
 88الحلقة  -الكتاب الناطق 
 5ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437شوال  24م ــ 2016/7/29الجمعة : 

يف حلقة يوم أمس مللمُت أطراف حديثي وُشجون كالمي في� يرتبط بأجواء الثقافة اليهودية واملسيحية، حيُث وقفُت عند  ✤
 كتبهم املُقّدسة، وجئتكم بأمثلة رسيعة من التحريف في� يرتبط بذكر محّمد وآل محّمد عليهم السالم.

 ) يف الربتغال.Fatima Cityمزار ديني عاملي () وعىل Fatima's Handثُّم عّرجُت عىل رمز ديني عاملي (
والنتيجة التي وصلُت إليها بعد كّل تلك التفاصيل هي: اإلشارُة ِمن قريب أو ِمن بعيد إىل املرشوع اإلبلييس وحركتِه يف مواجهة 

 وي.فاطمة وآل فاطمة عليهم السالم، وتحديداً يف مواجهة املرشوع الفاطمي الذي هو بعينِه املرشوع املهد

وقد الحظتم كيف تحرّكت أذرعة إبليس األخطبوطيّة بشكٍل زَّورت الحقائق، وطَمسْت املُعجزات، وبّدلْت االتّجاهات، وتغّ�ت  ●
 .-بعلم أو ِمن دون علم  -األمور، وانقلبْت الحقيقة، والذين هم يف خدمة إبليس وضعوا ُمخطّطاً كامالً 

 َمن يخدمون يف هذا املرشوع بعلم منهم! املشكلة يف املرشوع اإلبلييس أّن هناك ■
 وهناك َمن يخدمون يف هذا املرشوع ِمن دون علم.. وبحسن نيّة!• 
 وهناك َمن يخدمون يف هذا املرشوع ألجل مصالحهم!• 
 وهناك َمن يخدمون يف هذا املرشوع بسوء نيّة، مع جهل ومطامع وعداوة وحسد وغ� ذلك!• 

كب�ة جّداً جّداَ، واملُشكلة األكرب ِمن ذلك أنّنا يف غفلة عن هذا املرشوع! وأنّنا نسينا إبليس، ال مشكلة املرشوع اإلبلييس مشكلة 
نتذكره إّال يف مواطن محدودة، ِمن هذه املواطن: إذا أردنا أن نعتذر عن أخطائنا التي يراها الناس! وعادًة هذه األخطاء هي األخطاء 

  ال نفعلُها أمام الناس، وإّ�ا نفعلها يف الخالء!الصغ�ة.. أّما األخطاء الكب�ة فنحنُ 
ليهم ح� ك� يف دعاء أيب حمزة الث�يل: (أنا الذي مل أستحيك يف الخالء، ومل أُراقبَك يف املالء) إّ�ا أُراقب الرائ� ِمن الناس، فأعتذر إ

 يطّلعون عىل أخطايئ الصغ�ة بلعن إبليس!
 ً  ال قيمة لها ! رمّبا يتّذكر الناس إبليس ح� ينسون شيئاً فيلعنون إبليس! ح� يُحاولون أن نتذكّر إبليس يف حاالت محدودة جّدا

 املعصيّة، يصنعوا تربيراً ما لقضيّة ِمن القضايا، أّما املسائل الكب�ة التي يُخفيها كّل واحد منّا فإنّنا ال نتذكّر إبليس! ورمّبا نتلّذذ يف
 ونحُن ال نستشعر ذلك!! ويأخذنا إبليس معه إىل أبعد نقطة

 الحديث يف هذه الحلقة عن املرشوع اإلبلييس الذي نُساعد إبليس يف إخفائِه ِمن حيث نشعر أو ال نشعر، فنقول مثالً: ■
 إّن املاسونية هي التي تفعل ذلك!

 إّن املخابرات الدوليّة هي التي تصنع ذلك.. وهكذا !
 (سواء يعلمون أو ال يعلمون)! رمّبا يكون هؤالء يف خدمة املرشوع اإلبلييس

املُخابراُت الُدوليّة ال تضُع برنامجها عىل أساس مصالح إبليس، وإّ�ا تضُع برامجها عىل أساس مصالح دولها وُحكوماتها والجهات  ■
 مواطن أخرى)التي تعمل لها. (قد يكونون يف بعض املواطن يف خدمة إبليس بشكل ُمبارش أو غ� ُمبارش، وقد ال يكونون كذلك يف 

الذين يعتربون أنفسهم أذكياء يف الساحة اإلنسانية بشكل عام، والذين يُؤمنون بنظرية املؤامرة الكربى التي تقودها منظّ�ت  ■
 معيّنة يف العامل: كاملاسونيّة والصهيونية.. هؤالء يُساعدون إبليس كث�اً يف تغطية مرشوعه! 

يف تغطية مرشوعه من حيث تشعر أو ال تشعر هي (مؤسستنا الدينية الشيعية، أحزابُنا  وأّول هذه املجموعات التي تُساعد إبليس
 الشيعية، حكوماتنا اإلسالمية)!

يُرجعونه إىل فهؤالء يف تحليلهم لألمور: ُمبارشةً يُرجعون األشياء إىل إرسائيل، إىل الواليات املُتّحدة، إىل املُخابرات، املاسونيّة، وكّل يشء 
 ربون أنفسهم أذكياء ونوابغ، وهم مجموعة أغبياء.. يضحك عليهم إبليس ويتّخذهم مطايا لشياطينه يركبون عليهم!هناك، ويعت

حديثي معكم أنتم يا أبنايئ وبنايت، ألّ� سئمُت الكبار.. أُحّدثكم ألّن اإلمام الصادق عليه السالم هو الذي أمر� أن أُحّدثكم..  ■
أحّدثكم ألّ� سئمُت ِمن الحديث مع تلك العقول املُتعّفنة بعفن الصنمية املُتسّوسة بتسّوس التقاليد املوروثة ِمن مؤسسة دينية 

 ة السقيفة من رأسها إىل قدمها !!رضبتها ُدود
أحّدثكم أنتم ألّن إمامكم الصادق يقول إّن قلوبكم إىل حديث آل محّمد عليهم السالم أميل ِمن عقول الكبار التي سئمُت الحديث 

 معها بعد أن عشعش املرشوع الناصبي اإلبلييس فيها، فأنتم َمن سيكون املُجتمع بأيديكم يف السنوات املُقبلة !

نظام محّمد وآل محّمد هو نظام الشمس، وعندنا يف بعض النصوص إّ�ا قيل للشيعة شيعة؛ ألنّهم ِمن شعاع ُمحّمد وآل محّمد..  ■
 هذا هو نظاُم محّمد وآل محّمد (مصدٌر واحد، وأشعة ُمنترشة يف كّل مكان).

 والشمس يف جوهرها الحقيقي هي إمام زماننا عليه السالم.املصدر الواحد هو الذي أشارْت له الزيارة الجامعة الكب�ة: كالمكم نور.. 
 إذا حملتم هذه األمانة ستكونون قادرين عىل التمهيد إلمام زمانكم بشكل صحيح.



ح� أُحّدثكم.. يف نفس الوقت الذي أُريد أن أُقّدم الوعي إليكم، إّ� وبحسب وضعي وبحسب ما أعتقد أُقيم الحّجة عليكم! ألّ�  ■
أملك وال واحد ِمن الرتليون تحت الصفر من أمل يف املؤسسة الدينية إطالقاً، وال حتّى يف األجواء الحسينية املُرتبطة  شخصياً ال

باملؤسسة الدينية! رمّبا يكون هناك يشء من أمل يف األجواء الحسينية التي ال عالقة لها باملرجعيات الدينية وال بأجواء املؤسسة 
 ة السقيفة ِمن ش�لها إىل جنوبها وِمن رشقها إىل غربها!الدينية التي رضبتها دود

وكيف يتحرّك ؟ وجئتكم بأمثلة ِمن الواقع اليهودي واملسيحي (كيف  [ املرشوع اإلبلييس ]إنّني أحّدثكم يف هذه الحلقة عن  ✤
، والحقائق البيّنة الجليّة، وكيف تحُدث تُحرّف األس�ء، والحقائق، وكيف تُبّدل معا� األلفاظ، وكيف تُطمس املعا� الواضحة الناصعة

عملية تبديل حتّى لألشخاص بنحٍو فيزيايئ واضح!، وكيف تُغّ� اتّجاهات التفك� يف عقول الناس، وكيف تتم عمليات غسيل الدماغ 
 ِمن بُْعد وبأساليب ُمختلفة ِمن فنون التثويل املغناطييس.. وهذا األمر يجري بنفسه يف واقعنا الشيعي!)

 رمّبا أنت كذلك جزء من هذه الّلعبة! وأقول :قد يقول قائل:  ✤
إذا كنَت تعتقد ذلك دقّق يف األمر، وإذا وصلْت إىل نتيجة صحيحة فهذا شأنك. (أنا هنا ال أفرتض الصواب يف منطقي، وال أّدعي أنّني 

 يع أن يّدعي الصواب يف منطقه ويف جميع أحواله.أمتلك الحقيقة املُطلقة). وحده إمام زماننا َمن �تلك الحقيقة املُطلقة، ويستط
لذا ح� أتحّدث إليكم إنّني أعرض الحقائق واملُعطيات، وأنتم فكّروا، احرتموا عقولكم وفكّروا ودقّقوا حتّى تصلوا إىل النتيجة 

 الصحيحة عىل األقل بتقديركم أنتم.

لتي أتواصل بها مع الناس..هذا الطرح مرفوض ِمن قِبل املؤسسة الطرح الذي أطرحه، والبيانات التي أُقّدمها ِعرب الوسائل ا ✤
ا� الدينية، وأنا كذلك شخٌص مرفوض يف املؤسسة الدينية وال أعبأ بذلك.. ألّ� ال أجد أحداً يستحق أن أُنزل رأيس ب� يديه إّال إمام زم

 (صاحب األمر صلوات الله عليه).
 ه شخص مشبوه، ويف خدمة املرشوع الصهيو�، وتُزّوده املخابرات الدوليّة مبا تُزّوده به!! تصفني املؤسسة الدينية أو تصُف غ�ي بأنّ 

كيف عرفتم أّ� أخدم املرشوع الصهيو�، وأّ� عىل عالقة باملاسونية، وأّن املخابرات الدوليّة املُخابرات الربيطانية هي التي فأقول: 
 ّد أن يكون ّرسياً.. فكيف عرفتم ذلك؟!تُحرّكني؟! ألّن هذا الّلون ِمن العالقات الب

 هل تعلمون الَغيب ؟ هل تعملون معي يف نفس هذه الدوائر املُخابراتية؟! فأنا مل أركم حين� نلتقي مبسؤولينا يف املخابرات الربيطانية
 واملاسونية! أنا مل أركم يف هذه االجت�عات.. فأستبعد أنّكم تعملون يف هذه املؤسسات!

ملون يف دوائر ُمخابرات أُخرى هي تعرف ما يجري يف دوائر املُخابرات التي أرتبط أنا بها، وِمن خاللها تصل إليكم أم أنّكم تع
 التقارير؟! فإذا كُنتم كذلك، إذاً كلّنا يف الهوا سوا! (عل�ً أنّني ال أقول عنكم ذلك).

 ِحسيّة مسموعة مطبوعة، ُمسّجلة، تثبُت لكم ولغ�كم أّ� كذلك.. أنتم ال تعلمون الغيب، وال تعملون يف املُخابرات، وال متلكون وثائق
كقّضية التشكيك يف املصادر املالية عىل سبيل املثال.. فكم هو ُمستوى  -عىل فرض ُحسن نيّتكم  -غاية ما عندكم هو استنتاجات 

 هذه اإلستنتاجات التي عندكم وكم لها ِمن الوزن يف الساحة العلمية ؟!

تحتاج إىل مصاريف كث�ة.. ولكنّها ال تساوي شيئاً بالقياس إىل املرصوف (الجيبي) ألحفاد وحفيدات صحيح أّن قناة فضائية يف لندن  ■
 مراجعنا، ح� يأتون إىل لندن ويتسّوقون ِمن املاركات العاملية واملحالت الغالية جّداً جّداً جّداً، أو يف سفراتهم وفنادقهم، وووو!

ً أمام ما يرصفه أصهار املرجع وأحفاد وحفيدات املرجع وأبناء املرجع يف شؤوناتهم  -عىل كرثتها  -لقناة مصاريف ا ال تُساوي شيئا
 الشخصيّة !!

الذي أطرحه عىل شاشة القمر هو املُطالبة بإصالح الواقع الشيعي، وكالمي ُمسند باألدلّة والحقائق.. فإذا كُنت أنا ِمن َسَحرَة  ■
يُت حبايل وعصيّي.. فألقوا أنتم عصا موىس التي متلكونها يك تُبِطل ِسحري! ملاذا ترتكو� أضلّل الناس؟ أين الهدى الذي فرعون وألق

 ا؟عندكم، اطرحوه، وفنّدوا الحقائق التي طرحتها باألدلة الحسية. الحقائق التي طرحتُها ِمن كُتبكم وِمن ألسنتكم، ملاذا ال ترّدون عليه
 بيت عليهم السالم، وتطرحون ِفكراً ناصبياً.. ملاذا ال تعرتفون بأخطائكم؟تُعاندون أهل ال

إن كنتم ال تُريدون االعرتاف بأخطائكم، فصّححوا األخطاء ِمن دون أن تعرتفوا.. إذا كنتم ال تُريدون أن تُصّححوا األخطاء، فل�ذا  ●
 تعرتضون طريقنا ونحن فقط نتكلّم، وندعو للتصحيح! 

أعبأ بكم، وإّ�ا أُث� هذه األسئلة ألبنايئ وبنايت، ألث� دفائن عقولهم. وأقول لهم: اطرحوا هذه األسئلة عىل أنفسكم أوالً..  عل�ً أّ� ال
ثُّم حارصوا بها َمن تستطيعون أن تُحارصوه ِمن املؤسسة الدينية.. ِعرب املُحارصة الثقافية الشخصية: حارصوا الخطباء، حارصوا 

 الرواديد، حارصوا الحوزوي�، أو اطرحوها عىل وسائل اإلعالم، أو سائل التواصل االجت�عي ِعرب الشبكة العنكبوتية.الشعراء، حارصوا 

 ح� أطرح الحقائق، وأشّخص أخطاء املؤسسة الدينية، دامئاً ما يأيت الرّد عىل الحقائق العلميّة بهذه األسطوانة املحفوظة املتكررة: ✤
بخطورة املرجعيّة .. واملُخابرات الربيطانية ملّا اكتشفت أّن املرجعية الشيعية يف النجف تُشكّل عائقاً كب�اً الغرب الكافر ح� أحّس 

 أمام مصالحها.. هاجمت املرجعية وسعت لتسقيطها! .....  وأقول:

 لندن؟! إذا كان األمر كذلك، فل�ذا أبناء املرجعية وأحفادهم وبناتهم وأصهارهم يتجوّلون هنا يف شوارع ●



 ملاذا قصوركم وحساباتكم البنكية وعملكم التجاري، ومراكزكم ومؤسساتكم ومؤمتراتكم هنا يف لندن؟! ●

 هل يُوجد إنسان عاقل يأيت إىل أرض عّدوه ؟! ●
الء وفقاً لزعمكم، فنحن عم -أنتم تقولون عنّا أنّنا ُعمالء للمخابرات الربيطانية.. فأنتم ال تستطيعون أن تُشكلوا علينا وجودنا يف لندن

 ولكن أنتم ماذا تصنعون هنا يف لندن؟! -وهذا بلدنا 

 هل يوجد مرجع ِمن املراجع مل يأِت للعالج يف لندن؟ ملاذا يأيت ويطلب العالج عند أعدائه ؟ ●

 هل يوجد مرجع ِمن املراجع مل يُرسل أبناءه وأصهاره إىل هنا لقضاء الوقت، أو رشاء منازل راقية وشقق، أو للظهور يف اإلعالم ؟!  ●
صارت لندن قبلة للمرجعية وأبناء املرجعية وحواشيها يف تسّوقهم، يف عالجهم، يف دوائهم، يف نُزهتهم، يف دراستهم، يف مؤمتراتهم، يف 

 ذا كانت املُخابرات الربيطانية أحّست بخطر املرجعيّة.. فل�ذا إذاً تأتون إىل لندن وتُرسلون عوائلكم إليها؟!مراكزهم! إ 

إذا سلّمنا بهذه املُعطيات التي يطرحونها وهي أّن الغرب ح� أحّس بخطر املرجعية سعى للهجوم عليها وتسقيطها.. فأنا أيضاً  ✤
 ل ألبنايئ وبنايت قارنوا ب� ُمعطياتهم وما يقولون، وُمعطيايت التي سأطرحها ب� أيديكم.وأقو سأطرح ُمعطيايت بهذا املوضوع. 

وقفة عند بعض اآليات القرآنية التي تُشّخص لنا العدّو الحقيقي الذي أُمرنا مبُعادته.. وأساليب هذا العدّو يف تنفيد مخطّطاته   ✤
 وبرامجه لتضليل الناس.

 لكم عدّو فاتَّخذوه عدّواً إّ�ا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السع�}.سورة فاطر {إنَّ الشيطان  ■
هنا القرآن يُشّخص لنا العدّو الحقيقي وهو: الشيطان. ُ�كن أن تكون املاسونيّة واملُخابرات جهة ُيحرّكها الشيطان.. ولكن الشيطان 

 ك املرجعية، وليس املاسونية!هو أن يُحّر  -بحسب تحليل إمامنا الصادق عليه السالم  -أفضل مكان له 
 ك� يقول عليه السالم يف تفس� اإلمام العسكري عليه السالم:

(ومنهم قوم نُّصاب ال يقدرون عىل القدح فينا، يتعلّمون بعض علومنا الّصحيحة فيتوّجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نّصابنا 
اذيب علينا الّتي نحن بُراء منها، فيتقبّله املسلّمون ِمن شيعتنا عىل أنّه من علومنا، ثّم يُضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه ِمن األك

فضلّوا وأضلّوهم. وهم أّرض عىل ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عىل الحس� بن عيل وأصحابه). إذا أراد إبليس أن يتحرّك فإنّه لن 
 لسالم أفضل ِمن املؤسسات الدينية يف العامل!يجد مكاناً يُخفي فيه مرشوعه يف مواجهة إمام زماننا عليه ا

واألمثلة التي مرّت يف الجّو اليهودي واملسيحي أمثلة واضحة ورصيحة جّداً.. لذلك القرآن يُحّدد لنا جهة العداوة وهي الشيطان.. بل 
 ّوة ما نستطيع!أمرنا أن نتّخذه عدّواً ! ولن نتّخذه عّدواً حتّى نُراقبه ونُراقب تحرّكاته ونعّد له ِمن الق

سورة الكهف {وإذْ قُلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إالَّ إبليس كان ِمن الجن ففسق عن أمر ربّه أفتتخذونه وذُّريته أولياء ِمن  ■
نا العدّو دو� وهم لكم عدّو بئس للظامل� بدال}. اآليات التي تتحّدث عن أّن إبليس عدّو ُمب� لإلنسان آيات كث�ة.. فالقرآن حّدد ل

 الذي يُداهمنا، وبّ� لنا برنامج وُمخطّطات هذا العدّو.

سورة األعراف {قال فب� أغويتني ألقُعدنَّ لهم ِرصاطك املُستقيم * ثُمَّ آلتينهم ِمن ب� أيديهم وِمن خلفهم وعن أ�انهم وعن  ■
 ش�ئلهم وال تجد أكرثهم شاكرين}.

قول إبليس لعنه الله {ألقُعدنَّ لهم ِرصاطك املُستقيم} هنا ال يتحّدث عن الضال�.. بل يتحّدث عن املجموعات التي شّخصْت  ■
 الرصاط املُستقيم، ويستطيع إبليس لعنه الله أن ُ�ّرر مرشوعه ِمن خاللها !

ن ش�ئلهم} إبليس لعنه الله يأتيهم ِمن كّل هذه الجهات قوله تعاىل {ثُمَّ آلتينهم ِمن ب� أيديهم وِمن خلفهم وعن أ�انهم وع ■
 وهم عىل الرصاط املُستقيم!!! فالقضيّة يف غاية الخطورة!

 الربنامج اإلبلييس برنامج يف غاية الخطورة.. هذه هي املؤامرة الكُربى!!

الفروع، عند ذيول إبليس! أّما املؤسسة الدينية  إذا ُكنّا نحُن نعمل عند املُخابرات وعند املاسونية، فنحُن نعمل عند الوكالء، عند ■
 فتعمل عند املصدر الرئيس! تعمل عند الشيطان ُمبارشة!!

ّدة (وقفة عند قّصة حصلْت يف أيّام املُعارضة يرويها الشيخ الغزّي.. حين� ُشكّل وفد ِمن املعارضة العراقية وذهبوا إىل الواليات املتح
خارجية األمرييك وكان ِضمن الوفد السيّد محّمد بحر العلوم، وكان ذلك يف أيّام املعارضة الساخنة يف األمريكية، والتقى بهم وزير ال

التسعينات.. القّصة عبارة عن مثال يُقرّب الصورة كيف أّن هناَك ِمن الشيعة َمن يعمل لخدمة الشيطان بشكل ُمبارش، وهناك َمن 
 د فروعه وذيوله ووكالئه)!!يعمل يف خدمته بشكل غ� ُمبارش، يعني يعمل عن

 سورة الِحجر {قال رّب مبا أغويتني ألُزيّننَّ لهم يف األرض وألُغوينَّهم أجمع� * إّال عبادَك منهم املُخلَص�} ■
وفقط.. قطعاً نحن جميعاً حتّى املؤسسة الدينية لسنا ِمن املُْخلَص� (بفتح الّالم).. املُخلَصون ُهم آل محّمد صلوات الله عليهم فقط 

ا نحُن فغاية ما ُ�كن أن نِصل إليه هو أن نكون (ُمْخلِص�) بكرس الّالم.  أمَّ

بعك منهم سورة اإلرساء {قال أرايتَك هذا الذي كرَّمَت عيلَّ لنئ أخَّرتِن إىل يوم القيامة ألحتنكنَّ ذُّريته إالَّ قليال * قال اذهب فَمن ت ■
ستفزْز َمن استطعَت منهم بصوتَك واجلْب عليهم بخيلك ورَِجلِك وشاركهم يف األموال واألوالد فإنَّ جهنَّم جزاؤكم جزاًء موفوراً * وا



.. وِعْدهم وما يعُدهم الشيطان إالَّ ُغرورا * إنَّ عبادي ليس لَك عليهم سلطان وكفى بربّك وكيال}.فكّل هذه املعا� تجري علينا جميعاً 
 وَمن استمع إىل ناطٍق فقد عبده!

 قوله تعاىل {قال فبعزتك ألُغوينهم أجمع� * إّال عبادَك منهم املُخلَص�} وقفة عند ■
ن واألمئة عليهم السالم أّدبونا أن نقرأ يف نهارات شهر رمضان هذا الدعاء: (الّلهم صّل عىل ُمحّمد وآل ُمحّمد، وأعذ� فيه ِمن الشيطا

طشه وكيده ومكره، وحبائله وُخدعه، وأمانيّه وُغروره وفتنته ورشكه الرجيم، وهْمزه وملْزه، ونْفثه ونْفخه، ووسوسته وتثبيطه، وب
وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وُرشكائه، وجميع مكائده). كّل هذه األساليب والوسائل ُمسلّطة علينا، هذا ونحُن يف شهر رمضان، 

والشياط� مفتوحة ولها الحرّية الكاملة وغ� ُمغلّلة ؟! والشياط� ُمغلّلة، وكّل هذا  ُمسلّط علينا ! ف� بالك يف غ� شهر رمضان 
 ونحن جميعاً حتّى املؤسسة الدينية ُمعرّضون لهذا الهجوم من إبليس بهذه الوسائل الكث�ة املُختلفة!!

ملجموعات ِعرب هذه الوسائل يتحرّك املرشوع اإلبلييس.. وقد نكون يف خدمته ونتحرّك بحسن نيّة ونحن ال نعلم! مثالً هذه ا ●
 االنتحاريّة الذين يقتلون أنفسهم ويقتلون الناس، هناك دوافع داخلهم يتصّورونها صحيحة.. فَمن الذي حرّكهم بهذا االتّجاه؟!

سط  الو الذي حرّكهم هو املرشوع اإلبلييس! وقطعاً إبليس حين� يُحرّك زعي�ً شيعياً ال يُحرّكه ك� يُحرّك زعي�ً ُسنيّاً ! وح� يتحرّك يف
املسيحي، قطعاً لن يتحرّك بنفس األسلوب يف الوسط اليهودي! قد تكون املُخطّطات العاّمة ُمشرتكة، ولكن املفردات واألشخاص 
واألساليب وطبيعة العمل وطبيعة التخطيط تختلف باختالف األزمنة واألمكنة واملستويات وطريقة الخطاب وسائر املعطيات األخرى 

ملرشوع اإلبلييس! وقد يُنيشء إبليس مرشوعاً جميالً صحيحاً ويتحرّك بشكل جيّد يف وسط الناس، ويُؤّدي املنافع التي تُشكّل بأجزائها ا
 والخدمات، ولكن املشكلة تكون يف النهاية (يف االتّجاهات التي سيّوجه الناس إليها).

واملراد ِمن عرص التدوين هنا (تدوين بـ(عرص التدوين)..  إذا ما دقّقنا النظر يف حركة التأريخ عىل الكرة األرضية، فهناك ما يُسّمى ✤
 التأريخ) فعرص التدوين هو العرص الذي ُدّون فيه التأريخ.. أّما العصور التي تُسّمى عصور ما قبل التأريخ، فاملراد منها العصور التي

 قبل تدوين التأريخ، والتي ال �تلك اإلنسان عنها ُمعطيات!
وفّرة لدينا ِمن خالل دراسة املرقومات األثرية، ومن خالل دراسة طبيعة الحياة األثريّة فإنّنا ال نجد حركة رسيعة بحسب املُعطيات املُت

يف تأريخ البرش يف القرون املُتطاولة. التأريخ كان يس�ُ حركة الُسلحفاة، وبعد ذلك بدأ يُرسع ح� وصلنا إىل القرن التاسع عرش 
ُمستعجالً شيئاً فشيئاً حتّى دخلنا عىل القرن العرشين، فصارت الحركة مجنونة! حتّى ُسّمي ذلك العرص  امليالدي، أخذ التأريخ يُرسع

 بعرص الُرسعة!! الرسعة يف كّل يشء (التبّدل، والتغّ�، والتكرّث، والتنّوع عىل جميع األصعدة).. كّل يشء يتغّ� عىل جميع األصعدة!
ره� الشيخ الغزّي، وكِال املثال� يُش�ان إىل هذه الرسعة الجنونية التي وصل إليها التأريخ يف (وقفة عند مثال� من واقع الحياة يذك

 عرصنا اآلن)!!

 يف كّل يوم.. بل يف كّل لحظة ُرسعة العامل تزداد! ما الذي جعل العامل هكذا يُرسع ُمنذ بدايات القرن العرشين؟! ■
سيكون الظهور، فلسُت موقّتاً ُهنا.. وإذا جاءكم أحٌد بوقت فكّذبوه.. ولكنّني أطرح ! أنا ال أدري متى إنّها إرهاصات عرص الظهور

 تساؤالً وأقول: ملاذا تغّ�ت حركة التأريخ ؟ ملاذا فجأة تغّ�ت حركة التأريخ بهذه الرسعة الهائلة؟! 
 الجواب: ألّن حدثاً كب�اً جّداً سيحدث، وصار يقرتب منّا، ولن ال نعلم متى!

ودامئاً أرّدد هذا املثال، وأقول: ح� أكون يف الشارع ويكون أمامي رجٌل ُمحرتم أعرفه بعقله ورزانته، وفجأة يبدأ يركض برسعة كب�ة 
 جّداً جّداً.. فهناك احت�الن لركضه الرسيع هذا:

 إّما أن يكون هذا الرجل قد ُجّن فجأة ! ●

 لهذا غّ� هذا الرجل رسعته وطبيعة حركته إىل حركة رسيعة جّداً..!أو أّن شيئاً مهّ�ً حدث أو سيحدث قريباً، و  ●
 وأنا أقول: حركة الحياة محكومة بسنن وقوان� ثابتة ال تتغّ�.. فل�ذا فجأة تغّ�ت حركة التأريخ إىل رسعة جنونية كب�ة وهائلة بعد

 والسنن اإللهية؟!  أن كان يتحرّك حركة الُسلحفاة؟! هل ُجّن التأريخ ؟! هل ُجنَت القوان�
الجواب: ال. ولكن هناك شيئاً وحدثاً كب�اً سيحدث! (ال نعلم متى.. فإمام زماننا أعلم، ولكن قطعاً هناك حدث عظيم جّداً سيقع، 

 وصار يقرتب، ولهذا زادت رسعة التأريخ كث�اً جّداً، وكلّ� اقرتبنا ِمن هذا الحدث زادت رسعة التأريخ والزمان أكرث)!

وأعني مبنطقة الظهور (العراق، إيران، الجزيرة العربية [السعودية اليمن قة الظهور تغيل وتغيل وتغيل.. وهذا يشء طبيعي، منط ✤
منطقة هذه املنطقة هي منطقة الظهور! هذه . ع�ن ُدول الخليج العريب] بالد الشام [سوريا لبنان فلسط� األردن] وتركيا ومرص)

 أّن تنّور نوح أيضاً كان يف هذه املنطقة، كان يف مسجد الكوفة.. وحين� فار التنّور كانت العالمة لبدء الطوفان!عل�ً  فعالً!التنّور 

منطقة الظهور ستبقى تغيل وتغيل وتغيل، واألحداث ستتسارع فيها بشكل كب� جّداً، ويف جميع أنحاء العامل، ولكن يف منطقة  ●
 املنطقة وهو العراق، ومركز العراق هو (الكوفة/ يعني النجف األرشف)! الظهور بشكل أرسع، السيّ� مركز هذه

 هنا يف هذه املنطقة سيبدأ املرشوع املهدوي خطواته األوىل للظهور!



مثل� تغّ�ت حركة التأريخ من حركة بطيئة إىل حركة رسيعة، فإّن هذا األمر يُش� إىل أّن املرشوع املهدوي هو اآلخر يتحرّك حركة  ●
 عة، وكذلك املرشوع اإلبلييس هو اآلخر أيضاً يتحرّك حركة رسيعة!رسي

 فحركة التأريخ هي حركة الباطل، ورسعة األحداث هي رسعة الحّق والباطل!

أحاديث أهل البيت عليهم السالم أخربتنا أّن أخطر املشاريع اإلبليسية وأكرثها دهاًء وخفاًء تلك التي تتحرّك كتحرّك األفاعي  ✤
 امللمس، ِعرب األجواء الدينية والشعارات الدينية!الناعمة 

ولذلك أحاديث أهل البيت عليهم السالم تُخربنا أّن املفّضل بن ُعمر الذي هو من أصحاب األمئة املقّرب� بىك وبىك وبىك ح� سمع 
لتي ال يُدرى أيٌّ ِمن أّي! وسيتحرّك اإلمام الصادق يتحّدث عن الرايات املُشتبهة التي سرتتفع يف الوسط الشيعي يف زمان الَغيبة وا

 املرشوع اإلبلييس ِمن خاللها وِمن خالل غ�ها !

 هناك حقائق البُّد أن نعرفها: ✤

 : هناك مجموعتان له� عالقة مهّمة باملرشوع املهدوي:1الحقيقة  ❂

 : وهم شيعة عّيل وآل عيل.(القاعدة البرشية للمرشوع املهدوي).مجموعة صغ�ة  ●

اً وعرصيًة ورخاًء وتقّدماً عة كب�ة ومجمو ● : هم املسيحيّون (القّوة الضاربة واملُهيمنة يف هذا العامل)! وهم أكرث املجتمعات تحرضُّ
 علمياً. ولذا ذُِخر عيىس لتطويع هذه املجتمعات للمرشوع املهدوي!

فهناك بص�ت وبص�ت وبص�ت إبليسيّة!  حيث� وجدتم تزييف وتزوير فهناك بصمة إبليسية، وحيث� عشعش الحسد يف القلوب ■
 ألّن املُشكلة بدأت مع إبليس لعنه الله ِمن الحسد!

 وُمشكلة أبينا آدم يف جنّته مع الحسد! وآل محّمد صلوات الله عليهم هم املحسودون، والذي قتلهم هو حسد أعدائهم لهم!!

لييس بشكل أقوى من املجموعات األخرى، الرتباط هات� املجموعت� سيتحرّك فيه� املرشوع اإلباملجموعتان (املسيحية والشيعية)  ■
 يب!باملرشوع املهدوي ارتباط ُمبارش، ولذا كانت الحرب العاملية األوىل والثانية سبباً رئيساً يف تغي�ات هائلة يف بُنية املُجتمع الغر 

 معلومة يف غاية األهميّة، وهي:: 2الحقيقة  ❂
 م (قرابة قرن� ِمن الزمان)! 1970م إىل عام  1950 هائالً ما ب� عام أّن العامل تغّ� تغّ�اً 

ه ِمن التغي�ات الكب�ة يف املجتمع الغريب بعد الحرب العاملية الثانية : تركّز مفهوم الفردانية يف الحياة بشكل قوي.(وقفة توضيح لهذ
 العقائدي الشيعي! النقطة). ولكن ما يُهّمنا هو التغّ� الكب� الذي حصل يف الواقع

ما الذي حصل من تغّ� يف واقعنا الشيعي العقائدي؟ يف حلقة يوم غد سأطرح املعطيات التي تُجيب عن هذا السؤال بالوثائق  ✤
 ب� أيديكم.. وأنتم قارنوا ب� معطيات القوم، وب� املعطيات التي سأعرضها عليكم.

 


