة مــا يشــري إلـــى هــذه الـمعانـــي
ـــي مــن حاضــرته  -سأوضــح هــذا الـــمطلب ، الـــجفر العلــوي مــن الـــجداول الـــجفرية ســيخرج الرجــل الشرق
سـيعبر مــن خـلل الســماء والبـــحار والثلـوج وسيضــرب بعصـاه كــل ، وسـيعبر جبـال البنــين ليـرى فرنســا

  مأل األرض قســطاً وعــدالً لــي، سينفـــي الظلــم مــن كــل مكــانو ، ألنــه سيبســط العــدل فـــي كــل مكــان - النــاس
مـا لــم يضـرب بعصـاه كـل النـاس يعنــي مـا لــم يفـرض  سـطاً وعـدالً فكيـف يــمألها ق، كما ملئت ظلماً وجـوراً 

ة وعصـا العلـم وقـد تكـون عصـا جَّ العصـا قـد تكـون عصـا الــحُ ، قوانينه ويقيم حجته هذا الـمقصود مـن العصـا
 وسيضرب بعصاه كل الناس. - القوة

، هانـــيبال يعتــرب العــدو األول ألوربــا القديـــمة - ي آلـــهة هانـــيبال الـــجهنميةرجــٌل يحيــ :لثالثــنيفـــي الرباعيــة ا
الفينيقيــون فـــي أصــلهم جــاءوا مــن ، والفينيقيــون كــان يـــمثلون الـــحضارة الشــرقية، وهانـــيبال هــو قائــد الفينيقيــني

ذلــك إلـــى قرطــاج أو قرطاجنــه وهـــي فـــي الـــحضارة الفينيقيــة األولـــى كانــت فـــي لبنــان ثـــم انتقلــت بعــد ، لبنــان
الـحضارة األوربية وكانت فينيقيا فـي  رق،كان يؤ  نهقرطاج قيني الـهانيباليني كانتالفين وكانت عاصمة، تونس

اليونـــانيون يــــخافون مـــن ، ك أكثـــر تطـــوراً وأســـلحتهم أكثـــر تطـــوراً وكـــان الرومـــان وكـــان اليونـــانذاقرطاجنـــه آنـــ
رعـب  -يعنــي الــمخيفة  - يبـال الــجهنميةنرجٌل يحيـي آلــهة ها -ذه الرموز هانيبال لذلك هو يستعمل ه
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 - ي آلــهة هانــيبال الــجهنميةرجٌل يحيـ -ألنه كان اإليطاليون واليونانيون مرعوبني من هانيبـال  - البشرية
سـيخاف هـذا السـالح الفتـاك الـذي منـه ، ومـر قبـل قليـل الــحديث عـن الصـارخ، مـن الشـرق يعنـي رجٌل آتٍ 

ي رجـٌل يحيـ -الـُهدنة مع اإلمام مر قبـل قليـل فــي الــمستخرجات الــجفرية ، الروم ويطلبون الـهدنة مع اإلمام
حف ال تـحكــي عمـا هـو أسـوأ عب البشـرية ال رعـب بعدئـٍذ أبـداً كمـا أن الُصـآلـهة هانـيبال الـجهنمية رُ 

باتــجاه الـروم باتــجاه الشـرق  ؟يـن تبـدأ الــحركةمـن أ - سيأتـي إلـى الروم مـن خـلل بابـلثـم ، فـي الـماضـي
  .والغرب من بابل من الكوفة

فــــي الكســـوف  - ؟متــــى - حينمـــا يكـــون هطـــول الــــمطر نـــادراً  :فــــي الرباعيـــة الرابعـــة، الثالـــث فــــي القـــرن
! ألــيس هنــاك مــن تغــرٍي فلكـــي عنــد ؟ألــيس هنــاك مــن كســوف وخســوف فـــي غــري موعدهـــما - والـــخسوف

 - حينما يكون هطول الـمطر نادراً فـي الكسوف والـخسوف لن يكونا بعيدين عن بعضهما -! ؟ظهوره
البـرد والــجفاف والــخطر حـول الــحدود حتــى فــي  -واحـد متقـاربني  يعنـي الــخسوف والكسـوف فــي آنٍ 
  ؟أيُّ مكاٍن جاء منه الوحـي - الـمكان الذي جاء منه الوحـي

كــل هــذه تشــري إلـــى أي   - وبــرج الســد، الزهــرة، الشــم ، الـــمري ، العربـــيالميــر  :فـــي القــرن الـــخامس
هـذه كلهـا رمـوز تشـري إلــى هـذه الـمعانــي ، وإلـى السلطنة وإلــى السـطوع تشري إلـى الـحرب وإلـى القوة ؟شيءٍ 
وبرج  ،الزهرة، الشم ، الـمري  -يعنـي يتـحرك فـي هذه األفالك  - الشم ، الـمري ، المير العربـي -

حر وهـو سـيذكر التـي تأتـي مـن جهـة البــ القوة ؟للبـحر ما الـمراد - سيخضع حكم الكنيسة للبـحر، السد
مليون تأتـي من إيران فستخضع أوربا من جهة البـحر هـو يـذكر ، ستأتـي قادمة من إيران أيضاً بأن هذه القوة

 - قرابـة مليــون رجــل بغـزو مصــر وبيزنطــةوباتــجاه بــلد فــارس سـوف يقــوم  -هـذا لسـت أنــا الـذي أذكــر 
، وبيزنطة علــى نــحو التــحديد هــي اسـطنبول فــي يومنـا هـذا، بيزنطة هـي يعنـي االسـم القديـم للدولة الرومانية

لكنه هو عنوان للدولة الرومانية القديـمة التـي تـمتد من تركيا وحتــى مـن جهـة سـوريا إلــى اليونـان إلــى إيطاليـا 
سيخضـع حكـم الكنيسـة ، وبـرج السـد، الزهـرة، الشـم ، الـمري ، المير العربـي -ـمناطق إلـى هذه ال

األفعـى  - للبـحر وباتـجاه بلد فارس سوف يقوم قرابة مليون رجل بغزو مصر وبيزنطة الفعـى الـحقيقية
قـد تكـون الواليـات  الـدول القويـة قـد تكـون أوربـا، يعنــي هــي التــي تــحرك الوضـع، بيزنطة ؟الـحقيقية من هـي

 .الـمتحدة
فـي البلد السـعيد مـن الــجزيرة العربيـة سـوف يولـد  :ـي الرباعية الـخامسة والـخمسنيف، فـي القرن الـخامس

ة مَّـوالــجزء الغلـب مـن الُ  ويفـتح غرناطـةقلـق بـال أسـبانيا سـوف يُ  ذو شأٍن فـي قوانين مـُح مَّد شخصٌ 
  ؟هل هناك أوضح من هذا الكالم، يعنـي من جهة فرنسا وأسبانيا وإيطاليا - يغورية من البـحرلال
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كمــاً فـــي مـــملكة الشــخص العظــيم الــذي يـــحكم حُ  :لرباعيـة الثـــماننيفـــي ا، أيضـاً عنــدنا فـــي القــرن العاشــر
أبـواب النــحاس الكبـرية يعنــي أبـواب  - بقـوة السـلح سيتسـبب فــي فـتح أبـواب النــحاس الكبيـرة عظيماً 
تغـرق السـفينة إلــى  ك والدوق ويتـهدم الــميناءل  يتحالف الـم   -أبواب القواعد العسكرية الضخمة ، الدول

 .يعنـي بعد انتصار هذا الرجل العظيم يسود نـهاٌر رائق - نـهاٌر رائق القاع ويسود
سيظهر فـي زمٍن تكثر فيه ينتهـي عام العدد السابع الكبر  :رابعة والسبعني من القرن العاشرفـي الرباعية ال

وهـو العصـر الـذي ينـزل فيـه عيســى  - التسلية بالقتل لي  بعيدًا عن فترة العصـر اللفــي السـعيد العظـيم
ينتهـــي عــام العــدد  -وهـــي الرجعــة  - عنــدما يـــخرج الـموتـــى مــن قبــورهم -بـــحسب االعتقــاد الـمسيحـــي 

القتـل لـي  بعيـداً عـن فتـرة العصـر اللفــي السـعيد السابع الكبر سـيظهر فــي زمـٍن تكثـر فيـه التسـلية ب
ـــى مــن قبــورهم ، العظــيم هــو عصــر إمــام زماننــا هــذا العصــر األلفـــي الســعيد - العظــيم عنــدما يـــخرج الـموت

اإلمـــام الصـــادق عليـــه ، الروايـــات تقـــول النـبــــي صلــــى اهلل عليـــه وآلـــه يقـــول إن للــــحق دولـــة وإن للباطـــل جولـــة
وثـــمانون ، ة الباطــل هـــي عشــرون ألــف ســنة مــن زمــان آدم إلـــى زمــان ظهــور اإلمــاميقــول جولــ، الســالم يقــول

عشــرون لدولــة الباطــل وهـــي جولــة ، عمــر الــدنيا مئــة ألــف ســنة، ألــف ســنة مــن دولــة اإلمــام إلـــى يــوم القيامــة
، مسيحيةهــذه هـــي األلفيــة الســعيدة التـــي يعــرب عنهــا فـــي العقيــدة الـــ، وثـــمانون ألــف لدولــة الـــحق وهـــي دولــة

ف واألرقـــام هنـــا ليســـت علــــى نــــحو التــــحديد الرياضــــي وإنــــما لتقريـــب الـمعانــــي أن دولـــة رر ـحَ لكـــن القضـــايا تُـــ
 .الباطل ستكون قليلة بالقياس إلـى دولة الـحق من جهة الزمان والقوة والغلبة

طـال انتظـاره فإنـه لـن يعـود بعـد أن  :هــي الرباعيـة الــخامسة والسـبعونآخر رباعية أقرأها من القرن العاشر و 
عقائـد عنـد الربيطـانيني القـدماء بـأن الــملك ، طبعـاً هنـاك عقائـد، يعنـي ما ينتظره األوربيـون - إلـى أوربا أبداً 

عقائــد عــن االســكندنافيني  عقائــد عنــد االســكتلنديني، نــد األلـــمانآرثــر ســيعود فـــي يــوٍم مــن األيــام عقائــد ع
موجــودة فـــي ، م رمــوز ســيعودون فـــي يــوٍم مــن األيــام ويـــحكمون العالـــمعقائــد موجــودة عنــد هــذه األمــم لـــه

ــا أبــداً  -عقائــدهم القديـــمة  ســوف يظهــر فـــي آســيا هــذا  - بعــد أن طــال انتظــاره فإنــه لــن يعــود إلـــى أورب
أيـن يظهـر؟  - فإنه لن يعود إلــى أوربـا أبـداً  -هذا الذي يـحكم العالـم  - بعد أن طال انتظاره -نتظر الـمُ 
، العصـــبة يعنــــي العائلـــة - صـــبةأحـــد أفـــراد العُ  -الحظـــوا التعبـــري  ؟مـــن هـــو - ســـوف يظهـــر فــــي آســـيا -

هـرمس هـو عنـواٌن  - أحـد أفـراد العصـبة متــحدٌر مـن هـرم  العظـيم -يعنـي مــجموعة معينـة ، الـمجموعة
هـــرمس هـــو ، الــــهرامسههـــرمس فــــي عقيـــدتنا هـــو النـبــــي إدريـــس الـــذي يســــميه الفالســـفة بــــهرمس ، للــــحكيم
سـيكبر متجـاوزاً  - ؟مـن هـو هـرمس العظـيم - أحد أفراد العصبة متــحدٌر مـن هـرم  العظـيم -الـحكيم 

هـذه التنبـؤات كلهـا أال تشـري إلــى ، إن اهلل يصـلح لـه أمـره فــي يـوٍم وليلـة - كل القـوى الخـرى فــي الشـرق
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ت مستـــــخرجة مــــن الـــــجداول الـــــجفرية هـــــي ن بــــأن هــــذه التنبــــؤاو الــــبعض يقولــــ ؟نفــــس الـــــحقائق التـــــي مــــرت
  .مستـخرجاٌت جفرية أيضاً 

ذه النسـخة رسـالة كتبهـا س وعن نبؤاته وموجـودة فــي هـامدخرى وفيها دراسة تـحليلية عن نوسرت هذه نسخٌة أ
 :ع انتشــر يعنـــي بــني النــاس ســنةب ــوكتابــه طُ  1411 :س توفـــي ســنةو نوســرتدام، س إلـــى ولــده قيصــرو نوســرتدام
أنــا كــان فـــي بالـــي أن أقــرأ حــددت تالحظــون مقــدار فـــي صــفحتني ، يكتــب رســالة إلـــى ولــده قيصــر 1444

هو ينصح ولده يقول له أنت إذا أردت أن تتنبـأ مثلــي ، سأختصر من كالمه، لكن أرى الوقت يـجري سريعاً 
أنا ال يهمنـي هذا ، ب معينة ينصحهمها األديان وإنـما هناك أساليـحر  مة التـي تُ ر  حَ فال تستعمل األساليب الـمُ 

وصـلت  - لقـد تناهـت إلــيَّ  :فيقول البنه، اء بـهذه الـمعلوماتيهمنـي ما قاله عن نفسه من أين ج، الكالم
عدة مـجلدات كانت مـخبأة طوال قرون لكن لـمَّا كنت أشك بـما قد ينـجم عنهـا فقـد أطعمتــها  -إلـيَّ 
شـك بــما قـد لكـن لــمَّا كنـت أ - ومشـاكل مفاسـدتقع فـي أيـدي آخـرين وتسـبب يعنـي خفت أن  - النار

يــحدثه عـن طريقـة التنبـؤ معتمـداً علــى هـذه ، إلـى أن يقول - ابعد أن قرأته ها النارينـجم عنها فقد أطعمت
ن ات متواصـلة منـذ اآله التنبؤات التـي كتبتـها وهـي تضم نبـوءوهذ :وسائل أخرى يقول لـهالكتب وعلـى 
ــ - :ثـــم يقــول لولــده - 7373 :حتـــى عــام ا لــك أن تعــيع العمــر الـــمتوسط ي  يــا ولــدي بـــحيث إذا قـُ

 لإلنسان سوف ترى تـحت مناخك الـخا  بك وفـي سـماء مسقط رأسك الحـداث الــمتوقعة القادمـة
  .التـي كتبها -

والوقت يـجري سريعاً والــحلقة طالـت بنـا هو كالم الـحقيقة بـحاجة إلـى قراءته بكامله لكننـي ال أجد الوقت 
ال أريــــد أن أعقــــد حلقـــة أخــــرى لكثــــرة ، وربــــما أتعبــــتكم وعنـــدي بقيــــة مطالــــب وهـــذه هـــــي الـــــحلقة األخـــرية

لقـد تناهـت إلــى يـدي عـدة مــجلدات كانـت  -لكن موطن الشاهد األهم من كـل هـذا الكـالم ، مشاغلـي
من الشرق السـاحر ، ن هذه الكتب جاءت إليه من الشرقوأيضاً فـي مصادر أخرى أ - مـخبأة طوال قرون

الشـــرق الــــمخبأ ، الشـــرق الســـاحر، كمـــا يقولـــون فــــي الــــحضارة الغربيـــة يســــمون الشـــرق بأنـــه الشـــرق الغـــامض
جاءته هذه الكتب كما يقول بعض الـمؤرخني من ذلك الشرق الساحر مـن ذلـك الشـرق الغـامض ، باألسرار

هـذه ار ولذلك يقول البعض إنه اعتمد علـى جداول الــجفر العلـوي واستــخرج من ذلك الشرق الـمعبأ باألسر 
الـمعانـــي خصوصــاً وأن الكثــري مــن هــذه الـمعانـــي يتطــابق مــع مستـــخرجات الـــجفر العلــوي ســواء كانــت فـــي  

وإال هنـــاك كتـــب كثـــرية ، نـــا مستـخرجاتــــها لضـــيق الوقـــتلكتـــب التــــي مـــا قرئكتـــاب الــــمفاجأة أو فــــي بقيـــة ا
  .ـحونة بـمستخرجات الـجفر العلويمش

آيــٌة ، العهــد القديـــم والعهــد الـــجديد :وهــذا هــو الكتــاب الـــمقدس بـــجزئيه، إذا نــذهب إلـــى الكتــاب الـــمقدس
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  ؟ماذا تقول اآلية فـي الكتاب الكريـم فـي قرآننا وهـي اآلية الـخامسة بعد الـمئة من سورة األنبياء

مِن بَعْدِ } الزبور هو زبور داوود كما تعرفـون، يعنـي الكتابة فـي الزبور {الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِوَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي }

، والـذكر هـو القـرآن ألن القـرآن موجـوٌد عنـد مــَُحمٍَّد وآل مــَُحمَّد قبـل هـذا الــخلق وقبـل هـذا العالــم {الذِّكْرِ

يعنـي الكتابة كانت فــي الـذكر ثــم نزلـت باعتبـار أن  {بُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِوَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ}القرآن هو قلبهم 

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فـِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ } القرآن هو الكتاب الـمهيمن علـى كل الكتب فكل الكتب تأخذ منه

لـيس ، يعنــي هـذا الـمعنــى لـيس موجـوداً فــي التـوراة ؟ص الزبـورلــماذا تشـخي {الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِــحُونَ 
الزبور موجود اآلن فـي كتاب ، رجعنا إلـى الزبورلو الغريب مع أن الكتب حرفت لكننا  ؟مـجوداً فـي اإلنـجيل

 140مـــزامري داوود الغريـــب تشتــــمل علــــى ، مـــزامري داوود هــــي زبـــور داوود، العهـــد القديــــم يسـمــــى بالــــمزامري
تتــــحدث عـــن وراثـــة الصالــــحني ، الــــمزامري فــــي غالبــــها تتــــحدث عـــن اإلمـــام الــــحجة هـــذه الغريـــب أن، مزمـــور
استــــخرجت مــــجموعة لكننــــي ، أنـــا مـــا عنـــدي وقـــت أتتبـــع الــــمزامري مـــن أولــــها إلــــى آخرهـــا، ألرضـحكم الـــ

  .أو اثنني سأكتفـي بواحد
كلـه يتــحدث عـن اإلمـام الــحجة لكـن الوقـت مـا يكفــي   أنا حـددت مقطـع طويـل، الـمزمور السابع والثالثون

والـــذين  - ؟فــــي الــــمزمور الســـابع والثالثـــني مـــن مـــزامري داوود مـــاذا يقـــول، لمَ سأشـــري فقـــط إلــــى بعـــض الــــجُ 
مــــاذا كتبنــــا فـــــي الزبــــور مــــن بعــــد الــــذكر؟ أن األرض يرثهــــا عبــــادي  - ينتظــــرون الــــرب هــــم يرثــــون الرض

، والـذين ينتظـرون الـرب هـم يرثـون الرض -سـابع والثالثـون مـن مـزامري داوود هـذا الــمزمور ال، الصالـحون
بعـد  -الشرير اسـٌم للشيطان اسـٌم للدجال فــي الكتـب الــمقدسة عنـد اليهـود  - بعد قليٍل ال يكون الشرير
الودعـاء الـذين  - أمَّـا الودعـاء، فـل يكـون -مكانـه  ىـتنظـر إلـ - فــي مكانـه عُ ل ـط  قليٍل ال يكون الشرير ت  
هـذا هـو ، فإنـها تـمأل قسـطاً وعـدالً  - فيرثون الرض ويتلذذون فـي كثرة السلمة -هم فـي مقابل الشرير 

 .الـمزمور السابع والثالثون وكل الـمزامري تتـحدث عن هذه الـحقيقة
ــــمزمور الســـادس والتســـعون ــــم، ال ــــموضوعقطع كلـــه يتــــحدث عـــن هـــذا أيضـــاً أقـــرأ مقطـــع وإال ال ـــتهج  :ال ولتب
لئُـه  - ليـــجذل الــحقل وكــل مـا فيــه لتترنــم حينئــٍذ كـل أشـــجار الـوعر أمــام الــرب الرض لـيعجَّ البـــحر وم 

يعنـــي ليـــحكم  - لنــه جــاء ليــدين الرض -وكلمــة الــرب مستـــعملة فـــي الـــحاكم  - لنــه جــاء - ؟لـــماذا
 -الـــرب هنـــا لـــيس هـــو اإللــــه وإنــــما الـــــحاكم  - بالعـــدل والشـــعوب بأمانتـــه ةيـــدين الــــمسكون -األرض 

لئُــه كــل مــا فيــه لتتــرنم حينئــٍذ كــل و - ليـــجذل ليفـرح - ليـــجذل الـــحقل ولتبـتهج الرض لــيعجَّ البـــحر وم 
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بالعـــدل والشـــعوب  ةيـــدين الــــمسكونليـــدين الرض  اءلنـــه جـــ - ؟لــــماذا - أشــــجار الـــوعر أمـــام الـــرب
 .بأمانته

الســــحاب ، ح الــــجزائر الكثيـــرةر الـــرب قـــد ملـــك فلتبـــتهج الرض ولتفـــ :والتســـعنيفــــي الــــمزمور الســـابع 
، مســرية الرعــب أمامــه ثالثــة أشـــهر - قدامــه تــذهب نــارٌ ، العــدل والـــحق قاعــدة كرســيه، والضــباب حولــه

 - تـــحرق أعدائـه حولـه أضــاءت بروقـه الـــمسكونةو قدامـه تــذهب نـاٌر  -يسـري الرعـب أمامـه ثالثــة أشــهر 
ولــة وأشــرقت األرض بنــور ربـــها بنــور ئاآليــة م، رض بنــور ربـــها كمــا فـــي القــرآن حــني يظهــر اإلمــامأشــرقت األ
رأت الرض وارتعــدت أذابــت الـــجبال مثــل الشـــمع ، أضــاءت بروقــه الـــمسكونة -الـــحسن بــن  الـــحجة

كـل هـذا   - قدام سيد الرض كلها أخبرت السماوات بعدلـه ورأى جــميع الشـعوب مــجده، قدام الرب
ولو أردنا أن نتتبع مثل هذا سنـجد الكثري جداً فـي كتب ، يتـحدث عن إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه

  .اليهود والنصارى
إنـــجيل لوقــا فـــي اإلصــحاح الثانـــي عشــر مــاذا ، أناجيــل النصــارى، اإلنـــجيل، هــذا هــو كتــاب العهــد الـــجديد

ــــتكن أ ؟يقــــول الـــــمسيح بـــــحسب روايــــة لوقــــا موا أوســــاطكم مشــــدودة يعنـــــي تـحـــــز   - وســــاطكم مشــــدودةل
فــــي أمثالنـــا باللــــهجة العراقيـــة إذا يريــد شـــخص أن يعتـــرب نفســـه قـــد تـــهيأ يقـــول مـــثالً تــــحزمت لــــها ، باألحزمــة
وهــذا الكــالم ، ال تنـاموا، يعنـــي ال تنــاموا - رجكم موقــدةولــتكن أوســاطكم مشــدودة ولــتكن ُسـ -حـزامني 
لتكن أوساطكم مشدودة ولـتكن  -هذه حقائق بغض النظر جاءت فـي إنـجيل لوقا أو لـم يأتـي ، لنا أيضاً 

هــذا مثــال قديـــم باعتبــار كــان  - ســرجكم موقــدة وكونــوا مثــل رجــاٍل ينتظــرون رجــوع ســيدهم مــن العــرس
سـرعة العريس حينما يرتك أصحابه ويدخل إلـى غرفة العروس يعنـي يدخل عليها يقضي وطره ويرجع ب، الذي

، ينتظرونـه بعـد أن يقضــي وطـره ويرجـعفهـم إلـى أصحابه فـي األعراف القديـمة موجودة فـي األعـراف القبليـة 
وكونوا مثل رجاٍل ينتظـرون رجـوع سـيدهم مـن العـرس حتــى إذا جـاء وقـرع  -بعد أن يدخل علـى زوجته 

الـــحق ، وجــدهم ســاهرين لئــك الـــخدم الــذين إذا جــاء ســيدهمبــاب يفتحــون لــه مــن وقتـــهم طوبـــى لو ال
وإذا جـاء فــي الهزيـع الثانــي أو ، جلسهم للطعـام ويـدور علـيهم يــخدمهمأقول لكم إنه يشد وسـطه ويُــ 

الـهزيع من الليل يعنـي فـي القسم الثانـي مثالً فـي قسم الَسـَحر فــي الثلـث األول فــي الثلـث الثانــي  - الثالث
ث ووجدهم علـى هذه الـحال سيدهم فطوبـى لـهم وأنتم تعلمـون وإذا جاء فـي الهزيع الثانـي أو الثال -
مستعدين ففـي  أيضاً  أنتم ق لـم يدع بيته ينقب فكونواعرف رب البيت فـي أية ساعٍة يأتـي السار  ولأنه 

ففــي السـاعة  -أيهـا الشـيخ الــمفيد  إنـما أمرنا بغتًة فجاءه - الساعة التـي ال تتوقعونـها يأتـي ابن اإلنسان
هـذا فــي إنــجيل لوقـا فــي اإلصـحاح الثانــي ، إنــما أمرنـا بغتـًة فجـاءه - التـي ال تتوقعونـها يأتـي ابن اإلنسان
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  .عشر
اســمعوا مـاذا يقـول لوقـا فــي إنــجيله فــي اإلصـحاح ، فـي إنــجيل لوقـا أيضـاً فــي اإلصـحاح الــحادي والعشـرين

رٌب فـي الرض وقلـٌق والقـمر والنـجوم وينال المم ك  وستظهر علماٌت فـي الشم   ؟الـحادي والعشرين
العالـــم لن أجــرام مــن الـــخوف ومــن توقــع مــا ينــزل بمــن عجــيج البـــحر وجيشــانه وتزهــق نفــوس النــاس 

السـماء تتزعزع وحينئٍذ يرى الناس ابن اإلنسان آتياً فـي الغــمام فــي تــمام العـزة والــجلل وإذا أخـذت 
انتصــبوا قــائمني حــني  - فانتصــبوا قــائمين وارفعــوا رألوســكم لن افتــدائكم يقتــربتـــحدث هــذه المــور 

والرواية تقول حني يسألون اإلمام ألي أمٍر يستــحب القيـام عنـد ذكـر ، امذكر القائم باسـمة يستـحب أن يُقيُ 
، رتامــاً وإجــالالً أن يقــوم لــه احألنــه ينظــر إلـــى عبــده ومــن شــأن العبــد إذا نظــر إليــه مــواله  :قــال ؟اســـمه القــائم

قطعاً الـمسيحيون يفسـرون هنـا ابـن اإلنسـان بعيسـى  - وحينئٍذ يرى الناس ابن اإلنسان -انتصبوا قائمني ف
وهذا أيضاً لو فسرناه أيضاً فـما عيسـى إال هو فـي جو هذا الـمعنـى فـي جو ظهـور اإلمـام صـلوات ، الـمسيح

ــاس ابــن اإلوح -اهلل وســالمه عليــه  ــٍذ يــرى الن ــينئ ـــجلل وإذا نســان آتي ـــمام العــزة وال اً فـــي الغـــمام فـــي ت
أخذت تـحدث هذه المور فانتصبوا قائمين وارفعوا رألوسـكم لن افتـدائكم يقتـرب وضـرب لــهم مـثلً 

وسائر الشجار فما إن تـخرج براعـمها حتـى تعرفوا بأنفسكم من نظركم إليها أن  ةقال انظروا إلـى التين
  ؟كل هذا علـى أي شيٍء يدل،  ـخرج الصيف قريبا تبدأ التينة تُ لـمَّ  - الصيف قريب

وح الروايـات بأنـه يــخرج فــي سـنٍة بئـ ألـيس تقـول، واإلمـام يــخرج فــي سـنٍة حـارة، يدل علـى أن الصيف قريب
ما هــو مــن ـأنــا ال أقــول أن اإلنـــجيل يقصــد هــذا وإنــ، ـي شــديدة الـــحروح أو بيــوح يعنــبئــ، يعنـــي شــديدة الـــحر

يشــري إلـــى أن حينمــا تـــخرج بــراعم التــني واألشــجار هــذا يــدل علـــى أن الصــيف  جيلـمناســبة القــول وإال اإلنــ
وســائر الشــجار  ةانظــروا إلـــى التينــ -الروايــة  ىـء ذكـر الصــيف فلـــمناسبة القـول أشــرُت إلــولكــن جــا، قريـب

قريب وكـذلك أنـتم إذا رأيـتم  براعـمها حتـى تعرفوا بأنفسكم من نظركم إليها أن الصيف خرجفما إن تُـ 
ـــجيل حتـــى ، هــذه المــور تـــحدث فــاعلموا أن ملكــوت اهلل قريــب ــزول هــذا ال ــن ي الـــحقَّ أقــول لكــم ل

ـــزول فاحـــذروا أن يثقـــل قلـــوبكم الُســـكر ، يــــحدث كـــل شـــيء الســــماء والرض تـــزوالن وكلمــــي لـــن ي
 -عقـــول أن تنشـــغل بأشـــياء أخـــرى ُكر الْســـالُســـكر والقصـــوف أن تَ  - صـــوف وهــــموم الــــحياة الـــدنياوالقُ 

 - فاحذروا أن يثقل قلـوبكم الُسـكر والقصـوف وهــموم الــحياة الـدنيا فيبـاغتكم ذلـك اليـوم كأنـه الفـ 
سأتـحدث عن هذا الــموضوع إن ، الناس فـي وقت الظهور، ألن الذي ال يتـهيأ لإلمام زمانه لن يوفق لنصرته

وهـذا دليـٌل علــى عـدم العصـمة يالحقنـا فــي كـل ، الــمهدوي الـملفر عفواً فـي ، شاء اهلل فـي الـملف الفاطمـي
ٍل ال يـخطأ وال يشـتبه وال يتتعتـع ال فــي  مَّ كَ وهذا دليٌل علـى حاجتنا لـمعصوٍم كامٍل مُ ، جزٍء من أجزاء حياتنا
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وات اهلل الــحسن العسـكري صـلبـن  ةج  كـل هـذا وكـل حياتنـا تشـري إلــى حاجتنـا إلــى الــحُ ،  كالٍم وال فـي قـول
  .وسالمه عليه

قسـٌم ينصـرونه وهـم الـذين  :من خـالل الروايـات الشـريفة النـاس إذا ظهـر اإلمـام سينقسـمون إلــى ثالثـة أقسـام
ع ل ن ـي  م ن  أ ن ص ـار ه  و أ ع و انـ ه   :نصروه فـي زمن الغيبة ولذلك نـحن نقرأ فـي أدعية الغيبـة  علــى أي شـيٍء؟ - و ا ج 

ـن  أ ن ص ـار ه  و أ ع و انـ ه  ع ل ــى   - اإلمام يــحتاج أنصـار علــى غيبتـه وفــي غيبتـه - و غ ي ب ت ه   ع ل ـى  ن أ ي ه   - ع ل ن ــي  م  و ا ج 
هنــاك مـــجموعة ، فـــي ظهــوره وحضــوره هالــذين ينصــرونه فـــي غيبتــه ينصــرون، النــأي وهــو البعــد - ن أ ي ــه  و غ ي ب ت ــه  

، الُبرتيـه، الـدجال اليهـودي، السفيانــي، يبدأ يشتغل بكل اتـجاهاتهمشروع الدجال ، مـجموعة تعاديه، تنصره
، ارة ال يشــرتكونظ ــوهـــي أكثــر النــاس تبقـــى نُ  وهنــاك جـــموع كثــرية، الــذين يـــخرجون فـــي يــوم األبــدال وغــريهم

مـن  مـن أعدائـه لكـنهم سـيكونون واال يكونـ ينصر اإلمام فـي زمن الغيبـة قـدم يعنـي الكثري من الشيعة مـمن لـ
ال ، ظـارة ال أكثـرـجلسون علـى شاشات التلفاز يتابعون األخبـار فقـط نُ ظارة من الذين يراقبون األحداث يالنُ 

يـمكن أن يتساوى ذلـك الـذي نصـر اإلمـام  ألنه البد أن تتـميز الناس ال، يوفقون تكون هناك موانع تـمنعهم
قد ال يكون من أعداءه لكنه ال  ؟كيف يـمكن ،فـي زمان الغيبة مع ذلك الذي خذل اإلمام فـي زمان الغيبة

ـــحياة  -ظــارة يكــون فـــي النُ ، يكــون مــن أنصــاره فاحــذروا أن يثقــل قلــوبكم الُســكر والقصــوف وهـــموم ال
 - الدنيا فيباغتكم ذلك اليوم كأنه الف  لنه يطبق علـى جـميع من يسكنون وجه الرض كلها فاسهروا

علـى الصلة لكــي توجـدوا أهـلً للنــجاة مـن جــميع هـذه المـور  فاسهروا مواظبين -اسهروا فـي خدمته 
! ألـيس كـأن هـذه ؟أليس كأنــها خالصـة لروايـات أهـل البيـت - التـي ستـحدث وللثبات لدى ابن اإلنسان

 .معانيه فـي هذه الكلمات مضامني ! الدعاء فـي عصر الغيبة تقريباً كل؟الـمعانـي خالصة ألدعية الغيبة
كلمــة وجـــملة جـــملة واســتخرجت منـــها كــل  كلمــة  خــرى أنــا تتبعــت هــذه الكتــبقــرأ نصــوص أأ كــان بــودي  

آخر مثال آتـي بـه وهـو مـن رؤيـا يوحنـا فــي ، معانـي لكن الوقت ال يكفـي لذلك آتـي بأمثلةـالنصوص وكل ال
  :فـي اإلصحاح التاسع عشر، ع عشراإلصحاح التاس

أولكـــم مــــَُحمَّد أوســـطكم  - ـى فارســـه المـــين الصـــادقلســــماء مفتوحـــة وإذا فـــرٌس أبـــيا يدعـــورأيـــت ا
قاً ومنطقاً وديناً وسنًة إمام زماننا شبيه مـَُحمٍَّد َخلقاً وُخلُ ، كنيته كنيتـياسـمه اسـمي ،، مـَُحمَّد آخركم مـَُحمَّد

ــيا يدعـــى فارســه المــين الصــادق وبالعــدل يقضـــي  -ومنـــهجاً  ورأيــت الســـماء مفتوحــة وإذا فــرٌس أب
ويلب  ، ـحارب عيناه كلهب النار وعلـى رأسه أكاليل كثيرة له اسـٌم مكتوٌب ما من أحٍد يعرفه إال هووي

أصالً الروايات تقـول فــي بعـض الروايـات عنـدنا أن ، ينشر قـميص الـحسني ؟بأي دمٍ  - رداءًا مـخضب اً بالدم
أصـــحابه ، ـي األرض يبــــحثاإلمـــام لــــمَّا يصـــل إلــــى كـــربالء ينفصـــل عـــن أصـــحابه بعـــض الشـــيء ويفحـــص فـــ
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أنـا قـرأت هـذا فــي روايـة مـن الروايـات فــي بعـض الكتـب ، ينظرون إليه والناس تنظر ماذا يريد أن يفعل اإلمـام
وذكرتـــها أيضــاً فـــي كتابـــي فــٌ  فـــي عصــر ، فــيفحص فـــي األرض، ةموجــود هــذه النســخة الـــمخطوطة وعنــدي

بعــد قليــل وإذا بــه يـــخرج شــيئاً مــاذا يـــخرج  ـي الــرتابيبـــحث فــ، الظهــور وذكــرت الـــمصدر الــذي نقلــت منــه
   ؟اإلمام

يـــخربهم بــأن هــذا النعــل هــو نعــل ، أثــٌر مــن دم، يـــخرج اإلمــام فــردة نعــل علـــى ســري هــذا النعــل شــيٌء مــن دم
لــَما قال لو قتلت كل الناس بــهذا الـدم ، تل عدداً كبرياً هناك كالم يدور بني الناس بأن اإلمام قد قَ ، الـحسني

ستــحدث ألجـل هــذه  ةأثـر مـن دٍم متبقـــي وهـذا النعـل باقــي وهـذه الــحادث، بــهذا الـدم الـمتبقــي، سـاووا شـيئاً 
هـو  - مكتـوٌب مـا مـن أحـٍد يعرفـه إال هـو يناه كلهب النار وعلـى رأسـه أكاليـل كثيـرة لـه اســمٌ ع -العربة 

مــا هــو  -   رداءاً مـــخضب اً بالــدم واســـمهويلــب -! ؟مــن يعرفــه إال هــو، اســـمه األعظــم هــو االســـم األعظــم
ــٍل بــيا جيــو   -هــو االســـم األعظــم كلمــة اهلل بقيــة اهلل  - كلمــة اهلل - ؟اســـمه وكانــت تتبعــه علـــى خي

إنـه سـيرعاها اً خالصا ومن فمه يـخرج سيٌف مرهف ليضـرب بـه المـم و السـماء البسٍة كتاناً ناعماً أبيض
ـــد ــــى آخـــر مـــا جـــا - بعصـــاً مـــن حدي ــــمقام، فــــي رؤيـــا يوحنـــاء إل ــــى رداءاً  ال أطيـــل علـــيكم ال فقـــد وصـــلنا إل

 .لـى حسنٍي وآل حسنيـي كربالء إفقد وصلنا إلـى ذكر دماٍء ف، مـخضب
رمـــيا هــذه العبــارات وقرأتـــها فـــي بــرامج أخــرى ســابقاً دس فـــي العهــد القديـــم وفـــي ســفر إفـــي الكتــاب الـــمق 

ـــفر إلــــحلقة فــــي اإللكننــــي يعجبنــــي أن أقرأهـــا فــــي هـــذه ا أشـــري إلــــى ، رمــــياصـــحاح الســـادس واألربعـــني مـــن س 
ـــماذا أراهــم مــرتع :طع بكاملــه لضــيق الوقــتعبــارات وباختصــار ال أقــرأ الـــمق  - بين ومــدبرين إلـــى الــوراءل

لـــهم وفــروا هــاربين ولـــم بين ومــدبرين إلـــى الــوراء وقــد تـــحطمت أبطالـــماذا أراهــم مــرتع -حــرب طاحنــة 
، والبطــل ال ينـــجو -ال يفــر  أي ال ينـوص - يقــول الـرب الـــخفيف ال ينــو ، لـــخوف حواليـــهمايلتفتـوا 

فــهذا اليـوم للسـيد رب الــجنود يـوم  - ؟لـماذا - فـي الشـمال بـجانب نـهر الفرات عثروا وسقطوا هناك
رب الــجنود ن للسيد ل - ؟لـماذا - نقمٍة للنتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم

ـــهر الفــرات ــد ن ـــي أرض الشـــمال عن تلــك الذبيحــة التـــي ُذبـــحت بطريقــٍة مــا ذبــح أحــٌد بتلــك  - ذبيحــًة ف
كلمات أهل البيت لقد قتل الــحسني قتلـًة مـا قتـل أحـٌد قبلـه وال بعـده مثـل تلـك ،  الطريقة ال قبلها وال بعدها

  د الفرات بانتظارك يا ابن الـحسن.تلك الذبيحة عن، القتلة
 بالنصر تعدوا فتثير الغبار     متـى نرى خيلك موسومةً 
 .....................   متـى نرى وجهك ما بيننا 

لن للسيد رب الـجنود ذبيحة عند  - هذه ذبيحة الفرات، حني وقع الـحسني ،فصاح الشـمر ما وقوفكم 
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حني هوى أبو عبد اهلل  ،فصاح الشـمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل -هذه الذبيحة  - نـهر الفرات
الـمثلث فـي قلبه أعياه النزف فوقع علـى ـحجر علـى جبينه ثـم وقع السـهم علـى الرمال بعد أن صكه ال

  .ه السـهام والرماح احـملوا عليهفصاح الشـمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد أثخنت ،األرض
 ه ـــوا إلـيـــانٍب أتــل جـن كـم    هـــيـلـوا عـــلـاه حـمـفـــوا أس

 بضربٍة كبا لـها علـى الثرى    طهرامُ قد ضربوا عاتقه ال
بن  شريك علـى كتفه األيسر ورماه الـحصني فـي حلقه وضربه آخر علـى عاتقه وطعنه سنانبن  وضربه زرعة

سر من صدر فـي نفس الـمكان الذي كُ ، بوانـي صدره فـي أضالعه ،أنس فـي ترقوته ثـم فـي بوانـي صدره
 ،أنس فـي ترقوته ثـم فـي بوانـي صدرهبن  وطعنه سنان ،وا صدرها كسروا صدر الـحسنير الزهراء مثل ما كس

  .وهب فـي جنبهبن  ثـم رماه بسـهٍم فـي نـحره وطعنه صالـح ،وكانت هذه أشد الطعنات علـى الـحسني
وأقبل الفرس يدور  -فرس الـحسني  -! وأقبل الفرس يدور ؟ والقصة طويلة ماذا أقرأ وماذا ال أقرأيا بقية اهلل

رسول اهلل فأحاطت به خيل فصاح ابن سعٍد دونكم الفرس فإنه من جياد ، حوله ويلطخ ناصيته بدمه
ـهم سيدوسونه بعد قليل مرسول اهلل ورسول اهلل يقتلونه أما خيل ابن سعد مهتم لفرٍس ألنه من جياد ،الـخيل

من الرجال قال ابن سعد دعوه  تل عدداً فأحاطت به الـخيل فجعل يرمح برجليه حتـى ق ،بـحوافر الـخيول
  .ويصهل صهيالً عالياً  غ ناصيته بدمه ويشمهـمرر فلما أمن الطلب أقبل نـحو الـحسني يُ ، للنظر ماذا يصنع

وتوجه نـحو الـمخيم بذلك  .الظليمة من أمٍة قتلت ابن بنت نبيهاقال أبو جعفٍر الباقر: كان يقول الظليمة 
 . إلـى التل الزينبـي أخـي يا حسني نور عينـي يا حسني ةالصهيل وخرجت العقيلة متوجه
 ت ـبـل أوجــب علـى التـنـزي    ديــة تعـــطلعت من الـخيم

 رت ـظهاة ــيو روحك الطيب    صاحت يابو الشيـمة عدل
 واسرع ترى سكينة انولت    اـــهـــتـــيٍّ انــــك حــــانـــجــــان
 ورتــــــه ســـــــيـمـحـه الـــــــيـوب    لـــن النفـــا ابــمعهـــــن ســـمـل
 لت ـايــسـتاه ـمــجس وجروح    عــــــه وقـــــــى وجــــلــام وعـــــــق

وفـي بعض كتب  ،فنادى الـمنادي فيهم نادى ابن سعد انزلوا إليه وأرحيوه فبدر إليه شـمٌر فرفسه برجله 
قدسة فرفسه برجله وتفل فـي وجهه وجلس علـى صدره وقبض علـى شيبته الـمُ  ،الـمقاتل وتفل فـي وجهه

التـي يتـحدث عنها ند الفرات لذبيحة التـي عهذه ا ،وضربه بالسيف اثنتـي عشرة ضربة واحتز رأسه الـمقدس
لتـي نسمع فيها نتظرة وآذاننا تنتظر اللحظة اسيدي يا بقية اهلل عيوننا علـى الدرب مُ ، رميا إنه الـحسنيسفر إ

فننادي معك بقلوبنا وألسنتنا وأبداننا وجوارحنا ، الشريف منادياً يالثارات الـحسنيصوت أصحابك وصوتك 



  6ح  ملّف الظهور والجفر 

11 

 ..وجوانـحنا يالثارات الـحسني .
 اـــاد مغيبـــوم الـمعــتبقـى إلـى ي   يا غائباً عن أهله أتعود أم 

 اـفنقول أهلً بالـحبيب ومرحب    يعود لهله نايا ليت غائب
سيدي يا بقية اهلل ختام هذه الـحلقات التـي تـحدثت فيها عن عصر ظهورك وإن كانت هناك بقية أخرى  

د و عأ، ـي أيام شـهر رمضان الـمباركالـمهدوي ف أتناولـها فـي الـملفر كان بودي أن أشري إليها إن شاء اهلل 
 .. . فأقول سيدي يا بقية اهلل ختام قولـي

 رابُ ـــن خـن العالـميـوبينـي وبي   فليت الذي بينـي وبينك عامرٌ 
 وليتك ترضـى والنام غضاُب     رةٌ ـــاة مريـــوا والـحيـــوليتك تـحل

أسألكم  زمانكم مها الـمنتظرون إماوأما أنتم أيُّ ، صلنـي عنك ال تقطعنـي يا بقية اهللأغثنـي أدركنـي بك 
أوقات سعيدة وشـهر ، الـحسن صلوات اهلل وسالمه عليهبن  وفقنـي اهلل وإياكم لـخدمة الـحجة الدعاء

  فـي أمان اهلل.، من والربكةرمضان إن شاء اهلل مقبل عليكم باليُـ 
  



 
 
 
 
 
 
 

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

 بصورة الفيديو أو الوديو على موقع زهرائيون.
 

 البرنـامج مـن ونثلثـوال ةيـادحال من ملف الظهور والجفر هي ذاتها الـحلقة سادسةالحلقة ال
  عليه. اهلل صلوات زماننا إمام العسكري الـحسن بن الحجة الـمسلسل
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