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 م2021/1/30الموافق  -هـ 1442جمادى االخرى//16السبت : 

 

ت علينا في الحلقاِت الماضية ولذا فإنَّني لن أُطيل الوقوف عندها، إنَّني أقرأ عليكم من الجزِء األول من ) الكافي  روايةٌ مرَّ

َعن  بسندِه،/ الحديث الحادي عشر / الباُب الَّذي عنوانهُ ) باٌب في الغيبة (:  380الشريف ( لشيخنا الكُليني / صفحة 

ادِق صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه  -: كُنُت ِعنَد أَبِي َعبِد هللا ُمفضَّل بِن عَُمر، قَالَ   - َوِعْنَدهُ فِْي البَْيِت أُنَاس   -عند إمامنا الصَّ

ل يقول حينما سمعُت هذا الكالم في البدايِة ظننُت أ - فََظنَْنُت أَنَّهُ إِنََّما أََراَد بِذَِلَك َغْيِري -المفضَّل يقول عند اإلمام  نَّ المفضَّ

اإلمام يريدُ اآلخرين الَّذين كانْوا في مجلسِه لكن بعد ذلك تبيَّن أنَّ األمر للمفضِل ولغيِر المفضل ولي ولكم، المفضُل هكذا 

أََما َوهللاِ لَيَِغْيبَنَّ َعْنكُم َصاِحُب  كُْنُت ِعْنَد أَبِي َعْبد هللا َوِعْنَدهُ فِْي البَْيِت أُنَاس  فََظنَنُْت أَنَّهُ إِنَّما أََراَد بِذَِلَك َغْيِري، فَقَاَل:يقول: 

) لَيخِملنَّ هذا حتَّى يُقال (، يُصبُح ذكرهُ خامالً ألنَّ الشيعة تُعِرُض عن ذكره هذا هو  - َهذَا األَْمر َولَيَْخِملَنَّ َهذَا َحتَّى يُقَال

هم باعةُ الفواكِه في األسواق؟ هم الَّذين سيجعلوَن  مرادهُ صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه، َمن هم الَّذين يُعِرضوَن عن ذكرِه؟ هل

ال  ذكر اإلماِم خامالً في الوسط الشيعي؟! أم أنَّهم الخياطون في دكاكينهم؟! أم باعةُ السكر والشاي؟! من هم؟! أم عُمَّ

قدُ ِذكُر اإلماِم من الثقافِة الشيعيِة البناء؟! أم ُموظَّفو البلديِة؟! أم األطباُء في المستشفيات؟! من هم الَّذين سيكونون سبباً يُفتَ 

األصيلِة الَّتي ال وجود لها أساساً؟! ُخموُل الذكر ال يعني أنَّ اسمه الشريف ال يَِردُ على األلسنة، ُخمول الذكر يعني أنَّ 

النَّجف البليةُ من  العقيدة الصحيحة أنَّ المعرفة الصحيحة ال وجود لها في الوسِط الشيعي، َمن الَّذي سبََّب ذلك؟ مراجعُ 

هناك، حتَّى الكتب الَّتي كتبوها وألَّفوها هي تتحدَُّث في جهٍة أخرى ال عالقة لها بمعرفِة إماِم زماننا وفقاً لمذاقهم صلواُت 

 هللاِ عليهم.

لَك فِْي أَّيِ َواٍد َسلَك َولَتَُكفَؤنَّ َكَما تَُكفَّأُ الَسفِْينَةُ فِْي َماَت هَ  أََما َوهللاِ لَيَِغْيبَنَّ َعْنكُم َصاِحُب َهذَا األَْمر َولَيَْخِملَنَّ َهذَا َحتَّى يُقَال

تكفؤ الَسفينِة حينما تميُل يميناً حتَّى تكادَ أن تغرق، ثُمَّ بعد ذلك تنقلُب إلى جهِة اليسار، وقد ينخفُض ُمقدَّمها  - أَْمَواجِ البَحر

رها حتَّى تكاد أن تغرق، وقد يكونُ  رها وهكذا هذا ويرتفُع ُمؤخَّ  األمر بالعكس أيضاً أن يرتفع ُمقدَّمها ويعتلي على ُمؤخ ِ

هو التكفؤ، التقلُب في جميعِ االتجاهاِت بسبِب شدَّة العواصِف واألعاصيِر البحريِة الهائلة وبسبِب األمواجِ المتالطمِة 

 المتخاصمة.

ال أقف عند هذهِ العبائر  - اَل يَْنُجو إاِلَّ َمْن أََخذَ هللاُ ِمْيثَاقَهُ َوَكتََب اإِلْيَماَن فِْي قَْلبِه لبَحرَولَتَُكفَؤنَّ َكَما تَُكفَّأُ السَِّفينَةُ فِي أَْمَواجِ ا

ِمْنه، َولَتُرفَعَنَّ  َوأَيََّدهُ بُِروحٍ  اَل يَْنُجو إاِلَّ َمْن أََخذ هللاُ ِمْيثَاقَهُ َوَكتََب اإِلْيَماَن فِي قَلْبِه -ألنَّني وقفُت عندها في الحلقات الماضية 

 ُمْشتَبََهة اَل يُْدَرى أَيٌّ ِمْن أَيّ 
ُل بن عمر عراقيٌّ كوفيٌّ  - اِثْنَتَا َعَشرةَ َرايَةً أيَن سيكوُن هذا؟ في الكوفِة في النَّجف، المفضَّ

ِة في الكوفة  ، كاَن وكيالً عن األئِمَّ ، فهو ُجعفيٌّ من الكوفِة عراقيٌّ  اَل يُْدَرى أَيٌّ  َولَتُرفَعَنَّ  -ُجعفيٌّ
اِثْنَتَا َعَشرةَ َرايَةً ُمْشتَبََهةً

ال يُدرى أيٌّ من أي  في بُعِدها العقائدي، فهذِه راياٌت عقائديةٌ دينيَّةٌ، نحُن ال نتحدَُّث عن راياٍت ألنديٍة رياضيٍة  - ِمْن أَيّ 

 ُ من األرِض من دوِن سبب أو أنَّها تخرُج من الجداِر  مثالً، وال نتحدَُّث عن راياٍت لميليشيات، حتَّى الميليشيات هي ال تنشأ

 من دوِن سبب، هناك مرجعياٌت تَؤول إليها هذِه الميليشيات، فالراياُت راياُت مرجعياٍت دينيَّة.

 اَل يُْدَرى أَيٌّ ِمْن أَيّ 
ُل ي - قَاَل: فَبََكْيتُ ، َولَتُرفَعَنَّ اِثْنَتَا َعَشَرةَ َرايَةً ُمْشتَبََهةً قول لماذا؟ ألنَّ الراياِت هذِه ليست في المفضَّ

ُل في النَّجف في الكوفة، لو كانت هذِه الراياُت  أثيوبيا، هذِه الرايات ليست في األرجنتين، هذِه الرايات في النَّجف، المفضَّ

ُل على ذلك؟! ثُمَّ ما عالقةُ الراياُت في الصين أو في البرازيل مع إماِم زم اننا؟! الحديُث عن في الصين هل يبكي المفضَّ

 إماِم زماننا، هذِه راياٌت تعدُّ نفسها نائبةً عن صاحِب الزمان إنَّهم مراجُع النَّجف وال يوجدُ شيٌء آخر.

د، ا - قَاَل: فَبََكْيُت، فَقَاَل: َما يُْبِكْيَك يَا أبَا َعْبد هللا؟ - ُل لهُ كُنيتان يُكنَّى بأبي عبد هللا ويُكنَّى بأبي محمَّ إلمام كنَّاهُ بهذِه المفضَّ

فَقُلُت: ُجِعلُت فَِداك، َكْيَف اَل أَْبِكي َوأَْنَت تَقُول اِثْنَتَا َعَشَرة َرايَةً ُمْشتَبََهةً اَل يُْدَرى  فَقَاَل: َما يُْبِكْيَك يَا أبَا َعْبد هللا؟ -الكنية 

غير ذلك، كيف تفهمون الرواية أليس هذا هو الفهُم هذِه راياُت النَّجف، هؤالِء مراجُع النَّجف، قولوا لي  -أَيٌّ ِمْن أَّي 

يُْدَرى أَيٌّ  )اَل األرجح؟! هل تملكون فهماً آخر؟! الرواية واضحةٌ صريحةٌ في أنَّ جميع الراياِت في النَّجف راياُت ضالل، 

 ، هذا كُلُّهُ في مرحلِة اإلرهاصات.(أيّ ِمن 

َعن أَبِي  بسندِه،(: 274هذا هو كتاُب الغيبة للطوسي / وهذِه الطبعةُ طبعةُ مؤسَّسة األعلمي / بيروت / لبنان / صفحة )

ادِق صلواُت هللاِ عليه: اَل يَْخُرُج القَائُِم َحتَّى يَْخُرج اِثْنَا َعَشَر ِمْن بَنِي َهاِشم كُلُّه  ْفِسهم يَْدعُو إِلَى نَ َخِديجة َعن إمامنا الصَّ

هذِه التعابيُر تتحدَُّث عن مرحلة اإلرهاصات،  وكذا(يخرُج القائُم حتَّى يخرج كذا وكذا، حتَّى يكون كذا  )الهذِه التعابير  -

ألنَّ هذهِ الصياغة تُشيُر إلى مرحلٍة قريبٍة من مرحلِة العالماِت الحتميَّة، كم طوُل مدتها؟ ال أعلمُ ذلك، واألحاديُث ما حدَّدت 

اَل يَْخُرُج القَائُِم َحتَّى يَْخُرج اِثْنَا َعَشَر ِمْن بَنِي دةِ فترةِ اإلرهاصات، لكنَّ هذِه التعابير مثلما جاء في هذِه الروايِة: طول م

ِه الميزةُ اليمانيُّ يدعو إلى نفسِه؟ اليمانيُّ يدعو إلى صاحبكم، هذِه ميزةُ اليماني، لم تَِرد هذ - َهاِشم كُلُّهم يَْدعُو إِلَى نَْفِسه

 في الخراساني بشكٍل واضحٍ وصريحٍ ِجدَّاً مثلما وردت في اليماني، اليمانيُّ هو المتمي ُز بهذِه الدعوة؛ ) يَدعُو إِلَى َصاِحبِكُم



(، البقيَّةُ الَّذين في النَّجف الَّذين سبقوا في القروِن الماضية الموجودون اآلن والَّذين سيأتون وهم يعد ون الثواني متى 

لون على شيٍء من الكعكِة القادمة، هؤالء ال يَدعوَن إالَّ إلى أنفسهم فقط وفقط، وهذهِ القضيةُ  سيموُت السيستاني علَّهم يُحص ِ

ما بخافيٍة وخصوصاً ما هي بخافيٍة على الَّذين يشتغلون معهم ويعملون معهم عن قُرب، الَّذين يعملون في مكاتبهم في 

سون هذا ا ً من أنَّ هؤالء المراجع ال يدعون إالَّ إلى أنفسهم فقط وفقط، هذا هو واقُع مؤسَّساتهم يتلمَّ سا ألمر بأيديهم تلمُّ

 النَّجف كاَن وال زال وسيبقى.

ةً أسريةً، من بني هاشم قد تكون النسبةُ نسب - اَل يَْخُرُج القَائُِم َحتَّى يَْخُرج اِثْنَا َعَشَر ِمْن بَنِي َهاِشم كُلُّهم يَْدعُو إِلَى نَْفِسه

وقد تكون النسبةُ نسبةً عقائديةً، وقد تكون النسبةُ جامعةً بين االثنين بين النسبِة األُسريِة والنسبِة العقائدية، قطعاً هؤالء 

ِة حيَن يتحدَّثون ال يتحدَّثون عن النسبِة األُسرية، االنتساُب الَّذي يتسيَّدُ بِه هؤالء المراجع هو االنتساُب العقائدي  بالدرج

الً وإالَّ فإنَّ األساس واألصل في التصد ي للزعامِة الدينيَِّة ه ا االنتساُب األُسرُي إلى بني هاشم فهذا يأتي ُمكم ِ و األولى، أمَّ

الً، هذِه إضافةٌ عرفيةٌ، هذِه إضافةٌ النَّاسُ   ِعبر االنتساب العقائدي ال ِعبر االنتساِب األُسري، االنتساُب األُسريُّ يأتي ُمكم ِ

ِ حاٍل.  تريدها، على أي 

هذِه، فهذِه التفاصيُل تكوُن في مرحلِة  )الكافي(، وبين روايِة الطوسي( )غيبةِ إذا جمعنا بين الروايِة الَّتي قرأتها عليكم من 

 اإلرهاصات، ومثلما قُلُت لكم قبل قليل نحُن ال ندري كم ستطوُل مرحلةُ اإلرهاصات!

ُل بعد أن َسِمَع ما َسِمع  من اإلمام الصَّادق عن هذهِ الرايات الَّتي ال يُدَرى أيٌّ من أي، راياٌت اختلَط حق ها بباطلها، المفضَّ

واختلَط علمها بجهلها، واختلطت الحكمةُ والسَّفاهةُ فيها، فهم من جهٍة يُظِهرون شعاراٍت بحسِب الظاهِر هي قريبةٌ من آِل 

د، لكنَّنا إذا اقتربنا ورفعنا الستار وجد د، هذا هو الَّذي ُمَحمَّ نا الشعاراِت كاذبةً ووجدنا القوم في ناحيٍة بعيدةٍ عن آِل ُمَحمَّ

ادُق ما  ُل وسألهُ اإلماُم الصَّ ، فبكى المفضَّ يجري على أرِض الواقع، هذِه هي الراياُت المشتبهةُ الَّتي ال يُدرى أيٌّ من أي 

ُل: َ  يُبكيك؟ فأجاب المفضَّ ْبِكي َوأَْنَت تَقُول اِثْنَتَا َعَشَرة َرايَةً ُمْشتَبََهة اَل يُْدَرى أَيٌّ ِمن أَّي؟! قَاَل: َوفِي ُجِعْلُت فَِداك، َكيَف اَل أ

ة  تَْدُخُل فِْيَها الشَّْمس ةُ النَّافذةُ الصغيرة  - َمجِلِسِه كُوَّ ة  تَدُخُل فِْيَها الشَّْمس -الكُوَّ هذا  - ؟فَقَاَل: أَبَيِّنَة  َهِذهِ  َوفِْي َمجِلِسِه كُوَّ

كيف؟ كيف سيكوُن أمرهم أبين  -أَبَيِّنَة  َهِذِه؟ فَقُلُت: نَعَم، قَاَل: أَْمُرنَا أَْبيَُن ِمْن َهِذِه الشَّْمس  -الضوُء هذِه الشَّمُس بَي ِنةٌ؟ 

الختالفِه، الختالفِه من هذِه الشَّمس ألنَّهُ سيكوُن مختلفاً بالتماِم والكمال عن تلكم الراياِت المشتبهة، هكذا سيتَّضُح أمرهم 

تِه، وبسُطوع الحقيقِة فيه، بعلُوِه المعرفي على هُزاِل مضموِن تلَك الرايات، حينئٍذ سيكوُن أمرهم ة ُحجَّ ةِ مضمونِه، بقُوَّ  بقُوَّ

ة  ؟ فَقُلُت: نَعَم، قَاَل: أَْمُرنَا أَبَيِّنَة  َهِذهِ  -بَي ِناً واضحاً صريحاً جليَّا، اإلماُم سأل المفضَّل عن الشَّمس الداخلِة ِعبَر تلَك الكو 

أمرنا أبيُن من هذهِ الشمس ال صلة لهُ بالنَّجف، الراياُت المشتبهةُ هذِه راياُت النَّجف، لو كانت  -أَْبيَُن ِمْن َهِذِه الشَّْمس 

د لََما بكى المفضَّل، بكا ٍد وآِل ُمَحمَّ ُء المفضَّل ألنَّ جميع الراياِت راياُت النَّجُف قادرةً على إنجاِب رايٍة تُمث ُِل أمر ُمَحمَّ

 ضالل، تلَك هي راياُت النَّجف راياُت الكوفة، واإلماُم ال يتحدَُّث عن راياٍت للنَّواصب إنَّهُ يتحدَُّث عن راياٍت شيعيٍَّة حتماً 

ُجزءاً من مرحلِة اإلرهاصات،  سيكوُن الحكمُ ُمناسباً لظهوِر تلَك الرايات إنَّهُ العصُر العباسي، والُحكمُ العباسيُّ سيكونُ 

الحكمُ العباسيُّ هو أوضُح عالماِت مرحلِة اإلرهاصات فهَو سيكوُن في العراِق في بغداد والنَّجف لمدَّةٍ مديدةٍ نهايتها ستكوُن 

السُفياني في في زماِن ظُهوِر السُفياني، يعني أنَّ الحكم العباسيَّ الثاني في بغداد سيكوُن زمانهُ ُمتَّصالً بزماِن ظهور 

 سوريا، هذا واضٌح في الرواياِت واألحاديث ومرَّ علينا في برامج سابقة وفي الحلقاِت السابقِة من هذا البرنامجِ أيضاً.

الختالفِه عن سيكوُن مميزاً واضحاً  - قَاَل: أَْمُرنَا أَْبيَُن ِمْن َهِذه الشَّْمس -اإلمامُ يسأُل المفضَّل  - أَبَيِّنَة  َهِذه؟ فَقُلُت: نَعَم

ادُق صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه.  مضاميِن تِلكُم الرايات الَّتي ال يُدرى أيٌّ من أي  كما يصفها إمامنا الصَّ

ِفكر فالجهةُ والبوابةُ الَّتي تُشيُر إليهم تتحدَُّث عن أمرهم فِكرها أَْبيَُن من الشَّمس، إذا ما أرادَ الشيعةُ أن يُقايسْوا ذلَك ال

 وبمنطٍق سليم أن يُقايسْوا ذلك الِفكر مَع فِكِر تلَك الراياِت المشتبهة.بإنصاٍف 

أعتقدُ أنَّ الصورة صارت واضحةً ما بيَن الراياِت المشتبهة وما بيَن اثني عشَر هاشمياً يدعو لنفسِه ال يدعو إلى إمامِه، 

مراجعها، وألنَّ األحزاب كذلك، الَّذين يدعون ألنفسهم إنَّهم مراجُع النَّجف بالضبط، ألنَّ الميليشيات ال تدعو لقادتها تدعو ل

فقط هم المراجع، هذا هو الواقُع الشيعي ال يوجدُ شيٌء آخر، الَّذين يدعون ألنفسهم فقط هم مراجُع النَّجف، هم مراجُع 

يريدون األمر الشيعة، الميليشيات والجمعيات واألحزاب والتنظيمات والمنظمات ال تدعو إلى نفسها وإن كان قادتها 

روا حالهم هكذا فالبُدَّ أن ينتسبْوا إلى مرجعيٍَّة ُمعيَّنة وتكوُن الدعوةُ لتلَك المرجعيَّ  ة، ألنفسهم لكنَّهم ال يستطيعون أن يُمر ِ

هذا هو الَّذي يجري على أرِض الواقع وال يوجدُ شيٌء آخر، أعتقدُ أنَّ الصورة صارت واضحةً في مرحلِة اإلرهاصاِت 

الين، إنَّها مرحلةُ الكذَّابين، إنَّها حوزةُ الدجِل ومرجعيَّةُ الَكذبِ والتدليس، هذا هو في النَّ  جِف وفي العراق إنَّها مرحلةُ الدجَّ

 واقُع النَّجف في مرحلِة اإلرهاصاِت ما قبل مرحلِة العالماِت الحتميَّة .

ادِق صلواُت  (: الحديثُ 321(، ويستمرُّ إلى صفحة )319غيبةُ النعماني / صفحة ) بسندِه َعن أبي بصيٍر َعن إمامنا الصَّ

هذا التعبيُر هو هو الَّذي تحدَّثُت عنهُ قبل قليل،  -َواَل يَْخُرُج القَائُِم َحتَّى يُْقَرأَ ِكتَابَان هللاِ وسالمهُ عليه، موطُن الحاجِة هنا: 

ا في م رحلِة اإلرهاصاِت في نهايتها أو في مرحلِة العالماِت الحتميَّة ألنَّهُ سيكوُن في زماٍن قريبٍ من ظُهوِر إماِم زماننا، إمَّ

 فما الَّذي سيكون؟!



ادُق هكذا يقول:  وقطعاً كتاُب البصرِة يأتي  - َواَل َيْخُرُج القَائُِم َحتَّى يُْقَرأ ِكتَابَان ِكتَاب  بِالبَْصَرِة َوِكتَاب  بالكُوفَةاإلماُم الصَّ

بِ التعابيِر المناسبِة لعصِر الحديث المرادُ من الكتابِ رسالةٌ، المرادُ من الكتابِ بياٌن، المرادُ من الكوفة، هذان الكتابان بحس

ِة الشيعة، قد يُقصدُ بالكتابِ هو هذا الكتاُب الَّذي بيَن يدي يعني األسفار، هذهِ الكُ  تب، من الكتابِ فتوًى رسميَّةٌ تُقرأُ على عامَّ

ذج الَّتي بيَن يدي، لكن بالنَّظِر إلى زمِن الحديِث فإنَّ هذا العنوان ) الكتاب ( يُقصدُ منهُ رسالةٌ، قد يُقصدُ بالكتاِب هذِه النما

ما هو مضموُن هذين الكتابين؟  - َواَل يَْخُرُج القَائُِم َحتَّى يُْقَرأ ِكتَابَان ِكتَاب  بِالبَصَرِة َوِكتَاب  بالكُوفَةِ  -بياٌن، ِخطاٌب، فتوًى 

ٍ بِاْلبََرا - النَّواصُب أنفسهم ال يقومون بهذا، النَّواصُب دائماً يقولون نحُن نُحبُّ عليَّاً، دائماً يقولون نحُن شيعةُ  - َءِة ِمْن َعِلّي

، السُنَّةُ هكذا يقولون، عودْوا إلى كُتبهم، عودْوا إلى  ٍ وآِل علي  ٍ إنَّهم يَكِذبون على علي  ٍ، والشيعةُ ما هم بشيعِة علي  علي 

دون هذا الكالم: ) نحُن نُحبُّ عليَّاً، نحُن نُوالي عليَّاً، عليٌّ إمامنا، ُمتحد ِ  نحُن شيعةٌ ثيهم، قَل ِبْوا مواقعهم االلكترونية، إنَّهم يُرد ِ

ٍ هؤالِء كذَّابون، هؤالء رافضة، هذا هو منطُق السُنَِّة الواضح، ال ا الشيعةُ الَّذين يقولون نحُن شيعةُ علي  ٍ (، وأمَّ أريدُ  لعلي 

 أن أقول من أنَّ السُنَّة جميعاً يقولون هذا الكالم، لكنَّ هذا المنطق منطٌق واضٌح عندهم، ورواياتنا تقول: ) إنََّك ال تجدُ أَحداً 

ٍ هو إعالٌن لمعاداتِه. د (، البراءةُ من علي  داً وآَل ُمَحمَّ  يَقُول إن ِي أُْبِغُض ُمَحمَّ

ت علينا الرواياُت  - يُْقَرأ ِكتَابَان ِكتَاب  بِالبَصَرِة َوِكتَاب  بالكُوفَةَواَل يَْخُرُج القَائُِم َحتَّى  من العبَّاسي، مرَّ يعني في الزَّ

َواَل يَْخُرُج القَائِمُ َحتَّى يُْقَرأ ِكتَابَان ِكتَاب   -واألحاديث من أنَّ آخر حكٍم في العراق هو الحكمُ العباسي وبعدها يظهُر اإلمام 

ٍ  َوِكتَاب  بالكُوفَةِ بِالبَصَرِة  اً بأهِل  - بِاْلبََراَءِة ِمْن َعِلّي اً بأهِل البصرة وأنَّ كتاباً خاصَّ وهذِه التعابيُر ال تعني أنَّ كتاباً خاصَّ

 الكوفة، الحديُث عن البصرةِ والكوفة إنَّهُ الحديُث عن العراق، فالبصرةُ والكوفةُ عنوانان واضحان يعني العراق.

ٍ  ِكتَاب  بِالبَْصَرِة َوِكتَاب  بالكُوفَةِ قرأن: هناك كتابان يُ  حتَّى الوهابيون ال يفعلون هذا، َمن الَّذين يفعلون  - بِاْلبََراَءِة ِمْن َعِلّي

ٍ في الصَّالة النَّجف( )مراجعُ هذا؟ الَّذين يمتلكون الجرأة على هذا األمر:  ، هذِه الفتاوى الَّتي يُصدرونها من أنَّ ِذكَر علي 

ٍ؟! ماذا تقولون أنتم؟! أنتم صن ِفوها، حينما أتحدَُّث ودائماً أتحدَُّث من أنَّ يُبطِ  ٍ أم براءةٌ من علي  الة، هذِه واليةٌ لعلي   ُل الصَّ

ِد الوسطي واألخير في الصلواِت الواجبة البُدَّ أن يكون بهذهِ النيَّة؛  ٍ في التشهُّ الوجوب القطعي، الَّذي من  )بنيَّةِ ِذكَر علي 

، هم ماذا يقولون في فضائياتهم وفي رسائلهم العمليِة وعلى ألسنِة وكالئهم وخطبائهم؟ ماذا (باطلةً  تكوُن الصالةُ دونهِ 

م وجدانكم هذ ِد الوسطي واألخير يُبِطُل الصَّالة، أنا أُحك ِ ٍ في الصلواِت الواجبِة في التشهُّ ِه يقولون للشيعِة؟ من أنَّ ِذكَر علي 

ٍ أم بر ٍ ماذا تقولون أنتم؟ فضائيَّاٌت في بغداد تنقُل هذا عن كربالء، واألصُل فضائيَّةُ كربالء، فضائيَّةُ واليةٌ لعلي  اءةٌ من علي 

السيستاني، وفضائياٌت في النَّجف وفضائياٌت في البصرةِ القضيَّةُ ليست محصورةً بكتاٍب يُقرأُ في البصرةِ وكتاٌب يُقرأُ في 

ٍ، تتَّفقون معي أو ال؟ أنصفوني الكوفة، كُتٌب فضائيَّاٌت في ب غداد وفي النَّجف وفي البصرةِ وفي كُل ِ مكان للبراءةِ من علي 

ةً واحدة أنصفوني، هذِه حقيقةٌ أو ال؟ حينما يُعلنونها صريحةً صريحةً من أنَّهُ ليس هناك من فارٍق فيما بين  ةً واحدة، مرَّ مرَّ

ٍ وبيَن الَّذي ال ٍ أو ال؟ بنص ِ بيعِة الغدير؛ الَّذي يعتقدُ بَواليِة علي  ٍ! هذِه براءةٌ من علي  َواِلي َمْن َوااَله  )اللَُّهمَّ  يعتقدُ بَواليِة علي 

، َعادَاه(َمن َوااله َوَعاِدي َمن  )َواِلي، هذا هو مضموُن بيعِة الغدير؛ َخذَلَه(َوَعاِدي َمْن َعادَاه َواْنُصر َمْن نََصَره َواْخذُل َمن 

 ؟ الَّذي ال يؤمُن ببيعِة الغدير.عدو هللا من هو

فتوى السيستاني ماذا تقول؟ السيستاني والَّذين يوافقونهُ: من أنَّهُ ال فارق بين الَّذين يؤمنون ببيعِة الغدير وبين الَّذين ال 

 يؤمنون ببيعِة الغدير، ال يوجد من فارٍق ال ظاهراً وال واقعاً، أليس هكذا أفتى وأصدر الفتاوى؟!

ٍ بحسِب مضموِن بيعة الغدير؛ هذا المن ٍ أو منطُق براءةٍ من علي  َواِلي َمْن َوااله َوَعاِدي َمن  )اللَُّهمَّ طُق: منطُق والٍء لعلي 

، كيف يساوي هذا السيستاني وأمثالهُ في فقههم األخرق هذا بيَن أولياِء هللا وأعداء هللا؟ كيف تكوُن هذهِ المساواة؟! َعادَاه(

ضا الَّذي َعادَاه(َمن َوااَله َوَعاِدي َمن  َوالي )اللَُّهمَّ  اُل الَّذي تحدَّث عنهُ اإلماُم الر ِ ، كيَف تكوُن هذِه المساواة؟ هذا هو الدجَّ

ضا بماذا يابن رسو اُز اإلمام الر ِ اِل النَّاصبي، فحينما سأل الخزَّ ال اليهودي ومن الدجَّ ل يكوُن أشدَّ فتنةً على الشيعِة من الدجَّ

ضاعت األمور فال تُمي ز األمور  - يُوالُوَن أَْعَداءنَا َويُعَاُدوَن أَولِيَاءنَا، فَِإذَا كَاَن ذَِلك اِْختَلََط الَحقُّ بِالبَاِطل )إنَُّهمَل: هللا؟ قا

ٍ.(ُمنَافِقفاَل يُْعَرُف ُمؤِمن  ِمْن  -  ، هذا هو منطُق النَّجف منطُق البراءةِ من علي 

لماذا نستغرُب ونحُن نرى البيانات والفتاوى بشكٍل  - تَّى يُْقَرأ ِكتَابَان ِكتَاب  بِالبَْصَرِة َوِكتَاب  بالكُوفَةِ َواَل يَْخُرُج القَائُِم حَ 

دونها! أكو طيحة حظ أكثر من هاي؟ شتقولون  أُ من علي ٍ والشيعةُ يُصف ِقون ويرقصون لهذهِ الفتاوى ويُمج ِ علنيٍ واضح تتبرَّ

 ر من هاي؟!أنتم؟! أكو طيحة صبغ أكث

االت ووراء المتنبئين والمتنبئات الَّذين ال تعرفون عنهم شيئاً  الين والفوَّ هذِه أحاديُث أهل البيت أنتم تركضوَن وراَء الفوَّ

ثكم شخٌص من أصدقائكم من أنَّهُ رأى مناماً وال ندري  في الفضائيَّات أو على اإلنترنت، وتُرتبوَن آثاراً على كالمهم، يُحد ِ

نام هل كانت بطنهُ منتفخةً من أكِل اآلش من شوربة العدس ماكل قرنبيط هوايا ما ندري! وتأخذون هذا المنام حينما 

ثكم بها يقولون لكم هؤالء الغبران من أصحاب العمائِم  تُرت ِبون عليه اآلثار، وأحاديث أهل البيت هذِه من المصادِر أُحد ِ

قونهم، لوين تظلون طايح حظكم وثوالن إلى متى إلى متى؟!العباسيَِّة اإلبليسيَّة هذا حديٌث ماسوني   وتُصد ِ

من  )البراءةُ لماذا ال يُقرأ كتاٌب واحد؟! الموضوعُ واحد، الموضوعُ  - َحتَّى يُْقَرأَ ِكتَابَان ِكتَاب  بِالبَصَرةِ َوِكتَاب  بالكُوفَة -

ٍ صلواُت هللاِ  وُن واحد وأهُل الكوفِة وأهُل البصرةِ هم من ات ِجاٍه واحد ألنَّ ، اإلماُم يتحدَُّث عن االنتشار، المضمعليه(علي 



ِة بن الحسن، وأنا ال أقوُل هذا الكالم احتماالً أو تخميناً، الروايةُ من  مِن القريِب من ظهوِر الُحجَّ اإلمام يتحدَُّث عن الزَّ

 البدايِة تتحدَُّث عن هذا المضمون.

ادُق؟:  يَْخُرُج القَائِمُ َحتَّى يَكُوَن تَْكِملَةُ الَحلَقَة، قُلُت: َوَكْم تَْكِملَةُ الَحلَقَة؟ قَاَل: َعشَرة أاَلف، َجبَرائِيل اَل ماذا يقوُل إمامنا الصَّ

إلى بقيَّة التفاصيل، اإلماُم يتحدَُّث عن أجواء الظهور، ولذا يستمرُّ في حديثِه فيقول، عن  - َعن يَِمينِه َوِميَكائِْيُل َعن َيَساِره

ادُق صلواُت هللاِ عليه: إ وأيُّ غضٍب يكوُن  - إِنَّهُ يَْخُرُج َمْوتُوَراً َغْضبَاَن أَِسفَاً ِلغََضِب هللا َعلَى َهذَا الَخْلقماِم زماننا الصَّ

ٍ بطرٍق شيطانيٍة ُملتوية؟! هذِه براءةٌ من  ٍ وهي تتبرأ من علي  ٍة تدَّعي أنَّها شيعةٌ لعلي  ٍ حين أشدَّ من الغضِب على أُمَّ علي 

ُر الل ِساَن النَّجَس إذا ما تطهَّر بذكرِه الشريف صلواتُ  ُر الَّذي يُطه ِ ٍ هذا الذكُر الطَّاهُر الـُمطهَّ هللِا عليه،  نعتقدُ أنَّ ِذكر علي 

ُر القُلوب،  ٍ يُبِطلُ القُلُوب(بِِذْكِر هللاِ تَْطَمئُِن  )أاََل يُطه ِ ٍ، ِذكُر علي   الصَّالة؟! كيَف ال يكوُن هذا سبباً ، وِذكُر هللا هو ِذكُر علي 

ٍ في الصَّالةِ  ِة الَّتي ترى أنَّ ِذكَر علي  ٍ؟! تُف على هذِه األُمَّ ٍة تدَّعي أنَّها شيعةٌ لعلي  مان على أُمَّ يُبِطُل  لغضِب صاحِب الزَّ

َيْخُرُج َمْوتُوَراً َغْضبَاَن أَِسفَاً نَّ اإلمام: الصَّالة، تُف على هذِه الحوزة الَّتي تُفتي بهذِه الفتوى، وتُف على هذِه الفتوى، لذا فإ

 .ِلغََضِب هللا َعلَى َهذَا الَخْلق

ل َما يَْبَدأُ إلى أن يقول:  اُق هللا -في مكَّة  -فأوَّ  - بِبَنِي َشْيبَة فَيَْقَطُع أَْيِديِهم َويُعَلِّقَُها فِي الَكْعبَة َويُنَاِدي ُمنَاِديه؛ َهُؤاَلء سُرَّ

ووهللاِ هؤالء ال يُعدُّون بشيٍء إلى مراجع النَّجف، مقاديُر سرقتهم ال تُعدُّ بشيٍء، على األقل هم نصبهم رسول هللا، بنو 

شيبة رسول هللا نصبهم وبقيت الِسدانةُ في أعقابهم بأمٍر من رسول هللا، رسول هللا هو الَّذي أثبتهم في فتحِ مكَّة جعل الِسدانة 

بني شيبة، هذا أمٌر معروٌف، المفاتيح كانت بيِد رسول هللا وهو سلَّمها، سلَّمها لهم، فجعَل الِسدانة فيهم، هم في الكعبة عند 

ا هؤالء الَّذين في النَّجف من الَّذي أعطاهم الِسدانة؟ هؤالء حالهم أسوأ،  أساءْوا التصرف ذلك أمٌر آخر تلَك مسؤوليتهم، أمَّ

مان أباَح الُخمس لشيعتِه رسالتهُ واضحة، فمن الَّذي أعطى َمن الَّذي أعطاهم الِسدانة عن  مان؟ صاحُب الزَّ صاحب الزَّ

اٌق ولصوص أشد من بني شيبة.  الِسدانة لهؤالء؟ هؤالِء سُرَّ

ل َما يَْبَدأُ  عليه، فهذا الجزاُء قد  ليَس بالضرورةِ أن يفعل هذا إمامنا صلواُت هللاِ  -بِبَنِي َشْيبَة فَيَْقَطُع أَْيِدْيِهم  -اإلمام  -فأوَّ

يتغيَّر، قد يكون الجزاُء أشد قد يكون الجزاُء بشكٍل آخر ألنَّ األحكام ستتغيَّر، اإلمامُ سيأتينا بالمثاِل المستأنف، وذكرُت 

ألبناِء  ذلك لكم من أنَّ أبناء العجم في مسجد الكوفِة بأيديهم المثاُل المستأنف الجديد الَّذي هو على العرِب شديد يُعل ِمونه

َج أُناساً يُمكنهم أن يتواصلْوا مع هذا المنهج الجديد، هم من منهجٍ ناصبيٍ  قذر  شيعِة العراق، فالنَّجُف ليست قادرةً أن تُخر ِ

لن يستطيعْوا أن يتواصلْوا مَع المثاِل المستأنف مع المنهجِ الجديد الَّذي سيأتي بِه إماُم زماننا، من هنا يُجَلُب من أبناِء 

جِم، ليَس بالضرورةِ من الفُرس، قد يكونون من الفُرس وقد يكونون من غيرهم وإن كاَن األرجح الفُرس من ِخالل الع

َج أُناساً يتواصلونَ  ِغيَن من خارجِ العراق، من خارجِ النَّجف، ألنَّ النَّجَف ليست قادرةً أن تُخر ِ
 القرائن، فيؤتى بأساتذةٍ بمبل 

ٍد وآِل مُ  د، أولئَك قادروَن أن يتواصلْوا مع منهجِ السُفياني ولذلك سيُبايعونهُ ويُناصرونهُ، ما أنا الَّذي أقول مَع منهجِ ُمَحمَّ َحمَّ

الرواياُت وسأقرؤها عليكم إْن كان في هذِه الحلقِة أو في حلقِة يوم غد، كُلُّ هذا القُبُح وكُلُّ هذا السوء في النَّجف ويصدُر 

ُف الَّتي َضِحكْوا بها علينا وقالْوا إنَّها مدينةُ العلم والعلماء؟! مدينةُ الفطاحل؟! مدينةُ المحق ِقين؟! من النَّجف، فأين هذِه النَّج

 مدينةُ العوائِل العلمية الَّتي ال تعرُف شيئاً من العلِم أصالً؟! عوائُل الجهل والسفاهِة والتخل ف العقلي.

ل َما يَْبَدأُ بِبَنِي َشْيبَة فَيَْقَطُع  اُق هللافأوَّ فماذا سيُنادي المنادي في  - أَْيِديِهم َويُعَلِّقَُها فِي الَكْعبَة َويُنَاِدي ُمنَاِدْيه َهُؤاَلء سُرَّ

يُْقَرأ ِكتَابَان  )َحتَّىالنَّجف عن لُصوِص النَّجِف الكبار؟! هؤالِء هم اللصوص الَّذين سيُصدرون هذِه الكُتب، هذا اإلعالم: 

ٍ بِالبََراَءِة ِمن  ِكتَاب  بالكُوفَةِكتَاب  بِالبَصَرِة وَ  ٍ؟! قطعاً بطرٍق ُملتوية، (َعِلّي ، هاي تاليَتكُم يا شيعة العراق تتبرؤون من علي 

هذِه المضاميُن واضحةٌ، هذِه أحاديثهم وكلماتهم، تفهمونها بشكٍل آخر ال بأس، قارنْوا فهمكم بفهمي لهذِه األحاديث إذا كان 

 فسكم هو األدق تمسَّكْوا بِه وارفضْوا هذا الفهم وقولْوا هذا فهُم ضالل، ماذا تقولون؟!فهمكم فيما بينكم وبين أن

 

ت علينا في  َعن َجابٍر  بسندِه،(: 8(، رقم الحديث )313في المصدِر نفسه، صفحة ) النعماني( )غيبةِ الروايةُ هذِه مرَّ

قول: َسألُت أبَا َجعفٍر البَاقِر َعن السُفيَاني؟ فَقَاَل: َوأَنَّى لَكُم الُجعفي عن إِمامنا الباقِر صلواُت هللاِ عليه، جابر  الُجعفي ي

الشَّيصبانيُّ هو الشيطانيُّ  - يَْخُرُج ِمْن أَْرِض كُْوفَانمن أين يخرج؟ الباقُر يقول:  -بِالسُْفيَانِي َحتَّى يَْخُرج قَْبلَهُ الشَّْيَصبَانِي 

رُت ِذكر هو العباسُي، بنو الشيصبان بنو العباس، و الشيصباُن من أسماِء الشيطان مرَّ الحديُث عن الشيصباني، لكنَّني كرَّ

يَْنبَُع َكَما يَْنبَُع  َوأَنَّى لَكُم بِالسُْفيَانِي َحتَّى يَْخُرج قَْبلَهُ الشَّْيَصبَانِي يَْخُرُج ِمْن أَْرِض كُْوفَان -الحديث كي يترابط الموضوع 

 -فَتََوقَّعُْوا بَعَد ذَِلك السُْفيَاني  -إنَّها مرحلةُ اإلرهاصات  - فَتََوقَّعُْوا بَْعَد ذَِلَك السُْفيَاني َوُخروَج القَائِماْلَماء فَيَْقتُُل َوْفَدكُم 

 مرحلةُ بدايِة الظهور، وهذا هو الَّذي نتحدَُّث عنه في هذِه الحلقات. - َوُخروَج القَائِم -مرحلةُ العالئِم الحتميَّة 

 .اإلرهاصات مرحلةِ  هو في أواخرِ  يصبانيُّ فالشَّ  -

 .العالمات الحتمية مرحلةِ  بدايةُ  فيانيُّ والس   -

 .مرحلة الظهور القائم بدايةُ  وخروجُ  -

َما يَْنبَُع الَْماء فَيَْقتُُل يَْنبَُع كَ  َحتَّى يَْخُرج قَْبلَهُ الشَّْيَصبَانِي يَْخُرُج ِمْن أَْرِض كُْوفَان -باقُر العلوم يقول  -َوأَنَّى لَكُم بِالسُْفيَانِي 

فهذا الشيصبانيُّ أهلهُ أين؟ في الكوفِة بنو الشيصبان، هؤالء هم  - َوْفَدكُم فَتََوقَّعُْوا بَْعَد ذَِلك السُْفيَاني َوُخُروَج القَائِم



الون، هؤالِء هم الشيصبانيُّون، هؤالِء هم السبتيُّون الملعونون، هؤالِء الُخمسيُّون، هؤالِء هم أوالدُ البغاي ا، هؤالِء هم الدجَّ

ادُق صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه في روايِة التقليد في تفسيِر إمامنا الحسن العسكري:  الشُذَّاذ، هؤالِء هم كما وصفهم الصَّ

ٍ  )أََضر   ِجئُت بها من عندي! ، قولوا لي هذِه المضامين وأصحابه(َعلَى ُضعفاِء الشيعِة ِمن َجْيِش يَزيد على الُحَسيِن بن َعلي 

ٍد صلواُت هللاِ وسالمهُ عليهم أجمعين، قولْوا لي من أنَّ هذا الكالم أنت الَّ  ٍد وآِل ُمَحمَّ ذي كُلُّ هذِه المضامين من كلماِت ُمَحمَّ

مةِ  قبل هذِه  ِجئَت بِه من عندك! هذِه كلماتهم وقد قرأتها عليكم في برامج سابقة، وفي هذا البرنامج، وفي الحلقاِت المتقد ِ

الحلقة، قرأُت كُلَّ ذلك من المصادِر األصليِة القديمِة لحديِث العترةِ الطاهرة، فهذا الشيصبانيُّ يخرُج من النَّجف من أرِض 

 نكوفان، إنَّهُ الزماُن العباسيُّ القريُب من ظهوِر إماِم زماننا صلواُت هللاِ عليه، هذِه الروايةُ صريحةٌ في أنَّ الُحكم يكوُن بي

بغداد والنَّجف، فالشيصبانيُّ هو حاكمُ بغداد لكنَّهُ من أين يأتي؟ يأتي من النَّجف من بني الشيصبان، بنو الشيصبان األصليُّون 

 في النَّجف إنَّهم الُخْمسيُّون إنَّهم مراجُع النَّجف، هؤالِء هم بنو الشيصبان الَّذين سيحاربون الراية األهدى والَّذين سيحاربون

مان الَّذي تتحدَُّث عنهُ الراية  ماُن هو الزَّ المهتدية، ما هم في ِصراعٍ مستمٍر مَع الراية المهتديِة في ُخراسان، إن لم يكن الزَّ

مان الَّذي تتحدَُّث عنهُ هذِه الروايات باعتباِر أنَّ اليماني إلى اآلن لم يخرج.  الروايات الواقُع يُشابهُ ذلك الزَّ

ثَنَا  بسندِه،(: 662( / رقم الحديث )353في رجاُل الكشي / صفحة ) َعن ابِن أبي عَُمير رضوان هللا تعالى عليه قَال: َحدَّ

يلَم اُد بُن عيسى، َعن عبِد الحميِد بن أبي الدَّ ادُ بن عيسى،  - َحمَّ هذه أسماء معروفة في الجو الشيعي، ابن أبي عمير، حمَّ

ادِق صلواُت هللاِ عليه  - كُْنُت ِعْنَد أَبِي َعْبد هللا: عبد الحميد بن أبي الديلم، ابُن أبي الديلم يقول فَأَتَاهُ ِكتَاُب َعبِد  -عند الصَّ

حَمن ِبِن نُعَيم َوِكتاُب الفَيِض بِن المختَار َوسُلَيَماَن بن َخاِلد وهذِه األسماء أسماٌء معروفة ال مجال  - السَّالِم بِن َعبِد الرَّ

ت علينا، فجاءتهُ الكُتب من هؤالء يُخبرونهُ، ماذا يخبرونهُ؟ للحديِث عن كُل ِ التفاصيل وهذهِ  أنَّ الكُوفَة َشاِغَرة   - الروايةُ مرَّ

ا في بدايِة العصر العباسي لظروٍف  - بِرْجِلَها وأنَّهُ إِْن أََمَرهُم أَْن يَأُخذُوَها أََخذُوَها ا في نهايِة العصر األموي وإمَّ إمَّ

ق إليها اآلن وُمالبساٍت تاريخيٍة ال أر ا قَرأ ِكتَابَُهم -يدُ أن أتطرَّ هؤالء من زعماِء الشيعِة في ذلك الوقت من أعيان  - فَلمَّ

ا قَرأ ِكتَابَُهم -الشيعة، إنَّهم عراقيُّون وكوفيُّون نجفيُّون  ادُق كان في المدينة، ابُن أبي الديلم كاَن  - َرَمى بِه فَلمَّ اإلماُم الصَّ

ثنا في المدينِة هو عراق يٌّ أيضاً وكوفيٌّ أيضاً، ابُن أبي الدليم عراقيٌّ كوفيٌّ أيضاً لكنَّهُ كاَن في المدينِة في ذلك الوقت، يُحد ِ

عن أنَّ هذِه الزعامات الشيعيَّة بعثت بكتٍب للصادِق صلواُت هللاِ عليه تخبرهُ من أنَّ الكوفة شاغرةٌ برجلها، شاغرةٌ برجلها 

ا قَرأ ِكتَابَُهم، وأنَّهُ إِْن أََمَرهُم أَن يَأُخذُوَها أََخذُوَها -ها كاشفةً عن نفسها كالمرأةِ الَّتي فتحت رجلي ثُمَّ قَال: َما ، َرَمى بِه فَلمَّ

عاماِت الشيعيَّة، فهؤالء يعتقدون بإمامتِه وألنَّهم يعتقدون بإمامتِه كتبْوا إلي - أَنَا ِلَهُؤالِء بِِإَمام ِه ماذا إنَّهُ ال يتحدَُّث عن الزَّ

تأمرنا يابن رسول هللا؟ لو كانْوا ال يعتقدون بإمامتِه هل يكتبون إليه يسألونهُ عن أمرِه؟! اإلمام يتحدَُّث عن عامِة أهل 

للكوفي ِين  - قَال: َما أَنَا ِلَهُؤالِء بِِإَمام -الكوفة، عن سُكَّان النَّجِف، عن سُكَّاِن الكوفة، ال يتحدَُّث عن هؤالء األشخاِص فقط 

ون بِه سواَء قالوا ذلك باأللسنِة أم أنَّهم بشكٍل عمليٍ  سيجعلوَن  - أََما َعِلُمْوا أنَّ َصاِحبَُهم -للنَّجفي ِين  أنَّ إمامهم الَّذي سيأتم 

مان، مراجُع النَّجف حينما وقفْوا يُ  ً حينما يُبايعونهُ ويقفوَن في صفَِّه يُحاربوَن صاحَب الزَّ ناصروَن سي د قُطب منهُ إماما

واالخوان المسلمين وحينما نقلْوا إلينا فِكرهم ما الفارق بين هذِه الصورةِ وبيَن صورةِ مناصرتهم للسفياني الَّذي سيأتي من 

 الشام؟! الصورةُ هي الصورة!

حَمن بِِن نُعَيم َوِكتاُب الفَيِض بِن المخ - يُخبِرونَهُ أنَّ الكُوفَة  تَار َوسُلَيَماَن بُن َخاِلدفَأَتَاهُ ِكتَاُب َعبِد السَّالِم بِن َعبِد الرَّ

مان  - َشاِغَرة  بِِرْجِلَها ِ جهٍة أن تأتي إلى العراق وأن تفعَل فيه ما تريد، األوضاعُ هي هي والزَّ العراُق اآلن هكذا، بإمكان أي 

ا عن نهايِة الحكم األموي وهي بدايةُ الحكم العب من العباسي، فمثلما هو هو، إنَّهم يتحدَّثون إمَّ اسي، ونحُن اآلن أيضاً في الزَّ

ِ أحٍد أن يأتي وأن يفعل فيها ما يريد، وأن يُدخل فيها ما يُدخل وأن يُخِرج منها ما  كانت الكوفةُ شاغرةٌ برجلها بإمكاِن أي 

َوأَنَّهُ إِْن أََمَرهُم أَْن يَأُخذُوَها  ِلَهاأنَّ الكُوفَة َشاِغَرة  بِِرجْ  -يُخرج، العراُق اآلن بالضبط هو هذا، العراُق شاغٌر برجلِه 

ا قََرأَ ِكتَابَُهم، أََخذُوَها ليس للَّذين كتبوا الكتب، الَّذين كتبوا الكتب يعتقدون بإمامتِه،  - ثُمَّ قَال: َما أَنَا ِلَهُؤالِء بِِإَمام َرَمى بِه فَلمَّ

ادق، والرواياُت واألحاديُث تمدحهم تمدُح هذِه األسماء وبالمناسبِة كانْوا من المخالفين وبعد ذلك صارْوا من شي  -عِة الصَّ

اإلماُم ينقُل الحديث إلى زماِن السُفياني ألنَّ  - أََما َعِلُمْوا أنَّ َصاِحبَُهم السُْفيَانِي -ألهِل الكوفِة  - فَقَاَل: َما أَنَا ِلَهُؤالِء بِِإَمام

ادَق يُريدُ ِمنَّا أن نهتم بم ت الروايات  - َما أَنَا ِلَهُؤالِء بِِإَمام أََما َعِلُمْوا أنَّ َصاِحبَُهم السُْفيَانِي -ستقبلنا اإلمام الصَّ مثلما مرَّ

علينا من أنَّ صاحب السُفياني من أنَّ قائد جيش السُفياني يطرُح َرحلهُ في رحبِة الكوفة، ومراجُع النَّجِف وأهُل الكوفة 

ا هؤالء أصحاُب العمائم الكبيرِة يُبايعونهُ فهو ال يبحُث عنهم إنَّ  ْوا خرجْوا من النَّجف أو اختفْوا، أمَّ هُ يَْبحُث عن رجاٍل قد فر 

ادُق يقول:   السُْفيَانِي -أنَّ إمامهم  -أََما َعِلُمْوا أنَّ َصاِحَبُهم من المراجعِ وأوالدهم وأصهارهم هؤالِء شيعةُ الُسفياني، الصَّ

أََما َعِلُمْوا أنَّ َصاِحبَُهم  -إذاً من هو إمامهم؟  -َما أَنَا ِلَهُؤالِء بِِإَمام  -السُفياني في مقابِل إمامتِه  ألنَّ اإلمام الصَّادق جعلَ  -

 - السُْفيَانِي

ماتهُ تجري اآلن، أليَس هذِه المعاني تتحقَّ  ُق هذِه أحاديُث العترةِ الطاهرة، والَّذي ستكوُن عليِه الشيعةُ في زمِن السُفياني ُمقد ِ

كْوا؟! أال يجُب عليكم أن تعترضْوا؟! أال يجُب عليكم أن تُبي ِنْوا الحقَّ للناس؟!  أمام أعيننا اآلن؟! أال يجُب عليكم أن تتحرَّ

هْوا الناس كي يعرفوا الحقيقة من قناةِ القمر، وال تقولْوا لهم اقبلْوا كالم قناة القمر  افين وُجبناء على األقل وج ِ إذا كنتم خو 

مون عقولهم، وهم يبحثون بأنفسهم عن هذِه المصادر الَّتي أقرأ منها  فليرجع الناس كي يسمعْوا أحاديَث قناة القمر وهم يُحك ِ



عليكم، هذِه وظيفتكم الشرعيةُ، أنا ال أُبالي اصدقتموني أم كذَّبتموني، بالنسبِة لي ال أعتقدُ أنَّ زماناً طويالً بقي من عمري، 

النَّاس تموُت أمام عيني وكثيٌر من أبناِء جيلي قد فارقْوا الحياة، كثيرون قد فارقْوا الحياة مثلما فارق  ال أعتقدُ ذلك، أنا أرى

أولئك الحياة سأفارُق الحياة، لكنَّني أأسُف أنَّي واحدٌ منكم أريدُ أن أُساعدكم، أريدُ أن أُبي ِن لكم الحقائق، أريدُ أن أضع 

عكم بتجربتي الدينيَِّة وتجربتي العلميِة وتجربتي في هذا التيه الشيعي وأنا أعيُش فيه منذُ أقدامكم على الطريق، أريدُ أن أنف

نعومِة أظفاري، أريدُ أن أنفعكم بهذِه التجربة، ال أريدُ شيئاً منكم، ال أريدُ أن أترأس عليكم، ال أريدُ أن أكون زعيماً لكم، 

أصل إليها من ألِف طريٍق وطريق، أنا األبواُب ُمفتَّحةٌ أمامي، ليست هذِه األمور ال أشتريها بفلٍس ممسوح، بإمكاني أن 

ل همي ِعبَر هذا  ُمغلَّقةً بوجهي، أستطيُع أن أدخل من تلَك األبواب وعلى طوِل قامتي لكنَّني ال أريدُ هذِه األمور، تحوَّ

ا الِفكر وأن أضَع هذِه الحقائق بين الطريق الطويل إلى نشِر فِكر أهل البيت هذا هو همي، وأُحبُّ أن أشارككم في هذ

اد يقول:   حتَّى يَْنتَِهي إِلى القَاِدِسيَّةِ  -يسيُر إمامُ زماننا  - ثُمَّ يَِسْيرُ أيديكم، أال تشعرون بالمسؤوليِة وأنتم تسمعون إمامكم السجَّ

اللبنانيين من اإليرانيين، هذِه القادسيةُ  القادسيةُ بالدنا، نحُن الَّذيَن تقُع علينا المسؤوليةُ بشكٍل أكبر من السوريين من -

بالدنا، هذا العراُق عراقنا، وهذِه األرُض أرضنا، نحُن تقُع علينا المسؤوليةُ بشكٍل أكبر من اآلخرين، صحيٌح ديننا ليست 

تنا كانْوا يقولون من أنَّ فيِه جنسيات، وليست فيِه قوميات، هذا صحيٌح، لكنَّنا أصحاُب البلد، المسؤوليةُ تقُع علينا أوالً، أئِمَّ 

ة كانْوا يحبون أن يرْوا الهاشميين في أ نصارهم، هذا األمر وهذا الدين أُي ِد باألبعِد فاألبعد، أُي ِد هذا األمر باألباعد، لكنَّ األئِمَّ

ٍ شخصيٍ  ألنَّ  وكانوا يُحب ون أن يرْوا القُرشيين في أنصارهم، وكانْوا يُحبُّون أن يرْوا العرب في أنصارهم، لماذا؟ ال لُحب 

هؤالء تتوفَُّر فيهم ُمواصفات ترتبطُ بعالقاتهم االجتماعيِة وبانتمائهم إلى المكان وبعالقتهم بمفرداِت الواقع الَّذي يريدُ 

ك مشروعهم فيه، القضيَّةُ ليست قضيةً قوميَّةً، هذِه مالبساُت الظروِف الموضوعية، ولذا فإنَّ الق ةُ أن يتحرَّ انون األئِمَّ

 اإللهي من أنَّهُ ال يُرِسُل رسوالً إالَّ بلساِن قومه، ال أريدُ أن أخوض في هذِه الجهة.

اد يقول:  ثُمَّ يَِسْيُر َحتَّى يَْنتَِهي إِلَى القَاِدِسيَّة َوقَْد اِْجتََمَع وأقول: من أنَّ القادسية هي قادسيتنا هي أرضنا هي بالدنا، والسجَّ

إلى أين يا عراق؟ إلى أين أيَّتها  - َوقَْد اِْجتََمَع النَّاُس بِاْلكُوفَِة َوبَايَعُْوا السُّْفيَانِي -سنا، هم ناسكم هؤالِء هم نا - النَّاسُ 

اد صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه  ثُمَّ يَِسْيُر  -الكوفة؟ إلى أين يا نجف؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟! هذِه النتيجةُ، هذا كالُم إمامنا السجَّ

َمن الَّذي جمعهم؟ مراجُع النَّجف، هل باعةُ الدهين أم  -بِاْلكُوفَِة  َحتَّى يَْنتَِهي إِلَى القَاِدِسيَّة َوقَْد اِْجتََمَع النَّاسُ  - القائمُ  -

م مراجُع النَّجف ُصنَّاعُ الطرشي أم ُحفَّاُر القبور هم الَّذين جمعْوا النَّاَس في الكوفِة لمبايعِة السُفياني؟! الَّذين جمعْوا النَّاَس هُ 

 َوقَْد اِْجتََمَع النَّاُس بِاْلكُوفَِة َوبَايَعُْوا السُْفيَانِي. -

ادُق يقول:  مان يتحدَُّث عن زمان  - َما أنَا ِلَهؤالِء بِإَماموهذا إمامنا الصَّ إنَّهُ يقوُل عن ي وعنكم، هو ال يتحدَُّث عن ذلَك الزَّ

أََما َعِلُموا أنَّ َصاِحبَُهم  َما أنَا ِلَهؤالِء بِإَمام -عن جيلنا هذا أو عن الجيِل الَّذي يأتي بعدنا السُفياني الَّذي لم يأتي بعد، يتحدَُّث 

 يا لسواِد وجوهنا! يا لسوِء حظنا! يا لخيبتنا! هذا هو الَّذي جنيناهُ من النَّجف. - السُّْفيَانِي

ُك في وسِط قلبي، ِمثقاب يعني أختُم هذا الجزء بهذِه الروايِة الَّتي كُلَّما قرأتها وكُلَّ  ما تذكرتُها أشعُر وكأنَّها ِمثقاٌب يتحرَّ

ةٍ في وسِط قلبي في وسِط صدري! ُك بقوَّ  دريل، كُلَّما قرأتها وكُلَّما تذك رتها أشعُر وكأنَّها ِمثقاب يتحرَّ

ادُق يقول، أقرأ عليكم من  ادُق يقول: (، إنَّها الطبعةُ الَّتي أ307، صفحة )الكشي( )رجالالصَّ لَقَد شرُت إليها قبل قليل، الصَّ

د  - أَْمَسْينَا ٍد وآِل ُمَحمَّ تَنا  -إنَّهُ يتحدَُّث عن ُمَحمَّ ن يَْنتَِحُل َمَودَّ أيُّ ألٍم هذا؟! فأعدى  -لَقَد أَْمَسْينَا َوَما أََحد  أَْعَدى لَنَا ِممَّ

ٍد وآِل  أعدائهم هم الَّذين ينتحلون مودَّتهم! من شيعتهم! الَّذين ينتحلون مودَّتهم هم شيعتهم، النَّواصُب ال ينتحلون مودَّة ُمَحمَّ

د.  ُمَحمَّ

ادُق هكذا يقول:  ُك  - لَقَد أَْمَسْينَاالصَّ ما أنا قلُت لكم كُلَّما قرأُت هذهِ الرواية أو تذكرتُها في ُمخي لتي أشعُر وكأنَّها ِمثقاٌب يتحرَّ

ةٍ في قلبي دريل، در ادُق يقول  - لَقَد أَْمَسيْنَا -يل كهربائي بسرعٍة وبقُوَّ ن يَْنتَِحُل  -الصَّ لَقَد أَْمَسْينَا َوَما أََحد  أَْعَدى لَنَا ِممَّ

تَنا   ماذا أُعل ُِق على هذِه الرواية؟! -َمَودَّ


