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  ُنُ(6)ُالمحّطةُ ُعنُأ حدّثكمُالزلت ُالساعة،ُأشراطُ ُهذا..ُالطويلَُطريقناَُمحّطاتُ ُم 

نُ(5)ُالجزءُ ُه وُهذاُالقيامة..ُعالئمُ ُإنّها زءُ ُوه وُالَمحّطةُهذهُ ُحولُحديثيُم  ُالج 

 .ومأجوجُيأجوجُوش ؤونُبأحوالُ ُيَرتبطُ ُفيماُ(3)

 ُم لّخٍصُألهّم  وجٍزُوم  السادسة..ُبنحٍوُم  ُهذه ُالمحّطةُوهيُالمحّطةُ  اُتقدّمُبخ صوص 

 :أقول

 ُُالسادسة ُالمحّطة  ُالرجعةُتبدأُتفاصيل  ُمرحلة  أهمُُّ”ُأشراط ُالساعة“بعدُانتهاء 

ُوالفساد،ُ ُالفساد  ُالكالم ُفيُذلك،ُانتشار  ُدابّةُاألرضُومرَّ العناوينُفيها:ُظ هور 

ُيأجوجُومأجوج..ُوالع ُق دومُوه جومُأقوام  ُواالهتزازات  ُاألخير:ُاالرتجاجات  نوان 

وهي:ُنفخُالص ور..ُوبعدُذلَكُيأتيناُ السابعةُ  ُالتيُستأتيُبعدهاُالمحّطةُ  قدّمات  والم 

ُالكبير ُالكونيُّ  .التغيير 

 ُُفيُعالمناُهذاُالذي ُالتغيّرات  ُه ناكُبعض  ُتكون  ُالساعة  ُأشراط  َُمرحلة  فيُنهاية 

ُيشع ُإلىُتلَكُنَْقط نه ..ُأكاَنُالناس  ُمنهمُيلتفت  روَنُبذلك،ُالُيشعرونُبذلك..ُالبعض 

اإلنسان،ُإنّهاُحكايةُ  بنيُآدم..ُإنّهاُحكايةُ  التغيّراتُوبعٌضُالُيلتفتون..ُإنّهاُحكايةُ 

 .المخلوقات

 ● ُنُالبشر،ُليسواُمن ُالكالمُأنّهمُليسواُم  اُماُيرتبط ُبيأجوَجُومأجوجُفقدُمرَّ أمَّ

ُق ّطانُاألرض،ُوأنّهمُ نَُموضعٍُفيُهذاُالفضاء  نُب قعٍةُم  نُالفضاء،ُم  سيأتونناُم 

ُالتيُ عطيات  نُالم  َُمجموعةًُم  ُالماضيتين  ُعليكمُفيُالحلقتين  الواسع.ُوقدَُعرضت 

يُالقرنينُ ُحركةَُذ  ُإلىُأنَّ ُالردمُُ–ت شير  ُالسدّ،ُصاحب  صاحب  حينُأغلَقُُ–إنّهُ 

ُيأجوجُ ُتلَكُاألقوامُ)بوجه  نُأنُيتحّركواُوي ؤذواُاأل مَمُاألبواَبُبوجه  ومأجوج(ُم 



ختلفة..ُوكذاَكُقدُي قبلوَنُإلىُأرضناُهذه ،ُفقدُسدَُّ ُالم  ُالسماويّة  ختلفةُفيُاألجرام  الم 

نُ ُم  عطياٍتُفيُالحلقتينُالماضيتينُوسأعرض  ُم  األبوابُعليهم.ُعرضت 

ُالماضيتين بماُتَقدَّمُفيُالحلقتين  ُماُأ ْلحقهُ   .المعطيات 

 ُُّيُالقرنينُالَّتيُالتقىُفيهاُبتلَكُُك ل ُذ  ُرحلة  ُعنُأنَّ ث  ُوت حدّ  عطياتُت شير  تلَكُالم 

ُ نُهذاُالكون  ُم  ُالظُّل مات  األقوامُلمُتك ْنُعلىُوْجهُاألرض،ُوإنَّماُهيُفيُجهة 

قاً،ُ شّر  ُم  ُالضياء  باًُحتَّىُوَصَلُإلىُجهات  غّر  ُم  ُالظُّل مات  الوسيع.ُفلقدُساَرُفيُجهة 

ُالمؤمنينُُث مَُّ ُأمير  نُحديث  ُذلَكُعليكمُم  ووَصَلُإلىُأرضنا..ُقرأت  عادَُأدراَجهُ 

زءُ نُالج  ُعليكمُم  العياشيُفيُتفسيره ،ُقرأت  ُبنُنباتةُوأثبتَهُ  لَناُاألصبغ  الَّذيُنقَلَهُ 

ُذيُالقرنينُفيُسورةُالكهف رحلة  نُوقائعُ   .الثانيُم 

 وجزةٌُسريعةٌُل ماُتقدَّمُم ..ُإنَّهاُهذه ُخ الصةٌُم  ُالسادسة  نُحديٍثُفيماُيَرتبط ُبالَمحطة 

 .وبنحٍوُخاصُفيماُيَرتبط ُبأقوامُيأجوجُومأجوج”ُأشراط ُالساعة“

 ● ُالماضية ُفيُالحلقة  ُانتهيت  نُحيث  ُحديثيُم  ل   :أ كم 

 الحديث82ُُصفحةُفيُ[5جُالبرهان:ُ]تفسيرُفيُالفارسيُسلمانُحديثُعندُوقفة 

)3( 

 (ؤمنينُعنُسلمانُالفارسي،ُق ُهللاُعليه“ال:ُك نّاُجلوساًُمعُأميرُالم  ”ُصلوات 

ُ ُوالحسين  ُأنا،ُوالحسن  ُالخّطاب،ُقال:ُك نت  اُب ويَعُع ْمرُبن  ُلَمَّ ُهللاُ“بَمنزله  صلوات 

ُ”عليهما بن  ُياسٍر،ُوالمقدادُ  ُأبيُبكٍر،ُوعمارُبن  بن  ُالحنفية،ُوم حمدُ  بن  ،ُوم حمدُ 

ابن هُ  .ُقالُلهُ  ؤمنيناألسودُالكندي  ُ:ُياُأميرُالم   (..الحسن 

 ● ُُالخّطاب(ُب ويَع اُب ويَعُع ْمرُبن  ُلَمَّ ؤمنينُبَمنزله  قوله:ُ)ك نّاُجلوساًُمعُأميرُالم 

ُبنُالخّطابُبعدُأبيُبكرُسنةُ للهجرة،ُوإنَّماُاغت يلُع مرُبنُالخطابُسنة13ُُع َمر 

 .للهجرة23ُ

 ُع َمرُبنُالخّطابُلغايٍةُس ُتأريخُبيعة  ُوقدُذكرت  ل  تبدوُواضحةًُلكمُحينماُأ كم 

زمانُ نُهذه ُالرواية..ُأناُالُأعلمُتأريخُهذاُالمجلس،ُإنّهُ  م  قراءتهُ  ق راءةَُماُأ ريدُ 

،ُقدُ ،ُقدُيكونُفيُوسطُخالفته  الفةُع َمرُبنُالخّطابُ)قدُيكونُفيُأّولُخالفته  خ 

).. ُفيُآخرُخالفته   .يكون 



 َُّأنُأقرأُالحديَثُكل ُإنّيُالُأريدُ  ُالَّذيُيَرتبط ُث مَّ فقطُموطنُالحاجة  منهُ  وإنَّماُأأخذُ  هُ 

هذه ُالحلقة  .بموضوعُ 

 ُُوكرامته،ُوالذيَُطلَبُذلك نُفضله  ؤمنينُأنُي ريَهمُشيئاًُم  ُالم  نُأمير  ه مَُطلَبواُم 

جتبىُ ناُالحسنُالم   .- علىُماُيبدوُ–نيابةًُعنُالجميعُهوُإمام 

 ● ُ،نُأنُجاءْتُسحابةٌ،ُفوقعْتُعلىُالدار إلىُأنُيقولُسلمان:ُ)فماُكانُبأسرعُم 

ؤمنينُ ُهللاُعليه“وإذاُبجانبهاُسحابةٌُأ خرى،ُفقالُأميرُالم  أيَّت هاُالسحابة ،ُ”:ُصلوات 

داًُ“اهبطيُبإذنُّللّاُتعالى،ُفهبطْتُوهيُتق ول:ُ حمَّ ُم  أنُالُإلهُإاّلُهللا،ُوأنَّ أشهدُ 

ُهللا ُسبيَلُالنجاةرس ول  ُفيَكُفقدَُضلَّ ووصي ه ،َُمنُشكَّ قال:ُث مَُّ”.ُ،ُوأنَّكَُخليفت هُ 

علىُوْجهُاألرضُحتّىُكأنّهاُبساٌطُموض وع،ُفقالُأميرُ انبسطْتُالسحابةُ 

ؤمنينُ اجلس واُعلىُالغمامة،ُفجلسنا،ُوأخذناَُمواضعنا،ُفأشاَرُ”:ُعليهُالسالمُ “الم 

ُاأل خرىُفهبطْت،ُ ؤمنيَنُإلىُالسحابة  ُالم  ُاأل ولى،ُوجلَسُأمير  وهيُتق ولُكمقالة 

الحديثُعنُمغربُُ–عليهاُث مُتكلّمُبكالٍم،ُوأشاَرُإليهماُبالَمسيرُنحوُالَمغربُ

قدُدخلْتُتحَتُالسحابتين،ُفرفعته ماَُرْفعاًُرفيقاً،ُفتمايلْتُنحوُُ–الكونُ وإذاُبالريحُ 

ُعلىُك رسّيٍُوالن ورُ ؤمنين،ُوإذاُبه  ُمنُأميرُالم  أنور  هُ  نُوْجهه،ُووجه  ُم  يَسطع 

 .…(القمر

 ● ُمة تقدّ  ُالـم  ُلكمُفيُالحلقات  نُأنُجاءْتُسحابةٌ(ُكماُبيَّنت  قوله:ُ)فماُكانُبأسرعُم 

ُ ُاالنتقال  ُالعترةُالطاهرةُع نواٌنُلوسيلة  ُأحاديث  ُالسحابُوالسحابةُفيُأجواء  نُأنَّ م 

 .فيُالفضاء

 ● ُإلىُأنُتقولُالرواية:ُ)فقالُالح عليه“سن  ُهللاُ  أنُت رينيُيأجوَجُ”:ُصلوات  أ ريدُ 

ُتحَتُالسحاب،ُفسمْعناُلهاُدَويَّاًُ الّذيُبينناُوبينه م،ُفسارْتُالريح  ومأجوجُوالسدَُّ

نا،ُحتّىُانتهيناُإلىُجبٍلُ ؤمنينُيَقد م  كدويُالرعد،ُوَعلَْتُفيُالهواء،ُوأميرُالم 

 …(شامخٍُفيُالع لوُّ

ُليسُعلىُاألرض،ُإ حديٌثُفيُالفضاءالحديث   .نّهُ 

 ● ُجبٌل نُهذاُالجبلُأنّهُ  رادُم  قوله:ُ)حتّىُانتهيناُإلىُجبٍلُشامخٍُفيُالع لّو(ُليسُالم 

ُ نا..ُواألمير  بَحواّس  ُالُن ْبصرهُ  ُاألرضُفيُكوكٍبُآخر،ُوإنّماُه وُشيٌءُنَحن  كجبال 



ُماُالُنَس ؤية  ُالق درةَُعلىُر  نَُصْحبه  بحواسناُه ناُمنَحُالَّذينُكانواُم  ُأنُنَراهُ  تطيع 

ُعلّيٍ،ُوإنّماُهذه ُالق درةُمنحهاُسيّدُ سينُشأنهمُشأن  ُوالح  العاديّة..ُوقْطعاًُالَحَسن 

َُمنُكانواُمعه  .األوصياءُلبقيّة 

 ُُعلىَُعالـمناُهذا عالٌمُي وازيَُعالـمناَُهذاُوي طلُّ والُغرابةَُفيُذلك..ُفعالم ُالبرزخُ 

َفُولكنَّناُالُنَراه،ُمثلماُقا ُالكالمُعلينا:ُ)لَوُك ش  لُأميرُالمؤمنينُل حبَّةُالع رنيُومرَّ

حتَب ينُيَتََحدَّث ون(  .لَكُلََرأيَتَه مَُحلَقَاًَُحلَقَاًُم 

 ● ُُتحَتُالسحاب،ُفسمْعناُلهاُدَويَّاًُكدويُالرعد،ُوَعلَْتُفي قوله:ُ)فسارْتُالريح 

ُا ا نطالق  أالُت قاربهاُص ورةُ  ُالهواء(ُهذه ُالصورةُ  ُالفضائيّةُحينماُيَندفع  لـمركبات 

نُد خاٍنُإلىُغيرُ نُناٍرُوم  نَُصوٍتُوم  نَُهبٍَّةَُخلفيٍة،ُم  ُم  ُماُي طل ق  ُوي طلق  الصاروخ 

 !ذلك..؟

 ُُالفكرةُفقط..ُولهذا ب  أنُأ شبّ هُتشبيهاًُدقيقاًُبينُهذاُوهذاُإنَّماُأ قّر  علماًُأنّنيُالُأريدُ 

ُع مر ُتاريَخُخالفة  نُأنَّهاُبدأْتُسنةُُالسببُذكرت  ُاآلن13ُبنُالخطابُم  ه،ُونَحن 

 .هـ1440سنةُ

 ُُعنهاُسلمانُهلُكانُالعربُالبدوُيستطيعوَنُأن ُالَّتيُيَتحدَّث  هذه ُالمضامين 

ُفيُأيامناُهذه؟ اُيحدث  مَّ رواُهذه ُالص َورُالقريبةُم   !يتصوَّ

 ُوأع أقوىُوأكبر  سلمانُإنَّهُ  ُعنهُ  اُه وُفيَُعْصرناُبَحَسب ُعقيدتيُماُيتحدَّث  مَّ ظم ُم 

ق ْدرةٌُ فيُزمانناُإنَّهُ  ُعنهُ  ُعنُق ْدرةٍُإلهيٍةُه نا،ُوالَّذيُأتحدَّث  هذا..ُألنَّناُنَتحدَّث 

نُ تجاوزُهذه ُالمساحاتُالشاسعةُم  ُذ وُالقرنينُهوُأنّهُ  بشريّة،ُفماُوصلُإليه 

ُإلىُيَُ المضيء..ُونحن  ظلمُللكونُووصَلُإلىُالمقطعُ  ومناُهذاُلمُالمقطعُالـم 

نُهذاُالكون،ُوصَلُ ظلمُم  نُالجانب ُالم  زٍءُعميٍقُم  يستطعُاإلنسانُأنُيصَلُإلىُج 

ُ ُهذاُالتقدُّمُالهائل..ُلكنَّهاُقدرةٌُبشرية،ُوالحديث  إلىُمسافاٍتُمحدودةٍُفقطُبرغمُك ّل 

ُالقوانيَنُهيُالقوانينُالَّتيُتحك مُهذاُالكون ُأنَّ ُقالُه ناُعنُق ْدرةٍُإلهيّةُإالَّ ..ُفالق رآن 

ُ ُولإلنسُفيُاآلية  33ُُللجّن  ّنُواإلنس  نُسورةُالرحمن:ُ}ياَُمعشَرُالج  بعدُالبسملةُم 

ُفانفذ واُالُتنفذ ونُإاّلُ ُواألرض  ُالسماوات  نُأقطار  إْنُاستطعت مُأنُتنفذ واُم 

ُاألسبابُالذيُ س لطان  ُس لطاناًُبَحَسبه..ُإنّهُ  تحدّثْتُبس لطان{ُفذ وُالقرنينُكاَنُيملك 



س ورةُالكهفُفيُاآليةُ منُك ّل84ُُعنهُ  فيُاألرضُواتيناهُ  فقالت:ُ}إنّاُمّكنّاُلَهُ 

 .شيٍءُسبباً{

 ُُس لطاَن يمتلك  ُالمؤمنينُه ناُإنَّهُ  ُسلطاَنُاألسباب،ُوأمير  فذوُالقرنينُكاَنُيمتلك 

ُن خاطبهمُ ليهمُع“األسباب ُوماُسبَّبُاألسباب،ُكماُنقرأُفيُزيارة ُالن دبةُونحن 

ُالسب يل(ُفهوُمالٌكُلألسباب ُوللس بلُ”:ُالسالم السبَبَُوإ لَيه  ُوأنتمُلَهُ  نَّاُإ الَّ )فََماَُشيٌءُم 

 .ول ماُي سبّ بها

 ● ُُالروايةُبذكرُتفاصيل..ُفيُصفحة نُنفسُالرواية،ُجاءُفيها84ُوتستمرُّ  :م 

 (ُُتلكُالسحابُ–وأمرُالريحُفسارْتُبنا ُُ–تينُأيُأمَرُالطاقةُالتيُت حّرك  وإذاُنَحن 

ؤمنين،ُ ُإلىُأميرُالم  اُنظَرُالملك  فيُالَمغرب،ُواأل خرىُبالمشرق،ُفلمَّ بَملٍَكُيَدهُ 

ورس وله ،ُ داًُعبد هُ  حمَّ ُم  أنَّ الُشريكُله ،ُوأشهدُ  وحدهُ  أنُالُإلهُإاّلُّللّاُ  قال:ُأشهدُ 

علىُالدينُك لّهُولوُكرهُالمُ  باله دىُودينُالحّق،ُل ي ظهرهُ  ُُ–شرك ونُأرسلهُ  الحديث 

:ُياُأميرُُ–عنُالرجعةُفيُك ّلُمكانُ حقّاًُوصدقاً.ُفق لت  وخليفت هُ  أنّكُوصي هُ  وأشهدُ 

ُ األ خرىُفيُالمشرق؟ُفقالُأمير  فيُالَمغربُويد هُ  ؤمنين،َُمنُهذاُالّذيُيدهُ  الم 

ؤمنينُ ُهللاُعليه“الم  ُالُّ”:ُصلوات  تعالىُبظ ْلمة  هللاُ  ُالّذيُوّكلهُ  ُهذاُالملك  ليلُوَضوء 

ولُإلىُيومُالقيامةُ ُهناُعنُظ لمةُالكونُوعنُضياءُالكونُُ–النهارُوالُيز  الحديث 

ُفيُك ّلُيوٍم،ُُ– ُعليَّ ُت ْعَرض  ُأعماَلُالعباد  ،ُوإنَّ وإّنُّللّاُتعالىُجعَلُأْمرُالد نياُإليَّ

تعالى ُإلىُّللّاُ  ُت رفَع   .ث مَّ

 ْرناُحتّىُوقفناُعلىُسدُّيأجوجُومأجو ؤمنينُث مُس  ”ُعليهُالسالمُ “ج،ُفقالُأميرُالم 

ّماُيليُهذاُالجبل،ُوأشاَرُبيده ُإلىُجبٍلُشامخٍُفيُالع لّو،ُوه وُ للريح:ُاْهبطيُبناُم 

البصرُ ماُي حدُُّ ْضر،ُفنظرناُإلىُالسدّ،ُوإذاُارتفاع هُ  ُالبصرُُ–جبلُالخ  يعنيُأنَّ

نُحدُّالبصرُ أعلىُم  ُمحدوداً،ُفالسدُُّ ُاللّيلُالدامسُُوه وُأسود ُُ–يكون  ُ–كقطعة 

ظلمُ ؤمنينُُ–الم  ،ُفقالُأميرُالم  ُالد خان  نُأرجائه  ُم  ياُأباُ”:ُعليهُالسالمُ “يَخرج 

حّمٍدُ ُاإلماَمُالحسنُُ–م  الءُالعَبيدُُ–ي خاطب  ُهذاُاألْمرُعلىُهؤ  أيُُ–أناُصاحب 

ُأصنافاًُثالُ–أقوامُيأجوجُومأجوجُفيماُوراءُهذاُالسدُّ :ُفرأيت  ُقالُسلمان  ثةًُط ول 

ُ تُّونُذراعاً،ُوالثالث  ُواحٍدُمنه مُس  راعاً،ُوالثانيُط ولُك لُّ مُمائةٌُوعشرونُذ  ه  أحد 



ؤمنينُ ُأميرُالم  ُبها،ُث مُإنَّ ُتحته ،ُواأل خرىُيلتحف  ُأحدَُأ ذ نيه  ”ُعليهُالسالم“يفرش 

دةٍُخ ر  م  ُوإذاُه وُمنُز  ضراء،ُأمَرُالريحُفسارْتُبناُإلىُجبلُقاٍف،ُفانتهيناُإليه 

 .(..وعليهاُملٌكُعلىُص ورةُالنسر

 ًَُورا رهاُمثلماُهي..ُنعمُي مكنناُأنُنستنتَجُص  ُأنُنتصوَّ هذه ُالمعانيُالُنستطيع 

واضٌحُ ُهذه ُالروايات،ُلكنَّهُ  أنُأق َفُعندُتفاصيلُك ّل  نُذلك،ُوأناُالُأريدُ  تقريبيّةُم 

ُهذه ُالحركة،ُهذه ُالسفَرةُهيُفيُنفسُالطريقُا ُذ وُالقرنينمنُأنَّ  .لَّذيُسارُفيه 

 ● ُُينظروَن فيُالَمغربُواأل خرىُبالمشرق(ُهؤالء  ُبَملٍَكُيَدهُ  قوله:ُ)وإذاُنَحن 

ده مُبوسائلُأخرى..ُ ُهذه ُزوَّ ده مُبوسائلُاالنتقال  ثلماَُزوَّ ُاألميَرُم  بق درةٍُأ خرى،ُفإنَّ

ُهُ  اُأنَّ أضاَفُق درةًُإلىُق ْدرة ُإبصارهم،ُوإمَّ اُأنّهُ  ُفيُتلَكُإمَّ ناكُوسائلُتتوفَّر 

ناُ ُبحواّس  نَحن  ُأنُنَراهُ  ُالَّتيُكانواُيستقلونهاُيَرونُبواسطتهاُماُالُنستطيع  السَّحابة 

 .العاديّةُالطبيعيّة

 ● ُ ُوهذه ُالتفاصيل  ْرناُحتّىُوقفناُعلىُسدُّيأجوجُومأجوج(ُهذاُالسياق  قوله:ُ)ث مُس 

يأجوجُومأجوجُلي َُسدَُّ ناُعنُأنَّ  .َسُفيُاألرضت خبر 

 ● ُُقافُه و ؤمنينُأمَرُالريحُفسارْتُبناُإلىُجبلُقاٍف(ُجبل  ُأميرُالم  قوله:ُ)ث مُإنَّ

الَّذيُجاَءُمذكوراًُفيُالكتاب ُالكريم..ُفه ناكُس ورةٌُكاملةٌُفيُالقرآنُع نوانهاُ)ق(..ُ

} ُالمجيد  :ُ}ق*ُوالق رآن  ُوجلَّ ُعزَّ  .آيت هاُاألولىُبعدُالبسملةُقوله 

 ق(ُع نواٌنُقرآنٌي..ُوقافُه ناُفيُالكتابُالكريمُليسْتَُمحصورةًُفهذاُال(ُ عنوان 

ُالَّذيُي حيط ُبأرضنا..ُ ُقافُع نواٌنُلهذاُالجبل  نُآفاقهاُفإنَّ بمعنًىُواحد،ُفيُأ فٍقُم 

رُهذاُ ُنَتصوَّ ُالُنَستطيع  نُهذاُالجبلُالَّذيُي حيط ُبأرضنا..ُفنَحن  م  اُماُالمرادُ  أمَّ

 !قيٍقُواضحالمعنىُبشكٍلُد

 ● ُُواألحاديثُبخ صوصُ)جبلُقاف(،ُحتَّى عليكمُماُجاَءُفيُالروايات  سأقرأُ 

ُالجبلُليسُعلىُاألرض  .تعرفواُأنَّ

 قافُسورةُفي661ُُصفحةُفيُالقّمي[ُ]تفسيرُفيُجاءُماُعندُوقفة. 

 (ُنُوراء حيٌطُبالد نياُم  :ُ}ق*ُوالق رآنُالمجيد{ُقال:ُقُ:ُجبٌلُم  ُوجلَّ ُعزَّ فيُقوله 

 .(أجوجُومأجوجي



 ُ:ُعليها،ُوقوله حيٌطُبالد نيا(ُالد نياُه ناُي قَصدُمنهاُأرضناُالَّتيُنَعيش  :ُ)قُجبٌلُم  قوله 

نُأْهلُالد نياُولكنُليسواُ ُيأجوَجُومأجوجُم  نُوراءُيأجوجُومأجوج(ُيعنيُأنَّ )م 

ُعليها نُأهلُهذه ُاألرضُالَّتيُنحن   .م 

 ُللشيخُاألخبار[ُ]معانيُكتابُفيُ”لسالماُعليه“ُالصادقُاإلمامُ ُحديثُ ُعندُوقفة

قّطعةُالح روفُمعنىُبابُ(1)ُالحديثُالصدوق، نُالس ورُأوائلُفيُالم  ُلق رآن.اُم 

قّطعةُالح روفُمعانيُلناُي بيّنُالصادقُاإلمام  :الم 

 (ُ ُاإلمام ُالصادق  عليه“يقول  ُهللاُ  حيط ُباألرضُ”:ُصلوات  ُالم  وأّماُ)ق(ُفهوُالَجبل 

ْضرةُالسم األرضُأنُتميدَُبأهلهاوخ  ُهللاُ  ك  ُمنه ،ُوبهُي ْمس   .(..اء 

 ُ ْضرةُالسماءُه ناُفه وُع نوان  نُخ  م  اُالمرادُ  الخضراء ُعندُالعَربُع نواٌنُللسماء..ُأمَّ

نُطاقٍةُونشاٍط،ُع نوانُماُفيهاُمنُع ْمٍرُافتراضّيٍُلها،ُ َحياتهاُوع نوانُماُفيهاُم 

ُعنُالع ْمر ثلماُتقدَّمُالحديث   .االفتراضيُللموجوداتُم 

 َُب هذه ُالمضامينُكيُأ قّر  أنُأقَفُطويالًُعندُالروايات،ُإنَّماُأ وردُ  وأناُالُأريدُ 

ُأرضناُ نُق طَّان  ُوليسواُم  نُالبشر  ُيأجوَجُومأجوَجُليسواُم  نُأنَّ الف ْكرةَُألذهانكمُم 

نُاألرضينُاألخرىُالَّت نُق طَّانُأْرٍضُأ خرىُم  يُهيُفيُهذاُهذه ..ُقدُيكونونُم 

 .الكونُالواسعُالعظيم

 الدرجات[ُبصائرُ]م ختصرُكتابُفيُ”السالمُعليه“ُالباقرُاإلمامُ ُحديثُ ُعندُوقفة: 

 (ُُهللاُ”ُالباقرُعليهُالسالم“عنُيقطينُالجواليقيُعنُف لفلةُعنُأبيُجعفر قال:ُإنَّ

نُ ْضرة ُالسماءُم  نُزبرجدةٍُخ ضراءُوإنّماُخ  ُخلََقَُجباَلًُم حيطاًُبالد نياُم  ُوجلَّ عزَّ

ُ ّماُافترَضُعلىَُخْلقه  َخْلقاًُلمُيَفترْضُعليهمَُشيئاًُم  ْضرة ُذلَكُالجبلُوخلََقَُخْلفهُ  خ 

نُهذه ُاأل ّمةُوسّماهما ُرجلينُم  نُصالةٍُوزكاة،ُوكلّهمُيلعن   (..م 

 ● ُنُالد نياُه ناُهيُهذه ُاألرضُالَّتي م  قوله:ُ)خلََقَُجباَلًُم حيطاًُبالد نيا(ُليَسُالمرادُ 

ُ نُالد نياُهوُالد نياُبمعناهاُالواسع،ُأي:ُماُتحَتُسْقف  رادُم  ُعليها،ُوإنّماُالم  نعيش 

 .السماءُالدنيا

 ● ُُفيُعدٍد نُهذه ُاأل ّمةُوسّماه ما(ُهذاُالمعنىُيتكّرر  ُرجلينُم  قوله:ُ)وك لُّه مُيَلعن 

ُالرجلين؟ُ نُاألحاديث..ُوه ناكَُمنُسأَلُاألئمةَُكيفَُعرفْتُتلَكُاأل مم ُبهذين  وفيٍرُم 



ُهذينُالمذكورين نُتلَكُاأل ممُتَلعن  ُكثيراًُم  نُأنَّ فيُالرواياتُماُسيأتيناُم  وه مُُألنّهُ 

َُمنُ لَةَُلَهمُبعَالـمناُاألرضي..ُفحينماُيَستغرب  ل ق،ُفه مُالُص  ُآدمُقدُخ  الُيعلموَنُأنَّ

ل ق،ُفكيفُعرَفُ ُآدَمُقدُخ  ُويقول:ُيابنُرسولُهللاُإذاُكانواُالُيعرفوَنُأنَّ يستغرب 

اإلمام:ُهلُرأيَتُإبليس؟ُهلُتعرفُإبليس؟ُكيفُ أولئَكُهذينُالرجلين؟!ُفقالُلهُ 

ُعنه،ُفقالُاإلمام:ُه مُأيضاًُُتبرأتَُ ُعنه ،ُأ خبرت  دّثت  منه؟ُكيَفُلعنته ؟ُفقال:ُإنّنيُح 

دّثواُوأ خبرواُعنهم  .ح 

 ُبصائرُ]م ختصرُكتابُفيُ”السالمُعليه“ُالرضاُاإلمامُ ُحديثُ ُعندُوقفة

 :الدرجات[

 (ُُهللاُعليه“عنُعبيدُهللاُبنُعبدُهللاُالدهقانُعنُأبيُالحسنُالرضا قال:ُ”ُصلوات 

َخْلَفُهذاُالنطافُزبرجدةُخضراءُمنهاُاخضّرْتُالسماء،ُ ُهللُ  :ُإنَّ يقول  سمعت هُ 

ُ ُوراَءُذلكُسبعوَنُألفُعالَمُأكثر  ُوجلَّ عزَّ جابُوهللُ  :ُوماُالنطاف؟ُقال:ُالح  قلت 

ُفالناًُوفالنا نُعددُالجّنُواإلنسُوكلّهمُيلعن   .(م 

 ● نُالتفاصيل..ُأذه طويلةٌُوفيهاُكثيٌرُم  ُالرواية،ُيقولُسلمانالروايةُ  ُإلىُنهاية   :ب 

 (ُجوعُإلىُأوطاننا الر  عليه“فقالُُ–إلىُاألرضُُ–ث مُسألناهُ  ُهللاُ  ُ”:ُصلوات  أفعل 

نّا،ُفقال:ُخذ واَُمواضعك م،ُ تعالى،ُوأشاَرُإلىُالسحابتينُفدنتاُم  ذلكُإْنُشاَءُّللّاُ 

لريَحُفَحَملتناُحتّىُعلىُأ خرى،ُوأمَرُا”ُعليهُالسالمُ “فجلسناُعلىُسحابٍةُوَجلَسُ

ؤمنينُ ْرناُفيُالجّو،ُحتّىُرأيناُاألرضُكالدرهمُ،ُث مَُّحّطتناُفيُدارُأميرُالم  ص 

ُهللاُعليه“ نَُطْرفُالنظرُ”ُصلوات  ُس رعةُالضوءُُ–فيُأقّلُم  ُ–إنّهاُس رعةٌُتفوق 

روجناُمنهاُو ،ُوكانُخ  ُي ؤذّن  ؤذّن  ُوقَتُالظ ْهرُوالم  صولناُإلىُالمدينة  قَتُوكانُو 

ُ ،ُك نّاُفيُجبلُقاٍف،ُمسيرةُُ–أيُعندُالصباحُُ–علْتُالشمس  العجب  :ُأياُهللُ  فق لت 

ؤمنينُ ُهللاُ“خمسُسنينُوع دناُفيُخمسُساعاٍتُمنُالنهار؟!ُفقالُأميرُالم  صلوات 

نُ”:ُعليه ُأنُأخرَقُالد نياُبأسرهاُوالسماواتُالسبعُوأرجعُفيُأقّلُم  لوُأنّنيُأردت 

ُبماُ ؤمنين،ُأنَتُوهللاُ الطرفُلفعلت  األعظم،ُفق لنا:ُياُأميَرُالم  نُاْسمُهللاُ  عنديُم 

بعدُأخيَكُوابنُعّمَكُرس ولُّللّاُ الباهرةُ  عجزةُ  الع ظمىُوالم  عليهماُ“اآليةُ  صلّىُّللّاُ 

 .(”وآلهما



 ● )ْرناُفيُالجّو،ُحتّىُرأيناُاألرضُكالدرهم  .قوله:ُ)وأمَرُالريَحُفَحَملتناُحتّىُص 

 ُالص ورةُو ُسلمانُبَحَسب ُالّلغة  نُتشبيٍهُموجوٍدُفيُزمان  اضحة..ُهلُه ناكُم 

نُتشبيه ُ نُتشبيٍهُأفضَلُم  ُأنُي شبَّهُبها..ُهلُه ناكُم  ُالَّتيُي مكن  وبَحَسب ُاألشياء 

بالدرهمُالفضي..ُماذاُ نُأنُن َشبّ ههُ  نُالفضاءُالعاليُم  ُالكوكب ُاألزرقُم  منظر 

 !تقولون؟

 ُقبلُقليٍلُأ ُخالفةَُع ْمرُبنُالخطابُوقعْتُماُبينُسنةُذَكرت  هـُللهجرة،ُإلى13ُنَّ

ُالسيّ دُهاشمُالبحرانيُه وُالَّذيُافترى23ُسنةُ ُأنُافترَضُأنَّ هـ..ُحتَّىُإذاُأردت 

نُعنده ُوإنّماُنقلهاُمنُكتاٍب،ُوهذاُالكتابُكانُ ُبهاُم  لمُيأت  هذه ُالرواية،ُمعُأنّهُ 

ُهذاُالكتابُليسُبينُأيديناُاآلن،ُموجوداًُقبلُالسيّ دُهاشمُالبحر اني،ُصحيحُأنَّ

ُالسيّ دُهاشمُ ربّماُه وُفيُمكتباتُالمخطوطاتُالُأدري..ُدعونيُأفترضُأنَّ

 .البحرانيُه وُالَّذيُافترىُهذه ُالرواية،ُوهذاُالكتابُالُوجودُله

 ُهـ..ُفيماُبيننا1440ُهـُ،ُونحنُاآلنُسنة1107ُالسيّ دُهاشمُالبحرانيُتوفيُسنة

نُثالثةُق رون..!ُوقَْطعاًُه وُأَلَّفُهذاُالكتابُقبلُوفاتهُ و ُأكثرُم   .بينُوفاته 

 ُُبسبعُسنوات،ُيعنيُسنة قدُألَّفُهذاُالكتابُقبلُوفاته  ن1100ُُلنفترضُأنَّهُ  ه..ُفم 

سنةُالسيّ دُهاشمُالبحراني340ُُسنة!!ُيعنيُقبل340ُُهُإلىُيومناُهذا1100ُسنةُ

 .كذَبُهذه ُالكذبة

 (ًُُهذاُالكالمُافتراضاً،ُفليَسُالسيّ دُهاشمُالبحرانيُبالَّذيُيفتريُقطعا أناُافترض 

د َحمَّ  .(..ويكذبُعلىُآلُم 

 ُُالسيّ دُهاشمُالبحرانيُكذَبُهذه ُالكذبةُقبل سنة..ُفهل340ُُولكنُأقول:ُلنفترضُأنَّ

رُعندُأحٍدُعلى340ُكانُه ناكُقبلُ نُتصوُّ  سنةُم 

 ُالك ر نُالفضاءُكالدرهم؟وْجهُالكرةُاألرضيّةُأنَّ  !ةُاألرضيّةُتبدوُم 

 ُكالدينار؟ ُلماذاُلمُيَق لُسلمانُالفارسيُكانْتُاألرض   !ث مَّ



 ُاُالدرهمُالف ّضيُفه وَُميّاٌلُإلى اٌق،ُأمَّ اعٌُبرَّ ُالدينارُذَهبٌيُلَمَّ الجوابُواضح:ُألنَّ

ناُبالكوكب ُاألزرق،ُإنَّماُأ طل َقُعليهاُهذ ىُأرض  ْرقة..ُأالُت سمَّ اُالوْصفُالز 

نُالفضاءُفكانْتُكوكباًُأزرق”ُالكوكبُاألزرق“ روهاُم   .حينماُصوَّ

 ● (ُناساُالفضائيّة،ُمع عرضُمجموعةُمنُالص ورُلألرضُالتيَُصّورتهاُوكالةُ 

 (..التعليقُعليها

 [5جُالبرهان:ُ]تفسيرُفيُالفارسيُسلمانُعنُأ خرىُرواية: 

 (ؤمني ُله :ُياُأميرُ”:ُعليهُالسالم“نُعنُسلمانُالفارسيُقال:ُك نّاُمعُأميرُالم  فق لت 

عجزاتكُشيئاً؟ نُم  ُأنُأرىُم  ؤمنين،ُأ حبُّ  .(..الم 

 ● ُجاءُفيها89ُروايةٌُطويلة..ُإلىُأنُتقولُالروايةُفيُصفحة: 

 (ُؤمنين،ُهلُسرناُفرسخين؟ :ُياُأميرُالم  الفرسخُتقريباًُي ساويُخمسةُكلمُُ–فق لت 

،ُلقدُسرَتُخمسيَنُُ– ألفُفرسخٍ،ُود ْرَتَُحولُالد نياُعشرينُألفُفقال:ُياُسلمان 

ُخارجُاألرضُُ–مّرةٍُ :ُياُسيّدي،ُوكيفُهذا؟ُقال:ُُ–حديٌثُعنُحركٍةُتكون  فَق لت 

،ُإذاُكانُذ وُالقرنينُطاَفُشرقهاُوغربهاُوبلَغُإلىُسدُّيأجوجُومأجوج،ُ ياُسلمان 

رس ولُرّبُالع ؤمنينُوخليفةُ  ُالم  ُوأناُأمير  ،ُماُفأنّىُيتعذّرُعليَّ المين؟!ُياُسلمان 

ُأحداً*ُإالُّمنُارتضىُمنُ تعالى:ُ}عالم ُالغيبُفالُي ظهرُعلىُغيبه  قرأَتُقولهُ 

نُالرس ولُ ،ُأناُالم رتضىُم  ؤمنين.ُفقال:ُياُسلمان  :ُبلى،ُياُأميرُالم  رس وٍل{ُفق لت 

،ُأناُالّذيُهوَُّ ُعلىَُغيبه،ُأناُالعالم ُالرباني  ُوجلَّ عزَّ ّللّاُ  ُالّذيُأظهرهُ  عليَّ نُّللّاُ 

 .(..الشدائدُوطوىُليُالبعيد

 ُنُالتفاصيلُلكنَّنيُأكتفيُبهذه ُالعبائرُالتيُقرأت هاُعليكمُوالَّتي الروايةُفيهاُوفيهاُم 

نُق طَّانُ نُالبشرُوليسواُم  ُيأجوَجُومأجوَجُليسواُم  نُأنَّ م  أنُأ ثبتَهُ  ُماُأ ريدُ  ت ثبت 

ُيأجوَجُومأجوجُفيَُموضعٍُ ُاألرض،ُوأنَّ بعيٍدُعنُأرضنا،ُإنَّهمُفيَُهذاُالفضاء 

ُالفضائيّة..ُوكالم ُ ُذاُالقرنينُحيَنُوصَلُإليهمُكاَنُفيُتلَكُالرحلة  الوسيع..ُوأنَّ

ُإلىُهذه ُالحقيقة ُالَّتيُتقدَّمْتُت شير  ُالمعطيات  دَّاًُوك لُّ ُالمؤمنينُواضٌحُج   .أمير 

 ● (ُّنُكالٍمُفيُالمحط ُالسادسةُوهي:ُأشراط ُالساعةخ الصةٌُسريعةٌُل ماُتقدَّمُم   .(ة 



 ● ُُلَيسْتُهيُالتي بعدُشْرطُيأجوَجُومأجوجُتبدأُالتغيُّرات..ُوَهذه ُالتغيرات 

االنشقاقُأوُالَّتيُتحدَّثْتُ التكويرُأوُالَّتيُتَحدَّثْتُعنهاُس ورةُ  تَحدَّثْتُعنهاُس ورةُ 

ق ُم  ُتكون  ُالق رآنيّة..ُهذه ُالتغيُّرات  ُاآليات  مةًُلـمرحلٍةُقادمة..ُفبعدُعنهاُسائر  دّ 

نُزالزلُوماُه وُ نُاهتزازاٍتُوارتجاجاٍتُفيُهذه ُاألرضُم  ُم  ُالتغيُّرات  ح صول 

ُاألرض،ُبتراب ُ ،ُبهواء  ُبمياه ُاألرض  نُتغيراٍتُتتعلَّق  نُالزالزلُم  أقوىُم 

ُعلىُاألرضُ ُالناس  ُاألرضُونهارها،ُوماُيرتبط ُبعيش  األرض،ُبماُيرتبط ُبليل 

ُاألرضُوحيا نُالتغيّراتُالكبيرةُالَّتيُتنال  تهم،ُوماُيرتبط ُبالطبيعةُوكوارثها..ُوم 

ُالناسُالُيلتفتونُ والشجرُوالحيوانات،ُهناكُتغيراٌتُكثيرةٌُستحد ثُومعُذلكُفإنَّ

 !إليها

 ● ُ إ ْن48ُُفيُس ورةُيسُفيُاآلية  بعدُالبسملةُوماُبعدها:ُ}ويق ول وَنُمتىُهذاُالوعدُ 

م ون*ُفالُ ك نت مَُصادق ين*ُماُينظ رونُإاّلُصيحةًُواحدةًُتأخذ ه مُوه مُيْخص 

 .يستطيع ونُتوصيةًُوالُإلىُأهلهمُيرجع ون{

 إ ْنُك نت مَُصادق ين{ُإنَّهمُي تحدَّثونُعنُوْعدُالقيامة،ُحينُيقولون:ُ}متىُهذاُالوعدُ 

ُ الرجعة  القائمُقدُتحقَّق،ُوموعدُ  ُعنُمرحلٍةُهيُماُبعدُالرجعة،ُفموعدُ  فإنَّناُنتحدَّث 

ُيأجوجُومأجوجُقدُتحقَّق..ُ قدوم  ُاألرضُقدُتحقَّق،ُوموعدُ  دابَّة  قدُتحقَّق،ُوموعدُ 

ُلكنَّهمُيجدونُأنفسهمُباقينُيأكلونُويشربونُويمارسونُالجنسُوينامون

ُيأجوَجُومأجوَجُيأكلونُ ويستيقظونُويذهبونُإلىُأعمالهمُوالُشيَءُفيهم،ُرغمُأنَّ

نُحولهم ُشيٍءُم   !ك لَّ

 ●  ُُهللا عود  ت شّككُفيُو  إ ْنُك نت مَُصادق ين{ُدائماًُالبشريةُ  قولهم:ُ}متىُهذاُالوعدُ 

ُوفيُوعودُأوليائهُ   !..وفيُوعودُأنبيائه 

 ● َُصي الص ور،ُإنَّهاُقوله:ُ}ماُيَنظ روَنُإ الَّ هيُنفخةُ  حةًُواحدة{ُهذه ُالصيحةُ 

الص ورُنفختان:ُ)نفخةٌُلإلماتةُونفخةُلإلحياء(ُوهذاُالكالمُ السابعة..ُونفخةُ  الَمحطةُ 

نُهذاُالبرنامج ُم  ُلناُفيُالحلقةُالقادمة   .يتَّضح 



 ● ُن رادُم  ون{ُالم  م  قوله:ُ}ماُينظ رونُإاّلُصيحةًُواحدةًُتأخذ ه مُوه مُيْخص 

مون“ راءُ”ُيخص  ُبيعٍُوش  ونُفيُالسوقُفيُحالة  م  كماَُوَردُفيُالرواياتُأيُيَختَص 

عاملة  !!..وم 

 ● ُل ون{ُأيُيخرجوَن ُإ لىَُربّ همُيَنس  َنُاألجداث  ُفإ ذاُه مُم  قوله:ُ}ون ف َخُفيُالص ور 

نُق بورهم،ُإنَُّ نُرهبتهم..ُهاُه مُيخرجوَنُم  نُخوفهمُوم  ُم  هاُخائفين..ُفهذاُاالنسالل 

ُ نُك ّل  ُم  ُومأجوج  الثانية.ُه ناُفيُس ورةُاألنبياءُيأجوج  الص ور،ُهذه ُالنفحةُ  نْفخةُ 

نُأجداثهمُينسلون:ُ ُم  ُالع لو،ُوه ناُفيُس ورةُيسُاألموات  نُجهات  َحدٍَبُيَنسلونُم 

ل ون{ مُيَْنس  ُإ لىَُربّ ه  نُاألجداث  ُفإ ذاُه مُم   .}َون ف َخُفيُالص ور 

 ن48ُُاآليةُمعنىُفيُالق ّمي[ُ]تفسيرُيفُجاءُماُعندُوقفة  .بعدهاُوماُيسُس ورة ُُم 

 (ًُإ ْنُك نت مَُصادق ين*ُماُينظ رونُإاّلُصيحةًُواحدة :ُ}ويق ول وَنُمتىُهذاُالوعدُ  وقوله 

ُفيهمُصيحةًُوه مُفيُ ون{ُقال:ُذلكُفيُآخرُالزمانُي صاح  م  تأخذ ه مُوه مُيْخص 

ُوالُأسواقهمُيتخاصمون،ُفيموتونُكلّهمُفيُ ُأحدٌُمنهمُإلىُمنزله  مكانهمُالُيرجع 

:ُ}فالُيستطيع ونُتوصيةًُوالُإلىُأهلهمُيرجع ون{ُ ي وصيُبوصيٍّة..ُوذلكُقوله 

نُ ُإلىُربّهمُينسلون{ُقال:ُم  نُاألجداث  :ُ}ون ف َخُفيُالص ورُفإذاُه مُم  وقوله 

 .(الق بور

 حّمدُس ورةُفي ُإاّلُُينظ رونُ}فهلُلة:البسمُبعد18ُُاآليةُ”وآلهُعليهُهللاُصلّى“ُم 

 .ذكراه م{ُجاَءته مُإذاُله مُفأنّىُأشراط هاُجاءَُُفقدُبغتةًُُتأتيه مُأنُالساعة

 ُ ُالدولة  ٍدُعليهمُحينماُكانواُفيُزمان  حمَّ ُم  ٍدُوآل  حمَّ ُم  نُفضل  لمُيتَّعظواُالُم 

نُهذا دُم  حمَّ ُم  دٌُوآل  حمَّ ف َعُم  ُالع ظمىُوط وَيُزمان هاُور  ديَّة  حمَّ العالم،ُوبدأُُالـم 

ُشيئاًُفشيئا  .ل طف همُالخاصُي ْسَحب 

 ُُاألرض..ُفه ناكُقد ُدابَّة  حواُالمسارُفيَُمرحلة  والُه مُبالَّذينُتوقَّفواُكيُي صّح 

،ُوالكافروَنُبعَلّيٍُأ وكلواُإلىُ ُالوالية  ْصن  ؤمنونُبعلّيٍُفيُح  مْتُاألمور،ُفالم  س  ح 

ُأنفسهمُوإلىُفسادهمُوإفسادهم،ُوقدُأفسدو ُشيء،ُوف تحْتُبعدُذلَكُأبواب  اُفيُك ّل 

يأجوَجُومأجوجُوهاُه مُحلّواُضيوفاًُعلىُهذه ُاألرض،ُفأكلواُماُأكلواُوشربواُماُ



شربواُوأفسدواُماُأفسدوا..ُليسُفيُأرضناُفقط،ُوإنّماُفيُأرضناُوفيُسائرُ

 .األرضينُاألخرى

 ُعلىُهذاُالتراب ُيَبيعونُويشتروَنُويأكلو نُويشربوَنُرْغمُوالُزالُالناس 

همُوفيماُحولهم ُالَّتيُحدثْتُفيُحيات همُوعلىُأرض   .التغيّراتُالهائلة 

 ُوَنُإلىُاألرض،ُقَْطعاًُه ناكُتغيّراٌت م  ُليأجوجُومأجوجُويَقد  ُاألبواب  فحينماُت فتَح 

ُوفيماُحولُاألرض،ُوه مُيستشعرونُذلَكُولكنَّهاُ هائلةٌُقدُحدثْتُفيُاألرض 

نذُالبدايةُ الطبيعةَُالبشريَُّ ُإبليسُم  دعْتُبخديعة   !..ةَُالَّتيُخ 

 ● ُُآدم َُحَسدَُأباناُآدمُل َماُحظَيُبه  ُأباناُآدم،ُفإبليس  حينماَُحَسدَُإبليس  شكلتناُتبدأُ  م 

منُاآلخر د..ُهذه ُالحقيقةُ  َحمَّ ٍدُوآلُم  َحمَّ  .منُمنزلٍةُعندُم 

  ُيعرف دُألنَّهُ  َحمَّ داًُوآلُم  َحمَّ ُلمُيحسْدُم  د،ُوهذاُُإبليس  َحمَّ ُم  دٌُومنُآل  حمَّ َمنُم 

قّصةُأبيناُآدمُمعُإبليسُ ُالكتابُالكريمُحينماُنقرأُ  اُجاَءُفيُآيات  مَّ واضٌحُم 

ُالكتابُالكريم  .والتفاصيلُالَّتيُذ كرتُفيُسور 

 ٍُد َحمَّ رفَضُالمنزلةُالَّتيُحظَيُبهاُآدم ُعندُم  ُرفَضُالسجودَُألبيناُآدم،ُإلنَّهُ  إبليس 

حَُ ُم  ناَُحّواء..ُنقَلُهذه ُالمشكلة..ُفلذاُوآل  د،ُوبعدَُذلَكُنَقَلُالمشكلةَُإلىُأبيناُآدمُوأ ّم  مَّ

ُ ب  الَحَسد..ُفتسرَّ جوههاُهيَُشْجرةُ  نُو  ُالشجرةَُفيُوْجٍهُم  ُأنَّ جاءُفيُالروايات 

إلىُالكينونةُاإلنسانيّة  .الَحَسدُ 

 ُا ْلمُفيُوْجٍهُآخرُولذاُفإنَّ الع  هيُشجرةُ  لمُوخ صوصاًُوالشجرةُ  ُالع  لَحَسدُياَلصق 

ُهالَكُ ُآفةَُالع لماءُالَحسد،ُوأنَّ ُكلماتهمُالشريفةَُت خبرناُأنَّ العلمُالديني..ُولذاُفإنَّ

ُالع لماءُ ثناُأنَّ ُيهلكوَنُبالحسد!ُوالرواياتُت حدّ  ُالعلم  ُه ناُعنُُ–الع لماءُأهل  والحديث 

ُاألولىُ ُالع لماءُُ–ع لماءُالدينُبالدرجة  نُالَحَسدُأنَّ أخذواُتسعاًُوتسعينُبالمئةُم 

 !..وشاركواُالناسُفيُالجزءُالمتبقي

 ُدُبدأْت حمَّ ٍةُم  شكلت ناُفيُواقعُأ مَّ نُحينُحسدُإبليسُأبيناُآدم..ُوم  شكلتناُبدأتُم  فم 

ة ه وُالَّذيُقتلُاألئ مَّ ه مُالمحسودون،ُالَحَسدُ  ةُ  ُعلّيٍ..!ُاألَئ مَّ  !بَحَسد 



 شكلتناُفيُالواقع داًُوآلُُوم  َحمَّ ُيحسدوَنُم  ُمراجعُوعلماءُالشيعة  الشيعيُهيُأنَّ

ُعنُ ُعنُالجميع،ُلكنُأتحدَّث  د،ُه مُيأخذونُأماكنهم..ُ)علماًُأنّيُالُأتحدَّث  َحمَّ م 

ُاألغلب(  .األعّم 

 نُالبسملةُبعد41ُُاآليةُفي ُكسبتُُْبماُوالبحرُالبرُُّفيُالفساد ُُ}ظهرَُُالروم:ُس ورةُم 

نُالناس{ُأيدي ُالمرحلة،ُهذهُ ُفيُوالبحرُالبرُُّفيُالفسادُظ هورُمصاديقُأوضح ُُم 

مة..ُمراحلَُُفيُوالبحرُالبّرُ ُفيُالفساد َُُظهرَُُلقد تقدّ  َُمجرىُتجريُالق رآنُ ُفآياتُ ُم 

 .والقمرُالشمسَُمجرىُتَجريُوالنهار،ُالّليل

 ُ،ُهابيل ُالَّتيُقَتََلُفيهاُقابيل  الّلحظة  نذُ  َظَهرُفيُاألرضُم  ُهذاُالفسادُالفسادُ  ولكنَّ

علىُدرجات..ُه ناكُفسادٌُشديد،ُفسادٌُضعيف،ُفسادٌُعريٌضُواسع،ُفسادٌُقدُتكونُ

ُعنُظ هوٍرُتاٍمُ ه ناُتتحدَّث  نُهذاُالفسادُالعَريضُالواسع..ُاآليةُ  أقلُم  مساحتهُ 

 .للفساد

 ُالباقرُاإلمامُيقولُ(19)ُالحديث54ُُصفحةُفيُ[8جُالشريف:ُ]الكافيُكتابُفي

 :”السالمُعليه“

 (ُ:فيُالبّرُوالبحرُبماُكسبْتُأيديُالناس{ُقال :ُ}ظهَرُالفسادُ  ُوجلَّ فيُقولهُعزَّ

 .(ذاَكُوهللاُحينُقالْتُاألنصار:ُمناُأميرُومنكمُأمير

ُعلّيٍُ إبليس،ُإنَّهاُ”..ُعليهُالسالم“يَجدونُلنفسهمُشأناًُومقاماًُمعُوجود  شكلةُ  إنَّهاُم 

الديانات،ُإنَّهاُمشكل شكلةُ  دم  َحمَّ ُم  ُمعُآل  مراجعُالشيعة  رجالُالدين،ُإنَّهاُمشكلةُ   !ةُ 

 ● ُسين..ُكماُجاءُفيُزيارة فيُالبّرُوالبْحرُأيضاًُحينُقتلواُالح  وظهرُالفسادُ 

قدّسة  :الناحيةُالم 

 (.. ُُللع صاة ُالف ّساق،ُلقدُقَتَلواُبقتلَكُاإلسالم،ُوعطلَّواُالصالةَُوالصيام فالويل 

واُونقض واُالس نَنُوا فواُآياتُالقرآنُوهملج  واُقواعدَُاإليمان،ُوحرَّ ألحكام،ُوَهدم 

ُهللاُ  ُوآلهُ “فيُالبغيُوالعدوان.ُلقدُأصبَحُرسول  عليه  َموتوراً،ُوَعادَُ”ُصلَّىُهللاُ 

ُ ْرَتَُمقهوراً،ُوف ق دَُبفْقدَكُالتكبير  َرُالحّقُإذُق ه  َُمهجورا،ُوغ ود  ُوجلَّ عزَّ ُهللاُ  كتاب 

ُوالتبديل،ُُريم ُوالتحليل،ُوالتنزيلُ والتهليل،ُوالتح والتأويل،ُوظَهرَُبعدَكُالتغيير 

ُواألباطيل والتعطيلُواألهواء ُواألضاليلُوالفتن   .(واإللحادُ 



 ُفيُالبّرُوالبحر ُوالبحر..ُهذه ُصورةٌُأ خرىُل ظ هورُالفساد  فيُالبّر   .لقدُظهَرُالفسادُ 

 ُُص ورةٌُأ خرىُل ظهورُالفسادُفيُالبّر ُأيضاًُتكون  ُالساعة  ُأشراط  وفيَُمرحلة 

ُبينُ ُاألرضُكانُالتمييز  والبحر..ُألنَّهمُأعرضواُعنُعلّيٍ..!ُولذاُفيُمرحلةُدابَّة 

نُالَّذينُآمنواُبعَلّيٍُوآلُعلّي..ُقضيتناُإذاًُ ُم  ْصنُالوالية  أولئَكُالَّذينُدخلواُفيُح 

نُا ُوآلُعليُّمدارهاُم   .لبدايةُإلىُالنهايةُعليٌّ

  ُنُالبسملةُبعد82ُُاآليةُ ُفيُجاءَُُبماُحديثيُأختم ُتابَُُل َمنُلَغفّارٌُُ}وإنّ يُطه:ُسورهُم 

لَُُوآمنَُ ًُُويعملُ ُوي ؤمنُ ُيتوبُ ُالَّذيُحتَّىُيعنيُاهتدى{ُث مُُّصالًحاُوَعم  ُه وُصالحا

فسدٌُ ُعنُالواردة ُُاألوصياءُلسيّدُةالغديريُُّالزيارةُفيُنقرأُونحنُ ُيهتدي..ُأنُإلىُم 

بُحينُالهاديُإمامنا  :ونقولُالمؤمنينُأميرَُُن خاط 

 (ُُلَك:ُوالذيُبعثنيُبالحقُنبيّاًُماُآمنُبيُمنُكفرُُ–أيُرسولُهللاُُ–وأنّه القائل 

ُمنُ ُإلىُهللاُوالُإليَّ عنكُولمُيهتد  بك،ُوالُأقّرُباهللَُمنُجحدك،ُوقدُضّلُمنُصدَُّ

ولُربّيُعّزُوجل:ُوإنّيُلغفاٌرُلَمنُتاَبُوآمنُوعملُصالحاًُالُيهتديُبك،ُوهوُق

 .(ثّمُاهتدىُإلىُواليتك


