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املصنِّفني الذين أسقطواا بعقَض   نتناوُل يف هذا الفَْصِل اإليراَد على بعِض    

احلاادِث واملالحِم على أخباِر الظُّهار الشريف ِمْن دون ضاابط وقااعد؛ ما 

 .!أدَّى إىل وقاِعهم يف التيه واخلبط يف النتائج العلميَّة املرجاة...
 

 بداية الفصل:
آالف السقال   إنَّ أهمَّ قضيٍَّة فكريٍَّة ُتبَحُث يف الثَّطافِة املهدويَِّة على صاحبها 

والتحية قق بعَد معرفِة اإلمامِة وحيثيَّاتها وُمَتعلَّطاِتهقا ققق هقق فطافقةن االنتظقاِر مقن       

خقالِل تَتبعقِ  عالمقاِظ رهققاِر بطيَّقِة اللعقِه اإلعظقِم اإلمققا  احل َّقة الطقائم املهققد          

 ... )روحق فداه وع َّل اهلل تعاىل فرجه الشريف(

املنعَتِطِد خبروِج ُمنِطِذ البشريَِّة ناجٌم عن إحساٍس  فَتَتبعُ  العالماِظ لدى الفْرِد

بالشَّاِق إىل رؤيِة الوَّلَْعِة البهيَِّة ملننِطِذ املستضعفني، كما يقنمع عقن رةبقٍة عميطقة     

، ليكاَن الفْرُد املنقممُن مقن   )صلااظ اهلل عليه وعلى آبائه الواهرين(خبدمِة اإلماِ  املنغيَّب 

 حلِة يف اجملتمِ  املَهدو ِّ املبارك...إحدى النعااِة الصَّا

ومثَّققةَ تققالبٌ  بققنَي مفهققاِ  االنتظققاِر وبققنَي رْصققِد حركققِة الظُّهققاِر مققن خققالِل    

ُمالحطِة العالماِظ الّدالَِّة على استطباِل الياِ  املَاعاِد العذ  ينتصُر فيِه اإلسالُ  

الشِّققْرك، فُيطققيُم صققْرَ   املَهققَدو ع علققى يااةيققِِّ النِّفققاِق والكنفققِر وال َّندقققِة و  

 العدالِة يف رباِع املَعُماَرِة قاِيبة.
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 وال َيخفى أيضاً أنَّ مثَّةَ تالُبماً بقنَي االعتطقاِد باجقاِد بطيَّقِة اللعقِه اإلعظقمِ      

وبنَي االنفتاِ  علقى الثَّطافقِة امَلهَدويَّقِة العقت بقاَظ أتباُعهقا اإلضقعف يف  صقيِل         

ياائِف االعتطاداِظ يف العالَِم بسقبِب إهمقاِل القدععاِة    املعارِف املهدويَّة من بنَي 

واملنَبشِّريَن مَن العلماِء واإلفاِضِل مَن اإلتطياِء الااعني، ولعقلَّ اإلهمقاَل نقاجٌم    

عققن قنصققاٍر يف آليَّققاِظ الققدَّعاِة إليققِه، أو عققن تطصققٍا إلجققِل ِضققيِ  الطابليَّققاِظ    

أمققٌر خوققٌا علققى املنسققتاى العطائققد ِّ      النَّفسققيَِّة واملنرَتكقق اِظ العلميَّققة، وهققا   

والِفطهقِّ، ملا يرتتَُّب عليِه من آفاٍر سلبيٍَّة تكقاُد ُتوقيُ  بقِّهمِّ ركقائِ  القدَّعاِة إىل      

اللعققِه تعققاىل وتبليققِا أحكامققِه وعطائققده، وتنِسققُف أهققمَّ ُركققٍن مققن أركققاِن الِفطققِه  

نكَقر، ال سقيَّما وأنَّ القدَّعاةَ    اإلسالمقِّ أال وهَا اإلمُر باملعروِف والنَّهُق عقن املن 

من أفضِل الطنُرباِظ إىل املاىل ع َّ وجّل، فإرشاُد الضَّالِّنَي  إىل اإلماِ  املننَتظَِر

إىل اجلققادَِّة املهدويَّققِة هققا مققن أعظققِم املعققروف، كمققا أنَّ َدفْققَ    عققن اإلمققاِ 

هقِق عقن املننكقر، إلنَّ    الشعبهاِظ عنُه قق فديُتُه بنفسق قق ها مقن أبقرِب مصقاديِ  النَّ   

أو تلبيسققها بثققاٍ   )علققى صققاحبها آالف السققال  والتحّيققة(  التَّشققكي َ بالطضققيَِّة املهدويَّققِة

سياسقققو واسققتغالَا ملَققُرَ  ُدنيايَّققٍة هققا مققن أقققبِ  املننكققراِظ العققت  ققُب علققى  

 املسلمنَي قق مجاعاٍظ وأفراداً قق أْن يدفعاها بالطلِب واللعساِن واليد.

ما اقرتبنا من عصِر الظُّهاِر الشَّريِف كلَّما أحَسْسنا أكثَر فِّكثر بضرورِة وكلَّ

االنكبققاِ  علققى دراسققِة النعصققاِة اخلاصَّققِة بققالياِ  املاعاد،لققذا  ققب علققى     

اإلهتمققاَ  بهققا أكثققَر مققن ةاهققم لكققاِنهم  املنلَتقق منَي بطضققايا اإلمققاِ  املهققد َّ
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اإلققر  إليققه واملعنققيني بالدرجققة اإلوىل بتعريقِف النققاِس علققى دعاِتققِه املباركققة   

 للعدل والسال . 

 األهداف املتوخاة من دراسة النصوص املهدويَّة املقدَّسة
ُيمكننققا  ديققُد أهققداِف دراسققِة    املتطققدِّ  الققذ  أشققرنا إليققه    ومققن املنولقق  

طافِة املَهدويَِّة على صاحبها آالف السقال   النعصاِة املهدويَِّة قق ونعبُِّر عنها بالثَّ

 والتحيَّة قق يف عدَِّة أمار 

إنَّ هققذِه الثَّطافققةَ ُتحصِّققُن اإلمَّققةَ مققن خوققِر السعققطاِ  اإلخالققققِّ   األمــُر األوَّ 

واالحنراِف العطائد ِّ يف خموَّقِط رايقاِظ الكنفقِر والضَّقالِل والنِّفقاِق الَّقت َتخقُرُج        

 باإلسققالِ  َنققِة واإلنخققرى لتضققليِل اإلنمَّققِة قبققَل الظُّهققاِر ُمتسققرتةً   علينققا بققنَي الفيْ 

 يف إليهقا  املشقارُ  وهقق  املختلفقة،  واملهدويَّة الدينيَّة والشعاراظ واجلهاِد والثَّاريَِّة

 اإلحاديقققِث املَعُصقققاِميَِّة نظقققَا مقققا وَرَد عقققن ماالنقققا اإلمقققاِ  الصَّقققادقِ      

 . (1) أيٍّ من أيٌّ يُعرَفُ ال مُشتَبَهةً رايةً عشْرَةَ إثنتا ولِترْفَعُنَّقال 

قلقُِّ ومقا   األَصْقهَ،    جَمْق َ  إتَّق ِ  بريد يا لُبَرْيد  وقاَل اإلماُ  الباقُر

 وإتَّققق ِ األبقققرَ   قلقققُِّ  ومقققا اإلْبطَقققُ ا ققققال  األبْقَققق    اإلصقققَهبا ققققال 

 بهققققا يقسققققما ِ مكَّققققةَ يأتّققققا ِ فقققق  ٍ وُلققققدِ مققققن الشَّققققريدينَ وإتَّقققق ِ السُّققققيّا    

 .(2) محمَّدٍ آلِ من الشُّذ اذ  وإتَّ ِ بالقائم  يتشبَّها ِ األموالَ

                                                 

 .3ح 649كمال الّدين( ص) (1)
 .160ح 269ص 52البحار( ج) (2)
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 مققن عَشَققرَ اثنققا قبلقق ُ يخققرُ َ حت قق  القققائمُ يخققر ُ ال أيضققاً  وقققال

 .(1)  يسِ  إل  يدعو كلُّهم هاشمٍ بن 

ومتيي هقا عقن رايقاِظ      أنَّها تكِشُف ِبيَف الرَّاياِظ الضَّالَِّة املضلَِّة األمُر الثَّاني

ُِ لهمققاِ  املهققد ِّ    ُسققلوانُه وُتكثِّققُر مققن أعاانققِه    احلقق ِّ واَنققدى العققت ُتققايِّ

 وأنصاِره.

والضَّابوةن يف متييِ  راياِظ اَدى عن راياِظ الضَّالِل هقق أنَّ اإلوىل تقدعا         

لعت تقدعا إىل نفسقها   إىل بطيَِّة اللعِه اإلعظِم وُنصَرتِه وُممابرِته، خبالِف الثَّانيِة ا

واالنِضااِء  َِّ لااِء قائدها وبعيمها، وليَس همعهقا ِسقاى املنلْق َ والسعقلواَن     

وبْسَط النعفاِذ والسَّقيورة، وققد جقاءِظ اإلخبقاُر الكقثاةن يف ذمِّهقا والتَّق عؤ مقن         

يف بقا    احلقرع العقاملقع   سلاكيَّاِتها ومناه ها؛ فطد أحصى منها املنَحقدِّثُ 

وِمققن هققذِه   مققا بققنَي ُمَافَّققٍ  وصققحيٍ  وَحَسققن؛    هققاد سققبَعةَ َعَشققَر حققديثاً    اجل

  (2)اإلحاديث

حممَّد بن يعطا ، عن علّق بن إبراهيم، عقن أبيقه، عقن صقفاان بقن       -1

 علّكُم يطال  حييى، عن عيص بن الطاسم قال  مسعُِّ أبا عبِد اللعِه

 الرَّجُققق َ إ  َّ فوالل ققق ِ أل يُسِقققكُم  وا ظُقققروا لققق ُ شقققري َ ال وحقققدِ ًُ الل ققق ِ بتققققو 

 ال قذي  مقن  بغَنَمِق ِ  أعلَقمُ  هقو  رجُق ً  وجقدَ  فإذا الرَّاع   فّها الغَنَمُ ل  لّكو 

                                                 

 .267، و) غيبة الطوسي( ص372ص 2اإلرشاد( للمفيد ج ) (1)
 .35ص 11الوسائل( للحر العاملي ج) (2)



13 

 

 ال ققذي مققن بغنَمِقق ِ أعلَققمُ هققو ال ققذي الرَّجُقق ِ بهققذا ويَجّقق ُ يُخرِجُقق ُ فّهققا هققو

 بهققا يُجققر  ُ بواحققدةٍ يُقاتِقق ُ  يْسققا ِ مققنكُم ألحققدٍ كا قق  لققو والل قق ِ فّهققا  كققا َ

  يْقق ٌ لقق ُ ولكققن لهققا  اسققتبا َ قققد مققا علقق  يعمقق ُ باقّققةً األُخققر  كا قق ِ ثققمَّ

 تختقققققاروا أ  أحققققق ُّ فقققققأ تُم التَّوبقققققةُ ذهبققققق ِ والل ققققق ِ فققققققد ذهَبَققققق  إذا واحقققققدةٌ

 تقولقوا  وال تخرجقو    شق ،   أي  عل  فا ظُروا من ا آتٍ أتاكم إ  أل يُسِكُم 

  يسِققق ِ  إلققق  يقققدعُكُم ولقققم صَقققدوقاً وكقققا َ عالِمقققاً كقققا َ زيقققداً فقققإ َّ زيقققدٌ  خقققر َ

 دعققاكم مبققا لققوف  ظهققر ولققو محمَّققدٍ آلِ مققن الر ضققا إلقق  دعققاكُم وإ َّمققا

 إلقق  الّققو َ من ققا فاخلققار ُ لَّنقُضَقق ُ  مجتَمَقق ٍ سُققلنا ٍ إلقق  خققر َ إ َّمققا إلّقق ِ 

 أ  قققا  ُشقققهِدُكُم فقققنحنُ ؟محمَّقققدٍ آلِ مقققن الر ضقققا إلققق  يقققدعوكُم شققق ،ٍ أي 

 كا قققق ِ إذا وهققققو أحققققد  معقققق ُ ولققققّ َ الّققققو َ يعصققققّنا وهققققو بقققق ِ  رضقققق  لسققققنا

 فاطمقققةَ بنقققو أجتمعققق  مقققن إال من قققا يسقققم  ال أ  أجقققدَرُ واألولويَّقققةُ الر ايقققاتُ

 فققأقبلوا رجقق،ٌ كققا َ إذا علّقق ِ أجتمعققوا مَققن إال صققاحبُكُم مققا فوالل قق ِ معقق ُ 

 وإ  ضقققققّرَ  فققققق  شقققققعبا َ إلققققق  تتقققققأخَّروا أ  أحبَبقققققتُم وإ  الل ققققق   اسقققققمِ علققققق 

 وكيقققاكم لكُقققم  أققققو  يكقققو ُ ذلققق َ فلعققق َّ أهقققالّكُم فققق  تصقققوموا أ  أحبَبقققتُم

 . ع مةً بالسُّيّا   

وعنُه، عن أبيه، عن محَّاد بن عيسى، عقن رْبعقّق رفعقه، عقن علققِّ       -2

 إال الققائمِ  خقرو ِ  قبق َ  من قا  أحقدٌ  يخقر ُ  ال والل ق ِ  قال  بن احلسنِي
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 فأخققققذ ُ جناحققققا ُ يسققققتويَ أ  قبقققق َ وكققققر ِ مققققن طققققارَ فَققققرْ ٍ كمَثقققق ِ مَثَلُقققق ُ كققققا َ

 . ب  فعبَثوا الص بّا ُ

وعن عدٍَّة من أصحابنا، عن أمحد بن حممَّد، عن عثمان بن عيسى،  -3

 القََ   سقدير  يقا    عن بكر بن حممَّد، عن سدير قال  قاَل أبا عبِد اللعِه

 بَلَغَق َ  فإذا والنَّهار  اللَّّ ُ سَكَنَ ما واسكن أح سِ ِ من حَلَساً وكن بّت  

 . رِجْلِ  عل  ولو إلّنا فارح  خر َ قد السُّيّا  َّ أ َّ

وعنهم، عن أمحقد بقن حممَّقد بقن خالقد، عقن حممَّقد بقن علقّق، عقن            -4

 حفْص بن عاِصم، عن سيف التَّّمار، عن أبق املنرهف، عن أبق جعفقر 

قلُِّ  ُجِعلُِّ فداكَ ومقا   احملاصقّرِ   ه كُ أثارها  من عل  الغبرة قال  

إىل ) لهقم  يعقر ُ  األمقرَ  يقرد وا  لقن  إ َّهُقم  أمقا  املُسقتعجلو    املَحاصُاا قال 

 يَجعق ُ  ال الل ق ِ  علق   أ يُسَقهُم  حبَسقوا  قومقاً  أتقر   املرهق   أبقا  يقا  أن قال ( 

 . فَرَجاً لهم لَّجعلَنَّ والل  ِ بل  فَرَجاً؟ لهم

وعن حممَّد بن َيحيى، عن حممَّد بقن احلسقني، عقن عبقِد القرَّمحِن بقن        -5

فِّتقاُه   أبق هاشم، عقن الفضقِل الكاتقب ققال  كنقُِّ عنقَد أبقق عبقِد اللعقهِ         

 إىل أن ققال (  ) عن قا  أخقر ْ  جقوا ٌ  لكتابق َ  لقّ َ  كتاُ  أبق ُمسقِلم فطقال   

 إزالقةِ  من أهو َ مَوضِعِ ِ عن جَبَ ٍ وإلزالةِ العباد  لعَجَلَةِ يعج ُ ال الل  َ إ َّ

إىل أن قال (  قلُِّ  فمقا العالمقةن فيمقا بيننقا وبينق َ      ) أجَلُق ُ  ينقضِ لم مُل ٍ
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 فقإذا  السُّقيّا  ُّ  يخرُ َ حتَّ  فضّ ُ يا األر َ تبرَحِ الُجِعلُِّ فداكا قال  

 . احملتو  من وهو -يطاَا فالفاً  - إلّنا فأجّبوا السُّيّا  ُّ خر َ

وعنُه، عن أمحد بن حممَّد، عقن احلسقنِي بقِن سقعيد، عقن محَّقاد بقن         -6

 عيسققى، عققن احلسققنِي بققِن املختققار عققن أبققق بصققا، عققن أبققق عبققِد اللعققهِ  

 دو ِ مققن يُعبَقدُ  طقاووتٌ  فصققاحبُها الققائمِ  قّقا ِ  قبقق َ تُرفَق ُ  رايقةٍ  كقق ُّققال  

 . وج   عََّ الل  ِ

ن أبق أيَّاَ  اخلق َّاب، عقن   وعنه، عن أمحد، عن علّق بِن احلكم، ع -7

 ع مقاتٍ  خمق ُ  يطقال    عمر بن حنظلة ققال  مسعقُِّ أبقا عبقِد اللعقهِ     

حةُ  القائمِ: قّا ِ قب َ  الََّكَّّقةِ   القنَّي ِ  وقتق ُ  واخلسق ُ   والسُّقيّا  ُّ   الصَّّ

فطلققُِّ  ُجِعلققُِّ فققداكَ إن خققرَج أحققٌد مققن أهققِل بيتقق َ قبققَل هققذِه      والَّمققا  ُّ 

 . ال  العالماِظ أَنخُرُج معُها قال

وعن محيد بن بياد، عن ُعَبيِد اللعِه بن أمحََد الدَّهطاَن، عن علقِّ بقِن   -8

احلسِن الوَّاير ِّ، عن حممَِّد بِن بياٍد، عن أبان، عن صبَّا  بقن سقيَّابة، عقن    

بن خنيس قال  ذهبُِّ بكتاِ  عبِد السَّالِ  بِن نعيٍم وسديِر وكتِب ةِا املنعلَّى 

حنَي رهَر املساَّدةن قبَل أن يظهَر ولقُد العبَّقاِس بِّنَّقا     واحٍد إىل أبق عبِد اللعِه

قققدَّرنا أن ُيققموَل هققذا اإلمققُر إليقق َ، فمققا تققرىا قققال  فضققَرَ  بالكنُتققِب إىل       

 إ َّمققا أ َّقق َ يَعلَمققو َ أمققا بإمققا ٍ  ال،ِلهقق  أ ققا مققا أف  أفٍّ  اإلرض،قققال

 . السُّيّا   يقت 
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حممَّقد بقن علقققِّ بقِن احلسقنِي بإسققنادِه عقن محعقاِد بققِن عمقرو وأَنقِس بققِن          -9

)يف وصقيَِّة الققنَّ ِّ   حممَّقد، عقن أبيقه، عقن جعفقِر بقِن حممَّقد، عقن آبائقهِ         

 الرَّواسقق  اجلبققالِ إزالققةَ إ َّ علقق ُّ يققا ( قققال  إلمققا املققممنني علقققو  

 . أيَّامُ  تنقضِ لم مُلْ ٍ إزالةِ من أهو ُ

ويف )الِعلَل للصدوق( عن حممَّد بقن علقّق ماِجلَْايقه، عقن علققِّ بقن        -10

إبراهيم، عن أبيه، عن حييى بِن ِعمراَن اَََمدانق، وحممَّد بقن إمساعيقل بقن    

الطاِسققم قققال   ب يقق  مجيعققاً عققن يققاُنَس بققِن عبققِد الققرَّمحن، عققِن الَعققيِص بققِن

 أحق َّ  فقإ َّ  أل يُسِقكُم   وا ظُروا الل  َ اتَّقوا يطال   مسعُِّ أبا عبِد اللعِه

 بهققا وجققرَّ َ إحققداهما فقققدَّ َ  يسققا ِ ألحققدِكم كققا َ لققو  أ ققتم لهققا  ظققرَ مَققن

 والل ق ِ  فققد  ذهبَق   إذا واحقدةٌ   يْق ٌ  كقا   ولكنَّهقا   بقاألُخر   التَّوبةَ أستقب َ

  ُشقهِدُكُم  فقنحنُ  منَّقا  الر ضقا  إلق   لَِّقدعُوَكُم  آتٍ من ا أتاكم إ  التَّوبةُ  ذَهبَ ِ

 ارتيعَق ِ  إذا يُنّعنقا  وكّق َ  وَحقد    وهقو  الّقو َ  يُنّعنقا  ال إ َّق ُ   رض  ال أ َّا

 . واألع   الرَّاياتُ

ويف )عيقان اإلخبققار( عقن أمحققد بققن حييقى املكتققب، عقن حممَّققد بققن      -11

َيحيى الصعالق، عن حممَِّد بِن ي يٍد النَّحاّ ، عن ابِن أبق عبدون، عن أبيه، 

 زيقداً  أخ  تقِ ْ ال )يف احلديث( أنَُّه قاَل للمِّمان   عن اإلما  الرِّضا

 فجاهَقدَ  للق ِ  وضِ،َ  محمَّد آلِ علما،ِ من كا َ فإ َّ ُ عل    بنِ زيدِ إل 

 أ َّقق ُ جعيققرٍ بققنِ موسقق  أبقق  حققدَّثن  ولقققد سققبّل   فقق  قُتِقق َ حتَّقق  أعققدا،َ ُ
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 دعققا إ َّق ُ  زيقداً  عم ق   الل ق ُ  رحِقمَ  يققول:  محمَّقدٍ  بقنَ  جعيقرَ  أبقا ُ  سَقمِ َ 

 استشقارَ    لققدِ  إلّق    دعقا  مبقا  لقوَف   ظَيَقرَ  ولو محمَّد  آلِ من الر ضا إل 

 بالكناسقققققةِ املصقققققلو َ املقتقققققولَ تكقققققو َ أ  رضقققققّ َ إ  فقلققققق ُ: خروجققققق ِ فققققق 

 لّ َ ما يدْعُ لم عل ٍّ بنَ زيدَ إ َّ  إىل أن قال (  فطاَل الرِّضا) فشأ ُ 

 آلِ مِقن  الر ضقا  إل  أدعوكُم قال: إ َّ ُ ذل َ من لل  ِ أتق  كا َ وإ َّ ُ بح    ل ُ

 . محمَّد

نطققالً عققن كتققاِ  أبققق عبققِد اللعققِه ( حممَّققد بققن إدريققس يف )آخققُر السَّققرائر -12

َمقن خقرَج مقن آِل     السَّّياَر ِّ عن رجٍل قال  ذكََر بنَي يد ِّ أبقق عبقِد اللعقهِ   

 آلِ مققن اخلققارج ُّ خققرَ َ مققاٍ بخّققر وشققّعت  أ ققا ألزالُ ، فطققاَل حممَّققٍد

 . عِّال   َيَقَةُ وعل َّ خر َ محم َّدٍ آلِ من اخلارِج َّ أ َّ ولودَدْتُ محمَّد 

احلسن بن حممَّد الوُّاسق يف )جمالسه( عن أبيه، عن املفيد، عن ابن  -13

قالَايه، عن أبيه، عن سْعد، عن أمحقد بقن حممَّقد، عقن علقّق بقن أسقبا ،        

عقققن عمِّقققِه يعطقققاَ  بقققَن سقققا ، عقققن أبقققق احلسقققِن الُعبيقققدّ ، عقققن اإلمقققا   

 اللَّق ُ  أدخلق ُ  إال الل ق ِ  عل   يسَ ُ لَِّحبِ َ عبدٌ كا َ ما قال  الصَّادِق

 . اجلنَّة

وعن أبيه، عن املنفيد، عن أمحد بن حممَّد العلاّ ، عقن حيقدر بقن     -14

حممَّد بن نعيم، عقن حممَّقد بقن عمقر الكشقّق، عقن مْحَدَوْيقه، عقن حممَّقد بقن           

  إنَّ عبقَد  عيسى، عن احلسنِي بن خالد قال  قلُِّ إلبقق احلسقِن الرِّضقا   
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  اللعِه بن بكا كقاَن يقرو  حقديثًا وأنقا انحقبع أن أعرَضقُه عليق ، فطقال        

احلقديُُ؟  ذل َ ما       قلُِّ  قال ابن بكا  حدَّفين ُعَبْيقُد بقُن ُبرارةَ ققال

أيا  خرَج حممٌَّد )إبراهيم( بن عبِد اللعِه بِن احلسِن  كنُِّ عنَد أبق عبِد اللعِه

أصحابنا فطاَل له  ُجِعلُِّ فداكَ إنَّ حممََّد بَن عبِد اللعقِه   إذ دخَل عليه رُجٌل من

 سَققكَنَ ِ مققا اسققكنوا   قققد خققرَج فمققا تطققاُل يف اخلققروِج معققُها فطققال      

فطال عبد اللعِه بن بكا  فإن كاَن اإلمُر هكقذا أَو  يكقن     واألر ُ السَّما،ُ

خقروج، فطقال أبقا    خروج ما سكَنِِّ السَّماُء واإلرُض فما من ققائٍم ومقا ِمقن    

 بقنُ  تأوَّلَق ُ  مقا  علق   األمقرُ  ولقّ َ  الل ق ِ  عبقدِ  أبقو  صقدَ َ    احلسن

 الن قدا،ِ   مقن  السَّقما،ُ  سقكن ِ  مقا  اسقكنوا  الل  ِ عبدِ أبو عنَ  إ َّما بكّرٍ 

. ورواُه الشَّيُخ  يف اجملاِلِس واإلخبار  بهقذا   بقاجلّ   اخلس ِ من واألر ُ

يف عيقان اإلخبقار، ويف املعقانق واإلخبقار عقن أبيقه،       السَّند، ورواه الصَّدوُق 

عن أمحد بن إدريس، عن سهل بن بياد، عن علققِّ بقِن الرَّيَّقان، عقن ُعَبيقِد      

 حناه. اللعِه الدَّهطان، عن احلسنِي بن خالد، عن أبق احلسِن الرِّضا

ُه أنَّ حممَّد بن احلسنِي الرَّضق يف )نهُج البالةة( عن أمِا املممننَي -15

 تُحر كقققوا وال القققب ،  علققق  واصقققبِروا األر   الَمقققواققققاَل يف ِخوبقققٍة لقققُه  

 يُعج ققق ِ لقققم مبقققا تَسقققتَعجلوا وال ألسِقققنَتِكُم  هقققو  علققق  وسُقققّوفِكُم بأيقققديكُم

 رب ققق ِ حقق    معرفقققةِ علقق   وهقققو فراشقق ِ  علققق  مققنكم  مقققاتَ مَققن  فإ َّققق ُ لكققم   اللَّقق ُ 

 واسققتَوجَ،َ الل قق   علقق  أجققرُ ُ ووَقَقق َ شققهّداً  مققاتَ بّتِقق ِ وأهقق ِ رسققولِ ِ وحقق  
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َّقةُ  وقامق ِ  عمل   صالحِ من  و  ما ثوا َ  فقإ َّ  بسقّْيِ    إصق ح ِ  مققا َ  النّ 

 . وأَج  مدَّةً ش ،ٍ لك  

عققن الفضققِل بققِن شققاذان، عققن  ( حممَّققد بققن احلسققن يف )كتققاُ  الَغْيبققة  -16

عققن جققابر، عققن أبققق     احلَسققِن بققِن حمبققا ، عققن عمققرو بققِن أبققق امِلطققدا ،      

 تققققر  حتَّقققق  رِجْقققق ً أو يققققداً تُحققققر ك وال األر َ إلققققَ ِ قققققال  جعفققققٍر

 يُنقادي  ومنقادٍ  فق     بنق   اخقت فُ  تُقدرِكُها:  أراكَ ومقا  لق    أذكُرُهقا  ع ماتٍ

 . دِمَش   احَّةِ من الصَّوتُ ويَجّئُكُمُ السَّما،  من

إبراهيم بن حممَّد بن سعيد الثَّطَفق يف كتقاُ  الغقاراظ عقن امساعيقل      -17

بن أبَّان، عن عبِد الغفَّاِر بِن قاسم، عن املنصقاِر بقِن عمقرو، عقن براَرةَ بقن      

، وعقن أمحقِد بقِن ِعمقراَن بقِن حممَّقِد بقِن أبقق         حبيش، عن أمِا املقممننيَ 

عمرو، عن بّر بن حبيش  ليلى، عن أبيه، عن ابِن أبق ليلى، عن املنهاِل بن

بقالنَّهرواِن )إىل أن قققال( فطقاَ  َرُجقٌل فطققال  يقا أمققَا      ققال  خوَقَب علققق   

 -، شَقبَهَ   أقبَلَق ْ  إذا اليِتنَقةَ  إ َّ  املممننَي حدِّفنا عِن الِفَتن، فطقال 
صَنُ  يف فطاَ  رُجٌل فطال  يا أمَا املنممننَي ما ُي -فمَّ َذكََر الِفَتَن بعدُه إىل أن قا  

 وإ ِ فالبِقدوا   لبَقدوا  فإ   بّ كُم بّ ِ أه َ ا ظروا  ذل َ ال َّمانا قال

  البلَّّققة  فتَصققرَعَكُمُ تسققتَبقوهُم وال تُقق جَروا  فا صققروهم استصققرخوكُم
. إىل آخر ما هنال  من أخباٍر فمَّ ذكَر حصاَل الفََرِج خبنروِج صاحِب اإلمِر

 السلوِة واحلكِم وَبْسِط النفاذ.تذ ع الراياِظ الداعية إىل 
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وقد تغاضى عن هقذِه اإلحاديقِث الكقثُا  َّقن صقنَّفاا يف عالمقاِظ الظُّهقاِر        

الشققريف ال سققيَّما أولاقق َ املنَشققرِّقاَن اتِّ ققاَه ِقبلَققِة إيققراَن السياسققيَّة لغايققاٍظ يف     

يهقا مقنهم   نفاِسهم باَتِّ أشقَهَر مقن الشَّقمِس يف رائعقِة النَّهقاِر؛ وَمقن توقرََّق إل       

َصَرفها إىل الطضيَِّة اخلارجيَِّة اخلاصَِّة بِّفراٍد حاولاا الطياَ  حبركٍة عسكريٍَّة ضدَّ 

املنلْققِ  اإلنَمققا ِّ والعبَّاسققّق، مققَ  أنَّ لسققانها اإليققالُق اإلبمققانقع  ققا ال َيخققتصع  

راِد ب ماٍن دوَن آخَر أو ختصيصها بِّفراٍد كاناا يف عصِر صدورها دوَن بطيَِّة اإلف

 يف أبِمَنٍة ُمستطَبليَّة.

ُمَضققافاً إىل أنَّ اإلصققَل يف اإلخبققاِر كانهققا قضققايا حطيطيَّققةً لتِّسققيِس حكققٍم    

شرعقو عا و وإال لَلنِغَق كثٌا مَن اإلحكاِ  املَنطالَِة إلينا عقَ  هكقذا أخبقار، ويف    

)سققال  اهلل هرينذلق َ انققدراٌس للققّديِن وإبوققاٌل لشققريعِة سقيِِّد املنرَسققلنَي وآلققِه الوَّققا  

 .عليهم(

إنَّ الثَّطافةَ املهدويَّةَ تضُ  الفْرَد واإلنمَّةَ علقى الوَّريقِ  الصَّقحيِ       األمُر الثَّالث

 لالنتظاِر الشَّرعقِّ الااعق واملنستاِعِب لكلِّ اإلحداِث املنستطبليَِّة ووقائعها.

إنَّهقققا ُتمهِّقققُل الفقققْرَد املنَمحَّقققَص ليشقققاِركَ مقققَ  إمامقققِه املهقققد    األمـــُر الرَّابـــع

هقذا   -يف عمليَِّة البناء املنتاّخقاِة خِلدمقِة القّديِن وأهدافقه، وليكقان       املاعاد

جندّياً ُمخِلصاً يطاُ  خبدمِة سيِِّدِه قبَل رهاِرِه وَبعده لا كنِتَب لُه العمقُر   -الفرد 

 املديُد لظهارِه الشَّريف.
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هققذِه أهققمع اإلهققداِف لالنكبققاِ  علققى دراسققِة الثَّطافققِة املَهَدويَّققة املطدَّسققة،      

وبالرّّةِم من أهميَِّة هذِه الثَّطافِة يف تربيِة اإلمَِّة تربيةً إسالميَّةً أصقليَّة، وققدرتها   

علققى  صققينها مققن عاامققِل االحنققراِف املنَتاقَّعققِة يف أحققداِث مققا قبققَل الظُّهققار      

ال بالقِّ ههقُل الكقثَا مقن جاانقِب       -بقاإلمِس واليقا     -اإلمَّقةَ   املبارك، فإنَّ

أنَّ حالقةَ اجلهقِل    -وها  َّقا ُيمَسقُف لقه     -هذِه الثَّطافِة املنهمَّة، بل ما نراُه اليا  

باملفققاهيِم املَهدويَّققِة يف اإلمَّققِة تلطققى َدعمققاً وتكريسققاً ةريبققاً وع يبققاً مققن بعققِض  

يَّة املن يَّفِة العت ُتحرُِّف املفاهيَم املَهدويَّةَ لصاحِل احلكَّاِ  اإلقالِ  اإلسالميَِّة الشيع

يف يَهراَن وباوَظ والعراَق والَيَمن كما ساَف ُنبيُِّن وناض  لكم يف مستطبِل 

البحِث بإذِن اللعِه تعاىل. ومثَّةَ َمن حيذُِّر أيضقاً مقن خوقِر االنفتقاِ  علقى الثَّطافقِة       

بقدالً مقَن القدَّعاِة إىل ضقرورِة دراسقِتها       ها آالف السقال  والتحيَّقة(  )على صقاحب املَهدويَِّة 

دراسةً علميَّةً واعيةً السقتخالِة اإلفكقاِر واملبقادِا اإلسقالميَِّة النَّيِّقَرِة امِلعوقاِء       

 منها...!.

و َّققا ُيمَسققُف لققُه أيضققاً أْن َسققَبطَِّ عمليَّققةَ التَّخققديِر هققذِه أو حِلطَتهققا بعققُض     

 هدويَِّة وهق ِصنفان الكتاباِظ املَ

ــنُف األوَّ ) ذاكَ العققذ  يتحققدَُّث عققن يبيعققِة حركققِة الظُّهققاِر الشققريف     :(الصِّ

وُمَخوَِّوِه السِّياسقِّ يف العالَم، فتناولَِِّ املاضاَع مقن باوَيقٍة ماديَّقٍة حمضقٍة مقن      

دون أْن تلحط أيةَ عالققةَ لهع قاِب  بَتَحطُّقِ  شقرِ  الظُّهقار الشقريف، فقِّوَّلاا        
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ومققا بعققدُه إىل  الشققريف علِّطققِة بيققاِ  الظُّهققاِرالنعصققاَة اإلع ابيَّققةَ والَغيبيَّققةَ املت

 قضايا ال تت اوُب املِّلاَف لدى عامَِّة النَّاس.

وهكققذا دراسققاٌظ تققمدِّ  إىل تشققايِش وإربققاِك الذِّهنيَّققِة الشِّققيعيَِّة خصاصققاً   

واإلسالميَِّة عماماً يف فَهمها حلركِة الظُّهاِر املنباَرِك قق املبيّن بِّةلِب ُمفرداتقِه أو  

يف بعضها علقى أققلِّ تطقدير ققق علقى اإلع قاِب اإلَققِّ كشقرِ  لتحطُّقِ  الظُّهقاِر           

)صقلَّى اهلل  الشريف نظراً إلهميَِّة صاحِب احلَدِث بطيَِّة اللعِه اإلعظِم املهد  املنَتظَر

 .وروحق لُه الفداء عله(

ــاني ــنُف الثن ةن واخليققاُل   أولاقق َ الكنتَّققاُ  العققذيَن أخققذتُهُم اإلرحيققةن اإلدبيَّقق  الصِّ

بِّنسلاٍ  شاعر و يغِلُب عليِه  الشريف اخلَْصُب فتحدَّفاا عن عالماِظ الظُّهاِر

اخليققاُل يف أةلققِب فُصققاِله، فققانولطاا ُيفسِّققروَن كلمققاِظ الغْيققِب اإلَقققِّ ليققاِ     

 الظُّهاِر الشريف  ا تهاى ن عُتُهم اإلدبيَّةن وقراِئِحُهم الشِّعريَّةن.

ولاقق َ يف إعوققاِء صققارٍة علميَّققٍة ُمتكاملققٍة عققن عققاِ    وقققد فِشققَل هققمالِء وأ 

الظُّهقققاِر املبقققارك علقققى ضقققاِء املَقققنهِج العلمققققِّ املسقققتطيِم العقققذ  ال يقققركنُن إىل  

التَّققِّويالِظ والتَّخرعصققاِظ الَّققت ال  ِمققُل يف ييَّاتهققا سققاى الققتَّخمنُي والظَّققنع       

، لقذا وجقب   صقلااظ ربقق علقيهم (   ن )والتَّطاعُل على اللعقِه تعقاىل واحلنَ قِج الوَّقاهري    

بقإذِن اللعقِه تعقاىل     ق  علينا أْن خنقاَض ِةمقاَر الَبحقِث يف عالمقاِظ الظُّهقاِر لُنطقاِّ َ      

ما عِلقَ  يف أذهقاِن النَّقاِس مقن مفقاهيَم باليقٍة وآراَء خاويقة،         قق واحلنَ ِج

املنسقتطاِة مقن    علقى اإلنُسقِس العلميَّقِة املنسقتطيمةِ     ققق  بعقاِن اللعقِه تعقاىل    قق معتمديَن



23 

 

الضَّاابِط الشَّرعيَِّة والِفكريَّقِة الطوعيَّقِة عسقى أن تِّخقَذ بِّيقد  ُعشَّقاِق بطيَّقة اهلل        

وُمنَتِظريققِه مققن املققممننَي اإلتطيققاِء املن اهققديَن إلنفِسققِهم      اإلمققاِ  املهققدّ   

اِرِه وللشَّققياينِي حنققَا ِرضققا اإلمققاِ  بطيَّققِة اللعققِه اإلعظققِم والعققيِش يف كََنِفققِه وجققا    

 وِخدمِة قضاياُه الكن ى...
 

 تنوُُّع اجملاالِت يف املعرفِة امَلهدويَّة:
ةنيَّققةمب   االتهققا املتعققدِّدِة    )علققى صققاحبها آالف السققال  والتحيَّققة(    املعِرفققةن املَهدويَّققةن 

التَّارخييَِّة والسياسيَِّة والعطائديَِّة والِفطهيَِّة والتَّربايَِّة والرِّوائيَّة، ومثَّةَ آفاٌر ُمرتتِّبقةمب  

 على كلِّ جماٍل خبصاِصه.

 ِّ ودراسةن اجملاِل التَّارخيقِّ تتناوُل الطضيَّةَ الغيبيَّةَ لهماِ  املهد اجملاُ  التَّارخيي:

املاعاِد يف تقاريِخ اإلديقاِن السَّقابطِة لهسقال ، ويف التَّقاريِخ اإلسقالمقِّ بشقكٍل        

والظُّقروِف   خاّة، حيُث الَبحُث عن تاريِخ والدِة سقيِّدنا اإلمقاِ  املهقد ِّ    

اإلمنيَِّة والسِّياسيَِّة واالجتماعيَِّة والتَّربايَِّة العت أحايَِّ بِه وبُِل بيِتِه املَيقامني،  

ضافاً إىل البحِث عن حركتِه التَّربايَِّة م  أصحابِه وسفرائِه منُذ والدتقِه حّتقى   ُم

 نهايِة ةيبتِه الصعغرى.
ويتناوُل هقذا اجملقاُل دراسقَة أحقااِل أمقراِء اجلقْاِر ومقاِقِفِهُم         اجملاُ  السِّياسين:

والتَّنكيقِل بهقم،    ومالحطقِة املنعتطقديَن بهقا    املطدَّسقة  الظَّاِ  مَن الطضيَِّة املهدويَِّة

كما أنَُّه يتناوُل املمامراِظ الِفكريَِّة والسِّياسيَِّة ِضدَّ هذِه الطضيَِّة الغيبيَِّة مقن ِقَبقِل   

بين أميََّة وبقين العبَّقاِس بهقدِف الطضقاِء عليهقا أو تشقايِه حطيطتهقا ومتييعهقا يف         
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املَهدويَّقِة املن يَّفقِة   وِمن تااِبِ  هذا اجملال، دراسقةن احلركقاِظ   التَّصاعِر اإلسالمق؛

 وآفارها السَّلبيَِّة واإل ابيَِّة على العطيدِة الصَّحيحِة باإلماِ  بطيَِّة اهلل املهقد ّ 

 يف حياِة اإلمَّة. 
ــد ن:  وهققا يتنققاوُل دراسققةَ اإلدلَّققِة الدَّالَّققِة علققى وجققاِد اإلمققاِ       اجملــاُ  العقاي

ِة باعتبارها من أهمِّ قضايا الغْيِب وضرورِة اإلمياِن بالعطيدِة املهدويَّ املهد ِّ

 اإلَقِّ العت  ُب على املنسِلِم التَّسليُم بها.
هقذا اجملقاُل يبحقُث يف الناحيَّقِة الفطهيَّقِة االسقتدالليَِّة  إلفبقاِظ         اجملاُ  الِفقهيَّ:

 وجاِ  أو حرمِة عقدٍد مقن اإلحكقاِ  الشَّقرعيَِّة اخلاصَّقِة بفطقِه الطضقيَِّة املهدويَّقةِ        

)علققى صققاحبها آالف السققال  والتحّيققة( كققاحلكِم بكنفققِر َمققن أنكرهققا   املطدَّسققة

باعتبارها مقن أهقمِّ الضَّقروراِظ الّدينيَّقِة الثَّابتقِة بالنعصقاِة الشَّقرعيَِّة املنعَتق ة،         

ترتتَُّب على هذا الكفر كلع اللاابِ  املرتتبِة على الكافريَن كن اسقتِهم وحرمقِة   

 .(1)منهم وت وِ هم وةاها من اآلفار الاضعيَّة والتكليفّية ذبائِحِهم وال واِج
بيق  الشَّقريعِة يف عصقِر    ويتناول هذا اجملاُل البحَث أيضاً يف حرمِة تعويِل تو

وهل أنَّ اإلحكاَ  تت مَُّد يف ةيبِة اإلمقاِ  املعظَّقِم احلن َّقِة الطقائِم )صقلَّى      الغيبِة،

اهلل عليققه( أ  أنَّ مثَّققةَ جمققاالً للعمققِل باإلحكققاِ  الشَّققرعيَّة...كالبحِث يف حرمققِة     

وكققذل َ وجققاُ  ووجققاِ  تكققذيِب املققَاقِّتنَي لُه،التَّاقيققِِّ لظهققارِه الشققريف 

امل يَّفنَي وتكذيِب ُدعاِة النِّيابِة والسَّفارِة املباشقرِة عنقُه يف   تكذيِب ُدعاِة املهدويَِّة 

                                                 
(1)

 أُنظر: كتابنا الموسوم بـ "معنى الناصبي وحكم التزاوج معه" 
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الغيبِة الكن ى ووجاِ  االستعداِد النتظاره، وحرمةن العمِل السَّياسقِّ القّديينِّ  

املخققالِف لِرضققاه، ووجققاُ  مققمابرِة الرَّايققاِظ أو الققدعااِظ الدَّاعيققِة لُنصققرتِه    

، يقدة املسقتطيمة بقه وبُبائقه الوقاهرين     واملاِياِة لظهقارِه الشَّقريف بالعط  

 وةُا ذل َ مَن البحاِث الشَّرعيَِّة الفطهيَِّة اخلاصَِّة بالطضيَِّة املهدويَّة.

ويتناوُل دراسةَ مفهاِ  االنتظاِر واملنرابوِة والتَّطيَِّة والِكتمان،  اجملاُ  التَّربو ن:

املبارك، وبالصِّفاِظ الفكريَّقِة   وعالقِة ذل َ كلعِه بالعمِل اإلسالمقِّ قبَل الظُّهار

واإلميانيَِّة والسعلاكيَِّة للُمنتِظريَن الااقعيني، وأفر تَافُِّر هذِه الصِّقفاِظ الرِّسقاليَِّة   

 يف حركِة االنتظاِر الااِعَيِة يف تع يِل رهاِرِه املنباَرك.
العت تِصقُف   ويتناوُل دراسةَ أخباِر عالماِظ الظُّهاِر الشريِف اجملاُ  الرِّوايين:

احلقققاادَث الفرديَّقققةَ واالجتماعيَّقققةَ والسِّياسقققيَّةَ والعسقققكريَّة،ومجيَ  الاققققائِ    

وتدلع على قنرِ  رهاِر سة،الكانيَِّة والوَّبيعيَِّة العت تسِبُ  الثَّارةَ املهدويَّةَ املنطدَّ

 صلااظ ربق عليه وعلى آبائه الواهرين (.قاِئِدها املاعاد )
 ؟ ألخبار العالمات الشريفة االستداللي ث يف اجملا  الرواييالغاية من البح

وحنققُن يف هققذِه الدِّراسققِة سققنبحُث يف اجملققاِل الرِّوائقققِّ االسققتداللق إلخبققاِر     

إىل  ومقا دعانقا  يثيَّقاِظ توبيِطهقا علقى ماارِدها،   العالماِظ وكيفيَّقِة تفسقاها وح  

البحققِث يف عالمققاِظ الظُّهققاِر الشققريف إنَّمققا هققا اسققتغالُل بعققِض املنعمَّمققنَي أو  

أنصاِف العلماِء املن يَّفنَي لعالماِظ الظُّهقاِر املبقارك وتوبيطهقا علقى بعقِض ققادِة       
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اإلح اِ  يف العالَِم الشِّقيعقِّ حّتقى صقاَر املنسقَتنِكُر َقا يف ِعقداِد املنحقرفنَي عقن         

 ن احلنيِف...تعاليِم الّدي

والسِّرع يف هذِه اَ مِة الشَِّرَسِة علقى عالمقاِظ الظُّهقاِر الشقريف يكُمقُن يف      

اخَلااِء الرعوحقِّ والِفكقر ِّ َقذِه الطيقاداِظ السِّياسقيَّة، فلقيس لقديها شققٌء مقن         

الطيم اإلخالقيَّقِة واملعقايا اإلنسقانيَِّة، لقذا كقاَن عليهقا أْن تت يَّقا بق  ِّ الطداسقِة          

لدِّينيَّققِة واملااصققفاِظ الغيبيَّققِة للتَّمايققه علققى السعققذَِّج مققَن الُبسققواِء العققذيَن ال        ا

وبعالئققِم  ميتلكققاَن أيَّققةَ معرفققٍة إمجاليَّققٍة  االنققا بطيَّققِة اهلل اإلمققاِ  املهققد ِّ    

رهققاِرِه الشَّققريف، فكققاَن ِل امققاً علققى هققمالِء العفاريققِِّ أْن يتمسَّققحاا بعبققاءِة    

العقذيَن ال   مدَّعني بوراً وبهتاناً أنَّهقم رجقاُل اإلمقاِ  املهقد ِّ     الغْيِب اإلَقِّ

  ققاُب الاقققاُف بققاجِهِهم أو االعققرتاُض علققى مققنهِحِهم؛ إلنَّ أصققحاَبهُ   

ُمسدَّدوَن ال يتورَُّق إليِهُم اخلوِّ أو النِّسياُن كما يدَّعق أصقحاُ  هقذا القرَّأ ،    

الِعصقققَمةَ ليسقققِّ إال إلهقققِل   لكقققنَّهم جقققافاا احلطيطقققةَ بقققدعااُهم تلققق ، إلنَّ  

احلطيطّيان وإْن كاناا علقى من لقٍة جليلقٍة مقَن      الِعصَمة، وأصحاُ  اإلما 

التعطقققى وعلقققى درجقققٍة عظيمقققٍة مقققَن القققارِع إال أنَّهقققم بَشقققٌر دوَن املعصقققامني    

، لذا هم معرَّضان للخوِّ والنِّسياِن واجلهِل وما شاَبَه ذل ، املوهَّرين

اجَلَهلَققِة علققى بعققِض الطيققاداِظ الّدينيَّققِة والسِّياسققيَِّة مققن        ومققا يصققِبُغُه بعققُض   

مااصفاٍظ ةيبيٍَّة ليس ساى أكاذيَب وأضاليَل وهريطاٍظ ال بدَّ من مااجهتها 

بالدَّليِل العلمّق والُبرهاِن الطوعّق، والسعكاُظ عن همالِء حراٌ  لكانِه تغريقراً  
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، ُمضقافاً إىل أنَّقُه كقِذٌ  صقري ،     باجلهِل والطبيِ  وها ةُا جائٍ  عطقالً ونطقالً  

نهقى الشَّققاِرُع املنطققدَُّس عنققُه وأوَعققَد بالِعطققاِ  عليققه... فكققاَن ال بققدَّ حيناققٍذ مققَن  

البحققِث يف العالمققاِظ لفضققِ  احلركققاِظ املهدويَّققِة املن يَّفققِة، وتكققذيِب دعققاِة        

كاَن املااصفاِظ الغيبيَّةَ الضَّالِل املنسَتِتريَن بهذِه العطيدِة اإلَيَِّة؛ إلنَّهم ال ميتل

يف )روحقق ِفقداه صقلااظ اهلل عليقه(     والدَّالئَل النَّبايَّقةَ املقذكارةَ لهمقاِ  املهقد ِّ املننتظَقِر      

 أخباِر عالئِم الظُّهار الشريف. 

 مقاٍر مهمَّقٍة َقا عالققةمب بعالمقاظِ     ينبغق تطقديُم ان وقبَل الدعخاِل يف املطصاد،

 الظُّهار املطدَّس.
 

 ما معنى العالمة؟ :األو األمر 

العالمةن ُمفَرُد عال  وعالماظ، وهق لغةً  عنى السَِّمةن واإلشقارةن واإلمقارةن   

أو الَعلَُم العذ  ُينَصُب يف الفلَااِظ فُيهَتدى بِه كَعلَِم اجليِش وعالمقاِظ الوُّقُرِق   

وَنََّّوََعَلََٰمَٰت  َّ ومنُه قالنُه تعاىل   ۡمََّيۡهَتد  ، وُسقمَِّق اجلََبقُل    (1) ١٦َوبِٱنل ۡجِمَّه 

وُيطاُل فالٌن علٌَم؛ أ   مشهاٌر ُيَشقبَُّه بَعلَقِم اجلقيش، وققد ُيَعبَّقُر      لَماً لذل ،َع

وإنَّققُه لَعلَققٌم  عققن العالمققِة بققالظُّهاِر وأقققرتاِ  السَّققاعِة كمققا يف قالققِه تعققاىل    

ِعۡلممممرَّ علقققى ققققراءِة بعقققٍض، وأمَّقققا الِطقققراءةن املشقققهارةن هقققق      للسَّقققاعة 
اَعةِ ون وِلِه إىل  فََعلٌَم للسَّاعِة؛ أ   أنَّ رهاَر النَّ ِّ عيسى ٦١ (2)..ل ِلس 

                                                 

 سورة النحل. (1)
 سورة الزخرف. (2)
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اإلرِض عالمةمب تدلع على اقرتاِ  السَّاعة، وجاء يف أْخباِرنا الشقريفة أنَّ املقراَد   

إىل الدنيا،وها صلااظ ربق عليه وآله( باآلية املباركة ها رجاع أما املممنني علقو )

م ِن ََََّٰٰمَ  َّ ِمْن أشراِ  الساعِة بطرينة ذيل اآلية  ما ُيَعدع  ُ ِ َّبَِهماََّوٱَِّ  ن  فَََلََّتۡمََت 
ۡسَتقِيمرَّ َّم  رجاُع الن ِّ عيسى ورجاُع أماه  -فكال الرجاعني   (1) ٦١ِصَرَٰطر

من احملتقاِ  القذ  ال يتغيَّقُر أو يتبقدَُّل قَْبقَل       - إما  املتطني أبق احلسن علّق

 قياِ  الساعة، فرجاعهما من عالماظ قنْرِ  الطيامة.

وتِّتق العالمةن  عنى اإلشراِ  واإلخباِر عن وقاِع شقٍء نظَا قاِلِه تعقاىل   

 ََّۡش
َ
ََّۖٗفَقۡدََّجآَءَّأ مََّبۡغَتة  تَِيه 

ۡ
نَََّّأ

َ
اَعَةَّأ َّٱلس  وَنَّإَِّل  ر  مۡمَّإَِا ََّفَهۡلَّيَنظ  َّلَه  َٰ ى 

َ
نَّفَمَ َها  ط 

ۡمَّ َٰه  ۡمَّاِۡكَرى ِسمِهۡمَّ . وقالُه   (2) ١٨َجآَءۡته   ُ ف
َ
ََّوِيَّٓأ ِِ ِيِهۡمََّء َيَٰتَِناَِِّفَّٱٓأۡلفَما َسُن 

َُّّۗ َّٱۡۡلَق  ف ه 
َ
ۡمَّأ َّلَه  َ َِي  َّيَتَ َٰ َّ  (3) ، ٥٣... َحَّت  َخان  مَمآء َّبِمد  ِيَّٱلس 

ۡ
فَٱۡرََّقِۡبَّيَۡ َمَََّّمأ

َّ ِِي  ، وفائدةن اإلتياِن بُدخاٍن هق تَرقُُّب حصاِل َحَدٍث مهمو بعَدها،  (4) ١٠م 

َّ ما يدلع على أنَّ ما حصَل قَبلَُه هقا عالمقةمب لقه. وقالقُه تعقاىل        ِ مٓ  َّْإِى ِ َوٱۡرََّقِ
َّ ۡمََّرقِيبر َُك   . (5) ٩٣َم

                                                 

 سورة الزخرف. (1)
 .سورة حممد (2)
 سورة فصلت. (3)
 سورة الدخان. (4)
 .سورة هود (5)
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ۡلِ مم.. وتققِّتق العالمققة  عنققى اآليققِة نظققَا قاِلققِه تعققاىل    ََّء يَممَةَّل  نَّإِن 
َ
هِۦَّٓأ

مَّۡ ب ِك  ِنَّر  َّفِيهََِّسِ يَنةرَّم  َّٱتل اب  ت  م  تَِيك 
ۡ
. ومقن هقذا الطبيقل ُيطقال      (1) ٢٤٨... يَأ

  أ    آيققة اهللأنَّققه    للفطيققِه الققارِع العققارِف بققاهلِل واحل ققِج الوققاهرين  

العالمققة الدالقققة علقققى اهلل تعقققاىل جمقققده وتبقققارك امسقققه الدالقققة علقققى احل قققج  

وال يصق ع إيالقنقُه علقى َمقْن َرِكقَب مراكقَب العامقِة واتصقف          املوهرين

وققد جقاء يف اإلخبقار الوقاهرة وصقُف املقممِن       بصفاتهم وُعِ َن  اِء واليِتهم،

بكانقه آيققةً مقن آيققاظ اهلل تعقاىل وُيققراُد بقه املققممُن الكامقل يف املعققرفتني النظريَّققة      

 والعمليَّة.

ُتولَُ  العالمقةن علقى كقلِّ َحقَدٍث دلَّ اخلقُ  الغقي ع علقى         (2) ويف االصوال 

، نظَا الطائم  احلن َّة  َطُِّطِه يف املسَتطَبِل ليكاَن عالمةً على رهاِر بطيَِّة اللعِه

العالمقققاِظ اخلْمقققِس الطريبقققِة مقققن يقققاِ  الظُّهقققاِر املبقققارك كخقققروِج الَيمقققانقِّ      

واخلنسققاِف والكسققاِف يف شققهِر  ِة،والصَّيحِة،لققنَّفِس ال َّكيَّوالسعققفيانقِّ،وقتِل ا

 رمضان...

 ما فائدةن احلديِث عن العالماظا  :لنا( إْن قيل)

 إنَّ احلديَث عنها يِّتق تِّكيداً على ضرورة التَّهيعِم لُنصرِة اإلمقا   :(قلنا)

وعققدِ  اليققِِّس مققن وجققاِدِه اإلقققدس،ففق صققحيحِة حممَّققد بققن ُمسققِلم قققال     

                                                 

 سورة البقرة. (1)
 نت.فأي علم املالحم وال (2)
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 ع مققاتٍ املهققدي  اإلمققا ِ قققدَّا َ إ َّ يطققال   اللعققِهمسعققُِّ أبققا عبققِد 

 . (1) للم منني وج َّ عََّ الل  ِ منَ تكو ُ
 

 املقدَّسة . لعالماتاألوليَّة ل تقسيماُتالاألمر الثاني: 
ظ  التَّطسقيُم مقن حيقُث    إىل فالفة تطسقيما  الظهار املطدَّس عالماُظتنطِسُم 

والتَّطسققيُم املاهيَّة،والتَّطسققيُم مققن حيققُث اإلهميَّة، ال ََّمن،التَّطسققيُم مققن حيققُث  

 ومستطبليَّة.ة أنااع عالماٌظ ماضيةمب،وحاضرةمب،ال َّمينع ها على فالف

ــية:  ــاُت املاة تتنققاوُل احلققاادَث التَّكاينيَّققةَ العققت وقعققِّ يف اإلبمنققِة      فالعالم

 لة.السَّابطة، وأةلُبها مدوٌَّن يف اجلااِمِ  التَّارخييَِّة املنواَّ

تتناوُل احلاادَث العت نعيُشها يف أيَّامنا احلاضرة؛ ككَْثقَرِة   والعالماُت احلاةرة:

الفقققِو وةقققالِء اإلسقققعاِر وتهتعقققِ  النِّسقققاِء والرِّجقققال وكَثقققرِة ال ِّنقققا واللِّقققااِ       

 والسِّحاِق، وتفّشق الظُّلِم والعدواِن، والفاضى واَْرِج واملْرج...

وتتنققاوُل احلققاادَث املنسققطبليَّةَ املنرَتطَققب حققدوُفها قبققل   ة:والعالمــاُت امُلســتقبليَّ

الظُّهار الشقريف وهقق كقثاةمب َتْشقَمُل احملتقاَ  وةقَا احملتقاِ  كخروِج اليمقانقِّ         

واخلراسقققانقِّ والسقققفيانق وشقققعيب بقققن صقققاحِل واحلسقققينِّ صقققاحِب القققنَّفِس    

اِن وكَْشِف اَيكل ِمْن  ِّ ال َّكيَِّة،واملْسِخ والطَْذِف ِمَن السماِء وَحْرِ  الدعخ

 مس د الصخرة...

 وُيمكُن تطسيُم العالماِظ إىل ناعني آخرين  كالعالماِظ البعيدِة والطريبة.

                                                 

 .249كمال الدين( ص) (1)
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فتشُمُل احلاادَث البعيدةَ عقن اليقاِ  املاعقاِد بفاصقٍل      ا العالماُت البعيدة:أمَّ  

هقا إْن   يكقن   بمينو كقبا، ققد يبلقُا ماقاَظ السِّقننِي وهقق كقثاةمب،  طَّقَ  أكثرُ        

 مجيعها.

فهَق العت تتناوُل حاادَث عصقِر الظُّهقاِر الشقريف؛     ا العالماُت القريبة:وأمَّ 

بسنااٍظ قالئَل كخروِج اليمانقِّ  أ   العت تطُ  قبَل رهاِر اإلماِ  املهد ِّ

 والسعفيانقِّ وشعيَب بن صاحٍل وصاحِب النَّفِس ال َّكيَّة...

 تنحصُر بالعالماِظ اخلْمِس؛ بقل تتعقّداها إىل ةاهقا    والعالماُظ الطريبةن ال

مَن اإلحداِث املهمَِّة على الصَّعيِد العا ِّ لياِ  الظُّهاِر املبارك كحْرِ  الدعخاِن، 

 وخروِج العبَّاسقِّ يف العراق.تالِف راياٍظ يف بالِد الشَّاِ ،واخ

 .املاهيَّة التَّقسيُم الثَّانو ُّ للعالماِت هو التَّقسيُم من حيُث
التَّطسيماُظ السَّابطةن كانِّ أوَّليَّة،ومثَّةَ تطسيماٌظ أنخرى فانايَّقة،وهق علقى   

 قسمنِي ال فالَث َما  إحداهما يبيعيَّةمب واإلنخرى إع ابيَّة.

ــة ) ــاُت الطبيعيَّـ وتتنقققاوُل مجيقققَ  العالمقققاِظ اخلاصَّقققِة باإلحقققداِث    :(العالمـ

واملالحقِم الدَّمايَّقِة الطريبقِة مقن وققِِّ الظُّهقار        االجتماعيَِّة والاققائِ  السِّياسقيَّةِ  

 املبارك.

وتتناوُل أحدافاً تدلع على قنقرِ  رهقاِر اإلمقاِ  املعظَّقم     :(العالماُت اإلعجازيَّة)

باإلسققلاِ  اإلع ققاب ِّ اخلققارِق لطققااننِي الوَّبيعققِة مثققل اخلسققاِف   املهققد ِّ

اِء الفل ،وصيحِة ج ائيَل مقَن  والكساِف يف ةِا وقَتْيِهما املتعارِف عنَد علم
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يسَمُعها مجيُ  البشِر يف العالَِم  السَّماِء مبشِّراً بظهاِر اإلماِ  احلن َِّة املننَتظِر

 كلِّه، كل  بلنَغِته، ووقاِع املسِخ ببعِض النَّااِصب.

 التَّقسيُم من حيُث األهمِّيَّة:
اُظ املاعقققادة، والعالمقققاُظ حبسقققِب أهميَّتهقققا تنطسقققُم إىل فقققالث  العالمققق

 والعالماُظ احملتامة، العالماُظ املاقافة.

 فطققد ُسققمَِّيِّ بقاملاعادِة إلنَّ اللعققَه تعققاىل ِذكْققُرُه َوَعققَد  أمَّـا العالمــاُت املوعــودة 

أنَّها سَتطَُ  يف املستطبل، فهَق العقت ال تبقديَل فيهقا وال     بااسوِة ُحَ ِ ِه

َّ.. تغيَا وال تِّخَا يف وقاِعها؛ إلنَّها مَن الَاعِد احل ِّ كما يف قاله تعقاىل   إِن 
اَدَّ َُ َّٱلِۡمي ۡلِف  َََّّلَُّي  َ  . (1) ٣١ٱَّلل 

 وأبرُز العالماِت املوعودِة اثنتان:
أهِل العلقِم وهقَق قيقاُ  دولقِة املقايانَي       (2) وقد ادَّعاها بعُض العالمُة األوىل

فَمَِِا َّ الاعِد اإلَققِّ لطالقِه تعقاىل     مدَّعياً بِّنَّها مَن لطياِ  اإلماِ  املهد ِّ
َِاد َّ ۡمَِّع ۡثَناََّعلَۡيك  َُ َماََّب َٰه  ولَى

 
َّأ ََّجآَءَّوَۡعد    

ۡ
ْوِِلَّبَمأ

 
َآَّأ م  َِّْخَلَٰمَلَََّّشمِديد ََّّ َّنل  فََجاس 

ِيَارِ ََّوََكَنَّ َّوَۡعد َّٱل  ُ  َّل  ُۡ  . (3) ٥َّ َّم 

تفسقااً َقذِه اآليققِة    فقمَّ اسقتدلَّ علقى ُمقدَّعاُه  ققا رواُه اإلمقاُ  الصَّقادقُ      

عنققدما سققِّلُه بعققُض أصققحابِه عنهققا  ُجِعلنققا فققداكَ َمققن هققمالءا فطققاَل فققالَث    

                                                 
 سورة الرعد. (1)
 .115هو الشيخ مهدي الفتالوي يف كتابه )الثقافة املهدوية( ص (2)
 سورة اإلسراء. (3)
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وفسَّققرها يف مكققاٍن آخققَر لققبعِض أصققحابِه    (1) قققم  أهقق ُ واللقق ِ هققم مققرَّاظ  

 آللِ يققققدعو َ ال الققققائم  قّقققا ِ  قبققق َ  الل ققق ُ  يبعققققثُهُمُ ققققو ٌ  هقققم  وققققال   

وتْرُظ الرَّجل  إذا قتلُِّ لُه قتيالً وأخذُظ لُه ماالً وُيطاُل وتقَرُه   - وَتِقراً  محمَّدٍ

. فقمَّ أضقاَف    (2) أحرققو   إال -يف الذَّْحِل أ  يف الدَّ . وَوَتَرُه أ  َنطََصُه حطَّه 

ِم وماااار ال شاااا ُي طاااا م ارِّ اااارل ل  ح   اااا نم إنَّ  الكاتققققُب بطالققققه   األخبااااالم ارِّحةااااروج
سااالَاُمقح شبااارم ،هااا للهو   إ ىَّهااا نم إراااِ وتااايل ارِّمنااا ل ل رإم ر ااارلهل طااا   رلِّهااا  و 

بت م كثترٌة ىّ ا    . (3) ارته دل ارِّحغإمةل

الدَّالَّقِة  فطد يبََّ  الرِّوايتنِي على اآليِة الشَّقريفِة،فمَّ عوقَف عليهمقا اإلخبقاَر     

 على أنَّ املنايانَي سيتاجَّهاَن إىل بيِِّ املَطِدس.

  إنَّ دعااه كثقرة اإلخبقار الدَّالَّقِة علقى خقروِج      املتقدِّم االستدال إيرادنا على 

يتاجَّهقاَن إىل   ،وأنَّهقم بعقد ذلق    قاٍ  مَن املشِرِق ُياياقاَن لهمقاِ  املهقد ِّ   

إلنَّ اإلخباَر العت ادَّعى كَثرَتها ذل  دعاى على ُمدَّعيها؛ بيِِّ املطِدِس...هق

الدَّْعاى  عامِّيَّةمب، بل هق خٌ  واحٌد تناقلَْتُه مصاِدُر ُسنِّيَّةمب كثٌاةمب، فظنَّ صاِحُب

وعلقى فقرض كثرتهقا فهقق كَ َبقِد السَّقْيِل أو كُتقراٍ  أصقابه         أنَّها أخبقاٌر كثاة، 

 ِخالفهققا، وإلققيكنم هققذِه   وابققٌل فوققٌل، فققال خققَا يف أخبققاِرهم، إِذ الرعْشققُد يف    

                                                 
 .216ص 57البحار( ج) (1)
 .46ح 56ص 51ج البحار() (2)
 للشيخ مهدي الفتالوي. 115الثقافة املهدوية( ص) (3)
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سققاَف  (1) اإلخبقاُر العققت متسَّق َ بهققا صققاحُب القدَّعاى وعلَّلَهققا بقِّنَّ اإليققرانّينيَ    

 ي َحفاَن حنَا الطنْدِس لتحريرها 

عن أبق ُهَريرةَ قال   خترُج من ُخراساَن راياٌظ ساٌد فقال يُردعهقا   )اخلرب األو (:

ٌِ حّتى ُتنَصَب بإيلياء    . (2) شي

وروى صاحُب القدَّعاى عقن كتقاِ    احلقاو  للفتقاو     إنَّ      الثاني(: )اخلرب

 .(3) اخلراسانقَّ لا قاَتَل اجلباَل لََهدَّها حّتى ينِ َل إيلياء  

ُِ للمهد ِّ ُسلوانه   .(4) ويف لفٍْظ آخر   حّتى ينِ َل بيَِّ املطِدِس ُياِي

ــث(:  ــرب الثال ى بققه أنَّ أهققَل قققم  وروى أيضققاً الكاتققُب املققذكاُر خقق اً ادَّعقق   )اخل

سققُيطاتلاَن بققين إسققرائيَل تعطيبققاً علققى أوائققِل سققارِة اإلسققراِء يف قالققِه تعققاىل    

َّ َِاد ۡمَِّع ۡثَناََّعلَۡيك  َُ َماََّب َٰه  ولَى
 
َّأ َّفََِِا ََّجآَءَّوَۡعد    

ۡ
ْوِِلَّبَمأ

 
َآَّأ م  َََّّْشمِديد ََّّ َّنل  فََجاس 

ِيَارِ ََّوََكَنَّوَۡعد َّ َِّخَلََٰلَّٱل  ُ  َّل  ُۡ  اإلماَ  الصَّقاِدقَ  النَّاِس بعُض فَسَِّل  ٥َّ َّم 

عن همالِء النَّاِس العذيَن سقَيبَعُثُهُم اللعقهُل لطتقاِل بقين إسقرائيَل فطقاَل َقم فقالَث         

. (5) " قققم  أهقق ُ واللَّقق ِ هققم قققم   أهقق ُ والل قق ِ هققم قُققم   أهقق ُ والل قق ِ هققممققرَّاظ  

 مراسيٌل وِضعاف.وَسَنُد الرِّوايِة ُمرَسل؛ فكلع هذِه الرِّواياِظ 

                                                 
 .81راياُت اهلدى والضَّالل( ص) (1)
 .38649ح 117ص 14كنـُز العمال( ج) (2)
 .68ص 2نقالً عن )احلاوي للفتاوي( ج 82راياُت اهلدى والضالل( ص) (3)
 .68ص 2نقالً عن )الفتاَوى احلديثة( ج 82نفس املصدر ص (4)
 .216ص 57و) البحار( ج 82نفس املصدر ص (5)
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فطققد اسققتفاَد الكاتققُب مققن هققذه اإلخبققار وجققاَد مالبمققٍة بققني قتققاِل   وباجلملــة:

اإليرانيني لصهاينة إسرائيل وبني  رير الطدس منهم،ما يستل   االعتطاد بقِّن  

 .اإليرانيني سيحررون الطدس،ال اإلما  املهد  املنتظر

 يرد عليه باألمور اآلتية:
إليه أخانا الكاتُب ققق يبطقاً لظقاهر اخلق ين املتطقدِّمني      ما أشار  )األمر األو (

وسققيكاُن ُنُ ولنققُه مالبمققاً سققين ُل بيققَِّ املطققِدِس فا اً، الققدالني بققِّنَّ اخلراسققانقَّ

لتحريققِر ِفلَسققونَي مققن أيققد  اليهققاد دون سققااه قققق هققا أمققٌر معققاَرٌض باإلخبققاِر  

هققا احملققرُِّر للعققا  ولققيس  هققد َّالكققثاِة الدَّالَّققِة علققى أنَّ اإلمققاَ  احلن َّققةَ امل

للطقققدس فحسقققب، وإن كقققان مثقققة خقققٌ  واحقققٌد يشقققا إىل أن اإلمقققا  احلن َّقققة  

سيخاُض معركةً م  اليهاد فينتصر بها ويدخل يف اإلسقال  أكثقُر    الطائم

اليهاد، فيِ ُب تطديُم هذِه اإلخباِر املمبتااِتَرِة على الّشاَذَِّة واملَرويَّقِة خبقٍ  واحقٍد    

ومن مصادِر العامَّة، وال خا يف املرسل ما   يطقرتن بشقااهد وققرائن     مرسل

 معت ة تدعمه.

علققى فققرِض صققحَِّة هقذْيِن اخلقق ْين، فإنَّهمققا يتعارضققاِن مقق   )تقريـُر للــ (: 

للطقْدس، ويف حقاِل التَّعقاُرِض ال     اإلخباِر الّدالَِّة على  ريِر اإلماِ  املهد ِّ

 على املنسَتفيِض عدا عِن املنتااِتر.  اُب تطديُم اخلِ  الااحِد

وكققِّنَّ العامَّققة حينمققا روَّجققاا للخراسققانقِّ وأنَّققُه سققُيحرُِّر بيققَِّ املطققِدِس أرادوا    

العذ  يكاُن  ريُر الطدِس على  بذل َ إخفاَء ويْمَس حركِة اإلماِ  املهد ِّ
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خقاٍة   يديه كتحريره ملدن العا  بال استثناء وبشكٍل عاٍ ، ولفلسوني بشكٍل

العتبارٍظ ماضاعية سنتورق إىل بعضها يف مستطبل البحث؛فِّراَد اإلشاعرةن 

 وسْحِبها إىل اخلنراسانقِّ. إخفاَء هذِه الكرامِة لهما  احلن َّة الطائم

ماِرُد هقذِه الرِّوايقاِظ هقا اخلنراسقانقع العقذ  سقيخرُج يف سقَنِة         )األمر الثاني(:

،فَسقَحَبها الكاتقُب علقى النِّظقاِ  اإليرانققِّ      عظقم رهاِر اإلمقاِ  بطيَّقِة اللعقِه اإل   

احلالقِّ، مدَّعيًا بِّنَُّه ُيمثِّقُل الطاعقدَة خلقروِج اخلراسقانقِّ قياسقًا علقى املنالبمقاِظ        

العطليَّققِة أِو الُعْرقيَّققِة، وهققَا أمققٌر ةققُا سققائٍا شققرعاً وُعْرفققاً؛  عنققى أنَّ تركيققَب   

يرانقققِّ احلققالقِّ وبققنَي خققروِج اخلراسققانقِّ أمققٌر ال   ُمالبمققٍة عطليَّققٍة بققنَي النِّظققاِ  اإل 

تسَتِسقققيُغُه الطااعقققُد الشَّقققرعيَّةن والضَّقققاابطن العطليَّقققةن والعرفيَّقققة، ُمضقققافاً إىل أنَّ  

املنالبمققاِظ املققذكارة ليسققِّ ح َّققةً شققرعيَّةً يف الطضققايا الفطهيققِة فضققالً عققِن        

 احلاادِث التَّارخييَِّة  واملالحِم والِفَتن. 

علققى املصققاديِ    اً إىل أنَّ توبيققَ  املفهققا  العققا  للعالمققاِظ الطريبققة    ضققافُم 

إلنَُّه يمّد  إىل إضالِل اآلخرين، والكاتُب ققد وققَ     ذل املنشَتَبهِة ةُا جائٍ ؛

يف هذِه املنشكلِة كما وقَ  ةاُه من أدعياِء الِعلِْم  ن كتباا يف عالماظ الظهقار  

 بيد  و.. و.. إخل.الشريف كفارس الفطيه وماجد ال 

ال ُيمكُن  اجل   بضرٍس قايٍ  على إمكانيَّة  ط  مفاد اخلق   )األمر الثالث(:

قبل أوانه، كما ال ميكن االعتماُد على أسانيَد ُمرسلٍة وضقعيفٍة تتنبقِّ حبصقال    

حاادث تكاينية ترتتَُّب عليها العديد من اإلحكا  الشقرعيَّة؛ال سقيَّما وأنَّ يف   
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ِة اإلوىل أبا ُهريرة،عدا عن أنَّ داللَتها تتعارُض مَ  اإلخباِر الدَّالَّقِة  َسَنِد الرِّواي

 ِفلَسقوني،  على استيالِء السعفيانقِّ على بالِد الشَّاِ  والعت منها بيُِّ املطِدِس يف

يقدلع علقى ةلبقِة     صقادرنا وال مقن مصقادِر العامَّقة ققق     ال مقن م  وليَس مثَّةَ خقٌ  ققق  

اخلراسققانقِّ للسعققفيانّق، بققل إنَّ بعققَض اإلخبققاِر الصَّققحيحِة دلَّققِّ علققى ةلََبققِة      

السعفيانقِّ على العراق، فال يتمكن اخلراسانق من دحقره، فيقِّتق اليمقانقع مقن     

صنعاء اليمن لُيعنَي اخلراسانقَّ علقى دْحقِر السعقفيانقِّ إىل بغقداد، فقإذا   يكقن       

سانقِّ دْحُر السعفيانقِّ من بغداَد وتااِبِعها فكيَف ميكُنه أن يصَل إىل  طدور اخلرا

إذ إنَّ وصققالَُه إىل فلسققونَي فققرُع     ؟!..بققالِد الشَّققاِ  ليصققَل إىل بيققِِّ املطققِدس    

استيالئِه على بالِد الشَّاِ  كاملقةً،وها أمقٌر يتعقارُة مق  املتقااتِر مقَن اإلخبقاِر        

نقِّ على عامَِّة بالِد الشَّاِ  من دوِن استثناء، بقل ميتقدع   الدَّالعِة على سيورِة السعفيا

 .!!ُحكُمُه إىل بالِد احِل اب، وحياوُل السَّيورةَ على اإلهااِب يف جناِ  إيران

هذِه ُنطاٌض   يتفوَّن إليها جلع َمن كتَب يف عالماِظ الظُّهقاِر الشقريف ال   

بقثمٍن خبقٍس    اَر آِل البيقِّ سيَّما تل َ اإلبااُق املِّجارةن العت باَعقِّ أخبق  

أنَُّه اخلراسانقع،واآلخُر العذ  يتاهَُّم أنَُّه  دراهَم معدودة إرضاءل ملن ي عُم نفسه

 اليمانقع... أمانقع كِّمانقِّ أهِل الكتاِ ، وةروٌر كغروِر ُهدُهِد ُسليمان.

شُا إىل ما ادَّعقاُه  ليَس يف الرِّوايِة الثَّالثِة قق روايةن أهل قّم قق ما ُي)األمر الرابع(:

 الكاتُب، بل ةايةن ما تدلع عليِه قق على فرض صحَّةَ صدورها من اإلمقا ِ 

لكانها مرسلةً وال ح َّةَ يف املَراسيل ما   تكن مدعامقةً بقالطرائن والشقااهد    
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اإلخبارية اإلنخرى قق أنَّ اهلل تعاىل سَي عُل اإلتطياَء من علماِء مدينة قم أنصاراً 

خقالَل   (1)يف عصقر الظهقار الشقريف وهقمالء سي اسقانَ      املننَتظَقرِ لهماِ  

القققدِّياِر بالعطائقققِد الصَّقققحيحِة الدَّاِعَيقققِة إىل اهلل تعقققاىل ورسقققاِلِه وأهقققِل بيتقققِه       

، فَي اسققاَن يف عطائققِد امِللَققِل والنَِّحققِل فُيضعِضققعاَن أُسَسققها     امليققامني

 وأصالَها.

كان بعمليَّققٍة عسققكريٍَّة قبققل الظهققار ولققا فرضققنا أنَّ جققاَس ديققار اليهققاد سققي  

املاعقققاد، فلقققْن يكقققاَن جاسقققاً عامقققاً أو كليَّقققاً لعقققد  إمكقققان ذلققق  حبسقققب    

االسققرتاتي ّيِة العسققكريَّة الققت يتصقققُف بهققا اليهققاُد يف فلسققوني، فتفقققاقهم       

العسكر  والدعم العاملق َم مينق  مقن  طق  اإلنتصقار املولق  عليهم...مق        

لدولة الصهيانية إىل يا  الظهار املبقارك كمقا ُتلِْمقُ     التِّكيد على عنصر بطاء ا

إليقه بعققُض اإلخبقار، نعققم مقن احملتمققل  طق  اجلققاِس اجل ئقق يف بعققض قققرى      

اجلليققل الشققمالية املتابققة لبلققدة كفققركال اجلنابيققة اللبنانيققة ملتخامتهققا للطققرى   

يف  ذ بقه اليهادية املطابلة َا،ولكنَّه جاٌس ال يتوابُ  م  مفها  اجلاس املقِّخا 

ختلالً كليَّقاً ولقيس ج ئيقاً؛ وهقذا مقا يمكقده        ؛ أ   ختلُّل الديار بيتاً بيتاً اللغة

االستغراق الكلق يف كلمة   الديار  الااردة يف اآلية والرواية، فاقتحا  بعقض  

الطرى الشمالية يف اجلليل ال يسمَّى جاساً لعد  انوباقه على املفها  احلطيطقق  

لققه؛ وقققد ذكققر عققا  اللغققة ابققن منظققار يف لسققان العققر   ققا معنققاه   أن           

                                                 

 .القتل فيبعث فيهم أو الديار استقصاءاً كليّاً  اجلوُس أو اجلواُس : هو َمن يتخلًُّل القوم (1)
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جاس  الااردة يف اآلية يراد منها ختلل الداخلني إليها يقالبني مقا فيهقا،    كلمة 

 ينظرون هل بطق منهم أحٌد   يطتلاه.. .

فققاملولا  مققن جققاس الققديار هققا التخلققل يف عامققة ديققارهم  طتضققى اجلمقق    

 احمللَّى بالال  االستغراقية،ال بعضها؛ فتِّمل.

ا ادَّعققاه الكاتققُب املققذكار باجققاد  هققذا ُمضققافاً إىل أنَّنققا لققا سققلَّمنا جققدالً  قق 

مالبمة بني دخال اإليرانيني إىل فلسوني و ريرهم َا  طتضقى هقذِه الرِّوايقِة    

اخلاصَّققة بِّهققِل قققّم، فققال ُيمِكققُن َسققحُبها إىل بطيَّققِة املنققُدِن اإليرانيَّققِة العققت منهققا      

يققةَ قالققِّ إنَّ خراسققاُن وهققق املدينققةن العققت ينَتِسققُب إليهققا اخلراسققانق،فإنَّ الرِّوا  

العذيَن  اساَن خالَل القدِّياِر هقُم الطميقاَن ولقيَس اخلراسقانيِّن،فالتَّعدِّ  عقن       

 (1) من هنا حاوَل الكاتُب املذكاُر يف أحِد كنُتِبقه املنتَيطَِّن إىل ةِاِه ُمشِكل،املَاِرِد 

كققاَن ّ   إىل كققلِّ إيققران، لُيصققحَِّ  هققذِه الرِّوايققةَ، في أهققِل قققمتعمققيَم مفهققاِ    

خققالَل الققدِّيار، لكنَّققُه تعمققيٌم   (2) اخلراسققانقع مققن أهققِل قققّم العققذيَن سي اسققانَ  

خيالُف ما تعقارَف عليقِه اإليرانيعقاَن القذين ُيوِلطقاَن علقى مدينقة ضقريِ  املقاىل          

 ، كمقا أنَّقه خمقالٌف للُعقْرِف العقا       مشهد خراسان   املعظَّم اإلماِ  الرِّضا

  يتبقادُر منهقا املدينقةن     ققم  مرِّخنَي، فعندما ُنوِلُ  كلمةَ   وكلماِظ اللُّغاّينَي واملمب

                                                 

 .91راياُت اهلدى والضالل( ص) (1)
سيخرُج يف سنة فإذا وافقنا الكاتَب على رأيِه وقلنا:إن إيران كّلها قم، إذاً يبطُل دوُر اخلراساينِّ اّلذي  (2)

لروايات اليت أشاَرت إىل أن خروَج اخلراساين إمنا يكون يف سنة الظهور، ذلك ا يف الظهور فال فائدَة حينئذ  
 ألّن خروجُه متزامٌن مع خروِج السفياين واليماين، فتأمل فإنه دقيٌق جداً.
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العلميَّةن بنَي يهراَن وكاشقان،وال أحقَد ُيعمُِّمهقا إىل كقلِّ مقدِن إيران؛وكقذل        

املمرِّخاَن حينما ُيعرِّفاَن مدينقَة ققّم ال ُيعمِّمانهقا علقى بقالِد إيقراَن قايبقةً،بل        

 روِف باضعها احلالّق...ُيحدِّدوَن ماِقَعها اجلنغرايفَّ املع

 عالَ  استنَد الكاتقُب بتعميمقِه مفهقا  ققم إىل     والسُّؤا  الذ  ال ُبدَّ من طرحه

 عامة املدن اإليرانيةا.

،الذ  ذكَر أنَّه    (1) يظهُر أنَُّه اعتمَد على ما رواُه  احملدِّث اجمللسقع واجلواب:

وقالاا  حنُن  أبق عبِد اهللُروَ  عن عدٍَّة من أهِل الرَّ ِّ أنَّهم دخلاا على 

فطقالاا  حنقُن مقن    " ! ققم   أهق ِ  مقن  بإخوا نقا  مرحبقاً  من أهِل القرَّ . فطقال   

أهِل الرَّّ ، فِّعاَد الكالَ ، قالاا ذل َ مراراً وأجاَبُهم ِ ْثِل ما أجاَ  بقِه أوَّالً،  

 وإ َّ املدينقققة  وهقققو حَرَمقققاً للرَّسقققولِ وإ َّ مك قققة  وهقققو حَرَمقققاً للققق  إ َّفطقققال  

 وسقتُدفنُ  ققم    بلقدةُ  وهقو  حَرَمقاً  لنقا  وإ َّ الكوفة  وهو حَرَماً امل مننيَ ألمّرِ

. ققاَل   اجلنَّقة  ل ُ وَجَبَ  زارَها فمَن فاطمةُ تُسم   أوالدي من امرأةٌ فّها

  . الّراو   وكاَن هذا الكالُ  منُه قبَل أن ُيالََد الكارُم

 َيِرُد عليه بالوجوِه التالية:  
، إنَّ الرِّوايةَ ٌمرَسلَةمب   ُيعَرف راويها عن اإلماِ  الصادِق)الوجه األو (:

واملنْرَسققُل لققيَس حب َّققٍة شققرعيٍَّة أو ُعرفيَّققٍة أو عطليَّققٍة حّتققى ُيحققتجَّ بهققا إلفبققاِظ      

، املَوالِب الدِّينيَِّة عدا عِن التَّارخييَِّة اخلواِة الت يرتتقب عليهقا حكقٌم شقرعق     

                                                 

 .41ح 216ص 57( )البحار( ج1)



41 

 

د فصَّقلنا  وقاماً بقالطرائن كقان ح َّقةً شقرعية،    ن اخلقُ  املرسقل مقدع   نعم لا كقا 

ذلقق  يف حبثنققا حققال أفضققلية الصققّديطة الكقق ى بينققب علققى مققريم عليهمققا       

 .السال 

  يعمِّم مدينقة ققم إىل عامقة القبالد      إنَّ اإلماَ  الصادق )الوجه الثاني(:

الفارسقققيَّة، بقققل كقققان قَْصقققُدُه خاصقققاً  دينقققة علميَّقققة ُتْنَشقققُر فيهقققا علقققاُمهم      

؛وكِّنَّ اإلما  الشريفة،وسُتدفَن فيها حفيدُتُه فايمةن بنِِّ اإلما  الكارم

يريد أن يشا لنا إىل أنَّ   قم   هق أفضل مدينة يف إيقران  قا َقا     الصادق

 ،لذا عدَّها سقيُِّدنا وإماُمنقا الصقادق    رساخ يف أمر آل حممد من ال

 ن لة الكّل،فهق املمثُِّل الشرعق َم بقدالً مقن عامقة املقدن الفارسقيَّة،وذل       

للطرينقِة الااضقحة يف الروايققة وهقق دفققن حفيدتقه فيهققا،فهق حقرمهم العلمققق      

مقا  نشقر   والروحق اآلمن من حيثيتني  إحداهما دفن حفيدتقه فيهقا؛ وفانيه  

علامهم ومعارفهم من تل  البطعة الويبة إىل شرق اإلرض وةربها؛ لذا فإنَّ 

، قمَّ هق حرمهم كما أن مكقة حقرُ  اهلل تعقاىل، واملدينقة حقر  رسقال اهلل      

؛ فطقد انتخقب اهللن تعقاىل مقن بقالد احل قاب       والكافة حقر  أمقا املقممنني    

افةَ، فكذل  انتخقب مقن   افنتني هما  مكة واملدينة، وانتخب من العراق الك

 بالد فارس مدينة قمَّ؛ فِّين التعميم يا ُترى...!ا. 

مَن التَّفريقِ    إنَّ التَّعميَم املذكاَر خالُف ما َوَرَد عنهم)الوجه الثالث(:

بققنَي قققّم وةاهققا مققَن املنققُدِن اإليرانيَّققِة كققالرَّ ِّ وأصققفهاَن ونيشققاباَر ويققاَس      
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دُن يف اإلخبقاِر ِمقْن دون إيقالِق ُمصقولِ  )ققّم(      وهَمداَن حيُث ُذِكَرظ هذِه املن

عليها، م  التَِّّكيِد على أنَّ مثَّقَة نصاصقًا واضقحًة ُتحقدُِّد ققّم ببلقدٍة صقغاٍة ال        

تعمعهققا الِفققَتُن العققت ستصققيُب أكثققَر املنققُدِن اإليرانيَّققِة قبققَل رهققاِر اإلمققاِ  املهققد ِّ  

دِّث الكلقيينع بإسققنادِه إىل  )أرواحنقا ملطدمقه الشققريف الفقداء (؛ فطقد روى احملقق    

 وحوالّهقا  بققم  فعلّكم اليِتَنُ البُلدا َ عمَّ ِ إذا قال   اإلماِ  الرِّضا

عنها  مرفوعٌ الب ،َ فإ َّ و واحّها
، فلا كانِّ إيراُن كلُّها ققمَّ ملقا صق َّ    (1) 

؛ و واحّهقا  وحوالّهقا  ققم أن ينصَب قرينةً على  ديدها بطالِه الشريف 

النَّااحق والضَّااحق من تاابقِ  ققَم الااقعقِة بقنَي كاشقاَن ويهقراَن؛ فلقا         إذ إنَّ

كانِّ إيراُن كلُّها قّم، وتركيقا وروسقيا وافغانسقتان والعقراق مقن وضقااحيها       

ونااحيها،لكانِّ ضااحيها املذكارة آمنة من الفو واحلقرو  الكقثاة إال أنَّ   

ن البالء أبداً؛ وها ُخلْف ما أخباَرنا الشريفة كشفِّ عن أنَّها لن تكان آمنة م

 ادَّعاه الكاتب بفهمه ملفها  قم .

  إنَّ ما ذكْرُتماه صحيٌ ،لكنَّ ذل  ال مينُ  من كْاِن الرِّوايتنِي )إْن قيل لنا(

علقى روايقِة اإلمقاِ      من باِ  املنولَِ  واملطيَّد، فُتحَمُل روايةن اإلماِ  الرِّضقا 

 فُتضيُِّ  من مفهامها يبطاً حلمل املول  على املطّيد. الصَّادِق

إنَّ احلْمَل املذكاَر ها لصاِلِحنا، فعلى فرِض كان إيقران كلعهقا     )قلنا هلم(

قيَّقَدِظ اإليقالَق املقذكاَر فقال      قم بشكٍل ُمولَ ، فإنَّ روايةَ اإلماِ  الرِّضا
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ي  ها احلمل على بعِضها يُص ع حيناٍذ إيالُق قّم على إيراَن كلِّها، بل الصح

 وهق بلدة قم املشهارة بالعلماء والفطهاء.

نفِسِه روايةمب مثل روايقِة    لطد وَرَدظ عن اإلماِ  الصَّادقمضافًا إىل لل      

، فعقن  (1) يقذكُر فيهقا أنَّ ققمَّ ونااحيهقا مقدفاٌع عنهقا القبالء        اإلماِ  الرِّضا

، عقن أبقق مجيلقةَ املفضَّقِل     أمحد بن حممَّد بن عيسى، عن احلسن بن حمبا 

 البلققدا َ عمَّقق ِ إذا  بققِن صققاحل،عن رُجققٍل عققن اإلمققا  أبققق عبققِد اهللِ   

 . عنها مدفوعٌ الب ،َ فإ َّ و واحّها  وحوالّها بقم فعلّكُم اليِتَنُ

يف الروايققة  ولققا سققلعمنا بصققحة اإليققالق الققاارد عققن إمامنققا الصققادق 

مراده مقن مفهقا  ققم؛ وإال فمقن البعيقد      إال أن الرواية الثانية تاض  اإلوىل،

 على اآلخر أو مطّيداً ملفهامه.  ال يكان أحدهما حاكماًقنيجداً صدور إيال

  كيَف يصدُر منُه إيالٌق وتطييٌد يف آٍن معاً، ويف الاقِِّ نفِسِه وبعبارٍة ُأخرى

ال يريققد التطييققَد مقق  كانققه يف مطققا  البيققان  طتضققى قاعققدة مطققدماظ احلكمققة     

فققة يف أنصققال الفطققه اجلعفققر  ا فققال ُبققدَّ لنققا سققاعتاٍذ  طتضققى الطاعققدة    املعرو

 املتطدمة مَن العمِل بالتَّطييِد ال باإليالق صاناً للحكيم من العبث.

 إنَّ مثةَ قرائن واضحة يف بعض اإلخبار تمكد ما أشرنا إليقه  ومما يؤكُِّد لل 

عقني عقن ماالنقا    من تضييِ  مفهقاِ  ققم نظقا مقا ورد يف صقحيحة برارة بقن أ      
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 أ صققار ا  قققم وأهقق  أع منققا  خراسققا  أهقق  قققال   اإلمققا  الصققادق 

 .   (1) منهم و حن منَّا السواد هذا وأه  أوتاد ا  كوفة وأه 

وكقذل  مقا ورد يف خق  حممققد بقن خالقد عقن بعققض أصقحابه عقن اإلمققا          

 خراسقا !  خراسقا !  قال  كنَّا عنده جالسني إذ قال مبتقدئاً    الصادق

 اجلمققققال علقققق  راكققققبني أهلهمققققا إلقققق  أ ظققققر كققققأ   سجسققققتا ! سجسققققتا !

بققني خراسققان وبققني  . فطققد فققرََّق اإلمققا  الصققادُق (2) قققم إلقق  مسققرعني

قّم، فلا كانِّ خراسان كلُّها قمَّ فال داعق حيناٍذ للتفرقة املذكارة، إذ كيقف  

إلسقراُع إىل  ُيسرع أهل خراسان إىل نفس خراسان ا! إذ ال ُبدَّ ِمْن أْن يكقاَن ا 

 بلدٍة مغايرة خلراسان وهق مدينة قم العلميَّة، وليسِّ إيران الطميَّة، فتِّمل.

روايةن )قم( الدَّالَّةن على أنَّ أهقَل ققّم  اسقاَن خقالَل القدِّياِر      )األمراخلامس(:

تتعققارُض مقق  اإلخبققاِر الدَّالَّققِة علققى أنَّ أصققحاَ   قبققَل خققروِج الصَّققاحِب

، وعنقَد  الطدَس ويفتحانها بطيادِة اإلماِ   (3) يدخلان اإلماِ  املهد ِّ

 التَّعاُرِض ال  اُب تطديَم اخلِ  الضَّعيِف على الطا ِّ املنسَتفيِض واملنتااتر.

ُمضافًا إىل أنَّ أخباَر أوائِل سقارِة اإلسقراِء ُتشقُا إىل أنَّ املنقراَد منهقا هقا يقاُ            

ثاةمب استعرض مجلةً منها احملقدُِّث اجلليقل عبقد    الكرَِّة والرَّجَعِة، وهق أخباٌر ك
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علق بن مجعقة العروسقق احلقاي   يف تفسقاه نقار القثطلني؛وال ياجقُد خقٌ          

واحٌد يف مصادرنا احلديثية يدلع على أنَّ أهقَل ققٍم حيتلُّقاَن بيقَِّ املطقِدِس؛ وال      

وع َّقل اهلل تعقاىل   )صقلَّى اهلل عليقه   تعارض بني أخبار فت  اإلما  احلن َّة الطائم املهقد   

وبني أخبار الرجعة الت أشار إليها احملّدفان اإلجالء، باعتبقار أنَّ   فرجه الشريف(

كال الوائفتني مقن اإلخبقار تعتق ان مقن املثبتقاظ الطابلقة لل مق  العقريف، وال         

 تعارَض يف املثبتاظ كما ها معلا  يف أنصال الفطه  .

لعت أحملنقا إليهقا آنفقاً يف )نقاِر القثَّطلنِي(      إنَّ اإلخباَر الكثاة ا)األمر السادس(:

ُتفسُِّر أواِئَل سارِة اإلسراِء برجعة أما املقممنني وابنقه سقيِّد الشقهداء )عليهمقا      

السال (، وهق أخبار شيعيَّة نطلها لنا رواة أجالء عن أئمتنا الواهرين )سال  

فسِّققرونها خبققروِج  اهلل علققيهم(، خبققالِف مققا مييققُل إليققِه بعققُض املصققنِّفني  َّققن يُ    

اإليقققرانّينَي علقققى اليهقققاِد واسقققتيالِئِهم علقققى الطنقققْدِس قبقققَل خقققروِج اإلمقققاِ      

حسقبما أفقدنا سقابطاً،   تقُدلَّ عليقِه روايقةمب ُمعتَبقَرةمب أو          ؛وها أمٌر  املهد ِّ

خٌ  صحي ، فِّخباُرنا الصَّقحيحةن تقدلع علقى أنَّ قامقًا مقَن املنقاالنَي يف العقالَِم        

سقاَف ال يقَدعاَن واِتقراً     حيِملاَن عطيدةً صقحيحةً بِّهقِل البيقِّ   العربقِّ 

آلِل حممَّققٍد إال أحرقققاُه أو قَتلققاه، والطتققُل ال يكققان بالسَّققيِف فحسققب وإنَّمققا    

بالِفكِْر والعطيدة أيضاً؛ نعم بناءل على التخصيِص  فها  اإلحقراق والطتقل ال   

ُن أن يكققاَن الَيمققانقع بققدَّ مققن محلققهما علققى اإلحققراق والطتققل املققاديني، ميكقق   

وشعيُب بن صاحٍل واحلََسقينع هقم َمقن يَوهِّقروَن العقراَق وإيقراَن مقن أعقداِء آِل         
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 )أرواحنقا لقرتا  مطدمقه الفقداء(    يف سَنِة رهاِر اإلمقاِ  بطيَّقِة اهلِل اإلعظقم     البيِِّ

ةاةً ومحّية على التشيع  وبغضاً إلعداء آل حممَّد )سال  اهلل عليهم(، وليس 

ى الساحة الشيعية اليا  ق حبقدود نظرنقا ق َمقْن حيمقُل تلق  املااصقفاظ القت          عل

فقال دقد إال    سيتحلى بها اليمقانقع يف سقنة رهقار اإلمقا  بطيقة اهلل اإلعظقم      

ة تدعا إىل احلكم والسقلوة والقدعاة إىل الاحقدة اإلسقالمية يف     راياظ سياسيَّ

تسوي  اإلمامة ومفهقامق  عامة التفاصيل الفطهية والعطدية،والت من شِّنها 

 التالعق والت   ونبذ كّل اخلالفاِظ العطائديَِّة والفطهيَِّة.

وها أكثر محاساً الق ها املمسس للاحدة امل عامة،إنَّ النظا  اإليرانق احل

من املخالفني القراةبني بالاحقدة بقني املذاهب،فهقذا النظقا  ال دقُده ُمَتحمِّسقاً        

طققداِر محاسققِه للاحققدِة اإلسققالميَِّة ومصققاِلِحِه الطاميَّققِة للُمققاالنَي مققَن الشِّققيعِة ِ 

وهِل اِن يف عطائِد املذاهب املبتدعة،املَبنيَِّة على سْحِ  الفاارِق املذهبية والذََّوب

الذََّوباُن يف ةِا التَّشقيعِ  ُيعتَبقُر ِمصقداقًا إلولاقَ  الطقاِ  القذين وَصقَفتهم روايقةن         

ال يَدعان وِتراً  آلِل حممٍَّد إال قتلاه ...ا! كال ورّ   بِّنَُّهم (1)  روضِة الكايف  

 الكعبة .

ُمضققافاً إىل أنَّ اليهققاَد ليسققاا أشققدَّ نصققباً مققن املنخققاِلفنَي املتققدينني بشققعائر      

مذاهبهم حّتى ُيفسَِّر الكاتُب الشيخ الفتالو  روايةَ )روضِة الكايف( بقالطمِّّينَي  

مققاا مققنهم إلجققل النصققب والعققداوة، بققل العققذيَن يققدخلاَن بيققَِّ املطققِدس لينتط

                                                 

 و"الوتر" مبعىن العدو. .77ح 138ص 3( )نور الثّقلني( ج1)
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اإلوىل االنتطا  من النااصب اإلشدَّ قساةً على أئمة الشقيعة وأتبقاعهم، وققد    

بقل ال   ،  والنصقرانق دلِّ أخباُرنا الطوعيَّة على أن الناص َّ أشرع من اليهقاد 

إلنَّ النَّاِصق َّ إنَّمقا يقبغض الشقيعق إلجقل والئقه        ُيطاس الناص ع بهما؛ ذلق  

رتة الواهرة )عليها السال ( بعكس اليهقاد  والنصقرانق اللقذين يبغضقان     للع

الشيعق يف أكثر اإلحيان من أجل الدنيا والتناي  عليها؛وخا شاهٍد على ما 

فرقققاء نطققال هققا مققا  ققر  اليققا  علققى السَّققاحِة السققاريَّة ِمققَن التطاتققل بققني        

علققى سققرٍر  كققاناا بققاإلمس الطريققب إخاانققاًفالفة سققعاد  وقوققر  وإيرانق،

متطابلني،وكاناا يصرون على الاحدة بني املذاهب بعمٍ ، فلمَّا تنابعاا على 

 هم الاحدوية وأعلن كلع فريٍ  الكفر على اآلخر.أحالِم السلوة تبخرظ كلع

مققا ادَّعققاُه أخانققا جنققا  الشَّققيُخ الفققتالو  مققن أنَّ الطضققاء علققى  واخُلالصــُة:

 لى أيد  دولِة املنايانَي لهماِ  املهد ِّ املاعادالدولة الصهيانيَّة إنَّما يتمع ع

قبل الظهار الشريف ها مَن الاعِد اإلَقِّ يف أوائقِل سقارِة اإلسقراِء... يبطقى     

 ، ال سقيَّما أنَّقُه حصقَر التَّمهيقَد لهمقاِ  املهقد ِّ      معتق   جمرََّد دعاى بال دليٍل

يكاَن احلسينع وشعيب بقن صقاحل   بطياِ  الدَّولِة احلاليَِّة يف إيران، نعم ميكن أن 

واليمقانق وةاهقم مقن أبققرِب مصقاديِ  َمقن ال يققَدُع وِتقراً آلِل حممَّقٍد يف العققراق        

قِّ اخلققاةِّ وإيققران إال قتلققاه كمققا أَشققرنا آنفققاً، إال أنَّققُه لققيَس مققَن الاعققِد اإلَقق 

يتعلَّ   وليَس أيضاً مَن احملتاِ  العذ  ال يتخلَّف أبداً، إذ قدَمالِء املذكارين،

 بهمققا البققداء التكققايين،لكْن يسققتحيل تعلُّطققه خبققروج بطيَّققة اهلل اإلعظققم       
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كمقا   الستل امه تكذيب اهلل تعاىل وتكقذيب رسقله وح  قه املوهقرين    

حبثنققاه يف كتابنققا   الفاائققد البهيَّققة يف شققر  عطائققد االماميققة  يف بققا  عطيققدتنا   

بالبققداء، فاإلمققا  احلن َّققة اإلمققا  املهققدّ  املنَتظَققر )فديتققه بنفسققق( وأصققحابه      

هم املراد بالاعد اإلَق يف أوائل سارة اإلسراء؛ حيث  )رضق اهلل عنهم(الويبان 

مجاعقةمب مقن ققمِّ املطدَّسقِة...يرجى التقدبر      بيَِّ املطقدس وتقمابرُه     سيدخل

 جيداً.
 أنَّ العالمققة اإلوىل خاصققة باإلمققا  الطائققِد امللققَهم واملسققّدد  ومبــا تقــدَّم يتضــُ  

، ولققيس الطيققادة اإليرانيققة قبققل  العسققكر احلسققن  اإلمققا  احلن َّققِة بققِن

 الظهار املبارك.

ضقاً قيقاُ  دولقِة احلق ِّ بطيقادِة      مقن أبقرِب العالمقاِظ املاعقادةَِ أي     العالمُة الثَّانية:

، وقد دلَّقِِّ اآليقاُظ الشَّقريفةن علقى أنَّهقا مقَن الاعقِد اإلَققِّ         اإلماِ  املهد ِّ

احملتاِ  العذ  يستحيُل ختلُّفقه؛ إلنَّ التَّخلُّقَف يسقَتلِ ُ  تكقذيَب نفِسقِه وتكقذيَب       

الِعلَّققةَ  وهققا قبققيٌ  ال يصققدُر مققَن اهلل عقق َّ وجققّل؛ إلنَّ  ُرُسققِلِه وحَ ِ ققِه

لُصققدوِر الطبققيِ  افنتققان  إمَّققا احلاجققةن أو االنتطققا ، وكالُهمققا َمنفيَّققاِن عققِن اهلِل    

 تعاىل.
ضقي  املقراد مقن     ما أشرنا إليه سقابطاً كقان إلجقل تا   وأمَّا العالماُت احملتوَمة 

لققذا ي  املققراد مققن العالمققاظ احملتامة، وهنققا نريققد تاضقق العالمققاظ املاعادة؛

فالعالمقاُظ  اُء املَحتقاُ  العقذ  ال يتخلَّف،  العالمةن احملتاَمةن هَق الطضنطال  إنَّ 
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احلتميَّةن هق بعُض احلاادِث التَّكاينيَّقِة املنتَِّصقلَِة بيقاِ  الظُّهقاِر الشَّقريِف مباشقرةً       

حبيُث ال ُيمِكُن ختلُّفنها البّتةَ؛  عنى أنَُّه ال ُبدَّ من حدوفها للتَّقدليِل علقى قنقرِ     

أمٍر ها و مَن النَّاحيِة التَّكاينيَِّة والشَّرعيَّة، والعالماُظ احملتامةن نظَا ما حدوِث 

ورَد من خروِج السعفيانقِّ واليمانقِّ وصيحِة ج ائيَل وقتِل القنَّفِس ال َّكيَّقِة بقنَي    

واخلْسققِف شققيِش السعققفيانقِّ يف بيققداِء  ُركْققِن الكعبققِة ومطققاِ  الققنَّ ِّ إبققراهيَم

 ب.احل ا

هققا العققت قققد  ققدُث أو ال إلجققِل متيي هققا عققن ةا وتسققِمَيُتها باحلتميَّققِة إنَّمققا

كما أنَّ احلتميَّققةَ ال تتخلَّققُف عققِن الظُّهققاِر وإال لكانققِّ خققالَف كانهققا   ققُدث،

 حتمّية.

 وقوع البداء يف احملتوم ! صحة دعوى أحد العلماء يف 
ِفهقا؛ ذلق  إلنَّ التَّخلُّقَف يعقين     إنَّ كانها حتميَّة الاقاِع يسقتل ُ  عقدَ  ختلُّ   

أنَّها ليسِّ حتميَّة، وليَس مَن الصَّااِ  ما يراُه السيِّد جعفر مرتضقى العقاِملق   

من وقاِع البداِء يف العالماِظ احملتامة، استناداً لروايِة حممد بن أمحد بن عبقد  

 عفقرٍ ج أبقق  اهلل اخلالن ق عقن داوَد بقن أبقق الطاسقِم اجلعفقر  ققال  كنَّقا عنقدَ        

ذكُر السعفيانقِّ وما جاَء يف الرِّوايِة من أنَّ أمَرُه مقَن احملتقا ،    فَ َرى اجلااِد

، قنلنققا لققه    عققم هققل يبققدو هلِل يف احملتققا ا قققال      فطنلققُِّ إلبققق جعفققرٍ 

 . (1) املّعاد منَ القائمُ ا قال  فنخاُف أن يبدَو هلِل يف الطائِم

                                                 

 .30ودراسة يف عالمات الظهور/ السّيد جعفر مرتضى ص 138ح 250ص 52( )البحار( ج1)
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 داود بن أبي القاسم:اإليراد على االستدال  برواية    
الرِّوايةن املتطدِّمة واضحةن الداللة على تعل  البداء خبروج السفيانق مق    إن      

 كانه من احملتا ،وهق مردودةمب لألمار اآلتية 

كاُنهقا ضقعيفةَ السَّقَنِد باخلقالن ق اجملهقال احلقال،وال ياجقُد نققص          (األو )

 ُمعتَبٌر يميُِّد مضماَنها.

ُتخاِلُف النعصاَة املنتااِترة الدَّالَّقة علقى عقدِ  وققاِع الَبقداِء يف       إنَّها (الثاني)

نظققَا مققا ورَد عققن  احملتققاِ  لققاال ُيكققذَِّ  اهللن عقق َّ وجققلَّ نفَسققُه وُحَ َ ققهُ 

 محتومققةٌ أمققورٌ األمققورِ مققنَيطققال   الفضققيِل قققال  مسعققُِّ أبققا جعفققرٍ  

 مقققا منهقققا يُققققد  ُ اللققق ِ عنقققدَ موقوفقققةٌ أمقققورٌ األمقققورِ ومقققنَ مُحالقققة  ال جائَّّقققةٌ
 - يعقين املاقافقة   - أحقداً  ذل َ عل  يُنلِ  لم يشا،  ما منها وميحو يشا،ُ
 وال  بَّّققققق ُ وال  يسققققق ُ يُكقققققذ  ُ ال كائنقققققةٌ فهققققق َ الرُّسُققققق ُ بققققق ِ جقققققا،ت مقققققا فأم قققققا

 .(1) "م ئكتَ ُ 

 وجقق َّ عقََّ  للقق ِ إ  َّوعقن ُسققليماَن املَققروبّ  قققال  قققاَل أبققا عبققِد اهللِ 

 البَققدا،  يكققو ُ ذلقق َ مققن هققو  إال يعلمُقق ُ ال مكنو ققاً مخَو ققاً عِلْمققاً علْمَققنيِ:

يعلمو    بّ  َ بّ ِ أه ِ من فالعُلما،ُ ورُسُلَ   م ئكتَ ُ علَّمَ ُ وعِلْماً
(2). 

                                                 

 .58ح 119ص 4( )البحار( ج1)
 .113( باب ( )عيون أخبار اإلماِم الّرضا2)
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فيظهققُر مققن هققذِه اإلخبققاِر أنَّ البققداَء ال يطققُ  يف مققا يصققُل ِعلُمققُه إىل اإلنبيققاِء  

يف مقا أخق وا    إلنَّ ذلق َ يقمّد  إىل تكقذيِب احلنَ قجِ    ؛ واإلئمَِّة

عنُه؛ ويف ذل َ َمفَسَدةمب عظيمةمب تمّد  إىل تكذيبهم يف بطيَِّة ما أخ وا عنقُه مقن   

اإلحكققاِ  الشَّققرعيَِّة واإلواِمققِر اإلَيَّققِة، ُمضققافاً إىل أنَّ التَّكققذيَب يسققتل ُ  نفققاَر 

 الغَرِض من إرساِلِهم للنَّاس.النَّاِس عن قباِل دعَاِتِهم وهَا خالُف 

  إنَّ هذا اخلَ  شاذ  يتعارُض م  اإلخباِر املنتااترِة الّدالَِّة على عقدِ   (الثالث)

ُ  املنتقااتِر مقن أجقِل    جااِب الَبداِء يف العالماِظ اخلْمِس احملتاَمقة،وال  قاُب يقرْ   

املَعظَّققم وذل   طتضققى مقا جققاء يف روايققِة عمقر بققن حنظلققة عقن إمامنققا    الشَّقاّذ، 

قال   ينظر إىل ما كقان مقن روايتهمقا عنَّقا يف ذلق  القذ         جعفر الصادق

حكما به اجملمق  عليقه عنقد أصقحاب ؛ فيمَخقُذ بقه مقن حكمنقا وُيْتقَرك الشَّقاذ           

الذ  ليس  شهاٍر عند أصحاب ، فإنَّ اجملم  عليه ال ريقب فيقه.. ، كمقا ال    

يَس مقن بقاِ  اإليقالِق والتَّطييقِد حّتقى       اُب التَّخصيُص يف هذا املَاِرد؛ إلنَُّه ل

ُتخصََّص اإلخباُر الكقثاةن بقاخلَبِر الشَّقاّذ، بقل يلحقُ  املقارُد ببقاِ  التَّعقارض،         

إلنَّ يائفًة تطاُل ال بقداَء يف العالمقاِظ اخلْمقِس، ويائفقةمب أخقرى متمثلقة خبق         

وإ قا ، وال  الطاسم تطاُل ال بَِّس بالبقداِء يف اإلمقاِر اخلْمسقة، فثمَّقةَ سقلٌب      

ميكن اجلم  بينهمقا بسقبب النفقار القذاتق بقني السقلب واإل ا ،وهمقا أحقد         

شرو  التنقاقض املسقتحيل  ططقه يف الشققء الااحقد حسقبما قنقرر يف الطضقايا         

 املنوطية.
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أنَّ كلَّ    لطد جاَء يف اإلخباِر املطدَّسِة عن احلن ِج الوَّاهريَن(الرابع)

واحققدٍة مققَن العالمققاِظ احلتميَّققِة قققد وَرَدظ بشققِِّنها نصققاٌة قرآنيَّققةمب واضققحةمب     

وال تطَبققُل االنوبققاَق علققى حققاادِث   وصققرحيةمب مفسَّققرةمب مققن أهققِل البيققِِّ 

ةِاهققا، فققإذا قلنققا باقققاِع الَبققداِء فيهققا،نكان بققذل  قققد أَجْ نققا الطققاَل باقققاِع  

 نعباَِّة وها ةُا متصاٍَّر شرعاً.النَّْسِخ يف الطرآِن بعَد عصِر ال

عدَّةَ حمامقٍل لل ْمقِ  بقنَي اإلخبقاِر املاِنَعقِة       )رمحه اهلل( وقد ذكَر العالمة اجمللسقع

،وققد ذكقر بسقةَ وجقاٍه يف ُمعاجلقِة      (1) مَن الَبداِء يف احملتقاِ  واإلخبقاِر اجملقاَِّبةِ   

وأحقُد هقذِه احملامقِل هقا أن      اإلخباِر املتعاِرَضِة يف الَبقداء اجلقائ  وةقا اجلقائ ،    

يكاَن املنراُد باإلخباِر املاِنَعِة من وقاِع الَبقداِء هقا مقا وَصقَل إلقيِهم علقى سقبيِل        

التَّبليِا، أّما ما دوَن التَّبليِا ففيِه الَبداء يف إخبقاراتهم الشقريفة...وكلعها وجقاٌه    

ون عنققه مققن فيمققا خيقق  )علققيهم السققال (فاسققدةمب تسققتل ُ  تكققذيَب اإلئمققة الوققاهرين 

املاضقاعاظ اخلارجيقِة الصِّقرَفة القت دلققِّ الق اهني واإلدلقة علقى عصققمتهم        

فيها، إذ ال تبعيض يف أدلِة عصمة أْهِل بيِّ النعُباَّة والرسالة بني التبليا وةقا  

التبليا  طتضى اإلدلة وال اهني الت أوضحناها يف اجل ِء اإلول كتابنا اجلليل 

شققر  عطائققد اإلماميققة  بققا  عطيققدتنا يف عصققمة اإلنبيققاِء     الفاائققد البهيَّققة يف 

 . واإلولياء

                                                 

 .133ص 4( راجع )البحار( ج1)
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إنَّ احملتاَ  ال يطُ  فيِه الَبداُء أبداً يبطاً للمحاذير الت أشرنا إليهقا    واخلالصة

إمجاالً، وققِد اسقتخدَ  الطقرآُن الكقريُم كلمقَة احملتقاِ   عنقى املاعقاِد يف قالقِه          

َّ تعاىل   ۡمَّإَِّل  ِنك  ََّرب َِكََّحۡتم َِّإَونَّم  َٰ نَََّكَنَّلََعَ َها ۡقِضمي  ََّو رِد  ، ولقا   (1) ٧١اَّاَّم 

صحَِّّْ روايةن داود بن أبق الطاسم ونظِاها مَن اإلخبار، فقال ُبقدَّ مقن َحْمِلهقا     

حيناقققٍذ علقققى الَبقققداِء يف خصاصقققيَّاِظ احملتقققاِ  ال يف أصقققِل وقاِعقققِه كخقققروِج  

كما فعل صاحب البحار  (2) حنا ذل السعفيانقِّ قبَل ذها  ُمل  بين العبَّاِس و

رمحه اهلل، ولكنَّ احلَْمَل املذكار خقالف الظقاهر؛ إلن سقياَق روايقة الطاسقم      

يتحدث عقن حتميقة نفقس احلقدث احملتقا  وعقروض البقداء فيقه، وال عالققة          

 للبداء يف خصاصياظ نفس احلدث احملتا .

يتعلقُ  يف نفقس احلقدث ال يف    إنَّ الروايةَ رقاهرةمب يف أنَّ البقداَء    وبعبارٍة ُأخرى

خصاصياته ومطدماته كما تصاَّر العالمقة اجمللسقق رمحقه اهلل واسقتظهره مقن      

 الرواية.

ولعلَّ روايةَ داوَد حممالةمب على احملتاِ  العذ  ُيمِكُن بطنقدرِة اهلِل إبالُتقُه وعقد     

إذ ميكن عطالً اد،إ اِدِه  عنى أنَّ  طنطَُه ليَس شرياً واقعياً يف  طُِّ  الياِ  املاع

أن يتحطَ  يا  الظهار الشريف من دون بطية العالماظ الت ال يتاقف عليهقا  

الظهار،فالعالمققاظ تتاقققف علققى الظهققار،وال يتاقققُف الظهققاُر الشققريف       

                                                 

 .( سورة مرمي1)
 .251ص 50( راجع )البحار( ج2)



54 

 

بعكقِس خقروِج اإلمققاِ     عليها،فالعالمقاظ مقن احملتقا  وليسقِّ مقن املاعقاد،      

؛ إلنَّققُه مققا أبققداًال ُيمِكققُن ختلُّفنُه املاعققاِد العققذ و احملتققا  فإنَّققُه مققَن املهققد ِّ

يستلِ ُ  ارتفاَع العدِل وبسِط الظنلِم وقد آىل ع َّ وجلَّ علقى نفِسقِه إبالََتقُه علقى     

، ولكقنَّ االحتمقاَل املقذكار يبطقى جمقرَد احتمقاٍل       يِد اإلمقاِ  الطقائِم املهقد ّ   

ا  يسققتل ُ  احملتقق مولقق  حمققٍض خمققالٍف للنصققاِة الدَّالققِة علققى أنَّ التبققديَل يف  

 .تكذيَب املعصا 

وهق العقت   يثُبقِّ أنَّهقا مقَن املاعقاِد وال احملتقا ،        وأمنا العالماُت املوقوفة:

 وهق قابلةمب للتَّغيِا والتَّبديِل وُمعرَّضةمب للَبداء.

والعالماُظ املاقافةن ليسِّ شرياً يف  طُِّ  الياِ  املاعاد، فطد تتحطَُّ  وققد  

منبِّهقاٍظ للعالمقاِظ احلتميَّقِة    و مطقدماظ  تَّغقيا، فهقق  ثابقةِ   تتعقرَُّض للبقداِء وال  

العققت ال ُبققدَّ مققن رهاِرهققا قبققَل اليققاِ  املاعققاِد لكَانهققا متهيققداً لَتحطُّققِ  الظُّهققاِر   

الشَّققريف؛إلنَّ دققاَ  املنخوَّققِط اإلَقققِّ لليققاِ  امَلاعققاِد يتاقَّققُف علققى وقققاِع        

عدِ   طُِّطها ُينَسُف مفهاُ  االنتظقاِر املتطقّد     العالماِظ احلتميَِّة يف اإلمَّة،وعنَد

عليها،كما ُينَسُف مفهاُ  الغربلقِة وفقرِب اجلماعقاِظ اخلبيثقِة مقَن الوَّيِّبقِة متهيقداً        

للظهققار الشققريف؛إلنَّ أحققداَث هققذِه العالمققاِظ هققق العققت تصققنُ  اإلجققااَء      

ِة إىل واقققٍ  فعلقققو يف حيققاِة  السِّياسققيَّةَ واالجتماعيَّققةَ العققت ُتحيققُل مفهققاَ  الغْربلقق

 اإلمَّة.
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إن العالمقاظ املاقافقة مطدِّمقة راهريقة للعالمقاظ احلتميَّقة،        وبعبارٍة ُأخرى: 

والعالمققاظ احلتميققة مطدِّمققة واقعيققة للظهققار الشققريف؛فاملاقافة قققد تتبققدل،  

 بعكس الثانية فال تبديل فيها على اإليالق.

 الثَّانق وهَا معنى العالمِة وتطسيماِتها.وبهذا نكاُن قد انتهينا مَن اإلمِر 

 :الشريف املوقُف الشَّرعيُّ من عالماِت الظُّهوراألمُر الثَّالث: 
ُِ َمقن َيظقنع أنَّ أخبقاَر عالمقاِظ ا     وال لظُّهقاِر الشقريف ال فائقدةَ منهقا،    ُيخِو

سقيَّةً أو  وال تستل ُ  أعماالً َجااِرحيَّقةً أو آفقاراً نف  ترتتَُّب عليها أحكاٌ  شرعيَّةمب،

روحيَّة، بقل العكقُس هقا الصَّقحيُ ، إذ إنَّ دراسقَة العالمقاِظ ُتاجقُب تكليفقاً         

 وهذا التَّكليُف الشَّرعقع على ناعني ،شرعيَّاً على اإلنسان

ــوُع األوَّ ) حبقق ِّ املنكلَّفققنَي قبققَل وقاعهققا    (1) التَّكققاليُف الشَّققرعيَّةن املنن قق ةن :(النَّ

كاجاِ  االعتطاِد بها والتَّسليِم ملا ص َّ منها بالدَّليِل الشَّرعقِّ املنعتَبر، وحرمِة 

إنكارها، واملننِكُر َا خارٌج من صفِة املممننَي العذيَن ُيممناَن بالغْيِب و ا جقاَء  

 من أنباِء املنستطبل. عِن الرَّساِل الكريِم

وجاُ  االيِّقققالِع عليهقققا رتتَِّبقققِة عليهقققا قبقققَل وقاِعهقققا،كقققاليِف املنومقققَن التَّ

ومعِرَفِتها والتَّحطُّقِ  مقن صقحَّتها قبقَل وقاِعهقا، فَعقن هشقاٍ  بقِن سقاَ  ققال            

ق    أوَّلِ فق   صقّحةٌ  صقّحتا :  همقا  يطقال    مسعُِّ أبقا عبقِد اهللِ    اللَّّ

 واحقدةٌ   فطلقُِّ  كيقَف ذلق ا فطقال     الثَّا ّقة   اللَّّلقةِ  آخرِ ف  وصّحةٌ

                                                 

نجزة أي تامة الشَّرائط على املكلَّف فال ُعذَر له برتكها.1)
ُ
 ( املراُد بامل
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فطلققُِّ  كيققَف ُتعققَرُف هققذِه مققن هققذها      إبلققّ   مققن وواحققدةٌ السَّققما،  مققنَ

تكو   أ  قب َ بها سمِ َ كا َ مَن يعرفُها  فطال
 (1). 

  إنَّ وعن عبِد الرَّمحِن بن َمسلََمةَ اجلنَرير ِّ قال  قلُِّ إلبق عبِد اهلِل

ِمققن أيققَن ُيعققَرُف املنحقق ع مققَن املنسققِوِل إذا كانتققاا        النَّققاَس يَابِّخانققا ويطالققانَ  

  قلُِّ  فما نُردع عليهم شيااً، ققال   علقّهِم؟  ترُدُّو َ ما   فطال

 أ  قبققق َ بهقققا يُققق منُ م منقققاً كقققا َ مَقققن كا ققق   إذا بهقققا يُصقققد  ُ لهقققم: قولقققوا 

َفَمنََّيۡهِدٓيَّإََِلَّٱۡۡلَق َِّ ... وجق َّ:   عقََّ  الل ُ قال تكو  
َ
ََّّأ منََّّل  م 

َ
ََِعَّأ نَّي ت 

َ
َّأ َحق 

َ
أ

م  َنَّ ۡمََّكۡيَفَََّتۡ   ََّۖٗفَماَّلَك  ۡهَدىَٰ نَّي 
َ
َّٓأ ٓيَّإَِّل  ِ  .  (2) ٣٥يَِهد 

 يُنققادي يطققال   وعققن ُبراَرةَ بققن أعققُين قققال  مسعققُِّ أبققا عبققِد اهللِ 

 هققمُ وشققّعتُ ُ علّ ققاً أ َّ منققادٍ ويُنققادي األمّققرُ هققو ف  ققاً أ  السَّققما،ِ مققنَ مُنققادٍ

 أُمَّّقةَ  بنق   مِقن  رجُق ٌ قلُِّ  فَمن ُيطاِتُل املهد َّ بعقَد ذلق ا فطقال      اليائَو  

قلققُِّ  فَمققن يعققِرُف  اليققائَو   هققمُ وشققّعتُ ُ ف  ققاً أ َّ يُنققادي الشَّققّنا َ وإ َّ

 ويقولقو َ  حقديثنا  يقروو َ  كقا وا  ال قذينَ  يعرِفُق ُ الصَّاِدَق مقَن الكقاِذ ا ققال     

 . (3) الصََّادقو  املُحقُّو َ أ َّهُمُ ويعلمو َ يكو   أ  قب َ يكو ُ أ َّ ُ

فهذِه اإلخباُر تدلع علقى وجقاِ  االيِّقالِع علقى العالمقاِظ ومعرفتهقا قبقَل        

وتتميَّققُ  عققن رايققاِظ  وقاِعهققا؛ إذ بالعالمققاِظ ُتعققَرُف رايققةن اإلمققاِ  املهققد ِّ 

                                                 

 .31ح 117( )غيبة النَّعماين( ص1)
 .178النَّعماين( ص( )غيبة 2)
 .176( )غيبة النَّعماين( ص3)
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ُرِوَ  عققن اإلمققاِ   الضَّققالِل العققت تتشققبَُّه باَنققدى قبققَل رهققاِرِه الشَّققريِف كمققا     

يف حديٍث عن املنفضَِّل بن عمر اجلعفّق قال  مسعُِّ الشَّيَخ أ   الصَّادِق

 مققن سققبْتاً لّغِققّنَّ واللقق ِ أمَققا والتَّمويقق   إيققاكم يطققال   أبققا عبققِد اهللِ 

 ولَتَقققدمَعَّنَّ سَقققلَ ؟ وادٍ بقققأي  هلَققق   مقققاتَ  يققققال: حت ققق  ولَُّمحَّصقققنَّ دهقققركُم

أ  ساَف تضورباَن يف الّديِن لشقدَِّة الِفقَتن(   ولتُكيأ َّ ) امل مننيَ عّو ُ علّ ِ

 وكتَقق،َ مّثاققق   اللقق ُ أخققذ  مَققن إال ينجققو فقق  البحققرِ فقق  السُّققيُنَ تُكيَققأُ كمققا

 ال مُشقتَبَهة   رايقةً  عشْقرةَ  اثنتقا  ولَتُرفَعَنَّ من   بروحٍ وأيَّدَ ُ اإلميا َ قلب ِ ف 
فقمَّ قلقِّ  فكيقَف نصقن ا فنظقَر إىل  قٍس        قال  فبكيُِّ أي   مقن  أيٌّ يدري

 واللق ِ   فطلُِّ  نعم، فطال الشَّقم ؟  هذ ِ تر داخلٍة يف الصَّفَِّة فطال  

 .   (1) الشَّم  هذ ِ من أبَّنُ أمرُ ا

وال يكققاُن أمققُرُهم أبققَيَن وأْضققَاَء مققن الشَّققمِس إال إذا تعققرََّف املققممُن علققى   

قبَل رهارِه الشَّريِف كما ققاَل اإلمقاُ     العالماِظ الدَّالَِّة على اإلماِ  املهد ِّ 

 يققروو َ كققا وا ال ققذينَ - أ   هققذا اإلمققر  – يعرِفُقق  لققُ رارةَ   الصَّققادُق

 هُققققمُ  كققققا وا  أ َّهُققققم  ويعلَمققققو َ  يكققققو َ  أ  قبقققق َ  يكققققو ُ  أ َّقققق ُ  ويقولققققو َ  حققققديثَنا

 . (2) الصَّادقو  احملِقُّو َ

                                                 

 .99، )غيبة النعماين( ص3ح 336ص 1( )أصول الكايف( ج1)
 .177( )غيبة النعماين( ص2)
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ققق يصقبُ     وبعالماِظ الظُّهاِر الكثاِة قق العت ذكَرها أئمَّةن أهِل البيقِِّ 

أوَضققَ  مققَن الشَّققمِس وأبققَيَن مققَن اإلمس،بققل إنَّ وجققاَ   خققروُج اإلمققاِ 

انتظاِرِه الشريف )فديته بنفسق( ال يتحطَُّ   عنقاُه الشَّقرعقِّ الصَّقحيِ  مقن دوِن     

التَّعرعِف على عالماِظ الظُّهاِر والتَِّّكُِّد من ِصحَِّتها وحطيطَِتها ال سيَّما املتعلِّطقِة  

العالماُظ احلْتميَّة، وقد جقاَء يف اإلخبقاِر الكقثاِة     بَسَنِة الظُّهاِر املطدَّس،وهَق

مققا يققدلع علققى فضققيلِة االنتظققاِر مققن خققالِل تَتبعققِ  العالمققاِظ          عققنهم

وااليِّالِع عليها والتَّحطُِّ  مقن صقْدِقها قبقَل وقاِعهقا،ومن هقذِه الرِّوايقاِظ مقا        

 إعرفِ طاُل  ي جاَء يف صحيحِة عمر بِن أبَّاَن قال  مسعُِّ أبا عبِد اهلِل

 عققََّ  اللقق َ  إ َّ تققأخَّر   أو اخلبققرُ هققذا  تقققدَّ َ  يُضِققرَّكَ  لققم عرفتَقق ُ  فققإذا  الع مققةَ

فَمابَّبِمَِِمَِٰمِهۡمَّۖٗ يققولُ:   وجق َّ 
 
َّأ  إمامَق ُ  عقرَفَ  فمَقن   ٧١... يَۡ َمَّفَمۡدع   َّْل  

 . (1) املُنتَظِر فِسْناطِ ف  كا َ كمَن

هققا اإلمققاُ  )صققلااظ اهلل عليققه( إلنَّققُه     عرفتقق  فققإذا فققاملنراُد مققن قاِلققِه  

مققن ُجْملَققِة العالمققاِظ يف قالققِه    عالمققةن سققبيِل اَنققدى إلنَّ اإلمققاَ  املهققد َّ  

وَنََّّوََعَلََٰمَٰت  َّ تعاىل   مۡمََّيۡهَتمد  . والعالمقاُظ هقُم اإلئمَّقةن     (2) ١٦َوبِٱنل ۡجِمَّه 

                                                 

 .57ح 142ص 52، )البحار( ج190ص 4، )مرآة العقول( ج372ص 1( )أصول الكايف( ج1)
 ( سورة النَّحل.2)
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باعتبققاِر املعنققى أو عالمققةن  )صققلااظ اهلل علققيهم (، والضَّققمُا املتصققل املققذكَّر  

 . (1) إمامتِه من ح َِّتها ودليلها ونْعتِه وصفاتِه وُمع  اتِه والنعصاِة عليه

 ذلق  ؛  اعرِف العالمةَ والاصَف الدَّالَّ على اإلماِ  املهقد ِّ اخلرب معنى

إلنَّ َمن عَرفَُه،ال يُضرعُه تَطدََّ  هقذا اإلمقُر أو تقِّخَّر، وكقذا فقإنَّ العالمقةَ الدَّالَّقةَ        

 .على رهارِه الشَّريِف كافيةمب يف التَّعرعِف على اإلماِ  املهد ِّ

 فققإذا   قالققه جققاُد َسققطٍط مققن هققذِه الصَّققحيحِة يف وال يبُعققُد أيضققاً و

 فققققإذا الع مققققةَ إعققققرِفِ   ُم يف قالققققِهإلنَّ املعنققققى ال يسققققتطي  عرَفتَقققق 

ال ُبققدَّ أن يتاافقَ  الققذَّيُل    الع مقةَ  اعقرِفِ  فبطرينقِة صققْدِر الرِّوايقِة    عَرَفتَق  

 ، و َّقا يطقاِّ     العالمة  ممنَّثاً يبطاً لتِّنيِث    عرفتهمَعه، فيكاُن الضَّمُا يف   

 اعققرِفِ هكققذا رواهققا   ِمققن احتمققاِل السَّققطِط فيهققا أنَّ العالمققةَ اجملِلِسقققَّ   

هكقذا قققال    بتقاِء يايلقٍة سقاكنة، ولعقلَّ اإلمقا َ       عَرَفْق َ  فقإذا  الع مقةَ 

 إعقِرِف العالمقةَ فقإذا َعَرفَتهقا َعَرفْققَِّ إماَمق َ و  ُيِضقرعكَ تطقدََّ  هقذا اخلققُ  أو         

فحيناققٍذ تكققاُن هققذِه الصَّققحيحةن دالَّققةً علققى وجققاِ  معرفققِة عالمققاِظ   تققِّخَّر ، 

فَمن عَرفَهقا عقَرَف إماَمقه، و  َيْشقَتِبه بغقاِه  َّقن        ؛رهاِر اإلماِ  املهد ِّ

ُيحققاِوُل انتحققاَل ِصققفَِتِه وادِّعققاَء َمطاِمققِه يف وقققِِّ رهققاِره املبققارك، وَمققن عققرَف  

ى رهقاِر صقاحِب اإلمقِر، كقاَن علقى بيَِّنقٍة ِمقن        العالماِظ الصَّحيحِة الدَّالَِّة علق 

 أمِرِه يف كلِّ عصٍر وبماٍن، فال يُضرعُه تطدََّ  هذا اإلمُر أو تِّخَّر.

                                                 

 .190ص 4( )مرآة العقول( ج1)
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سقاآٌء أكقان هنقاك تصقحيٌف يف كلمقة  َعَرْفَتقُه  أ  ال،فإنَّهقا         وخالصُة األمِر

 املاعاددالةمب على وجاِ  معرفِة العالمة الدَّالِة على خروج اإلما  املهد  

    فقإذا َعَرفَْتهقا   وبقني قالقه    فقإذا      وذل  لعد  وجقاد فقرٍق بقني قالقه    

مققدلاٌل عليهققا بققالنعاِظ  )صققلااظ اهلل عليققه وعلققى آبائققه الوققاهرين(عرفتققه  ؛ إلنَّ معرفتققه 

والصقققفاِظ والعالماِظ،فثمَّقققةَ شقققياان ال َمِحقققيص عنهمقققا يف التعقققرعف علقققى   

واآلخققر الداللققة عليققه بالعالمققاظ،    أحققدهما نعتققه بالصققفاظ، اإلمققا 

ِمقْن دوِن االيقالع علقى     والعالمةن مكمِّلةمب للمعرفة، إذ ققد ُيعقَرُف اإلمقا ُ   

العالمة، وهذا ال يتسنَّى إال لألوحد  من املممنني العارفني خبقالف اإلكثريقة   

والتعقرعف   منهم، إذ ال ُبدَّ َم من معرٍِّف يدَم على جمقء اإلمقا  املنتظقر  

والنظقر إليقه، وال يكقان ذلق  إال بالعالمقة ذاِظ املصقادي  املتعقددة، إذ        عليه 

تارةً تكاُن العالمة باملع  ة، وأنخقرى تكقان بإرهقار املغيبقاظ وفالثقةً بقالنص       

عليققه مققن اهلل تعققاىل ورسققاله واإلمققا  السققاب  عليه،ورابعققةً بققإراءة اآليققاظ     

ه بطالقققه تعقققاىل   اآلفاقيَّقققة يف اإلرض والسقققماء واإلنفقققس وهقققا املشقققار إليققق   

َُّّۗ َّٱۡۡلَمق  ف ه 
َ
ۡمَّأ َّلَه  َ َِي  َّيَتَ َٰ ِسِهۡمََّحَّت   ُ ف

َ
ََّوِيَّٓأ ِِ ِيِهۡمََّء َيَٰتَِناَِِّفَّٱٓأۡلفَا . ٥٣ (1)...َسُن 

فالغاية من إ اد العالمة هق التعرعف على احلّ  ملن جهله، والغاية تدور مداَر 

وجاِد ماضاعها، فإذا ارتف  املاضاُع ارتفعِّ الغايةن، وبالتالق فمقن عقرَف   

                                                 

 ( سورة فصلت.1)
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فال حاجقة لقه إىل العالمقة؛ وإال وجقب عليقه السقعق لتحصقيلها         اإلماَ 

 جيداً. فتِّمل املمد  إىل معرفة اإلما  احل ة املنَتظَر

 َعْوٌد على بدٍء:
إنَّ صققحيحةَ أبققان املتطدِّمققة تققدُل بظهاِرهققا اإلولقققِّ علققى وجققاِ  معرفققِة     

، ولققا صققلااظ اهلل عليققه ( العالمققِة الدَّالَّققِة علققى رهققاِر اإلمققاِ  املهققد ِّ املاعققاد )    

افرتضنا أنَّها ال تدلع على املولا ، فقإنَّ هقذا الاجقاَ  يتعقيَُّن علقى املقممننَي       

آخَر وها دليُل وجاُ  مطدَّمِة الااجقب؛ إلنَّقُه إذا فَبقَِّ شقرعاً وجقاُ        بدليٍل

ذ  املطدَّمة قق أ   الااجب قق فبَِّ وجاُ  مطدمتِه نظَا احلقجِّ الثَّابقِِّ وجاُبقُه    

بِّدلَّققٍة شققرعيَّة، فققإنَّ مطدَِّمَتققُه قققق وهققا السَّققفُر وتهِيَاققةن القق َّاِد قققق واِجَبققةمب حبنكققِم          

بِّدلٍَّة شرعيٍَّة وعطليَّةٍِ معاً،  ا فبَِّ وجاُ  معرفِة اإلماِ العطل،فكذا هنا ملَّ

فبَِّ حيناٍذ  باملنالبَمِة وجاُ  املطدَِّمِة الدَّالَِّة عليقِه واملناِصقلَِة إليقِه وهقَق معرفقةن      

 العالمِة الطريبِة منه.

دلَّقِّ علقى    إنَّ اإلخباَر الصَّحيحةَ املرويَّةَ من ينقرُُِق الفقريطْينِ   وبعبارٍة ُأخرى:

وجاِ  معرفِة اإلما  املهد ِّ املاعاد )صلااظ اهلل عليه (، و  َمقن مقاَظ و    

والثَّابقُِّ أيضقاً يف اإلخبقاِر الصَّقحيحِة     اَ  بمانِه مقاَظ ميتقةً جاهلّيقة  ؛   يعِرف إم

قبقققَل رهقققاِرِه  رهقققاُر رايقققاٍظ عديقققدٍة إلهقققِل الضَّقققالِل ُمَتَشقققبِّهةً باإلمقققاِ 

معِرفةن عالماِظ الظُّهقاِر الصَّقحيحِة الدَّالَّقِة علقى معرفقِة       الشَّريف، لذل َ  ُب
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اإلمقاِ  املهقد ِّ )صقلَّى اهلل عليقه وفديتقه بنفسقق(، لكقق ال يشقتبه أمقُرُه بِّئمَّقِة           

 الضَّالِل العذيَن ينَتِحلاَن ِصفََتُه قبَل رهاِره الشريف.

تكققاليُف شققرعيَّةمب تنَصققبع علققى ُعْهققدِة املنكلَّفققنَي املنعاصققريَن    :(النَّــوُع الثَّــاني)

للظُّهققاِر الشَّققريِف بعققَد  طُّققِ  العالمققاِظ يف الااققق ، كالتَّكققاليِف العققت ُتحققدُِّد   

َنقدى ورايقاِظ الضَّقالِل العقت ختقُرُج قبقَل رهقاِر         املاقَف السِّياِسقَّ من راياِظ ا

كقاليُف العقت  قدُِّد املاققَف الشَّقرعقَّ ِحيقاَل مقا        ، وكذل َ التَّاإلماِ  املهد ِّ

َيطَُ  ِمَن املالِحِم والِفَتِن واإلحداِث املنختِلفَِة الااقعِة قبَل الظُّهاِر املبارك، ومثَّةَ 

ِعدَّةن رواياٍظ تعِكُس هذا النَّقاَع مقَن التَّكقاليِف الشَّقرعيَِّة؛ منهقا  علقى سقبيِل        

 بُرَيْقد  يقا لُبَرْيقد   عن املاىل اإلمقاِ  أبقق جعفقرٍ    امِلثاِل ال احلْصر، ما وَرَد

، قلققُِّ  ومققا  األبْقَقق ، قلققُِّ  ومققا اإلصققِهبا قققال    األصققهَ، جَمْقق َ إتَّقق ِ

 فق  ٍ  وِلْقد  مقن  الشَّقريدينَ  وإتَّق ِ  السُّقيّا      وإتَّق ِ  األبقرَ   اإلبطَ ا، قاَل  

 الشُّققذَّاذَ  وإتَّقق ِ بالقققائم يتشَّققبَّها ِ األمققوال  بهققا يقسِققما ِ مكَّققةَ يأتّققا ِ

اجلنَهققْيين والُعَتققْي   " بالشَّققريدين". ولعققلَّ املطصققاَد هنققا (1) محمَّققد آلِ مققن

 اللَّذاِن رهرا يف مكَّةَ بالسَّبعيناِظ وادََّعيا املَهَدويَّة.

 صَققعَدَ إذا قققال   وعققن أبققق بصققٍا عققِن املققاىل اإلمققا  أبققق عبققِد اهلِل

  ، وقققال العبَّققا  بنقق  مُلْقق ُ أُدْرِ َ مققروا َ (2) مِنبَققرِ أعققوادَ العبَّاسقق ُّ

                                                 

 واملراد من الشذاذ من آل حممد هم السادة من نسل آل حممد. .160ح 269ص 52( )البحار( ج1)
 الشَّام. -( منرب مروان يف دمشق 2)
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أب  ل  قال ( ُيعين اإلما  البقاقر )يققو ُ  ال أذربّجقا َ  مقن  لنقا  بُقدَّ  : ال 

 لبَققققدْ ا  مققققا والبُققققدوا بّققققوتِكُم أحقققق  َ فكو ققققوا ذلقققق َ كققققا َ فققققإذا شقققق ،  لهققققا

 واللقققق ِ حبْقققواً  ولقققو  إلّقققق ِ فاسقققعوا  مُتحقققر كٌ  حتققققرَّكَ فقققإذا  بالبّقققدا،   والن قققدا،ُ 

 علق   جديقدٍ  كتقا ٍ  علق   النَّقا   يُبقايِ ُ  واملققا ِ  القرُّكنِ  بقنيَ  إلّ ِ أ ظرُ لكأ   

 . (1) اقتر  قد شرٍّ من للعرَ  وي ٌ  فمَّ قالشديد   العر ِ

 إذا يطقال    وعن ياُنَس بن أبقق َيعفقاَر ققال  مسعقُِّ أبقا عبقِد اهللِ      

 فأتو قا  كقذلِ َ  كقا َ  فقإذا  إلقّكم   وجّشقاً  إلّنقا  جّشاً يَبعَُُ السُّيّا  ُّ خرَ َ

 . (2) وذُلول صعْ،ٍ عل 

 وكُققن بّْتَق َ  إلققََ  سقدير  يققا   وعققن سققدير قققال  قققال أبققا عبققد اهلل

ققققق ُ سَقققققكَنَ مقققققا وأسقققققكُن أح سِققققق ِ مقققققن حَلَسقققققاً  أ َّ بَلَغَققققق َ فقققققإذا والنَّهقققققار  اللَّّ

؛ أ   ولققا مْشققياً  (3) رِجْلِقق  علقق  ولققو إلّنققا فأرحَقق ْ خَققرَ  قققد السُّققيّا  َّ

 على قََدٍ  واحدة.

واملاقققف الشَّققرعقع مققن رايققاِظ الضَّققالِل هققا ُحرَمققةن التَّعاُمققِل مقق  هققذِه          

َنَهقِّْ   الرَّاياِظ؛ إلنَّ الرِّوايقاِظ واإلخبقاَر املقِّفارة عقن اإلئمقة اإلبقرار       

عن ُنصَرِتها والتَّعامِل معها، وفانياً إلنَّ ُنصقَرةَ هقذِه الرَّايقاِظ ُتقمدِّ  إىل تطاَيقِة      

                                                 

 .176( )غيبُة النَّعماين( ص1)
 .106( )غيبُة النَّعماين( ص2)
 .161ح 270ص 52، )البحار( ج3ح 36ص 11( )وسائُل الشيعة( ج3)
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الباِيِل وتضعيِف احلّ ، لذا على املناالنَي اليا  أن خيذلاا راياِظ البايِل بعَدِ  

حرمقِة   االنِضااِء  َتها واإلنصياِع إلواِمقِر قاَدِتهقا ِلمقا َذكَرنقا آنفقًا وملقا ورَد مقن       

ُمااالِة البايِل وأهِلِه؛ فِرواَيةن ُبَريَد ُتحقذُِّر مقَن التَّقارعِ  يف التَّعاُمقِل مقَ  رايقاِظ       

الضَّققالِل املنتَمثِّلَققِة باإلصققَهِب والسعققفيانقِّ والشَّققريديَن مققن آِل فققالٍن قققق أ  بققين   

دعاَن النَّاَس العباس قق ومَن الشعذَّاِذ من آِل حممٍَّد وهم مجاعةمب من اَا ّينَي ي

إىل أنفنِسِهم، يتظاَهروَن باسِم اخلنراسقانقِّ واحلََسقينِّ واحلنَسقييّن واليمقانق، أو     

صلااظ اهلل عليه وأرواحنا لرتا  مطدمه الفداء( يتشبَّهاَن ببطيَّة اهلِل اإلعظم اإلماِ  املهد ِّ )

عْرَش املرَجعيَِّة،ذل َ  نظَا ما ُنشاِهُدُه الياَ  من دعاى اإلماَمِة لكلِّ َمن َتَسنََّم

كلعه حبََسقِب َمقذاِق واليقِة الفطيقِه املنوَلطقِة العقت َقا مقَن الصَّقالحيَّاِظ مقا يفقاُق            

 صالحيَّةَ املعصاِ  عليِه السَّال .

وروايةن أبق البصِا تُِّمُر باللَّبِد يف البياِظ وعدِ  جقااِب التَّحقرعِك خلْقَف كقلِّ     

، وتاجققبُل التَّاجعققَه َنحاهققا عنققَد خروِجهققا،  ِّ رايقٍة إال رايققةَ اإلمققاِ  املهققد 

ومققن عالمققاِظ خروِجهققا  نشققاُ  فققارٍة يف آذربي ققان تكققاُن إْرهاصققاً خلققروِج  

احلسين ِمْن إيران واليمانقِّ من َصْنعاِء القيمن والسقفيانقِّ مقن القااد  اليقابس      

 على احلدود الساريَّة اإلردنيَّة.

وجققاِ  االلتحققاِق برايققِة اإلمققاِ      وروايققةن يققاُنَس بققن يعطققا  تققدعا إىل    

ُ  رَِّد الِعلِْم حبركقِة جقيِش السعقفيانقِّ حنقا العقراِق ومكعقة، وهكقذا         املهدّ 

 روايةن سدير تتضمَُّن التَّكليِف الشَّرعّق نفَْسه.
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و َّا  ُب االنتباُه إليِه أنَُّه ليَس دائماً تكاُن التَّكاليُف الشَّرعيَّةن املنرتتَِّبةن علقى  

العالمققاِظ بعققَد وقاِعهقققا صققرحيةً يف َمنوقققاِق الرِّوايققاِظ كمقققا هققَق احلقققاُل يف      

التَّكاليِف املنستفاَدِة مقَن الرِّوايقاِظ السَّقاِبَطِة، بقل كقثاًا مقا َتقِرُد هقذِه التَّكقاليُف          

بِّنسلاِ  املْدِ  والذَّّ  كمقا يف الرِّوايقاِظ العقت تقُذ ع رايقةَ السعقفيانقِّ مقن دوِن أن        

َد تكليفاً معيَّناً إبائها، وكذل َ الرِّواياُظ العت متدُ  أقااماً ال يقَدعاَن َوِتقراً    دِّ

آلِل حممَّققٍد إال قتلققاه، إنَّ هكققذا روايققاٍظ تسققتبِوُن تكليفققاً معيَّنققاً مققَن املفهققاِ     

وليَس مَن املنواق، فيِ ُب حيناٍذ العمُل  ا تطتضيِه حاُل الرِّوايِة مقَن القذَّ ِّ أو   

  . املْد

 إنَّ التَّكقاليَف الشَّقرعيَّةَ املنرتتَِّبقةَ علقى العالمقاِظ تكقاُن تققارةً       وبعبـارٍة ُأخـرى  

صرحيةً يف منواِقها،وتارةً أخرى ُيسَتفاُد من مفهاِمها وفَحااها حبيُث يطتضق 

املْدُ  أو الذَّ ع وجاَ  النعصرِة وُحرَمةَ الاقاِف يف الصَّفِّ املنعقاِرِض أو املنعقاد    

، وُيعقق ُِّب هققذا الطققاَل وجققاُد روايققاٍظ أخققرى صققرحية يف     ِ  املهققد ِّلهمققا

والنَّاهيِة عن مشاقَِّتِهم  املنناِصرِة لهماِ  بطيَِّة اهلِل املهد ِّ الرَّايِة ُنصرِة وجاِ 

 وُمطايعِتِهم وُمحارَبِتِهم.

وهنققاكَ عققدٌد كققبٌا مققن أحققداِث الظُّهققاِر الشققريف ترتتَّققُب علققى وقاِعهققا     

ةمب مَن التَّكاليِف على حنِا احلنرمِة أو الاجا ،وهَق ُمفَصَّقلَةمب يف روايقاِظ   جمماع

 عالماِظ الظُّهار الشريف.
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ما  ر  على السَّاحِة الشيعيَِّة عماماً،واللُّبنانيَِّة خصاصقاً ققق مقن     وباجلملة:

هقا  والتَّمسعقِ  ب  استغالٍل وتطَمعٍص للشِّعاراِظ واإللطاِ  اخلاصَِّة باإلئمَِّة

ملُرَ  ماديَّقَة باسقِم القدِّيِن ققق ُيعتَبقُر أمقراً ُمحرَّمقاً شقرعًا؛و ب علقى املنلَتقِ منَي           

الاققاُف يف وجقِه هقذِه املاجقاِظ الضَّقالَِّة املنَماََّهقِة بالقّديِن          نهج آل اهلل

 والتَّشيع .

 أهداُف عالماِت الظُّهور الشريف:  
 عامَّةمب وأخرى خاصَّةمب. (1) لعالماِظ الظُّهاِر املبارك أهداٌف

 األهداُف العامَُّة أو امُلشرتكة:
 تشرتكن العالماُظ الطريبةن والبعيدةن يف أهداٍف عامٍَّة هق اآلتية 

إنَّ عالماِظ الظُّهاِر الشريف َتْعكُس َمعقاِلَم املخوَّقِط اإلَققِّ    :)اهلدف األو (

املهقد ِّ )صقلااظ اهلل عليقه( علقى     النتصاِر اإلسالِ  املنتَمثِّقِل ببطيَّقِة اهلِل اإلمقاِ     

مجيِ  أعدائقه، وتكقاُن العالمقةن اإلخقاةن مقَن العالمقاِظ احلتميَّقِة هقق القرَّابطن          

،فُيمّد  هذا الرَّابطن إىل تعميِ  اإلمياِن باإلماِ  احلن َّة الطائم باإلماِ  املهد ِّ

 َرِة إلماِ  بماِنها...وهْذيِرِه يف ضمِا اإلنمَِّة املننَتِظ)صلااظ اهلل عليه( املهد 

 ُيالُِّد َ طُّقُ  العالمقاِظ الدَّالَّقِة علقى الظُّهقاِر الشَّقريِف حقاِف اً        )اهلدف الثاني(

؛ إذ تتحقاَُّل العطيقدةن باإلمقاِ  بطيَّقِة اهلِل     قايَّاً ل يقادِة القيطنِي باإلمقاِ  املهقد ِّ     

                                                 

بّينا، لكّن السّيد جعفر مرتضى يف كتابه )دراسٌة يف عالماِت الظهور( ( للعالماِت أهداٌف كما 1)
 نتظار ".نتظار،فقال: " العالماُت ليست من ركائِز االنفى وجوَد عالقة  بنَي العالماِت واال 76ص
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يَّقٍة هريدَيقٍة إىل قضقيٍَّة يطينيَّقٍة     اإلعظَِم )أرواُحنا له الِفداء( مقن قضقيٍَّة إميانيَّقٍة ذات   

عمليٍَّة تطاُد املممننَي املن اهديَن بالعلِْم والعَمِل يف ساحِة الصِّراِع م  أعقدائِهم  

بُماِلهققا الكققباِة العققت تبثعهققا يف النعفققاِس لُتبققدُِّد بناِرهققا وُهققداها رققالَ  اليققِِّس    

 عنَد اشتداِد ضغاِ  الظُّلْقِم  والطنناِ ،حينما ُيخيُِّم على نفاِس بعِض العاِملنَي

 واجلْار،وتكالنِب ِقاى الكنفِر والنِّفاِق يف ساحِة الصِّراِع ضدَُّهم.

إنَّ ترقُّقَب وقققاِع عالمققاِظ الظُّهققاِر الشققريف،وفْتِ  الطلققِب  :)اهلــدف الثالــث(

عليها قبَل وقاِعها،والتَّعاُمِل مقَ  أحقداِفها العقت تتحطَّقُ  علقى أرِض الااقق ،       

املنسِلَم يتاجَُّه إىل م يٍد مَن االلتق اِ  باإلسقالِ  عطيقدةً وشقريعةً يف حياِتقِه        عُل

الفرديَّقققققِة واالجتماعيَِّة،نتي قققققةً لشقققققعاِرِه بطنقققققْرِ   َطُّقققققِ  اليقققققاِ  اإلَققققققِّ   

حيقققُث ال جمقققاَل ملنهادنقققِة  احلاسم،ويسقققتعدع السقققتطباِل ولققققِّ اهلِل اإلعظَقققمِ 

ِركنَي وال ملنصقانعِة الفاسققطنَي واملنحقرفنَي.. فَمققن     الكقافريَن واملننقافطنَي واملنشقق  

قبقَل   يكنن ُمستعدََّا ققق روحيَّقًا وجهادّيقًا ققق السقتطباِل بطيَّقِة اهلِل احلن َّقة الطقائم        

ال ميِل ن املنطقدِّماِظ الذَّاتيَّقةَ والسعقلاكيَّةَ العقت ُتمهِّلنقُه لاللتحقاِق        رهاِره املبارك،

خشققى عليققِه مققن خوققِر االحنققراِف العققذ  ةوَّققى اإلرَض  برايِتققه املباركققة، بققل ُي

 بالظُّلِم واجلْاِر والضَّالِل والفساد.

 إنَّ االنكبققاَ  علققى دراَسققِة عالمققاِظ الظُّهققاِر الشققريف      )اهلــدف الرابــع( 

واستيعاِبها باعق،يرسُم يف التَّصاعِر اإلسالمقِّ ُصقاراً واِضقحةَ املعقاِلِم حلركقِة     

ِة اَنققدى العققت ختققُرُج علققى سققاحِة الصِّققراِع والتَّنققافنِس     رايققاِظ الضَّققالِل ورايقق 
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السِّياسقِّ قبَل الظُّهار املبارك،اإلمُر الذ  يعِصُم املنسقِلَم القااعق َقا واملنوَِّلقِ      

عليها مَن االدراِف يف َركْب التَّيَّاراِظ السِّياسيَِّة املننَحِرفة،ومينُعُه ِمن اإلنقِ الِق  

وباإلسققالِ  يف عصققِر الظُّهققاِر  املنتَسققِترِة باإلمققاِ  املهققد ِّيف رايققاِظ الضَّققالِل 

الشَّريف،وقد أشاَرظ إىل ذل َ رواَيةن ُبَرْيٍد عِن اإلماِ  أبق جعفٍر البقاقِر بطاِلقه   

 واتَّقققق ِ األصققققهَ،ِ جمْقققق َ اتَّقققق ِ بُرَيْققققد يققققا الشققققريف )صققققلااظ اهلل عليققققه(   

 بهققققا يقسِققققما َِ مكَّققققة يأتّققققا ِ  ٍفقققق  ولققققدِ مققققن الشَّققققريدَينَ وات قققق ِ السُّققققيّا  َّ

 . محمَّد آلِ من الشُّذَّاذَ واتَّ ِ بالقائمِ  يتَشَبَّها ِ األموالَ

فإنَّ اتِّطاَء السعقطاِ  يف َشقَبِ  هقذِه احلركقاِظ والطيقاداِظ السِّياسقيَِّة املننحرفقِة        

دوِن معرفٍة ،ةُا ُممِكٍن من العت تتسَتُر باإلسالِ ، وتتشبَُّه باإلماِ  املهد ِّ

ُمسققَبطٍَة إلوصققاِفها،و ديٍد دقيققٍ  َايَِّتهققا السِّياسققيَِّة وخصائصققها اإلخالقيَّققِة   

والِفكريَّة، وها ما يتولَُّب م يداً مَن االنكباِ  علقى الثَّطافقِة املهَدويَّقِة املنَباَركقِة     

من خالِل العالماِظ العقت اعتَنقِّ وحقَدها بعقرِض أوصقاِف مجيقِ  الطيقاداِظ        

اياِظ السِّياسيَِّة الضَّالَِّة واملننحِرفَِة العت ختُرُج قبَل رهاِر املنْصقِلِ  الغقي ِّ يف   والرَّ

 آخِر ال َّمان.

 األهداُف اخلاصَُّة بعالماِت الظُّهور املبارك:  
إنََ كلَّ عالمٍة من عالماِظ الظُّهاِر الشريف َا أهقداٌف متعقدِّدةمب وجاانقُب    

 إىل أبرِب هذِه اإلهداِف وهَق على حنِا اإلمجقاِل تتمثَّقُل   ُمتشعِّبةمب، لكنَّنا سنشُا

 ِبُبْعديِن ُمهمَّْين 
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تنبيُه اإلمَِّة مَن االحنقراِف واملننَحقِرفنَي العقذيَن يسقَتِغلُّاَن شقعاراِظ       :(أحُدُهما)

 الّديِن ملصاِلِحِهُم الشَّخصيَّةَ ونَ واِتِهُم الرَّخيصة.

إيطارن العقالَِم ققق ال سقيَّما املنسقلمنَي ققق إىل ُمنِطقِذ البشقريَِّة،وإىل أنَّ         :(ثانيُهما)

املنميَّقِد بطنقدرِة    اخلالَة ال يِتمع إال من خالِل بطيَِّة اهلِل اإلعظِم احلن َّة الطائم

ََّ اهلِل تعاىل   َِي  َّيَتَ َٰ ِسِهۡمََّحَّت   ُ ف
َ
ََّوِيَّٓأ ِِ ِيِهۡمََّء َيَٰتَِناَِِّفَّٱٓأۡلفَا ََُّّۗسُن  َّٱۡۡلَمق  ف ه 

َ
ۡمَّأ َّلَه 

 ...٥٣  (1)    ِّ فالغايةن من إرهارِه لآليِة قق العالمة قق ها االسقتهداُء بهقا إىل احلق .

ء َّ..وتبليقققِا احل َّقققِة للخلْقققِ    ۡ ََّ ِ
َّل   َٰ َشَّلََعَ ف مممه 

َ
َوَّلَمممۡمَّيَۡكمممِفَّبَِرب ِمممَكَّأ

َ
أ

 .٥٣(2)َشِهيد َّ

 ؟ الفرق بني األهداف العامة واخلاصة
 إنَّ العالماِظ البعيدةَ َمَهمَُّتهقا اإلساسقيَّةن التَّقذكُا بشقخِص اإلمقاِ       وباجلملة

حيَّققةً نابضققةً يف والتَِّّكيققِد علققى قضققيَِّتِه املنطدََّسققِة إلبطائهققا   بطيَّققِة اهلِل اإلعظققِم

وهققذا التَّققذكُا ُيالِّققُد شققعاراً بامليققِل الشَّققديِد حنققا اإلمققاِ  احل َّققِة  ضققمِا اإلمَّة،

 عليه( وُيعوقق ببقًا روحيَّقًا حلركقِة اجلهقاِد واإلصقالِ  واإلمقِر        )صلااظ اهلل

باملعروِف والنَّهِق عن املننكِر يف حياِة الثعلَِّة الطليلِة من املن اهديَن إلنفنِسقِهم مقَن   

 .بِّبق ها وانمق ونفسق وأهلق (اإلمَِّة املنتطاِعَسِة عن ُنصرِة بطيَِّة اهلِل اإلعظِم )

                                                 

 ( سورة فصلت.1)
 ( سورة فصلت.2)
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الطريبقققةن،فلَها أهقققداٌف كقققثاةمب وآفقققاٌر عظيمقققةمب يف حيقققاِة      وأمَّقققا العالمقققاظُ 

اإلمَّة؛إلنَّها عالماٌظ ُمرتِبوةمب بالعصِر املنتَِّصِل بقالظُّهاِر املبقارك مباشقرة، وِمقن     

ِصفاِظ عصِر الظُّهاِر كَثَرةن الِفَتِن واحلروِ ، وتَعقدعُد رايقاِظ الضَّقالل،ووقاُع    

ِة واالصققِوداماِظ الدَّمايَّققِة بإسققِم اإلسققال ،  الكققثِا مققَن الصِّققراعاِظ السِّياسققيَّ 

وتكُثُر يف عصِر الظهاِر أيضقاً االختالفقاُظ بقنَي اإلقربقاِء واإلصقدقاِء واإلنسقرِة       

الااحقققققدة،وت داُد االنطسقققققاماُظ يف مجاعقققققِة الصَّقققققفِّ الااِحقققققِد والطضقققققيَِّة  

ُيْعقَرُف أ     الااحدة،وختتلِِطن على النَّاِس رايقاُظ اَنقدى برايقاِظ الضَّقالِل فقال     

مققن أ و؛إلنَّ اجلميققَ  يرفعققاَن شققعاَر اإلسققالِ  وُينققادوَن برسققالِة الطنققرآِن كمققا    

وها يتحقدَُّث عقن أحقداِث عصقِر      يِصُف ذل َ اإلماُ  اَماُ  أبا عبِد اهلِل

 قلبِقق ِ فقق  وكتَقق،َ  مّثاقَقق ُ اللقق ُ أخققذَ مَققن إال ينجققو فقق  الظُّهققاِر فيطققال   

 أيٌّ يقدري  ال مُشتَبَهَةً رايةً عشْرَةَ اثنتا ولَتُرفَعَنَّ مِن   برُوحٍ وأيَّدَ ُ  اإلميا َ

 . (1) أي  من

ويف عصِر الظُّهاِر املبارك تغيُب كلع املطاييِس الشَّقرعيَِّة املقذكارِة يف الطقرآِن    

والسعقنَِّة اَاديقِة إىل معرفقِة احلق ِّ مقَن البايقل،وال يبطقى مطيقاٌس تتحقاكُم إليققِه          

لَيعِصَمها مقَن االحنقراِف إال العالمقاُظ والقدَّالِئُل الغيبيَّقةن اخلاصَّقةن بعصقر         اإلمَّةن

الظهاِر املبارك،باعتباِرها املعنيَّةَ باصِف معاِلِم حركِة الظُّهاِر املطقدَّس خقالَل   

                                                 

 .99( )غيبُة الّنعماين( ص1)
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وصققِفها لرايققاِظ اَنققدى والضَّققالِل والتَّعريققِف بُرماِبهققا الطياديَّققِة وخواِيهققا     

 السِّياسيَِّة.

ريُخ عصققِر الظُّهققاِر الشققريف قققق َ الِحِمققِه وِفَتِنققِه وأحداِفققِه قققق ُيشققِبُه متامققاً  وتققا

)صقلَّى اهلل  املرحلةَ التَّارخييَّةَ املنظِلَمةَ العت مرَّْظ بها اإلمَّةن بعَد َمطَتِل الن ِّ اإلعظم 

ورايقاٍظ ُمتعقدِّدٍة   يقاَ  متق ََّق املن َتَمقُ  اإلسقالمقع إىل شقراِئَ  ُمختلفقٍة       ،عليه وآله(

ُمتصاِرعٍة على كرسقِّ اخِلالفة الت هق ح   ربَّانق  خاة   االنا أما املممنني 

ياَ  كانقِِّ   ،يف رلِّ أجااِء َمْنِ  الرِّواَيِة عن النَّ ِّعلّق بن أبق يالب

ليفقِة  الرِّوايةن وحَدها اجِلهقاَب اإلعالمققَّ الصَّقادَق الطقاِدَر علقى تعريقِف اإلمَّقِة خب       

، صاحِب احل ِّ املنغَتَصِب، وبالرَّةِم من ذل َ كلِّه كانِّ هناكَ رساِل اهلِل

دالئققُل وعالمققاٌظ يف أخبققاِر املنغيَّبققاِظ تققدعا الصَّققحابةَ لاللتحققاِق برايققِة اإلمققاِ  

يا  انطلب عليه أعمدة السقطيفة   صلااُظ اهلِل عليِه وآِلِه()اإلعظم أمِا املممننَي علقو 

)رضقق  ها من أحداٍث وفٍو يف صفني واجلمل؛ وقد كان عمَّاُر بُن ياسقٍر  وما تال

يف تينق َ الِفتَنقَتني    )صقلااُظ اهلِل عليقه وآِلقِه(   أحَد أبرِب جنقاِد إمقاِ  املقتطني علققو      اهلل عنه(

 الدَّكناوَتني.

أخقذوا بتلق َ اإلخبقاِر الغيبيَّقِة      ولا أنَّ أعداَء اإلماِ  أما املممنني علقو

يف أواِخققِر حيققاِتِهم، ولَمققا وقَفققاا َوقفَققةَ املنعاِنققِد للحقق ِّ   (1) ا َوقعققاا يف النَّققَدِ لَمقق

 ...)صلااُظ اهلِل عليِه وآِلِه(املتمثِّلُِ باإلماِ  أما املممنني علقو بن أبق يالب 

                                                 

 ، وابن سعد115ص 3، واحلاكم يف )املستدرك( ج143ص 2ذكر ابُن األثري يف )أسُد الغابة( ج -( 1)
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وسققبُب النَّققدِ  يرِجققُ  إىل أنَُّهققم   يِّخققذوا بالققدَّالئِل والعالمققاِظ العققت         

)رضقق  وَمَعُه الفّذ اجملاهد عمَّقاُر بقُن ياِسقر    َتهديِهم إىل رايِة إماِ  املتطني علقو

،والِعلَّققةن يف عققَدِ  أخققِذِهم بالققدَّالئِل والعالمققاِظ النيِّققرِة يرِجققُ  أيضققاً إىل اهلل عنقه( 

ِنِهم َ صَدِرها واجِلهِة العت َخَرَجِّْ منها... وساَف تتكرَُّر التَّ ِرَبقةن يف  عَدِ  إميا

عصِر الظُّهاِر الشقريف؛ ذلق  إلنَّ التَّقاريَخ ُيعيقُد نفَسقُه لكقْن بصقارٍة جديقدة         

وإن تشاَبَه مَ  الطديِم من حيُث املضقمان،فإنَّ مجاعقةً مقن أدعيقاِء التََّشقيعِ  يف      

ينَدماَن على إنكقاِرِهم للقدَّالئِل والعالمقاِظ كنقَدِ  ُعَمقَر      عصِر الظُّهاِر ساَف 

وعائشةَ وُهما على ِفراِش املاظ، لكنَّ صارةَ النََّدِ  هذِه املَّرَِّة لن تكاَن علقى  

ِفققراِش املَققاِظ وإنَّمققا  ققَِّ بريققِ  ملَعققاِن سققيِف ذ  الفطققاِر علقققو أمققِا املققممننَي   

املننقَتِطِم مقن    حفيقِدِه اإلمقاِ  املعظَّقم املهقد ِّ املنَتظَقر     بَيقِد   )صلااُظ اهلِل عليِه وآِلِه(

 أعداِء اهلِل تعاىل واملنتاِجريَن بديِن اهلِل ع َّ وجّل.

إنَّ العالمقاِظ اإلع ابيَّقةَ كالصَّقيحِة مقَن السَّقماِء واخلْسقِف       ُزبَدُة امَلخـض:  

ها اإلساُس ها شيِش السعفيانقِّ يف صحراِء احِل اِب وةِاِهما ساَف يكاُن دوُر

تعريُف الشععاِ  الكاِفرِة واجلماعاِظ الظَّاِلَمِة املنسقَتكِبَرِة بَهايَّقِة اإلمقاِ  املهقد ِّ     

،وإخباِرِهم حبلاِل ياِمقِه املاعاد،وأنَّقُه ُمميَّقٌد بالقدَّالئِل اإلع ابيَّقِة      املنَتظَر

الكنفْقِر العامليَّقِة عقن     والعالماِظ اخلاِرقَقِة لطقااننِي الوَّبيعقِة العقت َتعَ قُ  عااِصقمُ      

                                                                                                                   

حتضار، وكذا عائشة على ما رواُه أنَّ عمر نِدَم يف آخِر حياتِه ساعَة اال 137ص 3يف )الطّبقات( ج +
 .56ص 8، وابن سعد يف )الطَّبقات( ج119ص 3احلاكم يف )املستدرك( ج
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لققا كققاَن بعُضققُهم لققبعٍض   ققدِّيها مهمققا تكاَتفَققِّ ِعلْميَّققاً وَعَمليَّققاً ملنااجهِتهققا و  

 َّققةَ علققى أنَمققِم الكنفققِر ويااةيققِِّ    فالعالمققاُظ اإلع ابيَّققةن ُتلطققق احلن رهااً...

كمقا تطوقُ    ،)صقلااظ اهلِل علقيِهم أمجعقني(   اإلرِض وعلى مجيِ  املنكذِّبنَي بِّهِل البيقِِّ  

أمقققاَمُهم أ َّ ُمققق ٍِّر لقققَرفِض اإلميقققاِن بالقققّديِن املنَتَمثِّقققِل بِّهقققِل بيقققِِّ الِعْصقققَمِة       

والوَّهقاَرة؛إلنَّ رفَْضققُهم لقذل َ سققُيااَجُه بالسَّقْحِ  واإلبققاَدِة علقى يققِد بطيَّققِة اهلِل     

 اإلعظَم )روحق ِفداُه (.
فإنَّهققا ُتعققرُِّف هايََّتققُه  وأمَّققا العالمققاُظ اخلاصَّققةن بَشققخِص اإلمققاِ  املهققد ِّ 

الشَّخصيَّةَ للعالَمني، فينحِصقُر دوُرهقا يف إحبقاِ  مجيقِ  املنحقاوالِظ املننحرفقِة       

واملنخوَّواِظ املَشباهِة العت ُتحاوُل التَُُّمَر على اإلمَِّة من خالِل التَّستعِر بالطضيَِّة 

العالمققاُظ اخلاصَّققة بهايَّققِة  املهدويَّققة،فكلع مققن يققدَّعق املهدويَّققةَ و  تتققافَّر فيققِه

ُسرعاَن ما ُتفَْتَضُ  دعااُه وَينكِشُف بيفنُه لألمَّقة،   وشخصيَِّة اإلماِ  املهد ِّ

وهكذا مصُا َمن يدَّعق النِّيابقةَ اخلاصَّقةَ أو يْسقَمُ  إلتباِعقِه بقِّْن َيْصقَبغاا عليقِه        

بقَن صقاحٍل لنفسقِه    ذل َ أو أن يْسحَب أوصقاَف اليمقانقِّ واخلنراسقانقِّ وُشقعيَب     

إةراءل للسعذَِّج مقن أتباِعقِه  قَِّ شقعاِر الطداسقِة والسَّقفارِة الرَّبَّانيَّقِة وال ُيصقدُِّق         

ذلققق َ إال النَّويحقققةن واملنرَتدَِّيقققةن واملاققققاذةن؛ أجاَرنقققا اهللن تعقققاىل مقققنهم، وَبَتقققَر     

العقذيَن رلَمقاا أ َّ    أعماَرُهم،وَهَدَ  ُبنياَنُهُم العذ  بناُه ريبقةً وِنفاققاً، وسقَيعلمُ   

 ُمنطَلٍب ينطلباَن والعاقبةن للُمتَّطني...
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  !املوقُف السَّليبُّ من أخباِر عالماِت الظُّهور املباَرك  
يف مطابقققِل َمقققِن اسقققتغلَّ أخبقققاَر العالمقققاِظ ملصقققاِلِحِه الشَّخصقققيَِّة وَنَ واِتقققِه   

تبنَّققققاُه فريطققققاِن مققققن بعققققِض  اآلنية،مثَّققققةَ ماِقققققٌف آخققققر ُيعاِدلنققققُه يف السَّققققلبيَِّة   

املمبَحدِّفني،وكال املاقفنِي على شفا ُحفرٍة مَن النَّقاِر، وذلق َ السقتغالِل الفريقِ      

اإلوَِّل عالمققاِظ الظُّهققاِر لصاِلِحه،واالسققتغالُل نققاٌع مققَن االسققتاكاِل بققالعلِم   

 .!والدِّين،كما أنَّ اإلنكاَر ُشعبةمب مَن اجلحاِد...

قفنِي مقا بقنَي إفقراٍ  وَتفريط،والنمرققةن الاسقوى هقق       إنَّ كال املقا  واحلاصُل 

 االستطامةن والعدل.

 مالا يقوُ  السَّلبيُّون؟  
 فريطان من السلبيني حال عالماظ الظهار الشريف  مثَّةَ

ــق األو (:  َمققن يعتِطققُد خبوَققِر اإلقبققاِل علققى أخبققاِر عالمققاِظ الظُّهققار     )الفري

الشققريف،بدعاى عققدِ  واِقِعيَِّتهققا،وأنَّ الغالبيَّققةَ منهققا ةققُا َمافققاٍق مققن ناحَيققِة 

 السََّند،وأنَّها ةُا متااِبَنٍة من ناحَيِة املضمان أو الداللِة.

علقققى  توبيقققِ  هقققذِه العالمقققاِظ    بصقققعابِة مقققن يعتطقققد  )الفريـــق الثـــاني(: 

الااِق ،بدعاى تكرعِر كثٍا منها يف التَّقاريِخ وتشقاُبِهِه يف املضقمان، فقال ُيعلَقُم      

يطيناً إذا ما كانِّ هذِه العالمةن هق العت وقََعِّ يف املاضق أ    َتطَ ا  َّا يدعا 

 إىل عدِ  اإليماناِن والافاِق يف أ ِّ توبيٍ  َا.
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سِتشهاِد باإلخواِء العقت وقَقَ  فيهقا بعقُض     وُيمكُِّد همالِء صحَّةَ ِفكَرِتِهم باال

أمثاُل الشَّيِخ الوٌّاسقق وابقِن يقاوٍس واجمللسققِّ      )رمحهُم اهللن تعاىل(علمائنا املاضنَي

وةِاهققم  َّققن يبَّطققاا بعققَض العالمققاِظ علققى احلققاادِث السِّياسققيَِّة املنعاِصققَرِة       

والَعَمليَّة،ومكانِتِهُم املرماقِة  َنم،فِّخوِّوا يف التَّوبيِ  رةم جاللَِتِهُم العلميَِّة

على  يف دراسِة احلديث،فابن ياووس يبََّ  أخباَر املايانَي لهماِ  املهد ِّ

 والعالَمةن اجمللسقع يبَّطها على الدَّولِة الصَّفَايَّة.الغْ ِو املغالّق، راِهرِة

 :(بوجوٍه متعددة على الفريِق األوَّ  )اإليراد  
ــه األو (:     إنَّ الطققاَل بعققَدِ  واقعيَّققِة أخبققاِر العالمققاِظ هققا دعققاىل بققال      )الوج

دليٍل،ويستل ُ  هقذا االعتطقاُد العبثيَّقَة يف أخبقاِر أهقِل بيقِِّ الِعصقَمِة والوَّهقارة         

 وُمنِكُرهققا هق ُتعققدع باملاققاِظ بققِل اآلالِف،وبققاحلاادِث الغيبيَّققِة، املتعلِّطققِة

اجلاحققديَن للمغيَّبققاِظ، بققل واملننكققريَن لألخبققاِر املتققااترِة يف    َيققْدُخُل يف دائققرِة  

 عالماِظ الظُّهاِر، وها خارٌج من ٌبمرِة املممننَي العذيَن ُيممناَن بالغْيب.

ُمضقققافاً إىل أنَّ هقققذا النَّقققاَع مقققن اإلخبقققاِر هقققا جققق ٌء مقققن علقققِم املالحقققِم     

العقققت َعصقققفَِّ ُ  َتَمقققِ   والِفَتن،وققققد دلَّ الااققققُ  التَّقققارخيقع للفتنقققِة الكققق ى

وبعَد َمطتل ُعثمقان بقن عفَّقان خاصَّقة ققق       الصَّحابِة قق بعَد شهادة رساِل اهلِل

على دوِر هذا النَّاِع مَن اإلخباِر الغيبيَِّة يف  ديِد املَاقِف اإلسقالمقِّ الصَّقحيِ    

بِة العقذيَن  يف أجقااِء تلق َ املالحقِم والِفقَتِن اَاجقاِء، ورأينقا عقدداً مقَن الصَّقحا         

مترَّدوا على تعاليِم هذِه اإلخبار،كيَف انتهى بِهُم اإلمقُر إىل التَّحسعقِر والنَّدامقِة    
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إلنَُّهقم   يِطفقاا    ذل واالعرتاِف الصَّحيِ  بِّنَُّهم   ميتِثلاا أمقَر اهلِل ورسقاِله،  

َاحِّقدين أمقا    َِّ رايِة احل ِّ واَندى العت كقاَن حيِملنهقا إمقاُ  املنقتَّطني وسقيُِّد املن     

 وتلميذُه عمَّاُر بن ياسٍر يف تل َ املالحِم والِفَتن اََْاجاء. املممنني علق 

الغالبيَّقةَ مقن هقذِه اإلخبقاِر ةقُا مافاققٍة مقن ناحيقِة          الطاُل بقإنَّ  )الوجه الثاني(:  

لققيَس صققحيحاً علققى إيالِقققه؛   تااِبَنققٍة مققن ناحيققِة املضققمان، السَّققند،وةُا م

لاجققاِد عققدٍد كققبٍا منهققا يتَِّصققُف بصققحَِّة اإلسققناِد بققل والتَّققااُتِر واالستفاَضققة، 

باإلضافِة إىل وضقاِ  مضقماِن عقدٍد كقبٍا منهقا إىل درجقِة القنَّصِّ الصَّقريِ  يف         

 ماضاعاِتها.

عالمقاِظ   إنَّ حالقةَ الضَّقعِف يف اإلسقناِد ال ختقتصع بروايقاظِ      )الوجه الثالـث(: 

نَّبايَِّة يف خمتلِف ، بل َتشَمُل أيضاً أكثَر أبااِ  السعنَِّة الفحسب الظُّهار الشريف

فهققل يسققتدعق ذلقق  التَّخلعققق عققن دراَسققِتهاا أ  أنَّ حالققةَ الضَّققعِف    جماالِتها،

تاجُب علينقا البحقَث عقِن املقنهِج الصَّقحيِ  لدراَسقِتها ومعرفقِة الصَّقحيِ  مقَن          

 اضاِع فيهاا.الدَّخيِل وامل

نَّ تْركَ اإلخباِر الضَّقعيفِة واالقتصقاِر علقى اإلخبقاِر املنعَتَبقَرِة      إ )الوجه الرابع(:

فطط،حديٌث ال أساَس لُه مَن الصَّقَحِة وال اعتبقار بقه يف املقاابيِن العلميَّقِة،بِل      

متثِّققُل مققادَّةَ الثَّابققُِّ علميَّققاً أنَّ اإلخبققاَر الضَّققعيفةَ قققق ةققَا املاضققاعِة واملنَدلَّسققِة قققق 

املنَتااِتراِظ بل هَق ُينباُعها احلّق،كما أنَّ اإلخباَر الضَّعيفةَ قق إذا كانقِّ حمفافقةً   

بطراِئَن تاجقُب الافقاَق بالصعقدوِر ققق تصقب  ُمعتَبقرةً ُيعَتَمقُد عليهقا،م  التَِّّكيقِد          
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لدَّالَّقِة علقى   على أنَّ النَّاَس يعتِمدوَن على اخلِ  الضَّقعيِف مق  قيقاِ  الشَّقااِهِد ا    

الافاِق؛ وخُا ِمثاٍل على ذل َ اإلخبقاُر الكاشقفة عقِن حقال اإلمقِم والطنقروِن       

املاِضَية،حيُث إنَّ مادََّتها اإلوىل أخباٌر ال َترقى إىل الصِّحاِ  مق  قَبقاِل النَّقاِس    

َا بِلحاِر ما ُتفيُدُه من الافقاِق بصقدوِرها،و ليُل ذلق َ يعقاُد إىل مقا ُيسقمَّى       

يَّققِة ِحسققاِ  االحتمققاِل وتصققاُعِدِه البققالِا لققذل َ احلققدِّ مققَن الافققاِق يْبطققاً     بعمل

 للطااعِد الرِّياضيَِّة ال هانيَّة.

 حيرم ردن اخلرب الضعيف إال املدلَّس واملوةوع
وحنبع أن نشقَا إىل أنَّقُه لقيَس كقلع خقٍ  ضقعيٍف  قُب ردعه، بقل ُيقَردع اخلقُ            

ضقققُعُه وتدليُسقققه؛ وذلققق  إلنَّ الَعمقققَل باملاضقققاِع    الضَّقققعيُف العقققذ  ُعِلقققَم و 

واملدساس ها إعانةمب علقى اإلفقِم والعقدوان وفريقةمب علقى القدِّين؛ وعلقى أققلِّ         

تطديٍر فإنَّ اخلَ  الضَّقعيَف َيْحقُرُ  ردعُه، وإْن    قِب العمقُل بقه،لكْن ال بقَِّس       

جقِ  الضقعِف،وقد   بروايتِه مولطاً، نعم الَعَمقُل علقى ِيْبق  مقا فيقه حيتقاُج إىل       

ينُرقَاً وققرائَن لكشقِف احلقديِث الضقعيِف      )رمحهم اهللن تعقاىل( وَضَ  ُعلماُء الرجاِل 

املاضققاع عققن ةاه،وخققا شققاهٍد علققى مققا قلنققا إنَّ جمققرَد اتصققاِف الققراو        

بالكققذِ  ال يسققتل ُ  وضققَ  اخلِ ،فققإنَّ الكققذو  قققد يصققدُق أحياناً؛كمققا يف    

ِ  جملقرد روايقتهم إلخبقاِر املعقارِف العاليقة يف      بعِض الرواة  قن وصقفاا بالكقذ   

الااليققِة واإلمامققِة اإلَيَّققة الكقق ى، فمققا فبققَِّ تدليُسققُه ووضققُعُه مققن اإلخبققار   

الضعيفِة  ُب ردعُه وتركنه،وأما اإلخباُر الضعيفِة فال  اُب ردعهقا ال سقيَّما وأنَّ   
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والتققدليِس،ع   لققدينا قااعققَد وضققاابطَ سققهلة ميكققُن بااسققوتها متييققُ  الاضققِ 

عرضققها علققى احملكمققاظ يف الكتققا  والسققنَِّة والطااعققد العطليَّققة،وبالتالق فققال 

يكاُن نطُل اإلحاديِث الضعيفة تغريراً باملسلمني،وذل  إلنَّ اخلَ  الضقعيف ققق   

مهما بلَغِّْ ذروةن َضْعِفه قق ال ميكُنه أن حيرَف املسلمنَي عن جقادِة احملكمقاظ يف   

تطدِّمة،من هنا تساهل فطهاُء اإلماميَّة يف نطِل الضعاِف ملا َا احل ج الثالث امل

مققن فاائققَد مجَّققة يف احل يَّققِة،وال جمققال لتققاهِم ا ادهققا مقق  أخبققار الاضقق          

 والتدليس.

اتض   قا تطقدََّ ؛وجاُد فقرٍق بقنَي ُحرَمقِة القرَّدِّ واحِل ِّيَّقِة كمقا ُحقِرَر يف علْقِم           

سققاى صققاحِب هققذِه   (1) ذا احلنكققِم أحققدٌ احلققديِث واإلصققاِل و  ُيخققاِلف هقق  

 الدَّعاى وقليٍل من العلماء.

 إنَّ مقا فُبقَِّ وضقُعُه وتدليُسقه مقن اإلخبقاِر الضَّقعيفِة        يَتَلخَُّص ممَّا لكرنـاه 

 ُب ردعه وتركنه،أمَّا اإلخباُر الَضعيفةن كلُّها،فال  اُب رد ها خصاصاً أنَّ لدينا 

ضااِبَط سقهلًة ُيمِكقُن بااِسقوِتها متييقُ  الاضقِ  والتَّقدليِس مقن خقالل عْرِضقها          

عطققِل والطققرائِن اإلخرى،كمققا أنَّققُه ال  علققى املنحكَمققاِظ يف الكتققاِ  والسعققنَِّة وال 

ُتشَتَر ن صحَّةن اإلسقناِد يف اإلخبقاراِظ الغيبيَّقِة والتَّكاينيَّقِة واحلقاادِث التَّارخييَّقِة       

واملالحِم والِفَتن؛فصاِحُب الدَّعاى املذكارِة أعالُه خلَقطَ بقنَي الِفطقِه وأخبقاِر     

 بققاٍ  واحققد، مقق  أنَّ اخللْققطَ ةققُا التَّققاريِخ واملالِحققِم والِفققَتِن ف علققها كنلَّهققا يف

                                                 

 .400ص 1( راجع )مقباس اهلداية( ج1)
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صحيٍ ؛إذ إنَّ املنتَّفََ  عليِه بنَي كافَِّة الفنطهاِء والرِّجالينَي ها عدُ  جااِب العمقِل  

باإلخبقققاِر الضَّقققعيفَِة يف اجملقققاالِظ الفطهيَّقققِة والعطائديَّقققة،وأمَّا اجملقققاالُظ الغيبيَّقققةن 

جااُب التَّعايِل عليها بال ن اٍع، فالع ُب من  والتَّارخييَّةن فِمَن املنتَّفَِ  عليِه بينهم

صاحِب الدَّعاى كيَف ذهَب إىل ما ذهب قق من دون أْن يْذكنر لنا الدليَل علقى  

 .!مدَّعاه قق م  أنَّ كافَّةَ العلماِء ذهباا إىل ةِا ذل ..

لميَّة القت   فال ُتشَتَر ن قاَّةن السََّنِد يف اإلخباراِظ الغيبيَِّة للنكتة العوبناًء عليه

أشققرنا إليهققا آنفققاً...وإلن الروايققةَ الغيبيَّققةَ ُيفَْتققَرُض فيهققا الكشققُف عققن الااققق     

املسققتطبلق،وها ةققُا منحصققٍر يف الروايققاظ الصققحيحة اإلسققانيد،فطد فُبَتققِّْ    

صحةن الكثا من احلاادث الغيبية بِّسانيد ضعيفة من خالل موابطة اإلحداث 

طرائِن الطوعيقة بتحطق  مضقمانها الكاشقِف     بعِضها للبعض اآلخر؛ أو لطيا  ال

 عن الااق .

وأمَّا دعاى أنَّ أخباَر العالماِظ ةُا ُمتااِبَنٍة من ناحَيِة املضمان،فهَق ُم قرَُّد   

ختمنٍي ال أساَس لُه؛ وذل َ لاجاِد عدٍد كبٍا من هذِه اإلخباِر يتَِّصُف بصقحَِّة  

آنفاً،باإلضقققافِة إىل وضقققاِ  اإلسقققناِد بقققل التقققااُتِر واإلستفاضقققِة كمقققا أشقققرنا 

 مضماِن عدٍد كبٍا منها إىل دَرَجِة النَّصِّ الصَّحيِ  يف ماضاعاِتها.

 على الفريِق الثَّاني:اإليراد 
أشققرنا سققابطاً إىل أن هققذا الفريقق  ادَّعققى أنَّ العالمققاِظ أكثَرهققا ُمتكققرٌِّر يف      

إذا كانقِّ هقذِه العالمقةن وقعقِّ     التَّاريِخ وُمتشاِبٌه يف املضماِن فال ُيعلَُم يطيناً ما 

 يف املاضق أو   تط ا .
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إنَّ حصاَل أخواٍء كثاٍة يف توبيِ  العالمقاِظ أمقٌر واِضقٌ  ال ةنبقاَر      اجلواب  

عليه،ولكنَّها ال َتصلنُ  ُمق ِّراً لهعقراِض عقن دراسَِقتها والبحقِث اإلكيقِد عقن        

 السَّليمِة لتوبيِطها على الااِق .إ اِد منهٍج علمقو مُعَتَبٍر ُيرِشُدنا إىل الوريطِة 

إنَّ وققققاَع ُعلماِئنقققا السَّقققابطنَي يف خوقققِِّ التَّوبيقققِ  ال يسقققَتلِ ُ  إنكقققاَر أخبقققاِر  

سققاى اشققتباهاً يف  ليسققِّ بالفَشققِل العالمققاظ، بققل إنَّ توبيطققاِتِهُم العققت ُمِنَيققِّ 

 الصَّحي .املنهِج العلمقِّ العذ  َسلَكاُه،أو ةَفْلةً عن سلاِك املنهِج 

وإنَّ اإلخوققاَء يف ِدراسققِة اإلحاديققِث ذاِظ اجلََنَبققِة التَّوبيطيَّققِة ال تكققاُن دلققيالً   

على عَدِ  جْدواها وال تصلنُ  ُم ِّراً إلهماِلها،فلا افرتضنا أنَّ فطيهاً أخوِّ يف 

توبيِ  قاعدٍة على ماِرِدها،فهل حي ع لنا أن نلغق تلق َ الطاِعقَدةَ حب َّقِة اشقتباِه     

لفطيِه بتوبيطهاا كال،وماِرُدنا من هذا الطبيِل فال حِي ع لنا أن نعتِبقَر عَمقَل مقن    ا

ُِ يف فَْهِم أو توبيِ  قاعدٍة تارخييَّقٍة أو كالميَّقٍة علقى مصقاديَ  أجنبيَّقٍة عقن        ُيخِو

مضماِنها دليالً على خوقِّ هقذِه الطاعقدِة أو عقدِ  ِصقحَِّتها وجْدواها؛وهكقذا       

اِظ اخلاِياِة لعالماِظ الظُّهار املبارك، فإنَّها ال تصقلنُ  ُمق ِّراً   الكالُ  يف التَّوبيط

لهعراِض عنها، وال دليالً على عَدِ  جقْدواها، إلنَّ عمليَّقةَ توبيقِ  عالمقاِظ     

الظُّهاِر على الااقِ  ليسِّ عمليَّةً سهلة،وال مسِّلةً عاديَّقةً ال ختضقُ  إلصقاٍل    

 كريٍَّة واضحٍة كما يتاهَُّم الكثاون.علميٍَّة فابتة،وضاابطَ شرعيٍَّة وِف

مققَن البعيققِد جققّداً، بققل مققَن املنسققتحيِل عققادةً أن تصققُدَر آالُف اإلخبققاِر يف    و

عالماِظ الظُّهاِر الشريف من دون أن يكاَن َا منهٌج فكقر   وعلمقق  يسقهُِّل    
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ياسققيَِّة عمليَّققةَ اإلسققتهداِء بهققْدِيها واإلسققتفادِة منهققا يف ِخَضققمِّ الصِّققراعاِظ السِّ  

؛ فهقل إلحقٍد أن يتصقاََّر أنَّ    كقق عنهقا..  واملالحِم والِفَتِن االجتماعيَِّة العت  

النَّ َّ وأهَل بيِتِه الواهرين )صلَّى اهللن عليِهم( يرحاا هذا العقدَد الضقخَم مقن    

أخباِر العالماِظ من دوِن ضاابطَ فكريٍَّة وشرعيٍَّة ُتعنُي املنسَتهِدَ  بها للاصاِل 

 الصِّراِ  املنستطيما فال يتصاَُّر ذل َ إال كلع جاهٍل بِّهداِف الدِّيِن الطيِِّم يف إىل

 هذِه احلياِة.

إنَّ اإلسالَ  ديٌن كامٌل   يكتِف بتبليِا رسالِة الغْيِب اإلَيَِّة لألمَِّة مقن دوِن     

 ،ويف أن يضَ  َا منه اً فكريَّاً واضحاً لوريطقِة فهِمهقا وتوبيِطهقا علقى الااِقق     

َۡهلَِكََّمۡنََّهلََكَّ.. كيفيَِّة االستضاءِة بِّنااِرها الغيبيَِّة يف ليالق الِفَتِن املنظِلمِة  ِ ّل 
ََّعۢنَّبَي َِنة  َََّّعۢنَّبَي َِنة َّ ََّمۡنَََّح   . (1) ٤٢... َوَيۡحََيَٰ

كثااً مقا دعقاا املنقممننَي املننَتِظقريَن      إنَّ أئمَّتنا الواهرين وُزبَدُة امَلخض

إىل ضقققرورِة أن يفَتحقققاا قلاَبُهم،وُيَاجِّهقققاا أفكقققاَرُهم إىل دالئقققِل الظُّهقققاِر     

الشريف وعالماته، لرْصِد حركِة الااِقِ  باعٍق وِدقٍَّة، ُمَحذِّريَن مَن االنق الِق  

،ال سقيَّما تلق َ    ِّوراَء راياِظ الضَّالِل العت ختُرُج قبَل رهاِر اإلمقاِ  املهقد  

العت تتمسَُّ  بشعاراِظ الّديِن، ُمَتسقتِّرةً بامِسِه؛لَتصقواَد اجلقاهلني بالعالمقاِظ     

 واملنااصفاِظ احلطيطيَِّة اخلاصَِّة بياِ  الظُّهاِر املنباَرِك...

 
                                                 

 ( سورة األنفال.1)
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 ُشُبهاٌت أخطُر من ةْرِب السَّيف:    
اخلاياِة واملننحِرفَِة املبثافِة تورََّق بعُض الكنتَّاِ  لبعِض املفاهيِم واالنتطاداِظ 

االنتطقاداُظ علقى قسَمنِي سقل      املنعاِصقَرة،وهذهِ  يف بعِض الكتاباِظ املهدويَِّة

تعقرََّض َقا    العقت  السَّقلبيَّةِ  وإ ابق،وحنُن نتاافُ  م  االنتطاداِظ اإل ابيَِّة دوَن

لطصقاٍر يف اسقتيعاِ    لعقلَّ ذلق  كقان مقن دوِن سقاِء قَْصقٍد أو       ققق   بعُض الكنتَّاِ 

والعقت تناَولَقِِّ اإلخبقاَر الغيبيَّقَة املنسقتطبليََّة لعالمقاِظ رهقاِر بطيَّقِة اهلِل          ققق  املَوْلَب

،وهق يف الااِقِ  ُشُبهاٌظ أخوُر على الشَّريعِة مقَن الوَّْعقِن بالرِّمقاِ     اإلعظِم

 !!والضَّرِ  بالسعياف...

الكنتَّقاِ  ققق العقت سقنتعرَُّض َقا بُشقطاِقها       ولعلَّ هذه الفكرةَ السَّلبيَّةَ لبعِض 

الثَّالفِة قق منشمها الفكُر التشكيكق الوقارىء علقى السَّقاحِة الشقيعيَِّة،فتِّفَر بهقا      

بعُض اإلفراِد دون تِّمٍل وتعمعٍ ،إذ ال يتِّفر باملتشقابه إال الضقعيُف،وال يعقاُ     

حيحة،واجلََهلَةن بِّصققاِل علققى ُبحققاِر الشعققُبهاِظ إال الصِّققغاُر يف العطيققدِة الصَّقق    

الشَّريعة هم أولا َ اَََمُج الرععاُع العذيَن مييلاَن مَ  كلِّ ريٍ  وَينَعطاَن مَ  كقلِّ  

. (1) نققاع ،إنَُّهم كفَققْرِخ الققبطِّ يعامققاَن علققى ِشققْبِر مققاٍء    فققرخ الققبطَ عققّاا       

اإلعمققى   فِّةلَققُب كققاارِث الشِّققيعِة العققت ُتصققيُبُهم يكققاُن مصققَدُرها التَّطليققدُ       

                                                 

( مَثل شعيب معناه: أنَّ صغرَي البّط حنَي والدتِه يعوُم على وجِه املاِء تقليدًا ألّمِه ولكّنُه ال ُُيِسُن 1)
 السباحة فيغرق.
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لآلخقريَن مققن دوَن درايقِة وِرعايققة؛ويرِجُ  السَّقبُب يف ذلقق َ إىل انعقداِ  التعطققى     

 والَاَرِع لدى همالِء اجلََهلَِة فَتَتطاَذفنُهم نَ عاُظ الشَّهاِة وَنفَثاُظ الشَّيوََنِة.

 وهمالِء احلْمطى ُتْسِكُرهم الطداَسةن العمياُء لكلِّ بعيٍم ديقيّن أو سياسقّق ال       

ُيحِسُن معرفَة أحكاِ  اهلِل تعقاىل وعطائقِدِه مقن كتاِبقِه تعقاىل وُسقنَِّة رسقاِلِه وآلقِه         

، وال يكاُد ُيحِسُن االستدالَل علقى َمولَقٍب عطيقد و أو    )صلااُظ اهلِل عليهم أمجعني(

ِفطهقو إال  ا يتاافقُ  مقَ  ن عقاِظ نفِسقِه ورةبقاِظ املنخقاِلفنَي لوريطقِة أهقِل بيقِِّ          

؛وهق مصيبةمب ُعظمى على الدين بسبِب جهِل قادته والوَّهارِة الِعْصَمِة

من أنصاِف العلماء املرتبعني على كرسقِّ ال عامِة الدينيَّة، يتصرَّفان بطدراتها 

املعنايَّة واملاديَِّة بال حسيٍب ورقيٍب، بل ال يسمحان للعاِ  احلكيم أْن ُيَاجِّقَه  

ُاه اإلذالَل والتنطققيَص مققن جهلققتهم إلققيهم عتابققاً أو تصققحيحاً وإال كققاَن مصقق

 !!وجالوبتهم املستعدين لطتل آبائهم من أجل الدراهم والدنانا...

 َعوٌد على بدء:
أشرنا سابطاً إىل أنَّ أحَد العلماِء ِمقَن الكنتَّقاِ  املعاصقرين ققد سق ََّل بعقَض       

السققلبياِظ علققى عالمققاظ الظهققار الشققريف،لكنَّها شققبهاٌظ خوققاةمب توققيُ        

باملفهاِ  العا  لالنتظار الشريف من أساسِه،لذا استدعى منَّا التنبيُه والتحقذيُر  

م َنَّ.. ودفُ  املنْنكَِر العطد  اجلااحنق باحلن َِّة والدليِل على قاعدِة  َّيَك  ِِلََل 
مِل َّ مَدَّٱلر س  ُۡ ُۢةََّب ج  َِّح  َّٱَّلل  ؛وهقا حنقُن نسق ُِّل أربعقاً مقن       (1) ١٦٥... لِلن اِ َّلََعَ

                                                 

 ( سورة النساء.1)
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ُبهاِتِه َحقْاَل عالمقاِظ الظَّهقاِر املبقاَرِك مقَ  التَّعطيقِب عليهقا الستاصقاَا مقن          ُش

 . )سالُ  اهلل عليهم أمجعني(جذوِرها بعاِن اهلِل سبحانه وفَْضِل احلنَ ِج الواهرين 

 الشُّبَهُة األوىل:  
ِة هقا  تشكيكنُه بقدائرِة أخبقاِر املنسقتطبِل؛ُمدَِّعياً أنَّ مصقدَر إخبقاراِتِهُم الغيبيَّق      

اخِلقق ةن الذَّاتيَّققةن بققاملن َتَمِ  اإلسققالمقِّ،من دوَن أن يكققاَن للغْيققِب اإلَقققِّ تققِّفٌا  

علققى ِعلِمهققم بالعالمققاِظ واإلخبققاراِظ الغيبيَّققِة،ما يعققين يققروَء الَبققداِء علققى    

إخباراِتِهم،وهققذا بالتَّققالق يققمّد  إىل الَعَبققِث يف البحققِث عققِن العالماِظ،بققل      

التَّشقريِ  اإلَققِّ القت دلَّقِّ عليهقا ماقاُظ بقل آالُف اإلحاديقِث          الَعَبِث حِبكمقةِ 

الغيبيَّققِة الققت ُتسققهَِّل عمليَّققةَ االسققتهداِء بهققْدِيها واالسققتفادِة منهققا يف ِخَضققمِّ       

 الصِّراعاِظ السِّياسيَِّة والِفَتِن الدِّينيَِّة واإلجتماعيَّة....

ِل املَرويَّققِة عققن الققن ِّ وأهققِل   لطققد صققنََّف صققاحُب الشعققبهِة أخبققاَر املنسققتطبَ    

 من حيُث املصدِر إىل دائَرتْين   بيِتِه

 دائرةن التَّاقيِف؛ وهَق اإلخباُر الغيبيَّةن العقت يرويهقا رسقاُل اهللِ   :(األوىل)

عن آبائِهم عن رساِل  عن ج ائيَل عِن اهلِل تعاىل،ويرويها أهُل البيِِّ

 .اهلل

ــة) وهقققق اإلخبقققاُر الغيبيَّقققةن الصَّقققادرةن عقققن القققنَّ ِّ     دائقققرةن اخِلقققَ ِة؛ :(الثَّانيـ

؛ حبنكققِم معققرفِتِهُم الدَّقيطققة وِخقق ِتِهُم   أو عققن أهققِل بيِتققه  اإلعظققم
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الذَّاتيَّة بالظُّروِف واإلحااِل اخلاصَِّة ُ  تمعقاِتهم فقمَّ باآلفقاِر والنَّتقائِج املنرتتِّبقِة      

 .(1)عليها يف املنستطبل

َمُهم علقققى حنَقققاين  تقققاقيفق  وذاتقققّق،واإلوَُّل ال   إنَّ علقققاوبتقريـــٍآ آخـــر

 عِن املنراِد، خِبالِف الثَّانق. (2)يتخلَُّف

والدائرةن الثانية الت اْعَتِطَد بها املنشكِّ  هق عنُي الشعْبَهِة القت اعتطقد بهقا       

العلَّامققة حممَّققد صققادق الصققدر وابققن عمِّققه السققّيد حممَّققد بققاقر الصققدر الطققائلَنِي   

نيققة  صققيل اإلمققا  احلن َّققة الطققائم )سققال  اهلل عليققه( العلققم ِمققْن خققالل    بإمكا

 اكتساِ  اخِلْبَرِة الطياديَّة خالل ةيبته املطدَّسة.

 يرد عليه بالوجوه اآلتية:  
ــه األو (: إىل قسققمني   التَّطسققيِم الثعنققائقِّ ملَصققدِر علققاِمِهم   إنَّ )الوج

الطاَل بقِّنَّ التَّطسقيَم ُيمِكقُن     عاد  ؛ يستل ُ اآلَخُر إعِتبار   أحُدُهما تاقيفق  و

ختلُّفنققُه عققن ُمققراِدِهم وإخبققاراِتِهم بطرينققِة ِسققياِق كالِمققِه يف حبِثققِه عققن عالمققاِظ   

ِم  الظُّهاِر بطاِله   طاا كااا ا  حر ا  نم لو الم ارَّاا ل وِّاا ساتنمح  إَِّّاا  إنَّ األئَِّّ
إخباراِظ ما سيطَُ  بقِل الِعْبقَرةن  قا وقَق ...     ؛ ما يعين أنَُّه ال فائدةَ ب وِّا  شمام...

فإن كاَن يريُد هذا املعنى، فطقد وققَ  يف َمحقذوِر فْصقِل الِعصقَمِة عقن أققااِلِهُم        

                                                 

 الطبعة اإللكرتونية. 15( )دراسة يف عالمات الظهور( ص1)
ملراد، بدعوى وجود روايتني يتخلَّف عن ا مرتضى العاملي ( حىت العلم التوقيفي عند السيِّد جعفر2)

تدالِن على إمكانية تعلق البداء يف احملتوم، وهاتاِن الرِّوايتاِن مها رواية محران وروايُة داود بن أيب القاسم 
 .106راجع كتابه )دراسة يف عالمات الظهور( ص 
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الغيبيَِّة املنسقَتطَبليَِّة، إمَّقا إلنَّهقا إخبقاراٌظ تكاينيَّقةمب حْمضقةمب، وإمَّقا إلنَّقُه ال يرتتَّقُب          

ارجقةمب عقن ِنوقاِق التَّبليا،وهقذا كنلُّقه ةقُا       عليها حكٌم شرعق ، وإمَّقا إلنَّهقا خ  

صقحيٍ  السقِتل اِمها العبثيَّققة يف أقااَم،وتكقذيِبِهم يف مقا يطالان،ووصققفهم     

 !!)صلااظ ربق عليهم( بالتَّطاعِل على اهلِل تعاىل بغِا علم...

ترتعقِب أحكقاٍ    ُمضافاً إىل أنَُّه ليَس مثَّةَ فصٌل بنَي إخبقاراِتِهُم التَّكاينيَّقِة وبقنَي    

شرعيٍَّة عليها،كما أنَُّه ْ  َيثُبِّ بقدليٍل ُمعَتقٍ  عطلققو أو نطْلققو أنَّ إخبقارتهم ال      

 .(1) يرتتَُّب عليها ُحكٌْم شرعق،وقد أفَبْتنا ذل َ يف بعِض ُبحاِفنا

  دائقققرةن خققق ِتِهُم الذَّاتيَّقققِة بقققالظُّروِف واإلحقققااِل اخلاصَّقققِة  (ني)الوجـــه الثـــا

ِهم ال ُتخاِّلنُهُم الطندرةَ على التَّنبعم بالغْيِب املنسقَتطبلقِّ مهمقا أوتقاا مقن     ُ  تمعاِت

ِخْبرٍة وِدرايٍة بظنروِف ُم تمعاِتِهم، فإنَّ ذلق َ ال يطتضقق بالضَّقرورِة معقِرفََتُهم     

درٍة بالعااِلِم الغيبيَِّة املنسَتطبليَّة؛إلنَّ املعرفةَ املذكارةَ حباجٍة إىل إعانقٍة إَيَّقٍة وقق   

ربَّانيَّققة... فققاخِلْبَرةن الذَّاتيَّققةن لكققلِّ شققخٍص حمققدودةمب ال ُتخاِّلنققُه التَّنبعققَم باملنسققَتطَبُل، 

فمثالً ِخْبَرةن اإلنساِن ب يٍد أو ُعمرٍو وما سقيكاُن عليقِه مصقُاهما، ال تسقَتلِ ُ      

 معرفَتُه  ا سيموُل إليِه أمُرُهما من خٍا أو شّر وما شاَبَه ذل .

اً إىل أنَّ مصققدَر اخِلقق ِة الذَّاتيَّققِة ال خيلققا مققن حنْققَاين  الققذَّاُظ أو املَققَدُد ُمضققاف

اإلَققّق، فققاإلوُل يتوققرَُّق إليققِه اخلوققِّ إذا   يكنققن َمطرونققاً بققالتَّافيِ  اإلَقققِّ       

                                                 

للدراساِت  الطاهرة نشر مركز العرتة؛ )شبهُة إلقاء املعصوم يف التَّهلكة ودحضها(جزءانأُنظر كتابنا:( 1)
 .والبحوث
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معصاماَن ُمسدَّدوَن وُمَافَّطقاَن   واللُّوِف الصََّمدانّق،وحيُث إنَّ أئمَّتنا

اخلوِِّ إىل ِخ ِتِهُم الذَّاتيَِّة املنستمدَِّة مقن النَّحقِا الثَّانق؛عَنْيقُِّ     فال ُيمكُن تورعُق

 بِه املَدَد اإلَقَّ لِسَعِة قابليَّاِتِهم وشدَِّة يهارِة ُنفاِسِهم وذواتهم.

أنَّه إذا كان َمْصَدُر اخِلْبَرِة الذاتيَِّة ها نفُس الذاِظ  ا هق قق وبطو   ويؤّكد لل :  

ها قق فها خمالٌف للدليِل العطلققِّ الطوعققِّ القداِل علقى أنَّ القذاِظ      النظر عن ةا

من احملدفاِظ واملعاليِل احملتاجة إىل العلَِّة املبطية إلفاضِة العلقِم الغقيّ  عليهقا؛    

إذ ال ميكُنها بنفسها التنبُم بالغيِب،فالعلَّة هنا هق املقدُد اإلَققِّ لتلق َ الطلقاِ      

علَِّة ال ميكُن لتل  اإلرواِ  اإلخبقاُر عقن املغيبقاِظ مهمقا     الواهرِة، فِمْن دون ال

عققال شِّنققُقها وَسققَما مطاُمها...فققالطاُل بققِّنَّ إخبققاراِتِهم ُمرتشِّققحةمب مققن ِخققَ ِتِهُم   

الذَّاتيَّققِة بققاملعنى العققذ  أشققرنا إليِه،يطتضققق اإلصققابةَ دائمققاً دوَن ختلُّققٍف؛إلنَّ      

علققى ذواِتِهققُم الوَّققاهَرِة،فال معنققى حيناققٍذ    مصققدَرها املَققَدُد اإلَقققع املنرتشِّققُ     

للتَّشكيِ  بِتلكنَم اإلخباراِظ الغيبيَِّة حب َّقِة أنَّهقم أرادوا رْبقطَ النَّقاِس  قا وققَ ،       

و  ُيريققدوا رْبققطَ النَّققاِس  ققا سققَيطَ ... فكققِّنَّ صققاحَب الشعققبهِة أراَد أن ُيقق ِهَن  

الققت  طَّطَِّ،وأمَّققا مققا   يتحطَّقق   لآلخققريَن ِصققحَّةَ بعققِض إخبققاراِتِهُم املاضققَيِة

فيكاناَن قد أخوَِّوا بتشخيِصه بسبب يقروِء البقداء يف إخبقاراتهم،أو بسقبب     

خقق تهم الذاتيققة بققالظروف واجملتمعققاظ قققق حسققبما ادَّعققى صققاحب    الشققبهة   

قققق،ويف كققال احلققالني، سققاف يتخلَّققُف )أ   الققذ    يتحطقق ( عققن ُمققراِدِهم  

ر ما ال خيفى على امللَتِفِّ وقد أشرنا إليها أعاله...وفيه ِمَن احملاذي 
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ما ذكََرُه صقاِحُب الشعقبَهِة ال دليقَل عليقِه مقن كتقاٍ  أو نقصو         (:ثالث)الوجه ال

مِّفاٍر،واليعقققدو كاَنقققُه ادعقققاءل حمضقققاً ال يعضقققده شقققاهٌد أو دليل،واإلخبقققاُر  

ُتعاِكُسُه، والعَ ُب منه كيَف ةضَّ الوَّْرَف عنهقا أو أنَّقُه   يقتفوَّن إليهقا؛إلنَّ     

ِّ علقى أنَّ كقلَّ مقا ُيلطناَنقُه إىل النَّقاِس مقن       اإلخباَر املنتااِترةَ الصَّرحيةَ عقنُهم دلَّق  

 علاٍ  قق  ا فيها من إخباراِظ الغْيِب ققق إنَّمقا يْرُووَنقُه بالااسقوة عقن القنَّ ِّ      

عن ج ائيقَل عقن اهلِل عق َّ امُسقه تقارةً، وَيْرووَنقه مباشقرًة عقن اهلل تعقاىل تقارةً           

ختقرُج مقن دائقرِة العلقاِ       أنخرى بالعلم احلضار  الفعلق... فعلاُمُهم كلُّها ال

مقن اهلِل   (1) اإلَيَِّة التَّاقيفيَّقِة، مقن هنقا جقاَء يف اإلخبقاِر الكقثاِة أنَُّهقم حمقدَّفانَ        

علقاَمُهم أرققى مقن     ، بقل إنَّ (3) ومعُهم روُ  الطنْدس (2) تعاىل وأنَُّهم ُمسدَّدوَن

ِهمُ العلقَم اللَّقُدنقَّ   حيُث دلَّقِِّ اآليقاُظ واإلخبقاُر الصَّقحيحةن أنَّ لقدي     ذل َ كلِّقه، 

 ،مَعلَِّم القنَّ ِّ ماسقى   العذ  خصَّ بِه اهللن تعاىل العبَد الصَّاِلَ  اخلْضر

وقققد قققصَّ علينققا الطققرآُن الكققريِم آياِتققِه الدَّالَّققِة عليققِه بطاِلققِه عقق َّ وجققلَّ ُمخاِيبققاً  

ِۡد َّ رسالَُه ماسى بن عمقران   َِادِفَآَّفَ ََجَد ََّع ِۡنَِّع َّرَۡۡحَة َّ َّم  ِۡنَِّعنِدفَاَََّّء َتۡيَنَٰه  م 
ف اَِّعۡلم َّ َِّمنَّل   ما٦٥ََّّاَّوََعل ۡمَنَٰه  ل َِممِنَِّلم  َُ نَّت 

َ
َّأ ن مَكَّلََعَ  ُ ِ  َِّ

َ
ََّهمۡلَّأ َٰ َٰ م  ََّه َشَّل  ََ قَما

ل ِۡمَتَّر ۡشد َّ ََّصۡب ٦٦ََّّ َّع  َّإِف َكَّلَنَّتَۡسَتِطيَعََّمِِعَ ََ ََّمماَّلَمۡم٦٧ََّّاَّقَا َٰ َّلََعَ َوَكۡيَفَََّّۡصِب 
                                                 

هو من يتلقَّى عن اهلل تعاىل باإلهلام  -بفتح الدال  -. واحملدَّث 270ص 1( راجع )أصول الكايف( ج1)
 أو العلم احلضوري.

 .273ص 1( )أصول الكايف( ج2)
 .271ص 1( نفس املصدر ج3)
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َِّ ِۡطَّب
ۡب ََّت    ، وبطاِلِه تبارك وتعاىل حاكياً عِن وليِّقه اخلنضقر   (1) ٦٨اَّهِۦَّخ 

 ..َّ ۡلرِي
َ
َشََّعۡنَّأ ۡلت ه  َُ  . (2) ٨٢... َوَماََّف

ف اَِّعۡلم َّ فطالنُه تعاىل  َِّمنَّل   َشََّعمۡنَّ وقالنقُه     ٦٥اَّوََعل ۡمَنَٰه  ۡلت ه  َُ َوَماََّف
ۡلرِي َّ

َ
وأنَّ كقلَّ مقا يفَعلنقُه إنَّمقا     ع َّ وجقلَّ لقُه،  لى تعليِم اهلِل داللةمب واضحةمب ع  أ

فكنقلع  ُث إال عن أمقِر اهلِل عق َّ وجّل،  ها عن أمِر اهلِل تعاىل، فال يفعُل وال ُيحدِّ

فبوريققٍ   فإذا َفُبققَِّ هقذا للِخْضققرِ مميَّققدةمب بقالاحِق اللَّققُدنِّّق،  أفعاِلقِه وأقااِلققهِ 

تبققاِر أفَضققِليَِّتِهم علققى اخلضققِر ،باعأوىل ُيثبققُِّ للققنَّ ِّ واإلئمَّققِة اإليهققاِر

، لكقاِن اإلئمَّقِة )صقلااُظ اهلِل علقيهم( نفْقس      وعامَِّة اإلنبياِء واملنرَسلنَي

بنصِّ آيِة املنباهلة، وإلنَّ النَّ َّ أفضُل اخللِْ  ورمحةمب للعالَمني، فمقا   النَّ ِّ

فقإذا مقا كقاَن علْقُم     ، فَبَِّ للنَّ ِّ هقا بعيِنقِه فابقٌِّ إلهقِل بيتقِه الوَّقاهرينَ      

من لدن حكيٍم عليٍم وليَس من ِخ ِتِه الذَّاتيَّة، فكذا علقُم القنَّ ِّ    اخلضِر

من لدن حكيٍم علقيم، ولقيَس مقن ُخُبقراِتِهُم      اإلعظم وِعرتِتِه الوَّاهرِة

َخققَرَق  الذَّاتيَّققة،واملنالِحظن آليققاِظ سققارِة الكهققِف َيققرى كيققَف أنَّ اخلضققَر  

ِمقِه الغقي ِّ أنَّ َمِلقَ  ال َّمقاِن كقاَن يْسقوا علقى كقلِّ سقفينة، وهقذِه           السَّفينةَ لعلْ

سفينةمب ملساكنَي،أحَدَث عْيباً فيها كق ال يُِّخَذها املَِل ن، وكذا ملَّا قَتَل الُغقالَ ،  

لعلِْمِه الغي ِّ أنَّ أباْيِه ُممِمَنان فَخِشَق إن كُبَر هذا الُغالُ  أن ُيرِهَ  أهلَُه ينغياناً 

                                                 

 ( سورة الكهف.1)
 ( سورة الكهف.2)
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وكذا ملَّقا أققاَ  اجلقداَر املنَت لْقِ َل لقَيْحفَظَ  َتقُه كنق اً        فْراً فِّراَد أن ُيرحيَُهما منه،كنو

لُغالَمنِي يتيَمْيِن،وكاَن أباُهما صاِلحاً وُهما سيكاناِن علقى خقا، فقِّراَد ربعقُه     

بقِه   ِِّأن يبلنغا أُشدَُّهما ويسَتخِرجا كن ُهما رمحةً من ربِّقِه... ذلق َ الغيقُب املنَتَنبَّق    

فعقَل مقا فَعقل    وققد   فإذا ما كقاَن هقذا شقُِّن اخلضقرِ    عن أمِر اهلِل ع َّ وجلَّ،

فكيُف ها شُِّن مِن اختاَرُهُم اهللن تعاىل َحَملةً لرسقالِتِه ومْعقِدناً   بِّمِر اهلِل تعاىل،

لَاْحِيققِه وساسققةً لِعبققاِده، وُوالةً علققى ِبققالِده، فققال يِصقق ع سققاعتِاٍذ أن نتصققاََّر    

التَّحققرعكَ يف إيققاِر ُخُبققراِتِهُم الذَّاتيَّققِة وهققم أئمَّققةن اَنققدى وُخقق َّاُن الِعلْققِم     حبطِِّهققُم

، وكقلع مقا   وَحفَظَةن السِّرِّ، وكلع ما ينوِبُ  عليِهم ينوِبقُ  علقى رسقاِل اهللِ   

مَّۡ.. عنَد رساِل اهلِل ها عنقَدُهم   َسمك   ُ ف
َ
َسَناََّوأ  ُ ف

َ
وحيقُث إنَّ اهللَ    (1) ٦١ َوأ

َّ.. تعاىل ن َّه رسالَُه الكريَم عِن التَّطَاعِل ِمن عنِدِه إلنَُّه معصا   َّٱَّلل   َماَّي رِيد  إِن 
ۡمََّتۡطِهمي َّ ِمَرك  ۡهَلَّٱۡۡلَۡيِتََّوي َطه 

َ
َّٱلر ِۡجَسَّأ م  وإلنَّقُه أيضقاً     (2) ٣٣اَِّّل ۡ هَِبََّعنك 

َّ ََّعممِنَّٱلَۡهممَ ىن مم ٣ََََّّوَممماَّيَنِطممق  ََّّإِۡنَّه  َّوََۡحرَّي مم ََحَٰ ، ويبيعققةن  (3) ٤إَِّل 

َولَۡ َّ ُمن َّهةمب من التَّ ايف عِن احلطيطِة  طتضى قاله تبارك وتعاىل املعصاِ 
قَاوِيمِلَّ

َ
َضَّٱۡۡل ُۡ ََّعلَۡيَناََّب ََ َّبِمٱّۡلَِمِي٤٤َََّّتَق   َخمۡ فَاَِّمۡنمه 

َ
٤٥ََََََّّّّّۡل َنماَِّمۡنمه  ُۡ َّلََقَط ث مم 

 . (4) ٤٦ٱلَۡ تَِيَّ
                                                 

 ( سورة آل عمران.1)
 األحزاب.( سورة 2)
 ( سورة النجم.3)
 ( سورة احلاقة.4)
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بهقذِه الدَّرجقِة مقَن التَّسقديِد اإلَققِّ حبيقُث ال        اإلعظقم  النَّ ع وإذا كاَن

ينوققُ  قققق ولققا بكِلَمققٍة قققق إال عققن سققابِ  تصققميٍم إَقققو لعبققِدِه الرسققاِل اإلعظققم  

، فكيَف َ ن كاناا َ ثاَبِة نفِسِه وروِحقِه الّتقق بقنَي جْنَبْيقها!     احلبيب ُمحمٍَّد

لاا على اهلِل تعاىل ما ال ُيمِكقُن أْن يطالَقُه اهلل تبقارك    فَهل ُيحَتَمُل حبطِِّهم أْن يطا

وتعاىلا، وهل ُيحَتَمُل يف حطِِّهم أْن ينِوطاا  قا   يكنقن مقن وحقِق اهلِل تعقاىل      

 وناِر تسديدها!.

تهدُف هذِه الشعبَهةن إىل التَّشكيِ  بَهَدفيَِّة العالماظ،مدَِّعياً  الشُّبَهُة الثَّانية:

و  ، ققا وقَقق َ  ،أ  رَبونانققا باملاضققق  اإلئمَّققةَ اإليهققارَ صققاحُبها أنَّ 

  ا سيطَ  .  ،أ يربوانا باملنستطبِل

ليَس مثَّةَ فائدة ُتذكَُر للعالماِظ إال بعَد  طُِّطها يف الااق ، أمَّا  وبعبارٍة أخرى:

قبَل حصاِلها يف ررِف الااِقِ  فليَس مثَّةَ دوٌر إ ابق  َقا يف حيقاِة اإلمَّقِة لقذا ال     

صاااارلم ارِهاااا دل رااااع ارإَّ اااارثلل  لااااِ طااااا ساااات  ح و  يصقققق ع حسققققَب تعققققباِه  
ٌ  طاا  ااابا ارنبتاارل راا    اا   نم رهااا األُاارح ارَِّلاا تح رااع ارَّتاا ل ارَّااا ل     طح اااٌ 

ِم    ح  رم  َّقح  دايم  طا اراتبلهلم ها  سانتلِّلها إٌ  األخباالل  طا م  رالساإاادةل  طِاا ٌ  َُِّّ صا ت ل
ِل  و ا م  شا  ل ار ما م و رتاداع د لح  ِل  راع طابك لٌ  اا  طااا وات م  ارِّحنالُما   مشماامم  طاا  وات م  اررو ا ا

 . (1) األسا  ابا  لِ  م مطحقح     وقل  اإل ِّانح      نح  رل الو

                                                 

 املنشور يف اإلنرتنت. 28( )دراسة يف عالمات الظهور( ص1)
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طاا كااُ ا  ر ا  نم لوالم ارِماا ل وِّاا ساتامنممح  إُاَّهحام وقاَل يف َماِضٍ  آخر  
ااا  شماامم  ط ااِ رتحااِ ل م   إَِّّااا وِّااا  شااممأ   ه  ُاَّهحاام  ر اا  نم رلَّااا ل  ن   ااإات  ا طَِّّ

اامم  ار الائمم رتِّاِ مهحمح ارتنات و    ا مبم ارهلِّم ِم ار ثاا  نل وهلامح األطارو   م    مهاا م رهحام جارا
 اررثكاااا نل إرااااِ ار اااا و  اإللاباااااُّل ار ااااا اعو  ار ثاااا  ل و ونائاااا ل ارِّ ااااترةل  لائلاااا لاا... 
ِل اإلج اااان  راااارِّمَل تح إهن اااا   ن  ح اااهلمم طاااا  شمااامم راااع و  ااا ل األطمااارل  لرااامل دلىااا

ِ و  رتاقل  ار ث  لل  اإللاباُّل وارنائ ل  وارنتادةل إرِ طح إ ى    لِ   كثرم جت    َِّ   را لتَّ
اا ح رااع اإلُ ااانل ارِّح االلمل ارِّل اا م طاا م  ِل  ارِّل اا ح طاا م ار َااافو   ح ِّو ِل و َّاا ار ثتاارح طاا م ار
ِل و اارو طااا رتهااا  ِل رت اات م رااع للجاااتل اإلطاطاا ار ثاا  لل وارِّ ااَّ رتَِّل  اإلج ااا ل واررَّشاواا

...ط  ط اُن  كرو طا احِّثاولحقح رع طِا ل ار ركِل  ار ِّرل  ا  . (1) ر ثل كل  ارِّ شفل

 وفيِه من مواِرِد اخَلَلِل مبا ال َيخفى على العاِلم الَفِطن بالوجوه اآلتية:
رْبققطن النَّققاِس  ققا َوقَققَ  ال  ققا سققَيطَُ ..  ُيلغققق دوَر    دعققااه يف )الوجــه األو (:

العالماِظ العت   تَتحطَّْ ، ما يعين َعَبثيَّةَ وروِدها يف اإلخباِر والرواياظ بهذا 

الكَقققمِّ القققااِفِر، وبالتَّقققالق تكقققذيب املخققق ين عنهقققا وعقققدِ  االعتطقققاِد بهقققا        

املنسقققتطبل،تبونُل حيناقققٍذ  رأساً،حاِضققراً وُمسقققتطبالً،وعلى فقققْرِض  طُِّطهقققا يف 

دعاى رْبِط النَّاِس  ا وقَ  قق َ عنقى أنَّ مقن مقاَظ ال َيصقُدُق عليقِه أنَّقُه ُرِبقطَ  قا         

مضى، فُيصِبُ  االنتظاُر َعبثيَّاً يف حطِِّه قق ال  ا سقَيطَُ  إلنَّ وقاَعهقا يف املنسقتطبِل    

َمن ماَظ مقنُهم وكقاَن ُمنَتِظقراً     يكاُن خاصَّاً َ ن كاَن حيَّاً مَن النَّاِس وال تشُمُل
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َا،فال ُيثاُ  على االنتظار... م  أنَّ انتظاَر ما سيطُ  وتاقَ  إمكاِن  طُِّطها يف 

املنسقققتطبِل لقققُه آفقققاٌر إ ابيقققة، منهقققا رْبطن النَّقققاِس بَيقققاِ  الظُّهقققاِر الشقققريف         

رهقاَرُه يف كقلِّ    وصاحِبه،فِّنَِّ حينما تشتاُق إىل حبيِب َ املنساِفِر فإنَّ َ تَترقَُّب

 حلظٍة وحني، بل ي داُد شْاقن َ إليِه كنلَّما قَُرَ  ماِعُد رهاِرِه...

فرَتقُّققُب العالمققاِظ ي يققُد حالققةَ الشَّققاِق والتَّققيطُِّظ والتَّقق وعِد  ققا ُيرضققق الفققرَد   

 املننَتظََر قدومه وُيطرُِّ  إليه.

وا رْبقطَ النَّقاِس  قا    أراد دعقاى أنَّ اإلئمَّقةَ الوقاهرين    )الوجه الثاني(: 

َوقَققَ  ولققيَس  ققا سققَيطَُ  ُم ققرَُّد تطَققاعٍل بققال دليققٍل وبرهققاٍن،فلم َيققْذكنر صققاحُب    

 الققدَّعاى دلققيالً واحققداً علققى ُمققدَّعاه،وحاَل الققدََّوراُن بققنَي أْن يكانققاا  

أرادوا رْبققطَ النَّققاِس  ققا َوقَققَ  ال  ققا سققَيطَُ  وبققنَي رْبِوِهققم  ققا وققق  وسققيطُ ،فإنَّ  

اإلصَل االحتيايّق يطتضق االعتطاَد باإلمِر الثَّانق؛ أ    قا سقَيطَُ  علقى أققلِّ     

تطدير،كما أنَّ الطََدَر املنَتَيطََّن من َتَرقُِّب العالماِظ ها أن يكاَن الرَّْبطن  ا سقَيطَُ   

إال الستل اِمِه االنتظاَر العذ  أكََّدْظ عليِه اإلخباُر الشَّريفة، وال يقتمع االنتظقاُر   

أرواحنا من خالِل ترقُِّب احلااِدِث الدَّالَِّة على قنْرِ  فََرِج بطيَِّة اهلل اإلما  املننَتظَِر )

 ،فال َّاِئُد عِن الطََدِر املنتَيطَِّن َمشكاكمب فيه، فاإلصُل َعَدُمه.لرتاِ  مطدمِه الِفداء (

هق ما دلَِّّ علقى   ما ادَّعاُه صاحُب الشعبهِة قق من أنَّ العالمةَ )الوجه الثالث(:

ما َوقََ  ال ما سَيطَ  قق ُيخقاِلُف املعنقى اللَُّغقِا َّ واالصقوالحقَّ َقا القدَّالَّ علقى        

فاإلَفُر مقْدلاٌل عليقِه   ُء وليَس ما ُعِلَم بقِه الشَّققء،  أنَّها اإلَفُر العذ  ُيعلَُم بِه الشَّق
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(،فهققَق سققابطةمب علققى بصققيغِة الفعققِل املنضققاِرِع )َيعلَققُم( ال الفعققُل املاضققق )َعِلمَ 

معرفِة الشَّقِء لكاِنها دالَّةً عليِه قبَل وقاِعِه وليَس بعَده، فاملصقابيُ  املنقناةن يف   

اللَّيققل، وإشققاراُظ ينققُرقِِ السَّققيَّاراِظ والسعققفنِن ُتشققُا للُمسققَتنِا واملنسققَتهد  إىل  

 وجاِد َمطَصٍد لُه،وال تدلع على ذهاِ  املَطَصِد من أساِسه.

العالمققِة هقق معرفقةن مققا    لَّقِّ بعقُض اآليققاِظ الطرآنيَّقِة علقى أنَّ حطيطقةَ     وققد د 

َّآيَمَةَّ من سقارِة البطقرة يف قالقِه تعقاىل      248نظَا ما ورَد يف اآليِة سَيطَ ، إِن 
ۡلِ هِۦَّٓ ممَّۡ ـــأ  جالاظ  ــــ ل  ب ِك  ِمنَّر  َّفِيهََِّسِ يَنةرَّم  َّٱتل اب  ت  م  تَِيك 

ۡ
نَّيَأ

َ
أ  ؛  أ

أنَّ عالمةَ ُملِْكِه الطاِدِ  هَق أن يِِّتَيكنُم التَّاباُظ  ِْملنُه املالئكةن لكنقم فيقِه سقكينةمب    

من ربِّكنقم، فَبنقا إسقرائيَل كقاناا يَترقَّبقاَن املنسقتطبَل لَتحطُّقِ  هقذِه العالمقِة، ال          

 يف أنَُّهم كاناا ققد رأوهقا سقابطاً،ويمكُِّد ذلق َ فعقُل املضقارع املتصقِل بالضَّقماِ        

َّ م تَِيك 
ۡ
الدَّالِّ على اإلتياِن املنسَتطَبِلّق، فإذا  َطَّطَِّ اآليقةن املاعقادةن َقم      يَأ

ِيِهۡمََّء َيَٰتَِنماََّعِلماا أنَّ اهللَ تعاىل قد أدَ  وعَدُه َنم. وكذا قالنُه تعاىل   َسمُن 
ف مه َّ

َ
مۡمَّأ َّلَه  َ َِي  َّيَتَ َٰ ِسِهۡمََّحَّت   ُ ف

َ
ََّوِيَّٓأ ِِ ََُِِّّّۗفَّٱٓأۡلفَا ، وهقذا املعنقى    (1) ٥٣... ٱۡۡلَمق 

اللُّغا ع ال يفرِتُق بشقٍء عِن املعنى االصقِوالحقِّ العقذ  أكَّقَدظ عليقِه اإلخبقاُر      

الشَّريفةن مقن أنَّهقا احلَقَدُث القذ  دلَّ اخلقُ  الغقي ع علقى وقاِعقِه يف املسقتطَبل،          

 ويكاُن عالمةً على وقاِع َحَدٍث آخَر بعَده.

                                                 

 ( سورة فصلت.1)
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 اإلخباِر ما َوَرَد عن هشا  بِن ساِلٍم قال مسعُِّ أبا عبقِد اهللِ من هذِه 

قق   أوَّلِ فقق  صققّحةٌ صققّحتا : هُمققايطققال   اللَّّلققةِ آخِققرِ فقق  وصققّحةٌ اللَّّ

 مقققن وواحقققدةٌ السَّقققما،  مقققنَ :واحقققدةٌ،فطنلقققُِّ  كيقققَف ذل ا،فطقققال الثَّا ّقققة

 سقمِ َ  كقا َ  نمَق  يعرِفُهقا ، فطلُِّ  كيَف ُتْعَرُف هذِه مقن هقذها فطقال     إبلّ 

 . (1) تكو  أ  قب َ بها

 أ  قبقق َ  بهققا  سققمِ َ  قققد كققا َ  مققن  يعرِفُهققا  قالنققُه )صققلااُظ اهلِل عليققِه (   

إشارةمب واضحةمب على  ديِد مفهاِ  العالمقِة وأنَّهقا تقدلع علقى حصقاِل        تكقو  

احلَققَدِث يف املنسققتطبل، وأنَّ مثققةَ أفققراداً مققن املنَمحَّصققني الشققيعِة كققاناا يرتقَّبانهققا 

 بشَغٍف شديٍد.

ويميد ما تطدَّ  ما ورد يف روايةن ُبرارةَ حيث قال له  فَمن يعِرُف الصَّقاِدَق  

 أ َّق ُ  ويقولقو َ  حقديثَنا  يروو َ كا وا الذين يعرِفُ   ُمَن الكاِذ ا قال

 . (2) الصَّادِقو  املُحِقُّو َ أ َّهُمُ ويَعلَمو َ يكو   أ  قب َ يكو ُ

  اهلِل عبقدِ  إلبقق  قلُِّ قال  اجلرير  مسلمة بن الرمحن عبد خِ  ويف

املبِوققِل إذا كانتققاا،  ويطالققان مققن أيققن ُيْعققَرُف احمِلقق ع مققن     ياخبانققا النققاَس إنَّ

  قلُِّ  فما نردع عليهم شيااً، ققال   علقّهم؟  تردُّو  ما   فطال

 تكو  أ  قب َ بها مُ مناً كا َ مَن كا   إذا بها يُصد  ُ لهم قولوا  (3). 

                                                 

 .177( )غيبة النعماين( ص1)
 ( نفس املصدر.2)
 ( نفس املصدر.3)
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وصحيحةن حممَِّد بِن مسلٍم واضحةن الدَّاللِة على تعريِف العالمِة حبَسقِب مقا   

 ع مققاتٌ الققائمِ  قُقدَّا َ  إ َّ يطققال   أبقا عبققِد اهللِ ققدَّمناه،قال  مسعققُِّ  

قلققُِّ  ومققا هققق جعلققين اهلل ِفققداكا   للمقق منني   وجقق َّ عققََّ اللقق ِ مققنَ تكققو ُ

م  وجق َّ  عقََّ  اللق ِ  قولُ ذل َقال  ِۡل َ ف ك   خُقرو ِ  قبق َ  املق مننيَ  يعنق   َونَلَ

ء َّ  القائمِ ََّّبََِشۡ ََّوٱۡج م ِ ََّوَنۡقم   ِِ َِنَّٱۡۡلَمۡ  مِسََّّم   ُ ف
َ
ََّوٱۡۡل َِ َٰ ۡممََٰ

َ
ِمَنَّٱۡۡل م 

َِٰبِينََّ َِّٱلص  ِ  مُلقوكِ  مقن  اخلوفِ منَ بش ،ٍ يبلوهمقال    ١٥٥ َوٱثل َمَرَِٰت ََّوبَّش 

َّ  أسققعارِهِم بغقق ،ِ واجلققوعِ سُققلنا ِهِم  آخققرِ فقق  فقق  ٍ بنقق  ِممَنَََّّوَنۡقمم   م 
ََِّ َٰ ۡمََٰ

َ
مِسَّ  اليض   و ققٍٍ مقن   وقلَّةِ الت جاراتِ كسادُقال    ٱۡۡل  ُ ف

َ
  ٱۡۡل

 يقققَرَع مقققا ريْققق ِ قلَّقققةُققققال    ٱثل َممممَرَِٰت َّ  ذريققق   و ققققٍٍ مقققنَ مقققوتٌققققال  

َََِّٰبِين َِّٱلص  ِ  .  (1)القائمِ خرو ِ بتعجّ ِ ذل َ عندَ َوبَّش 

 وجققق َّ  عقققََّ اللققق ِ  مقققنَ تكقققو ُ  ع مقققات ٌوالشَّقققاهُد فيهقققا هقققا قالنقققهُ   

 َهَِّدٍة خلروِج اإلمقا  الصَّقاحِب   ؛أ  ال ُبدَّ من حصاِل عالماٍظ للمُق منني 

)صلااُظ اهلِل عليِه( وهَق ذاُظ أهداِف عطائديٍَّة وتربايَّقٍة ومتحيصقيٍَّة للمقممننَي    

لَيحيى َمن حيى عن بّينٍة وَيهلَقَ  َمقن َهلَقَ  عقن بّينقة، وإذا كانقِِّ العالمقاُظ        

الرَّكقائِ  ملفهقاِ     ذاَظ أهداٍف قق حسبما أفدنا قق فال ُبدَّ حيناٍذ أْن تكاَن من أهقمِّ 

وهقق   االنتظاِر بعقَد االعتطقاِد بإمامقِة املقاىل املعظَّقم احلن َّقِة بقِن احلسقن        

 ثابقققِة وجقققاِ  املطدَِّمقققِة لقققذيها،نظَا وجققققاِ  السَّقققفَِر ملَقققن َوَجقققَب عليققققِه        

                                                 

 .3ح 649( )إكمال الدين( ص1)
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احلّج،ووجقققاِ  تعلُّقققِم الطتقققاِل ملَقققن َوَجقققَب عليقققِه اجِلهقققاد؛إلنَّ َمقققن ينتِظقققُر    

ْن يرتقََّب أخباَرُه وتنطُّالِتقِه وكقلَّ حركقٍة تصقبع يف خانقِة رهقاِرِه       حمباَبه،عليِه أ

وقدوِمِه،وِبذا تنَدِفُ  تل َ املطالَقةن الشَّقنعاُء ِمقن   أنَّ مفهقاَ  االنتظقاِر ال يرتِكقُ        

علققى العالمققاظ  ، فققإذا   يرتِكقق  علققى العالمققاِظ فعلققى أ ِّ شقققٍء قققق ةققُا     

! أَيرتِكققُ  علققى واليققِة الفطيققِه العققت يعتِطققُد    قققق يرتكققُ ا  االعتطققاِد باإلمققا ِ 

وبققنَي الطااعققِد  صققاحُب الشعققبَهِة بِّنَّهققا همقق ةن الاصققِل بققنَي اإلمققاِ  املهققد ِّ  

ينوقُ  عقن اإلمقاِ     قققق   بَنظَقِر مَمسِّسقق الااليقةِ    ققق  الشِّيعيَّة،حّتى صاَر الالقع الفطيُه

،فقإذا مقا كقاَن الفطيقُه بهقذِه      ويطاُ  َمطاَمقُه يف عصقِر الغيبقة الك ى    املهد ِّ

الدََّرجققِة الُعظمققى والكرامققِة الكن ى،وهققا بعققُد   يِصققل إىل اإلمققاِ  املهققد ِّ    

فكيقَف يكقاُن احلقاُل بالطيقاِس إىل     و  تصب فتاواُه لقاَ  الااِق ، ، املنَتظَر

 .؟!العالماِظ الت هق إحدى أعمدِة اليطنِي والتَّطرعِ  إىل ُح َّقِة ر ِّ العقالَمني  

َتَرقُُّب العالماِظ يعين تَرقَُّب حصاِل املعاجِ  السَّماِويَّة قق كالصَّيحِة واخلْسِف ف

بالبيققداِء والكسققاِف واخلسققاف قققق إرهاصققاً ومطدَِّمققةً لظهققاِر اإلمققا  املعظَّققم       

الصَّاحِب )صلااُظ اهلِل عليِه(، وُمنِكُر حصاِل املعاِجِ  عقن عْمقٍد خقارٌج مقن     

 ربطِة اإلميان.

يف اإلخباِر السَّقالفِة ققق العقت  قدََّفِّ عقن دوِر العالمقاِظ        ملنتِّمَِّل واملنتَدبَِّرإنَّ ا

قبَل وقاِعهقا ققق يتَِّضقُ  لديقِه اخلوقِّ الفقاِدِ  واالشقِتباه العظقيم العقذ  َوقَقَ  فيقِه            

صاحُب الدعاى،بل نكاُد دُ ُ  بِّنَّ آراَءُه يف ماضاِع عالماِظ الظُّهاِر ُم رَُّد 
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فكر و ُيخاِلُف النعصاَة الكثاةَ الصَّاِدرةَ عقن أهقِل بيقِِّ الِعصقَمِة     اسِتحساٍن 

 .والوَّهارِة

 إنَّ املنتقَدبَِّر يف عالمقاِظ الظُّهقاِر الشقريف تتَِّضقُ  لقُه أهقدافنها        )الوجه الرابع(

وُتقاِقظن   الكن ى العت ُتشكُِّل دعامةً هامَّةً يف تثبيِِّ املنعَتِطديَن بإمقاِ  ال َّمقانِ  

ِهَمَمُهم وُتاجُِّهها حنَا املنسَتطبِل الطريِب لَترقُِّب عالماِتِه املنتالِحطِة العقت تشقَحُذ   

،والسَّقعِق لَنيقِل    اإلمياَن، فَت يُدها إمياناً وتسقليماً السقتطباِل قائقِدها املننَتظَقرِ    

 رضاُه قبَل خروِجه املطدَّس. 

ماِظ قبقَل وقاِعها،والتَِّّكيقِد   فالطاُل بَعَدِ  وجاِد أ ِّ فائدٍة من دراسِة العال

على عدِ  جقدوى التَّحطيقِ  يف ماضقاعاِتها وااليِّقالِع عليهقا واالهتمقاِ  بهقا        

قبَل وقاِعها،ُيعَتَبُر احنرافاً عطَاِئِديَّاً خوااً، الستل اِمِه ههيقَل اإلمَّقِة ُ طقدِّماِظ    

،كمقا  اإلمقاِ  املهقد ِّ   الظُّهاِر املطدَّس العت تبثع اإلمل وتشاُِّق بطنْرِ  لطقاءِ 

ُيسققاِهُم أيضققاً بَت هيققِل املنققممننَي برايققاِظ اَنققدى وُخوققاِ  التعطققى قبققَل رهققاِرِه  

، فَيلَتققِبُس علققيِهم متييققُ  احلققّ ،فال ُيعققَرُف أ   مققن   )صققلااُظ ربققق عليققِه( الشققريف 

إلمقر  أ و،ويف ذل َ إةقراٌء َنقم بقالطبيِ  ال ُيريقُدُه اهللن تعقاىل َنم؛وذلق  إلنَّ ا      

 بالطبيِ  قبيٌ  عطالً ونطالً.

عققَدِ  وجققاِد فائققدٍة مققَن العالمققاِظ قبققَل  طُِّطهققا    إنَّ دعققاىوبعبــارٍة أخــرى

ُيساِهُم يف ههيِل اإلمَِّة بكلِّ ما يقدوُر حالَهقا مقن ُمخوَّوقاٍظ عدوانيَّقٍة لضقرِ        

الّديِن باسِم الّدين،و َِّ ِةواِء العالماِظ املنطدَّسِة العقت يتسقتَُّر خلفهقا بعقُض     
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اإليرانيَّققِة واللُّبنانيَّققِة والعراقيَّققِة حيققُث  الكَققذَّابنَي كمققا نققراُه اليققاَ  علققى السَّققاحِة  

لفنقالٍن   كَُثَرظ دعاوى اليمانقِّ واخلنراسانقِّ والنِّيابِة اخلاصَِّة لهمقاِ  املهقد ِّ  

وفالن،وَمن ُيروُِّج َذِه الدَّعاوى أنناٌس ُمتح ِّبان،ولْن ُيفِلَ  هقمالِء كمقا     

تضقليِل املنسقِلمنَي علقى امتقداِد التَّقاريِخ بسقبِب       ُيفِل  ُدعقاةن املَهدويَّقِة املن يَّفقِة يف    

وعَدِ  ايِّالِعِهم  جهِل املنسِلمنَي بالعالماِظ احلطيطيَِّة لهماِ  املهد ِّ املاعاد

 .  (1) عليها واهتماِمِهم بها قبَل  َطُِّطها

مقن رايقاِظ الضَّقالِل العقت انَتَشقَرظ يف       ولاال  ذيُر أئمَِّتنا الوَّاهرين

عصققِرنا احلاِضققِر إلمكَققَن  لكققلِّ امققرٍا ُمتققديٍِّن أن ُيحِسققَن الظَّققنَّ بهققا وَيلتحققَ      

حرصققاا علققى أال يطققَ  املنققمِمُن يف ِشققباِك الشَّققياينِي       بَركِْبهققا،لكنَُّهم 

جا   ذيِر اهلِل وِفخاِخِهم فَيخَسَر آِخرَتُه،وها ِخالُف ما أرادوُه لنا،متاماً كا

تعقاىل ِلعبقاِدِه مققن إةقااِء إبلققيَس وَمَرَدِتقِه حاِضقراً وُمسققَتطبالً،وأمِرِه عق َّ وجققلَّ       

،فإذا َوَجَب قق حبكمِة اهلِل تعاىل قق  ذيُر باتِّباِع ُسَنِن اإلنبياِء واإلوصياِء 

بقنفِس   املممننَي  حاضراً وُمستطبالً من ِفخاِخ إبليس،فِلَم ال  قُب  قذيُرُهم ققق   

امَلناِ  قق مقَن الاققاِع يف ِفخقاِخ رايقاِظ الضَّقالِل عقَ  عالمقاِظ يقاِ  الظُّهقارا!          

أن ُيحَرمققاا مققن ُمولَققِ  الفققيِض    وهققل كنِتققَب علققى رعايققا إمققاِ  ال َّمققانِ    

اإلَقِّ،وحّتى ذل  املَرساِ  َنم بااِسوِة عالماِظ الظُّهار املطدَّس..ا! وهل 

لنَّطققِل أن ُيَسققدََّد املممنققاَن يف ُعصققاِر اإلئمَّققِة واإلنبيققاِء  يُصقق ع حِبكمققِة العطققِل وا
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باملعقققققاجِ  والكرامقققققاِظ والاصقققققايا والنَّصقققققائِ  عقققققَ  الكُتقققققِب والرَّسقققققائِل 

 .؟!الغيبيَّة،وُيحَرَ  ِمن بعِض هذا التَّسديِد ُمتديِّنا ما قبَل عصِر الظُّهار املبارك

ضنيناً قق وحاشقاُه مقن ذلق  ققق علقى       وال أحتِمُل أن يكاَن اهللن تعاىلال أرنع 

 !!.وةاَ  عنُهِم الاصّق أناٍس افتطدوا النَّ َّ

ولعلَّ أحدًا يسقُِّل صقاحَب القدَّعاى كيَف ُيمكُننقا اتطقاُء مجْقِ  اإلْصقَهِب        

والسعفيانقِّ والشعذَّاِذ من ولِْد آِل حممَّد،وهُم العذيَن يظَهروَن للنَّاِس تقارةً باسقِم   

واخلنراسقققانّق، وأخقققرى باسقققِم شقققعيب بقققن صقققاحل،وفالثةً باسقققِم    احلسقققينِّ 

اليمانّق،وبغِا ذلَ  مقن عالمقاِظ الظُّهقاِر اإلخقرى املطدَّسقةا! وهقل ُيمكقُن        

النَّ قاةن مقَن السعقطاِ  يف تيَّقاِر رايقاِظ الضَّقالِل يف آخقِر ال َّمقان،من دوِن معرفققٍة         

يَِّة لظهاِرها،كمقا ُتحقدُِّفنا أخبقاُر    ُمسبطٍة بعالماتها وأوصاِفها والظُّروِف التَّارخي

العالماظا وكيَف ُيمكُننا أن نعرَف الرَّاياِظ اَا يَّةَ املننحرفةَ املنتستِّرةَ ببعِض 

من  عالماِظ الظُّهاِر املنطدَّسة،وُنفرَِّق بينها وبنَي رايِة اإلماِ  املهد ِّ املننَتظَِر

رهقاِره املطقدَّس..ا! وكيقَف ُنميِّقُ       دوِن أن نتعرََّف علقى مجيقِ  عالماِتقِه قبقلَ    

رايققاِظ الضَّققالِل مققن رايققاِظ اَنققدى العققت ختققرُج قبققَل رهققارِه املبققارك إذا        

 نستاِعب أوصافَها ودالِئلَها املذكارةَ يف أخباِر العالماِظ قبَل  طُِّطهاا.

اإلمققاِ   املهَدويَّققِة املقق يَّفنَي وُنفققرُِّق بيققنهم وبققنيَ  وأخققااً كيققَف نعققرُف ُدعققاةَ 

، إذا   نوَِّلققق  علققققى العالمقققاِظ الدَّالَّققققِة علقققى رهققققاِره    املهقققد ِّ احلقققق ّ 
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الشققريف،واملنميِّ ِة لققُه عققن ةققِاِه حتققى يتسققنى لنققا أْن ندُرَسققها ونتحطَّققَ  مققن     

 صحيِحها وسطيِمها قبَل وقاِعهاا.

وَن ربقطَ  يريقد   دعاى صاحِب الشعبهِة بِّنَّ أئمَّتنا الواهرينوباجُلملة

 تتنافى مَ  مفهاِ  العالمِة لغةً واصِوالحاً وتوبيطاً...اِس  ا وقَ  فطط،النَّ

 الشُّبهُة الثَّالثة:
لصققاحِب كتققاِ  )دراسققةمب يف عالمققاِظ الظُّهققار (،مققدَّعياً بققِّنَّ    أيضققاً وهققق

للعالمققاِظ سققلبيَّاٍظ مققن نققاٍع آخققَر وهققا اسققتغالُل بعققِض النَّققاِس قققق ال سققيَّما     

أصققحاُ  الققدَّعااِظ البايلققِة وال َّائفققِة مققنهم قققق لعالمققاِظ الظُّهققاِر وهيِاهققا       

ِتهقا واحلقدِّ مقن تِّفااِتهقا قَقَدَر      لصاِلِحِهم، لقذا ال ُبقدَّ مقَن التَّصقّد  َقا ومعاجل     

 .(1) اإلمكان

ِل  لاتهم   وهنا حنُن نذكنُر عباَرَتُه بالنَّّص    رع ا إنادلُا  نَّ  ئَِّّإِا صال ا ح ا
كاُ ا   لك نم  نَّ ابا ارَّ  م ط م األخبالل ارّإع اةا لح  اِهم  إن كاُاي  راقح إ ِاوتَّااحاقح 

اُ  ط  ُ ُ  آخرو ٌ وح َّ طا م ارإَّةاّ   رهاا  ط ارِإلهاا ار حبرىو إٌ  نَّ رقح    ا  سلبتَّ 
 .  ار  و ط  ادُترلاا شم ملم اإلط ان

ويف ماِضٍ  آخَر من كتاِبِه وضََّ  صاحُب الشعبَهِة اجلانَب السَّقل َّ مقن هقذِه    

ِل  واااألخ و  العالمققاِظ فطققال   إنَّ ا اطحاارم ارَّااا ل رااع خةاا رل اإلخبااالا ل ارغتبتَّاا
اااابللم واااا ُ راُل خَتااااُر رااااع ارِِّااااا ل  طاااامم  ش ااااتَِّل اإلطااااايل ارِّهاااا  و ل ُ شاااا  ىااااافم رتِح
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ُِ  اجا ُة طِاقح  ار نائ ّ و ر ال    ل ارِِّا ل ار لِّّعو  هركم جتِِّا اشإةرم  لاِ اا  ا
ثاارةل ار اااُلرمةل طااِهم  ٌ   اااع الااكم ارّإااع ام ااغمرح وااا م ارَّااا ل  ا ااإمدُلرح و اإِّاطااا ل ار م

َم م هراااكم إاِّاااا ح ساااائرل طااااردا ل  طِااااٌ ل  ااااعم  الطاااا ح ، هااا لله...  شااا ل اساااإب
َحارح ألجاُ   ارإَّ اطحرل طامم اابهل ارن اتَِّل جإّاِ  صابم مي راع  اارممل ارِو اتانو ٌ ا اادح ام
طاااِهم  لاااِ واااا و ٌ  اِّااارث راااقح راااع خاااا رو لَّااامم  َّهاااا ااااعم األاااامث  األكثااارح ط اساااا  

ااااها ار ااااتِّلُ   لااااِ و تاااااالهلم  و ىاااا دلام   لااااِ ل سل إَّ اطحاااارح ط ااااقح كنائااااُ  رلِّ ااااترةل  طهم
ِل إراِ  ار ثل كل  ارِّم شفل  طح ىوُق رها...  ا با رام   حا ل اإلطاايح ارِّها  ث ل ُ وارِو اب
ار ثتر  م طَّا ا  هركم اإلطايح ار اضرح  ارَّا،لرو اّرب    ت ح ط   ىرل ش تَُِّ    ِّمارح 

ه ِل ا إرِ ار ِّمرل  ار اا   ح ّ ع   م  ُ  َُِّ ِل طا   ىللهاا  راع سابتللهاو كِّاا   ادل  ارإَّ ا ت
رم ُ ح   ُ ِّلرح اِّ طمقح كِّا  م ِّلرح ا  اِّ طمِا ٌ  ُ  رح ط قح كِّا    رح اا  ط ِاا ٌ  
ُرشح ح جركإِا ط اقح كِّاا  رشحا ح اا  جركمإِاا ٌ  ُإ شَّامح طِاقح ٌ  ُحر ا ح  ن  إ شَّامم طَّاا   َّ 

اال ح   ح ااُع راع سابتللهاو  ااع   ُِّر إ ِاوعٍّ اِاهم ارن تَِّل  ار برى ارّإع   ت حها   ِح
ِح اإلساليل  اإلُ ان...   بت عٌّ  ن   إارحكم اابا ارإَّ اطحارح طِّاا طام ط ضا  ل  ا ش تَّ ش تَّإِح
ِم  ارمَترةم  لِ طحِِّمرل ار تااةل ارّإاع ُ ت حاها ألَّاقح  اإلطايل ارِّه  و ل ُ آُالمهح ار َّلبتَّ

  ٌ جنتنتَّااا   اا ل ارنتااادةل   اا ل ارنائاا ل طاا  ىهااِو  ألَّااقح   ماامح ارِّل اا م طاا م   حِّثواارح  ُاةااا
 . (1) ار نبا ل  ارِّمةا ل ل رع  ر  ل ارنائ ل ُا مق
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 فإنَّ كالَمُه اإلخقَا ُيشقُا إىل اآلفقاِر السَّقلبيَِّة العقت أفَْرَبْتهقا عمليَّقةن        وباجلملة

العقت هقَق مقن     ُهِل قضيَِّة اإلماِ  املهقد ِّ تَتبعِ  العالماِظ؛ إلنَّها أدَّْظ إىل ها

 أهمِّ العالماظ...

 :     من وجهني واجلواب
دعااُه وجقاَد سقلبيَّاٍظ يف اإلخبقاِر الغيبيَّقِة يف مطابقل وجقاِد       )الوجه األو (:  

إ ابيَّققققاٍظ؛ ال ُبقققققدَّ مققققَن التَّصقققققدِّ  َا،تطتضققققق عقققققَدَ  الافققققاِق بتلققققق َ     

وجاَد ضَرٍر كبٍا على الشِّيعِة جرَّاَء نْشِرها واإلمياِن اإلخبار،وبالتَّالق يستل ُ  

 بها، وهذا بقدورِه يقمدِّ  إىل عقدِ  وجقاِد مصقلحٍة يف هقذِه اإلخبقار للغايِتهقا        

وانعدا  الفائدة منها،وعليِه فال ُبدَّ من يرِحهقا وعقَدِ  جقااِب العمقِل      وعبثيتها

 !بها...

 ِملنققُه مققن آفققاٍر سققلبيَّلٍة بهققذا   إذا كانققِّ هققذِه اإلخبققاُر مققَ  مققا  وحنــُن نســ  

ِ اققاِظ   املنسققتاى مققَن الضَّققَرِر علققى املنكلَّفني،فعققالَ  صققَدَرْظ مققنُهم      

وُمِلَاِّْ ِبها الوَّاامُا والكنُتُب احلديثيَّةا وهل تصُدُر مَن اهلِل تعقاىل  اإلحاديث،

 سققلبيَّاٌظ يف أخبققاِرِهم الشققريفة حّتققى َيِ ققبَ   عققَ  ُحَ ِ ققِه الوَّققاهرينَ 

وهقل صقاَر علَّاَمقةن ال َّمقاِن أدرى باملَصقلحِة       ؟! التَّصّد  َا واحلدع من تِّفِاهقا 

من ُرعقاِة الِعبقاِد وساَسقِة القبالدا اللقُهمَّ إال أن َيطِصقَد بالسَّقلبيَّاِظ  أنَّ اإلئمَّقةَ         

كققاناا يعلَمققاَن أنَّ مثَّققةَ سققلبيَّاٍظ سَتصققدُر مققَن الشِّققيعِة نتي ققةَ  الوقاهرين 

ِِ إلخباِر عالمقاِظ الظُّهقاِر الشقريف لكقْاِنِهم سقيتعاياَن معهقا        فْهِمِهم اخلاي
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علققى أسققاِس االسققتغالِل واملنتققاجرة،فها حقق   وصققااٌ  نعتِطققُد بققِه ونميِّققُدُه        

يبيَّقِة بقه أصقالً؛ لكانقه ناهقاً عقن       فيه؛ولكنَّه شقٌء آخر ال َعالققةَ لألخبقار الغ  

الفهم التوبيطق اخلايىء لتلكم اإلخبار، فُفاره السقلبيَّة إنَّمقا هقق مقن خقارج      

اإلخبقار ولقيس مقن داخلقها... فالسقلبياظ إنَّمقا هقق يف توبيق  بعقض الشقيعة           

للعالمقققاظ علقققى مقققن شقققاءوا وأحبقققاا مقققن دون حسقققيٍب وال رقيقققٍب وبقققال    

يف ذاظ العالمقاِظ  قا هقق هقق باحلمقل القذاتق       ماابين... وليسِّ السقلبياُظ  

اإلولققّق إلنهقققا حمققُض اخلقققِا الصققادر مقققنهم )صققلااظ اهلل علقققيهم(، وإنَّمقققا     

السققلبياُظ ناهققةمب عققن الفَْهققِم اخلققايِ ِعْنققَد النققاِس بإسققطايهم للعالمققة علققى     

الطيققاداظ الدينيَّققة الققت يسققاون خلَفهققا وينققادون بامسهققا لغايققاظ دنيايققة         

 خسيسة..!

 ال تاجقُد سقلبيَّاٌظ يف عالمقاِظ الظُّهقاِر املبقاَرك حّتقى علقى        عبارٍة أوةـ  وب

ِِ عنققَد النَّققاِس واسققتغالِلِهم إلخبققاِر العالمققاظ؛إلنَّ        مسققتاى الفْهققِم اخلققاي

السَّققققلبيَّاِظ ناهققققةمب مققققن نفاِسققققِهُم املريضققققة املعاجَّققققِة ولققققيَس مققققن أخبققققاِر     

بعقَض اآليقاِظ الطرآنيَّقِة لنَ واِتقِه      العالماظ،وهذا نظُا ما لا أنَّ إنسقاناً اسقتغلَّ  

الشَّيوانيَِّة فهقل يقا ُتقرى  يكقاُن االعِاجقاُج يف اآليقاِظ أ  يف نفقِس الشَّقخصا         

قوعقاً احلق ع هققا الثَّانق،وهكقذا يف أخبقاِر العالمققاِظ فإنَّهقا يف ذاِتهقا ال تنوَققا        

اِر واملنَمارسقاِظ  على أ ِّ لاٍن مَن السَّلبيَّاِظ وال تدعا إىل أ ِّ شققٍء مقن اإلفكق   
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املننحِرفققِة العققت اسَتْشققَهَد بهققا صققاحُب الققدَّعاى وَوَصققَف ِبهققا مجاعققةً مققَن         

 املنسَتغِرِقنَي يف االهتماِ  بها...

بِل احل ع أْن ُيطاَل إنَّ التَّعاُمَل الااعَق مَ  العالمقاِظ ققق فضقالً عقن التَّعاُمقِل      

نتي ُتُه معاكسة ملا ادَّعاه املذكار،حيُث  السَّاَذج قق واالهتماَ  املنَت اِيَد بها تكاُن

والقتَّفكُا   االرتبا ن العايفّق واإلميانّق املتنُي باإلماِ  احل َّقة الطقائم املهقد ّ   

 اجلادع يف كيفيَِّة نْيِل رضاه.

ــاني(    إنَّ دعققاى وجققاِد سققلبيَّاٍظ يف اإلفكققاِر واملنمارسققاِظ نتي ققةَ   :)الوجــه الث

ن بعققِض النَّققاِس هققق جمققرَُّد وْهققٍم وتَصققاعٍر نققاقٍص ملفهققاِ      االهتمققاِ  ال َّاِئققِد مقق 

العالماِظ وفَلَْسفَِته... فالعالماُظ خاليةمب من أ ِّ سلبيٍَّة وإنَّما تنَبقُ  السَّقلبيَّةن مقن    

أ  أنَّ السَّققلبيَّاِظ  -ولققيَس مققن ذاِظ العالمققاظ    -خققاِرِج أخبققاِر العالمققاِظ   

ِِ جل   ماعققاٍظ ُمعيَّنققٍة مققَن اإلمَّققِة أسققاَءِظ التَّعاُمققَل    ُمرَتشِّققَحةمب مققَن الفْهققِم اخلققاي

 قا فيهقا قضقيَّةن     الصَّحيَ  والااعَق م  مجيِ  مفرداِظ قضيَِّة اإلماِ  املهقد ِّ 

العالمقققاِظ، ويريطقققةن االسقققِتفاَدِة منهقققا يف تربَيقققِة القققذَّاِظ وُمعالَ قققِة مشقققاكِل   

عصققِر االنتظققاِر علققى يريققِ   احلياة،أمَّققا ذاُظ العالمققاِظ فهققَق تَضققُ  اإلمَّققةَ يف  

التََّرقُِّب الااعق لألحداِث واالنتظاِر اإل ابقِّ املنثِمِر املنَحطِِّ  إلهقداِف اإلسقالِ    

وِرضا قائِدِه املنرَتطَب،من خالِل االلِت اِ  بَتكاليِف ِرسالَِته...وحنن من الطائلني 

بشقكٍل  باجاد  ارساٍظ خاياقة يف توبيق  العالمقاظ علقى مصقادي  ماهامقة       

عشاائق يطاُ  بها بعض اإلفراد؛ ولكنَّه ال يعكُس عن احلالِة العامة لدى كقلِّ  
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الشيعة، وبالتالق ال ميكُن  ميلنُهم مسموليته، أو إسطايه ويرحه،إلنَّ ذل  

يطتضققق بالضققرورِة الطوعيَّققة نبققذ اإلخبققار الغيبيَّققة الدالققِة علققى يققا  الظهققار       

بارهم، ما يستل   الكفقر  قا جقاؤوا بقه     الشريف،وها بدوره يمد  إىل ردِّ أخ

 وأخ وا عنه.

ُيشقاِركن الفقْرُد املننَتِظقُر     الشقريف،  ويف إياِر هقذا املَفهقاِ  اإل قابقِّ لالنتظقارِ    

واإلمَّقققةن املننَتِظقققَرةن مجيعقققاً يف إعقققداِد اإلرِضقققيَِّة الرعوحيَّقققِة اخلاَصقققِة والظُّقققروِف   

 االجتماعيَِّة املنالِئَمِة لذل َ الياِ  املاعاد.

 الشريفة ونصاَصُه احلنيف أن ُنَحمَِّل مفاهيَم اإلسالِ  واخلوياة فِمَن اخلوِّ

اياقَة واملنَمارَسقاِظ املننحِرفقَة الصَّقاِدرة عقن بعقِض اجلماعقاِظ        تل َ اإلفكقاَر اخل 

 العت أساَءْظ فْهَمها ويريطَةَ التَّعاُمِل معها على مستاى النَّظَريَِّة والتَّوبي .

يف عَدٍد كبٍا مَن النعصاِة الطرآنيَّقِة   والارع فاإلسالُ  مثالً دعا إىل التَّطاى

َم َمنَهَج االرِتباِ  الصَّحيِ  باهلِل تعاىل؛ لَتعميِ  اجلانِب والسعنَِّة الشَّريفِة، ورَس

الرعوحقققِّ يف حيققاِة الفققرِد واملن َتمقق ، فلَققا ماَرَسققِّ مجاعققةمب مققَن املنسققِلمنَي هققذا 

املَنهَج التَّرَبا َّ بشكٍل ُمنحِرٍف يف خطِّ التََّصاعِف والعرفقان، فهقْل يعقين ذلق َ     

العت َرَسَمِّْ مقنَهَج االرتبقاِ  الصَّقحيِ  بقاهلِل تعقاىل      أنَّ تل َ النعصاَة اإلَيَّةَ 

بل ال بدَّ لنا  كال؛ تنوا  يف ذاِتها على سلبيَّاٍظ انَتَهِّ بهمالِء إىل االحِنرافا

مققن الطققال بققإنَّ هققمالِء   يتعققاَملاا مققَ  هققذهَِ النعصققاِة وفققَ  املققنهِج اإلَقققِّ   

 عليها يف الكتاِ  والسعنَّة.    التَّربا ِّ يف حدوِدِه الشَّرعيَِّة املنصاِة
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 الشُّبَهُة الرَّابعة:    
صققاحُب كتققا  )دراسققةمب يف    العققاِملق السققّيد جعفققر مرتضققى   لطققد ذهققب  

عالماِظ الظُّهار( إىل نظريقة صقحِة تعلُّقِ  الَبقداِء يف العالمقاِظ احملتاَمة،وهقذا       

ة اجمللسقققِّ صققاحِب   مققن ةرائققِب العطائققِد الشَّققاذَّة،والظَّاِهُر أنَّققُه تققِّفر بالعالمقق     

قق الطائل بالبداء يف مطدماظ الظُّهار ال يف أصل وجقاده عنقد تعطيبقه     (1)البحاِر

رأ   آخققر حققال البققداء يف   )رمحققه اهلل(علققى روايققة داود بققن أبققق الطاسققم،وله   

إخبققاراظ اإلئمققة اإليهار)سققال  اهلل علققيهم( قققق إال أن صققاحب الشققبهة أخققذ  

عليهققا بِّنسققلاِ  إنشققائقو حققديٍث يسققَتها   تلق  النظريققة منه،بتعققديل يفيققفٍ 

السعذََّج مَن العامَِّة لعَدِ  معِرفَِتِهم وِخَ ِتهم باملعقاِرِف والعلا ،فيظنعقان أنَّ مقا    

سققوََّرُه يف حبثِِققِه هققا مققن بنققاِظ أفكققاِرِه وُمْحققَدفاِظ آرائققِه إال أنَّ الااِقققَ  ةققُا        

 خالف التحطي . ذل ،وإن كنَّا ال نعت  ذل  عيباً إال أنَّه

وقد حاول صاحُب الشعْبَهِة أْن يتملَّص من اعتطاده بتعل  البقداء يف احملتقا    

خالل رّده على الشيخ الفقتالو  القذ  فنَّقد دعقااه يف مسقِّلة تعلق  البقداء يف        

املسققِّلة املققذكارة، مقق راً دعققااه بِّنققه بققداء يف املاقققاف ال يف احملتققا ؛ ولكققنَّ  

ه تثبقِّ عكقس مدَّعاه،وققد أحصقينا منهقا مقا يفقاق        الطرائن الااضحة يف كتاب

االفنققى عشققر قرينققة دالققة علققى اعتطققاده بالبققداء يف احملتا ،واملطققا  ال يسقق          

                                                 
(1)

 .138ح  251ص 52البداء والنسخ، وكذا جزء  3كتاب التوحيد/ باب  133ص  4أُنظر: بحار األنوار ج   
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استعراضها، ولكن إذا اضوررنا لذكرها يف املستطبل، فلن نتاانى عن نشرها 

 والرّد عليها.

إنَّ اِااكم  ققاَل يف َمْعقِرِض تطسقيِمِه إلخبقاِر العالمقاظ        :استعراض الشبهة
ه   ط لا  ُالُِ  حِّ ل ح اسإلاادماحها ط م اررو ا ا ل

األ َّ هطااااا  حِّ لاااا ح  ن   اااا نم اإلخبااااالح رتااااقل  اااا  ا نثاااا ل ارِّنإ ااااتا ل ر جاااا ا ل 
َلهاو رن  اإ نَّ ح الكو  اان ح ابهل رت ىما ح ار ما م ح   ار شائمل ط  د نل ا رثُض ر رائ

 رال اإم نَّ . و ش  ٌ
   ٌ وبتُي وِاهح إُ اٌن  لِ ساجرل ارب رو  كاانم اربِاافح طا م  هلِ هركم  ضرمتم طثا

ِم ساااِِو  ر ااا  إها ضااارموامإ قح طتااااهح ارب ااارل    ا ااارَّضم  ارنااا َّةل و تااا ح   اااإَتمح اربناااافم ط ااا
ُِ    اراالا و رل اا لم  ِإهااع  حِّحاارهح رااع  شاارو طاا  ُةاافل ااابهل ارِّاا َّةو  ُِ  ااتاا ر اصااا

 رااِ طااا  ا اارثُض راابركم ارِّااااُمل ارِّ اااللضل    ارّاااب  رتمةاا ث اإلخبااالح  ااا ل ارِّاا َّةل األح 
   رضح رق.

َلها  ِل وِِّتامل  ىلائهاا   ارائل ِل ارإَّاطَّا ارثَّاُعهطاا   ا نح اإلخباالح رتاقل  ا  ا نثا ل ار لَّا
 رن  ل ارِّ اُمو و ت ح  حةب ح  ى دح ارِّم ل  ل لار ما م ُ  طارا  جإِّتَّاا  ٌ  حغتاوارحهح سا ى 

ِل ساااااب اُمقح  اااااا مخثرح اإللادمةل  ِل ٌ احلغاااااع شااااا لةم ا ِم ار لَّااااا اإلرهتَّاااااِو  هراااااكم ألنَّ اِّاطتَّااااا
َم ليح هركم ارإَّا مخثرح واد و  ِم ٌ   حلغع جنَّقح رع ارإَّ خثرل جتِِّا ٌ  ة  جاكِّتَّإمقح ارِّحَلمنم
إمااقح ٌ  َّتاارم  إمااقح  لجِّم ااارع   رمااقح سحااب اُمقح    جل ِّم طاااُُم آخاارم ساا ى هرااكم رهاا م ٌ  ِح
ارع هركم  َّاقح شا  ىمارم    ادماحاقح ا اارِ رتِّاا  ااالقل اررَّوَّاُتَِّل ىرَّ   ال ٌ   ِح هركم ط  صل
ِل وااات م ار لمااارل  ط ل طاالهاااا لاألصااا ث  ُح ااااال حهح ُ  ت حاااقح  لاااِ  ااا يل ارإَّااا خثرل رل تل رمااا
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ُِ  شااُ   ُِ ط تَِّا الهاُ   لِ ا تترل  ط لل ار ا نل  ار تااةل  لر ا م  ر نا اااُي ط لٌ  ُن  اايٍّ ُ 
اااُ  راااع   ااااي... ُ ااام إنَّ هراااكم كلّاااقح سااات  نو طااا  د نل  ن   ااا ح م   ث خملماااُر    ُن 
ِل  ِل اإلرهتَّا ِل ارإَّاطَِّو  ش  سَِّّعم ابا ارنل ام واالارِّ إ يل   باَّارم  ا  اا خثرل ارِّ ات  ار للَّ

ِل جِّااران  لااِ ااابا ارن اام رااع ج  ثااقل طاام ا إلطااايل رتااقل وااالارب افلو  اسإ ااهم م ور ا اا
ِل رتااااقل  ااااُ  ارباااااشر ل ُه شااااا  رااااقح جِّاااارانه طااااا ارِّ إاااا ي  شااااا  ل ُه ارّااااب   ط َِّّ
و رناااا   ارِّ ااات ِو شاااا م جِّااارانه إُّاااع ٌ  لىااا   ن   ااا نم ار ثااااتاُعث طااا م ارِّ شااا لل

ِل إَّقح رِّل م ارِّ إ ي  .(1) اإلطايح  و  ى ار ل ُه لٌ  ا

ِح سحاب اُمقح ارثَّار ه طا    نح اإلخبالح رتقل     ط ُل ج ِل ار شا  و ٌ   إا خَّرح ا إِّتَّا
رلإَّغتترل رتهاو طمم ش لالاقل  لاِ هراكو إه إنَّ هراكم  إِاارِ طامم صااإلقل اررَّواُتَّاِو رِّاثال ه 
ِح ا ااارِ شااادٌل  لااِ رل  اارل ارنباات ل   لااِ اراثلاامل  ر اا    ااإ ترح صاا  لحاا لاألصاا ث  ا

ِل سااب اُمقح  صاا  لاحِّاُ طِااقح   ٌ   الاامح لوثااكم  جاا ا   { ألنَّ هرااكم  إِااارِ طاام  اا  ل ا
ااقل ٌ  ا اارح ارنباات و  كاابا ار ااا ح إرااِ كاارو طااا  إِااارِ طاام ج ِّإااقل   ا ااارِ  طاام كُ 
ِح   لجِّإلقو  خلفح ار   ل ط  ابا ارنبتارل رتم اإ ترح طِاقح ا اارِو  شا  صارَّجميل اررو ا ا

اقح ار ِح ررمىم ارم ا َِّ ِح وادنَّ شتاايم ارناائمل    َّار فم طا  اابا ارنبتارل    طا م ارِّت اادل ار َّاون
ِح سحب اُمقح ٌ  حمللفح ارِّت ادم.   ا

ه    طَِّّا انم َّيم ُ رلح
 ُ إنَّ اربم افم رع  الطا ل اراثه لل إَِّّا ا  ط م ارنل مل األ َّ .1ل

                                                 

 .203( راجع )غيبة النعماين( ص1)
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ُ إنَّ اربمااا افم راااع ار الطاااا ل ارّإاااع ااااعم طااا م ارِّ إااا يو إَِّّاااا اااا  طااا م ارن ااامل 2ل
 ارثَّاُع.
ِح ررىاااقح ار َّااار فم رهااا  طااا  ارن ااامل 3ل ااارم ا َِّ ُ   طَّاااا اربمااا افح راااع شتاااايل ارناااائمل  
ارثَّار 

 (1). 
ََ الَّونوِ  اَّلوِ  لالاونا      إن  خالصة ما لهآ إليه   مجيَع عالماِت الظُّهوِر من

َُ أن َيَقَع فيِهما التوغيرُي لالتوبديل، فيكوُن لقوُعهنا رينرُي منت       ِِ  أي ُيمِك باسنتاَّا

ََ الَّووِ  الاوالث  .(2)  خرلِج اإلماِم املهديِّ )عليه السالم( فإ وُه م

باعتباره من امليعاد،واهلل  احملتاُ  ها فطط رهاُر اإلماِ  املهد ِّ وباجلملة:

 سبحانه ال خيلف امليعاد،وما عداُه مَن العالماِظ فطاِبٌل للتَّغيِا والتَّبديل.

نَّما ها يف الطسِم الثَّانق مَن الرِّواياظ،وعمَدةن دليِل صاحِب وماِرُد النِّ اِع إ

 الشعبَهِة روايتان 

روايةن ِحمران بن أعُين عن اإلمقاِ  املقاىل أبقق جعفقٍر حممَّقِد       :(األوىل)الرواية 

َّٗۖيف قالِه تعاىل  بِن علقو َجمَل 
َ
َّأ َّقَََضن َِّعنمَد  َشَّۖٗث م  ِن َسم َّم  َجملر

َ
  ..ََّوأ

، فطاَل لُه ِحمران  مَوققوف  وأجَ ٌ محتو ٌ أجَ ٌ أج  ِ: إ َّهُما  فطال

، قال ِحمقران  إّنقق إلرجقا أن    املشّئة فّ ِ لل ِ ال ذي  ما احملتاُ ا قال

                                                 

 بشيء من التصرف ببعض األلفاظ. 34 - 31ص( )دراسة يف عالمات الظهور (/ إنرتنت 1)
 .49 - 44والطبعة اخلامسة ص  63( )دراسة يف عالمات الظهور( الطبعة األوىل ص2)
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 إ َّق ُ  واللق ِ  ال  يكاَن أَجُل السعفيانقِّ مَن املاقاف! فطاَل اإلماُ  أبا جعفٍر

 . (1) احملتو  لَمِنَ

روايةن حممَّد بن أمحد بِن عبِد اهلِل اخلاِلن قِّ عن أبق هاشٍم  :(الثانية)الرواية 

داوُد بققِن الطاِسققِم اجلعفققر ِّ قققال  كنَّققا عنققَد املققاىل أبققق جعفققٍر حممَّققِد بققِن علقققو 

ف قرى ِذكْقُر السعققفيانق، ومقا جقاَء يف الرِّوايققِة مقن أنَّ أمقَرُه مققَن        الرِّضقا 

،  عقم    يف احملتا ا قالهل يبدو هلِل احملتا ، فطنلُِّ إلبق جعفٍر

 املّعققادِ مققنَ القققائمَ إ َّ قلنققا لققُه  فنخققاُف أن يبققدو اهللن يف الطققائما فطققال     

 . (2) املّعاد يُخلِ ُ ال والل ُ

نفَس روايِة اجلعفر ِّ ولكن باسِم داوَد بن أبق  وروى احملدُِّث اجمللسّق

 .(2)الطاسم

 بالوجوه اآلتية: نوِرُد على صاحآ الشبهة
إنَّ اسِتدالَل صاحِب الشعبهِة  بهاَتنِي الرِّواَيَتنِي على َمولاِبِه ققق  )الوجه األو (:

وهَا ُعروُض البداِء يف احملتا  بالنحا الثانق الذ  قرره يف كتابه املتطد  القذكر  

،ال قق ال َيص ع؛وذل  لكاِن الرِّواَيتني متعارضَتني بقداللتيهما بقالنظر الَبقْدو    

سققيَّما أنَّ الرِّوايققةَ الثَّانيققةَ صققحيحةمب بنظققِره بققالرَّةِم مققن َضققعِفها بنظققر ةققاه،     

فَتسققققطنواِن عققققِن احل ِّيَّققققة؛إلنَّ اإلنوىل تققققدلع علققققى عققققدِ  وقققققاِع الَبققققداِء يف  
                                                 

 .هجري 1403طبعة مؤسسة األعلمي بريوت عام  203( )غيبة النعماين( ص1)
   باب: ما جاء يف ذكر السفياين وأن أمره من احملتوم. 204 ( صالنعماين)غيبة  (2)
 .138ح  250ص  52)حبار األنوار( ج   (2)
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احملتا ،والثَّانيةن تنصع على صحَِّة وقاِع الَبداِء يف احملتا ،فثمَّةَ سقلٌب وإ قاٌ    

ما من عالِئِم التَّطاُبِل والتَّعاُرض،وال ُيمِكُن تطديُم إحداُهما يف الداللتني،وه

على اإلنخرى مَن النَّاحَيِة السَّقَنديَّة،باعتبارهما صقحيحتني بنظقره، فتسقطنواِن     

من احل ِّيَّة،ال سيَّما وأن اجلم  الذ  ذهب إليقه مضقور  وخمقالٌف للطااعقد     

تقا  بقِّ ِّ حنقٍا مقن اإلحنقاء القت       اإلخبارية الدالة على عقد  يقرو البقداء يف احمل   

اعتطدها، فال ُبدَّ قق واحلقال هقذه ققق مقن الرجقاِع إىل ُعمامقاِظ اإلخبقاِر الدَّالَّقِة         

 على عَدِ  جااِب الَبداِء يف احملتا .

هذا مضافاً إىل أنَّ ترجيَ  إحداُهما على اإلنخرى راِجٌ  من ناحيِة الدَّاللقِة  

عمامققاِظ املانعققِة مققن حصققاِل الَبققداِء يف   مققن حيققُث ماافطققِة روايققِة محققران لل  

 احملتا .

فكقاَن اإلجققَدُر بصققاحب القدعاى أْن ُيطققدَِّ  صققحيحةَ ِحمقراَن علققى روايققِة    

داود؛لكققاِن الصَّققحيحِة ماافطققةً للعمامققاِظ املققذكارة، خِبققالِف الثَّانيققِة فإنَّهققا   

 احملتا  بالنحا الثقانق  ُمخاِلفةمب لألخباِر الكثاِة الدَّالَِّة على عَدِ  جااِب البداِء يف

 الذ  قّرره صاحُب الدعاى.

ــاني(: ) ــه الث إنَّ روايققةَ داود بققن أبققق الطاسققم قققق الققت جعلققها صققاحُب      الوج

الققدعاى صققحيحةً بققداود بققن الطاسققم لتعققدد النسققخ، مقق  أنَّهققا ضققعيفةمب بغققا     

رِة باققاِع  داود قق صرحيةمب يف رهاِر الَبداِء يف احملتا ،وُمعاِرَضقةمب لألخبقاِر الظَّقاهِ   

الَبداِء يف املاقاِف العذ    ُيوِلِ  اهللن تعقاىل عليقِه أحقداً مقن خلِْطقه،وحيُث إنَّ      
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 العالمقاِظ اخلَْمقَس احملتاَمقةَ أيلَققَ  اهللن تعقاىل عليهقا ُحَ َ قُه الوَّققاِهرين      

وُهم بدوِرِهم أيْلَعاا ةَاُهم مَن الرَّعيَِّة عليها، فال  اُب حيناٍذ وققاُع الَبقداِء   

ذل َ عقَدُ    فيما أيلعاا عليِه اآلخرين، لاال ُيمّد  ذل َ إىل تكذيِبِهم فيستلِ ُ 

 .ُد عظيمةمب ال َتخفى على العلماءويف ذل َ مفاِسالافاِق بإخباِرِهم،

القت ال خيتلقف    على أخبار البداء يف املاققاف  الطارَا َ ِلوُْن وهنا ال بِّس أْن  

 عليها افنان من علماء االمامية وهق كما يلق 

املاقاُف ها ما   ُيوِلِ  اهللن ع َّ وجلَّل عليِه أحداً من  أخباُر الَبداِء يف املوقوف

، مقن هقذِه اإلخبقاِر مقا رواُه اجمللسققع يف      خلِطِه ةقَا احلنَ قِج الوَّقاهرين   

 لبحار ( )ا

قال  إنَّ هلِل ِعلَْمنِي   عن أبق بصٍا عن اإلماِ  املاىل أبق عبِد اهلِل -1

ٌعلَّمَقققق ُ وعِلققققمٌ البققققدا،  يكققققو ُ ذلقققق َ مققققن هققققو إال يعلَمُقققق ُ ال مكنققققو ٌ عِلْققققم 

 . (1)  علَمُ  و حنُ وأ بّا، ُ ورُسُلَ ُ م ئِكتَ ُ

 عِلْمَقني:  للق ِ  إ َّ ققال    عن أبق بصٍا عن اإلماِ  أبقق عبقِد اهللِ   -2

 م ئكَتِققق ِ إلققق   َبَقققذَ ُ وعِلقققمٌ خلقِققق   مقققن أحقققداً علّققق ِ يُنلِققق  لقققم عنقققدَ ُ عِلْقققمٌ

 . (2) إلّنا ا ته  فقدِ م ئكتِ  إل   بذَ ُ فما ورُسُلِ  

                                                 

 .27ح 109ص 4( )حبار األنوار( ج1)
 .28ح 110ص 4( )حبار األنوار( ج2)
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عقن قاِلقِه تعقاىل      عن سدير قال  سَِّل ِحمراٌن املقاىل أبقا جعفقرٍ    -3

ََّّٱۡلَغۡيِبَّفَََل َٰلِم  َحمد  ََّع
َ
ََّغۡيِِمهِۦَّٓأ َٰ َّلََعَ ۡظِهر    فطقاَل لقُه أبقا جعفقرٍ      ٢٦ي 

رصقداً  خليِق ِ  ومِقن  يديق ِ  بقنيِ  مقن  يسقل ُ  فإ َّق ُ  رسقولٍ  من ارْتض  منِ إال 

 تبقارَكَ  اللق َ  فقإ َّ  الغّْق،ِ  عقالِمُ  قولُق ُ:  وأمَّا ارتضا   ممَّنِ محمَّدٌ والل ِ وكا ِ

 فققق  ويقتضقققّ ِ شققق ،ٍ مقققن يُققققد رُ مبقققا خلْقِققق ِ عقققن وقققا َ مبقققا عقققالِمٌ وتعقققال 

 فّقضققّ ِ املشققّئةُ فّقق ِ إلّقق ِ عنققد   موقققوفٌ عِلْققمٌ حمققرا ُ يققا فققذل َ عِلْمِقق  

 فهقو  ويقضقّ ِ  يُققد رُ ُ  ال قذي  العِلْقمُ  فأمَّقا  ميضّ   ف  فّ ِ ل ُ ويبدو أرادَ إذا

 . (1) إلّنا ثمَّ الل ِ رسولِ إل  ا ته  ال ذي العلْمُ

 مققن يُقققد رُ فمققا   وبققَنفِْس اإلسققناِد ُمتَِّصققالً بققابِن حم ققاٍ  قققالَ  -4

 فقذل َ  م ئِكَتِق ِ  إلق   يقضِقَّ ُ  أ  وقب َ يخلُقَ ُ أ  عِلْمِ ِ ف  ويقضّ ِ ش ،ٍ

 فّققق ِ إلّققق ِ وّقققرُ ُ  يعلَمُققق ُ ال مَقضققق ٍّ وّقققرُ عنقققدَ ُ موققققوفٌ عِلْقققمٌ حمقققرا ُ يقققا

 . (2) أراد إذا فَّقضِّ ِ املشّئةُ

يف قاِلققِه تعققاىل   وعققن َمسققَعدةَ بققن َصققَدقٍة عققِن اإلمققاِ  الصَّققاِدقِ   -5

..َّٗۖ َجَل 
َ
َّأ َّقَََضن َِّعنمَد  َشَّۖٗث م  ِن َس َّم  َجلر

َ
 وّقرُ  ال قذي  األجَق ُ  ققال     ٢... ََّوأ

 األجَققق ُ وأمَّقققا شقققا،  مقققا منققق ُ ويُققق َخ رُ شقققا،َ مقققا منققق ُ يُققققد  ُ موققققوفٌ مُسَقققم ً 

 من مثلها إل  القدرِ لّلةِ ف  يكو َ أ  يريدُ ممَّا ينَِلُ ال ذي فهو املُسم  

                                                 

 .29ح 110ص 4( )حبار األنوار( ج1)
 .29هامش حديث  110ص 4( )حبار األنوار( ج2)
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ۡمَّفَََلَّيَۡسمَ َّ.. تعقال :   اللق ِ  قولُ فذل َ قاب   َجل ه 
َ
وَنََّسماَعة ََّّ َّۡإَِا ََّجآَءَّأ َّرِِخر 

 .  (1) ٤٩َوََّلَّيَۡسَتۡقِدل  َنَّ

عقن ققاِل اهلِل عق َّ وجقلَّ       وعن ِحمراَن قال  سِّلُِّْ أبا عبقِد اهللِ  -6

..َّٗۖ َجَل 
َ
َّأ َّقَََضن َِّعنمَد  َشَّۖٗث م  ِن َس َّم  َجلر

َ
 أجَق ٌ  أجَق  :  همقا  ققال     ٢.. ََّوأ

 . (2) محتو  وأجَ ٌ يشا،  ما الل ُ يصن ُ موقوفٌ

يطقال    بإسناِدِه إىل العيَّاشق عِن الفضيِل قال  مسعُِّ أبا جعفٍر -7

 ُوأ بّققققا،   وعِلْققققمٌ عِنققققدَ ُ   عل مَقققق ُ م ئِكَتَقققق ُ ورُسُققققلَ ُ    عِلْققققمٌ علْمققققا : العِلْققققم
 . (3) مخَو ٌ لم يُنلِ  علّ ِ آخر  يُحدِثُ فّ ِ ما يشا،

 وعققِن الَعيَّاشققق بإسققناِدِه إىل الفَضققيل قققال  مسعققُِّ أبققا جعفققرٍ      -8

 أمققورٌ األمققورِ ومققنَ مَحالققة  ال جائَّّققةٌ محتومَققةٌ أمققورٌ األمققورِ مققنَ يطققال  

يعقين   - أحقداً  ذل َ عل  يُنلِ  لم يشا،  ما منها يُقد  ُ الل ِ عندَ موقوفةٌ

  بَّّق ُ  وال  َيسَق ُ  يُكَقذ  ُ  ال كائنقةٌ  فهق َ  الرُّسُق ُ  بق ِ  جقا،َتْ  مقا  فأمَّقا  - املاقافة

 . (4) م ئكتَ  وال

                                                 

 .45ح 116ص 4( )حبار األنوار( ج1)
 .46ح 116ص 4( )حبار األنوار( ج2)
 .56ح 119ص 4ج( )حبار األنوار( 3)
 4، وخرب ابن مسكان وخرب حصني الّلذين ذُِكرا يف )البحار( ج58ح 119ص 4( )البحار( ج4)

يشريان إىل أنَّ البداء جيري يف األجل املسّمى... وقد عاجلهما صاحب  47ح 117وص 7ح 99ص
أنَّ أحد التأويلني من البحار بأنَّ صدر هذِه األخبار يتوافق مع العامة أو أنَّه أشتبه على بعض الرواة أو 

 .117ص 4بطون اآلية... )البحار( ج
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وةققُا ذلقق َ مققَن اإلخبققاِر الااِضققحِة يف كققْاِن الَبققداِء يف املاقققاِف ولققيَس يف  

مرتضققى العققاملق يف كتاِبققِه )دراسققةمب يف   احملتققاِ  كمققا مييققل إليققه السققيِّد جعفققر    

لكنه عمََّم البداَء إىل  ،عالماِظ الظُّهار(،م  أنَّه يطرع باقاع البداء يف املاقاف

 قِّ دعقاى أن هلل    )ع َّقل اهلل تعقاىل فرجقه الشقريف(    احملتا  عدا اإلما  احلن َّة الطائم 

سققان ح  ققه تعققاىل الطققدرة واملشققياة، فيمحققا مققا يشققاء بعققد أْن أفبتققه علققى ل  

 .  !الواهرين )سال  اهلل عليهم أمجعني(...

؛ وذلق َ  الداللقة علقى املولقا     يف روايةن محقراَن مضقورَبةمب   )الوجه الثالث(:

إلنَّ تفسَا احملتاِ   ا هلِل فيِه املشياةن العت عبََّر عنها صاحب الدعاى بق  البقداء   

البقداُء   مقَن احملتقاِ ؛ فقإذا كقانَ     تتعاَرُض م  ذيِل ما ورَد فيها مقن أنَّ السعقفيانقَّ  

فهما الَبداء، فكالهما يتعل  بهما ،احلال يف املاقاف كذل ،احملتاُ   جائ اً يف

 ذلق    تنظنر إال إىل املَاقاِف، محران وايةَمن حيث النتي ة واحٌد؛ وكِّنَّ ر

املشققياةن إلنَّ احملتققاَ  هققا مققا هلِل فيققِه املشققياةن )البققداء(،واملاقاُف هققا مققا هلِل فيققِه   

وهقل إذا تعلَّق  البقداُء بقه يسقمَّى       ؟!يقا ُتقرى   أيضاً؛ فِّيَن يكقاُن حيناقٍذ احملتقا    

ال أرققنع عاملققاً فهيمققاً يعتطققد بذل ؛اللققهم إال إذا قلنققا بققِّنَّ للمحتققا    ؟حمتامققاً 

؛ )رمحقه اهلل( معاٍن ميكن البداء يف بعضها حسبما صرَّ  بذل  العالمقة اجمللسقق   

العالماظ اخلمس احملتامة الستل امه احملقاذير القت أشقرنا    ولكْن ليس ذل  يف 

 سابطاً إىل بعضها؛ فتِّمل.

 الَبداء يدور مدار املوقوف فقط
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املاقافة الطابلة للتبقديل والتغقيا،وال عالققة     العالمِة مداَر إن البداَء يدوُر

له بالعالمة احلتمية حبسب االصوال  الكالمق عند أعقال  اإلماميقة؛ وعلقى    

 ققال مفهققا  البققداء للمحتققا  بققالنحا الققذ  ذهققب إليققه صققاحب      فققرض 

الققدعاى، فإنَّققه خمققالٌف لألخبققار املانعققة مققن حصققال البققداء يف العالمققاظ         

احلتمية؛ الستل امه تكذيب ح  قه الوقاهرين )سقال  اهلل علقيهم أمجعقني(      

 كما ساف نبّين ذل  عمَّا قريب. 

 قق  ال يتماشقى      لعقذ  هلِل فيقِه مشقياةمب   ا قالنُه يف روايقِة ِحمقراَن     )الوجه الرابع(:

حْسَب ما أشْرنا إليه ساِبطًا ققق مق  بطيَّقِة اإلخبقاِر املنعاِكَسقِة َا،وبالتَّقالق تسقطنطن        

ذل  عن احل ِّيَِّة واإلعتبار،وقبَل إسقطاِيها ميكُننقا محْلنهقا علقى التَّصقحيِف؛     

إذ   ؛ العذ  هلِل فيقِه مشقياةمب  إلنَّ املشكلةَ العاِلطةَ يف الرِّوايِة هق قالنُه الشريف   

فلعقلَّ الصقحيَ  هكقذا       من احملتمقل سقطا  اسقم املاصقال منهقا )القذ (؛      

 ؛ فِبهذا يستطيُم املعنقى   الذ  ليس هلل فيه مشياةمب أ  ليس فيه تغيٌا وتبديٌل

ياِظ الدَّالَّقِة علقى أنَّ احملتقاَ  ال مشقياةَ فيقِه؛ أ   ال      يف الرِّوايِة مَ  مجيِ  الرِّوا

،وبهذا التَّصحيِ  )سال  اهلل علقيهم( َبداَء فيه الستل امه تكذيب ح  ه الواهرين 

 للرِّوايِة نكاُن قد َجَمعنا بيَنها وبنَي اإلخباِر اإلنخرى.

  !إنَّ محلها على التَّصحيِف خالُف اإلصِل... :(إْن قيل لنا)
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ــ) ــمقلن فيكاُن يققة خماِلفققةمب لألخبققاِر الطوعيَّققة،    نعم،لكققن  ققا أنَّ الرِّوا (ا هل

محْلنها على التَّصحيِف ُمَتااِفطاً م  اإلخباِر، فال يكاُن احلمُل املذكاُر خالَف 

 اإلصِل.

 
 تصحيحان آخران:   

  ن آخران لرواية محران هما ما يلقومثَّةَ تصحيحا

يتاافُ  م  ةِاها فنطال  لعلَّ املنقراَد مقَن      ها تفسُاها  ا)التصحي  األو (

احملتققاِ  العققذ  هلِل فيققِه املشققياةن هققا أنَّ اهللَ تعققاىل قققادٌر علققى إلغققاء احملتققا  الققذ   

اجتمعِّ فيه شرو  العلَّة التامة شمي  أج ائها وشرائوها وإبالة املاان  حبيث 

دخعل اإلرادة يصققب  وجققاد احلققدث املعلققال أمققراً حتميققاً، ال يغيِّققره سققاى تقق   

اإلَيقققة؛ وذلققق  إلن متاميقققة العلعَّقققة ال تلغقققق ققققدرة اهلل سقققبحانه وحاكميتقققه  

 املولطة،كما ال متن  العلَّة التامة ح َّ اهلل تعاىل يف التدخل...

وهقققذا التاجيقققه والتصقققحي  هقققا خقققاة العالمقققة السقققيِّد جعفقققر مرتضقققى  

تٌ  علمق  لقيس لقه نظقٌا    ،وقد  مَّس له كثااً حتى رنَّ نفسه أنَّه ف(1)العاملق

 يف مطا  االستدالل.

  صحيٌ  أنَّ اهلل سبحانه ال يع  ه شقٌء علقى  اإليراد على االستدال  املتقدنم

أْن ُيظهققَر وليَّققه  (تبققارك شققِّنه)اإليققالق وهققا قققادٌر علققى مققا يريد،فبإمكانققه   

مققن دون سققب  العالمققاظ   )ع َّققل اهللن تعققاىل فَرَجققُه الشققريف(  اإلعظققم احلن َّققة الطققائم  
                                                 

(1)
 الطبعة الخامسة. 48ـ  47أُنظر: دراسة في عالمات الظهور/  ص   
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ال  (تبققارك شققِّنه)اخلمققس احلتميققة السققابطة علققى رهققاره الشققريف إلَّققا أنَّ اهللَ  

 يفعله،وذل  إلمرين هما التالق 

هققا عققني مققا ذكققره صققاحب الققدعاى يف الطسققم الثالققث مققن  )األمــر األو (:

اإلخبققار الققت جعلققها خاصققةً  بالعالمققاظ املاعققادة الققت ال خلققف فيهققا أبققداً  

ال مقان، خبقالف الطسقمني     الطقائم عليقه السقال  يف آخقر     احلن َّة ر اإلما كظها

لكن كقان مقن احلكمقة أن    البداء حاصل فيهما حبسب مدَّعاه،وفإن اآلخرين،

 عَل الطسَم الثالث شاهداً ومميداً للطسم الثانق من اإلخبار الدالة على عد  

ق بقني الطسقم الثقانق    فقرَّ ، فطقد  اإلمقرَ  َسه عكَق حصال البداء يف احملتقا ، لكنَّق  

داٌل علقققى املاعقققاد القققذ  ال  والثالقققث والثالث،فالثقققانق داٌل علقققى احملتا ، 

مقن   م  أن الطسمني من واٍد واحٍد وتاجٍه فقارٍد، فهمقا  عنقى واحقدٍ    يتخلف،

وآكد منه، فاملاعاد أهقم مقن    حيث احلتمية إال أن أحدهما أوجب من اآلخر

م)عليقه السقال ( مقن احملتقا  املمكقد) أ        الطائ احلن َّقة  فظهار اإلما احملتا ؛

من امليعاد( وكذل  بطية العالماظ اخلمس الطريبة من رهاره الشريف، فإنها 

من احملتا  الذ  ال يتخلف أبقداً، لكنهقا ليسقِّ كظهقار اإلمقا  الطائم)سقال        

ريف إللطاء ، بل هق مطدماٌظ لظهاره الشمن حيث احلتمية املمكدة اهلل عليه(

 وإنذارهم به. الشريف ولتنبيههم إىل قر  الظهارلى الناس،احلن َِّة ع

حب الشقبهة فقمَّ    إننا نطتبس نفَس الكال  الذ  أشار إليه صقا وبعبارٍة ُأخرى

إنَّ  اإلخبققار عققن اإلمققار احلتميققة الاقققاع،ال يتققدخل اهلل نققرده عليققه،فنطال 
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صققفاته سققبحانه للتغققيا فيهققا مقق  قدرتققه علققى ذلقق ،إذ إنَّ ذلقق  يتنققافى مقق    

الربابيققة متامققاً كطققدرة اهلل تعققاىل علققى الظلققم وفعققل الطبققي ،ولكن يسققتحيل    

؛ولتكن وال يظلققم ربعقق  أحققداً...ذلقق  خققالف العققدل  صققدورهما منققه؛إلنَّ

العالمقققاظ احلتميقققة مقققن هقققذا الطبيقققل،فال يلغيهقققا اهلل تعقققاىل مقققن ققققاماس     

البقار  تبقارك   الاجاد،وال يبول حتميتها؛إلن ذل  سفٌه وقبيٌ  يتن َّه عنهما 

شانه،وخالف ما وعد اهلل سبحانه به املممنني علقى لسقان ح  قه الوقاهرين     

 )سال  اهلل عليهم(.

إنَّ تققدخعَل املشققياِة اإلَيققة يف إلغققاء احملتققا  الققذ  وعققد بققه    )األمــر الثــاني(:

يسققتل   تكققذيبهم عنققد  )سققال  اهلل علققيهم(املققممنني علققى لسققان احل ققج الوققاهرين

  إىل تضققعيف دعققاتهم،ومن فققمَّ إسققطايهم مققن قلققا       املممنني،مققا يققمد 

املممنني بهم واملسلِّمني َم...فماذا سيكان ماقفنهم )عليهم السال ( فيما لا 

أبوققل اهللن تعققاىل مققا أخقق هم بققه مققن حتميققة بعققض العالمققاظ قبققل الظهققار      

 الشريف..ا! .

سقبحانه وتعقاىل    إن اهلل تعاىل قادر على البداء يف احملتقا ، إال أنقه   احملصنلة

)سقال   يستحيل صدوره منه؛إلنه يتنافى م  وعده سقبحانه للح قج الوقاهرين   

 حبتمية العالماظ قبل رهاره امليمان،واهلل ال خيلف وعده أبداً. اهلل عليهم(

القذ  هلل فيقه   أْن َنْحِمَل الفَطْقَرِة القااردة يف خق  محقران )     )التصحي  الثاني(:

العالمقققة احلتميقققة القققت ال تطبقققل التغقققيا   ( علقققى املشقققياة احلتميقققة يف مشقققياة
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فنبطق الفطققرة املققذكارة علققى حاَققا مققن دون احتمققال التصققحيف  والتبققديل،

 فيها،فيكان املعنى  أن اهلل تعاىل مشياته ماضية يف احملتقا  فقال يبقّدل أو يغيِّقر    

ذيقل اخلق    وبالتالق ال  ر  فيقه البداء،ويشقهد لقه الطرينقة الااضقحة يف      فيه،

على أن السفيانق من احملتا  وليس من املاقاف،وال يراد من املشقياة    ةالدال

احملتا  الطابل للتغيا والتبديل كما ادَّعى السيِّد جعفر مرتضى العاملق حيقث  

محلققها علققى املشققياة التخيايققة الققت تعققين إمكانيققة تققدخعل اإلرادة اإلَيققة يف 

فيققه أبققداً كمققا هققا صققري    إلغققاء العالمققاظ احلتميققة، فققإن احملتققا  ال تبققديل    

اإلخبار،كما أن خق  محقران ال حيتمقل املشقياة التخيايقة كمقا هقا رقاهٌر يف         

 ذيله .

  إننا حنمل املشياة يف خ  محران علقى املشقياة احلتميقة القت     وبعبارٍة ُأخرى

ال تطبقل التبققديل والتغققيا، خبقالف السققّيد املققذكار فإنقه محلققها علققى املشققياة    

 للتغيا والتبديل.التخاية الطابلة 

 !رواية داود بن أبي القاسم  سند البحث يف 
هذا بالنِّسَبِة إىل روايِة ِحمران؛ وأمَّا روايةن داوَد بن أبق الطاسِم فطد جعلها 

املنعَتققِرُض صققحيحةً َسققَنداً بققالرَّةِم مققن َضققعِفها،وَنَعَِّ باجلهققِل أحققَد العلمققاِء   

اسقةمب يف عالمقاِظ الظُّهقار( ُمقدَِّعياً     املعرتضني على بعقض مقا ورد يف كتاِبقِه )در   

، الِصقطاً بنفِسقِه   (1)بِّنَّ املعرتض عليه ليس له ايالع على بعِض رجاِل السَّقَند 

                                                 
(1)

 الطبعة اخلامسة. 108أنظر: دراسة يف عالمات الظهور ص   
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ِصفَةَ التَّحطيِ  الفريِد العذ  ال يسِبطنُه  إليه ساِبٌ  وال َيلَحطنُه الحٌ ...متاماً كمقا  

عمـر   الفحـو  يف شـبهة تـزوي     ) إفحـام َعلََّل سكاته عن الردِّ  على كتابنا املاسا  بق

حقني ادَّعقى وضقا  بوقالن مقا أفبتنقاه فيقه مقن تفنيقد           بُ مِّ كلثوم سـالم اهلل عليهـا(  

مقققن عمقققر  ابنتقققه أّ  كلثقققا  مقققدَّعاه علقققى تققق ويج أمقققا املقققممنني

 !!اضوراراً..

وحنن نسِّله  ملاذا   يردَّ علينا إذا كان ما أفبتناه يف كتابنا مقن أدلقة واضقحة       

فإذا ما كانِّ أدلتنا واضحة البوالن قق بنظره قق فمن السقهل عليقه    ؟!البوالن..

أن يفّندها، إال أنَّه   يفعل بسبب خافه من إعادة الكرة عليه لتفنيقد دعاويقه   

مققا املققممنني )سققال  اهلل عليققه( ابنتققه  الضققعيفة حققال إصققراره علققى تقق ويج أ 

 . الصّديطة الصغرى أ  كلثا  املسماة برقية 

ال ترتكقق  علققى اإلنصققاف   سققببها احلسققد واحلطققد،وهق نققانَّ دعققااه يف حطِّإ   

ورحابة الصدر الت  ب أن يتحلعى بها  العلماُء الارعان اجملقّدون.. فلّمقا     

نعِّ كتابنا باضا  وتضعيف كتابه  يتمكن من الرّد علينا خافاً من تفنيد رّده

 ليقاهم الطقراء  (،بوالن ما اعرتضنا فيقه علقى كتابقه )رالمقة أ  كلثقا      

إرسقال  عقرض أمقا املقممنني عليقه السقال  ب      ضعف  طيطنا البكر حقال تن يقه  

 !!..عمر بن اخلوا ابنته إىل 

واحلاصققل  إن املققدَّعق توققاول علينققا لغايققاظ باتققِّ معروفققة عنققد الطاصققق     

م  اإلشارة إىل أنَّه ال خيفى على الفون ما للرجل من   عٍ  واليتٍّ والدانق،
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ان ملقا تطقدَّ ،أو لسقبٍب آخقر     م علينا واالبدراء بنا،لعلَّ ذل  كدعاه إىل التهكُّ

إذ وراء اإلكمققة مققا وراَءهققا؛واهلل تبققارك شققِّنه هققا   .!أخفققاه يف ييققاظ نفسققه.

 حس ..فنعم املاىل ونعم النصا..

 ! لرواية داود بن أبي القاسم  تصحيٌ  عقيٌم
لطققد صققحََّ  املنعققرِتُض املققذكاُر روايققةَ داوَد بققِن أبققق قاِسققٍم بققَدعاى أنَّ         

تصحيُف خانبة الكرخّق العذ  ها حممَُّد بقُن أمحقِد بقِن عبقِد اهلِل بقن      اخلالن قَّ 

مهران،فِّخوققِّ الكاتققُب بسققبِب َضققعِفِه يف الكتابققِة أو بسققبِب يْمققِس بعققِض       

حروِف الكلمِة فصاَرظ عنَدُه اخلالن ّق،فبذل َ يكاُن السََّنُد صحيحاً لَافاققِة  

الطاسٍم حبْذِف كلمِة   أبق   من  بق، كما أنَُّه صحََّ  داوَد بِن أ(1) مجيِ  رجاِله

 السند.

 أنَّ خانبه الكَرخقَّ ها ابُن َمهران، وداوَد بَن أبق الطاِسِم ها واحلاِصُل عنَدُه

 داوُد بِن الطاِسم..

   يرُد عليه بالوجوه اآلتية:
  يقذكنر علمقاُء الرِّجقاِل شقياًا عقِن اخلقالن قِّ القااِرِد باسقِم          )الوجه األو (: 

بُن أمحِد بِن عبِد اهلِل؛فها ُمْهَمٌل وال أصقَل له،وققد اعقرتَف املنعقرِتُض      حممَُّد

لكنَّققه حققاول تصققحي    أمحققد بققن عبققد اهلل   مققّدعياً أنققه ابققن مهققران   بققذل ؛

 وقققد عققرَّف  املعققروف بققق خانبه  ليصققل  بققذل  داللققة الروايققة علققى مّدعاه،    

                                                 
(1)

 .107أنظر: توضيح الواضحات على هامش كتاب" دراسة يف عالمات الظهور" ص  
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ارملِِاّع   فطقال   (2)املطقال( )تنطيُ  كلمقة  خانبقه  يف كتابقه    العالمةن املمطانق 
  ِ وارمافل ارِّم ِِِّل ارِّاإ جِل  ارالي ارِّاإ جِل  ارِث نل  ارِتمل ارِّ ِِِّ ُمَّ ارتاافح ُ اب
لِجل  اا   لاِ طاا راع ارنااط  ل  َّتارلهل ك اِِّ   اٌِر رالساعٌّ ط ارمٌت  احإَّممابح  إرِ ارمل

ُِ صحاِل مي طا  خ ماُ  ط  خ مبلقل األ اُعو  ُحنلرم رع ارل انل ش ٌ  ودَّقح كرث ىا ُِ  آُتا ِ
فقمَّ   كقان يبيقُ   ذلق  فُنِسقَب إليقه؛      ،فكقِّنَّ الرَُّجقلَ  ه   رائل م   سال مم ط  َّاُة 

يف نفققس اجلقق ء يف ترمجققة    ذكققر عققدة أشققخاة باسققم أمحققد بققن عبققد اهلل      

باسقم اخللن قق    بلا عددهم أربعة عشر راوياً،يدور اإلمر بني افقنني  اخللن ق

 جِّا  واا   باا     أمحققد بققن عبققدوس والققد حممققد   وخانبققه، فققاإلول هققا
..   اِّار هكاره راع ارمالصاِ  ارا ىتلةو   ا َّه راع ار اا    و   ب  اِ ارملِِع

راااع ارن ااام ارراوااام راااع ار ااا اافو  وارِِّلاااِ رلااام  ااارد رتاااق طااا   ٌ  شااا  و ر اراااق 
طِهااا ٌ و ر ااا َّ اوااا  دا د راااق راااع ارن ااام األ   طااا  طِارداااااق ٌ   ِّ ااا  اٌَّإااارال 

طق ر ثرة ا إبااااقو رارإ شف رع ل ا ا  اررىر ٌايٌ و ال
 .1ُل

ولعققلَّ أمحققد بققن عبققدوس هققا اخلققالن ق أمحققد بققن عبققد اهلل املققذكار يف    

الروايققة،ويلطب بققق  أبققق عبققد اهلل ، فسققطوِّ كلمققة  أبققق  تصققحيفاً، وبطققق    

ق كلمققة اإلسققم  عبققد اهلل ؛ فيتسققاوى إصققالحنا لهسققم كمققا أصققل  املققدع    

مقن أساسقهما،ونبطق مقا     ه ، فيسطط االحتمقاالن واستبدَا بق  خانبخالن ق 

                                                 
(2)

 .ترمجة إبراهيم بن امساعيل اخللنجي 14 ص 1أنظر: تنقيح املقال ج  
(1)

 .67ص 1أنظر: تنقيح املقال ج  
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كان على ما كان من ضعف أو جهالة أمحد بن عبد اهلل بعامة مصاديطه  الت 

 ذكرها العالمة املماقانق .

 هقا  والثانق أما وهذا حال   أمحد بن عبدوس  املعروف بق  اخللن ق ؛  

، فهقا وإن كقان مقن الثطقاظ     خانبه أمحد بن عبد اهلل بن مهران املعروف بابن

حبسب كلماظ الطدامى من علماء الرجال، إال أنَّه مردد بينقه وبقني اخلقالن ق    

ابن عبدوس، وبينه وبني سائر من اتسم باسم أمحد بقن عبقد اهلل، وتقرجي     

واحد على اآلخر حباجة إىل قرائن قوعيقة أو رنيقة معتق ة، وهقق مفطقادة يف      

طيطققة  أمحققد بققن عبققد اهلل اخلققالن ق  املققذكار يف     الققَبني؛فال ميكققن اجلقق   حب  

 الرواية.

ضقعيفة   حيناقذٍ  الروايقة فمهمل يف تقراجم الرجال؛ف ؛وأمَّا حممد بن أمحد 

  حمد وأبيه وداود بن أبق الطاسم.

   فها ضعيفأمحد بن عبدوس  أنَّه قق على فرض  إنَّ اخللن قَّواخُلالصة

ن اشققق   يضققعه يف خانققة   عنققَد الن اشققق وةققاه مققن علمققاء الرجال،فال    

الثطاظ، وإْن اعرتف بِّن لقه كتابقًا يف النقاادر، وأمَّقا العالمقة املمطقانق العقا         

النحريققِر يف علققِم الرِّجاِل،فطققد اعتقق ه ضققعيفاً لكثققرة اشققتباهاته،فالتاقف يف  

متني،وما يدرينا لعقلَّ مقن اشقتباهاظ     )رمحه اهلل(رواياته واجب شرعاً،وكالمه 

 اخللن ق تعل  البداء يف السفيانق وةاه من العالماظ احلتمية..!.
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إال بنظر الن اشق والواسق، فها وإن كان فطةفرض أنه ابن مهران،وعلى   

يعارضه تضعيف آخرين من علماء الرجال كصاحب مطباس ،أن تافيطهما له

لسب  الفس  منه  لق فيما يرويه ابن مهراناَداية وةاه، وتاقف العالمة احل

فم تابته عنه وال نعلم أن كتابقه القذ  صقنَّفه كقان قبقل الفسق  أو بعده؛وققد        

ذكر العديقد مقن علمقاء الرجقال بِّنقه الكرخق،وشقتان مقا بقني لفقظ الكرخقق           

ومققن أيققن حصققل املققدَّعق علققى العلققم بققِّن ابققن  !!ابققن خانبققه..واخللن ققق أو 

 !.ى ما متحله من التصحيف القذ  دونقه خقر  الطتقاد    مهران ها اخللن ق سا

 فاخللن ق خيتلف عن ابن خانبه،شكالً ومضماناً. 

كيَف صاَر اجملهاُل معلاماً عنَد مِن ادَّعى بِّنَّ اخللن قَّ هقا ابقُن    وبناًء عليه

 .؟!مهران حممد بن أمحد بن عبد اهلل

الشقبهة فكيَف خيقَتِلطن   مضافاً إىل أنَُّه علقى فقرِض ِصقحَِّة مقا ققال صقاحب       

على الكاتِب َيْمُس حقروِف الكلمقِة حبقروٍف أخقرى مباِيَنقةَ َا،فقِّ ع ُمناسقَبٍة        

بققنَي النعققاِن والبققاِء يف)خانبققة( وبققنَي الققال  والّنققان يف )اخلققالن ق(ا وكققذا أ ع    

 مناسبٍة بنَي احلرفنِي )اخلاء( يف الكرخق وبنَي )اجليم( يف اخلالن قا.

شاَبَهة بنَي الالِ  والنعاِن، وال بنَي اخلاِء واجليِم،وتبديَل حروِف ليَس َفمَّةَ م

 .؟!وإفباِظ حروٍف أخرى ال عالقةَ َا بالكلمة

وملعققا كانققِّ كلمققةن خلن ققّق َققا أسققاٌس يف اللُّغققِة الفارسققيَِّة قققق حسققَبما أفققاَد    

العالمةن املمطانق وها فارسق  من أصقاٍل عربيَّقٍة ترعقرَع يف خابسقتان جنقاَ       
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إيران وماَظ فيها قق انتفى ما َذكََرُه املنعَتِرُض من أنَّ مثَّةَ خوقِّ يف كتابقِة الكلمقِة،    

 .!لكاتُب خانبة كرخق كتب اخلالن ق...فبَدالً من أن يكُتَب ا

وحنقُن نسقُِّل املعرِتَض ملققاذا   يشقتِبه وُيَخوِّققىء َمقْن كتققَب كلمقةَ خلن ققق      

كما حصَل ملَن  وأمحد بن عبدوس اخللن ق املضافِة إىل إبراهيم بن إمساعيل

كتققَب خانبققةَ كرخققق حبسققِب الفققرضا وهققل أنَّ يف اسققِم حممَّققِد بققِن عبققِد اهلِل     

بائققدةً عنققَد كاِتققِب الروايققة حتققى ادَّعققى املنعَتققِرُض عليققه أنَّققُه يََمققَس   حساسققيَّةً 

حروَف الكلمِةا! وهل َضُعفَِّ يُدُه عِن الكتابِة الصَّحيحِة ملعقا وَصقلَِِّ النَّاَبقةن    

إىل ابقققِن عبقققِد اهلِل اخلقققاِلن ق،و  تضقققُعف ملعقققا وَصقققَلِّ إىل إبقققراهيم بقققن        

 إمساعيلا!.

قق وقد أقرَّ بذل َ املعرِتُض قق فكيَف صقاَر معلامقاً   لن ق ُمهَمالً فإذا كاَن اخل

ذا اسٍم ُيعَرُف بِه وها عبُد اهلِل بُن َمهرانا! فكاُنُه ُمهَمالً يطتضق عدَ  وجقاِد  

ِذكْققققٍر لققققُه يف التَّراِجم،وبالتَّققققالق ال يِصقققق ع ان ينطَِلققققَب اجملهققققاُل إىل معلققققاٍ   

يف دائقرة املاهامقاظ،فال   اخلالن ق  يبطى  مشهار؛وتصحيحه املتطدِّ  للرجل

 يصل  أْن يكان دليالً على دعااه.

وهل هذا انطالٌ  بالوَّفرِة املنستحيلِة من جمهاٍل إىل معلا ا وِلَم   يَتفَوَّن 

إىل ذل َ أكاِبُر علماِء الرِّجاِل،فهل كانِّ تنطنُصُهُم اخِلَ ةن الرِّجاليَّةن حّتقى جقاَء   

بَّمقا ولعققلَّ وهمقا يفيقدان االحتماَل،وعنققَد    صقاحُب الشعقبهِة فتمََّمهققا َنقما! ر   

 االحتماِل يسططن اإلستدالُل...!    
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  إذا ما كاَن اخلالن قع ُمهمالً بنظِر صاحِب الدعاى فعالَ  قق إذاً قق مالحظة

االستشقققهاُد بروايتقققِه وتصقققحيحها حبملقققها علقققى التَّصقققحيِف،وهل  طقققدوِر   

ينطلققُب اجملهققاُل إىل حطيطققٍة   التَّصققحيِف  ايققَل املهَمققِل إىل صققحي ا! وهققل  

خارجيٍَّةا لسُِّ أدر  وال أحَد مَن الفنطَهقاِء وعلمقاِء الرِّجقاِل يقدروَن، ولعقلَّ      

صاحَب الشعبهِة يدر  في علننا ندر  ما   ن ن ندريه باإلجابقة عمقا سق َّلناه    

 من مالحظاظ على كالمه املتطدِّ . 

حيِف وعَدِمه؛ اإلصُل يطتضق عَدَ    عنَد الدََّوراِن بنَي التَّص)الوجه الثاني(

التَّصحيِف حّتى َتقِرَد قرينقةمب قوعيَّقةمب ُتثِبقُِّ التَّصقحيَف وهقَق مفطقادةمب يف القبني،         

فتبطى الرِّوايةن ضعيفةً، ليَس ِل هالَِة اخلاِلن ق فحسب، بقل يتعقدَّى ذلق َ إىل    

 بال دليٍل.داود بن أبق الطاسم،وبالتالق يبطى الطاُل بالتَّصحيِف جمرََّد دعاىل 

هذا بالطياِس إىل اخلالن ق؛ أمَّا داود بن أبق الطاسِم العذ  ادَّعى صقاحُب  

الشعبهِة أنَُّه داود بقن الطاسقِم املنلطَّقِب بقِّبق هاشقٍم اجلعفرّ ،وهقا ح  ؛وذلق         

  بائقدةمب يف   أبقق إلرجحية نسخة النعمانق على نسخة حبار اإلنقاار؛ فكلمقةَ     

وقق  يف كلمقة  أبقق  القااردة يف البحقار، إال أن       حباِر اإلناار،فالتصقحيف ققد  

ذل  ال خيرج الرواية من الضعف إىل الطاة؛ فما َذكَقَرُه صقاحُب الشعقبهِة حبق ِّ     

 داود بن الطاسم ال ةبار عليه؛ ولكنه حب ِّ اخلالن ق ةا سديٍد.

مققن إنَّ داود بققن الطاسققِم املعققروِف بققِّبق هاشققٍم اجلعفققر ِّ ِفطققةمب جليققُل الطَققَدِر     

... وكقاَن ُمَسقدَّداً   أصحاِ  اإلئمة الواهرين  الرِّضا واجلااِد واَقاد  
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، ويرِجقُ  نَسقُبُه إىل سقيِِّدنا جعفقِر بقِن أبقق       ُمَافَّطاً وِمن خقااةِّ اإلئمَّقةِ  

 وكاَن من سكَّاِن بغداد. يالٍب

وأّمققا داود بققن أبققق الطاسققِم العققذ  انفِبققَِّ يف )البحققاِر( فم هققاٌل باتِّفققاِق        

 الرِّجالّيني... وأّما حممَُّد بُن هّماٍ  فِثطة.

الرِّوايةن ضعيفةمب َسَنداً جلهالِة راويني اإلول؛ داود بن أبق الطاسم واخُلالصة:

بنققاءل علققى نسققخة حبققار اإلناار،وأمققا بنققاءل علققى نسققخة النعمانق،فالرجققل        

فطة؛والثانق؛حممققد بققن أمحققد بققن عبققد اهلل اخلققاِلن ق،وحتَّى لققا افرَتضققنا      

 ننن  حسقبما أشقرنا   نن فاقََتُه،فيبطى اإلشكاُل فابتاً يف داللتها من حيُث تعاُرِضهاو
م  اإلخباِر املتااِترِة الدَّالَِّة على عَدِ  جااِب وقاِع الَبقداِء يف احملتقا ،وال  قاُب    

عنَد التَّعاُرِض تطديُم اخلِ  الااحِد على املتااتِر بإتِّفاِق اإلماميَّة،وليَس املقاِرُد  

 ن باِ  اإليالِق والتَّطييِد، بِل املاِرُد من باِ  التَّعاُرِض؛ فتِّمل.م

 ي خذ باألدنى ويرتك األعلى !!
والغريُب الع يُب من صاحِب الشعبَهِة كيَف يُِّخُذ باخلَبِر الااحقِد يف اجملقاِل   

فطد أخذ باإلدنى وترك اإلعلى على قاعدة  !العطائد ِّ ويوَرُ  اخلَ  املتااِتر..

 اختقاروا الفقا  واحلمقص والبصقل علقى املقنِّ والسقلاى،        إسرائيل الذين بين

َوِإْذ قنلْقُتْم َيقا ُماَسقى لَقن نَّْصقِبَر َعلَقَى        بطالقه الشقريف     ابَّخهم اهلل سبحانهف

يََعقاٍ  َواِحقٍد فَقاْدُع َلَنقا َربَّق َ ُيْخقِرْج َلَنقا ِممَّقا ُتنِبقُِّ اإلَْرُض ِمقن َبطِْلَهقا َوِقثَُِّئَهقا             

َوفناِمَهققا َوَعَدِسققَها َوَبَصققِلَها قَققاَل أََتْسققَتْبِدلناَن الَّققِذ  ُهققَا أَْدَنققى ِبالَّققِذ  ُهققَا َخْيققٌر  
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ْهِبوناْا ِمْصقرًا فَقِإنَّ لَكنقم مَّقا َسقَِّْلُتْم َوُضقِرَبِّْ َعلَقْيِهُم الذِّلَّقةن َواْلَمْسقَكَنةن َوَبقُُؤْواْ           ا

ِبَغَضٍب مَِّن اللَِّه َذِلَ  ِبقَِّنَُّهْم كَقاُناْا َيْكفنقُروَن ِبَُيقاِظ اللَّقِه َوَيْطُتلنقاَن النَِّبقيِّنَي ِبَغْيقِر         

 .61البطرة وَّكَاُنااْ َيْعَتُدوَنالَْح ِّ َذِل َ ِبَما َعَصااْ 

حالَقةمب  إنَّ تبين صاحب الشبهة اخل  الااحد الشاّذ يف مطابل اخلق  املتااتر،  

شققاذَّةمب وسققاِبطةمب خوققاةمب   يسققِبطُْه إليهققا أحققٌد مققَن الفطهققاِء واملنققَتكلِّمنَي العققذيَن     

ما يفيُد اليطنَي بطرينٍة اشرَتياا للعمِل يف اجملاِل العطائد ِّ كاَن اخلِ  متااِتراً أو 

 .!قوعيٍَّة؛ وهق مفطادة يف مارد البحث..

 دعوى ُأخرى غريبة !! 
 واإلةَرُ   َّا َذكَره آنفاً، قالنُه معطِّبقاً علقى روايقِة داوَد بقَن الطاسقِم بِّنَّقُه        

ِم َّتااارح ط ىااا دُة طااا م  اإااارلض  نَّ اااابهل اررو ا ااا ِل ضااا تٌف وااار رِل رِاإاارمض  نَّ ساااِم م اررو ا ااا
األسا ل ر نَّ شاُ نم اربم افل ُاوٌي راع  نتا ةل ار وات ِو  طحِ لارحهح طم مابٌَّت رلِّاا ُبحايم راع 

ِح ارّإااع اااع ط  اارح  ارناارآنل  ار اا   ...  طماا للدح اربماا افل   ساسحااقح ااا  األخبااالح ارغتبتَّاا
 .كالطلِا    ث  سإثِاُف ط  ابا ارناُ نل   إااح إرِ درتُر شَ ّع 

 إنَُّه تلبيٌس على الطنرَّاِء الُبَسواِء العذيَن ال ُيميِّق وَن بقنَي   وفيِه من اخللل ما يلي

 نَّ شاُ نم اربما افل ُاواٌي  الصَّحيِ  والسَّطيِم يف املَواِلِب العلميَّة... فما ذكََرُه ِمن 
ِح رع  ن ِل...  نَّ ط للدمهح األخبالح ارغتبتَّا ال خيلا ِمقْن َخلْقٍط بقني اإلخبقاِر       ت ةل ار وت 

الغيبيَِّة املاقافَِة وبني اإلخباِر الغيبيَّقِة احملتاَمقِة يف توبيق  مفهقا  البقداء عليهمقا       

معققققاً،م  أنَّ البققققداَء خققققاٌة بالعالمققققاظ املاقافققققة ولققققيس يف العالمققققاظ     
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ولكنَّقه َنطَقَض َنفَْسقُه يف يَْرِحقِه للَبقداِء يف      ه يف مواو  كتابه،مة،وقد أقرَّ باحملتا

احملتا ، فطد يبََّ  البداء على احملتا  وها ُخلُْف ما عليه مفهقا  البقداء.. ومقا    

َذَهَب إليِه يمد  إىل تغريِر الطنرَّاَء حبنْسِن سْبِكِه للكلماظ،ملبِّساً عليِهم مفهاَ  

؛ وحنملقه علقى   علقى مسقتاى العطيقدِة والسعقلاكِ     الَبداء،وها أمٌر خوٌا جقداً 

،وجهققٌل بعلمققق  ،ولكنَّققه ةفلققةمب عققن حطيطققِة املراد  (1)يتعمَّققده الصققحة بِّنققه   

 .الدراية والرجال

إنَّ أيَّةَ روايٍة حّتى لا كانِّ صحيحةً َسَنداً، ِ ُب يرُحها إذا تعاَرَضِّ م  

 ق أنصقال الفطقه اجلعفقر    املنتااِتر اللفظقق أو املعنقا  كمقا هقا معلقاٌ  يف مبقان      

؛ إلفقادة التقااتر القيطنَي، دوَن اخلقِ  الااحقد اخلقالق       وعلمق الدراية والرجال

من الطرينة،الذ  يبطى على إفادة الظن،والظنَّ ال يغين من احلق ِّ شقيااً، بقل    

إنَّ اخلَ  الااحِد الثطة ليس ح َّةً شرعيَّةً على بعِض املسالِ  اإلنصاليَِّة إال إذا 

الطرينةن على صحته،من هنا قيل  إنَّ اخل  الااحد ال ياجقُب علمقاً وال   دلِّ 

عمققالً... فققإذا تعققارض اخلققُ  الااحققد يف الفطققه مقق  اخلقق  املسققتفيض، يطَققدَّ    

املستفيُض على اخل  الااحد، بل إذا تعاَرَض اخلُ  الااحِد اخلالق من الطرينة 

  املققدعاُ  بالطرينققة، وهققذه قاعققدةمب  مقق  اخلققِ  املميَّققد بالطرينققة، فسققاعتاٍذ ُيطَققدَّ 

ُموَِّرَدة عند احملططني من علماء اإلنصال، فلم َيِرْد عنهم تطديُم الضعيِف على 

الطققاّ  يف الفطققه، فكيققَف إذا تعققاَرَض اخلققُ  مققَ  اإلصققِل العطائققد ِّ كمققاِرِد     

                                                 
(1)

حملناه على الصحة قربةً إلى هللا تعالى وإن كان ال يستحقه، ونحن ال ننسى ما جنته يداه علينا ويعينه بعض   

 الشياطين، ولنا موقف معهم يوم القيامة ..!!
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البحث القذ  ُيْعَتقُ  فيقه القيطني وال يكفقق الظعقنع املولق ،حتى علقى مسقتاى          

ظَّققنِّ املعتقق  كمققا هققا ُمفَصَّققٌل يف أدلققة أنصققال الفطققه،إذ إنَّ الطققاَل بالَبققداِء يف   ال

فيمققا  احملتققاِ  يطضققق بالضَّققرورِة تكققذيَب اإلنبيققاِء واحلنَ ققِج الوَّققاهريَن  

أخَبروا عنقه، وبالتقالق ُيفضقق تكقذيُبُهم إىل َعقَدِ  االعتمقاِد علقيِهم والافقاِق         

بهم،فُيَمّد  إىل اإلنكاِر وهقا الكنفقُر بعيِنقه... وهقذِه مسقِّلةمب تقدخُل يف ُصقلِب        

العطائِد اإلَيَِّة، فال يص ع قق واحلقاُل هقذه ققق  االسقتدالُل خبََبقٍر يصقَوِدُ  بتلق َ        

 رِة املستطاِة من الكتا  والسنَّة املوهرة.اإلنصال املنطرَّ

  فققإنَّ مققا َذَهققَب إليققِه صققاحُب كتققاِ  )دراسققةمب يف عالمققاِظ  وعلــى كــلِّ حــاٍ 

الظُّهار( ُيخاِلُف الثَّااِبقَِّ الضَّقروريَّةَ يف عطيقدِة الّشقيعِة اإلماميَّة،ومافَّطقةن أبقق       

ِر علقى ُحرَمقِة يقْرِ     ُعَبيدةَ احلذاء العقت استشقَهَد بهقا صقاحُب الكتقاِ  املقذكا      

روايقققِة داوَد بقققِن الطاسقققِم ال َتْشقققمُل املطقققاَ ، لاضقققاِ  احنصقققاِرها يف فضقققائل  

ومطاماظ ومنابل أهل بيِّ العصمة والوهارة )سال  اهلل علقيهم( وال تشقمل   

اء يف َمْاِرَد العطائد الضروريَّة كاإلصال اخلمسة واملتفرعاظ عنها كمسِّلة البد

ولا سلَّمنا  الَها للمطقا ، فقال ُبقدَّ مقن يْرِحهقا      ا ،احملتا  والرجعة وةاهم

حيناٍذ يف خصاِة هذا املاِرِد ملنعارَضقِتها لألخبقاِر الطوعيَّقِة الدَّالَّقِة علقى عقَدِ        

بق عبيدة احلذاء على جااِب الَبداِء يف احملتا ، مضافاً إىل أننا إذا عمَّمنا روايةَ أ

اى أحقُد مصقاديطها، وذلق  لقيس     يف أنَّ صقاحَب القدع   كلِّ مقارٍد،فال ريقب  

لورحه روايٍة واحدة فحسب، بل إلجل يرحه اإلخبار املتقااترة الدالقة علقى    
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عد  صحة تعل  البداء يف احملتا  الذ  أصرَّ عليه صاحُب الدعاى؛ فإذا كنَّا 

الطاسقم بسقبب فسقاد داللتقه      أبقق  قد يرحنا روايةً واحدةً قق هق خ  داود بقن 

ققد يقر  أخبقارًا متقااترًة نفقِّ تقدخعَل البقداِء يف احملتقا           على املولا  قق فإنَّقه 

بوريققٍ  أوىل، لققذا فهققا أوىل بققِّن يكققاَن أحققَد مصققاديِ  خقق  داود ولققيس َمققْن 

 .!!؟فها  البداء..يرحها ملخالفتها للمتااتر ومل

رَبوقاا   فليَس مقَن العقدِل واإلنصقاِف الطقاُل بقِّنَّ اإلئمَّقَة الوقاهرين       

 نَّ اإلاإِّايم  َ  ال  ا سَيطَ ، كما أنَُّه ليَس مَن الصَّااِ  الطاُل بقاملكلَّفنَي  ا وقَ
اابللح واااُ راُل خَتااُر رااع ارِِّااا  ار نائاا  و  ار لِّااعو  وار الطااا ل  ِح

حب َّققِة أنَّ  (1) 

كثايَن استغلُّاها ملصاحِلِهُم الشَّخصيَِّة ونَ واِتِهُم الرَّخيصة، فاستغالُل همالِء 

لعالماِظ الظُّهاِر الشريف ال يعقين بالضَّقرورِة عقدَ  صقلاِحها وتِّفِاهقا علقى       

الصَّققعيَدين الفققرد ِّ واجلَمققاعقِّ حاضققراً وُمسققتطبالً، فاخلوققِّ يف التَّوبيققِ  ال يف  

هج...إلنَّ البحققَث عققن هققذِه العالمققاِظ بوريطققٍة واعيققة، واالنفتققاَ  علققى   الققنَّ

فطاَفِتها قبقَل  طُِّطهقا، ورْصقَد حركقِة الااِققِ  ومراقبَتهقا لرَتقُّقِب حقدوِفها علقى          

أرِض الااقِ  ها يف الااقِ  حبٌث وتنطيب عن فصائِل الِفرقَقِة النَّاجيقِة قبقَل يقاِ      

ِة اَنققدى واحل ِّ،بققل هققا أيضققاً حبققٌث عققن الظُّهققار الشققريف، وحبققٌث عققن رايقق

قبقققَل رهقققاِرِه الشقققريف بهقققَدِف ُنصقققَرِتها  كتائقققِب اإلمقققاِ  املهقققد ِّ املننَتظَقققِر

 وااللتحاِق بها وهنعِب التَّارعِ  براياِظ الضَّالِل املنتشبِّهِة بها.

                                                 

 .50المات الظهور( ص( )دراسة يف ع1)
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قق اسقتَغلُّاا   ال ريَب أنَّ َفمَّةَ أفراداً قق ماضياً وحاضراً ومستطبالً وُزبَدُة القو 

وال بالاا يسَتِغلُّاَن عالماِظ الظُّهاِر امليمقان ملصقاِلِحِهُم الشَّخصقيَِّة ونق واِتِهُم     

 اآلنيِة من دوَن الِتفاٍظ إىل الطضيَِّة اإلساِس وهقَق االعِتطقاُد بإمقاِ  ال َّمقانِ    

مَّقا  وكيفيَّةن الاصاِل إليِه ونْيِل ِرضاه،ونع و سبَب ذل َ إىل أحقِد احتمقالَني، إ  

لكانقِه ةائبقاً عقِن     عَدُ  االعتطاد بالطضيَِّة املهَدويَّة،وإّما َضعُف اإلمياِن بِه

اإلبصاِر وُمَتَخفِّياً يف اإلمصار، لكنَّ احلقديَث عقن عالمقاِظ رهقاِرِه الشقريف      

أقاى مَن احلديِث عنُه بنظَِر هقمالِء فقِّدَّى ذلق َ إىل اخلَقْاِض أكثقَر يف الطضقايا       

يعيُشاَنها وَيلَمساَنها.. وها أمٌر خوٌا السِتل اِمه نسَف عطيدِة احملساسِة العت 

 اإلمياِن بالغيب..

إنَّ الققدَّاِرَس ملاضققاِع الظُّهققاِر الشَّققريِف لهمققاِ  املهققد  )ع َّققل اهللن تعققاىل   

فََرَجققُه الشققريف( ومتابعققةَ قضققيَِّتِه الكنقق ى فكرّيققاً ودينّيققاً واجتماعّيققاً وسياسققّياً 

صاِبَ  املشباَهةَ إلعداِء اإلنمَِّة القذين يِطفقاَن وراَء عقدٍد كقبٍا مقَن      سيكتِشُف اإل

املنملَّفققاِظ واحلركققاِظ املهَدويَِّة،وخاصَّققةً الققت رهققَرظ علققى السَّققاحِة اللُّبنانيَّققِة   

 باجٍه خاة بعَد قياِ  النِّظاِ  اإليرانق احلالق.

للطقارِا الفَِوقِن أن يتعقرََّف    ومن خالِل هذِه الدِّراسِة والتَّعمعِ  فيهقا،ُيمِكُن  

على أصقحاِ  اإلققالِ  املريضقِة واملشقباهِة العقت َتُبقثع جقرافيَم الفكقِر القّديينِّ          

)علققققى صققققاحبها آالف السققققال  التَّخققققدير ِّ والتَّحريفقققققِّ باسققققِم الطضققققيَِّة املهدويَّققققة  

 عققن ،و ققَِّ شققعاِر البحققِث والتَّحطيققِ  يف عالماِتهققا، لتثبققيِط املققممننيَ والتحّيققة(
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انتظاِر الظُّهاِر الشَّريِف من خالِل تيايِسِهم وتبغيِضهم بالعالماِظ الطريبِة لياِ  

الظُّهقاِر املبقارك بسققبِب انتحقاِل بعققِض املنبتقِدعنَي لِصققفاِظ بعقِض الشَّخصققيَّاِظ      

وُشقَعْيِب   احلسقين  املذكارِة يف عالماِظ الظُّهاِر املبارك كالَيمقاِنقِّ واخلنراسقانقِّ  

صقاحِب القنَّفِس ال َّكيَّقِة... حيقث أسقطط      احلسين حممد بن احلسن  وبِن صاحٍل

ذوو البدعِة أمساَء تل  الشخصياظ على قادتهم ليتسنى َم ركا  رققابهم  

وجرهم إىل حيثما يشتهان... فالعذيَن يتِّفَّروَن بهمالِء ويتارَّياَن يف االنسياِق 

فقةً  ذيَن ال ميِلكاَن عطيدةً صقحيحةً وفطا وراَءُهم أكَثُرُهم مَن املممننَي السعذَِّج الع

وجهلهم بالعالماِظ احلطيطيَِّة اخلاصَِّة بالشَّخصيَّاِظ املنطدَّسِة العت تظهُر صائبة،

.. ذاك اجلهقل  قبَل يلاِع البدِر التما  ونقار الظقال  اإلمقاِ  احل َّقة املهقد ِّ     

 لكبا...ها العذ  ُياِقُعُهم يف هذا االحنراِف اخلوِا والضَّالِل ا

والعققالُج النَّققاِجُ  للاقققاِف باجققِه الِفكققِر املشققباِه العققذ  يسققتخِدُ  الطضققيَّةَ    

املهدويَّةَ بوريطٍة ُمنحرفٍة من ِقَبِل بعِض الكنتَّاِ  السَّوحّينَي واملشقباهنَي يكمقن   

يف أْن نتصقّدى َققمالِء بشقق اعٍة وِحكمققٍة وحققْ ٍ ، فُنعققرِّيِهم علققى حطيطَققِتهم،  

ِتِهُم الفكريَِّة وِنفاِقِهُم الّدييّن، وأن نوَْرَ  لألمَّقِة ققق يف املطابقل ققق      وَنكِشُف عارا

ُِ علققى املصققاِدِر          الفكققَر اإلصققيَل للطضققيَِّة املهدويَّققِة  اضققاعيٍَّة علميَّققٍة تتَِّكقق

التَّشققريعيَِّة السققتنباِ  اإلحكققاِ  واملفققاهيم بققَاَرٍع وتطققاىل وخشققيةً منققُه تعققاىل      

..ََّماََُّيََۡش ََُّّّْۗإِن  لََمنؤ    ُ َِادِ َِّٱۡل َِّمۡنَِّع َ َِل ِغ  َنَّرَِسَٰمَلَِٰتَّ  (1)، ٢٨َّ..ٱَّلل  ِيَنَّي  ٱَّل 

                                                 

 ( سورة فاطر.1)
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َش ََِّوَيرِۡخَشۡ فَه  رَّ  (1) ، ٣٩.. ٱَّلل  ۡغُِمَر  ممَّم  ممَّبِٱۡلَغۡيمِبَّلَه  ِيَنََُّيَۡشۡ َنََّرب ه  َّٱَّل  إِن 
ۡجررََّكِِيرَّ

َ
ٓ  َّْ..  (2)، ١٢َوأ ََّوٱۡعلَم  َ ت قَِيََّوٱت ق   َّْٱَّلل  ََّمَعَّٱلۡم  َ َّٱَّلل  ن 

َ
 . (3) ١٩٤أ

يريققُد مّنققا إنَّ قاِئقَدنا وبعيَمنققا اإلمققاَ  احل َّقةَ بققن اإلمققا  احلسقن املهققدّ     

التطّيَد بِّحكاِ  دينِه بقاَرٍع، ومحْقَل هماِمقِه بصقْدٍق،وتوبيَ  مبادئقِه وتكاليِفقِه       

العقذ  ال   واملنلِْهم الطاِئِد املننَتظَرأفراداً ومجاعاٍظ اسِتعداداً السِتطباِل املنلَهم 

َيرضى من همالِء املممِننَي املننَتِسبنَي إليِه أن ُيَشاِّهاا صارةَ اإلسالِ  من خقالِل  

تشايِه عالماِظ الظُّهقاِر املطقدَّس وتوبيِطهقا علقى شخصقيَّاٍظ دينيَّقٍة يف عصقِرنا        

ٍة تتمسَُّ   فاهيِم الّديِن لَيسَهَل الرَّاِهن، حّتى صاَر الّديُن أنلعاَبةً يف أياٍد سياسيَّ

 عليِهُم النَّيُل مَن الُبسواِء يف هذِه اإلمَّة.

 ُشبَهتاِن ال تِقالِن خطورًة عن ساِبقاِتِهما: 
 :  (الشُّبَهُة األوىل)

هق للشيخ َمْهد  الفتالو  صاحِب كتاِ  )مبادُا الثَّطافِة املَهَدويَّة( حيُث 

ِه على السَّيِّد جعفر ُمرَتضى العاملق قق أنَّ الِفَرَق القثَّالَث  ادَّعى قق يف َمعِرِض ردِّ

لنع بقاُء وعصقائُب     اإلبقداُل وا الت يتكاَُّن منها أصحاُ  اإلمقاِ  بطيَّقِة اهللِ  

إنَّمققا هققَق ِفققَرٌق ُمطاِتلَققةمب مبثاَفققةمب يف بققالِد الشَّققاِ  وِمْصققَر والعققراق،  أهققِل الِعراق،

إنَّ  ِة الكنفَّاِر واملنَتَسلِّوني،وها هقق عباَرُتقه حيقث ققال       ِمُل السِّالَ  ملنناَهَض
                                                 

 ( سورة األحزاب.1)
لك.2)

ُ
 ( سورة امل

 ( سورة البقرة.3)
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ِح  الطااا ل اراثهاا لل ا اايم  ِم ارّإااع  مرمجإهااا ُناراا ِم  ار مرمكتَّاا ِم  ارثَّ ل َّاا ارِّاااااتمم ار وتاسااتَّ
ةل رااع  اا م ِل األواا ا ل ارِّحِاال ِ  ك ِاا انل ُاا لمةل ارِّحاا  ل ت م رلِّهاا ّ و  جركاا  ِااا   م طمإللااا

ااارم وااالدل ار َّاااا ِائلااا ل طلة  ِل راااع ار اارا و ُ  ِل ارِّحنااللماا يو  رةااائرل ار ةاااائ ل اٌُإلناطتَّااا
اارل ارِّمها   و ار رمكاعو ارّااب   ِل أل ا افل اإلسااليو كاارث اابهل ار الطاا ل طا  ارا   ارِّر با

... ِل رع خلو اٌُإاالل ار ا ع  ارةَّ ت ل  . (1)  دخحبح ود    األطَّ

 نورد عليه بالوجوه اآلتية:
ــه األو (  ِمققْن أيققَن حَصققَل صققاحُب الققدَّعاى املققذكارِة علققى الِعلْققِم     )الوج

بالتَّفصيِل املنَتطَدِّ ا فيا لْيَتُه ذكََر لنا اإلدلَّقةَ علقى ُمقدَّعاه،إذ يف رقل َعقَدِ  ِذكْقِرِه       

 لألدلَِّة، تبطى دعااُه جمرََّد وْهٍم ال حطيطةَ َا يف لسان اإلخبار الشريفة.

ــاني(   ــه الثـــ  إذا كقققققاَن َيطِْصقققققُد باحلركقققققاِظ املن اِهقققققَدِة يف الُبلقققققداِن   )الوجـــ

  احلركقققاِظ اإلنصقققاليَّةَ القققت ُتنقققاهُض (إيران،العراق،لبنان،مصقققر)اإلرَبعقققة

اإلنِظَمةَ احلاليَّة فليَس يف أخباِرنا ما ُيَميُِّدُه على اإليالق ساى ما ورد يف خ  

ن يف آخر ال مان ال يدعان وَتراً عبد اهلل بن الطاسم البول ِمْن أنَّ أنناساً خيرجا

الظهقار الشقريف يف العقراق     علقى عقا ِ   ؛ وهقا حممقالٌ  (2)آلل حممٍد إال قتلقاه 

علققى يققد اليمققانق كمققا أشققرنا سققابطاً،وإذا كققاَن َيطْصققُد باحلركققاظ اجملاهققدة        

اجملماعاِظ املبثافَة هنقا وهنقاَك تعَمقُل بالتَّطيَّقِة وُت اِهقُد َنفَْسقها باجِلهقاِد اإلكقِ          

                                                 

 .153مبادُئ الثقافة املهدوية( ص( )1)
(2)

الَوَتر: الظلم واملكروه؛ وَتر فالناً: أصابه بظلم  أو مكروه. وورد يف أحد النسخ بلفظ" واتراً" وهو مبعىن املتابع، وال يناسب   
 املقام.
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لنَّااِصققِب العققذ  هققا جهققاُد الققنَّفِْس اإلمَّققاَرِة مقق  ُم اَهققَدِتها بققالِفكِْر والعطيققدِة ل 

 واملََرَدة، فها ح   ال رْيَب فيه، ومجيُ  اإلخباِر تدَعُمُه وُتميُِّده...

ــث( ــه الثالــ ةل رااااع وااااالدل  إنَّ دعققققاى)الوجــ اااا م ِل األواااا ا ل ارِّحِاال ل ىاااا د جركاااا
ِل  اارم ارِّر باا ِائلاا ل طلة  ِل رااع ار اارا و ُ  ِل ارِّحنااللماا ار َّايو رةااائرل ار ةااائ ل اٌُإلناطتَّاا

وراءها خلفية سياسيَّة ينتمق إليها صاحب القدعاى ال ختفقى    لأل  افل اإلسالي

على املراقب املتتب  إلحاال الساحة الشيعيَّة يف الطقرن املنصقر  واحلقالق،و     

نعثققر علققى خققٍ  صققحيٍ  أو ضققعيٍف يشققا إىل التفصققيل الققذ  ادَّعققاه الشققيخ  

القة  الفتالو ،مقا يعقين اخقتالق التفصقيل املشقار إليقه مقن أجقل الرتويقج للح         

 ر َا النظا  السياسق يف إيران.اجلهادية الت ُيَنظِّ

خقق  اإلبققدال قققق يف بققالد إنَّ الققدعاى املتطدِّمققة تعتمققد علققى  )الوجــه الرابــع(

مققن دون ذكققر الشققا  والن بققاء مققن مصققر وعصققائب أهققل احلقق  يف العققراق قققق  

مق  التفصيل الذ  لفَّطه الشيخ املذكار؛ وبالغضِّ عن ذل  كلعه،فها خٌ  عقا 

ومقا عثرنقا عليقه يف كتقا      نا،وإنَّمقا هقا مقن يقرق املخالفني،    يرق  يرَو مقن  

ليس من يرقنا وإن كان مروياً بااسوة جقابر اجلعفقق    (1)ةيبة الشيخ الواسق

عن ماالنا اإلما  أبق جعفر عليه السال  إال أن من سبطه من الرواة كلعهم من 

أبناء العامة،ورواه أيضقًا احلقاو  عقن الو انقق يف اإلوسقط واحلقاكم عقن أن         

سلمة،وعلى أقل تطدير،فإنَّ اخلَ  يف ةيبة الواسق ضعيٌف،لاجاد جماهيقل  

                                                 
(1)

 .284)غيبة الطوسي( ص  
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فيه،وال يدل على التفصيل الذ  ادَّعاه الشيخ الفتالو ، وهاكم اخل  بعقني  

 ألفاره 

روى الشيخ الواسق رمحه اهلل بإسناده عن الفضل بن شاذان عقن أمحقد   

بن عمر بن مسلم،عن احلسن بن عطبة النهمقق عقن أبقق إسقحاق البنقاء،عن      

بققني الققركن  جققابر اجلعفققق قققال  قققال أبققا جعفققر عليققه السققال   يبققاي  الطققائم

هقل مصقر،واإلبدال   واملطا  فالمثائة ونيف عدة أهل بدر ، فيهم الن باء مقن أ 

 واإلخيار من أهل العراق ، فيطيم ما شاء اهلل أن يطيم .من أهل الشا  ،

ففققق اخلقق  املتطققدِّ  فالفققة رواة جماهيققل هم أمحققد بققن عمققر بققن مسققلم     

فإنَّ ةم من ذلق  كلعقه،  اق البناء؛ وبالرواحلسن بن عطبة النهمق  وأبق إسح

ال داللةَ فيقه علقى التفصقيل القذ  ادَّعقاه       قق على فرض صحِة صدوره قق اخلَ 

 صاحب الشبهة.

  إنَّ اإلصَل اإلخباِرّ  ال ُيشُا إىل ما ادَّعاُه الكاِتُب املذكار، و  وباجلملة

شاً يف خيُرج من هذا اإلصِل ِساى ما َوَرَد عن ُفلٍَّة مَن اإلصحاِ  يطادوَن جيا

ُبلداِنِهم كالَيمانقِّ خيرُج من صنعاِء الَيَمن، وشعيب بن صاحل خيرُج من جباِل 

جاَن ُحكْمقاً عقن   الديلم، واخلنراسانق خيرُج من جباِل الوَّالْطان، فهمالَء خاِر

م   فُِّظنا على اخلنراسانقِّ ومقدى مكانِتقِه وقنْرِبقِه مقَن اإلمقاِ       اإلصِل املذكار،

  ُيِشقْر أ ع خَبقٍر صقريٍ  علقى كْاِنقِه مقَن اإلصقحاِ  العقذيَن         حيُث  املهد ِّ

 يْسَتِلماَن مها َّ ك ى يف دوَلِتِه املنباركقة، كقلع مقا ُهناِلقَ  أنَّقُه ُيبقاِيُ  اإلمقا َ       
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كمققا يبايُعققُه عامققة اإلنصقققار، والبيعققةن أعققمع مقققن أن يكققاَن املنبققاِيُ  ُ سقققتاى        

ةَ والرضا التا  من املبقاي  واملبقاي  لقه؛    كما أنَّها ال تستل   الصحباإلصحا ،

خيتلُف عمَّا كان عليقه يف عهقد    إلن مفها  الصحبة يا  قيا  احل َّة الطائم

.. فبْيَن الصعحَبِة احلطيطيَِّة والبْيعِة عماٌ  وخصاٌة من وجقه،  رسال اهلل

حني  يفحطيطيَّاً،بل بعضهم تافرظ فيهم الشرو ، إذ ليَس كلع ُمباِيٍ  صحابيَّاً

 َمرِضق  عنُه بَبْيَعِتِه لهما  )فديُته بنفسق (. أنَّ كلَّ صحابقو لُه

 :(الشُّبهُة الثَّانية)
مفادهققا إنَّ شققبهةً أنخققرى عققن أحققد العلماء،  الشققيخ الفققتالو  ينطققل لنققا

التَّصّد  لدراَسِة العالماِظ ويَْرِحها لعامَّقِة النَّقاِس عمقٌل ةقُا صقحي ؛ إلنَّقُه       

يلفققُِّ أعققداَء اإلسققالِ  إىل اإلسققراِر السِّياسققيَِّة يف هققذِه العالمقققاِظ       بَنظَققِرِهم  

فيسققَتفيدوا منهققا لضققْرِ  احلركققاِظ والثَّققاراِظ اإلسققالميَِّة املنناِصققَرِة لهمققاِ         

 .(1) قبَل رهاِرِه وإفشاِل املنخوَِّط اإلَقِّ للظُّهار املهد ِّ

علقى شقرحيٍة خاصَّقٍة     الشريف روكِّنَّ الشعبَهةَ تطصُر املعرفةَ بعالماظ الظها

يالَعُهقم عليهقا ُيقمّد  إىل لفْقِِّ َنظَقِر      مقن دوَن عامَّقِة النَّقاس؛ إلنَّ ا   كالعلمقاِء  

 !أعداِء اإلسال ...

 
 

                                                 

، وقد نقل لنا أحد املؤمنني بأن صاحب هذه الشبهة هو أحد 154( )مبادُئ الثقافة املهدوية( ص1)
 وكالء السيِّد السيستاين يف لبنان.
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 َيِرُد على الشبهة املتقدِّمة بالوجهني اآلتيني:
يقالَع علقى اإلسقراِر بشقرحيٍة      إنَّ الدعاى املتطدِّمة َتْحصُر اإل)الوجه األو (

 ها فصٌل بال دليٍل.من الرعيَّة،دون ةاهم  وهم العلماء،من الناس معيَّنة
  إن االيالَع على اإلسرار ال يكاُن عاَدةً من ِقَبقِل العقااِ ؛   وبعبارٍة ُأخرى  

وأعققداُء اإلسققالِ  ال يِّخققذوَن هققذِه   املنكلَّفققاَن بهققذِه املََهمَّة،  بققِل الُعلمققاُء هققمُ 

طصَّققابنَي وةِاِهققم بققل مققَن الكنُتققِب املنعققدَِّة لعالمققاِظ   اإلسققراَر مققَن البطَّققالنَي وال

الظُّهاِر الشريف...فدعاى َعقَد  صقحَِّة يقْرِ  أخبقاِر العالمقاِظ علقى العقاا         

دوَن الُعلمققاِء فاسققدةمب مققن أساسققها،وهق دعققاىل مبنيَّققةمب علققى تصققاعِر أنَّ أعققداَء 

ُبَسققواء، ال ِعلْققَم َنققم   اإلسققالِ  مققن قققاَدِة الكنفْققِر وعااِصققِمِه الكنقق ى أةبيققاءُ  

باإلسال ،وال يعِرفاَن شيااً عن معاِرِفِه وعلاِمِه وأسراِره، فُهم ينَتِظروَن هذا 

الكاِتَب املنسِلَم أو ذاَك ليكتقَب َقم عقن حركَقِة الظُّهقاِر فيعَملقاا بهقا إلفشقاِل         

اإلسقالِ   ... وَي هُل همالِء أنَّ مراكَ  التَّحطيِ  حقاَل  الشريف ُمخوَِّط الظُّهاِر

بصقارٍة أخقّص، تفقاُق يف قنقُدراِتها      عامَّةً والشِّيعِة خاصَّةً واإلمقاِ  املهقد ٍِّ  

وإمكانيَّاِتهققا مققا َِتِلكنققُه مققن ممسَّسققاٍظ ختصعصققيٍِّة أو ياقققاٍظ فكريَّققٍة ِ اققاِظ         

)رمحقه  املَرَّاظ،فطد حدََّفين الشَّيُخ الّراِحُل العالمةن حممَّقد مهقد   قُس القّديِن     

قق بعَد عاَدِتِه من بيارِتِه للفاتيكقان ققق أنَّقُه الَتطقى هنقاَك بُعلمقاَء ُمتخصِّصقنَي         (اهلل

باجملاِل العطائد ِّ اإلسالمقِّ وباإلخصِّ الشِّيعّق،وقد وجَّهاا له أسالةً عايصةً 

 . تكِشُف عن ِسعِة ايِّالعهم على قضيَِّة رهاِر اإلماِ  املهد ِّ املنتظَر
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اسِتْرداِمس( قق العت كَتَبهقا بعقَد ُموالََعِتقِه جملماعقٍة مقَن الكنُتقِب       إنَّ تنبعماِظ )ُن

الشَّرقيَِّة العت ادَّعى أنَّقُه أحَرَقهقا بعقَد ُموالََعِتهقا ققق أكقُ  دليقٍل ُيمكِّقُد علقى هقذِه           

احلطيطة، حيقُث َعكَقَس لنقا فيهقا عقن معلامقاٍظ وأسقرار دقيطقٍة عقِن املنسقتطَبِل           

باخلنصاة، وهق معلاماٌظ ةيبيَّقةمب ال تاَجقُد إيالققاً يف     وعن ُمخوَِّط الظُّهاِر

أ ِّ كتاٍ  آخَر ةَا كنُتِبنا...وال قيمة العرتاض السيِّد جعفر مرتضى العقاملق  

على الكال  املتطّد  بِّن  ما ذكره ناسرتداماس يبطى جمرد تكهناظ وال تثبقِّ  

كقثااً  قا نطلقه لنقا       ؛ وذل  إلن (1)بها ح َّة إال بعد وقاع اإلحداث املّدعاة 

ناسرتداماس قد  ط  بعدما كان ما ذكره مكتاباً منقذ ماقاظ السقنني، وهقذا     

ُيْثِبققُِّ َصققْحةَ مققا نطلققه ناسققرتداماس مققن تكهنققاظ أخققذها مققن كنُتققٍب خاصققٍة   

بعالماظ الظُّهار الشريف، فتحطنطنها بعد وقاع اإلحداث قق كما ادَّعقى السقيِّد   

علقى صقحتها قبقل وققاِع احلقدث، فاإلفبقاظ        جعفر مرتضى قق  داللةمب واضحةمب

املكتا  للعالمقة يف الكتقب املعقدَّة قبقل احلقدث، ال مينق  مقن إبطائقه يف دائقرة          

اإلمكان اخلارجق يف املستطبل، وبالتالق ال معنى ملا ذكقره صاحب)دراسقة يف   

ة عالماظ الظهار( من أنَّ اهللَ تعاىل أراد من املكلعفني أْن يعيشاا أجااَء العالمق 

 بعد وقاع احلدث ال قبله...  

  احلق ع مققا ذكقره الشققيخ الفقتالو  مققن أنَّ   أصقحاَ  هققذا     )الوجـه الثــاني( 

الققتَّفكِا يعَتِبققروَن أنفنَسققُهم أحققرَة علققى الققّديِن مققَن اهلِل تعققاىل وأكثققَر إحايَققةً  

                                                 
(1)

 .101أنظر: )دراسة في عالمات الظهور( ص   
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 وعلماً ومعِرفةً  سطبِل املسلمنَي من ر ِّ العاملني،كما يستبِوناَن هقاُوباً علقى  

وكِّنَّقُه تعقاىل ال   ى حقدِّ الشِّقْرِك بقِه عق َّ وجّل،    قدرِة اهلِل تعاىل وِحكَمِتِه وها عل

يعلُم أنَّ أعداَء ديِنِه سقاَف يسقَتفيدوَن مقن هقذِه اإلخبقاِر الغيبيَّقِة لضقرِ  ديِنقِه         

 وإفشاِل ُمخوَِّوِه للياِ  املاعاد.. .

إنَّ األر ارم  ن  ٌ   قـا : وقريٌآ من الشَّبهِة الثانية املتقدِّمة دعوى َمـن  
اارح  لااِ  اار ل األخبااالل ارّإااع  ِم  لااِ ىِّتاامل  خبااالل ار الطااا ل  إَِّّااا ُنإةل ُح اارولم األطَّاا

رةل رإلطايل ارِّه  و  شبرم ،ها للهو   ا    إرِ طِاصرةل لا ا ل ار  و  ارهح ى ارِّحِاصل
ااا لةل ارتمِّااااُعو كار الطاااا ل ارّإاااع اإ ااا َّ ح  ااا   خباااالل ارِّحااا  ل لت م رإلطاااايل ارِّهااا   و ُ 

ِل رااع  ةل رااع ار َّااايل رإ ر اارل رل ااَت و  ار ةااائل ل اإلُإلناطتَّاا اا م ِل األواا ا ل ارِّحِاال  جركاا
فل  ار را ل  ارِثِبافل ارِّحنا طت م رلاثلمل  ار َّال ل  اإلُ رالل راع طةارو    اتفح ااٌَّ

را ضل رااع ار َّاالبتَّا ل  ار منمبااا ل  اإلُ ل رااا ل ارّإااع ا إماارلضح رتن راا نه ٌ دا ااع رلماا  
ااارل  ااارمةل رإلطاااايل ارِّهااا  و ل ُ راااع  ة  ِل ارِّحِاصل اااابهل ار تاُاااا ل  ار ركاااا  ارِهاد َّااا

ِل ارَّا ل وها يل ُن  . (1) اراثه لل طَِّّا  ح بو ح ا   قم ص لمالها    م

 يرُد على الشبهة املتقدِّمة باإليرادات اآلتية :
إرهاِر العالماِظ اإل ابيَِّة دوَن السَّلبيَِّة على إنَّ التَّبعيَض يف  )اإليراد األو (

م..اإلمَِّة ها ِكتماٌن للح ِّ وقد ذ َّ اهللن تعاىل فاعليِه بطاِله سبحانه  َّفَرِيق  اَِّإَون 
لَم  َنَّ ُۡ ۡمََّي َّوَه  ۡمََّّلَۡ ت م  َنَّٱۡۡلَق  ِۡنه  فَزنۡلَما (2) ،ََّّ ١٤٦م 

َ
ِيَنَّيَۡكت م  َنََّمآَّأ َّٱَّل  إِن 

                                                 

 .نقالً عن آخرين 155( )مبادئ الثقافة املهدوية( ص 1)
 البقرة.( سورة 2)
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َِّمَنَّ َّٱَّلل   م  من ه  َُ ْوَلنئَِكَّيَۡل
 
َّلِلن اِ َِِّفَّٱۡلِ َتَِٰبَّأ َٰه  ِدََّماََّبي ن  ُۡ َِّمۢنََّب َدىَٰ ٱۡۡلَي َِنَِٰتََّوٱلۡه 

ِن  َنَّ َُٰ َّٱلل  م  ن ه  َُ َِّمَنَّٱۡلِ َتَٰمِبَّ  (1) ، ١٥٩َوَيۡل َّٱَّلل   ََ فَز
َ
ِيَنَّيَۡكت م  َنََّمآَّأ َّٱَّل  إِن 

وَنَّبِهِۦََّثَمن َّ ََّويَۡشََت  َّٱنل مارَََّّاَّقَلِيَل  م فِِهۡمَّإَِّل  ل  َنَِِّفَّب ط  ك 
ۡ
ْوَلنئَِكََّماَّيَأ

 
  ١٧٤... أ

(2) ، َّ  ََِّوََّلََّّيَۡ َمئ  و 
َ
َّٱۡۡل َّبِِهمم  ىَٰ َّلَمۡ َّت َسم   ََ و َّْوََعَص   َّْٱلر س   ر  َُ ِيَنََّك َّٱَّل  يََ د 

ََّحممِديث َّ َ مم َنَّٱَّلل  ۡمَّقَممال ٓ  ََّْء َمن مما (3) ، ٤٢اَّيَۡكت م  َوقَممدَّد َخل مم  ََِّّْإَوَا ََّجممآء وك 
َّبَِماَََّكف   َّْيَۡكت م  َنَّ ۡعلَم 

َ
َّأ ََّوٱَّلل   ۡمَّقَۡدََّخرَج   َّْبِهۦِن رَِّوَه  ُۡ  . (4) ٦١بِٱۡلك 

وأمَّا اإلحاديُث النَّاِهَيةن عقن ِكتمقاِن احلق ِّ والِعلقم فكقثاةمب جقّدًا؛ حيقُث إنَّ        

على النَّفِس ِيْبطاً لطاِلِه منواَق أخباٍر ُمتااترٍة ُيشُا إىل ُوجاِ  قاِل احل ِّ ولا 

َّ تعاىل  ن ََِّولَمۡ َّلََعَ مَهَد َٓءََّّلِل  َِٰمَيَّبِٱۡلقِۡسمِطَّش  ِيَنََّء َمن   َّْك  ف   َّْقَمَٰ  َهاَّٱَّل  ي 
َ
َ ۞َين

مَّۡ ِسك   ُ ف
َ
؛ ما يعين أنَّ مفهاَمها يطتضقق ُحرَمقةَ ِكتماِنقِه ولقا كقاَن       (5) ١٣٥... أ

الشعقبَهةن اآلِنفَقةن القذِّكِْر العقت أراَدْظ إخفقاَء       وهذا ينسُف مقا َذكََرْتقهُ   على نفِسِه،

احلطققائِ  املبثافققِة يف أخبققاِر العالمققاِظ الدَّالَّققِة علققى فْضققِ  املنَتَسققتِّريَن بالققدِّين،    

 وإليكم ُجْملَةً من تل َ اإلحاديِث الناهيِة عن كتماِن العلم 

                                                 

 ( سورة البقرة.1)
 ( سورة البقرة.2)
 ( سورة النساء.3)
 ( سورة املائدة.4)
 ( سورة النساء.5)
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 سَقّْ ٍ  قائِمَقةِ  فق   ققال    )احلديُث اإلوَُّل(  عن أمِا املممننَي علق 

 .  يسِ  عل  ولو احل ََّ ق ِ فّها: صحّيةٌ الل ِ رسولِ سّوفِ من

 كقا َ  وإ  احلق َّ  قق ِ  ققال    )احلديُث الثَّقانق(  عقِن اإلمقاِ  الكقاِرمِ    

 فّققق ِ فقققإ َّ جناتُققق   فّققق ِ ولقققو الباطِققق َ ودَعِ جناتَققق َ  فّققق ِ فقققإ َّ ه كُققق   فّققق ِ

 . ه كُ 

 قققال مَققن النَّققا ِ أتققق  قققال   رسققاِل اهلِل )احلققديُث الثَّالققث(  عققن

 . وعلّ  ل ُ فّما احل َّ

 أقققرَ ُ هققم ث ثققةٌ قققال   )احلققديُث الّراِبقق (  عققن اإلمققاِ  الصَّققادقِ  

 ورجُق ٌ  احلسقا ِ...  مقنَ  يَيقرَ َ  حت ق   القّامقةِ  يقو َ  وجق َّ  عََّ الل ِ إل  اخللْ ِ

 . ول  علّ ِ فّما احل َّ قالَ

 أفضَقق َ إ َّ قققال   اخلققاِمس(  عققن أمققِا املققممننَي علققق    )احلققديُث 

 -وكرَثَق ُ    قَصَق ُ  وإ  - إلّق   أحق،َّ  بقاحل    العمق ُ  كا َ مَن الل ِ عندَ الن ا ِ
 . وزادَ ُ فائدةً إلّ ِ جرَّ وإ ْ الباطِ ِ منَ

 حقّقققةِ مِقن  إ َّ قققال   )احلققديُث السَّققادس(  عققن اإلمققاِ  الصَّققاِدِق

 .  َيَعَ  وإ ْ الباطِ ِ عل  ضرَّكَ وإ  احل َّ تُ ثِرَ أ  اإلميا ِ

 العقر ِ  ظق    إلق   السَّقابِقو َ  ققال    )احلديُث السَّاِب (  عقن القنَّ ِّ  

 إذا احلق َّ  يَقبَلقو َ  ال قذينَ  قيَل يقا رسقاَل اهلِل وَمقن هقما فطقال       لهُقم   طوب 

 .أل يُسِهم  كحُكمِهِم للنَّا ِ ويحكمو َ سُئِلو ُ إذا ويَبذِلو َ سَمِعو  
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 احلق    مقنَ  تنيِقروا  فق   ققال    )احلديُث الثَّامن(  عِن اإلماِ  علقِّ 

 . السُّقم ذي من والباري األجْرَ ِ منَ الصَّحّحِ  يارَ

 فإنَّ اخلقْاَض يف اإل ابيَّقاِظ دوَن السَّقلبيَّاِظ هقا ِمصقداٌق بقاِرٌب       وبناءل عليِه

اجلْهقققِر بقققِه ُيَعقققدع  َتلبيسقققاً علقققى العقققااِ  لغايقققاٍظ     للنعفقققاِر مقققَن احلققق ِّ وعقققَد ِ  

 رخيصٍة...ذل  كلعه يبطاً للطاعدة الفاسدة   الغاية تّ ر الاسلة .

 رواياٌت ُتحذُِّر من ِكتماِن الِعْلم: 
كَقَتَم ِعلْمقاً عقن     مثَّةَ رواياٌظ فاقَِّْ حدَّ التَّقااُتِر ُتحقذُِّر بالعقذاِ  وتلَْعقُن َمقن     

ُث إنَّ أخباَر العالمقاِظ ُتشقُا إىل السَّقلبيَّاِظ واالحنرافقاِظ العقت      وحيُمسَتِحطِّه،

تتَِّصُف بها مجاعاٌظ وأح اٌ  تتمسَُّ  بثاِ  الّدين، فال  اُب قق واحلاُل هذِه قق 

 أْن ُيكَتََّم عنها السِتل اِ  ذل َ اإلةراُء بالطبيِ  املَنهقِّ عنُه عطالً وشرعاً.

اٌظ عقِن املننكَقِر العقذ  ِ قُب دفُعقُه باللِّسقاِن والَيقِد حبََسقِب         ُمضافاً إىل أنَّقُه ُسقك    

مراِتِب النَّهِق عِن املنكر،كما أنَّ اإلخباَر أكََّدْظ ُحرَمقةَ ِكتمقاِن الِعلْقِم وعقدَّظ     

صاِحَبها مَن امللعاننَي واملنَعذَّبنَي يف ناِر جهنَّم؛إلنه ح قب احلق َّ عمَّقن يريقده     

ل لققاال يطقق  يف فخاخهققا وشققباكها؛من هققذِه     ويسققعى ملعرفققة رايققاظ الضققال   

 اإلخبار 

 كقق ُّ يلعَنُقق ُ العِلْققمِ كققاتِمُ قققال   )احلققديُث اإلوَّل(  عققن رسققاِل اهللِ 

 . السَّما، ف  والنَّّرُ البحرِ ف  احلوتُ حت   ش ، 
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 اللقق ُ آتققا ُ رجُقق ٍ أيُّمققا قققال   )احلققديُث الثَّققانق(  وعققن رسققاِل اهلل  

 بلِجقا ٍ  مُلجَمقاً  القّامقةِ  يقو َ  وجق َّ  عقََّ  اللق َ  لقِق َ  يعلَمُق    وهو فكَتَمَ ُ عِلْماً

 .  ار من

 عنقققدَ    افِعقققاً عِلْمقققاً كَقققتَمَ مَقققن ققققال   )احلقققديُث الثَّالقققث(  وعنقققهُ 

 .   ار من بلِجا ٍ القّامةِ يو َ الل ُ أجلَمَ ُ

 الكقاتِمَ  العقالِمَ  إ َّ ققال    )احلديُث الرَّاب (  عن أمِا املممننَي علق 

 األر ِ دوا ُّ حت ق   دابَّقةٍ  كق ُّ  يلعنُق ُ  ريحقاً   القّامقةِ  أهق ِ  أ ْقتَنَ  يُبعَقُُ  علمَ  

 . الص غار

 عالِمققاً وجقق َّ عققََّ اللقق ُ آتقق  مققا قققال   )احلققديُث اخلققاِمس(  وعنققهُ 

 . أحداً يكتُمَ ُ ال أ ْ املّثا َ علّ ِ أخَذَ إال عِلْماً

 إذا   ُنعرِِّف اإلمَّةَ على سلبيَّاِظ اإلفقراِد واملن َتَمعقاِظ مقن    )اإليراد الثاني(

خققالِل العالمققاظ، فكيققِف ميكققُن قققق حيناققٍذ قققق للمققممننَي هن ققُب االحنرافققاِظ       

الصَّققاِدَرِة مققن بعققِض الِطيققاداِظ وال َّعامققاِظ واإلحقق اِ  العققت تققتطمَُّص فققاَ      

دون أن ِيَِّ ُهم عن الفاسطنَي بِذكِْر  اإلسالِ ا وهل متِكُن معرفةن الصَّاِلحنَي من

 أوصاِفِهم وُنعاِتِهما!.

الشعبَهةن املَذكاَرةن ُتناِهُض ما دلَِّّْ عليِه اآلياُظ واإلخباُر عن )اإليراد الثالث(:

سققاء حققاِل الفاِسققطنَي واملققاِرقنَي والظَّاِلمني،فققإنَّ اآليققاِظ حققذََّرْظ مققن ُعلمققاِء   

ِة والظَّققاِلمنَي املنسققَتِبدِّين، وكققذل َ َنَهققِّ اإلخبققاُر عققن  السعققاِء وامللققاِك اجلبققاِبَر
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ُمعاشققَرِة الفاِسقققطنَي والظَّقققاِلمنَي وُمشققايَرِتِهم ومعاَملَِتِهم،كمقققا أنَّهقققا أعوَقققِّ   

أوصققافَُهم ومالِمَحُهققم... و  تفققرِّق اإلخبققاُر الناهيققة عققن معاملققة املققارقني      

ىل التشقيع  احلنيقف.. بقل هقق     واملنافطني بني كانهم من املخقالفني واملنسقابني إ  

 مولطةمب ال ختصعص وال ختصيص فيها.

 ! التعمية على أهل الضال  ةالٌ 
  فال هاُب شْرعاً وعطالً التَّعِمَيةن على أهِل الضَّالِل حِب َِّة ى ما تقدَّموبناًء عل

لشريف؛ أنَّ كْشفَُهم ُيسبُِّب تشايَه صاَرِة احلركاِظ اجلهاديَِّة قبَل ياِ  الظُّهار ا

وذل  إلنَّ كشَف بيِف  الضالني أهمع من تشايه صارة احلركاظ الت مسَّتهقا  

الشبهةن بالتحرريَّة،وهذا نظا ما لا تاقَف بياُن احل ِّ وإعالء شِّنِه على إذالل 

املممن أو قتله كما حصل ملاالتنقا احلقاراء الوقاهرة ال كيَّقة الصقدِّيطة الكق ى       

مققاا داَرهققا وصققفعاها وضققرباها وكسَّققروا يققاَ  اقتح الشققهيدة ال هققراء

ذلققيالً  أضققالَعها وأخرجققاا مققاىل الققثطلني اإلمققا  اإلعظققم أمققا املققممنني 

يا  سقبيها   للبيعة؛ وكذا ما جرى على ابنتهما الصدِّيطة احلاراء بينب

مققن كققربالء إىل الشققا ؛ وكققذل  مققا جققرى علققى ماالنققا اإلمققا  املعظَّققم بيققن  

مققن اإلسققر واملذلققة.. وةاهققم مققن أعققارم احل ققج والسققفراء  العابققدين 

إلجقققل إعققالء كلمقققِة اهلِل تعققاىل ودحقققِض كلمققة الشقققيوان     واإلوليققاء 

 امللعان.
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َنقُه   لا كان اإلمقُر كمقا يرةَقُب العقذيَن يريقدوَن إرهقاَر مقا َيَرو       )اإليراد الرابع(

لظققروِفِهُم السِّياسققيَّة،لكاَن وإخفققاِء مققا ال يَروَنققُه ُمناِسققباً ُمناِسققباً مققَن املنغيَّباظ،

أوىل منُهم يف االلتفاِظ إىل ما يروَنُه صااباً، فُيخِبُر اإلمَّقةَ عقن    رساُل اهلِل

مقن خقالِل اإلشقاَرِة إىل     رايِة احل ِّ واَنقدى املنتَمثِّلَقِة بقِّمِا املقممنني علقق      

دوِن أن يتعقرََّض للِفقَتِن   مااصفاِتِه الشَّخصيَِّة و يَّ اِتِه وخصائِصِة الذَّاتيَّة، من 

واملالِحِم واخلواِ  االحِنرافيَِّة والشَّخصيَّاِظ الضَّالَِّة املنِضلَِّة املنتَمقرَِّدِة عليقِه مقن    

 داخِل كياِن الطاِعَدِة السِّياسيَِّة واالجتماعيَِّة العت حيكمها.

ــة: ِل إنَّ ارِّإَّ ِّثاا م رااع األ صااالل ار َّاالبتَِّل رل تاُااا ل ار وباجلمل  وتاسااتَِّل  ار و ِتَّاا
شبرم ،ه للهل ار َّر فو   لمح  نتِا  ودَّها انا يح  ارّإع ال ممح ُحةرماها رإلطايل ارِّه  و 

ااهلمح رااع  ِل ألَّهااا اح   ِل اإلُإاااالل ار ا تماا ِل رااع إ ااالل جركاا ِل األطَّاا واا  ُل إ ِاااوعٍّ كبتااُر رإروتماا
ِل داخااااارم الاااااكم ار تاُاااااا ل  ِل  ارإَّاطر َّاااا اااااا ل  ارإَّ رثكاااااا ل اإلخإلراشتَّااااا َََّ إر ااااا ل ارِّم

ااافح لط امااااا  ااا  ح ااااالمح راااع ولااا لمةل  اا ماا حها  ا  ل ِل   اااا ارمها ارمبتثاااِو طَِّّ ارِِّ رلراا
ِل  لتقل رع إ الل ارَِّّاطمرا ل ارّإع اح ااكح طا  ج راقو اِّاطاا    خلو ارهح ىو  ا ر فل األطَّ

ِل واإلطايل  لعو و ل  واع  كِّا ا  َّ م ارَّبعث  ثاولم ِل ار  و  ارهح ى ارِّحإِّم ألطَّإلقل    لا 
تاوالمةل رهاا  ا  َّترلااا راع و  مهو ر َّا  ارل ُ  قح جا َّدم   صاارمها  هكمارم  الطاالهاا ارِّحِّم

إ االل اإلُ راراا ل ارّإاع  شامامااي  راع  ر نلهاا طا  داخاارل كتاُلهاا اإلساالطّعو  كاانم طاا م 
ارالل ارِّح ااد  رمالو ارهحا ى  َوبت عو  ن  حةمِوفم  ائ ِم  اع ا ىمإحقح رع خالو اإلُ ل ار

َّبت ااعو  ن   إ اا َّ م ارّااب   حر اا ح  ن  ح اارو  لم  طَّإمااقح و اارو صااراجُِ   حضاا  و  كااانم طاا م ار
ِل اراااابَّيو  ارإَّ نتاااارل طاااامم  نَّ  كثاماااارماحم طاااا   ااااَت م  ارِّاااااللشت م ولحغماااا  اااا ل ارِّاااااكلثت م  ارناسل
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رارااا ل  االولم األضاا افم  لااِ ىِّتاامل ارالااإم ل  اإلُ ل َّبت ااعو  ن   ح م  صاا اولقو  كااانم طاا م ار
ِل ار اااا و   ارِثااااا  ل  ِل لاراااامل لا اااا ِل رااااع ارماااالو ارِّح اااااد  راااا رعو ا اااا ِل ارِّحإ روكم ارِّر  اااا

ِم    ارهح ىو  كرث هركم  َِّ ٌِ ط   ىرل  ن  ح ِّلرم ار  ا َِّ ِل ج را ال   ا نم رلَّاا ل  لاِ ا
 } ُِ ُِ   م تمِ طم  جعَّ    وتوِ ِم و  م اررثسحرل {و   رتمهلمكم طم  املمكم    وتاو

 (1). 

 ريفُة بنَي النَّصِّ واإلجِتهاد !ماُت الشَّالعال
 اخلَبُر الدَّالع على واِقَعقٍة ُمعيََّنقٍة أو شقخٍص معقيٍَّن باضقاٍ  تقا و       النَّصع ها  

 من دون أْن يكاَن للتَِّّويِل أو إعماِل الرَّأِ  أ ع جماٍل فيه.

ِقسقَمني اجتهاٌد  واالجتهاُد ها الفَْهُم اخلاةع للنَّصِّ الشَّرعّق،وينطَِسُم إىل 

خققققاة  وآَخققققٌر عققققا ، فاخلققققاةع هققققا التَِّّويققققُل املنخققققاِلُف للققققنَّصِّ رققققاِهراً   

وباِيناً،وتدُخُل فيِه اإلقِْيَسةن واالستحساناُظ العقت يطقاُل ِبهقا املنخقاِلفاَن وَمقن      

ساَر على يريِطِهم من ُشذَّاِذ الشِّيعِة يف بماِننا هذا،والعا ع هَا اسِتفراُغ الُاسقِ   

 هِم النَّصِّ الشَّرعقِّ من دون أْن ُيخاِلفَُه بالطااِعِد واإلصال.لف

فاالجتهققاُد اخلققاةع ُمحققّرٌ  عنققَد اإلماميَّققِة لكاِنققِه اجِتهققاداً يف مطابققِل الققنَّصِّ  

 فيما فيِه نص  قوْعق  صري  . الطوْعقِّ الصَّري ،وال جماَل لالجِتهاِد

وأمَّا االجِتهاُد العا ع  عنى اإلجتهاِد يف فَْهِم النَّصِّ من داللَِتِه الطوْعيَِّة، فقال  

ريققَب أنَّققه سققاِئٌا ومولققاٌ  شققْرعاً،وبِه َيعَمققُل اإلماميَّققةن يف اسققتنباياِتهم مققَن      

                                                 

 .157( )الثقافة املهدويّة( ص1)
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مجيعقاً  الكتاِ  والسعنَِّة املنتَمثِّلَِة بِّقااِل النَّّ ِ اإلعظم وِعرتِتقِه الوَّقاِهرة علقيهم    

 آالُف التحيِة والسالِ .

 عالمات الظهور الشريف ! أخبار التفسريات اخلاطئة وتطبيقها على
ــاًء علــ فِمققَن املنالَحققِظ يف اآلِوَنققِة اإلخققاِة كَْثققَرةن التَّفسققااِظ    ى مــا تقــدَّموبن

علقى  لألحداِث املنسَتطبليَِّة وتوبيِطها علقى النعصقاِة الطوْعيَّقِة الصعقدوِر الدَّالَّقِة      

أحداٍث معيَّنٍة بِّوصاٍف خاّصة، ما يعقين أنَّهقا اجِتهقاداٌظ شخصقيَّةمب يف مطاِبقِل      

النَّصِّ الشَّقرعقِّ أو احلَقَدِث املَقدلاِل عليقِه بقاخلَبِر اخلقاّة، وُيبقاِلُا بعُضقُهم يف         

 بعقَض التَّقااريخِ   ترتيِب اآلفاِر الشَّرعيَِّة والُعْرفيَِّة عليها حبيُث ُيحقدِّدوَن للنَّقاسِ  

وُيكفِّروَن َمققن خيققُرُج عققن داِئققَرِة فَهِمِهققم لتلقق َ النعصققاِة العققت    والتَّكققاليف،

 .!أضافاا إليها ما ال هاُب إضافَُتُه إليه...

إنَّ أ َّ تفسٍا إلحقداِث الظُّهقاِر الشقريف )وبقاإلخصِّ حقاَل الشَّخصقيَّاِظ       

يَّققٍة واِضققَحٍة  الققت ُذِكققَرظ أوصققافنها يف اإلخبققار( ال يسققَتِنُد إىل نصققاٍة دين     

وصقققرحيٍة،  قققُب أْن ُياَضقققَ  يف داِئقققرِة االجتهقققاِد الشَّخصققققِّ املنطابقققِل للقققنَّصِّ  

 الشَّرعّق، ها عمٌل ةُا جاِئٍ  شرعاً. 

  إنَّ كققلَّ تفسققٍا ُيلغققق داللَققةَ اخلَبققِر اخلاصَّققِة بِّحققداٍث معيََّنققٍة وبِعبــاَرٍة أخــرى

شخصققيٍَّة إلجققِل حسققاباٍظ سياسققيٍَّة وأفققراٍد معيَّققنني إىل تققِّويالٍظ واجتهققاداٍظ 

ودنيايَّققٍة، يققدُخُل يف داِئققرِة االجتهققاِد يف مطابققِل الققنَّصِّ وهققَا مققَن الكبققاِئِر يف       



152 

 

الشَّريَعِة املطدَّسة،وها على حدِّ الشِّقرِك بقاهلِل تعقاىل وصقاِحُبُه مقن أهقِل الِبقَدِع        

 والضَّاللَِة.

 ملالا َيكُثُر اسِتغالُ  عالماِت الظُّهور املقدَّس ؟ 
 الدَّواِفُ  إىل ذل َ كثاةمب،أهمها فالفة 

إصباُغ الطداَسِة على التَّيَّاراِظ واإلح اِ  العت َتسقعى داِئمقاً    :)الدافع األو (

ويِج إىل داِئَرِة احلنكِْم والسَّيورة، وال يتمع َا ما تصبا إليقِه إال مقن خقالِل التَّقر    

اإلعالمقِّ َا بِّنَّ ما تفَعلنُه إنَّما هَا مَن الَغْيِب العذ   دَّفِّْ عنقُه اإلخبقاُر وأنَّ   

،فُيحرَُّ  املَسققاُس بهققا أو املطققدَّس قاَدَتهققا هققُم املطصققادوَن يف عالمققاِظ الظ هققار

ُل التَّلققايُ  بإرهققاِر مسققاِوِئها وعياِبهققا؛ إلنَّ أيَّققةَ حماَولَققٍة مققن هققذا الطبيققِل تفِشقق 

 !املشروَع الّعذ  َيْسَعاَن إىل  طيِطه...

  َتضققعيُف عطيققدِة النَّققاِس بيققاِ  الظُّهققاِر املبققاَرك مققن خققالِل )الــدافع الثــاني(

توبيِ  العالماِظ على أفقراٍد بعيقديَن عقن أوصقاِف العالماِظ،فَيضقعُف إميقاُن       

والطننقا ن بعالمقاِظ   املنَتَتبِّعنَي حلركِة الظُّهار الشريف،وبالتَّالق يصيبهم اليقُِّس  

الظُّهققاِر الشققريف،وهذا مققا مققن شققِّنه أْن يطققادهم إىل إنكققاِر صققاحِب اليققاِ     

 املاعاِد عليه السال .  

املنتَعلِّطَقِة بيقاِ  الظُّهقار      االسقِتْاكاُل بعلقاِ  آِل البيقِِّ   )الدافع الثالث(

بعلقامهم الشقريفة    االسقتاكال  الشريف، م  أن اإلخبار الشريفة قد نهِّ عقن 

جقققاَء يف صقققحيحِة أبقققق خد قققة عقققن ماالنقققا اإلمقققا     فطقققد ،)سقققال  اهلل علقققيهم(
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 فققق   لققق  يكقققن  لقققم القققد ّا ملنيعقققة  احلقققديُ أراد مقققنققققال  الصقققادق

 القققد ّا خّقققرَ اللققق ُ أعنقققا  اآلخقققرة خّقققرَ بققق  أراد ومقققن  صقققّ،  مقققن اآلخقققرة

 ...!. واآلخرة

 ومثة سببان لالستئكا  بعالمات الظهوِر الشريف:
  معِرفِة همالِء املنسَتِِّكلنَي لناايقا الشِّقيعِة حيقال إمقاِ  بمقاِنِهُم      األو ()السبآ 

العذ  ُيِكنعناَن لُه احملبَّةَ وينَتِظروَن خروَجُه املبقاَرك، أدَّى إىل أْن يسقتِغلَّ هقمالء    

 !املستِّكلان لعالماِظ اليا  املاعاد...

ةَ الغاِلبةَ عنقَد أكثقِر الشِّقيعِة      تَتبعُ  العالماِظ الذ  صاَر السَِّم)السبآ الثاني(

يف بماِننققا هققذا بسققَبِب كَْثققَرِة احلققاادِث السِّياسققيَِّة واالجِتماعيَّققِة علققى السَّققاَحِة    

العالَميَِّة واإلقليميَّة، أدَّى إىل بياَدِة التَّرقُِّب الشِّيعقِّ حلركة الظُّهار املبارك، ما 

الرِّبِ  املادِّ ِّ مقن خقالِل يَْبقِ  الكرَّاسقاِظ      ُي يُد يف اسِتغالِل املننَتِه يَن لتحصيِل

والكنُتقققِب واملَطقققاالِظ العقققت تقققابُِّع اإللطقققاَ  القققااِرَدةَ يف اإلخبقققاِر كاليمقققانقِّ     

واخلنراسانقِّ وشعيَب بِن صاحٍل على قياداٍظ َميدانيٍَّة وسياسقيٍَّة ملقا َتمِلكنقُه هقذِه     

يعيَِّة وهقا مقا ُيقدِخُل السعقروَر علقى      الطياداُظ من ُنفاٍذ وُسلوٍة يف اإلوساِ  الشِّ

أفِاققَدِتها نتي ققةَ مققا كتَبققُه مققن أجِلهققا ُوعَّققارن السَّققالينِي وينققالُ  الققدعنيا العققذين     

ُينِشدوَن بَعَمِلِهم  صيَل الرِّبِ  والتَّطرعِ  ُبلفىل إىل همالِء املخدوعني الضَّقالِّنَي  

 !واملنِضلِّنَي...
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خقُر  عالماِظ الظُّهاِر الشَّقريف؛ومثَّةَ فريقٌ  آ  ملسَتِغلِّنَي لهذا كنلُُّه يف ما خيصع ا

مققَن املشققَتِغلنَي بالعالمققاِظ يكُثققُر َخوَققمُهم يف توبيققِ  العالمققاِظ، وِمققن هققمالِء  

علماٌء كباٌر منُذ الصَّْدِر اإلوَِّل يف ِبدايقِة الغْيَبقِة الكنق ى إىل بماِننقا هقذا... فمقا       

 همالِء يف االخِتالِف والتَّضاُرِ  واالضِورا ا. ها السُِّر يا ُترى حّتى َوقََ 

سققققُنحاوُل أْن َنعققققِرَض أهققققمَّ اإلسققققباِ  العققققت أدَّْظ إىل االخققققِتالِف يف      

 االسِتنتاجاِظ واالجِتهاداظ.

 أسباُب االخِتالِف يف تشخيِص العالمات:
ُِ واإلسققباُ  املمّديَّققة إىل اال  كثاةمبْخققِتالِف يف َتْشققخيِص العالمققاِظ،املناِشقق

  أهمها

ــبآ األو ( عااِمقققُل نفسقققيَّةمب وانخقققرى علميَّقققة، فالعااِمقققُل النَّفسقققيَّةن    :)السـ

 تلعُب دوراً مهمَّاً يف تربيِة العاِمِل العلمقِّ يف الاقاع يف اخلوِّ.

حفَّقققَ  أولِاققق َ العلمقققاَء اإلِجقققالَء إىل  فاحلقققبع والتَّطقققديُر إلمقققاِ  ال َّمقققاِن

ريف مققققن خققققالِل توبيققققِ  العالمققققاِظ علققققى تطريققققِب سققققاعِة الظُّهققققاِر الشقققق

ِرجقققاالِظ احلَقققَدِث يف أْبِمَنقققِتِهم ُمطَتِصقققريَن علقققى العالمقققاِظ الكنققق ى مقققن       

دون العالمقققاِظ اخلَْمقققِس املنتعلِّطَقققِة بيقققاِ  الظُّهقققاِر الشقققريف باعِتبقققاِر قاِبليَّقققِة      

يف  تلققق َ العالمقققاِظ إلْن تكقققاَن موَّاِييَّقققةً تصقققلنُ  لالنِوبقققاِق علقققى عناويِنهقققا  

كققلِّ عصققٍر نظققَا الظُّلققِم املتفّشققق مققَن احلنكَّققاِ  والوَّااةيققِِّ العققذيَن ال َيخلققا        

مققققنهم بمٌن،كمققققا ال َتخلققققا قققققراِئُحُهم مققققَن اََيَمَنققققِة والسَّققققيوَرِة علققققى        
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 ..الضعققققققعفاِء أفققققققراداً ومجاعققققققاٍظ، شققققققعاباً وقبائَل،حكامققققققاٍظ وُدَوالً   

واإلنِظَمةَ الدِّكتاتاريَّققققةن الضَّققققعيفة، بطاَِّتهققققا الققققدعوَل فالققققدعوُل الطايَّققققةن تِّكققققُل

واإلقايقققاُء ُيسقققيِوروَن علقققى   ِاهقققا مقققَن اإلنِظَمقققِة الفطَاِة،  تهقققيِمُن علقققى ة 

 !.الضععفاِء واملساكنِي واملظلامني...

ذلقق َ كلُّققه أدَّى إىل أن ينظنققَر الطيِّمققاَن مققَن العلمققاِء إىل ِتلكنققُم اإلحققداِث        

اِظ وأشققققراِ  رهققققاِر املنخلِّققققِص لتلقققق َ  بعققققني االعِتباِر،وأنَّهققققا مققققن عالمقققق 

 الِفااِظ مَن الظُّلِم والوُّغيان...  

ــاني( االعِتمققاُد علققى أخبققاِر املنخققاِلفنَي املناِهَضققِة واملنعاِرَضققِة    :)الســبآ الث

 عدَِّل ِمَاٍة ومثاننَي درجةً إلخباِرنا املطدَّسِة؛ مقا ُياِجقُب تشايشقاً واضقوِّراباً يف     

يناقٍذ اجلمقُ  بيَنهقا وبقنَي أخباِرنقا، وهقذا اإلمقُر يطَتضقق         فَهمها، بل يسَتحيل ح

احِنرافاً يف  ديِد العالماظ، وبالتَّالق تبّنق أفكاٍر وُمعتطداٍظ حاَل ياِ  الظُّهاِر 

 !الشريف ال أساَس َا يف ِفكِْرنا اإِلماِمّق...

العالمقاِظ  لذا فإنَّ التَّحطيَ  الدقي  يطتضق أْن ال ُيعَتَمَد عليها يف تشخيِص 

وياِ  الظُّهاِر املنباَرك، متاماً كَعَدِ  جااِب االعِتماِد على أخباِرِهم يف َتشقخيِص  

اإلحكاِ  الشَّرعيَِّة والعطاِئِد الدِّينيَِّة؛ إلنَُّهم جقاَنباا احلق َّ والصَّقااَ  يف ديقِنِهم     

بطاِلقِه   إىل هقذِه احلطيطقةِ   وعطيَدِتِهم، وَذا أشاَر ماالنقا اإلمقاُ  الصَّقاِدقُ   

؛ أ  أنَّ كلَّ  الرَّشادُ فيّ ِ العامَّةَ خالَ َ ما   صلااُظ ربق عليه (الشريف )

خٍ  مَن اإلخباِر املَنساَبِة إىل أهِل بيقِِّ الِعْصقَمِة والوَّهقاَرِة يتاافقُ  مق  أخبقاِر       
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العامَِّة  ُب يْرُحه وتطديُم اخلِ  املعقاِرض لقه واملخقالِف لوقرِق اسقتدالالتهم      

 !عاَّجة املبتنية على الطياس واالستحسان...امل

خٍ  ُيخقاِلفنُهم ِ قُب اإلخقُذ بقه شقْرَ  مااَفَطِتقِه للطقرآِن         إنَّ كلَّف وبناًء عليه 

...نعم ُيسقَتثنى ِمقن الطاِعقَدِة    والتارخييقة  الكريم واإلصاِل الشَّرعيَِّة والعطاِئديَّة

 الناهية عن اإلخذ بِّخبارهم،شياان 

فققال بققَِّس   أخبققاُر الفضققائِل واملَعققاِجِ  املنتعلِّطَققِة بِّهققِل البيققِِّ    )األو (  

على فْرِض وجاِدها قق تِّكيداً للح َِّة علقيِهم، وإلنَّ   قق  بِّخِذها ِمن مصاِدِرهم

 االحِت اَج برواياِتِهم أبلَُا يف الاْعِظ واإلرشاد.

أخبقققققار املالحقققققم والفقققققو والطصقققققص والتقققققاريخ واملغيبقققققاظ   )الثـــــاني(  

ظالماظ،فال بَِّس باإلخِذ بِّخباِرِهم املتااِفطَقِة مق  أخباِرنقا الثابتقِة بالقدليل      وال

املعت  مقن بقاِ    أن الفضقَل  قا شقِهَدْظ بقِه اإلعقداُء   و  ِمقن َفِمق َ أنِديُنق َ             

وعلى هذا َجَرِظ السَِّاةن الُعلَماِئيَّةن باإلخِذ بقِتلكنِم اإلخبقاِر املااِفطَقِة إلخباِرنقا،     

ولققيَس بِّخبققاِر   العمققُل قققق واِقعققاً قققق  بِّخبققاِر أئمَّققِة أهققِل البيققِِّ     فيكققاُن

 املخالفني. 

التَّعاُرُض احلاِصقُل بقنَي أخباِرنقا بسقبب القّدسِّ والتلفيقِ         :)السبآ الثالث(

والتَّعاُرُض هقا التَّنقايف بقنَي     وأعااِنهم من القبرتيني الشقيعة،  من ِجَهِة املخالفني

َمدلالَِق اخلََبَريِن حبيُث ال ُيمِكُن اجلْمُ  بينُهما، سااٌء أكاَن التَّعاُرُض ذاتيَّاً كما 

يف املنتناقضْيِن واملنَتضادَّْيِن أو كاَن َعَرِضقّياً و الحظقِة أمقٍر خقارج، كمقا إذا دلَّ      
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احملتقا ، واآلَخقُر علقى أنَّقُه  َّقا يطَقُ  فيقِه        أحُد القدَّليلَْيِن علقى أنَّ السعقفيانقَّ مقَن     

الَبققداء، وهمققا دلققيالِن ال ُيمِكققُن اجلْمققُ  بيَنُهمققا أصققالً،فال ُبققدَّ مققن إعمققاِل        

املرّجحاِظ الدَّالليَِّة لرفِ  التَّ اُحِم والتَّنقايف احلاِصقِل بينُهمقا، فيل قِّ الفطيقُه إىل      

اً لُه على اآلَخر، وإّمقا بقالتَّخيِا  عنقى    أمرين  إمَّا بِّْخِذ أحِد الدَّليلَْيِن ترجيح

أن يُِّخقققَذ بِّيِِّهمقققا شقققاَء وُيْسقققِططَ القققدَّليَل اآلخقققَر املنققق اِحَم لقققُه ِيْبطقققاً للطااعقققد 

املطرَّرة...ذل  كلُّه مشرو مب ُ راعاِة قااِعِد التَّرجيِ  حّتى تِِّتَق النَّتي قةن سقاِلَمةً   

مقَن اإلهمقاِل وَعقَدِ  االلِتفقاِظ إىل الطقرائِن      مَن اآلفاِر السَّقلبيَِّة القت ققد تقنُ ُم     

واإلدلَِّة الت من خالَا يقتمع احلصقاُل علقى الثِّمقاِر املَرُجقاَّة، وإال فقإنَّ عقَدَ         

ُمراعاِة الطااِعقِد يقمّد  حتمقًا إىل السعقطاِ  يف الشعقبَهِة، بقل إىل ُمخاَلفَقِة رقاِهِر         

ِه العمققققَل بققققالرَّأ  والققققذَّوِق   الققققدَّليِل،وها أمققققٌر حمققققرٌَّ  شققققرعاً السققققِتل امِ   

 !اإلسِتحسانقِّ،وبالتَّالق ها ِبْدعةمب ُتدِخُل صاحَبها يف النَّاِر وِبْاَس الطرار...

 :العلميَّة أسباب التناقض يف النتاي 
وما ُنشاِهُدُه الياَ  من تناقنٍض يف النَّتاِئِج علقى مجيق  اإلصقعدة العلميَّقة ال     

ماِظ الظُّهار املبقارك،مردعُه إىل مقا ذكَْرنقا ِمقن     سيَّما على صعيِد البحِث يف عال

 يف اسققتيعا  عققَدِ  إعمققاِل املنرجِّحققاِظ املولابققة بسققبِب الطصققار أو التطصققا   

 املرجحاِظ املذكارة.

ُمضافاً إىل ذل  فإنَّ اجلهَل بِّصاِل العطيدِة وضقعَف االيقالِع علقى أخبقار     

ه يستل ُ  الطقاَل بغقِا   وقلةَ الارِع والتطاى...ذل  كلُّ اإلئمة الواهرين
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ه...وهذا يف الااِققِ  آفَّقةمب أصقيَب بهقا عامَّقةن َمقن       علٍْم وتشريِ  ما ال  اُب تشريع

 إال َمن رِحَم رّبق. الشريف كَتَب يف عالماِظ الظُّهاِر

ِِ للفطيقه، فَيَتخيَّقُل تعقاُرَض اإلدلَّقِة،        وقد ينشِّ التَّعاُرُض مَن الفَْهقِم اخلقاِي

كذل ، وها ما ُيعبَُّر عنُه بالتَّعاُرِض القذَّاتقِّ؛ وهقا تعقاُرٌض     بينما هق ليسِّْ

ناِبٌ  من ذاِظ الفطيِه ولقيَس ِمقن أمقٍر آخقر، وةاِلبقًا مقا تكقاُن حمدوديَّقةن الثَّطافقِة          

اللُّغايَّققِة والعلميَّققِة للباِحث،وَعققَدُ  إحايَِتققِه شميققِ  اإلخباِر،وجْهِلققِه بققالطراِئِن 

 اَشراً للتَّعاُرِض الذَّاتقِّ املاها .احمليوِة به سبباً ُمَب

كمققا قققد يكققاُن التَّعققاُرُض بققنَي اخلََبققرْيِن ناِبعققاً ِمققن ذاِظ النعصققاِة حْسققَبما  

أسلَفْنا آِنفاً، وهَا ما ُيعبَُّر عنُه بالتَّعقاُرِض املاضقاعقِّ لكاِنقِه ناِبعقاً مقن خقاِرِج       

ُِ متع  دِّدةمب منها ذاِظ الفطيه؛ وَذا التَّعاُرِض أسباٌ  ومناِش

ل عدُ  تافُِّر الطرائِن احمليوِة باخلِ  واملاضِّحِة ملعناُه، بسبِب التَّطيَِّة العت الَّأو

 عاَشها الّراو  للحديِث أو نفِْس اإلماِ  )عليه السال ( املنطاِل عنُه احلديث. 

شقِّنه أْن  ل  تَصرعُف الرعواِة بالرِّوايِة وِرواَيقُتُهم َقا بقاملعنى،وها مقا مقن      فانيا

 ُيمّد  إىل اخِتالِل َمدلاِل اخلَبِر.

ل  الاضقققُ  والتَّحريقققف، والتَّطقققديُم والتَّقققِّخُا يف َمضقققماِن اخلَبقققر،    فالثقققا

 والنَّطْيَصةن وال ِّياَدةن فيه.

اجلْهققُل باآليققاِظ الطنرآنيَّققِة الدَّالَّققِة علققى العالمققاِظ َ عاَنققِة  :)الســبآ الرابــع(

الطنقرآَن الكقريم ِتبيقاٌن ِلكقلِّ شققء، فهقا لقيَس دسقتاراً         اإلخباِر الشَّريفة، فإنَّ 
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لتسيِا حياِة النَّاِس فَحْسب،بل هقا جمَمقٌ  علمقق  يكِشقُف عقن خفايقا الكقاِن        

واملنسققَتطَبِل ومققا سققاَف حيصققُل يف ال َّمققاِن إىل يققاِ  الطيامققة، واآليققاُظ يف ذلقق َ  

قد جاَءِظ اإلخباُر الكقثاةن  كثاةمب جداً مبثاَفةمب يف معظم ُسَاِر الطنرآن الكريم، و

وأصقحاِبِه ومقا  قر  قبقَل رهقاِرِه       ُمفسَِّرةً َا باإلماِ  املاىل احل َِّة املننَتظَقر 

املنباَرِك من الِفَتِن والضَّالِل والشعُبهاِظ، وما خيُرُج من رايقاِظ الكنفقِر وال َّنَدقَقِة    

احلقروِ  والنِّقداِء السَّقماو ِّ    والتَّضليِل بَعناويَن دينيَّة، وكذا تناَولَِّ مااضقيَ   

واخلْسِف شيِش السعفيانقِّ يف َبْيداِء احل اب؛ ُمضافاً  اخلاةِّ باإلماِ  املهد ِّ

مَن السَّماِء،وأشراِ  السَّقاعِة بعقَد    إىل اآلياِظ املنَبشَِّرِة بُن وِل النَّ ِّ عيسى

دع باملااظ،وققد أحصققى  ... وهققذِه اآليقاُظ ُتَعقق رهقاِر اإلمقاِ  احل َّققِة املنَتظَقر   

ِمَاةً وافَنْيِن وفالفقنَي آيقةً مق  شقروِحه مقن       العالمةن السَّيُِّد هاشم البحرانق

اإلخباِر الشَّريفِة املَقدلاِل عليهقا باملَصقاِدِر املنعَتَبقرِة عنقَد الشِّقيعِة اإلماميَّقة، وإْن        

 اإلمققاِ  املهققد ِّكققاَن التَّحطيققُ  يطتضققق الطققاَل بققِّنَّ عققَدَد اآليققاِظ املنتعلِّطققِة ب  

يتخوَّققى اآلالِف، ال سققيَّما أنَّ للطققرآِن رهققاراً وُبوانققاً، فكققلع آيققٍة فيهققا ِذكْققٌر    

 للمممننَي املاِقننَي وتشايٌ  وتبليٌا وما شقاَبَه ذلق َ، يكقاُن اإلمقاُ  املهقد ع     

يف  أبَرَب مصاديِطها وُمفَرداِتها،وإىل هذِه احلطيطِة أشاَرِظ النعصقاُة املَعصقاِميَّةن  

َوْصققِفها للطققرآِن الكققريم بِّحسققن اإلوصققاف... منهققا مققا وَرَد عققن الرَّسققاِل       

 الغقققق    مققققنَ وتبّققققا ٌ الضَّقققق لَةِ مققققنَ هُققققد ً القققققرآ ُ بطاِلققققه  اإلكققققَرِ 
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 وعِصْققمَةٌ األحققداث  مققنَ وضِققّا،ٌ الظُّلمَققة  مققنَ و ققورٌ العَثْققرَةِ  مققنَ واسققتِقالَةٌ

 . (1) اليِتَن منَ وبّا ٌ الغِوايَةِ منَ ورُشْدٌ الهلَكة  منَ

قق ِ كَقِنَقق ِ اليِققتَنُ علققّكُمُ التبَسَقق  إذا وقققاَل  فعلققّكُم املُظْلِققمِ اللَّّ

 إلق   ققادَ ُ  أمامَق ُ  جعَلَق ُ  ومَقن  مصقدَّ ٌ   وماحق ٌ   مشقيَّ   شاف ٌ فإ َّ ُ؛ بالقُرآ ِ

 فظقققاهِرُ ُ وبنقققنٌ  ظهْقققرٌ ولققق ُ النَّقققار  إلققق  سقققاقَ ُ خلْيَققق ُ جعلَققق ُ ومَقققن اجلنَّقققة 

 الهُققد   مصققابّحُ فّقق ِ عمّقق   وباطِنُقق ُ أ ّقق   ظققاهِرُ ُ عِلْققم  وباطِنُقق ُ حكققم 

 . (2) الصيَّة عرَفَ ملَن املعرفةِ عل  ودلّ ٌ احلِكمة  ومنارُ

 بعققدكُم  مققا وخبَققرُ قققبلكم  مققا  َبَققأُ فّقق ِ اللقق ِ كتققا ُ   وقققاَل أيضققاً 

 . (3) بّنكم ما وحكمُ

 ومققا يحققدُثُ ومققا مَضقق  مققا القُققرآ ِ فقق  إ  َّالصَّققاِدُقوقققاَل اإلمققاُ  

 فقق   الواحِققدُ  اإلسققمُ وإ َّمققا  فأُلقَِّقق ْ  الر جققالِ  أسققما،ُ فّقق ِ  وكا َقق  كققائِنٌ  هققوَ

 . (4) الوُصاةُ ذل َ تعرِفُ تُحص  ال وجو ٍ

 وعقققن عبقققِد اإلعلقققى مقققاىل آل سقققا  ققققال  مسعقققُِّ أبقققا عبقققِد اهللِ     

 فّق ِ  كي ق   فق   كأ َّق ُ  آخِرِ  إل  أوَّلِ ِ من الل ِ كِتا َ ألَعلَمُ إ    والل ِيطال 

                                                 

 / كتاب فضل القرآن. 8ح 600ص 2( )الكايف( ج1)
 / كتاب فضل القرآن. 2ح 599ص 2( )الكايف( ج2)
 .16ص 1( )جممع البيان( ج3)
 .6ح 215ص( )بصائر الدرجات( 4)
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 اللق ُ  ققالَ  كقائِنٌ  هقو  مقا  وخبَقرُ   يكقو ُ  مقا  وخبَقرُ   األر ِ وخبَقرُ   السَّقما،ِ  خَبَرُ

 . (1) ش ، ك   تِبّا ُ فّ ِ

والرِّواياُظ الكقثاةن أكَّقَدْظ علقى حصقاِل ِفقَتٍن ومالِحقَم يف عْصقِر الظُّهقار         

 ين ققا منهققا إال َمققن َتَمسَّقق َ بققالطنرآِن وِعققرَتِة آِل الققنَّ ِّ    الشققريف،وال 

واالعِتصاِ  بِهما واالهِتداِء ِبِهما، فُهما الدَّليُل على املعِرفَِة عنَد الِتباِس الِفَتِن 

 ملَن عرفَُهما.

 أخباِر عالماِظ الظُّهار الشريف  بعِض ةنماُض :)السبآ اخلامس(

َتشقخيِص العالمقاِظ هقا ةمقاُض بعقِض أخبقاِر       ِمن أسباِ  االخقِتالِف يف  

الظُّهار املبارك، بل لعلَُّه ِمن أعظَِم اإلسباِ  الدَّاِعَيِة إىل اخِتالِف التَّشقخيِص  

يف العالماظ، وُيَشكُِّل عطََبةً كباةً أمقاَ  فَْهقِم العالمقاِظ بشقكٍْل صقحيٍ ؛ مقا       

نَي والوَّقاِمعنَي باالسقتيالِء علقى    يمد  بالتالق إىل اسِتغالِلها ِمن ِقَبقِل االنِتهقابيِّ  

مطاليققِد احلكققم والسققلوِة ومطققدَّراِظ الشِّققيعِة باسققِم الققدِّيِن وعالمققاِظ الظُّهققار   

 الشريف...

وهذِه اإلخباُر كشفِّ عن عالماظ الظهار الشريف علقى يريطقِة ِحسقاِ     

 قققاِب يف اجلنَمل،وققققد اعَتَمقققَدْظ أسقققلاَ  الرَّمِ يَّقققِة يف التَّعقققبِا والِكناَيقققِة واملَ    

 اخِلوا ، وهَق ِرواياٌظ مجَّةمب وَرَدْظ يف ُخوَِب اإلماِ  أما املممنني علقو 

تضققمع الكققثَا ِمققَن املنصققوَلَحاِظ الغريَبققِة   وةققِاِه مققن أِئمَّققِة أهققِل البيققِِّ 

                                                 

 .7ح 214( )بصائر الدرجات( ص1)
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 كلمقةن  ذِلق    أمِثلَقةِ  وِمقن  واجلنَمِل التَّركيبيَِّة املنبَهَمِة والتَّعقابِا الرَّمِ يَّقِة املنَحيِّقَرة،   

يف الكافققة،  " األصققنا  بّعَققةُ "، و" الشَّقققا، ذو الققنَّجمُ "و ،"فقق  ٍ بنقق "

صققققققبا   "، و" األبقَقققققق ُ "، و" األصققققققهَ،ُ "، و"الشَّروسِقققققق ُّ  "و ، " الشّ 

 الوقعَققققققققققةُ "، و" العِلْقققققققققق ُ "، و" قَننققققققققققورا، بنققققققققققو "، و" فققققققققققرو  بنققققققققققو"و

، وةِاهقا مقَن   " وطقال ُ املشْقرِ   "، و" اليُلْ ِ دوَرا ُ "، و الصلّما َّّة

املنصوَلَحاِظ املنبَهَمِة العت  تقاُج إىل ُجْهقٍد يف الكْشقِف عقن بعقِض تفاِصقيِلها،       

وقد يكاُن ذِل َ ُمَتَعّذراً أو ُمْسَتحيالً عادةً، وكقلع َمقِن ادَّعقى كْشقَف حطاِئِطهقا      

 !اجلَْهِل املنركَّب... على حنِا اجلَْ ِ  واليطني، فال ش َّ أنَُّه واِهٌم وواِقٌ  يف

  إن كاَن َتفسُاها بَنظَقِركَ ُمسقَتحيالً، فمقا الفاِئقَدُه إذاً بقِذكِْرها يف      (إن قيل)

 اإلخبارا.

  صقحيٌ  أنَّ تفسقَاها ُمسققَتحيٌل عقاَدةً ققق ال عطققالً ققق  لكقنَّ ذِلقق َ ال       (ُقلنـا )

علَّطَقِِّ اإلخبقاُر   ُيلغق معِرفَةَ أوصقاِفها واإلجقااِء العقت سقُتحيطن ِبهقا، فعنقَدما       

بعَض العالماِظ على حنِا الرَّمِ  واللُّغ  َمَنَ  ذل َ ِمن فَهِمهقا بشقكٍل صقحي ،    

لكنَّها   متَن  ِمن ِذكِْر الطراِئِن واملنااصفاِظ العت سقَتطَتِرُن بهقا تلق َ العالمقاُظ     

 يف عْصِر الظُّهار الشريف...

  ملاذا ذكرظ بعُض اإلخبار العالماِظ باإلسلاِ  الرَّم  ِّ وقد يس ُ  البعُض

 والكِلماِظ املنبَهَمِة الغاِمضةا.                                              
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 َسقققبباِن اسققَتْدَعيا أِئمَّقققةَ أهقققِل البيقققِِّ  عقققامالن أو مثَّقققةَواجلققاا     

 شريفة السِتعماِل الرَّم يَِّة واللُّغِ  يف بعِض أخباِرِهم ال

بطاِعقَدِة ُمخايََبقِة النَّقاِس علقى قَقَدِر        الِتق اُ  املعصقا ِ  ل(َّاإلو )العامل

عطاِلِهم، فال ُبقدَّ ِمقْن أْن يكقاَن كالُمقُه ِلُمعاِصقريِه يف حقدوِد اإليقاِر اللَُّغقا ِّ         

العا ِّ املفهاِ  لَديِهم، وحيقُث إنَّ َمطصقاَدُه ةقُا مفهقاٍ  يف رقاِهِر كالِمقِه،ولا       

ذل َ حِلكمٍة اقَتَضِّْ ذلق َ وهقق أنَّ    أراَد الكالَ  ِبصراحٍة لفََعل،ولِكنَُّه   ُيِرد

عطققالَُهم ال ُتققدِركن مطصققاَده، إلنَّققُه لققا مسَّققى احلققااِدَث املنسققَتطبليَّةَ بِّمساِئهققا    

 احلطيطيَِّة، لكاَن همالِء نَعتاُه باجلناِن أو َحكَماا عليِه بالكنفِْر...

ِة الضَّالِل من بقين أنميَّقةَ   ( التَّطيَّةن مَن احلنكَّاِ  والظَّاِلمنَي وأئمَّالثَّانق )العامل

والعبَّاسيِّنَي خْافاً على شيَعِتِهم وَمااِليِهم،وحيُث إنَّ أخباَر العالماِظ أكَثُرهقا  

العقت تفِصقُل بينهقا وبقنَي العْصقَرْيِن       الشقريف  تَتحدَُّث عن وقاِئِ  عصِر الظُّهاِر

ُتخِبقُر عقن مالِحقَم وِفقَتٍن      اإلما ِّ والعبَّاسققِّ ماقاُظ السِّقننِي إال أنَّهقا يف الااِقق ِ     

مسَتطَبليٍَّة ترتِبطن بهاَتْيِن الدولََتْيِن بشكٍل مباشر،وال ُيقراُد مقن هقاَتْيِن القدَّولََتنِي     

 لنقا  أحقُد العلمقاء املعاصقرين    (1) هما املنَت دَِّدتاِن يف عْصِر الظُّهاِر كمقا تصقّاَره  

 ر  َّ ارِّراد طا  اااات  ارا  رإت  لاألط  اِ  ار باساتُِ  اِّاا ارِّإِا داان راع   حيث قال
ِم  ااااارل اربتاااايل  ةاااار اراهاااا ل  اااا ااااا  ِ اااارح  ئلَِّّ اااا  نم ار اااا   م ج رهِّااااا  طَِّّ  إ َِّّ

                                                 

 .170( هو الشيخ الفتالوي يف كتابه )مبادئ الثقافة املهدوية( ص1)
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ِم  وِع ار بَّاا ل ألُاَّهحام  إةا َّل نم  نَّ اإلطاايم  ودسل تل ارإَّنتَِّو خ را  طل  خلاافل وِع  حطتَّ
 .   حام رع ،االرل كالطلقل... لتق ار الي  نةح 

لققذا  ،أرادوا تيِنقق َ الققدَّولَتنِي يف عهققاِدِهم   إنَُّهققم  فالصققحي    

كانِِّ التَّطيَّةن يف تعبااِتِهم ِحفاراً على أنفنِسِهم وعلى ِشيَعِتِهم من حكَّاِ  َتْيِن َ 

طن يف مطققا  اخلوققا ،  ؛ وهققا الطَققدر املَتققيَّ الققدَّولََتنِي املعاصققرتني َققم 

 ل ائد مشكاك، فينفى باإلصل.وا

بشِِّن  تكاُن التَّطيَّةن الصَّاِدَرةن منُهمكالِ  صاحِب الدعاى،فِبَحَسِب 

علققى الشِّققيعِة يف عصققر   بققين أميَّققةَ وبققين العبَّققاِس َمنَشققُمها اخلققاُف املنسققَتطبلقع   

فما كققاناا يعيشققاَنُه هققم وشققيَعُتُهم، وليَس اخلققاُف املنضققاِرعقع العققذ الظهققار،

مقا   ،ونطتصُر علىه ذاك العاُ ، أمٌر َمشكاكمب فيِه، فاإلصُل يطَتضق عَدَمهأفاد

 .الطدر املتيطن أشرنا إليه آنفاً من

كمقا أشقاَرْظ    املطدَّس صحيٌ  أنَّ ُملْ َ بين العبَّاِس سَيَت دَُّد يف عصِر الظُّهاِر 

اإلما  أبا احلسقن  ،قاَل (1)إىل ذل َ روايةن علّق بن أبق مح ة يف ةيبِة النَّعمانقِّ

 خرجقوا  واألر  السقماوات  أهق   أ  لقو  علق ُّ  يقا " ماسى بن جعفقر 

فطلقُِّ  السقيّا      يخر َ حت  دما،َهم األر  لسقّ  العبا  بن  عل 

فققمَّ أيققرق هنيهققةً فققمَّ رفقق  رأسققه   عققم لقه يا سققيِّد  أمققره مققن احملتققا ا قققال  

 منقق ُ يبقق َ لققم يُقققالُ: حت قق  يَققذه،ُ وخِققداعٌ مَكْققرٌ العبَّققا ِ بنقق  مُلْقق ُوقققال 

                                                 
 باب ما جاء يف ذكر السفياين وأنه من احملتوم. 204أنظر: غيبة النعماين صفحة   (1)
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  إال أنَّ َتَ قدعَدُه ال َيسقَتلِ ُ  أن    شق ،ٌ  منق ُ  مقرَّ  مقا  يققال:  حتَّق   ويَتَجدَّدُ ش ،ٌ

بشققِِّن بققين العبَّققاِس وبققين أميَّققةَ منَشققمها  تكققاَن التَّطيَّققةن الصَّققاِدَرةن مققنُهم

 هَدعُدُهما يف عصِر الظُّهار.

جْهُل بعِض الكنتَّاِ  باملَواِلِب الِعلميَّقِة التَّطليديَّقِة اخلاصَّقِة     :)السبآ السادس(

بعَمليَِّة االسِتنبا ، فارَّياا أنفنَسقُهم بشققٍء لقيَس مقِن اخِتصاِصقِهم، فَهلَكقاا       

وأْهلَكاا ةْيَرُهم، فصقاَر اجلنَهقالُء بِّصقاِل ديقِنِهم وفقروِع شقريَعِتِهم ُيَشقمِّروَن        

ن عالماِظ الظُّهاِر والتَّحليقِل فيها،فصقار الااحقُد مقنهم     سااِعَدُهم للِكتاَبِة ع

يظنع نفَسه أنَُّه علَّاَمةن بماِنِه وفطيُه دْهِرِه وهَا ال يكقاُد ُيحِسقُن ُوضقاَءُه أو ُيقتِطُن     

 ..!!صالَتُه..

و َّا ي يُد املَِّساةَ أنَّ مجاعةً مقن أهقِل االخِتصقاِة وقَعقاا أيضقاً يف أخوقاَء       

اِء أولا َ اجلََهلَِة، مَ  أنَّ هذِه الدِّراساِظ املَهَدويَّةَ هَق من ُصقلِْب  ُمَماِفلَةَ إلخو

اخِتصاِصققِهم واهِتمامققاتِهُم العلميَّققِة... فِّخبققاُر الظُّهققاِر ال ختَتِلققُف عققن أخبققاِر 

اإلحكاِ  الفطهيَِّة من حيُث يقْرِ  املَفقاهيِم وكيفيَّقِة التَّعقبِا عنهقا، فطَقد وَرَدْظ       

واخلققققاّة،واملنولَِ  واملنطيَّققققِد واملن َمققققِل واملنبيَّن،واحلطيطققققِة    خِبوققققاِ  العققققا ِّ 

ِة واملَ اب،فإذا   يكنِن املنَتَصّد  لِدراَسِته ُمِلّماً بطااِعِد املنهِج العلمقِّ يف دراسق 

فِمَن الوَّبيعقققِّ أن ينَتهققق إىل نتققاِئَج فكريَّققٍة خاِيَاققٍة، أخبققاِر اإلحكققاِ  الِفطِهيَّققة،

دَّى لِدراَسقققِة عالمقققاِظ الظُّهقققاِر ِ قققُب أْن يكقققاَن ِمقققن أهقققِل وكقققذا َمقققن يتصققق

االخِتصاِة بالطااِعِد الرجاليَّة واإلنصاليَِّة املت نقة، وكقذا الِفطهيَّقِة والعطاِئديَّقِة     
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والتَّارخييَِّة حّتى ال ُيَارِّ َ نفَسُه وُيَارِّ َ ةَاُه َمَعه، فتكقاُن املسقموليَّةن عنقَد اهلِل    

وُجرُمها أكَبُر حبيُث ال َتنفَقُ  ةقدًا تابقةمب إلنَّ َمقن سقنَّ ِبْدَعقةً فَعلَْيقِه        تعاىل أعظَُم 

 ِوبرها وِوْبر َمن عِمَل بها إىل ياِ  الطيامة.

وليَس اجلهُل باملطدِّماِظ الِعلميَِّة ُمطَتصراً فحسب علقى املنطقدِّماِظ التَّطليديَّقِة    

ِا والِفطِه واإلصاِل واملَنِوقِ  والنَّْحقِا   اخلاصَِّة بعمليَِّة اسِتنباِ  اإلحكاِ  كالتَّفس

بل يتعدَّاُه إىل ِعلِْم التَّاريِخ وِعلِْم اإلنسقاِ  واجلنغرافيقا وِعلْقِم حسقاِ  اجلنَمقِل      

وذل َ لاجاِد تراُبٍط ُعضا و بنَي هذِه العلاِ  وبقنَي أخبقاِر العالمقاِظ... فِعلْقُم     

جققاِد كعالمققاٍظ للظهققاِر َتُ ُب إىل الُاالتَّققاريِخ مققثالً يبَحققُث يف الاقققاِئِ  العققت سقق

وال ُبدَّ من االيِّالِع على ِتلكنُم الاققاِئِ  سقااٌء القت وقََعقِّْ أو العقت      الشَّريف،

سققَتطَ ،وال ُيمِكققُن للباِحققِث الفطيققِه أْن ُيصققِدَر ُحكمققاً ِنهاِئّيققاً علققى العالمققاِظ    

 اِث التَّارخييَِّة املنتَِّصلَِة بها.املنخَتلَِف عليها من دوِن التَّحطيِ  الصَّحيِ  يف اإلحد

وِعلْققمُل اإلنسققاِن يبحققُث يف عالقققِة اإلفققراِد املققذكاريَن يف عالمققاِظ الظُّهققاِر  

ٍِ يف أنساِ  املذكاريَن  الشريف بطباِئِلِهم وأجداِدِهم؛ إلنَّ أ َّ تشخيٍص خاي

لتَّقالق  يف العالماِظ يمد  إىل نتاِئَج وخيَمٍة علقى صقعيِد البحقِث العلمقّق، وبا    

إىل آفاٍر سيَِّاٍة على املنستاى العطاِئد ِّ والتَّشريعقِّ، مثاُل ذلق َ مقا فَعلَقُه َجَهلَقةن     

الكنتَّاِ  يف عالمقاِظ الظُّهقاِر مقن توبقيِطِهُم الق َّعيَم السِّياسققَّ حسقن نصقر اهلل         

يف قنقرى عاِملَقةَ   على اليمانقِّ حِب َِّة أنَُّه من قباِئل عاملةَ اليَمِنيَِّة العت استايََنِّْ 

وقد ةَفَقَل هقمالِء   نوَطِة اجلليِل  اَل ِفلَسقوني، املنمتدَِّة من َشطيِف أرناَن إىل ِم
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علققى فققرِض كاِنققِه مققن سققاللة أهققل      قققق اجلََهلَققةن عققن أنَّ أصققَل هققذا القق َّعيمِ   

وذلق  إلنَّ قبيلقةَ عاملقة اليمنيَّقة       هقا املدينقةن ولقيَس اليمُن،    ققق البيِّ

ها ق  واحٌد حبسب الظاهر، واملشهار أنَّهقم ققد تشقيَّعاا علقى يقد      يكن فيها 

ملَّققا نفقققاه عثمققان إىل بقققالد الشقققا ،    الصققحابقِّ اجلليقققل أبققق ذر الغفقققار ّ  

فالعققامليان اإلصققليان املتحققدِّرون مققن تلقق  الطبيلققة هققم مققن ةققا السققادة        

 اَا يني.

ا يَّققة وسققيادة  مضققافاً إىل أنَّققه لققيس مثققةَ روايققة معتقق ة السققند تمكققد ه       

ابن ياووس يف فال  السائل بِّن اليمانق مقن   (1)اليمانق، نعم، ورد يف رواية

ولد بيد بن اإلمقا  السق اد علقّق بقن احلسقني عليهمقا السقال  وهقق اآلتيقة            

مقاذا ا  قلِّ   فله عالمة قبل ذل  ا قال   نعم عالماظ شتى ، قلِّ  مثل 

،وفتنقة تظققل أهقل القق ورا ،   وراية مققن املغر ققال خروج دابقة مققن املشقرق،   

ويفعقل اهلل  بيد باليمن، وانتهقا  سقتارة البيِّ،  وخروج رجل من ولد عمق 

 ."ما يشاء 

وال يص ع شرعاً إفباُظ النسقب اَقا ق خبقٍ  واحقد ضقعيف، فاإلصقل        

كمقا أنَّ خقروج اليمقانّق إنَّمقا     ق كانه من ةا السادة اَا يني،اإلولق يطتض

س مقن جنقا  لبنقان كمقا بعقم أولاق  السقذج        يكان مقن صقنعاء القيمن ولقي    

وكققذا دعققااُهم بققِّنَّ اخلققامناق هققا اخلنراسققانقع العققذ      !الضققالان واملضققلان..

                                                 
(1)

 نقالً عن فالح السائل. 1ح  62ص  83أنظر: بحار األنوار ج   
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ّسقيد اخلقامناق   واليينع النََّسب، دََّفِّْ عنقُه اإلخبقاُر حب َّقِة أنَّ اخلراسقانقَّ ُحسق     

فقاَتُهم أنَّ اخلراسقانقَّ   فتكاُن النَّتي قةن أنَّقُه اخلراسقانقع... وققد     حسيينع النََّسب،

ليَس حسيينَّ النََّسِب بل ها ِمن نْسِل جعفِر بقِن أبقق ياِلقٍب أخقا اإلمقاِ  أمقِا       

ويبقدو لنقا أنَّقه     !!فها ها ق  وليَس حسيينَّ النََّسقب...  املنممننَي علقو

 .كما ساف نبيِّن ذل  الحطاً حسين 

ِن صاحٍل، م  أنَّ شقعيَب بقَن   وكذا ادِّعاؤُهم أنَّ أمحَد  َن اد ها شعْيُب ب

صققاحٍل ةنققالٌ  حققديث السِّققنِّ مققن أصققٍل عربقققو يسققكنُن يف بققالِد ُخراسققاَن أو        

شققعيب بققن صققاحل عليققه السققال  املققذكار يف الطققرآن     ولعلَّققه الققنّ   مسرقند،

،كمقا تشقا   الكريم،حيث إّنه خيرج م  اإلما  املهدّ  واخلضر وإلياس

عيسققى بققن مققريم )عليققه السققال ( ويصققلعق بعققض الرواياظ،كمققا ينقق ل الققن ع 

ويف هذا داللةمب واضحة على أن شعيب بن صاحل ليس شخصاً عاديقاً،  خلفه؛

بل ها نق   عظقيٌم سقيخرج مق  اإلمقا  الطقائم عليقه السقال ، وأيقن هقذا ِمقْن            

أمحَد  داد الذ  ال تنوِبُ  عليِه هذِه العالماظ، فها ليَس من أصاٍل عربيٍَّة 

نِّ وامُسققُه أمحَققد  وذاكَ امُسققُه ُشققَعْيب... وقبققَل توبققيِطِهم    وال حققديَث السِّقق 

أمَحد  داد على شعيب، فطقد يبَّطقاا شخصقيََّة الشَّقيِخ علقق أكق  هقا ق        

رفسن انق على شعيٍب حب َِّة أنَُّه كاَسج،لكنَّهم تغافَلاا عن بطيَّقِة اإلوصقاِف   

وصاف... وهكذا وقََ  همالِء كالعربيَِّة واحلَداَفِة والصفرة وما شابَه ذِل َ من أ

الكنتَّاُ  يف أخواٍء فاِدحٍة حينما يبَّطاا مناِيَ  جغرافيَّةَ ال عالقةَ َا من قريقٍب  

أو بعيٍد  ا ذكََرْتُه اإلخبار، فمثالً ما عالقةن بغداَد  كَّةَ من جهة ما وَرَد من أنَّ 
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   ركُن الكعبِة ومطاُ  إبراهيَمالنَّفَس ال َّكيَّةَ ُتْذَبُ  بنَي الرعكِن واملَطا ؛ أ 

عنققدما يطققاُ  خويبققاً بققنَي املطققاَمْين، فَيذَبحاَنققُه كمققا ُتققْذَبُ  الشَّققاة،لكنَّ َمققْن يف  

قلاِبِهم مَرٌض من أنصاِف الُعلمقاِء يبَّطاهقا علقى السقيِّد حممَّقد بقاِقِر الصَّقدر،        

ُ  بدعاى أنَُّه قنِتَل على َيِد البعِثيِّنَي يف بغداَد الااِقَعِة بنَي النََّ ِف العقت فيهقا مطقا   

، وبنَي مكَّةَ العت فيها ُركُن الكعبِة، وقد هاَهلاا عمداً أمِا املممننَي علقو

 بطيَّةَ اإلوصاِف يف الرِّوايِة العت تطاُل بِّنَُّه ُيقْذَبُ  قبقَل رهقاِر اإلمقاِ  احل َّقةِ     

خبمَسققة عشققَر يامققاً،وعلى وجققِه التَّحديققِد يف اخلققاِمِس والِعشققريَن مققن ذ         

 رهاُرُه الشَّريُف يف ياِ  عاشاراء...!. احل َّة، فيكاُن

وهكذا ال ُيمِكُننا أْن نَتغافََل عن ِعلِْم اإلعداد واحلروف ِلما جقاَء يف أخبقاِر   

العالمققاِظ مققن تشققفٍا وترميققٍ  لققبعِض احلققااِدِث بِّعققداٍد وحققروٍف ال يفَهققُم       

تكققاَن مْسققَرحاً  مضققماَنها وحطاِئطَهققا إال املنوَِّلعققاَن واخلنَبققراُء بهققذا الفققنِّ؛ لققاال

للعااِ  واالنِتهابّيني،وقد َدأَ  الطرآُن الكقريُم علقى ذلق َ كمقا نقراُه يف أواِئقِل       

السعَاِر املنباَركَِة حيُث ُرمِّقَ ْظ أحقداٌث ومالِحقُم مسقَتطبليَّةمب حبيقث ال يفطَُههقا إال       

 ني.اإلوَحدوَن  َّن فََتَ  اهللن تعاىل على قلاِبِهم ينابيَ  املعِرفَِة واليط

 هل ميكن معرفة يوم الظهور بعلم احلروف ؟
الفقتالو  باعِتمقاِدِه علقى ِعلْقِم احلقروِف حيقُث        مهقد   وقد أسَرَف الشَّيخ

اا  ادَّعققى  ِل  شاايل اراثهاا لو ألنَّ ارِّح ااإماادم طل إط ااانم اسااإم ايل ااابا ار لل اامل رااع ط رلرماا
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ِح ارإَّ شتااايل رلَّاااا ل  ا تااات ل ااااال  ل  ِل  ااا  ارإَّ شتااايل اااا  جحرطااا تمااا ،ااااالرل اررو ا اااا ل ارَّاال
ق  ِح ار شيل طم اجإلااظح ار ارلمل ولقل رِما ل اراثه لل ٌ ط رر

 (1). 

إنَّ الرِّوايقاِظ النَّاهيقةَ عقن تاقيقِِّ الظهقار الشقريف        ونورد عليه مبـا يلـي:  

ال ختصقيَص فيهقا للعقاِلِم بقِه لَنفِسقِه مقن دوَن ةْيقِره، فِمقن أيقَن جقاَء            (2) ُمولَطَةمب

التَّخصيُص يا ُترىا!! بل يف بعِض اإلخباِر أنَّ أمَرُه بغتة، ويف بعقٍض آخقَر ال   

، بقل  َيعلَُم باقْقِِّ خروِجقِه أحقٌد حتَّقى اخلصيصقني مقن أصقحاِ  اإلمقا         

جقاَء يف خقٍ  واحقٍد، لكنَّقه      ال َيْعلَقُم وقْقَِّ رنهقاِرِه حسقبما     حتى اإلمقا   

عنققدنا ال ياجققُب علمققاً وال عمققالً، لكانققه خمققالً بِّدلققة العصققمة مققن اجلهققل     

املول ... فإذا ما كاَن اإلمُر كذل َ فكيَف ُيدَّعى حصاُل الِعلِْم باقِِّ اخلروِج 

. فالتخصقيص املقدَّعى مقا هقا إال إستحسقاٌن عطلقق        ؟!!لِفَاٍة خاصٍَّة مَن النَّاس

 .!!صاحُب الدعاى.. وق  فيه

كما أنَّقُه أسقَرَف حيَنمقا فسَّقَر كلمقَة )يقال  الشَّقرق( علقى  اخلمقيينِّ مق  أنَّ           

حساَبُه ةُا ُمواِبٍ  ِلِحساِ  اجلنَمل، لكنَُّه خترعٌة على الغْيقِب ملصقاِلَ  دنَيايَّقٍة    

ِضقَ  حيقُث   أو عااِيَف ةِا ُمتَِّ َنة، وها حنُن نعرُض عبارَتقه لُنَبقيَِّن خوَقُِّه الاا   

                                                 

 .189املهدوية( ص ( )مبادئ الثقافة1)
. وكذا  إ َّا ال  وَق   هذا األمر يقول:  ( ففي صحيحة احلضرمي قال: مسعة أبا عبِد اهللِ 2)

كذ َ الوق اتو   ، فقال: عن القائم يف صحيحِة أيب البصري قال: سألُت اإلماَم أبا عبِد اهللِ 
. راجع األخبار يف  يخلِ َ وق َ املوقتنيأب  الل ُ إال أ   ، مّث قال:  إ  ا أه ُ بّ ٍ ال  وق  

 .199 - 194)غيبة النعماين( ص
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ِح ل ارلم ارِّم رل ُ و اب لل ارِّاتمل راع و الل اررو ا اا ل ا اا   راع  لل امل قال   كلِّ
اااارل  ِحِّم اااا ح طِِّاااا  ل   اااا ادل  741ج اااااتل ار  لااااِ ار ل اااااتل ارِّم ااااه لو  ااااا  ُا 

ِل ارمِّتِاااع  لاااِ كلاااال ار ل ااااوامت  و طااامم  ااا ميل اإلرإلااالايل ونا لااا مةل جاااب لل  جااار لل كلِّااا
ارِّح مرَّل 

 (1). 

اخلمقيين    -قنمنا بعمليَِّة احِلسقاِ  للكِلمقاِظ القثَّالِث    يقال  املشقِرق      لطد 

، وعققدد حروف)يققال  الشققرق(  780فكققاَن عققدُد حققروِف )يققاِل  املَشققِرق(   

وها حسقاٌ  ُمخقاِلٌف حِلسقاِ  اجلنَمقِل      710؛وعدد حروف )اخلَميين( 740

ُمخالَفَققةً قوعيَّققةً؛ فمققا فعلققه الشققيخ املققذكار مققا هققا إال اسققتماتة للققدفاع عققن    

مهاريَِّة اإليرانيَّقِة ققق أصقحاِ     اخلميين،عدا عن أنَّ فيه إفالجاً لطلا  قاَدِة اجل

 املنساََّدِة اإلوىل يف عصِر الظهار الشريف قق لعلَّه ينال احلظاة منهم.

وِعلُْم احلروِف وإْن كان حطَّاً إال أنَّه ال ميكُن توبيطنُه قق بالتخمني والتظّنق ققق  

الت   على احلاادِث الت يتعلُ  بها حكٌم شرعق ،لكاِنِه من العلاِ  الغريبِة 

يتعبقققدنا الشقققارُع املطقققدَّس  عرفتهقققا وترتيقققِب اإلَفقققِر الشقققرعقِّ عليهقققا جملقققرِد     

 االحتماِل، بل ال بدَّ يف صحة ذل  من الطو  واجل  ...
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ــابع(  ــبآ الس اخللفيَّققةن الفكريَّققةن لققدى البققاحثنَي والكتَّققاِ ، إذ تلعققُب       :)الس

ّد  لدراَسِة العالماِظ دوراً عظيماً املااقُف الِفكريَّةن املنْسَبطةن لدى الباحِث املنتص

 يف إعواِء اآلراِء والنَّتاِئِج الت خيُرُج بها.

وال يطَتِصُر اتِّخاُذ املاقِف الفكر ِّ املنْسَبِ  لدى الباحِث مَن الااقِ  السِّياسقِّ 

 الشَّيُخ الفتالو  قق بل يتعدَّاُه إىل تَبّنق املااققفِ ( 1)املنعاِصِر فحسب قق كما ادَّعى

الدِّينيَِّة املنَتَشنَِّ ِة املنرَتِكَ ِة على إقاَمِة دويالٍظ صغاٍة ختدُ  مشروَع الدَّولَِة اإلّ  

نظَا ما ُنشاِهُدُه الياَ  من تقَبنو آلراٍء ال عالققَة َقا بيقاِ  الظُّهقاِر، بقل إنَّهقا ال        

يَّقِة القت تريقُد    تعدو كانها محاساً وتعاينفاً م  َمن ُيحبع من قاَدِة الدَّولِة الطام

إنشاَء اخِلالفِة اإلسالميَِّة ُ ماَبَرِة أحالِفهقا مقَن اإلحق اِ  والتَّنظيمقاِظ الطاميَّقِة      

 والعربيَِّة الوَّاِمَحِة بإدارِة احلنكِْم واالسِتيالِء على السعلوِة!!.

بسققبب توبيطققه أخبققاِر   لطققد خوَّققِّ الشَّققيُخ الفققتالو  احملققدَِّث اجمللسقققَّ  

الّساِد على الدَّولَِة الصَّفايَّة،كما أنَُّه خوَِّّ الشَّيَخ الكارانق إلنَُّه يبَّقَ   الّراياِظ 

أخباَر الفتَنِة املشرقيَِّة علقى الطضقيَِّة الفلسقوينيَّة،وكِّنَّ مقا َبَعَمقُه ققق ِمقن أفكقاٍر         

تفقققرََّد بهقققا ققققق هقققا كَِبقققُد احلطيطقققة، وأنَّ مقققا عقققداها ال يعقققدو كاَنقققه خرافقققةً       

هذا تَب عٌ  بالرَّأِ  ما كان ينبغق صدوُرُه منه،فطد َنِسقَق أنَّقُه وقَقَ     وهريَطَةً...و

يف خوِِّ التَّشخيِص كما وقَ  ةُاُه  َِّن انَتطََدُهم... بل لديه تصاراٌظ ةريبة يف 

عالماظ الظهقار ال سقيَّما بدولقة املنَمهِّقدين بطيقادة اخلمقيين، مق  أنَّهقا خمالفقةمب          
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نَُّه يعتِطُد بِصحَِّة ما َذَهَب إليقِه حبسقِب مقا لديقِه ِمقن      للركائ  واإلنصال.. فكما أ

تصاعراٍظ ُتثِبُِّ مدَّعاه، فكذا ةُاُه  ن انتطدهم فإنَّ لقديهم تصقاراٌظ علميَّقة    

تثبُِّ صحَّةَ ما ذَهباا إليِه واعَتطَدوا به،وإْن كان ُمصقيباً يف ختواقتهم يف بعقِض    

اياة يف ِعَدِة مااين من حبافه ولكنَّه وق  معهم يف التصاراظ اخلتصاراتهم،

يف قضايا اليا  املاعاد... فالتََّصاعراُظ واحدةمب فباتقاً وُمتَعقدَِّدةمب إفباتقاً، واتِّخقاُذ     

املااقققِف املنسققَبَطِة ليَسققِّ ِحكْققراً علققى َمققن َوَصققَفُهم بِّصققحاِ  التََّصققاعراِظ         

اَ  علقى أولِاق َ وال   اخلاِياة،ما داَ  ها نفُسُه ِمن هذا الفصيل، فِلَم ياجُِّه اللَّ

ُيَاجُِّهُه إىل َنفِسها!.. أإلنَُّه يرى َنفَسُه فقاق أن خيوقىء أ  أنَّ مقا خقَرَج بقِه مقن       

نتاِئَج عِن الثَّارِة اإليرانيَِّة ح   ال رْيَب فيِه وال ش َّ يعَتريِه إلنَُّه َيَمقسع ُمطَدَّسقاً   

داَ  اإلمُر ال َيعقدو كاَنقُه اجِتهقاداً يف    نَ َل التَّن يُل اإلَقع حبنرَمِة تدنيِسها!. فما 

فَْهققِم النعصققاِة،فإنَُّهم َمعققذوروَن بَشققْرِ  عققَدِ  التَّطصققِا وعققَدِ  اجلنققاِ  إىل    

َِاى..إال أنَّ واقعهم هقا التطصقا واجلنقا  إىل اَاى،وبالتقالق      العاِيفَِة وا

 ليساا  عذورين.

 ر التَّحريُف الااِقُ  يف اإلخبا :)السبآ الثامن(

وُيقققراُد مقققَن  ريقققِف اإلخبقققاِر ت ييقققُف اللَّفقققِظ وإمالُتقققُه إىل ةقققِا وجَهِتقققِه      

احلطيطيَّققة،وةاِلباً مققا يكققاُن ِمققن ِقَبققِل الققرعواِة أو النعسَّققاخ، ويف بعققِض اإلحيققاِن   

يكاُن ِعْبَر الكنتَّقاِ  املقِّجاريَن أو العقذيَن يف قلقاِبِهم مقرٌض... ونقاِدرًا مقا َيطَقُ          

ِن قَْصِد التَّحريِف نظَا ما حيصُل مَ  الرعواِة العذيَن ينطنلاَن الرِّوايقةَ  َسْهااً من دو
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باملعنى املنعاِكِس فيطَُ  اخللْطن وااللِتباُس ولُه نظاِئُر يف أخباِر العالمقاِظ نعقِرُض   

 ِمثالَْيِن على ذِل   

أو حَسققٌن، فهققذا  (1)   مققا وَرَد يف خَبققِر الَيمققانقِّ مققن أنَّ امَسققُه حسققنٌيلَّاإلو

التَّرديُد ال خيلا من كانِه إمَّا  ريفاً لالسقِم اإلصقلقِّ، وإّمقا إلنَّ القرَّاو  َنِسقَق      

 االسَم اإلصلّق.

  ما َوَرَد من أنَّ الرَّاياِظ السعاِد إذا خَرَجِّ من ِقَبِل خراساَن فِّتاهقا  الثَّانق

... فثمَّقةَ ُجملَتقاِن    (2)د عولا حْبااً على الثَّلِج، فقإنَّ فيهقا خليفقةَ اهلِل املهق    

 ُتثااِن الشَّ َّ يف نفِْس الباحِث  

 . خرَجَ ْ من قِبَ ِ خراسا َ ) اإلوىل( قالنُه  

 . فإ َّ فّها خلّيةَ الل ِ املهدي  ) الثَّانيةن( قالنُه  

فهذِه الرِّوايةن ال ُيمِكُن االيِماناُن إليها لاضاِ  ُبوالِن َمقدلاِلها مقن حيقُث    

خيُرُج من مكَّةَ وليَس مقن   نَّ الثَّاِبَِّ بالتَّااُتِر والضَّروَرِة أنَّ اإلماَ  املهد َّإ

بالِد خراساَن اإليرانيَّة... من هنا ُيطاِّ  يف نفقِس الباحقِث احِتمقاُل الاضقِ  يف     

أخباِر الرَّاياِظ الّساِد؛ إلنَّ واِضعيها هم أنفنُسُهم بنا العبَّقاِس العقذيَن انوَلَطقِّْ    

من بالِدِهم ِفكَرةن الرَّاياِظ الّساِد على يِد أبق ُمسقِلِم اخلراسقانقِّ العقذ  اسقَتغلَّ     

فَ َعقَل ِلباَسقُه السَّقااَد وراياِتقه      ُح َنُه علقى سقيِّد الشقهداء اإلمقاِ  احلسقنيِ     
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سققاداَء لَيققتمَّ اسققِتغالُل الطااِعققَد الشِّققيعيَِّة ملنماَبَرِتققِه يف الَطضققاِء علققى الدَّولَققِة        

مايَِّة... فبنا العبَّاِس قِد اسقتفادوا مقن أخبقاِر الظُّهقاِر يف التَّخوقيِط لَن قاِ        اإل

َفاَرِتِهم،ويعين هذا أنَّ كلمةَ )من خراسقان( دخيلقةمب يف احلقديِث املَ عقاِ  عقن      

، وال يبُعققققُد إضققققافَُتها علققققى احلققققديِث الققققااِرِد عققققن أئمَّققققِة رسققققاِل اهلِل

الر ايقاتُ السُّقودُ ال تق  تخقر ُ مِقن خُراسقا َ       تنقَِلُ    بطقاَم   اَندى
.ويف نقققصو (1) "بُعِقققَُ إلّققق ِ بالبّْعَقققة  إلققق  الكوفقققة  فقققإذا ظهَقققرَ املهقققديُّ  

 .(2)   فإذا ظهرَ املهديُّ مبكَّةَ بُعث  إلّ ِ بالبّعةآخَر  

هقَق مقن دسقاِئِس بقين      " فّهقا خلّيقةَ اللق ِ املهقدي      "إنَّ كلمقةَ   وباجلملة:

ْشققِد أكَبققِر عققَدٍد ُمْمِكققِن لُنصققَرِة راَيققِتِهم، ال سققيَّما أنَُّهققم يققدَّعاَن أنَّ العبَّققاِس حل

منهم، فِّرادوا اإلشاَرةَ إىل وجاِدِه ِضقْمَن الرَّايقاِظ السعقاِد     اإلماَ  املهد َّ

 ال َّاِحفَِة من ُخراساَن إلسطاِ  الدَّولَِة اإلماّيِة...

َسقققطٍْط السقققم اجلاللقققة   اهلِل   يف  هقققذا التَّاجيقققُه ُيعاِرُضقققُه احِتمقققاُل وجقققاِد

الرواية، فالعباَرةن هكذا   فإنَّ فيها خليفةَ املهد ِّ   ، وهقا احتمقاٌل مقاَل إليقِه     

ِم  الشَّققيُخ الِفققتالو ع حيققُث ادَّعققى     إنَّ ارَّبااعَّ لرُ واألسااا ل شااا  ل رتهااا خلتااا
ارِّهاا ّ  ل إ ااالمة  إرااِ اإلطااايل ارمحراساااُعو ارِّاا  لنل رلِّهاا  و طاا  وااالدل إ اارانو  ر اا  
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ِل ارِّهااا  ل     نَّ ارااارث اةم  ِم ا هلمو  شاااار ا رتهاااا لخلتاااا وِااا  ار باااا ل جرَّر ااااا رةاااارل ل
َمد ا وارَّنرو ر  َّ طحرىو ا ل اإلجإلِّا  ل األ َّ ل  كثامرح   ش ى  خ

 (1). 

 
 لكْن َيِرُد عليه أمران:

  إنَّ ما َذكََرُه ُم رَُّد ادِّعاٍء ال شاِهَد عليِه من قرينقٍة واِضقَحٍة   )اإلمر اإلول(

 أو دليٍل سايٍ ، واإلْصُل عَدُمُه حّتى يثُبَِّ العكُْس...

هققا خليفققةن اإلمققاِ      لققيَس مثَّققةَ خَبققراً ُيثِبققُِّ أنَّ اخلراسققانقَّ )اإلمققر الثققانق(

، أو حتققى أْن يكققاَن وكيلَققُه، فققال أدر  ِمققن أيققَن جققاَء الشَّققيُخ        املهققد ِّ

 الِفتالو  بهذِه اخِلالفَِة...ا!.

بكْسقِر   " (1)ُمضافاً إىل أنَّ َمفهقاَ  اخِلالفَقِة ال يقتمع إال بعقَد مقاِظ املسقَتْخِلفِ      

، فققالتَّخوعق عنققُه إىل مققا قبققَل مققاِظ املنْسققَتْخِلِف،خالُف املعهققاِد مققن    "الققال  

 وضِعِه اللُّغا ِّ واالصِوالحّق. 

وال ُيْشكَُل علينا  ا قدَّمناُه آِنفاً بِّنَّ كلمةَ   خليفة اهلل   ليَسِّ شْرياً  قاِظ  

يائقققِه املسققتخِلف؛ وإال لَبونقققَل   ققرَِّد إيالِققققِه علققى تنصقققيِب اهلِل تعققاىل إلول    

ابِتققداءل مققن آَدَ  العققذ  جعلَققُه اهللن خليفققةً، وانِتهققاءاً حب َّققِة اهلِل   وُحَ ِ ققِه

،ال سيَّما أنَّ ِمن معقانق اخلليفقة أنَّقُه َمقن     على خلِْطِه اإلما  بطيَِّة اهلِل املهد ِّ

                                                 

 .194( )مبادئ الثقافة املهدوية( ص1)
(1)

 ؛ إستخلف استخالفاً: جعله خليفًة له .املستخِلف: هو من جعل آخراً خليفًة له  
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خيِلُف ةَاُه ويطاُ  مطاَمه،وهذا أعمع ِمْن أْن يكاَن بعَد ماِظ امِلستخلف،واهلل 

ألقيس هقذا    )سقال  اهلل علقيهم(  اىل ال مياظ،فكيف اسَتْخلََف احلنَ َج الوقاهرين  تع

 خالَف املعنى اللغا  ا.

ــواب: صقققحيٌ  أنَّ معنقققى   خليفقققة   أعقققمع  َّقققا ُذِكقققَر، إال أنَّقققُه بقققاملعنى    واجلـ

االصِوالحقِّ خاة   رحلَقِة مقا بعقَد مقاِظ املسقتخِلِف... وقيقاُس اخلنراسقانقِّ        

مققَ  الفاِرِق،فاخلنراسققانقع لققيَس إمامققاً حّتققى    علققى احلنَ ققِج الوَّققاِهريَن  

ر، فتنصقيُب اإلئمَّقِة ُخلَفقاَء باعِتبقاِر     ينوَِبَ  عليقِه املفهقاُ  االصقِوالحقع املَقذكا    

أنَُّهم يناباَن عن اهلِل سبحانه وتعاىل يف خلِْطِه لكاِنِهُم السَّاَسةن والطاَدةن،وإراَدةن 

الرَِّ  يف تطديِر أماِرِه تهِبطن إليِهم وتصُدُر مقن نقاِحَيِتِهم، وهقا أمقٌر ال ُبقدَّ منقُه       

اخلراسانقِّا! يف حني أنَّ ةَاُه أفَضُل منُه  حِضِر اهلِل ع َّ وجّل، وأيَن هذا مَن 

حبسِب ما دلَِّّْ عليِه النعصاُة، فقإنَّ اليمقانقَّ أفضقل بكقثٍا مقن اخلراسقانقِّ،       

.. فقال نقدر    وم  هذا   ُتولَ  عليه الرواياُظ لطَب خليفِة اإلما  املهدّ 

املْ عقا    ما هذه املي ة الت أصبغها صاحُب الدَّْعاى علقى بعيمقه اخلراسقانقِّ   

 ا! إنَّ من احلبِّ ما قتل..!!

 انِوباُق العالَمِة على أكَثَر من واِقَعة  :)السبآ التاسع(

مققن أهققمِّ املشققاكِل العققت تعَتققِرُض البققاحثنَي يف عالمققاِظ الظُّهققاِر الشققريف    

ِر وجاُد عَدِد كبٍا منها لُه قابليَّةن االنِوباِق على أكَثَر من حاِدَفقٍة تارخييَّقٍة كِّخبقا   

الرَّاياِظ السعقاِد،وخروِج التعقْرِك،وهالِك عبقِد اهلل يف احل قاب،وةِا ذلق َ مقَن       
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العالماظ، إذ ال ُيمِكُن متييُ هقا بَشقْكٍل قوعققو بسقبِب احِتمقاِل انِوباِقهقا علقى        

أكَثَر من واِقَعٍة يف أبِمَنٍة ُمتعدَِّدة،من هنا وقََ  ُعلماٌء يف الِتباِس تفسِا الرَّايقاِظ  

اِد أو النَّفِس ال َِّكيَِّة أو عبِد اهلِل العبَّاسقِّ، فكنل  فسَّقَرها حَسقَب مذاِققِه ومقا     الُس

 ميِلكنُه مِن احِتماالِظ تعيَُّن ُمراَدُه وما تركنُن نفُسُه إليِه...

الااِقُ  أنَّ املشِكلَةَ العت أدَّْظ إىل وقاِع همالِء يف اللََّبس ليَس أساُسقُه تكَقرعُر   

ِة أو انِوباُق العالمِة علقى أكَثقَر مقن واِقَعقة، ِ طقداِر مقا هقا سقاُء توبيقٍ           احلاِدَف

للعالمققِة علققى احلاِدفققة، فَمققثالً ِدققُد السعققطا َ الِفكققر َّ اَاِئققَل لققدى َمققن فسَّققَر  

النَّفَس ال َّكيَّقَة َ طَتقِل الَسقيِِّد حممَّقد بقاِقر الصَّقِدر حْسقَبما أْسقَلْفنا سقاِبطاً،وذل َ          

هم علققى جاِنققٍب مققن جااِنققِب مااَصققفاِظ الققنَّفِْس ال َّكيَّققِة أو مققا ُيشققاِبُه   لرتكيققِ 

الَاْصققف، إلنَّ آَل الصَّققْدِر يف لبنققاَن والعققراَق وإيققراَن ليسققاا َحَسققِنّينَي بققل هققم  

ُحَسققْيِنّياَن ماَسققايان،يف حققني أنَّ حممَّققد صققاحَب الققنفِس ال كيَّققة هققا حسققينع  

فهقا مققن َنْسققِلِه   ،مققا  احلسقن اجملتبققى النسقب يرجقق  إىل جقدِّه اإلعلققى اإل  

 .وليس من َنْسِل أخيه اإلما  احلسني

ُمضافًا إىل الغفلَة عقن أنَّ القنَّفَس ال َّكيَّقَة ُتطَتقُل ذحبقًا كمقا ُتقذبُ  الشقاةن قبقَل          

رهاِر الصَّاِحِب خَبْمقَس عْشقَرَة ليلقةً، فقِّيَن هقذا مقن مطَتقِل السَّقيِّد حممَّقد بقاِقِر           

الصَّدِر ا! وِقْس على ذلقَ  بعقَض املنفقَرداِظ االجِتماعيَّقِة العقت يبََّطهقا هقمالِء        

فَّلاَن على بعِض العالمقاِظ وهقَق أْبَعقُد عقن الااِققِ  بالضقرورة والاجقدان        املنَغ

كُبْعِد الثعَرّيا عِن اإلرض!!. و ا ُيطرُ  قلَب الغيار أنَّ أكثَر همالِء املغفَّلني هم 
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معمَّمان..وهق مصيبةمب ك ى وداهيةمب عظمى على الَتشيع  أْن يطاَد الوائفةَ فلةمب 

 من الفاسدين...من اجلاهلني وينغمةمب 

ومثةَ أسباٌ  انخرى تمّد  أيضقاً إىل رقاِهَرِة انِوبقاِق العالمقِة الااِحقَدِة علقى       

ِعدَِّة مصادي ، وهق وجاُد بعِض التَّوبيطاِظ التَّارخييَِّة املن يَّفِة َذِه العالمقة أو  

فنالنقِّ بِّنَُّه تل ،وخاصَّةً يف العالماِظ ذاِظ الوَّاَبِ  السِّياسقِّ كادِّعاِء اخلليفَِة ال

املهققد ع أو ادِّعققاِء الثَّققاِئِر احلنَسققْيينِّ بِّنَّققُه امَلطصققاُد يف أخبققاِر الققنَّفِْس ال َّكيَّققِة،         

فحسييّن خيرُج من إيران كاخلامناق كما يتاهمان جهالً،وآخُر َحَسقين  خيقُرُج   

هقار اإلمقا    مَن الكافَِة وُيطَتُل م  سبعنَي َرُجالً يتَصقّدوَن للسعقفيانّق يف سقنة ر   

احلن َّة الطائم )سال  اهلل عليه(، وليَس احلسيّن كما َبَعَم أولا َ املنغفَّلاَن أنَّقُه  

السَّيُِّد حممَّقد بقاِقر احلكقيم العقذ  قنِتقَل يف النََّ قِف بِفْعقِل سقيَّاَرٍة ُمفَخََّخقٍة َذَهقَب           

عَدَد إىل سبعنَي لُيوَبِّطاا َضِحيََّتها أكثُر من سبعني فرداً، لكنَّ املنَتِّوِّلنَي قلَّصاا ال

 احلاِدَفةَ على العالمة متغافلني عن بطيَِّة أوصاِفها...!.

 فقإنَّ السَّقَبَب اإلعظقم لاققاِع البقاحثنِي يف التََّصقاعراِظ اخلاِيَاقِة        زبدة املخض

َنم بهقذا الااِقق  املاضقاعّق،أو ذاَك هقا التَّوبيقُ  احلطيطققع َقذِه         العت تاحق 

ل َ يرِجُ  يف واِقِعِه إىل عَدِ  اسِتطصقاِئِهم بِدقَّقٍة جلميقِ  اإلوصقاِف     العالمِة أو ت

املَذكاَرِة للعالمِة الااِحَدِة مَن اإلخباِر اخلاصَِّة بها، فلا تعرَّفاا علقى ذلق َ ملَقا    

وقَعاا يف هذا التََّخبعِط الَعشاائقِّ يف توبيِطِهم لعالماِظ الظٌُّهاِر على حااِدَث ال 

قد أعوَْانقا ضقاابطَ    ا بِصلَة، فالنَّ ع اإلعظم والِعرَتةن الوَّاهَِِرةنمتنِّع إليه
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عاّمةَ لكلِّ عالمٍة، وهذِه الضَّااِبطن هَق مااَصفاٌظ دقيطقةمب خاصَّقةمب بكقلِّ عالَمقٍة     

أخَبروا عنها، لتميي ها عن ساِئِر العالماِظ اإلنخرى، و  ُيمِسكاا عقن بيقاِن   

 اُس يف احلااِدِث املنَتشاِبَهِة املنتكَرَِّرِة يف التَّاريِخ.املااصفاِظ لاال يضيَ  النَّ

أَشْرنا ساِبطَاً إىل أنَّ ِمْن أهمِّ الدَّوافِ  ِعْنَد املنْسَتغِّلني لعالمقاِظ   عود على بدء:

الظُّهققاِر الشققريف هققا َبْسققِط احلنكْققِم والَسققّيورة علققى دفَّققِة احلنكْققِم مهمققا كانققِِّ  

أهّم مقا ميكقن أْن ُيَحطعقَ  يمقاَحهم هقا اسقتدراُر       الذرائ  لتحطي  ذل ، ومن 

اإلدلة وال اهني من كتاِ  اهلل واإلخبار املرويقة مقن الوقرفني، لتثبيقِّ الغايقة      

الت ينشدون  طيطَها على أرض الااق ، وِمْن أبرب السِّماظ الت حيملنها هذا 

ؤهم اخلط يف وقتنا احلاضر ها قضقيةن الطقدس و ريقُر فلسقوني، فيعمقد علمقا      

الكبار إىل التمايه عن احلطائ  بت ييف الاقائ  والتااريخ على قاعدة   الغايقة  

ت ِّر الاسيلة  ؛ باإليعاب إىل بعٍض آخر  ن رنَّ نفسه أنَّه من أهل التحطي  يف 

عالماظ الظهار الشريف ال سيَّما حال الطدس والراياظ السقاد مقن إيقران،    

تبقققاعهم بصقققدق أهقققدافهم وتاجهقققاتهم    لكقققق َيْسقققَتْ ِلباا اإلدلقققةَ إلقنقققاع أ   

السياسيَّة؛ومن أبربهم أربعة مقن املتحق بني الناشقوني علقى السَّقاحة اللبنانيقة       

بفعل اإلحياء احل بق،وهم  الشيخ مهد  الفتالو ،الشيخ علق الكارانق، 

 ناصر ال بيد ، فارس الفطيه.
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م حقال عالمقاظ   واملتسقرعني بنتقائ ه   (1)اإلوَّالِن هما من العلماء املتهقاِّرين   

الظهققار،واآلخران مققن اإلتبققاع اإللتطققاييني، وحنققن ههنققا سققنتعرَّض لشققبهة   

هققمالء حققال  ريققر الطققدس والققدواعق الققت أدَّظ إىل احنققرافهم عققن الفهققم    

الصققحي  لألخبققار املفّسققرة إلوائققل سققارة اإلسققراء احلاكيققة عققن إفسققاد بققين    

ين ققد متعقا فعقالً علقى يقد      إسرائيل يف آخر ال مان، حيث ذهباا إىل أنَّ اإلفساد

اليهققاد،وأنَّ الققذ  سققيفنيهم مققن فلسققوني هققم اإليرانيان،مطتصققرين علققى     

رققااهر اآليققاظ مققن دون الرجققاع إىل اإلخبققار الصققحيحة مققن يرقنققا املعتقق ة  

لفهم املعنى احلطيطق إلوائل سارة اإلسراء،وذهب آخرون مقن علمقاء شقيعة    

ققد  ططقا مق  اإلفناءين،وذلق       كالشيخ حممد جااد مغنية إىل أن اإلفسقادين  

إلن بين إسرائيل املطصادين يف سارة اإلسراء إنَّما هم قاٌ  من نسقل يعطقا    

ابن اسحاق الذين كقاناا يف عهقد ماسقى وهقارون، وهقمالء القذين اقتحمقاا        

فلسقققوني ليسقققاا مقققن نسقققل بقققين إسقققرائيل بقققن اسقققحاق وال علقققى ديقققن          

بالتقالق إنَّ الدَّْولَقةَ الصقهيانية     ؛ فمَّ َخلَقَص إىل نتي قٍة نلخصقها   (1)ماسى... 

احلالية خارجةمب عن اإلفسادين اللذين  دفِّ عنهمقا سقارة اإلسقراء وسقيِّتق     

 اليا  الذ  سيطضى عليهم فيه على يد العر  واملسلمني.

 آراء ونظريات حول تفسرِي أواِئِل سورِة اإلسراء:   

                                                 
(1)

  التهوُّر: الوقوع يف األمر بقلَّة مباالة، واملتهّور : من ال يبايل خبطئه، بل يِصرُّ عليه زاعماً أنه حقٌّ وصواب.  

(1)
 سورة اإلسراء/ الشيخ حممد جواد مغنية. 20ص  5)التفسري الكاشف( ج   
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سقققرائيِليَّْيِن يف اإلرِض لطقققد اخَتلَقققَف املنفَسِّقققروَن يف تفسقققِا اإلفسقققاَدْيِن اإل  

اخِتالفًا شديداً، فِمنُهم َمن ققال  إنَّ اإلفسقاَدْيِن ققد  ططقا فعقالً، فقاإلوَُّل ملَقا        

َعَتقققا َبُنقققا إسقققرائيَل يف ِفلَسقققونَي، فَسقققلَّطَ اهللن علقققيِهم َمِلققق َ فقققارٍس، وقيقققَل   

 - 561َنُباَخْذَنصَّر وها مل  الكلدانيني يف العراق، فطد ملَ َ بابَل مقن سقنة   
ق  ، ووِصقَف بقالطاة والققبوش، وُعقدَّ مقن أبوققال التقاريخ يف الشققرق،      604

وجاء ذكره يف التاراة كثااً؛ إلنَّه عاقَب اإلنمَم الغربيَّة عطابقاً شقديداً وهقاجم    

اليهاَد سكاَن  لكِة يهاذا الصقغاة فتغلَّقَب علقيِهم وحاَصقَرُهم، وفَقَتَ  بيقَِّ       

ألطقى اجليقَف يف املسقِ د، وقََتقَل إلجقِل َدِ  َيحيقى       املَطِدِس، وأحَرَق التَّقاراةَ و 

سبعنَي ألفاً، وسَبى ذراريِهم،وسَبى سبعنَي ألفاً،وَذَهَب بِهم إىل باِبَل، فبطاا 

يف يِدِه ِمَاةَ سنٍة يسَتعِبُدُهُم املَ اُس وأوالُدُهم، فمَّ تفضََّل اهللن عليِهم بالرَّمحَِة 

ارش فقَردَُّهم إىل بيقِِّ املَطقِدِس،فُمناا    على يد َمِلٍ  ِمن ملاِك فارس وها كق 

بققِه ِمَاققةَ سققَنٍة علققى الوَّريققِ  املنسققَتطيِم، فققمَّ عققادوا باإلفسققاد الثققانق إىل الفسققاِد   

واملَعاصق، ف اَءُهم َمِلق مب ِمقن ملقاِك القرعوِ  امُسقُه أنويقاخاس فَخقرََّ  بيقَِّ         

 !.املَطِدِس وسبى أهلَه..

 مغنية بتحقق اإلفسادين:اعتقاد العالمة الشيخ حممد جواد 
وبققِه يطققاُل اُن اإلفسققاداِن قققد  ططققا خارجاً، وبهققذا التَّفسققِا املتطققدِّ ، يكقق      

إنَّ وِاع إسارائترم  فها ها يطال   يف تفساه؛ العالمة الشَّيُخ حممَّد جااد ُمغِنيَّة
ر ا  لااِ  َّااال ا  لااِ رل ااَت  و اا م ارإوتااقل ونتااادمةل    ماام واا  ُاا ن  اجإاملث اااا  اسااإام   
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ىِّتاامل طااا رتهااا طاا  ختااراُ و  كاُااي  سااترمااحهحم طاام    ماامم ار لةااتانح  ارا ااادو  ااابهل 
ِحو رمِّلا  شائلاُر  َّهاا رام انمام وار ساإنممو إراِ شائلاُر  اع ارِّرَّةح األ رِو   طَّا ارِّمارَّةح ارثَّاُتا

 َّها  مشام مي   ا م األلىم  
(1). 

حٌد ويف َبَمٍن واحٍد يكاُن بعقَد اجِتمقاِع   ومنُهم َمن يطاُل  إنَّ اإلفساَدْيِن وا

اليهاِد يف ِفلَسونَي، فُيفِسدوَن يف اإلرِض، فمَّ يتمع عطقاُبُهم علقى َيقِد املنقايانَي     

وُهم أهُل قنّم، ويذَهُب إىل هذا الشيخ الِفتالو  وَمقن هقا    لهماِ  املهد ِّ

واسَتدلَّ صاِحُب هذا القرَّأِ    ...(1) على معتطِدِه من كنتَّاِ  اجلمهاريَِّة اإليرانيَِّة

على ُمدَّعاُه بِّنَّ املبعافنَي ملنعاقَبقِة بقين إسقرائيَل علقى اإلفسقاِد الثَّقانق،هْم مقَن        

الطقققاِ  املبعقققافنَي ملنعقققاقََبِتِهم علقققى اإلفسقققاِد اإلوَِّل كمقققا ُيْفَهقققُم ِمقققن قاِلقققِه         

َّ..تعاىل  ََ و 
َ
ل   َّْٱلَۡمۡسِجَدََّكَماََّدَخل    َّأ ة ََّوِّلَۡدخ   . (2( )3) ٧... َلر 

وِمنُهم َمقن ققال  إنَّ اإلفسقاَد اإلوَِّل ققد  طق ، فَخقَرَج علقيِهم جقالاُظ،         

...وقيقل  إن اإلفسقاد اإلول   (4) وبعَد اإلفساِد الثَّانق َخَرَج علقيِهم خبقِّ نصَّقر   

كققققان قتلققققهم للققققن ِّ بكريققققا، والثققققانق قتققققل حييققققى بققققن بكريققققا عليهمققققا    

 عرَّض َا احملّدث الو سق يف جمم  البيان.السال ...واإلقاال كثاة ت

                                                 
(1)

 .16ص  5التفسير الكاشف ج   

 .40 - 39( )رايات اهلدى والضالل( ص1)
 ( سورة اإلسراء.2)
 .40( )رايات اهلدى والضالل( ص3)
 .175ص  6( )جممع البيان( ج 4)
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 والتحقيق أن يقا :
إنَّ كلَّ هذِه التَّفاسِا ال شاِهَد عليها من آيقٍة أو ِرواَيقٍة، وال تعقدو كانهقا       

اسِتحسققاناٍظ أو توبيطققاٍظ ال أسققاَس َققا ِسققاى أقققااٍل ملنفسِّققريَن مققن العامَّققة،  

وأَخَذ ِبها مشهاُر ُمفَسِّر  الشِّيعِة،إال أنَّ أقااَم ليسقِّ ح َّقةً شقرعيَّةً علينقا     

رُع املطدَّس بها وترتيب اإلفر عليها؛ لكانها جمرَد أقاال ةا حتى يتعبَّدنا الشا

مبتنيقٍة علققى روايقٍة... وبغققضِّ النَّظَقِر عققن كقلِّ ذلقق  سقااٌء دَّ و طقق  اإلفسققاُد      

وأعقداِئِهم مقن بعقِض     الثَّاِنق أ  ال، فإنَّ اإلخباَر فسَّقَرْتها بِّهقِل البيقِِّ   

وبهذا التفسا نعتطد،وإليه ِيل، البتناِئِه ...(1) أصحاِ  النَّ ِّ وَنطِْضِهُم العْهَد

 )صلااُظ ربق عليهم(.على أساٍس روائٍق صادٍر عنهم 

ولا جاَرْينا الطْاَ  بتفاِسِاِهم، فال شق َّ أنَّ قيقاَ  دولَقِة اليهقاِد يف ِفلَسقونَي      

ها اإلفساُد الثَّانق قق ولا احِتماالً ققق وال يقِتمع الطضقاُء علقى املفسقدين مقنهم إال       

وذلقق َ بعققَد معركققٍة كنقق ى خياُضققها وأصققحاَبُه  ِمققن ِخققالِل اإلمققاِ  املهققد ِّ

ِيَارِ َّ.. وهذا ما أشاَرْظ إليِه اآليقةن   ؛ أ   يقافاا   (2) ٥... فََجاس   َِّْخَلََٰلَّٱل 

وَسطَ الدِّياِر يَتردَّدوَن وينظنروَن هل بِطَق أحٌد مقن حمقاريبهم   يطُتلقاُه... وال    

 ِمقن خقالِل حقْرٍ  ضقروِس يُشقنعها علقيهم اإلمقاُ  املهقد ع        يكاُن ذلق َ إال  

                                                 

 .14 - 13ص 2( )تفسري القّمي( ج1)
 ( سورة اإلسراء.2)
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فَتكققاُن الَغلََبققةن لققُه وإلعااِنققِه، وتبطققى فلققةمب مققن اليهققاد يممنققان باإلمققا  احلن َّققِة  

 تهم بعُض اإلخبار خبمسِماٍة ألف.قدَّر املاعاد

ائية ال يشنع حرباً ابتد دَّ من االلتفاظ إليه ها أنَّ اإلما  املهد و ا ال ُب 

بققل يظهققر أنَّ الدَّْولَققةَ الِع يَّققةَ الصققهيانيَّة تبققدأن احلققرَ  عليققِه بااسققوة    عليهم،

السققفيانق الققذ  خيققرج مققن الضققفة الغربيققة بإحيققاٍء مققن جهققاٍظ ةربيَّققة وعربّيققة   

تتعايف م  اليهاد لطتل الشيعة يف العقراق والتصقّد  ملااجهقة اإلمقا  احلن َّقة      

 ..وعلى آبائه الواهرين( )صلى اهلل عليهالطائم املهدّ  

 تفسرٌي ُمجَمِل لآليات وتعقيبنا عليها:
قققاَل الو سقققع صققاِحُب )املَ َمققِ ( والواسقققع صققاحب )تفسققا التبيققاِن(     

َّوالشَّقققيُخ حممَّقققد جقققااد ُمغِنيَّقققة صقققاحب )الكاشقققف(    َّبَمممِ ٓ َوقََضمممۡيَنآَّإََِلَٰ
نءِيَلَّ ؛ أ   أخَبْرناُهم وأعلَْمناُهم  ا يكاُن مَن اإلمِر املَذكاِر مقن أنَُّهقم   إِۡسَر

سُيفِسدوَن يف اإلرِض مرََّتْيِن ويعلاَن ُعلنّااً كبااً؛ أ   عظيمقاً،  عنقى أنَُّهقم    

 يَت بَّروَن على ِعباِد اهلِل تعاىل. 

ََِّتۡي  ِوََّلمممر 
َ
َِِّفَّٱۡۡل ن  ِسمممد  ُۡ أنَّ َخلَفَكنقققم  أ  حطعقققاً ال شققق َّ فيقققهِ ؛تَل 

سُيفِسدوَن يف الِبالِد العت تسكناَنها مرََّتْيِن أو كرََّتْيِن وهقَق بيقُِّ املَطقِدِس وققد     

 عبََّر عنها يف اآليِة اآلِتَيِة بق  املسِ ِد  .
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وأراَد بالفساِد والظُّلِْم، أْخقَذ املقاِل وقْتقَل اإلنبيقاِء وسقْفَ  القدِّماء. وقيقَل         

ُل قتُل بكرّيا، والثَّانق قْتُل َيحيى بن بكِرّيا عن ابِن عبَّاٍس وكاَن فساُدُهُم اإلوَّ

 وابِن مسعاٍد...

 َّ    ل َّع  ل ن  ُۡ ؛ أ   ولََتسقَتكِبُرنَّ ولقَتظِْلُمنَّ النَّقاَس رنلْمقاً      ٤اَّاََّكِِمي ََّوتَلَ

عظيماً، والُعلناع نظُا الُعُتاِّ وهَا اجلنرأةن علقى اهلِل تعقاىل والتََّعقرعِض لَسقخِوه...     

َّ والطنققرآُن يسققَتعِمُل الُعلنققاَّ يف الوُّغيققاِن واإلفسققاِد كمققا يف قاِلققِه تعققاىل         إِن 
 ِوَّ

َ
وَنَّ   ٤.. فِرَۡعۡ َنََّعََلَِِّفَّٱۡۡل ِيَنَََّّلَّي رِيمد  ل َهاَّلَِّل  َُ َّٱٓأۡلِخَر  َََّنۡ َِّۡلَكَّٱل  ر 

ل    َّ  ِوََّوََّلَّفََساد َّع 
َ
، واملعنى أنَّكنم يا بين إسرائيَل سقَتحكنماَن   ٨٣.. انَّاَِِّفَّٱۡۡل

مرََّتْيِن، وتتَِّخذوَن احلنكَْم وسيلةً للفساِد الكبِا اخلوِا العقذ  ال ُيطقاُس بقِه أ ع    

ساد، وْ  يُنصَّ الطنقرآُن علقى مكقاِن وبمقاِن إفسقاِدِهُم الكقبِا بسقبِب احلنكقِم         ف

مرََّتْيِن، ولكنَّ املمرِّخنَي ومجاعةً مَن املنفَسِّريَن يبَّطاها علقى بعقِض احلقااِدِث    

 التَّارخييَِّة حْسَبما ذكَْرنا ساِبطاً...

 َمما َٰه  ولَى
 
َّأ وققُِّ أوىل املقرََّتْيِن اللََّتقْيِن    ؛ أ   إذا جقاَء   فَمَِِا ََّجمآَءَّوَۡعمد 

ۡثَنماَّ ُتفِسدوَن فيها، أ  إذا جاَء الاقُِّ املاعاِد إلفساِدكنم يف املرَِّة اإلوىل  َُ َب
َِاد َّ ۡمَِّع ََّعلَۡيك    

ۡ
ْوِِلَّبَأ

 
َآَّأ ؛ أ   سقلَّوْنا علَقْيكنم ِعبقاداً لنقا أنولقق       َشِديد ََّّ َّنل 

َنكنم وبينُهم خاِذلنَي لكنم؛ ج اءاً على كنفْقِركنم  شْاكَِة ووقناٍَّة وَنْ َدٍة وَخلَّْينا يب

ۡمَّ وُعُتاِّكنم وها َمَثُل قاِلِه   ز ه  ِرِيَنَََّّؤ  َُٰ َّٱۡلَك َيَِٰطَيَّلََعَ رَۡسۡلَناَّٱلش 
َ
آَّأ ن 

َ
لَۡمََََّّرَّأ

َ
أ
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ز  َّ
َ
علقى   (1) وال ُيْشَتَر ن يف الِعباِد أْن يكاناا ُمممننَي، كما ي ُعُم البعُض  ٨٣اَّأ

حققدِّ تعققبا العالمققة مغنيققة، ويطصققد بققالبعض الشققيَخ اجلبققائق املعت لققق الققذ    

اشققرت  يف العبققاد املبعققافني كققانهم مممنني،وهققذا التفسققا يصققرع عليققه كتَّققاُ  

بل الصحي  حبسقب ققال الشقيخ مغنيقة أنَّ العبقاَد ققد        !اجلمهارية اإليرانيَّة...

ِمنَّ يكاناَن كاِفريَن بَدليِل قاِلِه تعقاىل    تِيِهمَّم 
ۡ
َِمادِ ََّمماَّيَمأ َّٱۡلُِ م  َّلََعَ َيََٰحۡۡسَ

َََّكف مم  َّْبِممهِۦَّيَۡسممَتۡهزِء وَنَّ َّإَِّل  َإ مم  واملعنققى  أنَّنققا سققَنُِّمُر هققمالِء الِعبققاِد   ٣٠ر س 

 بِطتاِلكنم...

 َّ ِِيَممار مم  َِّْخَلَٰممَلَّٱل  ؛ أ   َتققَردَّدوا وَتخَّللققاا بققنَي الققدعور، ُيطققاُل   فََجاس 

 ولنُبُهم باسِتطصاٍء لطْتِلِهم.جْاَساً وَجَاساناً؛ أ   يِجْسُِّ أجاُس 

 َّ ََّوََكَنَّوَۡعد ُ  َّل  ُۡ ؛ أ  كاِئنقًا ال حمالَقَة علقى مقا أخَبْرنقا بقه، ُفقمَّ         ٥َّ َّم 

َّٱۡلَ مر  َََّعلَمۡيِهمَّۡ قاَل َنقم    مم  ََّرَدۡدفَماَّلَك  ؛ أ   رَدْدنقا لكنقم يقا بقين      ث م 

إسقققرائيَل الدَّولَقققةَ وأرَْهْرنقققاكنم علقققيِهم وعقققاَد ُملْكنكنقققم علقققى مقققا كقققاَن عليقققه  

َّ َ َٰ ۡمََٰ
َ
مَّبِممأ ۡمممَدۡدَََٰٰك 

َ
؛ أ   وأكَثرنققا لكنققم أمققاالَكنْم وأوالَدكنققم  َوَبنِمميََََّّوأ

َّفَُِمي  َّ وَرَدْدنا لكنُم العدَّةَ والطنقاَّةَ    ۡكََثَ
َ
ۡمَّأ ۡلَنَٰك  َُ أ  أكَثقَر عقَدداً     ٦وََج

 وأنصاراً ِمن أعداِئكنم.

                                                 

 .176ص 2( هو اجلبائي: راجع )جممع البيان( ج1)
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 َِّ َّٱٓأۡلِخَر ؛ أ   وْعُد املرَِّة اإلنخرى من قْاِلِه لُتفِسقُدنَّ يف   فََِِا ََّجآَءَّوَۡعد 

اإلرِض مرََّتْيِن، واملنراُد بقِه جقاَء وْعقُد اجلَق اِء علقى الفَسقاِد يف اإلرِض يف املَقرَِّة        

 اإلخَاِة.

 ة َّ َّْو ج َّؤُُسَيِل ََّلر  ََ و 
َ
ل   َّْٱلَۡمۡسِجَدََّكَماََّدَخل    َّأ ۡمََّوِّلَۡدخ  املنقراُد مقَن      َهك 

املسققِ ِد هققَا الطنققْدُس؛  عنققى أنَّ املبعققافنَي علَققْيكنم سققَيْدُخلاَن الطنققْدَس وِمققن    

ِضْمِنها املَسقِ ِد احلقراِ  وَيْسقَتْالاَن علقى الَبلَقِد؛ إلنَُّهقم لقن يسقتويعاا دخقاَل          

ة َّ  بعَد االستيالِء املسِ ِد إال ََّلمر  ََ و 
َ
؛ أ   سقاَف يقدُخُل    َكَمماََّدَخل م   َّأ

املسِ َد؛ أ   الطنْدَس ةن اةمب آخروَن خيَتِلفاَن عِن اإلواِئِل؛ إلنَّ الفريَ  الثَّانَق 

و ََّْمماَّ العذ  سيدُخُل الطنْدَس ةُا الفريِ  اإلوَِّل العذ  َدَخلَها سقاِبطاً    ِ َوِّل تَمب 
َّْ ؛ أ   سققاَف يكققاُن مصققاَُكُم اََققالكَ والققدِّماَء والطَْتققَل   ٧ََّتِِۡممي  َََّّعلَممۡ  

 والسََّ  كما َحَصَل يف املَرَِّة اإلوىل.

 تعقيبنا على التفسري اجململ: 
هذا التفسُا اجمْلَمل إلوائقل سقارة اإلسقراء ال َمْغَمقَ  فيقه ِعْنقَدنا مقن حيثيقة         

 ديققد املصققادي ، فققال بققدَّ حيناققٍذ مققن أخبققاٍر  إْجمالققه ِمققْن دون أْن يتوققرَق إىل 

 قدِّد هايقة الفقا ني، وهقم      روائية عن أهقل بيقِّ العصقمة والوهقارة    

أصحا  اإلما  املهد  املاعاد بطيادته املباركة؛ وها مقا أشقارظ إليقه بعقُض     

اإلخباِر من مصادر العامة، ولعلَّ خقَ  عبقِد اهلل بقن الطاسقم البوقل املثبقِّ يف       

يف  )رضق اهلل عنقه( ديثية يشا إىل أن أهل قّم سيشاركان م  اليمانق مصادرنا احل
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، وققد أَشقْرنا سقابطاً إىل أنَّ    )على صاحبه آالف التحيقة والسقال (  الفت  املَْهدوّ  املعظَّم 

أهَل قنم سيشاركان بكثرٍة  يف احلروِ  الت سيخاضها اإلمقا  املعظَّقم احلن َّقة    

دون أَن تكقاَن للطقدس خصاصقيةمب يف ذلق ،      يف العا  العربق ِمقنْ  الطائم

وميقق ةن قققم علققى ةاهققا مققن املققدن اإليرانيققة َتكْمققُن بققاالِء العلمققاِء الققارعني     

واملتدينني فيها لهما  احلن َّة الطائم املهد  )سال  اهلل عليقه( باعتبارهقا مدينقة    

، مانعلميَّة خرَّجِّ وال بالِّ ُتخرِّج العلماَء الربانيني العاشطني إلما  ال 

وهقققذا ال يعقققين بالضقققرورة خلاهقققا مقققن بعقققض فطهقققاء الضقققاللة وعلمقققاء       

الشقققيخ السقققاء...وال ُيقققراُد مقققن قنقققم مجيققق  املقققدن اإليرانيَّقققة حسقققبما فسقققرَّه  

 وقد فنَّدنا مدَّعاه فيما سب ؛ فلُيراَجْ  .الفتالو ،

 
 تفسرٌي مْل َنْسَمع بِه ِمن قبل:       

أواِئَل ساَرِة اإلسراِء تفسقااً خقالََف فيقِه العامَّقةَ      (1)املنَتَح ِّبنَي  لطد فسََّر أحُد

واخلاّصة،وقد أْوقََ  نفَسُه يف الضَّالِل فَهلَ َ وأهلَق ،وِمن ةريقِب تفسقِاِه يف    

العالمققِة اإلوىل العققت توَققرََّق َققا بققِّنَّ اآليققاِظ املنشققار إليهققا تققدلع علققى أرَبققِ        

 إشاراٍظ 

 اِد يف ِفلَسوني(   )اجتماُع اليهوىلُاإل ُةَاإلشار

                                                 

 ( )أنت اآلن يف عصر الظهور( فارس الفقيه.1)
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مققن نفْققِس  104اجِتمقاُع اليهققاِد يف ِفلَسقونَي املنحَتلَّة،واسَتْشققَهَد باآليقِة     -1

َّ ساَرِة اإلسراء  رَْوَّفََِِا ََّجاءَّوَْعمد 
َ
ن   َّْ ۡل ُِْد َِِّۡلَِ َّإِْْسَ ئِيَلَّ ْس   َوق لَْناَِّمنََّب

ُ َّ آلِخَر َِّ ۡمَّلَُِي  وقد  طَّطَِّْ.  ١٠٤اَِّجۡئَناَّبِك 

ل   َّْٱلَۡمۡسمِجدََّ احِتاللنُهم للمسِ ِد اإلقصى والطنقْدِس   -2 وققد    َوِّلَۡدخ 

  َطَّطَِّْ.

3-  مَّۡؤُُسَيِل مممم َهك  َضققققَرباٌظ ُمَاجََّهققققةمب مققققَن املنطاوَمققققِة قبققققَل       َّْو ج 

 التَّحريِر،وقد متَِّّْ هذِه الضَّرباُظ وهَق ُمسَتِمرَّةمب حّتى اآلن.

اَمة،فطد خالََف فيها أقااَل عامَّقِة املنفَسِّقريَن العقذيَن    أّما اإلشاَرةن اإلنوىل امل ع

 َوَّ اتفطاا على أنَّ املنراَد باآلَيِة 
َ
ن   َّْٱۡۡل نءِيَلَّٱۡسم   َّإِۡسمَر ِد ِۦَِّۡلَِ ٓ ُۡ َوق ۡلَناَِّمۢنََّب

م  ُ مۡمَّلَُِي َّٱٓأۡلِخمَر َِِّجۡئَنماَّبِك  هقا تفريقٌ  علقى اآليقاظ     ؛  ١٠٤اَّفََِِا ََّجآَءَّوَۡعد 

يف سارة اإلسراء، حيث إن بين إسرائيل قد أفسدوا مقرتني، اإلفسقاد   اإلوىل 

اإلول عا ؛ حينما قتلاا اإلنبيقاء يف شقرق اإلرض وةربها؛واإلفسقاد الثقانق     

خاة ؛ حينما كاناا يف مصر أو الشا  بعد  ريرهم من بابقل  سقاعدة امللق     

يققد  الفارسققق كققارش؛ وقققد ّد عطققابهم مققرتني قبققل اإلسققال ؛ اإلوىل علققى  

ق  ؛والثانية على يد الطائقد الرومقانق    586نباخذ نصر البابلق العراقق عا  

تيوس أو ياياب  سنة سبعني ميالدية حيقث احتقل الطقدس وخقرَّ  اَيكقل      

وأباله كلّياً، وأخض  اليهاد لسقيورة الدولقة الرومانيقة؛ وهقا القرأ  السقائد       

لو سق والسيِّد حممقد  عند املفسِّرين الطدامى واجلدد من الشيعة كالواسق وا
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حسققني الوبوبققائق والشققيخ حممققد جققااد مغنيققة؛ وعنققد املفسققرين اإلشققاعرة    

كققالو   والققراب  وسققيد قوققب املصققر ؛ والتفسققا السققائد اليققا  حققال       

اإلفساد الثانق بنشاء الدولة الصهيانية الت احتلِّ فلسوني، منشمه سياسق 

ة،ومن أشقهرهم الشقيخ   ترج  أنصقاله إىل علمقاء الاحقدة بقني السقنة والشقيع      

مكار  الشااب  وفلة من علماء النظا  اإليرانق احلالق، فطد جعلاا احقتالل  

فلسوني إفساداً أعظم من اإلفساد اإلول لليهقاد وهقا قتلقهم اإلنبيقاء، حب قة      

أن إفسققادهم الثققانق أعققم مققن اإلفسققاد اإلول؛ ذلقق  إلن اإلول اقتصققر علققى 

د الثانق  ل الكرة اإلرضية؛ وسيتم منوطة معينة من اإلرض، بينما اإلفسا

الطضاء علقيهم علقى أيقد  اإليرانيني...كمقا أن املفسقرين الطقدامى واجلقدد ققق         

مقن   104اآليقة    وعد اآلخقرة  القاارد يف   ةا املفسرين الااليتيني قق قد فسروا

ن   َّْ سارة اإلسقراء   نءِيَلَّٱۡس   َّإِۡسَر ِد ِۦَِّۡلَِ ٓ ُۡ ََّوق ۡلَناَِّمۢنََّب  َوَّفََِِا ََّجآَءَّوَۡعد 
َ
ٱۡۡل

َّ ُ ۡمَّلَُِي ،بِّنه وعقد بالعقذا  يف اليقا  اآلخقر، وبقه اعتطقد       اٱٓأۡلِخَر َِِّجۡئَناَّبِك 

؛ فقدعاى أن اإلفسقاد   (1)السّيد الوبوبائق صاحب املي ان تبعاً لعامة املفسرين

الثققانق قققد متّثققل باجتمققاعهم يف فلسققوني ال يعققدو كانققه تفسققااً بققالرأ ؛         

َّٱٓأۡلِخَر َِّ وتفسا ، بالكرة الثانية لليهاد ومن فّم العطا  املرتطب على وَۡعد 

أيققد  اإليرانيني،هققا تفسققا لققيس عليققه شققاهٌد مققن خققٍ  أو أفققر، بققل خيققالف 

أقاال املفسرين الشيعة الطدامى وبعض اجلدد كما أشرنا؛ حيث ذهباا إىل أن 

                                                 
(1)

 .219ص  13)تفسري امليزان( ج   
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الشَّققيُخ الوُُّ ِسقققع     هققا يققا  الطيامة؛وقققد فسَّققَرها  وعققد اآلخققرة املققراد مققن   

أ   ه طا   شحلِاا طا  و ا هحبَْشِرِهم ياَ  الطياَمقِة مقن أيقراِف اإلرِض فطقال      
ااااقل  ااااُر ربِااااع إساااارائترم اساااا ِ ا األلضم و اااا ل اااااالكل رر اااا نم  ش طل أ   ه  لضم طلة 

ارمةل  ار َّاايل  ِل  ا   كثمارل ارِّحام وار  م       اا را ها ىاافم   ا ح ارخل  ح   ِاع  ا يم ارنتاطا
رمةل  شترم  لادم ُل  م  ت ِ    ار لبعو  شمإادلهلو  ط ِااهح  ىل  ِا و حم راتاا  ار مرَّةل ارخل

ىل ِااا ول حاام طاا م ارنباا لل إرااِ ارِّ شاافل رل  اااتل  ارِاالافل طمإاملمَاات م إرإماافَّ و  حاا حم 
ىِّت اا    َّرح حام وبام  ُل ٌ اإم المر نم ٌ   ِم ااح  جٌ  طِ م إرِ شبتلمإلاقلو  شلتارم رماتااا     

رحكحم    او ل  بَّاُ   طحِاال    آخل
 .  2ُل

ولا سلَّمنا أن املراد من   وعقد اآلخقرة  هقا وعقد الكقرة اإلخقاة لليهقاد؛           

أ  إن إفسققادهم الثققانق املسققتل   للعطققا  الثققانق الققذ    حيصققل بعُد،فإنققه  

أعم من خروجهم يف اإلربعيناظ مقن الطقرن املنصقر ، بقل هقا خقروج سقاب         

دة بعيمهم هرتق ل  على بناء دولتهم يف فلسوني، ولعلَّه بعد اتفاقهم سراً بطيا

علققى إنشققاء دولققة يف فلسققوني،وقد وافطققه أكثققر اليهققاد إال بعققض الواائققف     

اليهادية الصغاة جداً املتعصبة دينيقاً مثقل أسقالفهم املاكقابيني، فطقد خوقِّوا       

هرت ل حال إنشاء دولة َم يف فلسوني، ويرون أن هم  اليهاد يف فلسقوني  

ى يقد اإلمقا  صقاحب العصقر     هم  ملذحبتهم الك ى؛ وسقيكان عطقابهم علق   

وال مققان عليققه السققال  جققراء مققا ارتكبققه أجققدادهم حبقق ِّ اإلنبيققاء وارتضققائهم   

                                                 
 .237ص  6)تفسري جممع البيان( ج  (2)
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جلدادهم على رلمهقم وجقارهم؛ولن يطتصقر علقى عطقابهم كيهقاد  قا هقم         

يهاد دون ةاهم من سقائر اإلمقم والشقعا  الظاملقة واإلنظمقة املسقتبدة؛بل       

كامققاظ  ققن فققيهم الشققيعة   سيشققمل العطققاُ  املهققدوّ  عامققةَ الشققعا  واحل   

الظاملان له وإلتباعه ومااليقه؛كما سيشقمل عطابقه أيضقاً للفلسقوينيني القذين       

رلمققاا اإلبريققاء مققن الشققيعة واليهققاد والنصققارى وةاهم...وعطابققه عليققه       

السال  للظاملني عا   يشمل أنمَّةَ النّ  حممد صلى اهلل عليه وآله،وليس خاصقاً  

ة السقطيفة وبنقا أميقة بقالنّ  وأهقل بيتقه الويقبني        باليهاد فطط؛فما فعله أعمقد 

الواهرين عليهم السال  أشّد وأعظم  ا فعله اليهاد باإلنبياء؛ وها مقا دلقِّ   

عليه أخبارنا الشريفة الت ةضَّ املفسرون الااليتيان الوَْرَف عنها وهاهلاها 

 اَءها!. لغاياظ وحدوية قائمة على دمج احل ِّ بالبايل....ووراء اإلكمة ما ور

 إنَّ َمفقاَد اآليقِة الشقريفة  إنَّ اهلَل تعقاىل أَمقَر بقين إسقرائيَل أن        َعْاٌد على بدء  

يسققكناا يف مجيققِ  اإلرِض، ولققيَس يف ِفلَسققونَي فَحْسققب بققَدليِل أنَّ الَيهققاد يف  

بققل أقققلع، مقق  أنَّ عققَدَدُهم خققاِرَج    ،ِفلَسققونَي ال يت ققاَوبوَن اخلَْمَسققةَ ماليققنيَ 

ت اَوُب عَشراِظ املاليقني، فقإنَّ سقكاَنُهم يف اإلرِض وعقَدَ   قرعِكِهم      ِفلَسونَي ي

حنققا ِفلَسققونَي هققا خققاٌف مققن أن ُيطَضققى علققيِهم يف مكققاٍن واحققد، لققذا هققم       

ُمنَتِشروَن يف مجيِ  اإلقواِر ِحفاراً على أنفنِسِهم أو إلنَُّهم ال َيطِدروَن اخلروَج 

ن   َّْ اإلمِر اإلَقِّ َنم بطاِلقِه تعقاىل    مَن اإلماِكِن العت َيطونناَنها بَسَبِب ٱۡسم  
 َوَّ

َ
 . ٱۡۡل
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  فققإنَّ مققا عققدا الّتفسققَا العققذ  جققرى عليققِه املنفَسِّققروَن الطنققدامى   وبنــاًء عليــه

وبعض اجلنُدِد ال اعتباَر بِه، وها جمرَُّد َذْوٍق وإسِتحسان نهِّ شريعُتنا املطدَّسة 

 ال ُيغين ِمَن احل ِّ شيااً...!.عنهما باعتبارهما ِمَن الظَّنِّ الذ  

 نظرنا التفسري  حو  اإلفسادين والعقابني: 
 اإلرج  عندنا ها اآلتق 

إن مولققق  سقققارة اإلسقققراء يتنقققاوُل ماضقققاعاً وحكمقققاً مرتتبقققاً عليقققه؛أمَّا  

املاضققاع فهققا حصققال إفسققادين مققن مجاعققة مققن البشققر؛وأمَّا احلكققم فهققا     

 اإلفساد على حناين العطا  املرتتب على اإلفسادين؛ وهذا 

   إفساد يهاد .)النحو األو (

   إفساد ةا يهاد .)النحو الثاني(

 فطد قا  به اليهاد قبقل اإلسقال ؛ويدل عليقه رقاهر اآليقاظ      أمَّا النحو األو     

نءِيَلَّيف سارة اإلسراء من قاله تعاىل َّإِۡسَر َّبَِ ٓ  إىل قولنه عاناىل   ...َوقََضۡيَنآَّإََِلَٰ

  ُعدتعْم ُعْدَنا َوَجَعلَْنا َجَهنََّم ِللْكَقاِفِريَن َحِصقااً  َوِإْن   ققق  ؛ولقيس مثقة روايقاظ 

إال أن  ،تققدل علققى إفسققاد اليهققاد مققرتني     قققق واردة يف تفسققا تلكققم اآليققاظ  

العطققابني علققى اليهققاد قبققل    طققاا اإلفسققادين و املفسققرين الشققيعة والعامققة يبَّ  

بققه اإلسققال  هققا كاملسققلَّم  وتوبيطهم لآليققاظ علققى اإلفسققادين قبققلاإلسققال ؛

وأنَّ العطا  اإلول الذ  تشا إليه اآلياظ هقا مقا جقرى علقيهم بيقد      عندهم؛

خبِّ نصر من ملاك بابل قبل امليالد بستة قرون؛ فمَّ حصقل عطقا  فقاٍن بعقد     
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إفسققاد يف عصققر قيصققر الققرو  إسققبياناس الققذ  سققيَّر إلققيهم وبيققره يايققاب،  

 تطريباً . قبل امليالد بطرٍن فخرَّ  البيِّ يف فلسوني وأذل اليهاد

 فها إفساد ةا يهاد  ققا  بقه مجاعقة مقن أصقحا  القنّ        وأمَّا النحو الثاني  

، وققد اختلفقِّ الروايقاظ يف    وهقم أشقّر مقن اليهقاد     حمّمد صلى اهلل عليه وآله

 ديد اإلفسادين؛ فمنهقا صقري  يف أن اإلفسقادين ققا  بهمقا أبقا بكقر وعمقر         

طا  على اإلفساد اإلول يف عهقد أمقا املقممنني عليقه     وأصحابهما؛وقد دَّ الع

السققال  يف يققا  اجلمل،والعطققا  الثققانق سققيكان عنققد خققروج إمامنققا احل َّققة   

فقإذا جقاء    الطائم أرواحنا فداه  طتضى اآليقة واخل ؛أمَّقا اآليقة فطالقه تعقاىل     

  اهلل وأمَّا اخل  فطد دل على أن املراد منه ها قيا  الطائم )سقال  وعد اآلخرة

عليققه(، بينمققا صققري  روايققة أخققرى يققدل علققى أن اإلفسققادين همققا قتققل أمققا 

ولقتعلنَّ  املممنني وابنه احلسن عليهما السال ، وفسرظ العلا الكبا يف اآليقة 

 بطتل اإلما  احلسني عليه السال . علااً كبااً

إن إفساد املنافطني من صحابة القنّ  اإلعظقم صقلى اهلل عليقه      وبعبارة ُأخرى   

  ملقا نطضقاا العهقد ببيعقتهم إلمقا املقممنني       إحقداهما وآله كان على دفعتني  

عليققه السققال  يققا  الغققدير واسققتيالؤهم علققى اخلالفققة وتبديلققهم اإلحكققا        

والعطائد، وتشعب اإلمُر حتى خرجِّ عائشة إىل البصرة يف يا  اجلمل، فقم  

  وفانيهمقا ِتَل اإلماُ  أما املممنني وولداه اإلمامان احلسنان عليهم السقال ؛ قن
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عند خروج السفيانق الذ  سيتم الطضاء عليه علقى يقد اإلمقا  احل قة الطقائم      

 عليه السال .

 إن الروايققاظ التوبيطيققة متعققددة املعققانق يف تفسققا اآليققاظ، وال      واحلاصــل  

اظ،فيمكن أن تكان تل  التفاسقا كلعهقا   تعارض يف البني باعتبارها من املثبت

مولابة،فيكان املطا  من بقا  تعقدد املصقادي  يف تنقاع اإلفسقادين والعطقا        

 عليهما. 

 كيفية اجلمع بني التفسريين: 
ن خقالل اجلمق  بقني الظقاهر     ميكننا اجلم  بني رقااهر اآليقاظ واإلخبقار مق         

علققى حصققال   فتكان النتي ققة هققق اآلتققق إن اآليققاظ قققد دلققِّ    والبققاين؛

وهققا مققا اعتطققده مشققهار علمققاء     إفسققادين لليهاد،وقققد دَّ العطققا  عليهمققا  

وتبطى عادتهم باإلفسقاد مقرة فالثقة أضقعف مقن سقابطيه املسقتل مني        اإلمامية،

َوِإْن ُعقدتعْم ُعقْدَنا     لطتل اإلنبياء، طتضى قاله تعاىل يف نفس سارة اإلسقراء 

 .َحِصااً َوَجَعلَْنا َجَهنََّم ِللْكَاِفِريَن 

كغاهقا مقن آيقاظ الكتقا       وبقاينٌ  وآياظ مول  سقارة اإلسقراء َقا رقاهرٌ       

الكقققريم حسقققبما دلقققِّ عليقققه الروايقققاظ الصقققحيحة القققااردة عقققن أئمتنقققا        

الواهرين)سال  اهلل عليهم( من أن للطرآن سبعان رهراً وسقبعان بوناً،وققد   

يف مولقق  سققارة  د  طقق  اإلفسققادين الظققاهريني املققتعلطني بققبين إسققرايل كمققا 

اإلسقراء،وذل  جملققء كلمقة بققين إسقرائيل فيها،حيقث كقررظ مرتني،وكققان       
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اخلوا  فيهما لبين إسرائيل،والاعد بالعطا  اإلَق سقيتكرر إذا عقادوا إىل   

آلياظ يتعلطان بغا اإلفساد؛ بينما التفسا البايين التوبيطق الذ  تشا إليه ا

طني مق  بقين إسقرائيل يف تاجهقاتهم     وهم أتبقاع السقطيفة املتقااف   بين إسقرائيل، 

العطديقة واملسققلكية،وهم يهققاد هقذه اإلنمققة؛ وقققد دَّ اإلفسقاد اإلول علققى يققد    

أعمقدة السقطيفة لعققنهم اهلل تعاىل،كمقا قققد دَّ العطقا  عليققه بااسقوة أسققد اهلل      

الغالققب ماالنققا أمققا املققممنني علققّق بققن أبققق يالققب عليهمققا السققال  يف يققا      

الثانق حيث سيكان على يد السقفيانق لعنقه اهلل تعقاىل     اجلمل؛ وبطق اإلفساد

حفيد بين سفيان ونصا أعمدة السطيفة،وسيتم الطضاء عليه على يد ماالنقا  

املعظم احل َّة الطائم أرواحنا لرتا  مطدمه الشريف الفداء؛ والتفسقا الثقانق   

القت   الاارد يف اإلفساد الثانق للسفيانق هقا مقا أشقارظ إليقه أخبارنقا الشقريفة      

فاقققِّ االستفاضققة،رواها الكلققيين يف روضققة الكققايف وعلققق بققن إبققراهيم يف     

؛ (1)تفسقا الطمقق والبحرانققق يف تفسقا ال هقان أعلققى اهلل مطقامهم الشققريف     

 وساف نشا إليها الحطاً . 

وهذه اإلحاديث الشريفة ققد ةقضَّ الوَقْرَف عنهقا أعمقدةن الاحقدة يف عصقرنا         

شققر مفققاهيم مباينققة لققتلكم اإلحاديققث الوققاهرة  احلاضققر، وأمققروا وعققارَّهم بن

 . !حال عالماظ الظهار الشريف..

                                                 
(1)

 .140ـ  138ص  3: أُنظر تفسير نور الثقلين للحويزي ج  
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ُ الت أشار إليهقا احملقرِّف فقارس الفطيقه،فهَق  أنَّ اليهقاَد      الثَّانية ُوأّما اإلشارة 

ل   َّْٱلَۡمۡسِجدََّحيَتلعاَن الطنْدَس   . ِّلَۡدخ 

 إننا ْ  ِدقْد واِحقدًا مقَن العامَّقِة ققاَل إنَّ اليهقاَد سقَيحَتلُّاَن املسقِ َد         واجلواب      

اإلقصققى مققرَّتني متتققاليتني، فكنققلع املنفَسِّققريَن قققالاا بققإنَّ املنققراَد بطالققه تعققاىل        

ََّل   َّْٱلَۡمۡسِجد هقم اننقاٌس أقايقاُء سَيطضقاَن علقى اليهقاد، وُدخقاُل          َوِّلَۡدخ 

 املرَِّة الثَّاِنَيِة كُدخاِل اليهاد يف املرَِّة اإلوىل.همالِء املسلمني يف 

  كيف تكاُن قد  ططِّ العالمة الت ادَّعاها صاحُب الشبهة وبعبارٍة ُأخرى

ل   َّْٱلَۡمۡسِجدََّ )فارس الفطيه( م  أنَّ قاله تعاىل   له تتمقةمب معوافقةمب     َوِّلَۡدخ 

َكَمماَّعليه يف نفس اآلية السابعة من سارة اإلسقراء وهقق قالقه عق َّ شقِّنه       
ة َّ ََّلر  ََ و 

َ
فلم يثبِّ تارخيياً أنَّ اليهاد دخلاا املسق َد مقرَّةً فانيقة، بقل       َدَخل    َّأ

إليه كان يف عا  ألف وتسعمائة ومثانية وأربعني ميالدياً إبَّقان   الاحيد دخاَم

َم لفلسقوني إىل اآلن، ولقيس مثقة دخقاٌل آخقر ةقَا القدخال اإلول؛        احتال

فبناءل على تفسا صاحب الشبهة املتطدِّمة قق م  كانه تفسااً بالرأ  املنهى عنه 

شققرعاً قققق يكققاُن اليهققاد قققد دخلققاا املسقق َد مققرَّتني، اإلنوىل عنققدما احتلققاا         

سققلمني للمسقق د، فققمَّ  فلسققوني،والثانية ال بققدَّ ِمققْن أْن تكققاَن بعققد دخققال امل  

اسرتداد اليهاد له بعد أْن يه ماا املسلمني،وهذا التفسا القذ  وقق  فيقه هقذا     

املدَّعق ليس يف صاحل احل   الذ  يدَّعق بِّنَّقه سقيحرِّر الطقدس  ريقراً كقامالً      
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ومن دون خسارة وه مية بعد دخاَم للطدس، فاَ ميقة يف مجيق  حقروبهم    

 همهم، فكيف ادَّعاها َم فارُس الفطيه..ا!. مرفاضة رفضاً تاماً حبسب تا

  أنَّ َمن يسقاُء وجقاَه   الت ادَّعاها احملرِّف فهق التالقُ الثَّاِلَثة ُةَوأّما اإلشار

 الَيهاِد هم شباُ  املطاوَمِة اللُّبنانيَِّة.

 إن تفسقاه املتطقدِّ  جمقرَُّد ذْوٍق ال     قا يلقق  اإليراد علقى القدعاى املتطدِّمقة    

وها ُمشِكٌل َشقْرعاً مقن حيقُث    أو أَفٍر أو إمجاٍع أو ُشْهَرة، عليِه ِمن َخَبٍرشاِهَد 

 َّْؤُُسَيِل كاِنققِه تفسققااً للطنققرآِن بققالرَّأِ  مقق  وجققاِد أخبققاٍر ُتفَسِّققُر قالَققُه تعققاىل  
مَّۡ ؛فطقد جقاَء يف تفسقِا علققِّ     بِّهِل بيِِّ الِعْصَمِة والوَّهاَرِة  و ج  َهك 

نءِيَلَِِّفََّّقولُق ُ  وأمَّقا قال    إلماِ بِن إبراهيَم عِن ا َّإِۡسمَر َّبَمِ ٓ َوقََضۡيَنآَّإََِلَٰ
 وقققد إسققرائّ َ  بنقق  مُخاطَبَققةُ ا قَنَعَقق ْ ثققمَّ أعلَمنققاهُم  أي: ؛ٱۡلِ َتَٰممِبَّ

ََّّ فققالَ:  أمَّةَ محمَّقدٍ  الل ُ خاطَ،َ َتۡيِ  ِوََّلر 
َ
َِِّفَّٱۡۡل ن  ِسد  ُۡ  يعنق   تَل 

ل م   ََّّ العهْقدَ  و َقْضِقهِمُ  وأصقحابَهُما  وفُ  اً فُ  اً َّع  ل من  ُۡ  ٤َّاَّاََّكِِمي ََّوتَلَ
َممماََّّ اخلِ فققةِ مققنَ أدَّعققو ُ مققا: يعنقق  َٰه  ولَى

 
َّأ  يققو َ يعنقق  فَممَِِا ََّجممآَءَّوَۡعممد 

َِمماد ََّّ اجلمَقق ِ ۡمَِّع ۡثَنمماََّعلَممۡيك  َُ ََّب   
ۡ
ْوِِلَّبَممأ

 
َممآَّأ  أمّققرَ يعنقق  ََّشممِديد ََّّ َّنل 

ِيَارِ ََّّ وأصحابُ ُ امل مننيَ َّ وقَتَلقوكُم  طلبقوكم  أي فََجاس   َِّْخَلََٰلَّٱل 
ََّوََكَنَّوَۡعد َّ ُ  َّل  ُۡ َّٱۡلَ مر  َََّّ ويكقو ُ  يقتمُّ  يعنق   ٥ََّّ َّم  مم  ََّرَدۡدفَماَّلَك   ث مم 

َ ََّّ محمَّقدٍ  آلِ علق   أمَّّةَ بن : يعن  َٰ ۡمََٰ
َ
مَّبِأ ۡمَدۡدَََٰٰك 

َ
ۡمَََّّوأ ۡلمَنَٰك  َُ َوَبنَِيَّوََج

َّفَُِي  َّ ۡكََثَ
َ
 فقَتَلقوا  وأصقحابِهِما   علق ٍّ  أبنقا،ُ  واحلسقنيِ  احلسَقنِ  مقنَ  ٦َّأ
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ۡحَسممممنت ۡمََّّ محمَّققققدٍ آلِ  سققققا،َ وسَققققبوا علقققق ٍّ بققققنَ احلسَققققنَ
َ
ۡحَسممممنت ۡمَّأ

َ
إِۡنَّأ

َّٱٓأۡلِخممَر َِّ نَّفَممَِِا ََّجممآَءَّوَۡعممد  ت ۡمَّفَلََهمما
ۡ
َسممَ

َ
ۡمَِّۖٗإَوۡنَّأ ِسممك   ُ ف

َ
 القققائِمُ: يعنقق  ِۡل

ۡمَّؤُُسَيِلَّ وأصققحابُ ُ مم َهك  ل   َّْوجققوهَكُم يُسَققو دو َ: يعنقق   َّْو ج  َوِّلَممۡدخ 
ة َّ ََّلر  ََ و 

َ
َّأ علّهمقا   املق مننيَ  وأمّقرُ  اللق ِ  رسقولُ  يعنق   َّٱلَۡمۡسِجَدََّكَماََّدَخل    

و ََّْممماََّعلَممۡ  َََّّْتِِۡممي  َّوأصققحابُهُما السقق    ِ  علققّكُم يَعلققوا: أي ٧ََّوِّل تَممب 

ۡمنََّّ فققال:  محمَّقدٍ  آلِ علق   عَنَ َ ثمَّ فَّقتُلوكُم  نَّيَرَۡۡحَك 
َ
ۡمَّأ ََّرب ك  َعََسَٰ

 فقققققال: أمَّّققققةَ بنقققق  خاطَقققق،َ ثققققمَّ عققققدُو كُم  علقققق  ينصُققققرَكُم أ  أي ََِّّإَوۡن
نَّ مۡدفَا َّع  دت ۡم َّ محمَّقدٍ  آلِ مقن  بالققائِمِ  عُقد ا  بالسُّقيّا     عُقدتُم  يعنق   ع 

ِرِيَنََّحِصي  َّ َُٰ ۡلَناََّجَهن َمَّلِۡلَك َُ ٨َّ ...وََج
 (1). 

ويف َخَبٍر آخقَر رواُه احلنقَاي  ع يف )نقاِر الثَّطَلَقْيِن( نطقاًل عقن )روَضقِة الكقايف(         

آيققاِظ سققاَرِة اإلسققراِء وُيوَبِّطنهققا علققى أهققِل    يْشققَرُ  فيققِه اإلمققاُ  الصَّققاِدُق  

وأعداِئِهم... فَعن عبِد اهلِل بِن الطاِسِم عِن املَقاىل املنَعظَّقِم اإلمقاُ      البيِِّ

َّ يف قالِه تعاىل   الصَّاِدُق ن  ِسد  ُۡ نءِيَلَِِّفَّٱۡلِ َتَِٰبَّتَل  َّإِۡسَر َّبَِ ٓ َوقََضۡيَنآَّإََِلَٰ
َتۡيَِّ  ِوََّلممممر 

َ
 وطَعْققققنُ طالقققق،ٍ أبقققق  بققققنِ علقققق   قتقققق ُ   قققققاَل  ِِفَّٱۡۡل

ل مم   َّ  احلسَققنِ َّع  ل ممن  ُۡ  احلسققنيِ قتقق ُ قققال:  ٤اَّاََّكِِممي ََّوتَلَ

َممما َٰه  ولَى
 
َّأ ۡثَنمماَّ  احلسققنيِ د ِ  صْققرُ جققا،َ فققإذا  فَممَِِا ََّجممآَءَّوَۡعممد  َُ َب

َِاد َّ ۡمَِّع ََّعلَۡيك    
ۡ
ْوِِلَّبَأ

 
َآَّأ ِيَارِ َََّّشِديد ََّّ َّنل   اللق ُ  يبعَقثُهُمُ  قو ٌ  فََجاس   َِّْخَلََٰلَّٱل 
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  قَتَلققو ُ إال محمَّققدٍ آللِ وَتِققراً يققدَعو َ فقق  القققائِمِ خققرو ِ قبقق َ تعققال 

ََّوََكَنَّوَۡعد َّ م َّل   ُ ُۡ َّٱۡلَ مر  ََّ  الققائِمِ   خقرو ُ   ٥َّ َّم  مم  ََّرَدۡدفَماَّلَك  ث مم 
 البِققققّْضُ علققققّهِمُ أصققققحاب ِ مققققن سققققبعنيَ فقققق  احلسققققنيِ خققققرو ُ  َعلَممممۡيِهمَّۡ

 . (1) املُذَهَّ،ُ...

ققال  كقاَن    ِحمراَن عقن املقاىل اإلمقاِ  أبقق جعفقرٍ     ويف خٍ  فالث عن 

َِاد َّ يطقرأ   ۡمَِّع ۡثَناََّعلَۡيك  َُ ََّب   
ۡ
ْوِِلَّبَأ

 
َآَّأ هقو الققائِمُ    فقمَّ ققال     ََّشِديد ََّّ َّنل 
 . (2) وأصحابُ ُ أُول  بأ ٍ شديدٍ

وخقق  عبققد اهلل بققن الطاسققم البوققل ضققعيٌف سققنداً إال أنَّققه جمبققاٌر بعمققل        

به يطاِّ  سنده وداللته، كما أنَّقه مقدعاٌ  خبق  محقران     اإلصحا ، وعملهم 

 املتطدِّ  فيشكِّل قرينةً على صحة املدَّعى.

فَسِّقروَن  إنَّ ما جاَء بِه هذا املنَتَح ُِّ  ُمخاِلٌف مِاةمب بامِلَاقِة ملقا َذكَقَرُه املن    حملصنلةوا

علققى السَّققاحِة  وذلقق َ حلاَجققٍة يف نفققاِس ماِع يققِه وُمحرِّكيققِهمققن ِقَبققِل الوََّرفني،

 ريقٌف لتفسقِا الطنقرآِن واحلقديِث، كمقا أنَّقه رد  علقى         وهقا  الشِّيعيَِّة اللُّبنانيَّقة، 

أخباِرهم الشريفة، ُيخِرُج صاِحَبُه من ُبمَرِة املنسقِلمنَي إال أن يعقاَد عقن ُجْرِمقِه     

إنَّهقا السَّياسقةن العقت     ويتاَ  إىل ربِِّه ُمعِلناً التَّاَبةَ وياِلباً من اهلِل تعاىل الرَّمحَقةَ، 
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اتقارون  ال ديَن َا ساى شَهااِتها وَنَ واِتها الرَّخيَصِة.. لطد تالَعَب همالِء امل

 .!بالعطاِئِد واإلحكاِ  الشرعيَّة حّتى صاَر ةريباً بنَي أهِل التَّطاى والارع..

 دعوى حو  حترير اخلراساني للقدس !     
َتحق ِِّ  اللبنانق،ققد أَخقَذُه مقَن الشَّقيِخ الفقتالو ِّ       ولعلَّ ما تطدََّ  ِمن ذاكَ املن     

 اِ  لبناَن سُتحرُِّر الطنْدَس  .املنَمسِِّس لِفكَرِة   أنَّ اخلنراسانقَّ وراَيَتُه يف جن

 رد العالمة السيند جعفر مرتضى العاملي على الدعوى:   
الدعاى املتطّدمة   تثبِّ بقدليٍل يشقفق الغليقل؛من هنقا كانقِّ يف معقرض          

النطد العلمق،وحنن سننطل رداً على الدعاى من نفس خندق والية الفطيقه،  

للعالمققة إلنَّ ردَّنققا لققن يتطبَّلققه خصققامنا املتحمِّسققان للتحرير،وهققذا الققرّد هققا  

 قديٌر بنقا   الفتالو ،ف الشقيخ  كقال  القذ  فنَّقد   السيِّد جعفر مرتضقى العقاملق   

ذكققققره باعتبققققاره يصققققبع يف خانققققة منه نققققا يف تفسققققا عالمققققاظ الظهققققار    

اا ودح  الشققريف،فطال  اا م إرتااقل ارالااإال   طاا   نَّ ارمراساااُعَّ ااا  ارّااب   احهم رِّااا  مرِّم
اارح ط اار ُ  رلغماار تل   نَّ  إسارائترم  طمةااارل م اإلسااإل بالل ار ااارمِّعو   نَّ ار ثااتاُعَّ ااا  آخل

ارح طَِّّاا   اإمِل ح إراِ   ص اتم  اررَّا ا ل ار ث دل  إ رَّك نم ُ   ا ر رل رللم َت م ا  ارخل
ٌِ  ر  ط  و تُ  إرِ  اعُف طا  هراكم  اسإل  اُاُ   ه  شتَّا و  إن   حىل م  إ الٌة ،ِاوتَّ
ِح ار َّااِم ل  إّطاا طا  طمر ل ّااا ل  اارل ار ثااَِّل   ر َِّّاا ااع ل ا اااٌ  طا م ارِّ شا لو إّطااا ضا تا

ارّإع ٌ اةلح ح رإل إلِّادل... 
 (1). 

   )خروُج رُجٍل من قم ( العالمُة الثَّانيُة
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لطد متسَّ َ ذاكَ الرويِبضة بالرواية اآلتية   رجٌل من أهل قمو يدعا الناَس   

إىل احل ِّ.. ؛ مميِّقدًا بهقا َمولََبقُه مقن كقاِن النِّظقاِ  احلقالقِّ يف إيقراَن هقا املَمهِّقُد           

، وقققد يبَّقَ  الرِّواَيقةَ علققى اخلمقيينِّ ممّسقِس النِّظققا      لدولَقِة اإلمقاِ  املهقد ِّ   

الق...ويف الااقققِ  إنَّ صققاحَب التَّفسققِا قققد اقتبَسققُه مققَن الشَّققيِخ     اإليرانققق احلقق 

العققذ  يعققدع أوَل مققن اعتطَققَد بقِّنَّ إيققراَن بِنظاِمهققا احلققالقِّ هققق أحققُد   (1) الفقتالو  

، ومقاَل هقذا اإلخقُا يف    اإلعِمَدِة الكن ى خلقروِج اإلمقاِ  صقاحِب ال َّمقانِ    

عِتطاِد بِّنَّ هذِه الدَّولَةَ ستنَتِصُر يف كقلِّ  كتابه  راياظ اَدى والضالل    إىل اال

صققاَمها سققاَف ينكَِسققروَن معاِرِكهققا العققت ستخاُضققها ِضققدَّ اآلخققرين، وأنَّ خ

 بإذن اهلل تبارك شِّنه. وساَف نَتعرَُّض َذا الرَّأِ  فمَّ نردع عليِهأماَمها،

خقروُج اخلمقيينِّ مقن    ِبضقِة هقق    إنَّ العالمقةَ الثَّانيقةَ بنظقِر ذاكَ الروي   واحلاِصُل

والرِّوايقةن  ُيشقُا إىل ذل ،  ُمدَِّعياً  أنَّ خ اً ُمسَنداً إىل اإلمقا  الكقاِرمِ  قم،

بإسقناِدِه إىل علققِّ بقِن عيسقى عقن أّيقاَ  بقَن         (2) هق  ما رواُه صاحُب البحقارِ 

 ققمٍّ  أهق ِ  مقن  رجُق ٌ  ققال    َيحيى اجلنَدِل عن اإلماِ  أبقق احلَسقِن اإلوَّلِ  

 الر يقاحُ  تقَِلُّهُمُ  ال احلديقدِ   كَُبُرِ قو ٌ مع ُ يجتَمِ ُ احل    إل  النَّا َ يدعو

 يتوكَّلققققو َ  اللقققق ِ وعلقققق  يجبُنققققو َ  وال احلققققر ِ مققققنَ ميِلُّققققو َ وال العواصِقققق ُ 

 . للمتَّقني والعاقبةُ
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ِح  لاِ   ُفمَّ عطََّب املنحرُِّف يف الصفحِة الرابعِة من كنَتيِِّبه بطاِلِه   اَِب ح اررو ا ا
ِح 1962ارمِّتِعو اّرب  خرمام ط  شّم  نا دح ُا لة  طِابح ار اايل اإلطاي  ي   باَّارم ل اررو ا ا

ارمِّتِعَّ ط  خحِّمت    ر َّقح طا  سا َّانل  ل  رت م ط   ارل شّم ألنَّ اإلطايللىٌر ط  شمّ 
اااااهل  اااافح ارةواااارا ل طاااام ار م هحااااقح ل ااااا ح    اصل ِح شااااّمو  ودَّااااقح ا اىل ُحاااامَّ ار ثااااغ ُّح األطتركتَّاااا

ِح ُاامَّ ار اارتح ضاا َّ ُاااايل صااّ اي ج اات   جلاائلااقل ار اارمتل  اراارث  ل  ارغااروّتت م   ار ارِّتَّاا
ار نم  ارِّح ارا نم ألر االل اإلطاايل  ارّاب  م   ط قح لىاٌ  شل واحهحم كلحوحرل ار    ل امح ارِِّاصل

ُحاااامَّ  سَّ اااا ا ار اااارم م  ااااااظل  لااااِ ارثَّاااا لمةل   شمااااا ا  طااااايم ارّ اااااهل  اُإةاااار ا  ارثَّاااا ل َّ رل ل
ِل طاا   ىاارل اإلساااليل  ارثَّاا لةل  شائلاا لاا  تم ِل رااع إ اارانم  ااام طح ااإم ّ  نم رلإَّ اا ل اإلسااالطتَّ
ِم اِّهتااُ   اارماهحمح اررو ا ااا ح ارّااب  م  حنتِّاا نم د راا  ااام  ااارح خحراسااانم   ااارح شاام ارّااب  م همكم

ة  رلاث  ه ل رلِّه  و  ا  نح د رمإاحهحم طِّهو م
 (1). 

 استطراٌد ال ُبدَّ منه:
  نَادع أن نلفَِّ قبَل الَبدِء باإليراِد على الرويبضة صاحب الشبهة املتطدِّمة

نظََر الطارِا قق الغياِر على ساَدِة اخللِ  مقن آِل اهلِل تعقاىل ققق إىل أنَّ هقذا املقدَّعق      

ميينِّ وققد ذكقَرُه فقالَث    قد تعرََّض لِذكِر امَسْيِن يف كالمِه  اإلوَُّل ها اسُم اخل

وقد َذكََرُه مرَّةً واحقدةً،  صلااُظ اهلِل عليه( مّراٍظ، والثَّانق ها اسُم اإلماِ  املهد ِّ )

ويف كلِّ مرٍَّة يذكُر فيها اخلميين ُيضقيُف إليقِه لطَقَب اإلمقا ، يف حقنِي أنَّ املَقاىل       

ْ   له واملطللقني مقن تقاقاه واحرتامقه(     ولعَن اهللن الظاملنياملنعظَِّم اإلما  املهدّ  عليه السال  )

ُيِضْف إىل امِسِه الشريف لطباً واحداً ولا صغااً، مقا يقدلع علقى خباَفقِة ولنقمِ       
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واسققِتخفاِفِهم حبطِّققِه  )بققِّبق هققا وأنمققق ونفسققق(هققمالِء علققى اإلمققاِ  بطيَّققة اهلِل املهققد ِّ  

وققد   )سال  اهلل عليهم أمجعقني( الشَّريِف، إلنَّ كلمةَ  إما   خاصَّةمب باإلئمَِّة املنوهَّريَن 

سلَباها عنهم وأضافاها إىل علمائهم، مطلِّدين العامةَ العمياء بذل ، ألقيَس  

 سااهم..ا! ِا َ الُعظَماِء دوَنهذا تطَمعصاً بغِا ح و إللطاٍ  ك ى خاصٍَّة بِّول

وذل  إلنَّ احملتقاج إىل آل حممَّقد )سقال  اهلل علقيهم( ال يكقان إمامقًا مفقرتض        

الواعة من عند اهلل سبحانه، وقد عدَّهم لنقا القن ع اإلعظقم )صقلعى اهلل عليقه      

وآلققه( وحصققرهم بققافين عشققر إمامققاً يف نصققاة فاقققِّ التققااتر، أوََّققم أمققا 

مقا  الطقائم املهقدّ  عليقه السقال ،فهم      املممنني علّق عليه السال  وآخرهم اإل

افنا عشر،والثالث عشر خمتلٌ  وُمْبَتَدٌع، والبدعة ضقاللةمب اعت تهقا النصقاُة    

)سقال  اهلل  تشريعاً يف مطابل تشري  اهلل تعاىل على لسان النّ  وأهل بيتقه الويقبني  

ى اهلل عليقه  )صقلع ...والشيعةن اإلمامية ليس َم إماٌ  بعد النّ  اإلعظمعليهم أمجعني(

وققد دلقِّ علقى ذلق  اإلخبقاُر املتقااترة ممكِّقدةً        إال افنا عشَر إمامقاً فطط،  وآله(

يف  آلية إمامة النّ  إيراهيم اخلليل)عليه السقال ( املقدلال عليهقا بطالقه تعقاىل     

َوِإِذ اْبَتلَقى ِإْبقَراِهيَم َربعقُه    اآليقة الرابعقة والعشقرين بعقد املاقة مقن سقارة البطقرة         

اٍظ فَََِّتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّق َجاِعلن َ ِللنَّاِس ِإَماماً قَقاَل َوِمقن ُذرِّيَِّتقق قَقاَل الَ َيَنقاُل      ِبكَِلَم

 .َعْهِد  الظَّاِلِمني

ومثَّققققة قيققققدان يف مفهققققا  اإلمامققققة ال فالققققَث َما؛)أحدهما( العصققققمة  

الذاتية؛و)فانيهما( الطيادة التشريعية؛ وكالهما منتفيقان عقن علمقاء الشقيعة     
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حتى املقاىل املعظَّقم العبَّقاس بقن أمقا      بلا شِّنهم الدنيا  واإلنخرو ... مهما

إيقالق لفقِظ  اإلمقا       ال يصق   ،بن أبق يالب عليهمقا السقال    علّقاملممنني 

عليه م  ما له من الفضل والعصمة الذاتية ققق حسقبما فصَّقلناه يف كتابنقا حقال      

عصمته الك ى قق فالطيد اإلوَّل متحط  فيه، خبالف الطيد الثانق، إلن الطيادة 

التشريعية منحصرة يف الطادة من آل حممَّد)سقال  اهلل علقيهم( وهقم افنقا عشقر      

ل اهلل تعققاىل، فققال يشققمل املطققا  ماالنققا وسققيِّدنا العبققد   إمامققاً منصققاباً مققن قبقق 

الصققاحل أبققق الفضققل العباس)سققال  اهلل عليققه( مقق  كانققه معصققاماً بالعصققمة   

الذاتيقة، متامقاً كغققاه مقن اإلنبيققاء املعصقامني، إال أنَّهققم   يصقلاا إىل مرتبققة      

حفقاده مقن   اإلمامة الت شرِّف بها إبراهيم خليل الرَّمحان)عليه السال ( فقمَّ أ 

بين هاشم كرسال اهلل وأهل بيته الوقاهرين)عليهم السقال (،وعد  وصقال    

املققاىل أبققق الفضل)صققلااظ اهلل عليققه( إىل مطققا  اإلمامققة ال يسققتل ُ  عققدَ         

 مول  اإلمامة ال اإلمامة املولطة.استحطاقه لبعض مراتبها، ولا على حنا 

 العباس )عليه السالم( ؟وجه احلكمة يف انتفاء اإلمامة عن سيِّدنا املعظَّم 
اإلئمقة اإليهقار )سقال  اهلل     دها علقى أن عقد  كلُّ النصاة الشريفة متفطةمب  

أوَم رسال اهلل وآخرهم اإلما  املعظم احل َّة   ة عشر إماماًعليهم( ها فالف

الطائم )أرواحنا له الفداء(، وليس مثة خٌ  يشا إىل إمامة سقّيدنا املعظقم أبقق    

لعلَّ يف ذل  حكمة خفيقة ال تصقُل إليهقا    و   اهلل عليه(؛الفضل العباس )سال

 عطالنا الناقصة،فلرّبما تدور ضمَن الاجاه اآلتية 



207 

 

وجاد من ها أفضقل مقن املقاىل أبقق الفضقل العبقاس عليقه        )الاجه اإلول(  

بعد اإلما  سيِّد الشهداء )سال  اهلل  السال  من بيِّ آل حممَّد )عليهم السال (

،فها أفضل من املاىل كماالنا اإلما  املعظَّم بين العابدين عليه السال  عليه(

 .العباس )سال  اهلل عليه(

لعلَّ اهلل تعاىل خيَّر املاىل أبا الفضقل العبقاس عليقه السقال       )الاجه الثانق(   

يف عققا  الققذر بققني أن يكققان إمامققاً وبققني أن يكققان وليَّققاً وتابعققاً إلخيققه اإلمققا   

السقال ، ففضَّقل املقااالة واملتابعقة إلخيقه علقى أن يكقان إمامقاً          احلسني عليقه 

مستطالً كما ساف ناضحه يف الاجقه الثالقث؛ وَقذا نظقا يف تقاريخ لطمقان       

احلكيم الذ  خيَّره اهلل تعاىل بني أن يكان نبيَّاً وبني أن يكان حكيماً، فاختار 

 الثانق على اإلول. 

نَّ املقاىل أبقا الفضقل عليقه السقال  هقا       لعقلَّ احلكمقة هقق أ    )الاجه الثالقث(   

مه ة قلب اإلما  احلسني )عليه السال ( ونفسه الشريفة،كما يشا إليه ققال  

ماالنا اإلما  احلسني عليه السقال  إلخيقه أبقق الفضقل العبَّقاس عليقه السقال         

عشققية التاسقق  مققن حمققرَّ  احلققرا   ملَّققا بحققف النااصققب الظققاملان علققى خميمققه     

بنفسق أنِّ يا أخق  وقاله عليه السال   ملَّا خرَّ أخاه املاىل الشريف   إركب 

العباس عليه السال  صريعاً    وا مه ة قلباه ،فلم يقرد اهلل تعقاىل أن يفصقله    

بن أما  عن اإلما  احلسني )عليه السال ( لعلمه بِّن املاىل أبا الفضل العباس

اإلمقا    خيه سّيد الشقهداء عن أ االنفصاَل ال حيبع اهلل عليهما( سال ) املممنني



208 

 

طققا  التنفيققذ  املأن والسققرع يف ذلقق  (؛اهلل عليه سققال أبققق عبققد اهلل احلسققني ) 

ليقه السقال  يف عقا     لهمامة قق على فرض ارتضاه املاىل أبا الفضل العّباس ع

يسقققتل ُ  انفصقققاله الققق مين عقققن أخيقققه املقققاىل املعظَّقققم سقققيِّد      ق     القققذر اإلول

 ا مقا ال حيقبع سقيِّدنا أبقا الفضقل)عليه السقال ( أنْ      الشهداء)عليه السال ( وه

حيصل،ولكنَّ اهلل تبارك شِّنه حفظ له هذا احلقّب والقاداد إلخيقه سقّيد العبقاد      

)سققال  اهلل  والشققهداء سققيِّدنا املعظَّققم أبققق عبققد اهلل احلسققني بققن أمققا املققممنني  

 (؛ فمطقا   ف عله وليَّاً عظيماً ختض  له رقا  اإلنبياء )عليهم السال عليهما(

واليتققه الكقق ى املسققتمدة مققن واليققة اهلل تعققاىل وواليققة الققنّ  وأهققل بيتققه          

الويبني)سال  اهلل عليهم( أعظم من مطا  اإلمامة،ويشهد ملا قلنا مطقا  واليقة   

سيِّدة نساء العاملني ماالتنا فايمة ال هراء)سال  اهلل عليها( فإنَّهقا بقالرةم مقن    

ولّيققققة اهلل الكقققق ى احلاكمققققة علققققى النبققققاة  إال أنَّهققققا ،عققققد  كانهققققا إمامققققاً

واإلمامة،وكذل  مطا  العبد الصاحل اخلضر عليه السال  حيث كانِّ واليتقه  

أعظم مقن مطقا  نبقاة ورسقالة ماسقى بقن عمقران عليقه السقال ،فطد أمقر اهلل           

تعاىل الن َّ ماسى عليه السال  باإلنطياد للعبد الصاحل اخلضر عليقه السقال ،   

 إلن مطا  الاالية أعظم من مطامق النباة والرسقالة،وإال ملقا   وما كان ذل  إال

جاب يف احلكمة اإلَية أن يِّمر اإلعلى باإلنطياد إىل اإلدنى؛ وما أشرنا إليه ال 

يعين بالضرورة أننا نطلل مقن شقِّن اإلمامقة...كال وألقف كال؛بقل إلن مطقا        

طيققة املطامققاظ وأهققل بيتققه العظققا  )علققيهم السققال ( أعظققم مققن ب  واليققة الققن ِّ
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اإلنخرى كالنباة واإلمامة،فمطا  واليتهم أعظقم مقن مطقا  إمقامتهم؛ يرجقى      

التدبر فإنه دقي  ال يستاعبه الرعاع من الناس، بل ال حيتمله إال صدور أمينة 

وقلا  سليمة؛ وققد فصَّقلنا ذلق  يف كتابنقا   الفاائقد البهيقة يف شقر  عطائقد         

 لاالية واإلمامة .اإلمامية  وبطية حبافنا العالية يف ا

  إن املاىل أبا الفضل العباس )عليه السال (   يكن إماماً،ولكنَّه واحلاصل  

كان وليَّقًا كقباًا عنقد اهلل تعقاىل،وها لطقٌب عظقيم مقن مجلقة  ألطابقه السقامية           

اإلنخرى اخلاصَِّة به،ولا كان ُمساةاً شرعاً إصباغ لطب  إما   عليه،ملا تاانِِّ 

واإلفصقا  عنقه مق  أنَّهقا يف مطقا  البيقان حبسقب مطقدماظ          اإلخباُر عقن ذكقره  

احلكمة املعروفة يف أنصال الفطه.. فإذا      إيالق هذا اللطب اخلاة على 

املققاىل املعظَّققم أبققق الفضققل العبققاس )سققال  اهلل عليققه( مقق  مققا لققه مققن العظمققة  

ال  قاُب ققق   والشِّن الكبا عند اهلل تعاىل وأوليائه املوهرين)سال  اهلل عليهم( ف

واحلال هقذه ققق إيالقهقا علقى ةقا املنصقاة علقيهم باإلمامقة بوريقٍ  أوىل،          

اللَّهم إال أن يكان ةُاهم أئمةً من أئمقة الضقالل،قال اهلل سقبحانه وتعقاىل      

 َّ ة ئِم 
َ
ۡمَّأ ۡلَنَٰه  َُ وَنََّّوََج  . (1) ٤١يَۡدع  َنَّإََِلَّٱنل ارََِِّۖوَيۡ َمَّٱۡلقَِيََٰمةَََِّّلَّي نََص 

   فطد تعرََّض املنحرُِّف إىل عدَِّة أماٍر هق اآلتية وباجلملة

                                                 

 ( سورة القصص.1)
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(   ريُف النَّصِّ  حيُث حَذَف منُه كلمةَ  أهل  املنضقافِة إىل كلمقِة   لَّ)اإلو

وققد حقَذَف    ،رجُق ٌ مقن أهق ِ ققم    قّم، إذ إنَّ الااِرَد يف نسخِة البحاِر هكقذا   

 فارس فطيه كلمة )أهل( ليستطيم بنظره التحريف.

 نلاُ  احملرَِّف قق وها عامق  جاهٌل بطضايا العطيقدة واإلخبقار الشقريفة ققق     وال

على خواه املَتَعَمد بعَد أْن نطََل النَّصَّ احملرََّف من عاٍ  يدَّعق لنفسقه التحطيق    

يف عالمققاظ الظهققار يف كتاِبققه  راياظ اَققدى والضققالل يف عصققر الظهققار      

وكققذل َ فعقل الشققيخ الفققتالو  فطققد أضققاَف  ؛ (1) للشَّقيِخ الفققتالو  فلُيراَجقق  

رُجٌل من  ]خيرُج[  إىل الرِّوايِة واضعاً إياها بني معطافتني، فطال  خيرجكلمةَ  

مق  ِذكقِرِه للمصقدِر وهقا     قم... وهَق بيادةمب حمرَّفَةمب على النَّصِّ، ال هاُب شرعاً 

لقا كانقِّ ال يقادة    وقنلنا إنَّ املاجقاَد يف البحقاِر هقا مقا أفبتنقاُه أعاله،و     البحاُر،

املذكارة يف كتقاٍ  آخقر لاجقب ذكرهقا حتقى ال ياِققَ  َنفَْسقُه يف َمْاِضقِ  الظَّقنِّ          

 .!والتهمة...

   ريفنُه أيضاً لداللَِة النَّصِّ  حيقُث ادَّعقى   أنَّ الرَُّجقَل مقن ققّم        )الثَّانق(

 ساَف خيُرُج بثارٍة وُينِشىُء حكاَمةً إسالميَّةً.

يبََّ  الرِّجاَل العقذيَن خيرجقاَن مق  الرَُّجقِل الطمِّققِّ علقى مجاعقِة          )الثَّالث(

 اخلميينِّ العذيَن وقَفاا معُه ضدَّ الشَّاِه وأسَّساا احلَرَس الثَّار َّ.

                                                 

 .84اهلدى والضالل يف عصر الظهور( ص( )رايات 1)
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أهقُل  كذل  هقم  و ،كلعها   إنَّ مجاعةَ  اخلميين هم أهُل ُخراساَناِب (َّ)الر

هم العذيَن ُيطيماَن دولةً ُتَمهُِّد لظهار اإلماِ  قّم العذيَن َذكََرتُهُم الرِّواياُظ بِّنَّهم 

 .!وتكاُن دولَُتُهم دائماً على ح و.... املهد ِّ

 الرِّوايِة:ب االستدال  اإليراُد اإلمجاليُّ على
قبَل اإليراِد التَّفصيلقِّ على اإلماِر اإلربعِة املتطدَِّمة، ينبغقق أْن نقاِرَد علقى    

 بالاجاِه اآلتية الرِّوايِة املنتطدِّمِة 

( الرِّوايقققةن ضقققعيفةن السَّقققَنِد جلَهالَقققِة القققرَّاويني عقققن اإلمقققاِ    الاجقققه اإلول)

وُهما علقع بُن عيسى وأيعاُ  بُن َيحيقى اجلنقدل، فلَقم يقذكنرُهما      الكارِم

أحققٌد مققن علمققاِء الرِّجققاِل الطنققدامى ال سققيَّما النَّ اشقققع وهققا العريققُ  يف علْققِم    

ال سقيَّما   -ُه َبعَده... كما أنَّه   يرِو عنهمقا أحقٌد مقن الثطقاة     الرِّجاِل،وال ةا

الرواة الذين أمجعِّ الوائفةن املنحطَّة على صحة نطاالتهم،لكانهم ال ينطلان 

حتى ميكَن الطال بِّقاائية االعتماد عليهما... وحيث إنَّقه لقيس    -إال عن فطٍة 

، رجالققه يفاً بسققبب جهالققةضققعيبطى السققنُد ةَ مققا يشققا إىل مققا أفققدنا آنفققاً،  مثقق

وجهالَةن الرَّاو  من أسباِ  َضعِف الرِّوايِة وسطاِيها عِن احِل ِّيَِّة واالسِتدالِل 

، ال سيَّما وأنَّ الرِّوايةَ تكِشُف عن ماضاٍع ا على املَواِلِب العلميَّة والفطهيَّةبه

خارجقو يرتتَُّب عليِه حكٌْم شرعق  وها خروُج الرَُّجِل من قنقّم ياِلبقاً للحق ِّ،    

ويَلُب احل َّ واخلروُج مقن أجِلقهِِ حكْقٌم شقرعق  ال يثبقِّ إال بقاخل  الصقحي         

ال يص ع قق واحلقال  سنداً وداللةً، أو أْن تطاَ  الطرائُن اخلارجية على صحته، ف
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هذه قق أْن يسَتِدلَّ الشَّيُخ الِفقتالو  وال أمثالنقُه بقاخلَبِر الضَّقعيِف إلفبقاِظ حكقٍم       

شرعقو نظَا ماِرِد الشَّاِهِد... وها أمقٌر ُمتَّفَقٌ  عليقِه بقنَي عامَّقة فطهقاِء اإلماميَّقِة        

إفباتقاً لألحكققاِ    عقدا اإلخبقاِرينَي العققذيَن يقَروَن صققحةَ العمقِل بقاخلَبِر الضَّققعيفِ     

الشَّققرعيَِّة وال أعتطققُد أنَّ الشَّققيَخ الفققتالو  مققن اإلخبققاريني، فكيققَف فاَتققُه هققذا  

 اإلمُر العذ  ها من مبادِا السَّْيِر العلمقِّ اإلنصالقِّ يف حاباِتنا العلميَِّة.. ا!.

بقل هقق     إنَّ الروايةَ املنَتطَدَِّمة ال يرتتب عليها حكٌم شقرعق ،  (إْن ِقيَل لنا)

روايققةمب تارخييققةمب حمضققةمب تتعلققُ  بققِّمٍر تكققايينو يف مسققتطبِل ال مققان، و  يشققرت ن   

أعالُ  اإلماميَّة صحةَ السََّند يف اإلخبار التكاينيَّة، وبالتالق يص ع التمسع ن بها 

 جلااب االعتماد على اإلخبار الضعيفة.

لكنَّه منطقاٌض بقالطرائن   ه،شكاُل املنَتطعدِّ  ال ريَب في ما َذكََرُه اإل(َم قلنا)

اإلنخرى الدالة على سقطاِ  االحت قاج بالروايقِة إلفبقاظ املقدَّعى؛وذل  إلنَّ      

الرِّوايةَ واضحةن الدَّاللة على بيان احلكم الشرعّق يف اخلرو  بقاحل ِّ، فهقق يف   

مطا  بيان احلكم الشرعق لرجقل ققّم القذ  سقاف خيقرج بقاحل ِّ، وليسقِّ يف        

تققارخيق احملققض؛ فيكققاُن السَّققَنُد الصققحيُ  أحققَد اإلعمققدِة مطققاِ  بيققان احلكققم ال

الطاية على بوالن االستدالل بها إلفباظ مقا رامقه صقاحُب الشعقْبَهة، وحيقث      

إنَّ اإلشقكاَل ةققُا تققاٍ ، فيبطقى ضققعُف السَّققَنِد قائمقاً مققن دون منققابٍع، فيبوققُل    

 االستدالُل به من اإلساس.
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وايققةن اسققَم الرَُّجققِل مققن قققّم املنشققرَّفة، فهققا  (     ققدِِّد الرِّ الاجققه الثققانق) 

توبيطنقُه علقى شقخٍص     -واحلقاُل هقذِه    -ُمْ َمٌل مقن هقذِه الَناحيقِة،وال يصق ع     

دوَن آخر،إذ كما أنَّ املنحرَِّف وأمثالَُه يبَّطاها على اخلميين، فَيح ع لآلَخقريَن  

ا بثققاراٍظ أو أن ُيوبِّطاهقا حيناققٍذ علققى أنققاٍس آَخققرين خَرجققاا مققن قققم أو قققاما 

سيطاماَن يف عصرنا هذا أو يف املستطبِل الطريقب؛ ذلق  إلنَّ الرِّوايقة    قدِّد     

بمن رهار هذا الرجل املبشَّر به،وال يبعد كانها خاصة يف سَنِة رهاِر اإلمقاِ   

وعلى وجه اخلصاة عنَد انِطراِض ُملْقِ  بقين العبَّقاِس املتقاخم     ، املهد ِّ

هذا ها الطَدُر املنَتَيطَُّن مَن الرِّوايِة املذكارِة آنفاً، وققد  لعا  الظُّهار الشريف، و

أشاَرظ رواَيةن ابِن ياووٍس يف كتابقه   املالحقم   إىل هقذا الرَُّجقِل العقذ  خيقرُج       

مققققن خراسققققان، وحيققققُث إنَّ ُخراسققققاَن هققققق مققققن بققققالِد إيققققراَن الااسققققعة     

رج مققن قققم، أو أنَّققه اإليراف،فيكققاُن الرَُّجققُل الطنمِّقققع هققا احلسققينع الققذ  خيقق  

اخلراسققانقع العققذ  خيققرُج مققن إيققراَن العققت كلُّهققا قققم حبَسققِب اعِتطققاِد الشَّققيِخ          

الفتالو ، ال سيَّما وأنَّ خروجه سيكان قبل افنني وسبعني شهراً؛ أ   قبل 

 .)أرواحنا لرتا  مطدمه الشريف الِفداء(سِّ سنااظ من خروج إمامنا احلن َّة الطائم 

هققا نفُْسققُه َمقْن حيِمققُل سققيفَُه علققى عاِتِطقِه مثانيققةَ أشققُهٍر يطُتققُل    ولعقلَّ احلسققينَّ 

، ولعلَّققه هققا املشققاُر إليققه يف روايققة ابققن    املت ققرئني علققى أهققِل البيققِِّ   

عن اَيثم بن عبد الرمحن قال    .. وخيرج قبله رجٌل مقن أهقل    (1)ياووس

                                                 
(1)

 .61يف كتابه املالحم  صفحة   
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وميّثل..  ؛ فطد بيته بِّهل الشرق وحيمل السيَف على عاتطه مثانية أشهر يطتل 

 أهق   منَّقا  سلما  "أشارظ الروايةن إىل أنَّه من أهل البيِّ تن يالً وجماباً متاماً كق

... واحلسققين هققا  "البّقق  أهقق  منَّققا الققرَّحمن عبققد بققن يققو   "و " البّقق 

نفسققه اَققا ق الققذ  يطتققل بققين انميَّققة، فققال يبطققق مققنهم إال اليسققا ال يطتققل   

فيطتققل بكققلِّ رجققٍل  -أ  السققفيانق  -انميققة ةَاهققم فققم خيققرج رجققٌل مققن بققين 

 .رجلني حتى ال يبطى إال النساء فم خيرج املهد 

وهذا احلسينع رجل مممن عادٌل سيكاُن بني يديقه شقعيب بقن صقاحل، مقا      

افنقان وسقبعان شقهراً،     بني خروجه وبقني أن يسقلِّم اإلمقر لهمقا  املهقد      

وساعتاٍذ خيرج اإلما  الطائم )أرواحنا فداه( وها ما أكدته الرواية التالية َعقن  

 وأعظَقمُ  وأكقرَ ُ  أجَق ُّ  اللق ُ  ققال   أبق بصٍا عقن املقاىل اإلمقاِ  الصَّقادقِ    

، ققققال  قلقققُِّ لقققُه  ُجِعلقققُِّ فقققداكَ   عقققادِلٍ إمقققا ٍ بققق  األر َ يتقققرُكَ أ  مقققن

 فرَجقاً  محمَّقدٍ  أمَّقةُ  يقر   لّ َ محمَّدٍ أبا ياُ  إليِه، قال  فِّخِبرنق  ا أسرتي

 ينقَقققرِ  حت ققق  مُلققق ٌ - أ  بقققين العبَّقققاِس - فققق  ٍ بنققق ِ لولَقققدِ دا َ مقققا أبقققداً

 بقققالتُّق  يُشقققّرُ البّققق ِ  أهققق َ من قققا برَجُققق ٍ محمَّقققدٍ ألمَّقققةِ اللققق ُ أتقققاحَ مُلكُهُقققم 

 باسققمِ ِ ألعرِفُقق ُ إ  قق  واللقق ِ الرُّشقق   حُكمِقق ِ فقق  يأخققذُ وال بالهُققد  ويَعمَقق ُ

 ملققا احلققافِ ُ العققادِلُ  القائِققدُ والشَّققامَتَنيِ اخلققالِ ذو يأتّنققا ثققمَّ أبّقق ِ  واسققمِ
وظُلمقققاً  جقققوْراً اليُج قققارُ مألَهقققا كمقققا وقِسقققناً عقققدالً ميألُهقققا اسقققتُودِعَ 

 (1) ،
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ُحكُْمه مثاليقاً  فهذا احلسينع رجٌل صاحٌل حيكم حبسب الظاهر يف إيران،ويكاُن 

 يعمقق  ..   بطرينققة قققال اإلمققا  وعلققى نهققج اإلئمققة الوققاهرين

ويطصققد بققذ  اخلققال اإلمققا  احل َّققة بققن        اخلققال  ذو يأتّنققا ثققمَّ  بققالتق ..

 عن أبق بصٍا عن اإلماِ  أبق جعفٍر (1) .. وُيميُِّدها ما وَرداحلسن

 ثققق ث  واحقققدةٌ  تسْققق   الس قققننيِ: مقققن وتقققرٍ فققق  الققققائِمُ يققققو ُ ققققال  

 بنققققو ميلِقققق ُ ثققققمَّ مُلكُهُققققم  ذَهَقققق،َ أمَّّققققةَ بنققققو أختَلَيَقققق  إذا وقققققال خمْقققق . 

 حت قق  العققّْ ِ مققنَ ووضققارةٍ املُلْقق ِ  مققنَ عُنيُققوا ٍ فقق  يَالققو َ فقق  العبَّققا ِ 

 الشَّقر ِ  أهق ُ  وأختلَق َ  مُلكُهُم  ذَهَ،َ اختلَيوا( )فإذا بّنَهُم  فّما يختَلِيوا

 بهِقم  ميقرُّ  ممَّقا  شقديدٌ   حُهْقدٌ َ النَّقا   ويلقق   القِبْلَةِ  وأه ُ  عَم الغرْ ِ وأه ُ

 فقإذا  السَّقما،ِ   مقنَ  مُنقادٍ  ينادي حت   احلالِ بتل َ يَالو َ ف  اخلوفِ  منَ

 يُبققايِ ُ واملقققا ِ  الققرُّكْنِ بققنيَ إلّقق ِ أ ظُققرُ لكققأ    فواللقق ِ النَّيْققرُ  فققالنَّيْرُ  ققاد 

 إ َّقق ُ أمقا  السَّققما،ِ. مقنَ  جديققدٍ  وسُقلنا ٍ  جديققدٍ  وكتقا ٍ  جديققدٍ بقأمْرٍ  النَّقا َ 

 .                ميوتَ حت   أبداً رايَةٌ ل ُ يُرَدُّ ال

ُِ      لعلَّه ها املطصاد  فهذا الطائُد احلسينع      برجٍل مقن أهقل ققم  ؛ فهقا املنقاِي

بثاَرِتِه علقى النظقا  احلقاكم يف بمانقه، أو الثقائر علقى        لطياِ  اإلماِ  املهد ِّ

، وال يكققان ذلقق  إال  بعققَد  املنققاوئني إلهققل بيققِّ العصققمة والوهققارة  

سطاِ  الدَّولَِة العبَّاسيَِّة الثَّاِنَيِة الت ال بالِّ  كم يف بالد احل قاب والشقا ،أو   
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كم العقراق مسقتطبالً،   الت  كُم حالياً يف العراق بطيادة اإلكراد أو الت قد  

ولققققيَس املققققراد مققققن الدولققققة العباسققققيَّة اإلوىل تلقققق  الققققت أبققققادظ أئمتنققققا    

الذ  ادَّعى ( 1) وانطرضِّ كما تاهََّم العالمةن الشَّيُخ الفتالو  املوهرين

ادَّعى أنَّ الرجقل الطمقّق سقيحكُم قبقَل خقروِج الدولقة العباسقيَّة الثانيقة، وققد          

صّدا  حسني يف العراق، وَفمَّةَ قرينةمب واِضحةمب  يبَّطَها على اخلميين وقيامِه ضدَّ

يف خَبققِر أبققق بصققا املتطققدِّ  ُتشققُا إىل أنَّ ِقيققاَ  هققذا الرَُّجققِل ال يكققاُن إال بعققَد     

انِطققراِض حكققِم بققين العبَّققاِس بشققكٍل أبققد و، فققمَّ مباشققرةً يققِّتق هققذا الرَُّجققُل، 

ا كقاَن مقا َذكَقَرُه أخانقا     ، فلق وعلى ضاِء ذل َ خيرُج اإلماُ  املهد ع املاعاد

الشَّققيُخ الفققتالو  صققحيحاً ملققا كققاَن النِطراِضققِهم أ ع معنققىل ُيققْذكَر باعتبققار أنَّ    

انطراضهم يستل ُ  خروَج احلسيّن مباشقرةً، وهقا أمقٌر   حيصقل بعقد خقروج       

اخلميين مباشرةً، م  أن السيِّد اخلميين حسيينع النسقب كمقا يطالقان،وليس    

املطصاُد بَبين العّباِس اإلواِئِل منُهم لكان ينبغق جمقء قرينة  حسنيَّاً؛ ولا كاَن

هكققذا    ..حتققى  لفظيَّققة تققدُل علققى املولققا ؛ أ   لكققان قققال اإلمققا   

ينطرض ملكهم اإلول  ، وحيث   يفعل ذل ، دل ذلق  علقى أنَّ املطصقاد    

هققا انطققراُض حكمهققم الثققانق، فققاالنِطراُض ُيحَمققُل علققى آِخققِر َمِلققٍ  مققنهم     

، يف حقنِي أنَّ اإلواِئقَل ملعقا انطَقَرَض     املنطاِرُن انطراُضُه لظهاِر اإلماِ  املهقد ِّ و

، بل حكَماا من جديٍد يف بقالِد العقَرِ  ال سقيَّما     ُملكنُهم   يظَهِر اإلماُ 
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يف احِل ققاِب وِبققالِد الشَّققاِ  يف الطققرن العشققرين واحلققاد  والعشققرين، أو سققاف   

اإلرج  أنَّهقم ملقاك الاهابيقة وحكامهقا يف     حيكمان قبقل رهقاره الشقريف،و   

بقالد احل قاب كالسققعادية وقوقر وبطيققة بلقدان اخللقيج وبققالد الشقا  كفلسققوني       

واإلردن ولبنققان؛ ويشققهد ملققا ذكرنققا مققن أنَّ لققبين العبققاس دولتني،واحققدة       

انطرضِّ،وأنخرى   تنطرض، بل هق بوياة احلركة وها ما أشار إليه خقُ     

  حممَّد بن الفضيل عن أبيه عقن اإلمقا  أبقق جعفقر    تفسا الطمق   يف خ 

قال  قلُِّ له  جعلُِّ فداك، بلغنا أنَّ آلِل جعفر رايةً وآلل العباس رايتني.. 

 فلقّ َ  جعيقر  آلُ أم قا    فَهل انتهى إليق َ َمقن ِعلْقِم ذلق َ شققٌءا ققال      

 فّق ِ  يُقر بقو َ  مُبنَئقاً  مُلكقاً  لهُقم  فقإ َّ  العب قا ِ  آلُ وأم قا  ش ،ٍ  إل  وال بش ،ٍ

 حت ق   يسقّرٌ   فّق ِ  لقّ َ  عسّرٌ وسُلنا ُهُم القري،َ  فّ ِ ويُباعِدو َ البعّدَ 

 مُنقادٍ  لهُقم  يبقق   ال صقّحةً  فّهِم صِّْحَ عِقابَ ُ  وأمِنوا الل ِ  مَكْرَ أمِنوا إذا

َّ..  اللق ِ  ققولُ  وهقو  يسمَعُهُم  وال يجمَعُهُم  و 
َ
َخَ ِتَّٱۡۡل

َ
َّإَِا َّٓأ ن ز ۡخر َفَهاََّحَّت 

ي َنۡتَّ  . (1) .. اآلية  ٢٤... َوٱز 

وُيمكُِّد مدَّعانا مقن أنَّ املنقراَد بالرَُّجقِل الطمِّققِّ هقا احلسقينع مقا وَرَد عقن ابقِن          

ياووٍس يف   املالحم   نطاًل عن نعيٍم بإسقناِدِه عقن أبقق َيعقةَ عقن أبقق قبيقٍل        

ةَ فال ُيبطق منهم إال اليسَا ال قال    ميل ن رُجٌل من بين هاشٍم فيطتُل بين أميَّ
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يطُتُل ةَاُهم، فمَّ خيرُج رُجٌل من بين أميَّةَ، فيطُتل بكقلِّ رُجقٍل رُجلَْيِن،حّتقى    

 .(1) ال يبطى إال النِّساَء فمَّ خيرُج املهد ع  

روايققة ابققن يققاووس همققا  اَققا قع  يف الققااردَين الققرَُّجلَنِي بهققذين واملنققراُد

فيانقع، وكالُهمققا َيظهققراِن علققى السَّققاحِة السِّياسققيَِّة يف إيققراَن      احلَسققينع والسعقق 

والشَّاِ ... فاَا قع حيمُل السيَف على عاتطه مثانيةَ أشهر، كما أنَّ السفيانقَّ 

حيمُل سيفَُه على الشيعة قرابة تسعة أشهر ،فقمَّ خيقرُج اإلمقاُ  بطيقةن اهلِل املهقد ع      

 على عاتطه مثانية شهاٍر أيضاً. )صلااظ ربق عليه( فيحمُل سيفَه

وُيمكُِّد أيضاً من أنَّ اَا قَّ ها احلسقينع مقا رواُه ابقُن يقاووٍس يف البقا       

الثانق والثالفني بعقد املاقة عقن نعقيٍم بإسقناِدِه إىل اَقْيِم بقِن عبقِد القرَّمحِن أنَّقُه           

اهلِل اإلمقاِ   أ  قبقَل ح َّقِة    - قبلَ ُ ويخر ُ ...يطاُل   مِسَ  اإلماَ  علّياً

 عاتِقِ ِ عل  السَّّ َ ويحمِ ُ الشَّر ِ بأه ِ بّتِ ِ أه ِ من رجُ ٌ - املهد ِّ

 حت ققق  يبلُغُققق ُ فقق   املققققدِ ِ بّقق ِ  إلققق  ويتوجَّقق ُ  ويُمث ققق ُ يقتُقق ُ  أشقققهُرٍ ثما َّققةَ 

ميوت 
 قِبَق ِ  مِقن  الس قودُ  الرَّايقاتُ  جت ،ُ أيضاً قال   .. وعن الن ِّ(2) 
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 ولقو  فُّبقايِعْهُم  فلّقأتِهِم  بهِقم  سقمٍ َ  فمَن احلديدِ  زُبُرِ قلوبَهُم كأ َّ املشر ِ 

 . (1) الثَّل ِ عل  حبْواً

عق ة  وال  هذه الرِّوايةن قق على فرض صحتها لكانهقا مقن مصقادر املخقالفني    

 ُتْحَمُل على رايَتني ال فالَث َما    ا رواه املخالفان قق

لصحِة انوباق خروِجِه من  املهد ع املاعاد ( رايةن اإلما اإلوىل ُ)الراية

 مكَّةَ املكرَّمة الت هق مبدأ شروق الشمس فهق أول بالد املشرق العربق.

 رايةن اليمانقِّ أو احلسينِّ املتاخم رهاُرُه لظهار اإلما  بطيَّقة  )الراية الثانية(

َرةً لروايقِة  ، فعلقى هقذا االحتمقال تكقاُن الروايقةن املتطدِّمقة مفسِّق       اهلل املهد ِّ

الرَُّجِل الطمقِّ، وهق ال ش َّ تنوبُ  على احلسقينِّ، حّتقى علقى مبنقى الشَّقيِخ      

الفتالو  العذ  يرى أنَّ قّم هق إيراُن كلُّهقا ولقيَس مدينقةً صقغاةً بقنَي كاشقاَن       

ويهران كما ها اعتطادنا يبطاً للم م  عليه بقني أصقحابنا مجيعقاً، فخقروُج     

عين خروَج رُجٍل من إيراَن يف نفِس سنة خروج اإلما  املهدّ  الرَُّجِل الطمِّقِّ ي

املنَتظَر)سال  اهلل عليه(، وَذا ِ ُب محْلنها على ةِا اخلميينِّ قوعقاً إلمقرين   

 ال فالَث َما أيضاً 

  إنَّ الرجقققل الطمقققّق حسقققيّن النسقققب حبسقققب الظقققاهر،    )اإلمقققر اإلول(

قققق كمققا يطالققان قققق  إىل اإلمققا  واخلمققيينِّ حسققييّن  النسققب مققن حيققث انتسققابه 

.. هذا بناءل على أنَّه من ذريقة  الذ  ها حفيد اإلما  احلسني الكارم
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آل حممققققد )سققققال  اهلل علققققيهم(، وأمَّققققا بنققققاءل علققققى عققققد  سققققيادته واقعققققاً  

 وفباتاً،فيسطط االستدالل بالرواية على املدَّعى من اإلصل.

ر اإلمققا  الطققائم احل َّققة بققن   أنَّ احلسققينَّ خيققرج قبققَل رهققا)اإلمققر الثققانق(

بعقققاٍ  واحقققٍد،وعلى وجقققه التِّكيقققد يف سقققنة رهقققار    اإلمقققا  احلسقققن

السققفيانقِّ،وأين هققذا مققن رهققار اخلمققييّن علققى السَّققاحِة السياسققيَّة منققذ العققا  

  ، فم رحيله من هذا العا  منذ عشراظ السنني..ا!!.1965

لقق  الثمانينققاظ منَّققا وقققد وقققف أتبققاُع اخلمققيين املتح بققان اللبنققانيان يف مو 

ماقَف املستنكرين علينا ملَّا أنكرنا دعااهم بِّنَّ اخلميين ها اخلراسقانق..وهذا  

ديققدن اجلهققالء واسققتكبارهم عققن اخلضققاع للحقق ِّ والبخققاع للحطيطققة إلجققل   

 مصاحلهم الشخصيَّة..!!.

إن احلسينَّ قق كما تصفه اإلخبار الشريفة قق رجٌل شديُد الاالء تنبيه هام:

وال اءة من أعقدائهم، فلخروجقه علقى أعقداء آل      اده الواهرينإلجد

له خلفية دينية مذهبّية، وال ُيطقارُن باخلراسقانقِّ اإلققل منقه والءل      حممد

إلهل بيِّ النباة والاالية، والقذ  ال خيقرج منتطمقاً مقن أعقداء آل حممقد،بل       

خروجه له خلفية سياسّية حمضة تبتين على منهج الاحدة بني الشقيعة والسقنَّة   

يققة والقق اءة مققن وتققذويب الفققاارق املذهبيَّققة وتسققوي  مفهققا  اإلمامققة والاال 

 أعداء آل حممَّد )عليهم السال (..!!
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  عققدُ  صققحَِّة توبيققِ  الرِّوايققِة علققى اخلمققيين  يتَِّضققُ  مققن خققالِل مققا تطققدَّ َ 

 ملنخالَفَِتها للرِّواياِظ اآلِنفَِة الذِّكِر وللطرائن الت أشرنا إليها آنفاً...

ن باِ  توبيِ  املفهقاِ   ( توبيُ  الرِّوايِة على اخلميينِّ ها م الاجه الثالث) 

العا  على الشعبهِة املصداقيَِّة وها ةقُا جقاِئٍ  عنقَد أكثقِر اإلصقالّينَي، فالشعقبهةن       

املصداقيَّةن هقَق الشَّق ُّ يف دخقاِل فقرٍد مقن أفقراِد العقا ِّ يف اخلقاةِّ مق  وضقاِ            

مفهققاِ  اخلققاة،لكنَّ اإلمجققاَل مققن جهققِة املصققداِق؛ أ   الفققرِد اخلققارجقِّ     

شَتَبه... فداللَةن اللَّفِظ من حيُث املفهاِ  واِضقَحةمب وال إمجقاَل فيهقا،ومفهاُ     املن

اخلققاةِّ واِضققٌ ،وإنَّما وقََققَ  الشَّقق ُّ يف انوبققاِق املعنققى علققى بعققِض مصققاديِطِه   

وأفققراِدِه، مققن هنققا عبَّققروا عنهققا بالشعققبَهِة يف امِلصققداِق، إلنَّ االلِتبققاَس هققا يف    

املصققداِق املعققيَّن وهققا  مشققكاك، واملشققكاك حبكققم      انِوبققاِق املفهققاِ  علققى   

أكرْ  العلماَء  ،وش َّ العبُد بِّنَّ بيداً  اجملهال...ومثلاا لُه بطاِل السيِّد لعبده  

عققاٌ  أو الا فمفهققاُ  العققاِلِم واِضققٌ ، لكققنَّ تعققينَي ِمصققداِق العققاِلِم وقققَ  فيققِه  

ِه، فال  اب قق واحلقال هقذه ققق    الشَّ ُّ بسبِب عدِ  االيِّالِع على أحااِلِه ورروِف

التمس  بعما  مفها    العلماء  عند الش  يف كقان بيقٍد مقن العلمقاء، إلن     

املولقققققا  يف التمسققققق  بالعقققققا  أن تكقققققان أفقققققراده ومصقققققاديطه واضقققققحة 

 ومعلامة،وهق مفطادة يف الَبني.

ققق   وَماِرُد الرِّوايِة قق على فرض صحة صدورها من اإلئمة املوهرين

من هذا الطبيل؛ إلنَّ املفهاَ  واِضٌ  وها قياُ  رُجٍل من ققم يقدعا النَّقاَس إىل    
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احل ِّ، لكنَّ الش َّ إنَّما ها يف تعينَي ِمصقداِقِه وهقل هقا اخلمقيين أو فقرٌد آخقُر       

ةاُه، فُهنا ُشبَهةمب يف تعينِي امِلصداِق، فال  اُب قق واحلاُل هذِه قق أْن يطقاَل قائقٌل   

... نعقم لقا َفمَّقةَ ققراِئَن     (1)مقيينَّ هقا ذاكَ الرَُّجقُل العقذ  قَصقَدْتُه الرِّواَيقةن      بِّنَّ اخل

واِضَحةَ تميُِّد هذا لكنّنا أَخْذنا ِبها ولكنَّها مفطاَدة، فيسططن االسِتدالُل بالرِّوايِة 

من هنا       الشقيخ املنتظقر  يف كتابقه  دراسقاظ يف واليقة      على املندَّعى...

وبيقق  الروايققة علققى اخلمققيين، بققل جعلققه مققن بققا  االحتمققال،     الفطيققه  يف ت

فطال   وحيتمل انوباق مفاد هذه اإلخبار قق ومنها خ  رجقل مقن أهقل ققم ققق      

 .  (2)على الثارة اإلسالمية اإليرانية..

بالرةم من أن الشيخ حسني املنتظر  من أكابر علماء والية الفطيقه العامقة   

صفاً باحلكم على الدولة الت كان لقه الفضقل يف   واملنظِّرين َا،إال أنه كان من

تثبيِّ دعائمها وركائ ها الفكرية والسياسية،و   امل سقّيَده اخلمقيين إبقان    

 تصنيفه لكتابه  دراساظ يف والية الفطيه  خبالف ةاه من كّتا  النظا !!.

فعلققى فققْرِض إنَّ ذيققَل الرِّوايققِة ُمقق داٌن بالعاِقَبققِة للمققتَّطنَي، ( الاجققه الرابقق )    

التسليم بِّنَّ الرِّوايةَ خاصَّةمب  باخلميين وأتباِعِه فإنَّها تكِشقُف عقن حطيطقٍة هامَّقٍة     

مفاُدهققا أنَُّهققم وإن كققاناا يف بداَيققِة  ققرعِكِهم علققى خققٍا وهققدىل إال أنَّ أكثققَرُهم  

ساَف ينحِرُف حنقا السعقطاِ  العطاِئقد ِّ واإلخالقققِّ والفطهقق، وال ين قا إال       

                                                 
(1)

أول من طبّق الرواية على الخميني هو الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه "الخميني والدولة اإلسالمية ص   

م"، وهو اشتباه محض وتسرع في الحكم والتطبيق وجهل  1979ط دار العلم للماليين الطبعة األولى عام  38

 بعالمات الظهور ورجاله البارزين على ساحته في سنة الظهور الشريف.
(2)

 .239ص  1راجع" دراسات في والية الفقيه" ج   
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حبيقُث ال يقَرْوَن ةاُهقم يف     التعطى العذيَن متسَّكاا حبْبقِل أهقِل البيقِِّ   أهُل 

؛ بدليِل أنَّ أهَل )صلااُظ ربق عليهم أمجعقني( الدَّاِر دّياراً، وال ُيباِيعاَن إال آَل حممٍَّد 

التَّطاى هم شيعةن أمِا املممننَي )صلااُظ اهلل عليه وآله( وهم قليٌل، ونادرون 

 الك يِّ اإلمحر...جداً كندرة 

إنَّ الرِّوايةَ املتطدِّمة ِلَساُنها كشَف النعفاِس العت   ولن َيْثُبَِّ علقى  وباجلملة:

احلققق ِّ مقققنهم إال املنتَّطقققاَن، فاإلعمقققاُل خبااِتيِمهقققا ولقققيَس ُ طقققدِّماِتها، فقققذل   

َد إىل يف بدايققِة ُعُمققِره لكنَّققُه أخلَقق السَّققامر ع كققاَن مققن أوليققاِء الققنَّ ِّ ماسققى

اإلرِض واتََّبق  هقااُه فصققاَر مقن أهققِل الّنقاِر، وذاك بلَعققُم بقن بققاعارا كقاَن مققن       

محَلَِة االسِم اإلعظَِم لكنَُّه ملَا أخلََد إىل هااُه، صاَر من املمساخنَي على هياقِة  

 الكلِب...فهل على جبني ةاه حصانة يا أولق اإللبا ..!ا.

لاجقه الرابق ، فقإن روايقةَ الرَُّجقِل      (  بعد ضمِّ ما ورد يف االاجه اخلامس)

عن اإلمقاِ  أمقِا املقممننَي     (1)الطمقِّ ال ختتلف بوبيعتها عن روايِة ابن ياووس

 الس قققودَ الرَّايقققاتِ رأيقققتُمُ إذا")عليقققه وآلقققه أفضقققل الصقققالة والسقققال ( ققققال   

 ال صِقققغارٌ ققققو ٌ يظهَقققرُ ثقققمَّ  وأرجُلَكُقققم أيقققديكُم حتر كقققوا وال األر َ فقققالََموا
 وال بعهققققدٍ ييققققو َ ال  الدَّولققققةِ أصققققحا ُ احلديققققدِ كَُبُققققرِ قلققققوبُهُم لهُققققم  يُ بَقققق ُ

 و سَقققبُهُم الكنققق  أسقققمامهُم أهلِققق ِ  مقققن ولّسقققوا احلققق   إلققق  يقققدعو َ مّثقققا ٍ 

                                                 
(1)

 : ابن طاووس/ المرحم والفتن؛ الباب الخامس والثالثون.  
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 حت قق  الن سققا،ِ كشققعورِ مُرخققاةٌ   شققعورُهُم[ لعلَّهققا تصققحيف  قققرى   ] الغققري

 ." يشا،ُ مَن احل َّ الل ُ يُ ت  ثمَّ بّنَهُم فّما يختَلِيوا

حتمققاالظ كمققا َيفَْعققُل ةُانا،فققإنَّ صققدَر  وإذا مسحنققا إلنفسققنا العمققَل باال

حمتملقققةن الدَّاللَقققة علقققى افنقققتني مقققن     السقققود.. الرايقققات رأيقققتم إذا  الرِّواَيقققةن 

 الراياظ 

  هق رايةن تنظيم الطاعدة السيّن السلفّق،ومن أبرب فروعه (الراية اإلوىل)

 القذ  امتقدظ آفاقنقُه يف    والنصقرة  انبثطِّ منه ها تنظيم داعقش  اإلجرامية الت

وها تنظيم يطا  على مبدأ قتقل  ،و ال لبنان العراق وساريا وليبيا وأفريطيا

شقرعاً؛   مباحقاً  همأعراِضق  الشيعة والنصارى والتمثيل بهم،ويقرى اةتصقا َ  

وتنظيم الطاعدة معاٍد للنظا  اإليرانق يف عطيدته الشيعية إال أنَّه متااف  معه يف 

، وققد تعقايف النظقا  اإليرانقق مق  أسقامة بقن        سياسته ضد الساسة الغقربيني 

 .  الدن، فاحتضن أوالده يف إيران وهيِّ َم سبل الراحة واحلماية

يران،حيث تنوب  عليه الصفاظ املتطّدمقة   النِّظاُ  احلالقع يف إ(الراية الثانية)   

يف الروايقققة؛ككانهم أصقققحا  الدولقققة، ورايقققاتهم سقققاداء،وقلابهم ك بقققر 

احلديد،ويققدعان إىل احلقق  وليسققاا مققن أهلققه؛ذل  إلنهققم ختلققاا عققن مبققدأ    

القق اءة مققن أعققداء آل حممَّققد كِّعمققدة السققطيفة وأنصققارهم إىل يامنققا هققذا،      

 لرمقاب ققادة السقطيفة، بقل إن قائقدهم ققد       فصاروا حياربان املقاالني املبغضقني  

صقدَّر الفتققاوى حبرمققة التعققرعض َقم ال سققيَّما عائشققة،وكانِّ بدايققة  ققركهم   
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بشعارهم الوايلة إبان احلر  العراقية،وقد انطسقماا إىل صقفني  إصقالحق    

ومتشدد،والن اع بينهما عظيٌم..وهق رايةمب ليس فيها ما يدل على املدي ، بقل  

 خرجق   إذا ققال    بقدليل مقا ورد عقن رسقال اهلل     الظاهر هقا العكقس  

 . كير وآخرها ض لة وأوسنها فتنة أولها فإ َّ السود الرايات

والق اءة مقن أعقدائهم، فهقق      نعم؛ آخرها كفٌر باالية أهل البيقِّ 

شققبيهة برايققة بققين العبققاس حيققث كققان أولنهققا فتنققةً وأوسققونها ضققاللةً وآخُرهققا  

كفراً، وها ما أكدته رواية ابن ياووس بإسناده عن نعيم عقن عبقد الطقدوس    

عن سعيد بن سقنان عقن أبقق ال اهريقة عقن حذيفقة بقن اليمقان ققال    خيقرج           

وهققا أبعققد النققاس مققنهم، ينصققب     رجققٌل مققن املشققرق يققدعا إىل آل حممققٍد،  

عالمقاظ سققاداء؛ أوَققا نصققر وآخرهققا كفقر، يتبعققه خشققارة  العققر  وسققفلة   

املاالق والعبيقد االبقاق ومقراق اآلفقاق، سقيماهم السقااد، وديقنهم الشقرك،         

وأكثرهم اجلدع، قلقِّ  ومقا اجلقدع ا ققال  الطلقف، فقم ققال حذيفقة البقن          

ث بقه  عبقد اهلل   ولكقن أحقدِّ    عمر   لسِّ مدركه يا أبا عبد الرمحن ، فطقال 

، يهل  فيها صري  العقر    ل  الدين ،دعى احلالطة  فتنة ُتبعد ،قال ْنَم

 ." (1)، وتن لق عن أقل من الطليلاملاالق وأصحا  الكناب والفطهاء وصاحل

                                                 
(1)

. ومعنى الخشارة: الرديء من كّل شيء؛ والقلف: 36ص 38أُنظر)المالحم والفتن( البن طاووس باب   

اآلفاق من بالد العرب والعجم، وفيهم جمع أقلف وهو غير المختون، وأغلب من يتبع هذه الراية هم من شذاذ 

 نصارى ومخالفون ودروز وعلويون وفساق الشيعة وظلمتهم. 
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عبقد الطقدوس عقن     ومن الااض  أنَّ الرَّاية الثانية أكثر انوباقاً على روايقة  

اليمققانق، وذلقق  إلن الرَّايققة اإلوىل قققق داعققش    حذيفققة سققعيد بققن سققنان عققن 

والطاعقدة قققق   تققدُع إىل آل حممققد أبققداً، بقل اإليرانيققان هققم مققن دعققاا إىل آل   

حممققد، ومققن فققمَّ بققدأوا بطتققل شققيعتهم املعارضققني لطققادة نظققامهم يف وقتنققا        

احلاضر، ومن   يطتلاه، شهروا به يف البالد وهتكاه علقى رؤوس اإلشقهاد   

 راً...!.بهتاناً وبو

  فإننا   نلحقظ يف هقذه الرايقة السقاداء بكقال شقطيها ققق ال        وبناًء على ما تقدَّم  

ل سيَّما الرايقة الثانيةققق سقاى رلقم املقاالني مقن العلمقاء وأهقل التطقاى، إلجق          

وشقااهدنا علقى ذلق  كقثاة جقداً يضقي        مصلحة املخالفني والاحقدة معهم، 

ذلقق ، فسققاف نققذكرها واحققدةً تلققا   اجملققال بققذكرها،وإْن دعتنققا احلاجققةن إىل   

 اإلنخرى بإذن اهلل تعاىل.

 اإليراُد التَّفصيليُّ على األموِر األربعِة املتقدِّمِة اليت اعتمدها احملرِّف:
لطد اعتمد احملرُِّف على أماٍر أربعة إلفباظ دعااه امل يَّفة،وها حنن نذكرها 

   اإليراد على كلِّ واحدٍة منها.تباعاً م

 أهق ِ  مقن  رجق ٌ  وبنَي    رُجٌل من قم  (  إنَّ احملرَِّف فرََّق بنَي لَّواإل ُ)اإلمر

؛ حيُث عدَّ  اخلميينَّ من قمو ولقيَس مقن أهقِل ققّم؛ إلنَّ أصقلَُه مقن قريقِة          ققم 

ُخَمني، لُيثِبَِّ أنَّ الرِّوايَة منوِبطَقةمب عليقِه دوَن سقااه، بنقاءل علقى تفسقا الشقيخ        

 لِّ إيران...!.الفتالو  ملفها  قم الشامل لك
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 يرد عليه بثالثة وجوٍه هي اآلتية:  
 رجقق ٌ "إنَّ املاجققاَد يف نسققَخِة البحاِر،يبعققة دار الافققاء )الاجققه اإلول(  

؛  فعلققى مبنققى التَّفِرقَققِة العققذ  سققاَر عليققِه احملققرُِّف تَبعققاً للشَّققيِخ " ققم  أهقق ِ مقن 

ُيحَتَمُل حيناٍذ أن يكاَن اخلميينع مصقداقَها، لكنَّنقا ذكرنقا يف القردِّ       (1)الفتالو 

اإلمجالق بِّنَّ هذا منفقق  باإلْصقِل املاضقاعق املنْحكَم،وذلق  لاجقاِد ققراِئَن       

دلَِّّ على عدِ  انِوباِق اخلميينِّ على الرِّوايِة، وعقدِ  انوبقاق ققّم علقى عامقة      

 البالد اإليرانية.

نَّ االحِتماالِظ ُمتساوَيةمب بنَي وقاِع الرِّوايِة على اخلمقيين    إ)الاجه الثانق(

وعلى ةاِه، فتوبيطنها على اخلميينِّ قق من دوِن قرينٍة قوعيٍَّة تدلع على ذل َ ققق  

يكاُن ترجيحاً بال ُمَرجٍِّ  ملنساواِة احِتماِل كاِنِه الرَُّجَل الطنمِّقَّ م  ةِاِه  َّن قد 

 ايِة، وعند االحتماِل يبوُل اإلستدالُل على املدَّعى.ينوَِبُ  على الرِّو

 مقن  رج ٌ"  و "رُجٌل من قم  " إنَّ التَّفِرقَةَ املندَّعاِة بنَي )الاجه الثالث( 

 ققم  أهق ِ  مقن  رجق ٌ  "ُتخِرُج الرَُّجَل من ُسكعاِن قمو، إذ َمفاُد اجلملَِة  " ققم  أه ِ

أنَّ هذا الرَُّجَل ساَف خيُرُج من مكاِن آخَر ولقيَس مقن ققم، وذلق  للتفرققة       "

فرجٌل من ققمو؛   "؛ ققم  أه ِ من رج ٌ "وبني  "رجٌل من قم  "بني مجلت 

أ   أن أصله من قمو، فكانه من قمو ال يستل ُ  خروَجُه منهقا، بقل ققد خيقرج     

عند انوالقته، يف حقني أنَّ   من مدينٍة ةِاها، فها قمّق لكنَّه ليس من سكانها

                                                 
(1)

 .69رايات الهدى والضالل ص   
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اخلميينَّ خرج من مدينة قم يف ستيناظ الطرن العشرين، والرِّواَيقةن علقى َمبنقى    

الشيخ الفتالو  أعّم من كان الرجل من مدينة قم العلميَّقة باعتبقار أن إيقران    

كلَّها قمَّ، وها ُخلْف كان خروج الرجل من قم، إذ املتعيَّن من خروجه هقا  

 "ققم   "ن املدن اإليرانيَّة؛ حيث إنَّ املتبقادر عنقد إيقالق لفقظ     قم ال سااها م

ها مدينة قم وليس مدينة أنخرى ةاهقا، فيتعقيَّن كانهقا ققم املشقهارة بكثقرة       

علمائها، وبهقذا ال يقتمع مقا ذهقَب إليقِه الشَّقيُخ الفقتالو  القذ  أضقاف كلمقة           

ثقر عليهقا،    خيرج  إىل كلمقة  رجقل  ولعلَّهقا ماجقادة يف نسقخة أخقرى   نع      

كان اإلجدر بالشيخ الفتالو  أن يثبتهقا يف هقامش كتابقه، فمقن دون كلمقة        

خيرج   تكان الرواية أعمَّ من كان اخلقروج مقن نفقس مدينقة ققم... وحنقن ال       

نلا  الشيخ الفتالو   طدار ما نلا  الشيخ مغنية الذ  كان أول من ادَّعى يف 

 اخلمييّن ها الرجل الطمّق..!.  بِّنَّ "اخلميينع والدولة اإلسالميَّة  "كتابه 

، فقال تقدالن   وبناءل على كال النسختني اللقَتني اعتمقدهما الشقيخ الفقتالو         

وذل  لعققد  تققافر املعويققاظ املاضققاعيَّة يف شققخص اخلمققيين   علققى مققدَّعاه؛

حبيث يكان الرجَل الذ  سيخرج من قم يف سنة رهار اإلما  الطقائم )سقال    

؛ وأّمققا بنققاءل علققى "رجققل مققن قققم "اهلل عليه(...هققذا كلعققه بنققاء علققى نسققخة  

 فسقاَف يقتمع خقروُج رُجقٍل مقن نفقس       " ققم  أه ِ من رج ٌ "النَّسَخِة احلطيطيَِّة 

ا عَرضقاً  مدينة قم العلميَّة سااٌء أكاَن من سكاِنها اإلصلّينَي أو كاَن سقكُنُه فيهق  

 "وحتى لا قلنا بِّنَّ اجلملَتني  عنى واحٍد باعتبار أنَّ  وإلجِل  صيِل العلاِ ،
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فقال تقدالن علقى مولقاِ       " ققم  أهق ِ  مقن  رجق ٌ  "هقق نفقس    "رجالً من ققم  

الطمق هقا احلسقينع القذ  يصقادُف خروُجقُه يف       املدَّعق ملا أشرنا إليه سابطاً بِّنَّ

عا  الظهار الشريف.. فهذه قرينة قوعيَّة صقارفة عقن املقدَّعى، وليسقِّ أققّل      

 من كانها متساوية االحتماالظ م  ةاها من املعانق املت انسة أو املتخالفة.

نِي خمَتِلفتقا  ويظهُر مَن الّتفِرقَِة العت ذكَرها املنحقرُِّف فقارس الفطيقه أنَّ اجلملَقتَ    

وفطققاً  "أهققل  "املعنققى، لققذا اضققورَّ ِتَبعققاً للشَّققيِ  الفققتالو  أن حيققِذَف كلمققةَ    

حملققذوِر أن يكققاَن الرَُّجققُل املققذكاُر يف الرِّواَيققِة مققن أهققِل قققم اإلصققلّينَي؛ إلنَّ     

اخلمققيين لققيَس مققَن السعققكَّاِن اإلصققلّينَي يف قققم، فققال يتناسققُب حينِاققٍذ وخققروَج  

اَ  الشاه حممَّد رضا بهلا ، فِلكَق ُيثِبَِّ صقحَّةَ خقروِج  اخلمقيين،    اخلميين أيَّ

م  إضافة كلمة  خيرج  علقى فقرِض أنَّهقا     "رُجٌل من قم "اعتَمَد على مجلِة 

فاسقدة  نسَخةمب أخرى للِبحار، ولكنَّ التَّفِرقَةَ العت ماَل إليهقا الشَّقيخ الفقتالو     

 .!ي ةن تاِبَعةمب إلخّس املطدِّماِظ...فالنَّتلألسبا  الت ذكرناها،من أساسها 

  لطد ادَّعى املنَحرُِّف  أنَّ خروَج الرَُّجِل مقن ققمو هقا إلجقِل     الثَّانق( ُ)اإلمر

وهقذا الرَُّجقُل هقا السقيِّد      إقاَمِة دولٍَة إسالميٍَّة ُتمهُِّد لظهقاِر اإلمقاِ  املهقد ِّ   

 اخلميينَّ...

 يرد عليه:  
ليَس مثَّةَ مالَبَمة بنَي خروِج الرَُّجِل من قمو وبقنَي إقاَمقِة الدَّولَقِة اإلسقالميَِّة،     

إذ ربَّما ُيكاُِّن خروُجُه إلجِل اإلمِر باملعروِف والنَّهِق عن املنكِر ولا أّدى ذل َ 
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ُج إىل حرٍ  فكريٍَّة وعطاِئِديٍَّة وحّتى يدويٍَّة ضدَّ الفاِسديَن والفاِسطنَي، فقاخلرو 

أعمع من أن يكاَن إلجِل تِّسيِس حكاَمٍة إسالميٍَّة... وعلى فَرِض أنَّ داللََتها 

موابطة ملا أفاَدُه املنحرُِّف؛ لكنَُّه خقاة  بالسَّقيِِّد احلسقينِّ أو اخلراسقانقِّ اللَّقَذْيِن      

 .يظَهراِن يف سَنِة رهاِر اإلماِ  احل َِّة ابِن احلسِن

نَّ الطاَ  العذيَن خيرجقاَن مق  الرَُّجقِل الطمققِّ     ُف إ  قال احملرِّالثالث( ُ)اإلمر

 .!هُم العذيَن أسَّساا احلَرَس الثَّار َّ...

 وفيه:  
إنَّ كاَنُهم َمن أسََّس احلرَس الثَّار َّ مبين  على صحَِّة توبيِ  الرِّوايقِة علقى   

حسقبما ققدَّمنا ققق فقال     قق  ن  اخلميينِّ وأتباِعِه، و ا أنَّ التَّوبيَ  املذكاَر فيِه فَغقراظٌ 

 !...اللطيط يثُبُِّ ما ادَّعاُه احملرُِّف

سققتدالِل فسققاُد املَلقق وِ  قققق وهققا سققطا ن اال  إذا َفبققَِّ انخققرى صققناعيَّة وبعبققارٍة

الروايقة علقى اخلمقيينِّ     بالرواية مقن أصقلها ققق َفبقَِّ فسقاُد البِمهقا وهقا توبيق         

 وأتباعه.

يشققّدُد علققى أنَّ  ققققرجققٌل مققن أهققل قققم  ققق  مق  التِّكيققِد علققى أنَّ ذيققَل الروايققةِ  

العاقبققةَ إلهققل التطققاى،وهم قليلققان يف كققلِّ عصققٍر ومصققٍر، وال أحققَد يعتطققد  

 أحققداثر  اإليرانقق القذين صققدر مقنهم يف    بتطقاى كقلِّ عناصققِر احلقرس الثققا   

اإلخققاة ضققد اإلصققالحيني ال يطققلع عمققا فعلققه الشققاه بققبعض قققادة         السققنني

 الطقا   هذا املدَّعق بني احلرس الثار  وبقني  در  كيف ربطوال ن !!فارتهم..
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إذ ليس كلع من وافطه على دعاته ها مقن احلقرس    !؟املناصرين للرجل الطمّق

الثار ، بل بعضهم من احلرس، وأكثرهم ال عالقة َم بقاحلرس، فقاخللطن   

 .!باملالبمة دونه خر ن الطتاد...

اخلميينِّ هم أهُل خراساَن وأهُل قم ُ قال احملّرف  إنَّ مجاعةَ اِب َّالر ُاإلمر

العققذيَن ذكَققَرتُهُم الرِّوايققاُظ، وأنَّهققم هققم العققذيَن ُيطيمققاَن دولققةً متهِّققُد لهمققاِ          

 ... املهد ِّ

   وفيه من اخلدش ما يلي:

إنَّ حصققَر املققاالني للخمققييّن قققق الققذين وقفققاا معققه ضققد الشققاَه قققق بسققكاِن       

نَّ احلرَس الثار  مملٌف من عامة خراساِن وأهِل قم،ةُا صحيٍ ؛ وذل  إل

الشعب اإليرانق وليس مقن خراسقان وققم فطقط... فقدعاى أنَّ مجاعَتقُه مقن        

ققق  ال تتماشى م  املسلَِ  العذ  اعتَمقَدُه احملقرُِّف    ،أهِل خراسان وأهل قم فطط

الدال على أنَّ أهَل قم هقم مجيق  اإليقرانيني يف شقرق     تبعاً للشيخ الفتالو  قق 

ها و اَا وجنابها، فِّتبقاَع اخلمقيينِّ أعقمع مقن كقاِنِهم مقن أهقِل        إيران وةرب

ومصققوَلَُ  خراسققاَن خققاة  ُ حافَظَققِة   كققلِّ إيراَن،خراسققان وقققم، فُهققم مققن   

 ...خراسان العت ُدِفَن فيها اإلماُ  الرِّضا

وعلققى فققرض صققحِة روايققاظ الرايققاظ السققاد الكاشققفة عققن أنَّ أصققحاَبها  

إال أنَّ  التَّمهيَد  )أرواحنا فداه وعليه السال (؛ َّة الطائم املهدّ  سيمهِّدون لهما  احلن

أعمع من كاِنِه على حّ ، إذ ربَّما يكاُن املمهُِّد على ضالٍل، فقِّ ع ُحْسقٍن فيقِه    
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وقققققد وَرَد يف اإلخبققققار الشققققريفة عققققن ماالنققققا املعظَّققققم اإلمققققا   ؟!يققققا ُتققققرى

 لهُقققم  خققق  َ ال بقققأقوا ٍ القققد ينَ هقققذا يُ ي قققدُ تعقققال  اللققق َ إ َّ" الصقققادق

 .(1) "منهم  يكو  أ  ولّحذر امرمٌ وج َّ عََّ الل َ فلّت ِ

نعقققققم؛إنَّ مجاعقققققةً مقققققن اإليقققققرانيني بطيقققققادة احلسقققققين وشقققققعيب بقققققن  

صاحل،سققيمهِّدوَن بصققدٍق وإخققالٍة لدولَققِة اإلمققاِ  بطيَّققِة اهلِل املهققد ِّ املنَتظَققر   

)صلااُظ اهلِل عليقه( يف سقنة الظهقار الشقريف، وهقا حق   ال حنيقُد عنقُه، وال         

وصقاا ، إذ   يستل   ذل  أْن يكاَن املمهِّدون قبل خروج احلسين علقى حق و  

التمهيُد قق كما أشرنا أعاله قق أعقمع مقن أن يكقان منحصقراً بقاحملطني، فالفسقاق       

)صلى اهلل عليه وعلى آبائه والصاحلان مجيعهم  هدون لظهار اإلما  احلن َّة الطائم 

 والصاحلان  هقدون بنشقر الفضقيلة   شر الرذيلة،؛ فالفساق  هدون بنالوقاهرين( 

 اُن شاسٌ  والفَْرُق واضٌ  حبمد اهلل تعاىل. ؛ فالبوالصال  والتطاى

 إنَّ الظاهر لنا أنَّ مجاعةَ اخلميينِّ هُم املسقاَدةن  وأمٌر آخُر ينبغق التنبيه إليه

اإلوىل العققت تلحطنهققا املسققاََّدةن الثَّانيققة بطيققادة احلسققيّن الققذ  حيمققل سققيفَه علققى 

الققت عبَّققرظ عنهققا   عاتطققه مثانيققة شققهار،ورايته هققق املشققار إليهققا يف اإلخبققارِ  

باملساَّدِة الثانية،وهق راية هدى، بينما املساََّدة اإلوىل راية ضالل، فطد عطََد 

ابُن يقاووٍس فصقاًل كقاِماًل يف البقاِ  احلقاد  بعقد املائقة مقن كتقاِ    املالحقم           

                                                 

 ، باب من جيوز له مجع العساكر واخلروج هبا إىل اجلهاد.28ص 11( )الوسائل( ج1)
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... ُمضقافاً إىل  (1) والفو   يف ذكِر املسادتني وأنَّ هالكَ اإلوىل علقى يقِد الثَّانيقةِ   

الرَّاياِظ الّساِد نفسها ستخَتِلُف فيمقا بيَنهقا، وهقذا مقا أكََّدتقُه رواَيقةن محعقاد         أنَّ

. وهققا مققا  (2) قققال    إذا اخَتلَققَف أصققحاُ  الّرايققاِظ الّسققاِد فيمققا بيققَنُهم...      

كشفِّ عنه روايةن ابن يقاووس يف  املالحقم والفقو  البقا  الثقامن والقثالفني       

اليمان قال    خيقرج رجقٌل مقن قبقل املشقرق       عن محاد بإسناده إىل حذيفِة بن

يدعا إىل آل حممد وها أبعد الناس منهم، ينصب عالماظ ساداء أوَا نصر 

وآخرهققا كفققر، يتبعققه حثالققة العققر  وسققفلة املققاالق والعبيققد اآلبققاق، مققراق    

 اآلفاق، سيماهم السااد ودينهم الشرك وأكثرهم اجلدع...  .

 

   الكن ى ُالّثالثة ُالعالمة

ٌِ رإلطاايل ل ُ شبارم  اَل احملرُِّف  ق ٌة    ر ٌَِّ  إ الطتَّا ِح ار برى ش َّ ِح ارثَّارث ار الط
 ا   ت م  باادا  رِاا   راع وادُ   ا  ُ  و ثِا  لا ه لل راع اا ترل ش رلقل ا ارِه اراث 

ِح شباارم خاار ال ارنااائلمل رااال  اا م  نم  مالاارا  ل    اإلطااايل ارةَّاااد ل ل ُه لشاا ٌي  ب ااثاحهحمح ا
ِح  لتقل  آرقل إٌ شإمل هحُ   .  ّ اُ  ر ل ط َُِّّ  صّلِ ا

ُة   ا ر َُِّ  فمَّ قال   ابهل األجاد  ح ا  ث  لِ  نَّ ارإَِّّهت م رقح ل ُ   ا نح ونا َّ
ُِ  ارِّتَّاا فل ارناا يح إن كاااُ ا رااع إ اارانم كااار رم ل ارثَّاا ل و   حناااالل نم  إ الطتَّاا ُِو   نَّ اااٌَّ

                                                 

 ئة.، الباب السادس واملا56، وكذا ص55 - 54( راجع )املالحم والفنت( ص1)
 .172نقالً عن كتاب )الفنت( البن محاد ص  151( )رايات اهلدى والضالل( ص2)
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اا ح  ِل األ رااِو   ح ااا لُاحهحم ىاات ح ارِّهاا  و ارّااب   حِّهو األطاار  ّتت م   اا افم اإلطااايل وار َّلىاا
ِل رااع ربِااانم ارّااب   و    جاالتم ا و   ح اااللتح    ااا    اا افم اإلطااايل رإلطااايل رااع ار اارا ل

و  جإِّا     افم اإلطايل ارِّه  و ل ُ  ام ارتها دو  حناالرح  ِل  األُبتافل  اررثسحرل    افم ا
ل ُ وا م شر با    . رِّحَّ ور كبتر  نَّ ،ه لم اإلطايل

 . (1)وراو  اخل  الذ  اعتمده احملرِّف ها عبد اهلل بن الطاسم البول

 يرد عليه بالوجوه اآلتية:    
  لطد ربطَ ذاك احملرُِّف الطاَ  العقذيَن ال يقَدعاَن عقدّواً آلِل    )الاجُه اإلوَّل( 

حممٍَّد إال قَتلاُه بثالفِة قاىل  احلرُس الثَّار ع يف إيراَن، وجيُش مطتدى الصَّدِر 

يف العراِق، وجيُش حسن نصر اهلِل يف لبناَن... يف حنِي أنَّنقا دَرسقنا واِققَ  هقذِه     

الت تسقُا عليهقا،فلم ِدقْدها تنوَِبقُ  علقى الرِّوايقِة        الطاى واملنه ّيةَ السِّياسيَّة

املذكارِة؛ إلنَّ الطاَ  العذيَن ال يَدعاَن عدّواً آلِل حممٍَّد إال قَتلقاُه هقم مجاعقةمب    

ال َيعِرفاَن ساى آِل حممٍَّد مق  بغضقهم الشقديد إلعقداء آل حممَّقد،وال مييلقاَن       

وبراءتيقققة يف آٍن واحقققد، فقققال انفصقققال   إال إىل آِل حممَّقققٍد،فتاجعهاُتُهم والئيَّقققةمب

عنققدهم بققني الااليققة إلهققل البيققِّ )علققيهم السققال ( والقق اءة مققن أعققدائهم     

،فتاجهاتهم الفكريَّة والعطائديَّة ليسِّ وحدويَّة هم  بني القاالء  (لعنهم اهلل)

وبني أعدائه من أعمدة السطيفة أبق بكقر وعمقر بقن     إلما املممنني علقو

 سققن إىل املخققالفني وتعققاد  املققاالني، ال لشقققٍء سققاى     اخلوعققا  وعائشة،

                                                 
(1)

 .206ص  8راجع )الكايف( ج  



235 

 

االصوفاف السياسقق املبقتين علقى املصقاحل الدنيايَّقة والقتحكُّم بالسقلوة؛ يف        

حني تشُا اإلخبار أن املبعافني قبل خروج اإلمقا  الصقاحب )أرواحنقا فقداه(     

 هم قاٌ  عطائديان وعرفقاء متطقان، ياالقان مقن وآىل آَل اهلل تبقارك وتعقاىل،      

ويعققادون أعققداَءهم، وأيققن هققذا مققن احلققرس الثققار  الققذ  يققاالق مققن وااله  

إال  ويعققاد  مققن عققاداه بسياسققته، فققال شققِّن َققم بااليققة أهققل البيققِّ  

 طدار ما هلب َم املصاحل الدنيايَّة وتبسط سلوتهم الطاميَّقة الفارسقيَّة القت    

يهاد وكلع من ال يتغنان بها ويرتِان بِّجمادها... فعدوهم ها فطط أماكا وال

يرى سياستهم، ووليعهم ها كلع من يقاافطهم القرأ َّ حتقى لقا كقان مقن أتبقاع        

ي يققد بققن معاويققة والشققمر بققن ذ  اجلاشققن علققيهم اللعنققة السققرمدّية وهققا مققا  

الفضقققائية  nbnصقققرَّ  بقققه أحقققُد نقققاابهم يف ال ملقققان اللبنقققانق علقققى قنقققاة      

 .!!اللبنانية..

النصاة الشريفة قق لقيَس اليهقاُد فحسقب، بقل مثَّقةَ      فعدوع آِل حممَّد قق بنظر 

َمن هم أشدع عداوةً آلِل حممٍَّد من اليهاِد،وهم املخاِلفان بفطههم وعطائقدهم  

)عليهم السال (،وقد دلَِِّّ اإلخباُر الشَّقريفةن علقى أنَّ النَّااِصقَب     إلهل البيِّ

 .أشدع داَسةً مَن اليهاِد والنَّصارى واجملاس وامللحدين..

والطاُ  العذيَن خيرجاَن يف آخر ال مان لالنتطقاِ  مقَن النَّااِصقِب ال يتاافَطقاَن     

مققَ  املخققاِلفنَي مجلققةً وتفصققيالً،وهذا مققا ال نققراُه يف الطققاى الققثَّالِث املققذكارِة  

أعالُه،فُهققم قققاٌ  َوحققَدِويعاَن مققاِئلاَن إىل النَّااِصققِب،ذاِئدوَن عنُهم،منعمققاَن  
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احلققَرُس الثَّققار ع اإليرانقققع نسَّققَ  مقق  تنظققيِم الطاعققدِة لطتققاِل     عليِهم،فهققا هققا  

اإلمققريكّينَي يف العققراِق، ومااقققُف حقق ِ  اهلِل اللُّبنققانقِّ  الاحَدِويَّققةن مشققهارةمب      

وتطرعبِه إلقيِهم ال ينِكقُرُه إال جاِحقٌد للحطاِئِ ،وكقذا جقيُش مطتقدى الصَّقدِر ققد         

عراِق خالل قتاله لألمريكيني وأباَ  دمقاَء الّشقيعِة   انَتَه َ املطاماِظ املطدَّسِة يف ال

املخققالفنَي لققُه مققَن الطققاى اإلنخققرى وقققاى الشعققريِة واجلققيِش... فضققالً عققن       

 تاجهاته الاحدوّية املشهارة ويف اإلعال  مسوارة...!.

فهل أنَّ الشيعة املخاِلفنَي َذِه الطاى الثَّالِث من أعداِء آِل حممٍَّدا وهل أنَّ 

َد اخلالِف السِّياسقِّ م  هقذِه الطقاى القثَّالِث  عقل املخقالفني َقا يف ِعقداِد        جمرَّ

أعداِء آِل حممٍَّدا أ  أنَّ مفهاَ  الَعداِء ها ال اءةن من أعداء آِل حممٍَّد ا وهل أنَّ 

حركَققةَ أمققٍل العققت قاَتلَهققا حقق ُ  اهلِل يف إقلققيم التفققا  والضققاحية اجلنابيققة يف      

يناظ،وحكم بققالكفر علققى كاادرهققا وأفرادهققا واسققتبا    الثمانينققاظ والتسققع 

حرماتهم يف بياتهم وأبقتهم.. أشّد خوراً من النااصب واحلركقاظ اليسقارية   

الت كان احل   على صلٍ  ووفاق معها ليطف يف وجهها وقتذاك ا وهقل أن  

أعقداٌء   قاى الشعريَِة يف العراِق، والعلماَء الشعرفاءََ اإلتطيقاَء الصقلحاَء يف إيقرانَ   

آلِل حممَّققٍد حّتققى تُُسققَتباَ  دمققاُؤُهم  إْن   ينضققاوا  ققِّ رايققة واليققِة الفطيققه       

فيصبحاا مممنني ويرتف  بالتالق عنهم الطتل أو الطصاةا... نعم، هقذا مقا   

حصل بالفعقل عنقدما ياَّعقاا تلكقم الطقاى باملقال والسقلوة فانطقادظ سلسقةً           

 .!حكَم الدولة العظمى أماكا... للمشياة اإليرانيَّة الواحمة حبكٍم يضاهق
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  إنَّ ما أوَرَدُه املنحرُِّف ُيعدع ت ويراً للحطاِئِ  وتفسااً للخقِ   )الاجه الثانق(

ْوِِلَّ بالرَّأِ  دوَن الرعجاِع إىل الطااِعِد واإلخباِر اإلخرى العت فسََّرِظ اآليقةَ  
 
أ

َّ   
ۡ
فاء، ففقق خَبقِر ِحمقراَن عقن     وأصقحاُبُه الشقر   بقِّنَُّهُم الطقاِئمُ    َشِديد ََّّبَأ

َِاد َّ ققال    اإلماِ  أبق جعفٍر ۡمَِّع ۡثَناََّعلَۡيك  َُ ََّب   
ۡ
ْوِِلَّبَأ

 
َآَّأ   َشمِديد ََّّ َّنل 

 . (1) شديدٍ بأ ٍ أول  وأصحابُ ُ القائِمُ هو قال  

َ  إنَّ خَبققَر ِحمققراَن ُمتعققاِرٌض مقق  خققِ  عبققِد اهلِل بققِن الطاسققِم  لنققا( إن قيققل)

 التَّعاُرِض والتَّعاُدِل ُيمَخُذ بِّيِِّهما ِشانا...البول،وعنَد 

  ليَس َفمَّةَ ُمعاَدلَةمب ومساواةمب بنَي اخلَبَرْيِن؛ ذل  إلنَّ خَبَر عبقَد اهلِل  له( قنلنا)

بِن الطاسِم البوِل العذ  أَخَذ بِه املنحرُِّف قق وهقا لقيَس مقن العلمقاء ققق ال ُيمِكقُن       

عبقِد اهلِل ضقعيٌف سقنداً لقدى مشققهار      خق َ  معاَرَضقُتُه مق  خقِ  ِحمقران؛ إلنَّ    

أعال  اإلمامية بعبد اهلل بن الطاسم، وأكثر الرجاليني   يعالقاا علقى الرجقل    

املققذكار، وَوَصققفاُه باملنغققالق العققذ  ال خققَا فيققِه وال ُيعَتققُد بِروايِتققه... خبققالف  

محققران الثطققة اجلليققل واجملمقق  بققني اإلصققحا  علققى أمانتققه ون اهتققه وصققحة   

 واياته، فكيف ُيطاُس قق حيناٍذ قق الثطةن بغِا الثطِةا!.ر

ِل واا ل ارناساام    "خالصققة اإلقققاال"قققال العالمققة احللققق يف كتابققه    باا ح ا
و  كاااانم   ار  ااارطع طااا   صااا اتل اإلطاااايل ار اااا،مل   اشلالاااعٌّ...   ح ااارملح واربمَااارل

اوا ول ى  ااا ل ارغحاااالةلو ٌ ختااارم رتاااقلو ٌ   ح إمااا ث ورل ا  إاااقلو  رااات م و اااعف ٌ   رااااامح كااابَّ

                                                 
 .80ح 138ص 3( )نور الثقلين( ج1)
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ااامل    "منتهقققى املطقققال ".  وققققال املاِبنقققَدرانق يف   1ُلواااقل... ِل وااا ل ارناسل  بااا ح ا
و كبَّاٌتو َّاُ و  ر      ارغحالةلو ٌ خترم رتاقل ٌ   ح إما ح  َمرل ار م  رمطع ارِّ ر لح واربم

  .(2).ورل ا مإلق...

 م الممح طا م  ٌ طا م ارغحلحا و  اررَّىحارح  سمللمم  إن  ش  ح   يف ماضٍ  آخر  وقاَل رمحه اهلل
 اررَّطعل ط  ار شفل كِّا رع ،م رإا ور

. وكذا احلال يف ترمجة حممَُّد بُن احلَسِن (3)

 .(4)بُن  عان الااِقُ  يف السَّنِد، فإنَّه ضعيٌف أيضاً وفاِسُد املذَهب

  صحي  أنَّ خ  عبد اهلل بن الطاسم ضعيٌف به وبابن ُيطال ْوالتحطي  أن 

 ان؛ بنقاءل علقى املسقل  اإلنصقالق الطائقل حب يقة اخلق  الثطقة، إال أنَّ مثقةَ          

مسلكًا آخقر أخقذ بقه املتطقدِّمان وأكثقر املتقِّخرين يطقال حب يقة اخلق  املافقاق           

 لِّ على صحته الطرائُن والشااهُد.وها اخل  الذ  دالصدور،

يكققان اخلقق  بنظرنققا صققحيحاً مققن الناحيققة الدالليَّققة ملاافطتققه     عليــهوبنــاًء  

أخبارنا،وخمالفته أخبار العامة العمياء الذين فسقروا املسق د القاارد يف مولق      

سارة اإلسقراء باملسق د اإلقصقى يف فلسقوني، ولكقن الظقاهر لنقا مقن خقالل          

ن املسق د  راهر اإلخبقار القااردة يف تفسقا مولق  سقارة اإلسقراء أن املقراد مق        

املطصقققاد يف السقققارة هقققا املسققق د احلقققرا  القققذ  دخلقققه رسقققال اهلل وأمقققا    

يا  فت  مكقة، وال ياجقد يف اإلخبقار مقا يقدل علقى املسق د         املممنني

                                                 
(1)

 من أبواب عبد هللا. 2ح  2باب  370)خالصة األقوال( ص   
(2)

 .218ص  4)منتهى المقال( ج   
(3)

 .218ص  4)منتهى المقال( ج   
(4)

 .15ص  6)منتهى المقال( ج   
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اإلقصققى يف فلسققوني... وبالتققالق يكققان خقق  الطاسققم البوققل ممكققداً لبطيققة      

 يف سياق تفسا مول  سارة اإلسراء.اإلخبار الااردة 

 العلمي خلرب عبد اهلل بن القاسم البطلتوجيهنا 
ويبطققى علينققا تفسققا مققا ورد فيققه مققن أن مجاعققة مققن الشققيعة املققممنني          

ه سهٌل علينا مقن حيقث   وتِّويلن ساف ينتطمان ِمْن أعداِء آِل حممَّد،نيِصحَّاملَم

كانهم فلةً من املممنني الغيارى خيرجقان مق  احلسقين يف إيقران، فقال يقدعان       

سال  اهلل عليهم إال قتلاه،ويتم توها إيران من أتباع أعقداء  عدواً آلل حممد 

يف العقراق   ِهعلى اليمانق الذ  يتصدى للسفيانق وجناِد ُلَمْحآل حممَّد، أو ُي

مقققن رجقققس  رون العقققراَقيف اإلروا  والعتقققاد، ويوهِّققق فيكبقققدونهم اخلسقققائَر

وها الطدر  ،السفيانق وأتباعه، هذا فيما لا محلنا الطتل على الطتل اجلسد 

املتيطن مقن رقاهر لفقظ الطتقل، وأمقا لقا محلنقاه علقى املعنقى اجملقاب  ملفهقا             

الطتل، فااد منه الطتقل املعنقا  مقن حيقث خقروج فلقة مقن العلمقاء الغيقارى          

الذين سقيطامان بالتصقد  إلعقداء أهقل بيقِّ العصقمة والوهقارة )سقال  اهلل         

 اإلول.عليهم( وسينتصرون نصراً ممبراً...وراهر النصاة ها 

خقق  الطاسققم قققق وإْن كققان ضققعيفاً سققنداً بنظققر املشققهار قققق ال ُيطاَبققُل خبَبققِر إنو 

ِحمراَن الصَّقحيِ  سقَندًا؛وذل  إلنَّ الطقرائن مقن اإلخبقار دلقِّ علقى صقحته         

وجااب العمل به بالكيفية الت أشرنا إليها آنفاً، وال تعارَض بينه وبقني روايقة   

عارَضققة والققت منهققا اإلفبققاظ وعققد    محققران، وذلقق  لعققد  تققافر شققرو  امل 
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اإلفباظ يف ماضاٍع واحقٍد، إذ ال تعقارَض يف املثبتقاظ، فخقُ  الطاسقم يثبقِّ       

شققيااً، وخقق  محققران يثبققِّ شققيااً آخققر، فمطتضققى اجلمقق  بينهمققا هققا محققُل   

أحققدهما علققى تعققيني مصققداٍق معققني وهققا الققتوها اجل ئققق مققن أعققداء آل         

بااسوة قاٍ  من املاالني قبل رهار إمامنا املعظَّقم احل َّقة الطقائم     البيِّ

)أرواحنا فداه(، ومحل اآلخر على مصداٍق آخر أكمل وها القتوها الكلقق   

، فكال اجلَْاَسقْيِن والقتوهاين صقحيحان،إال    بااسوة إمامنا احل َّة الطائم

ا مصقادي   أن أحدهما أوس  مصداقاً من اآلخقر،وال تعقارض يف القَبني، نظق    

َٰمِدقَِيَّ.. الصادقني يف قاله تعاىل   َمقل علقى   ؛ فُتْح (1) ١١٩َوك  ف   ََّْمَعَّٱلص 

فقال  ، وجاِ  ممابرة كقلِّ صقادٍق، يف حقني أنَّهقا خاصقةمب بِّهقل البيقِّ       

 مان  من تصدي  كلِّ صادٍق معهم )صلااظ اهلل عليهم(.

البوققل مققن أئمققة  لققا سققلَّمنا جققدالً بِصققحَِّة صقدوِر خقق  الطاسققم  واخلالصـة 

اَدى)سققال  اهلل علققيهم(،فال بققدَّ أن ُيققموَّل حيناققٍذ  ققا يتاافققُ  مقق  صققحيحِة  

وهقم جنقاد الَيمقانقِّ     ِحمراَن، فنحملنُه على مجاعٍة يف سَنِة رهقاِر اإلمقا ِ  

واحلَسينِّ اللََّذْيِن يظهقراِن يف إيقراَن والِعقراَق، َيحِملقاَن علقى أعقداِء آِل حممَّقٍد        

والنَّااِصققِب يف الَبلَققَدْيِن املققذكارين، وهققذا هققا الطَققَدُر املنتققَيطَُّن مققن   كالسعققفيانقِّ

 تِّويِل النَّصِّ.

                                                 

 ( سورة التوبة.1)
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 إنَّ خقق  عبققد اهلل بققن الطاسققم حممققاٌل علققى أنَّ مجاعققةً مققَن وبعبــارٍة ُأخــرى

املناالنَي خيرجاَن من املشرق العربق الااس  اإليراف،و  حيدد اخل  املنوطقة  

 أن املتبادر منها ها العراق وإيران واليمن؛ ملا تتحلقى  الت خيرجان منها، إال

به هذه البلدان من قاة شاكة الشيعة فيها يف عصر الظهار املبارك،وسقيخرج  

من إحداها رجاٌل مممنان أهقل والء خقالص ينتطمقان مقن أعقداء آل حممقد،       

راق فال يَدعاَن وتراً آلِل حممٍَّد إال أحَرقاه... فمن احملتمل خقروجهم مقن العق   

أو إيران، كما أنَّ هايتهم ةُا معلامقة لنقا،إذ ققد يكانقان ميقانيني مقن جنقاد        

يف العققراق خققالل مالحطتققه  اليمققانق الققذ  خيققرج منتطمققاً إلهققل البيققِّ

 جلناد السفيانق وأعاانهم،ومن احملتمل كانهم أنصاَر احلسينِّ اإليرانّق .

انيِّني دون اإليققرانيني؛ لكققنَّ الروايققةَ أكثققر انوباقققاً علققى العققراقيني أو اليمقق   

وذل  بطرينة خ  صاحل بن سهل املرو  يف  ةيبة النعمقانق  عقن اإلمقا  أبقق     

َّ يف قالققه تعققاىل   عبققد اهلل الصققادق ََّو قِممع  ممَ  ق  َُ ِ َّب ۢ ََّسممآئِل  ََ   ١َسممأَ
 - يعقين نقاراً   - الثويقة  فق   يقق   عقذا   فق   يقأت   فّما تأويلها   قال
 وتقراً  تقدع  ال بثقّ  متر حت  أسد بن  كناسة الكناسة  إل  ينته  حت 

 . القائم خرو  قب  وذل  أحرقت   إال محمد آلل

فهذا اخل  قد أشار إىل نار إَيَّقة ختقرج مقن الثاّيقة ققق وهقق قريقة عراقيقة ققق          

سققتحرق أعققداَء آل حممققد يف الكافة،وسققتكاُن هققذه النققار داعمققةً إلولاقق        

... فالنقار القااردة   آل حممقد  اإلخيار الذين خيرجان لالنتطا  من أعداء



242 

 

يف اخل  واضحة املعا  وهق عذاٌ  إَقّق إع قاب    تقّث املعانقدين، وهقق      

مميقققدة لروايقققة الطاسقققم البوقققل الدالقققة علقققى أن أولاققق  اإلبوقققال اإلخيقققار     

سيخاضان حربًا ياحنقًة لهنتطقا  مقن أعقداء آل حممقد )سقال  اهلل علقيهم(،        

الذ  حيمل حّباً  بطيادة اليمانق املبارك وحنن نرّج  محلها على اليمانيني 

عميطاً إلهل بيِّ العصمة والوهارة )سال  اهلل عليهم(، وقد دلِّ على ذل  

اإلخباُر الكاشفة عن هدايته على ةاه من الرايقاظ الشقيعية القت ستنتشقر يف     

عا  الظهار، فها أهقداها إلنقه يقدعا إىل آل حممقد )سقال  اهلل علقيهم(، لقذا        

الطاسم البول أكثر انوباقاً عليه من ةقاه، وهقا الطقدر املتقيطن مقن      فإن رواية 

اإلخبقققار الدالقققة علقققى أنَّ خقققروَج اليمقققانق إنَّمقققا هقققا إلجقققل القققدعاة إلهقققل 

وها أهدى راية، وةاه كاخلراسانق مشقكاكن اَدايقة اخلاصقة     البيِّ

والدعاة إىل أهل البيِّ )سال  اهلل علقيهم(، فاإلصقُل يطتضقق عقدمهما؛ ال     

ما أنَّقه ال ياجقد خقٌ  واحقد يشقا إىل والئقه إلهقل البيقِّ علقيهم السقال            سقيَّ 

وبغضه إلعدائهم وحنن نتحدَّى مقن يِّتينقا خبقٍ  يقدل علقى بغقض اخلراسقانق        

إلعداء آل حممَّد... نعم، ربَّما تنوب  رواية عبقد اهلل بقن الطاسقم البوقل علقى      

شقهر يطتقل أعقداء آل    احلسين اإليرانق الذ  حيمقل سقيفه علقى عاتطقه مثانيقة أ     

على اليمانق الذ  هقا أهقدى    -كما أشرنا آنفاً  -حممد ،إال أنها أكثر انوباقاً 

من احلسين  طتضى ما جاء يف النصاة الشريفة... فال بدَّ يف فهم النصاة 
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من التِّويل ضمن الطرائن قق كما فعلنا يف خ  الثايقة ققق مجعقاً بينقه وبقني خق        

 املعنى يف اخل ين. الطاسم البول حتى يستطيم

ولا اقَتَصرنا على التَّعاُدِل والتَّراجيِ ،من دوَن التَِّّويقِل إلَخقذنا بِصقحيحِة    

محران احلاصرة للرجقال أنولقق البقِّس الشقديد باإلمقا  املعظَّقم احل َّقة الطقائم         

أرواحنققا لققرتا  مطدمققه الفققداء،وهق معاِرضققةمب خلققِ  عبققِد اهلِل بققن الطاسققم يف   

َِاد ََّّعقاىل  تفسِا قاِلِه ت َِّع   
ۡ
ْوِِلَّبَمأ

 
َمآَّأ وال ُيمِكقُن اجلمقُ  بقني      َشمِديد ََّّ َّنل 

 كاِنِهم أناساً سيخرجان قبَل رهاِرِه الشَّريِف وبنَي كاِنِهم اإلماَ  املهقد َّ 

وأصحاَبُه؛وذل  إلن خ  محران حيصر العباد انولقق البقِّس الشقديد بالطقائم     

حيصرهم بِّناٍس خيرجان قبل  وأصحابه دون سااهم،يف حني أن خ  الطاسم

... وإْن كان لل م  بينهما وجقٌه وجيقه باعتبقار أنهمقا     رهار اإلما  الطائم

فكققال الققروايتني مققن   "أنولققق بققِّس شققديد  "تبينققان مصققادي  املفهققا  العققا   

املثبتاظ الت  ّدد املصقادي  للمفهقا  العقا ، وال تعقارض يف املثبتقاظ إال أنَّ      

ََّّاإلوىل محل اآلية يف سارة اإلسراء    
ۡ
ْوِِلَّبَأ

 
على اإلما  الطائم   َشِديد ََّّأ

)أرواحنا فداه( وأصحابه، باعتبار أنَّ صحيحةَ ِحمراَن مدََّعَمةمب بِّخباٍر أنخرى 

احملقققدِّث احلققاي   خققق ين منهققا عقققن احملققدِّث الطمقققق تفسِّققُر قالقققه      نطققل لنققا  

َّتعاىل    
ۡ
ْوِِلَّبَأ

 
 ... وهما اآلتيان  (1)بِّهِل البيِِّ  َشِديد ََّّأ
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 أمَّققةَ  اللقق ُ  وخاطَقق،َ"  يف تفسققِا علقققِّ بققِن إبققراهيَم     ] احلققديث اإلوََّل [

َتۡيَِّ  فققققال:  محمَّقققدٍ  ِوََّلمممر 
َ
َِِّفَّٱۡۡل ن  ِسمممد  ُۡ  وفُ  قققاً  ف  قققاً  يعنققق    تَل 

ل    َّ  العهدَ و َقضِهِمُ وأصحابَهُما َّع  ل ن  ُۡ  ادَّعقو ُ  مقا  يعن :  ٤اَّاََّكِِي ََّوتَلَ

َممما  اخلِ فققةِ مققنَ َٰه  ولَى
 
َّأ ۡثَنمماَّ  اجلمَقق ِ يققو ُ: يعنقق   فَممَِِا ََّجممآَءَّوَۡعممد  َُ َب

َِاد َّ ۡمَِّع ََّعلَۡيك    
ۡ
ْوِِلَّبَمأ

 
َمآَّأ  اللق ِ  صقلواتُ  املق مننيَ  أمّقرُ  يعنق    َشمِديد ََّّ َّنل 

ِيَممارِ َّ  وأصققحابِ ِ علّقق ِ مم  َِّْخَلَٰممَلَّٱل   آلِ علقق  أمَّّققةَ لبنقق  يعنقق   فََجاس 

َ َّ  محمَّقدٍ  َٰ ۡمََٰ
َ
مَّبِأ ۡمَدۡدَََٰٰك 

َ
َّفَُِمي  َََّّوأ ۡكمََثَ

َ
ۡمَّأ ۡلمَنَٰك  َُ  مقنَ ، ٦َوَبنِمَيَّوََج

 آلِ  ِسقققققققا،َ وسَقققققققبوا وأصقققققققحابِهِما علققققققق ٍّ ابنَققققققق  واحلسقققققققنيِ احلسَقققققققنِ

 .محمَّدٍ

  يف تفسا علّق بن إبراهيم متصالً بُخر تفساه املتطقدِّ   ] احلديث الثَّانق [

ۡمَّۖٗ  محمقد  آل  سقا،َ  وسقبوا "أعين قاله   ِسمك   ُ ف
َ
ۡحَسمنت ۡمَِّۡل

َ
ۡحَسنت ۡمَّأ

َ
إِۡنَّأ

َّٱٓأۡلِخمَر َِّ نَّفََِِا ََّجآَءَّوَۡعد  ت ۡمَّفَلََها
ۡ
َسَ

َ
 علّق   اللق   صقلوات  الققائم : يعنق    ِإَوۡنَّأ

مَّۡؤُُسَيِل  وأصققحاب   مم َهك  ل   َّْ  وجققوهَهُم  يسققو د  يعنقق :    َّْو ج  َوِّلَمممۡدخ 
ة َّ ََّلمر  ََ و 

َ
َّأ  املق منني  وأمّقر  اللق   رسقول  يعنق :   ٱلَۡمۡسِجَدََّكَمماََّدَخل م   

و ََّْمماََّعلَمۡ  َََّّْتِِۡمي  َّ  علّ ( الل  )صلوات  ِ  علقّكم  يعلقو  أي: ؛ ٧َوِّل تَب 

َّ فققال:  السق    وعلّهم علّ  محمَّد آل عل  عن  ثم فّقتلكم  َعََسَٰ
ۡمنَّ نَّيَرَۡۡحَك 

َ
ۡمَّأ  أُمَّّقة  بنق   خاطق،  ثقم  عقدوكم  علق   ينصقركم  أي: ؛ َرب ك 

ِمرِيَنََّحِصمي  َّ  فققال:  َُٰ ۡلَناََّجَهمن َمَّلِۡلَك َُ  يُحصقرو   حبسقاً  أي: ؛ ٨وََج
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ۡرَء َنََّيۡهمِدي  وجق  :  عََّ قال ثم فّها  َََََّٰٰ  َّٱۡلق  لِل مَِّتَّ  يبقّ ن  أي: ؛ إِن 
ۡؤِمنِيََّ َّٱلۡم   ِ ََّوي بَّش  ۡق َم 

َ
َّأ ِيَنَّ  علقّهم  اللق   صلوات محمد آل يعن :  ِِهَ ٱَّل 

ۡجر َّ
َ
ۡمَّأ َّلَه  ن 

َ
َٰلَِحَِٰتَّأ َمل  َنَّٱلص  ُۡ  ." ٩اَّاََّكِِي ََّي

فهققذان احلققديثان واضققحان يف تِّويققل وتفسققا آيققاظ سققارة اإلسققراء وهمققا      

الطققدر املتيطن،ومققا عققداهما مققن التققِّويالظ مشققكاكمب فيققه، فيطتضققق اإلصققل  

، بققل هققق يرحققه؛ لكانهققا جمققرَّد خترصققاظ علققى احل ققج الوققاهرين  

اجتهاد يف مطابل النصِّ؛ وها حراٌ  شرعاً وعطالً.. فما ذهقب إليقه احملقرِّف ققق     

 تبعاً ملن لطنَّه هذا الضالل قق هااٌء يف شب  وصياٌ  يف واٍد..!!

  الكن ى ُالرَّاِبعة ُالعالمة

 هقق   املاعقاد  املهقد ّ  اإلمقا   خلقروج  الكق ى  العالمقة  إنَّ احملقرُِّف   قال

 ِل اإلطايل  . ادست ح ارِِّه ل َِّل اإلسالطتَِّل رع إ رانم   َّ ح ارإَِّّهت ل ر  ر

احملققرُِّف علققى حققديَثْيِن  )اإلوَُّل(  الرَّيققاُظ الّسققاُد ُتنَصققُب يف  وقققد اعتمققَد 

 إيلياء، و)الثَّانق(  خروُج قاٍ  مَن املَشِرِق يولباَن احل َّ.

ِح اراثهاا لل طاا م ارِّ اار ل طاا  شلبماارل وااالدل رااالل  قققاَل احملققرُِّف   . ُفققمَّ  اباا  ح  ِّلتَّاا

امراح ط  خراسانم لا اٌ  س ٌد راال  ِهم استشَهَد حبديٍث رواُه العامَّةن يف مصاِدِر
ةم م و  لتاف ارن    .  رحدثاا  عٌف جّإِ اِح
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 نَّ ارِات م ارّاب   َِللا ح طام  فطد اسقتدلَّ هقذا احملقرُِّف بهقذا احلقديِث علقى       
ااقح طاامم اإلطااايل إرااِ  اإلطااايل  باا   ا  ااترحهح رااع إ اارانمو    اا نح ااا  ارِاات ح ارّااب   إ ىَّ

  املالحم والِفَتن  . أنَّ احلديَث رواُه ابُن ياووَس يف  فمَّ َذكََر،ارن  

 يرد عليه بالوجوه اآلتية:  
    دققد يف كتققاِ   املالحققم الفققَتن  البققِن يققاووَس هققذا   )الاجققه اإلوَّل(

احلديث بَعْيِن ألفاِرِه. نعم، مثَّةَ حديٌث قريقٌب منقُه لكنَّقُه بعيقٌد بقاملعنى، ذكقَرُه       

ابُن ياووَس يف الباِ  الثَّانق والِتسعنَي، واحلقديُث هقا التَّقالق   حقدََّفنا نعقيم      

عبِد الكريِم ابقِن أميَّقةَ عقن حممَّقِد بقِن       حدََّفنا الاليد بن مسلم،عن عبِد اهلِل عن

احلَنفيَِّة قال  خترُج رايةمب سقاداُء لقبين العبَّقاِس فقمَّ ختقرُج مقن خراسقاَن أخقرى         

ساداَء؛ قالنيُسُهم ساٌد، وفياُبُهم بْيٌض،على ُمطدَِّمِتِهم رُجٌل ُيطاُل لُه شعيُب 

لسعفيانقِّ حّتقى ينقِ َل   بن صاحٍل أو صاحُل بُن شعيٍب من متيٍم يهِ ماَن أصحاَ  ا

ُِ للمهققد ِّ ُسققلواُنُه، ميققدع إليققِه فالمثائققة مققن الشَّققاِ  يكققاُن  بيققَِّ املطققدِس، ُياِي

 .(1)خروُجُه وبنَي أن ُيسِلَم اإلمَر للمهد ِّ إفناِن وسبعان شهراً( 

وُرِوَ  أيضاً مثله عن سفياَن الكل  قال   خيُرُج على ِلقااِء املهقد ِّ ةقالٌ     

نِّ ضققعيُف اللِّحَيققِة أصققفٌر... لققا قاَتققَل اجلبققاَل َققدَّها حققِّّ ينققِ َل    حققَدُث السِّقق

 .(2)إيليا 

                                                 
 ؛ الباب الثاني والتسعون.52)المالحم والفتن( ص   (1)

 ؛ الباب الثامن والتسعون.54)المالحم والفتن( ص   (2)

 .38648ح  261ص  14) كنز العمال( ج  (3)
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إذاً؛   يذكر ابُن ياووس احلديَث امل ع َ  العذ  ادَّعاُه احملرُِّف الضَّالع،بل 

النسبة إليه ةا صحيحة؛ واحلديثاِن املتطدِّمان اللقذان ذكرهمقا ابقن يقاووس     

ب بقن صقاحل،فال يصقلنحاِن ُمسقَتَنداً ملنقدَّعاُه      )رمحه اهلل(،حيامقاِن حقال شقعي   

أيضاً، بل احلديث امل بار ققق القذ  لفعطقه احملقرِّف ققق هقا مقن يقرق العامة،فطقد          

بسققنده إىل أبققق هريققرة، كتققا   "كنقق  العمَّققال "رواه املتطققق اَنققد  صققاحب 

 .(3)؛ فلُيراَج  الطيامة، قسم اإلقاال، خروج املهدّ 

بل هما من يرق العامة  ،يَثْيِن املذكاَرْيِن ليسا من يرقناُمضافاً إىل أنَّ احلد

وال ،وهقا مقن علمقاء العامقة     ،نطلهما ابن ياووس من كتا  نعيم بن محَّقاد 

خا فيمقا يرويقه هقمالء يف ةقا فضقائل ورالمقاظ آل اهلل تعقاىل، مضقافاً إىل         

وإنَّمققا ُرِويققا عققن حممَّققد بققن احلنفيَّققة وعققن   أنَّهمققا   ُيرَويققا عققن املعصققا ِ 

ليسقِّ ح َّقةً شقرعيَّةً علينقا، إذ        والرواية عقن ةقا املعصقا    الكل ،

 عتماُد عليها.بها وال أمرنا باتباعها،وبالتالق فال  اب االيتعبَّدنا اهللن تعاىل 

 ،ال عمالًفإنَّ اخلَ  امل بار خٌ  واحٌد ال يفيد علماً و كّله وبالغضن عن لل 

 وداللُته مناِهَضةً لألدلة الت ساف نولعكم عليها.

 إنَّ احلديَث العذ  َبَعَمُه احملرُِّف قد رواُه نعيُم بُن محَّقاٍد عقن أبقق    واخلالصة

خترُج مقن خراسقاَن رايقاٌظ سقاٌد ال يردعهقا      " قال  ُهَرْيَرةَ عن رساِل اهلِل 

ونطَلَُه عنُه املتطق اَند  صاِحُب   كن  العّمال   ؛"شقٌء حّتى تنصَب بإيلياَء 

 . بَعْيِن ألفاِرِه
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فاحملرُِّف نطلَُه من بعِض كُتِب العالماِظ ونَسَبُه إىل كتاِ    املالحقم والِفقَتن   

  البِن ياووٍس الشِّيعقِّ املذهِب، وذل َ لُيِضلَّ الُبسقواَء مقَن الشِّقيعِة حّتقى ال     

ى حقديثًا عقن أبقق ُهريقرة ومقن مصقاِدر عاميَّقة... ووراُء        ُيشكََل عليقِه بِّنَّقُه رو  

 اإلِكمَِّة ما وراءها...!.

  ها أنَُّه أضاَف كلمةَ  الطدِس  إىل إيلياَء ومثَّةَ  ريٌف آخر وقََ  فيِه احملرُِّف

مققق  أنَّ إيليقققاَء هقققق الطقققدُس، و  َتقققِرْد كلمقققةن   ققققدس  يف الرِّوايقققِة عقققن         

ابُن محعاٍد أو ةاه من الرواة تفسااً لكلمقِة إيليقاَء،    ،وإنَّما أضافَهاالنَّ ِّ

 !فلم ُيميِّ  هذا احملرُِّف بنَي الِكلَمتنِي فَضلَّ عن معناُهما...

يبدأ بتحضقِا     ليَس يف الرِّوايِة ما ُيشُا إىل أنَّ اإلماَ )الاجه الثانق(

شققه سققيكان جيِشققِه مققن إيققراَن،وليس يف الرِّوايققة أيضققاً مققا يققدل علققى أنَّ جي   

املنتعقدَِّدِة يف   بقل هقا جمماعقةمب جماهقدةمب مقَن الطاميَّقاظِ      منحصراً باإليرانيني فطط،

منها اإليرانّيققاَن السققيَّما أهققُل قّم؛فققدعاى َحْصققر جيِشققِه   الشققرق اإلوسققط،

 بققاإليرانّينَي لققيَس مثَّققةَ مققا ُيثِبُتهققا يف هققذِه الرِّوايققِة وال يف ةِاهققا مققن الروايققاظ    

 ضا اجليش من العراقيني باعتبار أن املقتطني مقنهم  ال يكان   وِلَم !..الشريفة

الققذ  سققاف يتخققذ مققن  أققرِ  النققاِس إىل اإلمققا  املعظَّققم املهققد ِّ املاعققاد 

العراق والعراقيني عاصقمًة وأعاانقًا ومنولطقًا حلركتقه املطدَّسقةا! وهقل ُيعطَقل        

يف العراق وال يتخذ  حبكم الضرورة العطليَّة أن يطيم اإلما  املهد ع املاعاد

منققه أنصققاراً لققه أو ال يومققان إىل فلققة مققن مااينيققه يف الاقققِّ الققذ  تشققا فيققه 
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النصاة الشريفة إىل وجاد أنصاٍر خملصني مقن العقراقيني حيفقان بقه ويطانقه      

 بِّنفسهم ومه ههم يف احلرو  ا!.

ملبارك فحصُر احملرِِّف ههي  اإلما  احل َّة الطائم )أرواحنا له الفداء( جيشه ا

باإليرانيني من دون العراقيني   يبُد  لنا بروايٍة أو أفقر... بقل هقا تلفيقٌ  علقى      

 . !اإلخبار وبغض بالعراقيني من قبل اجلهاظ الت ينتمق إليها احملّرف...

  ليَس يف هذِه الرِّوايِة قق على فْرِض صحَِّتها قق ما يدعا إىل )الاجه الثالث(

هق خاصَّةمب بطاٍ  سقيخرجاَن يف آخقِر ال َّمقاِن، وهقق     كاِنها راية اخلميينِّ، بل 

أعمع من أن تكاَن  دوحةً، فكاُنها ستخرُج من خراساَن حتى ُتنَصَب بإيليقاَء  

ال يسَتلِ ُ  أْن تكاَن على ح و... وعلقى فقْرِض كاِنهقا علقى حقّ ، فقال يعقين        

ُن دالَّقةمب علقى أنَّهقا    بالضَّروَرِة أنَّها رايةن اخلمقيينِّ وفصقيله مقن بعقده، بقل الطقرائِ      

املساََّدةن الثَّانيةن العت ستخرُج يف َسَنِة رهاِر اإلماِ  املعظَّم احل َّة املهد ِّ )سال  

اهلل عليه( قق وفديته بنفسق قق وتطضق على املنساَّدِة اإلوىل،وقد َعقَرَض السَّقيُِّد   

املنساََّدِة اإلوىل  ابن ياووس عدَّةَ أخباٍر يف هذا امِلضماِر تدلع على أنَّ أصحاَ 

ذوو ُخْبٍث ولنمٍ ... ففق الباِ  السَّقادِس واملاَئقِة ذكَقَر ابقُن يقاووٍس عقن نعقيم        

عن ابِن شاذٍ  قال    كنُِّ عنقَد احلَسقِن فقَذكَرنا محقص، فطقاَل هقم أسقَعُد        

اََّدةن النَّاِس باملساََّدِة اإلوىل وأشطى النَّاِس باملنسقاََّدِة الثَّانيقِة... قلقُِّ  ومقا املنسق     
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الثَّانَيةن يا أبا سعيٍدا ققال  أوَُّل الظُّهقاِر خيقرُج مقَن املشقِرِق مثقاناَن ألفقاً حمُشقاَّةمب         

 .(1)قلاُبُهم إلِتااماً حشَا الرعّماَنِة مَن احلَبِّ، وَبااُر املساََّدِة اإلوىل على أيديِهم 

هقا  فلا سلعمنا بصقحة الّروايقة وأمكننقا أن نِّخقذ باالحتمقاالظ القت أخقذ ب       

كّتا  النظا  اإليرانقق،فال ميكننقا إال أن نطقال بقِّن أصقحاَ  الرَّايقاِظ الّسقاِد        

اإلوىل هققق رايققاُظ النِّظققاِ  اإليرانقققِّ احلققالقِّ الققذ  يتخققذ مققن التشققيع  قميصققاً    

لتمرير مشاريعه الطاميَّة باسم املرجعيَّة والفطاهقة، وسقيكاُن هالكنقُه علقى يقِد      

سققَنِة الظعهققاِر، وهققمالِء قققق أ   احلسقققين       احلسققينِّ  وشققعيب بققن صققاحل يف     

 وشعيب قق أصحاُ  الرَّاياِظ الّساِد الثَّانية.

وُيميِّققُدها مققا رواُه ابققُن يققاووٍس يف البققاِ  التَّاسققِ  والققثَّالفنَي عققن نعققيم يف   

كتاِ  الفو  عن ابِن سايَن قال    ختقرُج رايقةمب مقن ِقَبقِل ُخراسقاَن فقال تق اُل        

 .(2) هالكُهم من حيُث بدأ من ُخراساَن  راهرةً حّتى يبدو 

وعن ُحذيفةَ بَن اليماِن قال    خيرُج رُجقٌل مقن ِقَبقِل املشقرِق يقدعا إىل آِل      

حممٍَّد وها أبَعُد النَّاِس عنهم، ينصُب عالماٍظ سقاداَء، أوَّلنهقا نصقٌر وآِخُرهقا     

اآلباُق،رقاا مَن اآلفقاِق ]  كنفٌر، يتَبُعُه ُحثالَةمب من العَرِ  وَسفَلَةن املَاالق والعبيُد 

ويف نسققخة  مققراق اآلفققاق[، سققيماُهُم السَّققااُد، وديققُنُهُم الشِّققركن وأكَثققُرُهُم      

اخلندَُّع، قلُِّ  وما اخلدَّعا قال  الطلف، فم قال حذيفقة البقن عمقر  لسقِّ     

                                                 

 .56( )املالحم( ص1)
 .36ص( )املالحم( 2)
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تدركه يا أبا عبد الرمحَّن! فطال عبد اهلل  ولكقن أحقدِّث بقه َمقن بعد ،فتنقة      

 لُ  الدين يهل  فيها صري  العر  وصاحل املاالق وأصحا  ُتدعى احلالطة 

 .(1) الكفر والفطهاء وتن لق عن أقل من الطليل  

فليَس مثَّةَ رواية أوض  من هذِه الرِّوايقِة الدَّالَّقِة علقى أنَّ أصقحاَ  الرَّايقاِظ      

يهقا وال  الّساِد يف وقِتنا احلاضِر أساُس كلِّ بالٍء نَ َل على الشِّقيعِة، فقال خقَا ف   

يِّو  إليها إال ُشذَّاُذ اآلفاِق وعبيُد الشََّهااِظ، أمَّا الصَّاِلحاَن فقإنَُّهم ُمكَْتقاوَن   

بناِرها،وهَق احلاِلطَةن للّديِن كما جاَء يف ذيِل الرِّوايِة املنتطدَِّمِة حيُث قال ُحذيفةن 

ماُن العذ  ُتولع فيِه البِن عمر    لسَِّ ُتدِركنُه يا أبا عبِد الرَّمحِن قق أ  ذاكَ ال َّ

تلقق َ الرَّايةن،وقققد رهققرظ يالئعهققا يف بماننققا هققذا قققق فطققال عبققُد اهلِل  ولكققن    

أحّدث بِه َمن بعقد ، ِفتنقةمب ُتقدعى احلاِلطَقةن  لقُ  القّديَن، يهلَق ن فيهقا صقريُ           

العققَرِ  وصققاِلُ  املَققاالق وأصققحاُ  الكنفققِر والفنطهققاُء وتن لققق عققن أقققلَّ مققَن     

 الطليِل .

العقت عَرضقناها سقاِبطاً يف     )صقلااظ اهلل عليقه وآلقه الويقبني(    روايةن أمِا املقممننَي  بل 

 رايقاتِ  خقرو   "اإليراد اخلامس من اإليراداظ اإلمجاليَّقة دالَّقةمب باضقاٍ  علقى     

 قلقوبهم  لهقم   ي ب  ال بعدها صِغارٌ راياتٌ تأت  ثمَّ اخلراسا     مسلِمٍ أب 

 يقدَّعو َ  وعهقدٍ  مبّثقا ٍ  ييقو َ  ال القذينَ  الدَّولَقةِ  أصقحا ُ  هقم  احلديقد  كَبقر 

                                                 

، والقلف: هم الغالظ الِشداد، وهلا معىن آخر أشرنا إليه سابقاً. واخلدَّع: هم 36( )املالحم( ص1)
 الذين ُيظهرون غري ما يبطنون.
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 احلقق َّ اللقق ُ يقق ت  ثققمَّ  بّققنَهُم فّمققا يختَلِيققو َ ثققمَّ  أهلِقق ِ مققن ولّسققوا احلقق َّ

 أ   بعَد ذل َ خيُرُج اخلراسانقع احلسينع وشعيُب بُن صاحل. "، يشا، من

 أتباع الوحدة يف رواية ابن طاووس
متققداٌد للرايققِة اإلوىل  قققق علققى أبعققد التطققادير قققق هققق ا   ة فهققذِه الدَّولققةن احلاليَّقق 

، بدليِل أنَّ همالِء علقى عالققٍة جيِّقَدٍة بهقاتني     امتداٌد للرَّايِة اإلمايَّة،والعباسيَّة

الرايَتني، بل إنَّ املنخاِلفنَي بشكٍل عاٍ  راضاَن عن هذِه الدَّولِة بسبب مااقفهقا  

لسطيفة وملا ُتغِدقنقُه ققق هقذه الدولقة ققق      الاحدويَّة ودفاعها املستميِّ عن أعمدة ا

علققى أحقق اِبِهم وتيَّققاراِتِهم املتناعققة مققَن اإلمققااِل والققدَّعِم السِّياسقققِّ والققديين   

واإلعالمقِّ يف حنِي أنَّهقا َتِطقُف ماققَف الَعقداِء مقن الشِّقيعِة العقذيَن   ينصقاعاا         

 ويقق ٌ"ققال    َقا، وصقَدَق مقا رواُه ابقُن يقاووٍس عقن الرَّسقاِل اإلعظَقمِ        

عَتَّْنِ: منَ الُمَّت   ضق لة  رايَتَق   العب ا ِ بن  وشّعةُ أمَّّةَ بن  شّعةُ الشّ 

 فِتنَقققققةٌ أوَّلَهقققققا فققققإ َّ  الس قققققودُ الر ايققققاتُ  خرجَققققق ِ إذا "ققققققال  . وعنقققققُه(1) "

 .(2) " كُيرٌ وآخِرُها ض لَةٌ وأوسَنُها

                                                 

. وممـــا يـــدل علـــى أن شـــيعة بـــا العبـــاس هـــم أنصـــار املخـــالفني مـــا ورد عـــن الرســـول 34( )املالحـــم( ص1)
لبسقوهم ثّققا  الس قواد ألبسَقهم اللق  ثّققا      مقا لق  ولبنق  العبققا  شقّ عوا أمتق  وأ      ": بقولـه
 .34راجع )املالحم( ص "، النار

 .34( )املالحم( ص2)



253 

 

 دهقا،ٍ  اُولق   املَشقرِ ِ  قِبَق ِ  مقن  يقأتو َ  بنقا ٍ  سقمِعتُم  إذا"ققال    وعنُه

هقاتني   . فكلع َمقن يتقالعى  (1) " السَّاعةُ أظلَّتكُمُ فقَد زَي هِم من النَّا ُ يَعجَ،ُ

الرايتني ها من شقيعتهم ولقا أنكقر ذلق  بلسقانه مقا دا  يتقادد إلقيهم وميقّدهم          

بالعوققاء اجل يققل الققذ  ُحققِر  منققه املستضققعفان مققن شققيعة آل البيققِّ يف إيققران  

 تان وأفغانستان واَند وبالد الشا  واحل اب... إخل.والعراق وباكس

َق دليقٌل  فلفظن الرَّاياِظ الّساِد عنقَد إيالِققِه ُيْحَمقُل علقى الضَّقالَلِة حّتقى يقِّت       

وقد قاَ  القدَّليُل علقى إخقراِج راَيقِة احلسقينِّ وشقعيب بقن        قوعق  ُيثِبُِّ عكَْسه،

 صاحل من اإلصِل املاضاعق املنحكَم... فتِّمَّل.

كما أنَّ لفظَ الراياظ الساد ُيْحَمل على اإليرانيني حسبما قال الشيخ علقّق  

تعطيباً علقى   "171عصر الظهار؛الوبعة السابعة صفحة "الكارانق يف كتابه 

 احلق َّ  ينلبقو   باملشقر   خرجوا قد بقو ٍ كأ    " رواية اإلما  الباقر

إن ارِّنةاا د وناا ي طاا  ارِّ اار    صاا ات اررا ااا    فطققال  "،يعنو قق .. فقق 
ار  دهاإل راُت نو  ا   طر طإ ارم  لتق  ِ  ىتار ارةا اوِ اراب   ل  ا ار ا    
ار اار ف  َّتااره رااتهمو   ِاا  ىتاار ارإاااو ت  ارااب   الناا ه طااِهمو  طاا  و اا ام طاا  
ارِّااَّرات   باار ار ةاا لو و تاا  اِاا ه  ِاا ام  طاارا  طار َّااا   ِااقو  راام  اابكر  جاا  

ف ارناا ي  وهاابه اررا ااا   ااار اركتااا طااِهم  جإااِ وِ اا  ار ااب ه  ن ارِّنةاا د وهااٌَّ
ارا لتِ طثال و     رغاُ إانو    ارهِ و    َّتراا ط  اربالد. ور ُ   ا د طا   ئِّاِ 
ار      ارَِّّرات   لِ  ُهم اإل راُت نو ور  لد اسم ارمراساُتت  رع  ا ة صات  

                                                 

 .35( )املالحم( ص1)
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.  لا اااا  خراساااان..   رنااارا  ل  اااي طااا  ار ااا   و كِّاااا ساااتداع راااع جااا    

 انتهى.

اللقُهمَّ إال   ؛كقال  ؟!ياِظ الّسقاَد صقاحلةمب وعلقى خقاٍ    إنَّ الرَّاأبَعَد هذا ُيطاُل 

الت ستخُرُج يف سَنِة رهاِر اإلماِ  احل َّقة الطقائم )صقلااُظ ربقق عليقه( وهقق       

قِّ رايةن احلسينِّ وشعيب بن صاحل... من هنا حاَوَل أتباُع النِّظاِ  اإليرانقِّ احلقال 

إفبققاظ خراسققانيَّة اخلققامناق يف عصققرنا احلاضققر بعققد مققاظ اخلميين،وإفبققاظ    

مصول  شعيب بن صاحل علقى القرئيس حممقاد دقاد كمقا أفبتقاه سقابطاً علقى         

الشققيخ علققق أكقق  رفسققن انق، وأفبتققاا اليمانيَّققة علققى حسققن نصققر اهلل كمققا    

اَِنَّ.. أفبتاهققققا للحققققافق يف الققققيمن..   
َ
َّأ َِّق ممممۡلََّء َّلٓل   َّٱَّلل  ۡمَّلََعَ

َ
ممممۡمَّۖٗأ لَك 

ونََّ ََت  ُۡ ب َّ.. ٥٩(1) ،َت
نَقلَ َّم  ي 

َ
ٓ  َّْأ ِيَنََّظلَم  َّٱَّل  لَم  ُۡ ِ  َنََّّوََسَي  ... (2) ٢٢٧يَنَقلِ

ٌِ         )الاجه الراب ( روايةن    ختقرُج مقن خراسقاَن رايقاٌظ سقاٌد ال يُردعهقا شقي

ِ   املالحقم  البقِن   حّتى ُتنَصقَب بإيليقاء  العقت ادَّعقى احملقرُِّف وجاَدهقا يف كتقا       

ياووس ُتعاِرُضها ققق يف نفْقِس الِكتقاِ  وةقِاِه مقَن كنُتقِب املنَحقدِّفنَي ققق روايقاٌظ          

أخرى ُمعاِكَسةمب َا تدلع على أنَّ صاِحَب هذِه الرَّايِة ال يِصُل إىل ُمبَتغاُه،وهَق 

 اآلتية 

اإلمقققاَ  (  عققن عبقققِد الققرَّمحِن قال حققدََّفين َمقققن مِسققَ      الرِّوايققةن اإلوىل )

 مَققن  ويخققر ُ جّشققاً..  املهققدي  إلقق   السُّققيّا  ُّ بَعَققَُ إذا "يطققال  علّيققاً

                                                 

 .( سورة يونس1)
 ( سورة الشعراء.2)
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 عاتِقِقققق ِ علقققق  السَّققققّ َ ويحمِقققق ُ املشققققر ِ بأهقققق ِ بّتِقققق ِ أهقققق ِ مققققن رجُقققق ٌ قبلقققق 

 حت قق  يبلُغُقق ُ فقق  املقققدِ ِ بّقق ِ إلقق  ويتوجَّقق ُ ويُمث قق ُ  يقتُقق ُ أشققهُرٍ  ثما ّققةَ

 .(1) " ميوتُ

  تدلع على أنَّ اَا قَّ يهرُ  ها وشعيب بن صاحل من الّثانية(الرِّوايةن )

 .(3)، وشعيب إىل الطدس(2)اخلراسانقع إىل مكعة  السعفيانقِّ فَيلَتِ ِ اَاِشمقع

فَعن ابِن محَّاد عن حممَّد بن عبد اهلِل التيَهرتق عقن معاويقةَ بقن صقاحل عقن      

ب ومشاخِيِهم ققالاا    يبعقُث   شري  بن ُعَبْيد وراِشد بن سعد وضمرة بن حبي

السعققفيانقع خيلَققُه وجنققاَدُه، فيبلنققُا عامَّققةَ الَشققرِق مققن أرِض خراسققاَن وأرِض     

فارٍس...   إىل أن قال    فيلَتطق ها وخيُل السقفيانقِّ فيهقِ ُمُهم ويطتقُل مقنُهم     

شعيب بقن  مطَتلَةً عظيمةً فمَّ تكاُن الغلََبةن للسعفيانقِّ، ويهرُ  اَا قع وخيرُج 

ُِ للمهققد ِّ منِ لَققُه إذا بلََغققُه خروُجققُه إىل  صققاحل متخفِّيققاً إىل بيققِِّ املَطققِدِس ُيققاِي

 .(2) الشَّاِ   

وحيققُث إنَّ الرِّوايققةَ العققت متسَّقق َ بهققا املنحققرُِّف علققى َِققِط الرِّوايققاِظ العاميَّققِة  

تدالِل بها، فعقالَ   والعت ال أسانيَد َا، تسطنطن كلُّها حيناٍذ عن احل ِّيَِّة واإلس

                                                 

 .66)املالحم( ص (1)
    1هـــامش املصـــدر، حـــديث هزرـــة شـــعيب، راجـــع )معجـــم أحاديـــث اإلمـــام املهـــدي عليـــه الســـالم( ج  (2)

 .263ح  302ص 
 .163ح  402ص  1)نفس املصدر السابق: ج   (3)
 " يوطئ للمهدي سلطانه ". 67ص 2ج اوى(، ويف نسخة )احلاوي للفت263ح 402ص 1)املعجم( ج( 2)
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نعم مثَّةَ ةايقةمب يف نفاِسقِهم وهقق تتقايُج      ؟! اَنقق إذاً قق  يتمسَّ ن بها همالِء احملّرف

اجلمهاريَِّة يف إيراَن بنصيٍب وافٍر مَن النصرة لهما  املهدّ )عليه السال ( كق 

 !ال يت رأ أحٌد على املَساِس بكياِنها...

ُِ للمهققد ِّ منِ لَققُه ويف نسققخٍة  "  مققا وَرَد يف الرِّوايققِة الثَّانيققِة مالحظــة ُيققاِي

العققت اعتمققَدها الشَّققيُخ   "احلققاو  للفتققاوى "يفسِّققُر روايققةَ   "أنخققرى ُسققلواَنُه  

وهققق اآلتيققة   ختققرُج مققن   (1) الفققتالو  يف كتاِبققِه  رايققاُظ اَنققدى والضَّققالِل   

طقاُل لقُه ُشقعيب بقن صقاحل مقن متيم...حّتقى        خراساَن...على مطدِّمِتِهم رُجٌل ُي

ُِ للمهد ِّ ُسلواَنُه، ميد إليه فالمثائة من أهِل الّشا  .  ين َل بيَِّ املطدِس، ُياِي

إن ُن وَل شعيب بن صاحل يف بيِِّ املطدِس ليَس ن والً عسكرّياً، بقل جلقاٌء   

  مقا جقاَء   إضِورار   هروباً من السعفيانقِّ الطايِن يف دمشق ... ويشقا إىل ذلق   

الُبرهاِن للمتَّطقق اَنقد  وابقن محقاد مقن أن شقعيب بقن صقاحل          (2) يف روايت

ينتصققر علققى مققن عققاداه إال السققفيانق،فيفر منققه إىل بيققِّ املطققدس، وهمققا        

 اآلتيان 

  خيرج من الرَّ ، ربعة أمسر ماىل لبين متيم، كاسقج   )الرواية اإلوىل( 

قَتلَُه ولقا قاَتقَل اجلبقاَل َقدَّها حّتقى       يطال له شعيب بن صاحل ال يلطاُه أحٌد إال

 ينِ َل بإيلياَء  .

                                                 

 .79ص( 1)
 .217نقالً عن الربهان للمتقي اهلندي ص  78( )رايات اهلدى والضالل( ص2)
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فيبلقا عامقة الشقرق مقن     سفيانق خيلقه وجناده، يبعث ال )الرواية الثانية( 

ويكان يثققار بهققم أهققل املشققرق فيطققاتلانهم،أرض خراسققان وأرض فققارس ف

مقن   بينهم وقعاظ يف ةا ماض ،فإذا يقال علقيهم قتقاَم إيقاه بقايعاا رجقالً      

بين هاشم،وهم ياماذ يف آخر الشقرق فيخقرج بِّهقل خراسقان علقى مطدمتقه       

رجل من بقين متقيم . مقاىل َم،أصقفر،قليل اللحيقة، خيقرج إليقه يف بسقة         

آالف إذا بلغققه خروجققه فيبايعققه فيصققاه علققى مطدمتققه، لققا اسققتطبله اجلبققال     

 الرواسق َقدها، فيلتطقق هقا وخيقل السقفيانق فيهق مهم ويطتقل مقنهم مطتلقة         

وخيقرج شقعيب بقن    عظيمة، فقم تكقان الغلبقة للسقفيانق،ويهر  اَقا ق،     

يقايِ للمهقد  من لقه، إذا بلغقه خروجقه إىل      صاحل خمتفياً إىل بيقِّ املطقدس   

 الشا   .

اجلمقق  بققني الققروايتني  ققا يلق أنَّققُه ينَتِصققُر علققى َمققن عققاداُه إال معركَتققُه مقق  

 دِس...السعفيانقِّ حيُث ينكِسُر ويهرُ  إىل بيِِّ املط

 بقالغضِّ عّمقا أوردنقاه يف الاجقاه السقابطة علقى دعقاى        )الاجه اخلامس(

ال  "احملرِّف قق أن الراياظ الساد تنتصر علقى مقن عاداهقا مولطقاً ققق فقإنَّ روايقةَ        

تسققتل ُ  انتصققاَر شققعيب علققى السعققفيانقِّ   "يردعهققا شقققٌء حتققى ُتْنَصققَب بإيليققاَء  

لعراِق واحِل اِب القت سقتط   قِّ سقيورته ويف     والطضاء عليِه يف بالِد الشَّاِ  وا

قبضته بشكٍل كامٍل، فكيَف يتمع لشعيب بن صاحل أن يطتِحَم أسااراً حديديَّقةً  

للسعفيانقِّ وينصَب رايَتُه يف إيلياء الت هق بالِد السعفيانقِّ باعِتباِرِه من فلسوني 
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 وجقه املشقمو ؛  ردن ولبنقان يقا  خر  أو احلاكم الفعلق لفلسوني وساريا واإل

هقا الاحيقُد    وهذا ُمخاِلٌف ملا وَرَد باملنسَتفيِض بقِّنَّ اإلمقاَ  املهقدّ  املاعقاد    

العذ  يطضق على السعفيانقِّ، فدعاى دخاِل شعيب صقاحِب الرَّايقِة السَّقاداِء    

إىل إيلياَء ُمعاِرَضةمب للعديِد من الرِّواياِظ الدَّالَِّة على ما ذكرنا،وعنقَد املنعارَضقِة   

ططن تل َ الرِّوايةن لعَد  ُمكافَِِّتها لِتلكنُم اإلخباِر الكثاِة، وعليقِه فقال ُيمِكقُن    تس

االعتمقققاُد عليهقققا يف مطقققاِ  اإلسقققتدالِل...هذا فضقققالً عقققن أنَّهقققا مقققن أخبقققار   

املخالفني، وال خا يف أخبارهم، فالرشد يف خالفهم حسب تصقري   إمامنقا   

 الصادق عليه السال .

تعلَُّ  باحلديِث اإلوَِّل العذ  استدلَّ بِه احملرُِّف علقى تِّسقيِس   ما ي هذا كلُُّه يف

، وقد اتََّضقَ  فيمقا ققدَّمنا    اجلمهاريَِّة اإليرانيَِّة املمهَِّدِة لدولَِة اإلماِ  املهد ِّ

 أعاله أنَُّه ال يدلع على شقٍء من هذا الطبيِل...

 اإليراد على اخلرب الثاني:
لذ  ادَّعى احملرُِّف َتْخِصيَصُه بالنظا  اإليرانقق احلقالق   وأمَّا احلديُث الثَّانق ا

 خرجقوا  بققو ٍ  كقأ    "،ققال  ها ما ُنِسب وروُده عن ماالنا اإلماِ  الباقِر

 رأوا فققإذا يُعنو قق ُ فقق  ينلبو قق ُ ثققمَّ يُعنَو َقق ُ فقق  احلقق َّ ينلبققو َ باملشققر ِ

 يقبلو ققق  فققق  سقققألوا مقققا فُّعنَقققو َ عقققواتِقِهِم علققق  سقققّوفَهُم وضقققعوا ذلققق َ
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 أمَّققا شُققهدا،... قققت هُم صققاحبِكم  إلقق  إال يققدفعو َها وال يقومققوا... حت قق 

 .(1) " األمر هذا لصاح،ِ  يس  ألبقّ ُ ذل َ أدرَك ُ لو أ   

وقققد يبَّقق  احملققرُِّف الرِّوايققةَ علققى اجلمهاريَّققِة اإليرانيَّققِة احلاليَّققِة الققت أسسققها 

ِل طمها  هلم ل ُ  اخلميين بالتََّسلُسقِل اآلتقق فطقال     فل ارنا يح  حِّهوا  نم ر  را إنَّ ااٌَّ
اااقح  مااا اف  طااا  ار اااارمم   إُاَّهحااام   ااالوِّ ُمقح لا اااإامهحم...  طااا م ار اضااا ل  نَّ جاااركإامهحم اح اىل
 جرواااااا و  إُاَّهحااااام  َلبااااا نم ار ااااا م وااااادن    ِّااااا ا والدماحااااام  لر ااااا م ار ح ااااامل ار َّااااار عو 

امهحم رِّ َّةل ُِّاُع سِ اُ و ُمَّ  امهحم اشإةااد ّا   رتح اللوُ  رُ   ر   نم إ ِّالم ولم لالم رتح اصل
امهحم ستاستا    ِ ر نم   مرا ل ارن ا  ل  رُ    ر   نم ارإََّ ثلم  اإلكإاافم اربَّااعَّ رتح اصل
إاحهحم رت اا  ا  ِل طحهاااىمِّم رهحاام   اا ر ّا  جإّااِ  ااإمَّ اسااإلا لااحاحمو  طحِّ  ااٌ  و  ماا ل اررو ا اا

       نم ىت  هحم   إ ىَّه نم رل ارت ٌ   نبملا نم واد و ست رامهحم  لِ   االنلهلم  
ِل  َّهاا اح اترح  ِح األاامث راع اررو ا ا ِم إراِ إطاايل اطااُلهلم...  ارِثنَا  ر ُُّ جّإِ   ر  ا اررَّا 
ِل  ِم     نَّ  ىااا دم اااابهل ارِِّه ل َّااا إراااِ إوناااافل اراااِا ل رإلطاااايل  رااا   دلكم اااابهل ار َّ رااا

ّ ى  ِّحرم إُ انو ألنَّ ارَِّل تم  ن  حهتّانم ارِّارفح ُا ماقح رلاثها لل  ،ه لم اإلطايل ٌ  إ 
ِل اإلسالطتَِّل رع إ رانم...  وِّحِرَّدل ا نث ل ار َّ ر

 (2). 

 ُيالحُظ عليه بالوجوه اآلتية:
  تفسققُا احملققرِِّف للرِّوايققِة املتطدِّمققِة بتحديققد دولققٍة خارجيَّققٍة  )الاجققه اإلوَّل(

ةربيٍَّة، َيوْلُب منها همالِء الشَّرقّياَن احل َّ فال ُيعوَْاُه، م  أنَّ الرِّوايةَ ال ُتشقُا  
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إىل هذا املعنى، فغاية ما تدلع عليِه أنَّ مثَّةَ جهةً شيعيَّةً يف بلٍد مقن بقالِد املشقرِق    

، فلعلَّهقا إيققران، ولعلَّهقا جهققةً يف الِعقراق تولقُب احلقق َّ فقال تنالققه،      اإلسقالمقِّ 

ولعلَّها جهة شيعيَّة يف بلٍد آخر، وعلى فقْرِض كقاِن هقمالِء املنوقاِلبنَي هقم مقن       

بالِد إيراَن، فال تنوِبُ  إال على املسادِة الثَّانية بطيادِة احلسينِّ اَا قِّ،وهقذا  

بار عالماظ الظهار الشريف،وما عقداُه جمقرََّد احتمقاٍل    ها الطدُر املنتيطَُّن يف أخ

 يسططن عنَد االستدالِل...

والَعَ ققُب مققن هققذا احملققرِِّف كيققَف أنَّققُه  قق ُ  بضققرٍس قققايٍ  أنَّ اجلمهاريَّققة   

اخلمينيَّة هق امِلصداُق اإلوَحُد َذِه الرِّوايِة من دوَن االعتماِد على دليٍل قايٍ  

العصبيَّةَ وحبَّ الدعنيا أعَمياُه عن رؤيِة احلطيطِة وقاِل  أو ُبرهاٍن سايٍ ، ولكنَّ

الصَّااِ ، وهذا ديدُن عبيِد الدعنيا العذيَن ُي يِّناَن إلمثاِلِهُم اخلياالِظ واإلوهقاِ   

ة َّ.. فَيحَسباَنها حطاِئَ   َُ َّبِقِي ۡمَََّّكَۡسَ قِۢ َّٱلظ  ِ ه  َّإَِا ََّجآَء  َشَّلَۡمََّّ ََََّيَۡس ن ََّمآء ََّحَّت  ان 
 . (1) ٣٩... اَّ  َََّيِۡد  ََّشۡيَّ

  من احملْتمل الاجيه أنَّ همالِء العذيَن وضعاا سيافَُهم على )الاجه الثانق(

عققااِتِطِهم هققم اننققاٌس انفصققلاا عققن الصققني،أو أنَّ الصققني احتلققِّ ِبالَدهققم        

ريَّة، ولعلَّ همالء هم أهُل جباِل التِّيِبقِّ أو مجاعقة   ويريدون االستطالل واحل

من املستضعفني يف الصني ُيظلَمان مقن ِقَبقِل حكقامتهم، فيوقالبان حبطقاقهم      

املهققدورة فققال ُيعوَققان،أو أنَّهققم أننققاٌس سققيظهرون يف آخققر ال مققان ال نعققرف      
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حطيطتهم على وجه التفصيل...واإلوجه أْن يكاناا من أهل الصني، وهمالء 

قد َذكَقَرْتُهم روايقةن )إلق اِ  النَّاِصقِب( عقن الفضقِل بقن شقاذاِن عقن اإلمقاِ  أبقق            

 بَلْقدَةٍ  مقن  املَشْقرِ ِ  بق دِ  أقص  من خرَجوا قد بقو ٍ كأ   "قال  جعفٍر

 ينلبو َق ُ  ثقمَّ  يُعْنَقوْ َ  فق   الص نيِ أه ِ من حقَّهُم ينلبو َ شّ  لها يُقالُ

 فرضقققوا عقققواتِقِهِم  علققق  سقققّوفَهُم وضَقققعوا ذلققق َ أرادوا فقققإذا يُعنَقققوْ   فققق 

 يُسَققخ رو َ  ثققمَّ كبّققراً  خلقققاً مققنهُم وقَتَلققوا يقبَلققوا فلققم سَققألو ُ مققا بإعنققا،ِ

 أهلِهققا مققن وينلبو َهققا خُراسققا َ إلقق  ويتوجَّهققو َ كلَّهققا والهنققدِ التُّققرْكِ بقق دَ

 إلققققق  إال املُلققققق َ يقققققدفعوا ال أ  ويريقققققدو  قَهْقققققراً فّأخقققققذو َها يُعْنَقققققوْ َ فققققق 

 إلقق  سققلنا ِ ِ فقق  وتعّشققوا مققنهم فققا تَقَموا قتَلققوهُم ال ققذين مقق  صققاحِبِكُم

 .(1)" الدُّ ّا... آخرِ

ن املنفصققلني عققن الققبالد والظققاهر قققق حسققبما أشققرنا آنفققاً قققق أنَّهققم مجاعققةمب مقق

سيحكمان بالَد خراسان قبقَل الظهقاِر الشقريف، وسقاف يعتنطقان      الصينّية،

ما جاء يف خوبٍة  منهم تل  املنوطة من بالِد إيران بطرينِةوحيكم رجٌل شيع ،الت

املا اللاحق   من كتا    نطلها العالمة احلائر  إلما املممنني علقو

مباشرةً بعد رواية الفضل بن  عن ابن شاذان،وقد جعلها الشيخ احلائر 

  وفيققققه عققققن أمققققا املققققممنني علققققق بققققن أبققققق شققققاذان املتطدِّمققققة،قال 
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 الصققني مقن  أتقق  القذي  بخراسقا   القققائم ققا   فققإذا .." قققال يالقب 

 ."علّ .. يغلبوا فلم إلّ  اجلنود ف  السيّا  ُّ وجَّ  وملتا  

فرواية الفضل بن شاذان املتطدِّمة أكثر انوباققاً علقى روايقة   يولبقان احلق َّ      

فال ُيعوَان   بطرينة خروجهم يف عهد عثمان بن عنبسقة السقفيانق )لعنقه اهلل(    

، فال ميكُن قق واحلال هذه ققق  مطارن لظهار إمامنا املعظَّم احل َِّة الطائِموها 

التغافُل عنها وتطديم ةاها عليها قق كتل  الت استند إليها احملقرِّف ققق لُبعقدها    

 ال مين عن خروج السفيانق )عليه اللعنة(.

  كققِّنق بطققاٍ  قققد ولققا فرضققنا جققدالً أنَّ املطصققاد بالروايققة  :احتمــا  آخــر

هم اإليرانيان يف عصرنا احلاضر ققق كمقا ادَّعقى احملقرِّف ققق      ، خرجاا باملشرق..

بل لعلَّها قد  ططِّ يف هم،الذ  سيتمع فيه موالبتهم حبطِّ لكنَّها    ّدد ال مَن

ققد  عن الصني الطدميقة ققق حيقث     صينّية انفصلاا بمن املغال قق وهم من أنصال

 َ فققمَّ سققيوروا علققى بققالِد فارس،وتشققيَّ   نققد، َسققْيوَروا علققى بققالد الققرتك وا

ويطققال إنَّ ان َّ احلققاكم املغققالق يف إيققران أوصققِّ بققِّن أكثققُرهم وانققدجماا معهم،

، وُيْعَرُف عقن  ُتدفن بطر  ق  النصا الفايمق العلا  املبارك أبق لملمة

يف بمققن اخلااجققا نصققا الققدين   املغققال شققدَّةن والئهققم للعققرتة الوققاهرة 

دوراً عظيماً بتشقيعهم بعقدما كقاناا كفقاراً جمقرمني،       الذ  لعب الواسق

وكانِّ َم جاالٌظ م  الشاميني بطيادة بعيمهم احملنَّ  تيمار لنق  إلسقبا    

مذهبيَّقققة لعلَّهقققا سقققتكان مقققن اإلسقققبا  الداعيقققة النتطقققا  السقققفيانق مقققن         
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جرى عليهم على أيقد    اخلراسانيني؛ لادَّ الثِّر إلهل ملته يف الشا  جّراء ما

؛وهقا رجقٌل شق اع استبصقر وققد الققى مقن        ار لن  الطائد املغالقِّتيمد جنا

املخققالفني قققق سققابطاً والحطققاً قققق العنققَِّ والققبغَض إلجققل والئققه إلهققل البيققِّ       

   كان رافضياً ، وقد وصفه الدحالنق يف   الفتاحاظ اإلسالميَّة  بِّنَّه

اإلمني)رمحه اهلل(   وقد داف  عنه العلَّامة الراحل السيِّد حمسن  شديَد الرفض

وردَّ مطالقة القدحالنق  قا فيقه الكفايقة؛       "، ( 1)أعيقان الشقيعة   "يف كتابه الطيِّم 

 فلُيراَج .

 إنَّ ما أشرنا إليه أعاله من الفرض املقذكار بعيقٌد جقداً    والتحطي  أْن ُيطال

عققن واققق  خقق  املققا اللققاحق عققن ابققن شققاذان فباتققاً وإفباتققاً؛ بسققبب الطرينققة 

فيققه وهققق خققروج السققفيانق )لعنققه اهلل( علققى الثققائر يف خراسققان،فال  الققااردة 

يص ع توبيطها على املغال أيا  تيمار لن .. نعم، من احملتمقل انوباقهقا علقى    

اإلفغانيني يف عصر الظهار الشريف باعتبارهم من انصال منغالية اسقتاينِّ  

بالشقققيعة يف بققالد كقققابال إبَّقققان احققتالل تيمقققار لنققق  لتلقق  القققبالد امليمانقققة    

ٌن عظققققيم يف عصققققر الظهققققار املاالني،وسققققيكان َققققمالء املستضققققعفني شققققِّ

 واهلل العا  حبطائ  اإلمار.الشريف؛

 الوعُد اإلهليُّ امَلوهوُم للموطِِّئني...!  

                                                 
(1)

 .649ص  3أُنظر: حمسن األمني )أعيان الشيعة( ج  
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لطد كان كالُ  الشَّقيخ الِفقتالو  حقال النَّصقِر اإلَقق للحكَّقا  احلقاليِّنَي يف        

حاول َجْعلَُه واقعاً ع  أخذه بروايقاٍظ عاميَّقٍة   ٍل،ِة اإليرانيَّة جمرََّد خيااجلمهاريَّ

واعتماده على أقِْيَسٍة أشعريٍَّة ال عالقَةَ َا بعالَِم االسِتنباِ  واسِتخراِج النَّتاِئِج 

العلميَِّة مَن النعصقاِة الشَّقرعيَِّة، وققِد ادَّعقى أنَّ الّراَيقاِظ السعقاد بطيقاَدِة نظقا          

ستخاُض قق كما خاَضِّْ ساِبطاً قق حروباً كثاةً وسقاَف   الثَّارِة احلالق يف إيراَن

تنَتِصققُر بهققا ِوفْطققاً للَاْعققِد اإلَقققِّ َققا بالنَّصققِر... فطققاَل قققق بعققَد عققْرٍض مَسققْهٍب  

إنَّ ارِّحإمدطواارم رااع ااابهل اربل ااالا ل ارَّب  َّااِو  للرِّوايققاِظ العققت متققَدُ  اإليققرانيِّنَي قققق   
اااا حاا اإ مااااَِّّ ح   اااا م    ِل ِل ارِّاااا  ل ت م   ِح لا اااا اااا   م اإل ااااراُّتت مو جِّلماااا  ل إرهتاَّاااات  ل رلِّحِاال

رلِّهاا  و ل ُ  اِّاااه لار  اا ح األ َّ ح ُه   ااٌ  وِحةاارمالهلم رااع ىِّتاامل ارِّم اااللكو ساا اٌف 
ِح  لتهلم ط  شلبمرل   ا ائلهلم    ارّإاع  م ضا ُمها وا لادماهلم رإ نتا ل  اا ارلهلمح  ارِّمار ضم

سارلتَِّل رع ار تااةلو  شا  ىاافم اابا ار  ا ح صار  ا   ا  ارَّباعو لرُ راع ار وتاستَِّل  اررو 
ااالل ح  لاااتهلمح  ِح   ِح ش رلاااقله لاااام  صااا اتح اررَّ اااا ل ار ثااا دل ارِّح إم ااا ما نمو رتح لااالثاحمح ا

و رااال  حنااااللحهحمح  جااٌ  إٌ املمطاا هحُ  و  رااع جاا  ُ  آخاارم شااا ه لرااال  امل نااااحم (1)ارَّةاارم
ُ جٌ  إٌ الم  و (2) ط هح  َّملمب ا  لِ طا رع   ا  هلم جإّاِ انارحتم لا ااااحهحم وتايم ارِّمنا ل ل

ِحو  طما   و طم   ِةحرحاا ُمةمارمهح ا ِ  س دافم ط م ارِّ رل ل ِح لا  ُِ  خرى ل ب م ح ا  رع ل ا 
ِحو جإّاااِ  ااادا ا لىحاااال  اساااِّحقح ك ساااِّع رتاح مرث ُماااقح  طااارماحمو رتحَّ وااا حهح  رماااقح ا رمها خمبم ااابم ِح  خم ا
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ِ   لاااِ (1)  ِةحااارحهحُ  و   لر ناااا  رهااابا ار  ااا ل ساااإمبنِ   الطحهحااام ااحرمرااارللح وارَّةااارل خماَّاشااا
ِل ا ر ااااارل رللم ااااااَت م  ااااا ِل ُااااا لمالهلم جإّااااااِ دخااااا رلهلم راااااع ط رمكم َلالشمااااا اااااهلم طحِااااابح اُ لؤ سل

راال ت 
(2).   

بٌنل ىِّتامل اررَّا اا ل  ارِ ه(ار   ح ارثَّاُع) ِّا اا ل ارّإاع اح االلواحهحم    ٌ  إرهعٌّ ومل
ُِ     اإاطم  اقلو ر ارث ىِّا ا ر  لاتهلمو سا اٌف كاُاي  طا  داخارل طحِاإمِّم لهلم    طا  خاللىل

ِح ا اارِ طهِّاا   د رمُِ اإ لَُّّح رع طحمإاملمُل ااطحر ٍّ    ط ر ُ     اُعٍّ ض َّاحم  مبحرحها ا
ِلو إَّقح   ٌ  إرهعٌّ ر ِل ارِّا  ل ت م ارّإاع  صماامها كاُي ش َّاحها   امِّمإحها رع األطَّ ِحةرةل لا ا

ِل ون رااقه  ِح.. للساا  ح ا رمااقح ا رمها خمبم ِح  طماا  خاابم ااُف لو طاا  ُةماارماا ُمةماارمهح ا  رااع  ص 
و  طما   ح ااشوها  ح اا ّ  لآخرم شاا ه ِل ا اارِ رهحامو لطما   هحلثااا  احهمالث .. اابا اا    ا ح ا

ِل ا كَّلاا ا  لتااقل وةاا  ُلناا ا وِمةاارلهل  ا اا   لهل ألُاَّهحاام طِاابح ارب ا اا  طماا  ُ   إخااالُر   م
بحقح  ِل رهح م ج    إ كَّرح  لِ ا

 . 3ُل

 بالوجوه اآلتية: يِرُد على الوعد األو 
 وُخالصققةن مققا أوَردنققاُهدنققاُه سققاِبطاً يقِرُد عليققِه ههنا، مققا أور( الاجقه اإلول )

 ها اآلتق هناك سنعيده هنا بشقٍء من ال يادة يف البيان،و

علقى يقِد     رير العا  بِّسره من برافن الفساد واجلار والوغيان سيكان إنَّ

وال اإلمققاِ  املعظَّققم احل َّققة الطققائم املهققد ِّ )أرواحنققا لققرتا  نعليققه الفققداء(،      

                                                 

 .130( )عقد الدرر( للشافعي ص1)
 .85( )رايات اهلدى والضالل( ص2)
(3)

 . 86)رايات الهدى والضالل( ص   
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يف ذلق ،ولن يقتمكن أحقٌد مقن  ريقره، وفلسقوني مقن         خصاصية لفلسقوني 

املتمثقل بقُل    ضمن املنظامة العامليقة القت سقيتم  ريرهقا مقن املعانقدين للحق        

فال  ،، وال خصاصية للفلسوينيني عند إمامنا احلن َّة الطائمالبيِّ

احلَسينع وال احلنسقيينع وال ُشقعيُب بقُن صقاحٍل ققاِدروَن علقى  ريِرها،والطقادُر        

على ذل َ حصراً  إنَّما ها اإلماُ  احل َّة الطائم املهد ع )صلَّى اهلل عليقه وآبائقه   

وقد كشققفِّ اإلخبققاُر عققن أنَّ العققذيَن    ُه وأنصققاُره،وققاهرين( ومعققه أصققحابُ  ال

 . اساَن خالَل الدِّياِر هم فطط أصحاُ  اإلماِ  املهد ِّ، بطياَدِتِه

(  مجيُ  اإلخباِر العت استَدلَّ ِبها الشيُخ الفتالو  هقَق مقن   الاجه الثانق)

أِئّمِتنقققا مصقققاِدِر العامَّقققِة، والرعْشقققُد يف ِخالِفهقققا كمقققا جقققاَء يف أخباِرنقققا عقققن      

وعلقى فقْرِض ِصقحَِّتها فهققَق خاصَّقةمب بقالعت ختقُرُج يف سققَنِة       ...الوقاهرين 

كققَرايت الَيمققانقِّ واحلََسققينِّ؛ وقققد شققدََّدِظ اإلخبققاُر  رهققاِر اإلمققاِ  املهققد ِّ

الشريفة على ُنْصَرِة رايِة اليمانّق،ونهقِّ عقن االلِتقااِء عليقه؛ إلنَّقُه َيقدعا إىل       

 .الطاِئِم املهد ِّ

(  عبَّققَرظ بعققُض هققذِه اإلخبققاِر عققن أنَّ أصققحاِ  الرَّايققاِظ الاجقه الثالققث )

السعاِد ُمسَتضَعفان،ومعنى االسِتضقعاِف أنَّ أصقحاَبها ال ققاَّةَ َنقم يف مطاِبقِل      

أعداِئِهم،وأيَن هذا من راياِظ النظقا  اإليرانقّق احلقالق وأعااِنقِه،حيُث َتفقاُ       

ئني مقن أعمقدة السقطيفة وأشقياعهم وتصقديِره      منها راِئَحةن رلم املقممنني املتق   

الثَّارِة السياسيَّة قق الطائمة على مبدأ والية الفطيه املولطة لغاياظ حمض سياسية 
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قق بَنْثِر اإلمااِل على رؤوس أنصارهم وأتباعهم واْجِتثاِث املنعاديَن للنِّظقاِ ،يف  

معاكسققة يف تاجعههققا حققنِي أنَّ رايققاِظ الَيمققانقِّ واحلسققينِّ وشققعيِب بققِن صققاحٍل   

ة عليها املتاافطقة مق    العطائد  قق بشطيه التالِّق والتّ   قق لتل  الراياظ املتطدِّم

فرايققاظ اليمققانق واحلسققين وشققعيب ال هققمَّ َققا ِسققاى الققدِّفاِع عققن املخالفني،

وهذِه ُمااصقفاٌظ   نلَْحظْهقا يف   البيقِِّ والقذَّْوِد عقن شقيَعِتِهم،    قضايا أِئمَِّة آِل 

 .!!اياِظ احلاليَِّة على اإليالِقالرَّ

دعققاى أن الرايققاظ السققاد منتصققرون يف كققلِّ حققروبهم (  الاجققه الرابقق ) 

ٍة مقققن لقققم ينَتِصقققر اإليرانيقققان احلقققاليان يف واِحقققَدف تكقققذبها شقققااهد احلقققال؛

سااٌء على اجلبَهِة العراقيَِّة أو على اجلبَهِة اجلنابيَِّة يف معاِرِكِهُم العت خاضاها،

وإذا دحاا يف معركة وال يف أ ِّ بطعٍة مَن العالَِم...أو يف داخِل ِفلسونَي، لبناَن

من املعارك،فإِقا يكقان ذلق   عانقة اآلخقرين َقم مقن داخقل البلقدان القت           

 يميقة وعامليقة  إقل يسيورون عليها،أو يتمع النصر بعطد صفطاظ سقرّية مق  دولٍ  

وققد نهقى عنقه أئمتنقا     احلنيف،نا مارقة وراملة،وها من أعظم احملرَّماظ يف دين

 ُبلَققوْوهققل ُي ؟!فققِّين الفضققل يف ذلقق ..  الوققاهرون )صققلااظ اهلل علققيهم(، 

لكان فعله أما املممنني  ،متاقفاً على احلرا  ولا كان النصُر؟!باجلار.. النصُر

علّق بن أبق يالب )سال  اهلل عليه( يف حر  صفني عندما مشقى إليقه بعقض    

وفقرار كقثا مقنهم إىل معاويقة فطقالاا يقا أمقا         النقاس عنقه   عند تفقرق  أصحابه

ل همالء االشراف من العر  وقريش علقى  ، وفضِّهذه اإلماال املممنني أعط
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أمقا   فطال َقم ليه من الناس فراره إىل معاوية ،والع م ومن خياف ع املاالق

مقا  ما أفعل  ، ال واهللاملممنني عليه السال   أتِّمرونق أن أيلب النصر باجلار

 . ..  س وال  يف السماء دم يلعِّ

إن التعققاون مقق  الظققاملني إلجققل  صققيل النصققر،ليس نصققراً مققن عنققد اهلل         

؛والصقعاد علقى مقدارج الشقيوان هقق الشقيونة       تعاىل،بل هقا اَ ميقة بعينها  

 بذاتها.

 إننا   نلحظ انتصاراً منفرداً للراياظ الساد منذ تِّسسقِّ دولتهقا   وبناًء عليه  

أْن ُيعِلققَن  السققيِّد  اخلنمققيينّ  جبَهققِة الِعققراِق مقق  صدَّا ،اضققورَّ  ففققق إىل اآلن؛

انِكساَرُه ملَّا َخِسَر يف جبَهِة )الفاو قق البصرِة( ُبهاَء بَسةَ عَشَر ألفاً من أنصاِرِه 

وجناِدِه، بعَد أن ُدمَِّرظ قنرىل بكاِمِلها يف خاِبستاَن واإلهااب، وقنِتقَل اآلالُف  

اِء حرٍ  أعلََن صدَّا  يف ُمنَتَصِفها أنَُّه ُياقُف احلقرَ ، لكقنَّ   بِل املالينُي من جرَّ

أنَّ  اخلمققيينَّ أعلققن خبوابققه   النِّظققاَ  اإليرانقققَّ أصققرَّ عليهققا، فكانققِِّ النَّتي ققةن    

الشققها أنَّققه َت ققرََّع السعققمَّ بققإعالِن انِكسققاِرِه يف تلقق َ احلققرِ  واملناافَطَققِة علققى      

إيطاِفها...وِقِس عليهقا مقا جقرى علينقا يف لبناَن،فطقْد كلَّفَقِِّ احلقرُ  اللُّبنانيَّقةن         

د معاهققدة مقق  اجلنابيَّققةن اآلالَف مققَن الطتلققى حّتققى  ققرََّر ِقْسققٌم مققن اجلنققا  بعقق 

الدولة اليهادية،وكان وسقيوها اإلملان،وبعقد تلق  املعاهقدة  بقِّعااِ  وجيقَ ٍة       

  بِفعقِل  2006دَُِمَر فيهقا اجلنقاُ  اللبنقانق والضَّقاحَيةن اجلنابيقة يف حقر  متقاب        
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تَهاعِر قاَدِة احِل ِ  ياَمذاكَ وَمن َيِطُف َخلفَُهقم مقَن احلكَّقاِ  اإليقرانّينَي أصقحاِ       

 .!!ِظ الّساِد...الرَّايا

 مقق تلف يانيققة ولطققد اعققرتف السققيِّد نصققر اهلل بعققد حققر  متققاب يف مطابلققة    

مريم بسا  من قناة اجلديقد، أنقه لقا كقان يعلقم أن خوقف جنقديني         الصحافية

إسرائيليني ساف يمد  إىل تدما اجلنا  والضاحية ملا كقان فعقل ذلق ،ويف    

تقه وأعلقن النصقر اإلَقق     اليا  الثقانق مقن مطابلتقه الصقحافية،رج  عقن مطال     

 ؟!فِّين النصر يا ُترى.. !!بفعل ضغا  عليه من الطيادة اإليرانية..

أنَّ أعالَمُهم سَتبطى ُمرفِرفَةً بالنَّصِر  دعاى الشيخ الفتالو  وبعبارٍة أنخرى

علقققى رؤوِسقققِهم منقققُذ انِوالققققِة فقققاَرِتهم حّتقققى دخقققاِلِهم يف معركقققِة  ريقققِر     

حيقُث   إىل اآلن شااِهُد احلاِل منُذ تِّسََّسِّْ هذِه اجلمهاريَّةنِفلَسونَي... ُتكَذُِّبها 

يف ُمعَتقَرٍك خاضقته،وال فالحقاً يف بلقٍد دخلتقُه... بقل ال        منفقرداً  ْ  نَر َا فاباً

ُنشققاِهُد مققنهم سققاى تفِرقَققةَ الّشققيعِة وبققثِّ اخِلققالِف بققنَي أبنققاِء الوَّاِئفَققِة الااِحققَدِة 

مققن العامَّققِة أو مققَن اإلديققاِن اإلخققرى إلجققل    سققااٌء أكققانااواملققذهب الااحد،

وال يعِرفقاَن   يبطاً للطاعدة املشهارة عاملياً   فقرِّق تسقد ،  مكاسَب سياسيٍَّة...

 ساى لغِة الدَِّ  والدَّماِر والِطتاِل وُمحارَبِة اإلم ياليَّقِة القت حصقروها بِّماكقا    

الصقني وكاريقا   كروسقيا و  دون ةاها من الدول ذاظ الواب  اإلم يقالق  فطط

جِل مصاِلِحهُم الطاميَّقِة وهيَمَنقِتهم علقى َمقْن     إل همشاكلَ الشمالية وكابا وَمْن

ِسققااُهم مققَن الطاميَّققاِظ اإلخققرى وهققا ملحققارمب عنققَد املنَتَتققبِّعنَي مققَن السَّاَسققِة        
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 واملنفكِّريَن االجتماعيني.. فسااُد الرَّاياِظ اإليرانيَِّة انكََسَرْظ يف جناِ  الِعقراقِ 

كقا  وداِخِلِه حبرِبها م  صدَّا  والاالياِظ املنتَّحدِة اإلمريكيَِّة، فطرََّرظ قتقاَل أمري 

فلم ُيفِلحقاا، بقل إنَّهقم خرَّبقاا علقى الشِّقيعِة       وكسر هيمنتها يف جناِ  لبنقان، 

أويَاَنُهم وِدياَرُهم وأدَخلاُهم يف متاهاٍظ وأَبماٍظ انَعكََسِّ سلباً علقيِهم بقنَي   

اللُهمَّ إال على قاعقدِة      ؟!ااِئِف اللُّبنانيَِّة... فِّيَن االنِتصاُر يا ُترى..بطيَِّة الوَّ

 مراعقاة أحكقا  اهلل تعقاىل    إذا   أخَسر شقيااً فِّنقا ُمنَتِصقٌر   مقن دوَن النَّظَقِر إىل     

 مصلَحِة الشِّيعِة بشكٍل عا ...و

َقِّ للّراَياِظ (  ال أدر  كيَف   ُ  هذا الشَّيُخ بالنَّصِر اإلالاجه اخلامس)

الّساِد نصقرًا قاِيعقًا رةقم ِعلِمقِه بقِّنَّ هقذِه الِبشقاراِظ امل عامقة ققق علقى فقرِض            

ققق ليَسقِّ قنرآنقاً خاّصقاً بالرَّايقاِظ السعقاِد ال        صحَِّة صدوِرها مقن املعصقا ِ  

. فِلقَم  ُيمِكُن ختَلُّفنُه أو عَدُ   طُِّطِه لَتَاقُِّفِه على شروٍ  وُمااصفاٍظ ةقِا تامَّقٍة..  

ال تكاُن قق هذه البشاراظ على فرض التسليم بصحتها ققق مقَن املاققاِف العقذ      

ُيمِكُن ختلُّفنُه بتخلُّف بعِض شرويه ومااصفاته يبطقاً ملفهقا  البقداء القاارد يف     

اإلخبققار الشققريفةا!... فققإيالُق ِصققفَِة الاعققِد اإلَقققِّ عليهققا هققا مققن أجققِل      

الت يتعلَُّ  بها الَبداُء... وقد قنلنا فيما َمضقى أنَّ  إخراِجها من داِئَرِة املاقافاِظ 

من عالماظ الظهار الشريف ليَس مَن املاعاِد، بل  ما عدا اإلماِ  املهدِ 

ها إمَّا مَن املاقاِف أو مَن احملتقا ... واملَحتقاُ  معقدوٌد يف العالمقاِظ اخلَْمقِس      

يف املاقاِف... ولا فرضنا أنَّ  العت فصَّلَتها اإلخباُر الشَّريفةن،وما عداها داِخٌل
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العالماظ احملتامة من املاعاد اإلَق، فإنه خقاة بهقا دون ةاهقا مقن بطيقة      

العالماظ ةا احملتامة  ا ها خارج من الطدر املتقيطن املطوقاع بقه،فال تكقاُن     

الرايةن اإليرانية الت ادَّعاها الشيخ الفتالو  من احملتقا  حتقى لقا كانقِّ علقى      

ين اآلخذ بثاراظ أجقداده الويقبني الوقاهرين )سقال  اهلل علقيهم      مستاى احلس

 أمجعني( .

وبناءل عليِه؛ لا فَرضنا أنَّ الرَّايقاِظ الّسقاِد ماعقاَدةمب بالنَّصقِر اإلَققِّ إال أنَّقُه       

وْعٌد ةُا حتمقو، بل ها وعٌد مشرو مب  ااصفاٍظ، إن متَّقِّْ دَّ النَّصقُر، وإال   

حملتاِ  أن يتعلَّقَ  فيقِه الَبقداُء، فِمقن أيقَن صقاَر ققق إذًا ققق         فال... واإلصُل يف ةِا ا

 املاقاُف حمتاماً وماعاداً...ا!.

 هذا متا  اإليراد علقى الاعقد اإلول القذ  ادَّعقاه الشقيخ الفقتالو ؛ وأمقا        

 الذ  ادَّعاه الشيخ مهد  الفتالو ،فها التالق  الاعد الثانقبيان 

الفقتالو  حبق ِّ الرايقاظ السقاد املاعقادة بالنصقر       الشقيخ  ققال   :الوعُد الثَّـاني 

وْعٌد إَق  خِبذالِن مجيِ  الرَّاياِظ واجلماعاِظ العت ُتحاِرُبُهم  اإلَق احملتا   

وتتققُمَُر علققيِهم، سققااٌء كانققِّْ مققن داخققِل ُم ققَتَمِعِهم أو مققن خاِرِجققِه، فكققلع    

روٍع عقدوانقو ضقدَُّهم خيقُذلنها    مجاعٍة أو دولٍَة تتارَّ ن يف ُمخَتلٍَط تُُمر و أو مش

اهللن تعاىل مهما كانِّ قاَُّتهقا وعَظَمُتهقا يف اإلمَّقِة، إنَّقُه وعقٌد إَقق  لُنصقرِة رايقِة         

 ومَققن اللقق ُ  َصَققرَ ُ  صَققرَها مققن"املققاِيانَي العققت وَصققفَها رسققاُل اهلِل بطالققه     

 ومَقققن يُهَققَُّ   يهَُُّهققا  مَققن  "ويف وْصققٍف آخقققَر قققال   "،  اللقق ُ..  خَذَلَقق ُ  خققذَلَها 
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َنقم، إلنَُّهقم منقُذ البدايقِة تاكَّلقاا          "يُشا   يُشاق ها .. هقذا هقا وعقُد اهلِل تعقاىل 

وَمن يتاكَّقُل علقى اهلِل فُهقَا    عليِه بصدٍق وإخالٍة وَوِفطاا بَنصِرِه وتسديِدِه 

 .... (1)حْسُبُه

 بالوجوه اآلتية:د عليه نوِر
السعققاُد هققق رايققةَ اخلمققيينِّ أو العققت   سققااٌء كانققِِّ الرَّايققاُظ)الاجققه اإلول(

سَتظَهُر يف َسَنِة الظُّهاِر الشَّريِف، ال تكاُن َا هذِه امل يَّقةن ققق أ   اإلنتصقار يف    

، لطقد  مجي  معاركهم قق العت   تكنقن لرسقاِل اهلِل وأهقِل بيِتقِه امليقامنيِ     

شقركنَي، وكقذا أمقُا    انكَسَر رساُل اهلِل ميدانيَّاً يف عقدَِّة حقروٍ  خاَضقها مق  امل    

ققد خِسقَر معركتقه يف صقفِّنَي      املنممننَي وإما  املتطني علقع بُن أبق يالٍب

وبعِض املعاِرِك، فهل يا ُترى   يكنِن اهللن تعاىل معُه والِعياُذ باهلِل تعقاىلا أ  أنَّ  

ممناَن املسِّلةَ ُمتَاقِّفَةمب على شروٍ  ومااَصفاٍظ هق ج ٌء من كلِّ نصٍر ُيحطِّطنُه م

 .؟!أو كاِفروَن...

وإذا ِقسنا اإلماَر ِ طياِس املنعِ َ ِة والاعِد اإلَقِّ ققق لكقلِّ مجاعقٍة إسقالميٍَّة     

ختاُض حرباً ضدَّ أعداِئها قق َبونَل حينِاٍذ مفهقاُ  القدَّعاِة إىل اهلِل تعقاىل بالَيقِد ققق      

سقلمنَي يف معركقٍة   أ   اجلهاِد قق واللِّسقاِن والطلقب... فانتصقاُر مجاعقٍة ِمقَن امل     

معيَّنٍة ال يسَتلِ ُ  كاَنها ماعاَدةً بالنَّصقِر اإلَققِّ... وإال كقان معاويقةن ماعقاداً      

 يف ِصققفعني، بالنَّصققِر اإلَقققِّ لغلبتققه وانتصققارِه علققى أمققِا املققممننَي علقققو  

                                                 

 .86( )رايات اهلدى والضالل( ص1)
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بالنَّصِر اإلَقِّ فُيمِكُن أن حيَتجَّ علينا أنصاُرُه وأصحاُبُه اليا  بِّنَُّه كان ماعاداً 

يف معركته يف صفني ِضدَّ أما املممنني وإما  املتطني علّق بن أبقق يالب)عليقه   

 !وها أمٌر ال ُيطرعُه عاقٌل، فضالً عن ُمتديٍِّن وفطيه... !السال (...

  عنقدما يتصقاَُّر فقْرٌد أنَّ الرَّايقاِظ الّسقاِد ماعقادةمب بالنَّصقِر        )الاجه الثقانق( 

ن يكققاَن تَصققاعُرُه ناِت ققاً عققن ُمرَتكَقق اٍظ صققحيحٍة مققِّخاَذٍة مققَن  اإلَقققِّ  ققُب أ

، ال أْن اإلخبققاِر الطوعيَّققِة الصعققدوِر مققن أهققِل بيققِِّ الِعصققَمِة والوَّهققاَرِة  

عقن   يكاَن ذل َ من أخباِر العامَّقِة الَعميقاِء العقذيَن نهقى أِئمَُّتنقا اإليهقارُ      

ُمخققققالَفََتهم هققققق الرعشققققُد  اإلخققققِذ بِّخبققققاِرِهم، وأمرونققققا  خققققالفتهم؛ إلنَّ

 والصَّاا ...!!.

  دعااُه باجاِد ُمالبَمٍة بنَي الاعِد اإلَقِّ وِصْدِق تاكُِّلِهم )الاجه الثالث(

وإخالِصِهم وُوفاِقِهم بالنَّصِر   نسقَمعها مقن ُمتََّفطَقٍة عقدا عقن باحقٍث يقدَّعق        

نا فقُر َّ فقْرٍد يكقاُن واِفطقاً     لنفِسِه احِلَ قى واملعِرفَقة، فقِّ ع مالبَمقٍة بقنَي اإلمقري      

بالنَّصققِر مقق  كاِنققِه ُمَتققَاكِّالً وُمخِلصققاً يف تاجعِهققِه، لكنَّققُه قققد ُيصققاُ  بالفَشققِل      

واَ ميققِة نتي ققِة عاامققل خارجيَّققة، أو لشققروٍ  ومااصققفاٍظ ال تكققاُن تامَّققةً أو 

ُِ باخلَْيَبقةِ      واخلسقران، وذلق  إلن    متافَِّرةً، فيظننَّ أو يتقَيطَُّن النَّصقَر لكنَّقُه ُيفقاَج

الققيطني بالنصققر ال يسققتل   أن يكققان ناهققاً عققن الاعققد اإلَقققِّ ملققن تققيطن بِّنققه   

سينتصر يف حروبه، وإال صقارظ دعقاى ةيبيَّقة حباجقة إىل دليقٍل لتِّكيقدها أو       

إفباتها خارجاً وواقعاً... ولنا يف إفباظ ذل  شااهد تارخيية قوعيقة منهقا فقارة    
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وأضققرابهم مققن  وفققارة الشققهيد بيققد )رضققق اهلل عنققه( التققاابني وفققارة املختققار

الثاراظ الشيعيَّة احملطَّة الت خرجِّ للولب بالثِّر من أعداء آل البيِّ )سال  

 اهلل عليهم(...فِّصحا  هذه الثاراظ الواهرة نقالاا رضقا املعصقامني   

لصحة تاجههم، ولكنَّهم باؤوا بالفشل واَ مية؛ لفطقدان الشقرو  املولابقة    

صققر العسققكر ، أو بسققبب وجققاد ماانقق  خارجيققة قققق أو ماانقق  إَيَّققة قققق  يف الن

َتْحُ ُب عنهم النَّْصَر، وخا شاهٍد على ذلق  مقا جقرى علقى سقيِّد الشقهداء       

اإلما  احلسني)عليه السال ( حيث   تتافر لديه العقّدة القاافرة مقن اإلعقاان     

سقكر  التقا ،   واإلنصار املخلصني رةم تقافر قدرتقه الربانيقة علقى الفقاب الع     

لكنَّ النصَر ُحِ َب عنه حلكمٍة ال ندر  كنهها إىل حني رهقار اإلمقا  املعظَّقم    

  َّة الطائم )سال  اهلل عليه(.ماالنا احلن

ُمضافاً إىل أنَُّه ع َّ وجلَّ ال يدوُر َمداَر حاجِة ويلَِب العبقِد للنصقر املقمبر،    

اإلحيقاِن أعقمع مقن كاِنقِه وعقداً      كما أنَّ قضاَء حاَجِتقِه وإنق اَل النَّصقِر يف بعقِض     

 .!!إَّياً ال ُيمِكُن ختلعفنُه أصالً...

  فإنَّ دعاى النَّصِر اإلَقِّ أو الاعِد اإلَقِّ بالنَّصقِر لكقلِّ رايقٍة    وبناءل عليِه

تظهر هنا وهناك جملرَِّد التَّاكُِّل واإلخالِة... تبطى جمّرََّد كالٍ  فارٍغ ال حطيطقةَ  

لقققُه يف أنصقققاِل ديِننقققا وتارخِينقققا العريقققِ ... وإال مقققاذا يكقققاُن ماققققُف الكاِتقققِب 

 حطَّطَْتهققا دوٌل كققاِفرةمب وُملِحققَدةمب وباذيَّققةمب يف أةلَققِب  باالنِتصققاراِظ الكنقق ى العققت 

معاِرِكِهم العت خاضاها، فهل كاَن اهللن تعاىل واِعداً  َقا بالنَّصقِر أيضقاً ا! أ     
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أن مققا  ققر  علققيكم ال  ققر  علققى ةاكققما!!.. وأ ع نصققٍر حططققه النظققا     

والعطيقدة  اإليرانق الطائم علقى قمق  معارضقيه مق  كقانهم مقن نفقس اخلنقدق         

الفطهّية يف حربه م  اآلخرين سااء على ترابه كحربه م  نظا  البعث العراقق 

أو على ترا  ةاه كما يف لبنان، حيث   حنصقد مقن الرايقة اإليرانيقة سقاى      

الفو الدائمة والشغب الذ  يثاه أنصارها بني الفينة واإلنخرى ضد اللبنانيني 

 لتاجهقققاتهم العطديقققة والفطهيَّقققة  بشقققكٍل عقققا  والشقققيعة املقققاالني املعارضقققني  

 .؟؟!!والسياسية على وجه اخلصاة..

) العمققاِئُم الّسققاُد مققن ُذرِّيَّققِة الرَّسققاِل يطققاِتلاَن  اخلاِمسققةن الكنقق ى  ُالعالمققة

 .أعداَء اإلماِ  قبَل الظُّهار (

على روايٍة و ليٍل... أّما الرِّوايقةن فهقق    يف دعااه امل يَّفة وقد اعتَمَد احملرِّف

 ظهَقرت  إذا" ققال   ما وَرَد عن أبَّاَن بن َتغِلَب عن ماالنا اإلماِ  الصَّادِق

 قلقُِّ  ال، ققال    ذلق ؟  لِقمَ  أتقدري   والغر ِ الشَّر ِ أه ُ لعَنَها احل   رايةُ
 .(1)"قب  خروج  بّتِ ِ أه ِ من النَّا َ يَلق  لل ذي

ِم طا  وِاع اا اُم سات  نح  نَّ اربثلو َّا فبقدعاى   للرواية،  ليلنُهوأمَّا  ا ِ ارِّبالكم
رهحم د ل ستاسعٌّ كبتٌر  طِّتاٌَّل رع ار ارممل اإلسالطعو  حل لجح ار ارممم ودىِّم لقل رع ار َّار ل 
و كِّا سات  نح رهام طا م ارِثاا هل  ارنا َّةلو إن كاانم راع إ ارانم وار َّاتو ل ارمِّتِاعو   ارغرتل

ط َِّّا  وااشرل ارةَّا لل  ط َِّّا  صااد  ارةَّا ل  ارماطِ عو    راع ار ارا ل طا م ار َّاهت ل 
 شائااا ل ارِِّلااا ل األ لاااِ ار َّاااتو   بااا ل ار ل ااالل ار  اااتمل  شائلااا ل ىااات ل ل ارِّهااا  و ل 
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ِل ار َّاتو ل ط ساِ ارةَّا لل  ار َّاتو ل  بَّاا   طحنإ ى ارةَّ للو    رع ربِانم طِ من ارِّحنا طا
ِل  كرو ا فل ط م ار َّادمةل...  طا   نَّ اابهل ار ِّاائلمم ارِّ س  و  ار َّتو ل ج   ُةر ا ٌَّ

ِل ارَّباعو اَلا ح ار ا َّو  ساإحل جح ار اارممم ألَّهاا ٌ ا إ المح   ارّ  دم  ارّإاع ااع طا  هلو َّا
ِح  ااارل  ُِ  اجاا ُة  اااعم ط لساا كااارخمر  مو  كااانم ل  احهحاام ل  ٌّ  اجااٌ و رهحاام طاا  ط لساا

ِم رإلطاايل ارِّها  و راع آخارل اربتيل ل ُ ارّإع اح لوِّحهحم اتها م طِّا ِم رإح الومح اررَّا ا رَّا ا اربو
 ...  .ارلَّطانل

  إنَّ العماِئَم السعاَد داِئماً على ح و،وهق ست ِعج العالََم عاهَّمد ُوخالصة

، فطد جَعقَل املقدَّعق مالَبَمقةً أيضقاً     بتحرعِكِها وستسلِّم الرَّايةَ لهماِ  املهد ِّ

 اِد وصاابيِة أفعاِلِها...!!.                                             بنَي العمائِم الّس

 نورد عليه بالوجوه اآلتية:
وإدراك ققق لنظقاِ     هقمالِء املتحمِّسقنَي ققق بقال وعققٍ     (  مشقكلةن  )الاجه اإلول

اإليرانيِّققة مققن يلََبققِة العلققاِ  والبققاحثنَي... أنَُّهققم ابتققَدعاا   اخلمينيَّققة  اجلمهاريَّققة

مالبماٍظ شرعيٍَّة بنَي رجاِل النِّظاِ  وبنَي احل ِّ،فاعَتطَدوا أنَّ احل َّ يدوُر معهقم  

حيُثما داروا، وصاروا قق حبَسِب تصاعراِتِهُم السَّخيفِة قق أِئمَّةً من أئمَِّة اَنقدى،  

امني، وأصبغاا عليهم صفةَ الِعصَمِة والوَّهاَرِة، وهذا فِّن لاهم منابل املعص

أمٌر خوٌا جقّدًا علقى املسقتاى العطقد ِّ والتَّشقريعقِّ، وهقا سقاِبطةمب خوقاةمب           

نعَهققْدها يف حاباتنققا العلميَّققِة قبققَل اعققتالء  اخلمققييّن َسققدَََّةَ احلكققم يف  ِنظققاِ          

 اجلمهاريَّة اإليرانيِّة املعاصرة !!.
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ُظ الشَّققرعيَّةن إنَّمققا تكققاُن ح َّققةً فيمققا لققا قققاَ  الققدَّليُل علققى املنَنقق ِِّل  واملنالبمققا

َل عليققِه ح َّققةً واملنَنقق َِّل عليققِه؛  عنققى أْن يطققاَ  الققدليُل اخلققاُة علققى أنَّ املنقق َّ   

وحيققُث   يققِِّظ دليققٌل خققاة  علققى تن يققِل هققمالِء اإلفققراِد  شققرعيَّةً،وإال فال،

ُه، بل قامقِّ اإلدلَّقةن علقى عكقِس ذلق َ حيقُث ال هقاُب        منِ لَةَ َمن فُبَتِّ ِعصَمُت

فقال أدر  كيقَف    ،)صقلااُظ ربقق علقيهم(   مساواةن أحٍد بِّهِل بيِِّ الِعصَمِة والوَّهاَرِة 

ن ََّل همالِء الكنتَّاُ  أناساً عادّينَي منِ لَةَ املَْعصامني  قن   يشقَهد َقُم التَّقاريُخ     

 حنرافاً يف قاٍل،أو فعٍل..ا!.،أو ايف رأ ٍّ،أو تشايهاً يف نظٍرخوَالً 

  إنَّ روايةَ أبَّاَن بن تغِلقب العقت اسقتدلَّ بهقا املنحقرُِّف علقى       )الاجه الثانق(

املَولَققِب ليسققِّ دلققيالً علققى ُمدَّعاُه،وليسققِّ يف مطققاِ  املَققديِ  واإليققراِء علققى    

طققْدُ  بِّةلَققِب هققمالِء السَّققاَدِة؛بل هققَق يف مطققاِ  الققذَّ ِّ والتَّققابيِخ... فِلسققاُنها ال   

السَّاَدِة من أهِل الِعلْقِم املتصقدِّين للحكامقة والسقلوة لَكثقرِة أخوقاِئِهم وشقدَِّة        

حلنكِم وبْسِط النعفقاِذ  يف ا دَمِايَِّتِهم وتعنعِتِهم وتَسلُِّوِهم على ِرقاِ  النَّاِس َشهاةً

املنحقرُِّف   قَْبَل رُّهار صاحِب اإلمر )عليه السال ... وأةلَقُب َمقن ذكَقَرُهم ذاكَ   

ُهم علماُء ُمِضلُّاَن وأصحاُ  ِبَدٍع وسقفَّاكاَن للقدِّماِء الشِّقيعيَِّة ال ياقِة... لطقد      

صقققَرَخِّ مقققنُهُم الفقققروُج والقققدِّماُء، يسقققَتِحلُّلاَن بطضقققاِئِهُم الفقققْرَج احلقققراَ ،    

وُيحرِّماَن بطضاِئِهُم الفْرَج احلالَل حسبما جاَء يف روايِة ابِن حمبقاٍ  عقن أمقِا    

 وجققق َّ عقققََّ اللققق ِ إلققق  اخللْققق ِ أبغَقققضِ مِقققن إ َّ"أنَّقققُه ققققال     (1)املقققممننَي 

                                                 

 باب البدع والّرأي واملقاييس. 6ح 54ص 1( راجع )أصول الكايف( ج1)
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 السَّققققبّ ِ  قصققققدِ عققققن جققققائرٌ فهققققو  يسِقققق ِ إلقققق  اللقققق ُ وكَلَقققق ُ رجُقققق ٌ لَققققرَجُلَنيِ:

 ب ِ افتَتَنَ لِمَن فِتنةٌ فهو والصَّ ةِ  بالصَّو ِ لَهِ َ قد بدعَة  بك  ِ مشعوفٌ
 قَمَق َ  ورَجُق ٌ  بخنّئَتِق ِ   رهقنٌ  وّرِ ِ  خنايا حمَّالُ موت ِ  وبعدَ حّاتِ ِ ف 

 النَّقققا ِ أشقققبا ُ سقققمَّا ُ قققد  اليِتنقققةِ  بأوبقققا ِ عقققا ٍ النَّققا ِ   جهَّقققالِ مقققن جهقق ً 

 ممَّققا خّققرٌ منقق ُ ققق َّ مققا فاسققتَكثَرَ  بكَّققرَ سققالِماً  يومققاً فّقق ِ يغققن ولققم عالِمققاً
 النَّققا ِ بققنيَ جلَقق َ طائقق ٍ وّققرِ مققن واكتَنَققََ آجققنٍ مققن ارتَققو  إذا حت قق  كَثُققرَ 

 سقبَقَ ُ   قاضِقّاً  خقالَ َ  وإ  وّقر ِ   عل  التَبَ َ ما لتخلٍِّ ضامِناً قاضِّاً

 وإ  قبلَق ُ   كقا َ  مبَقن  كيِعلِ ِ بعدَ ُ  يأت  مَن حُكمَ ُ ينقُضَ أ  من يأمَن لم

 بق ِ   قنَق َ  ثُقمَّ  رأيق ِ   من حشْواً لها هَّّأَ املُعضِ تِ املُبهَماتِ إحد  ب ِ  ََلَ 

 أ  أصققققا َ يققققدري ال العنكبققققوتِ وققققَْلِ مثقققق ِ فقققق  الشُّققققبُهاتِ لِققققبْ ِ مِققققن فهُققققوَ
 فّق ِ  بَلَق َ  مقا  ورا،َ أ َّ يَقر   وال أ كَقرَ   ممَّقا  شق ،ٍ  ف  العِلْمَ يحسِ،ُ ال أخنَأَ 

 اكتَققتَمَ أمقرٌ  علّق ِ  أظلَقمَ  وإ   ظقر ُ  يكققذ   لقم  بشق ،ٍ  شقّئاً  ققا َ  إ  مَقذهَباً  

 جَسَقققرَ  ثُقققمَّ يعلقققم   ال لققق ُ: يُققققالَ  لكققق  ال  يسِققق ِ   جهْققق ِ مقققن  يعلَقققمُ لِمقققا  بققق ِ 

 يعتقققذرُ ال جَهقققاالتٍ  خُبَّقققاطُ شُقققبُهاتٍ  رُكَّقققا ُ عَشَقققواتٍ  مُيتقققاحُ فهقققو فقَضققق  

 يقققذْري فَّغقققنَم  ققققاط ٍ بضَققر ٍ  العلقققمِ فققق  يعُققضُّ  وال فّسقققلمُ يعلَقققمُ ال ممَّققا 

 القققد ما،ُ؛ منققق ُ وتصقققر  املَواريقققُُ  منققق ُ تبكققق  الهَشقققّم القققر يحِ ذَرْوَ الر وايقققاتِ

 ملِقق ٌ ال احلقق ل  اليققرْ َ بقضققائ ِ ويُحقر  ُ  احلققرا ُ  اليققر ُ بقضققائ ِ يُسقتَحَ ُّ 
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 عِلْقققققمَ اد عائِققققق ِ مقققققن فقققققرْطٌ  منققققق ُ ملقققققا أهققققق ٌ هقققققو وال وردَ  علّققققق ِ مقققققا بإصقققققدارِ

 .(1)"احل  

للحراِ  واملنَحرَِّمِة للحالِل... بقل  و  تْسلَِم اإلمَّةن من فتاوى همالِء املنحلِّلَِة 

  تْسلَم أعراُض ودماُء الشِّيعِة من ُجقرأِة هقمالِء علقى اهلِل تعقاىل واسقِتهاَنِتِهم      

بالنعفاِس من أجِل شهاِة السعلواِن والتََّحكُِّم بالعباِد والبالِد... وال حاَجقةَ لقق   

يعيَِّة ِحرصقاً علقى ُسقمَعِة الوَّاِئفَقِة     إىل ِتعداِد ُمنكَراِظ همالِء باسِم الوَّاِئفَقِة الشِّق  

وحطاِئِ  العلاِ ... لكْن َمْن َبحَث وَجَد ومْن يلََب احل َّ اهتقدى، وهلِل عاقبقةن   

اإلماِر، وعليِه التاكُّل يف أنمار  كلِّها، وسَيعلَُم العقذيَن رلَمقاا آَل حممَّقٍد أ َّ    

 ُمنطلٍَب ينطلباَن...والعاقبة للمتطني.

ال مالبمة عطليقة وشقرعية بقني السقيادة اَا يقة وققال        ث()الاجه الثال

احل ِّ؛إذ إن العطل والشرع ال يعتطدان بِّنَّ كلَّ سّيد معمم يطال احل َّ ويسل  

مادا  السادة   يدخلاا يف منظامة املعصقامني مقن آل حممقد    يري  الصاا ،

)سققال  اهلل علققيهم(، بققل هققم كغاهققم مققن النققاس يصققيبان وخيوققمون،         

ان وينسققان،يويعان ويعصان،يصققدقان ويكققذبان؛ فققال ميِّقق ة َققم  و هلقق

على ةاهم من البشر، والسيادة ال تعصمهم من الذنا  وارتكقا  اخلوايقا   

 واخلنونا .

                                                 

 ه من االشكاالت والشبهات.( أي ليس له من العلم والثقة ما ركنه أن ُيلَّ ما ورد علي1)
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 أن لنفرتض أنَّ رواية أبقان بقن تغلقب رقاهرةمب يف احلكقم العقا  القدَّال علقى        و   

أنَّ شااهَد احلاِل والاجدان تكّذبه،ومن  إالدائماً على ح و، العمائم الساداء

البصقر   نقار ؛إذ إننقا نقرى ب  يدَّعق خالف ذل  هقا مكقابٌر للحطيطقة والاجقدان    

منقذ عصقار    سقتبدين املظقاملني و الارقني واملق كقذابني و السادة بعض الوالبصاة 

؛ وخقا شقاهد علقى مقا     اإلئمة الوقاهرين )سقال  اهلل علقيهم( إىل يامنقا هقذا     

الكذا  ابن اإلما  اَاد  عليه السال ، فهقا بقالرةم مقن    نطال قضية جعفر 

 وعاصياً لقه  اباً على أبيهكانه ابن اإلما  اَاد  )سال  اهلل عليه( فطد كان كذَّ

ادَّعققى مطققا   خيققه اإلمققا  احلسققن العسققكر  )سققال  اهلل عليققه(، كمققا أنَّققه  إلو

ا علقققم ووشقققى علقققى اإلمقققا  املهقققد  )سقققال  اهلل عليقققه( ملعقققاإلمامقققة اإلَيَّة،

باالدتققه؛ وهكققذا احلققال بالنسققبة إىل عبققد اهلل اإلفوقق  ابققن اإلمققا  الصققادق     

ولقا   ،وأن أبقاه أوصقى لقه بهقا؛    الذ  ادَّعى اإلمامة بعد أبيه )سال  اهلل عليه(

فسققق  لنقققا اجملقققال لبسقققونا الطقققال يف عقققرض ضقققالل املاقققاظ مقققن العمقققائم      

مققا يكفققق يف    اَا يققة،إال أن يف ذكققر جعفققر الكققذا  وعبققد اهلل اإلفوقق      

  !االعتبار واالتعار..

كقال، إنهقا كلمقة    !!أبعد هذا ُيطاُل لنا إن العمائم الساداء دائماً على ح و..

 ،وهم وحققدهم سققيتحملان وبرها،وسيسققتغيثان،فال ُيغققافاا، هققم قائلاهققا

 .ومن ورائهم بربج إىل يا  يبعثان
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السقاداء،وإال لكقاناا   ليس صحيحاً أن احل َّ يقدور مق  العمقائم     واخلالصة

كققِّما املققممنني وأهققل بيتققه الويققبني )سققال  اهلل علققيهم( مققن حيققث العصققمة    

والوهارة واإلمامقة،وال يقدَّعيها لغقا اإلئمقة الوقاهرين )علقيهم السقال ( إال        

بِّْهققِل التطققاى والصققال     مطيَّققٌد احلققّ  فالصققحي  أن !!خمبققاٌل أو  سققاس.. 

وهقققم قليلقققان جقققداً يف عصقققر الغيبقققة  متامقققاً كغاهقققم  قققن يصقققيبان،منهم،

الكققق ى،وال َتْشقققمُل الفسَّقققاَق واملفسقققدين مقققن ذو  العمقققائم السعقققاد،يبطاً 

 ."ما من عا  إلَّا وقد ُخصَّ " للطاعدة املشهارة يف ِعلِْم اإلنصال

إن رواية أبقان بقن تغلقب يف َمطقاِ  بيقاِن حقاِل النقاِس عنقد         )الاجه الراب ( 

ولقّق اإلمر)عليقه السقال (؛ حيقث يظنقان أن سقاةَ       الظُّهار الشقريف لهمقا    

اإلما  املْهدّ  )عليه السال ( ستكان دمايَّةً كما كانِّ عند ةاه من العمائم 

الساداء الت حكمِّ قبله..فها بنظرهم سيكان دمايَّقاً ال يقرحم صقغااً وال    

مطقا    ياقعر كبااً كما كان حقال أولاق  املعمَّمقني الظاملني،وليسقِّ الّروايقةن يف     

بيققان صققالحهم ورأفققتهم وشققفطتهم علققى النققاس واإلخققذ بهققم إىل شققايِ      

 الرمحة والسال  والومِّنينة...فِّين ها املدي  يا ُترى..!ا.

  لا فََرضنا َجَدالً صحَّةَ دعاى املنحرِِّف قق وفْرُض احملقاِل  )الاجه اخلامس(

اَن يف روايِة أبقاَن بقن   ليَس ُ حاٍل عطالً قق وأنَّ  أصحاَ  العماِئِم السعاِد  دوح

َتغِلب،لكنَّها ُمَتعاِرَضةمب  م  اإلخباِر اإلنخرى العت تذ ع علماَء السعقاء مقن بقين    

هاِشققَم يف آخقققِر ال َّمقققاِن،والعت منهقققا مقققا رواه الشقققيخ الواسقققق يف الغيبقققة يف  
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 الققائِمُ  يخقر ُ  ال" أبقا عبقد اهلل    صحيحةن أبق خد ةَ قال ققاَل اإلمقا ُ  

. وقققد (1)"  يسِقق ِ إلقق  يققدعو كُلُّهُققم هاشِققمٍ بنقق  مققن عشَققرَ إثنققا يخققرُ َ حت قق 

  .. روى مثلها الشيخ املفيد يف  اإلرشاِد  يف ِتعداِد عالماِظ قيقاُ  الطقاِئمِ  

 ."لنَيسِ ِ اإلمامَةَ يدَّع  كلُّهُم طال،ٍ  أب  آلِ من عشَرَ اثَن ْ خرو ُو

 احلكام يدَّعون اإلمامة ألنفسهم ! السادة
إنَّ أكَثَر مقن ذكَقَرُهُم املنحقرُِّف بِّمسقاِئِهم إدَّعقاا اإلماَمقَة إلنفنِسقهم،فَلطَّباا         

أنفنَسققُهم بِّلطققاٍ  خاصَّققٍة بِّئمَّققِة أهققِل بيققِِّ الِعصققَمِة والوَّهققاَرِة )صققلااظ اهلل     

عققن ذلقق َ، ففققق اإلخبققاِر العققت هققق فققاَق َحققدِّ       علققيهم( وقققد َنهققاا 

َمِن ادَّعى اإلماَمةَ لنفِسِه َخَرَج من ِوالَيِتِهم، أنَّ  االسِتفاَضِة وَرَد عنهم

 مَقن  يطقاُل    ففق صحيَحِة الفضيِل بن َيساٍر قال  مسعُِّ أبا عبقِد اهللِ 

 ومَقققنِ مُبتَقققدِعٌ  ضقققالٌّ فهقققوَ منققق ُ أفضَققق ُ هقققو مَقققن وفقققّهِم النَّقققا َ يقققدعو خقققرَ َ

 ومقنِ  كقافِرٌ   فهقو  )يف نسقخٍة  ولقيَس بإمقاٍ (    ل ُ لّسَ  الل ِ منَ إمامَةً ادَّع 

 أهققق ِ مقققن هقققو وال علّققق ِ منصوصقققاً وال اللققق ِ مقققنَ لقققّ َ إمقققا ٍ إمامقققةَ ادَّعققق 

 إلقّهِم  اللق ُ  ينظُقرُ  ال ث ثقةٌ  ققولِهِم  بعدَ لها موضِ ٌ هو وال اإلمامةِ

 ومَققن حقق ٍّ إمققا ِ إمامققةَ جَحَققدَ ومَققن بإمققا ٍ ولققّ َ إمققا ٌ أ َّقق ُ ادَّعقق  مققنِ وهققم

 املَنَِلَقةِ  هقذ ِ  مقدَّع   علق   إيجابِهِم وبعدَ  صّباً  اإلس  ِ ف  لهُما أ َّ زعَمَ

 . (2) والش رْكُ... الكُيرُ ل ُ يدَّعّها مَن وعل  واملَرتَبَةِ

                                                 

 .372ص 2، )اإلرشاد( ج267، )الغيبة للطوسي( ص47ح 209ص 52( )البحار( ج1)
 ا. 372ص 1، )أصول الكايف( ج73 – 70( راجع األخبار يف كتاب )الغيبة( للّنعماين ص2)
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إنَّ اإلخبقاَر الشَّقريفِة صقرَّحِّ حبرََّمقِة التَّلطقِب بِّلطقاِبِهُم الشَّقريفةَ كققق إما ،        

... فكلع املسلمني أمريامنَي واملنَح َّلنَي، وولّق وآيِة اهلِل الُعظمى،وقاِئِد الُغرِّ امل

هققذِه اإللطققاُ  صققاَرظ اليققا  ِسققلعةً بققاِئَرةً لكققلِّ َمققن تسققنَّم عققرَش املَرَجعيَّققِة       

والطيققاَدِة، بققل صققاَرظ ُتولَققُ  مققن ةققِا ِحسققاٍ  علققى َمققن ميِلقق ن الطققاَّةَ واملققاَل  

ُمفَسِّققراً قالَققُه  لعسققكر ِّواحلنكْققَم... ففققق )البحققاِر( بإسققناِدِه إىل اإلمققاِ  ا  

َّد ََعٓء َّ تعاىل   َّإَِّل  َّبَِماَََّّلَّيَۡسَمع  ِيََّيۡنُِق  و ََّْكَمَثِلَّٱَّل  ر  َُ ِيَنََّك َّٱَّل  نَََّّوَمَثل  ََّوفَِد ٓء 
قِل  َنَّ ُۡ ۡمَََّّلََّي ََّفه  ر ِۡ َّع  َّۢب ۡكم  م   عقََّ  اللق ُ  ققالَ    ، قاَل اإلماُ  (1) ١٧١ص 

ِيَنَّ  وجق َّ:  َّٱَّل  ََّْوَمَثل  و  ر  َُ  األ قدادَ  وات خقاذِهِمُ  لألصقنا ِ  عبقادَتِهِم  فق    َك

َّد ََعٓء  ٍََّّوعل   محمَّدٍ دو ِ من َّإَِّل  َّبَِمماَََّّلَّيَۡسمَمع  ِيََّيۡنُِمق  ََّكَمَثِلَّٱَّل 
نَّ   اسققتعا  ِ مققن ويعققني املُسققتَغَُّ فُّغّققُُ منقق ُ يُققرادُ مققا ييهققم ال ََّوفِممَد ٓء 
َّ ر ِۡ مم َّع  َّۢب ۡكممم  ممم   اللقق ِ دو ِ مققن األ ققدادَ إت بققاعِهِمُ فقق  الهققد  عققن ص 

 اللققققق ِ  خ ئِققققق ِ خِّقققققارِ بأسقققققما،ِ سقققققمَّوهُم  ال قققققذينَ اللققققق ِ ألولّقققققا،ِ واألضقققققدادِ

 ،اللقق ِ ديققنِ إلقامَققةِ اللقق ُ  صَّققبَهُمُ ال ققذينَ األئمَّققةِ أفاضِقق ِ بألقققا ِ ولقَّبققوهُم

ََّقِل  ن ُۡ ۡمَََّّلََّي  . (2) وج َّ... عََّ الل ِ أمرَ  ََّفه 

 وال يف خَبقققِر الفضقققِل بقققِن َيسقققاٍر    فقققانظنْر أخقققق الطقققارا إىل قاِلقققهِ  

  وكققذا انظنققر إىل قاِلققِه يف روايققِة اإلمققاِ  العسققكر ِّ     علّقق ِ منصوصققاً

                                                 

 ( سورة البقرة.1)
 .20ح 59ص 27( )البحار( ج2)
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َخ ئقق ِ اللقق ِ ولقَّبققوهُم بألقققا ِ أفاضقق ِ       خِّققارِ  بأسققما،ِ  سققمَّوهُم  ال  ققذين
الدَّليُل علقى كانقِه    ّصاملَنصاِة عليِه ها من   َيُنفغُا   ...األئمَّقةِ 

إمامًا مَن اهلِل تعقاىل، فهقا رقاِلٌم لنفسقِه ورقاِلٌم حلق ِّ اإلماَمقِة، فهقا  ثاَبقِة َمقن           

تطمََّص إماَمَتُهم وألطاَبُهم بغِا ح و كبين أميَّةَ وبين العبَّاِس الذين سقَحباا إىل  

كإمققا ، وأمققا املققممنني، واإلمققنُي،  أنفنِسققِهم ألطققاَ  اإلئمَّققِة املوهققرين

واملِّماُن، واحلاكم، والطائم بقِّمر اهلل... إخل، فمقا وجقُه الفقرِق ققق إذًا ققق  بقنَي        

همالِء النااصب وبنَي بعقِض ُعلمقاِء الِشقيعِة العقذيَن وَضقعاا أنفنَسقُهم يف نفقِس        

ن يفَعَل ذلق  راِلمقاً   املاِضِ  العذ  كاَن فيِه بنا أميَّةَ وبنا العبَّاِسا! أال يَعدع  َم

 وملعاناً ا! نَعم وألُف َنَعم .

  إنَّ هققمالِء الُعلمققاَء   يطُصققدوا بهققذِه اإللطققاِ  سققاى املعنققى    )إْن ِقيققَل(

؛ فينتفقق اإلشقكاُل   اجملاِب ِّ،و  يطصدوا أنَُّهم أئمَّةمب كِِّئمَِّة أهِل البيِِّ

 من اإلساس.

 ( اجلاا  من جهتني) 

ملعنى اجملاب َّ ال ُبدَّ فيقه ِمقن قرينقٍة َتْصقرُف اللفقظَ مقَن       إنَّ ا)اجلهة اإلوىل(  

ِق املعنى احلطيطقِّ إىل اجملاب ِّ، فكاَن على هقمالِء أْن ينصقباا قرينقةً عنقَد إيقال     

و ا أننا ال ِدقد شقياًا ِمقن هقذا الطبيقِل، يبطقى اللفقظن        كِلَمِة إماٍ  على أنفنِسِهم،

 طيطةن.ُمنعطداً بالظُّهاِر اإلوَِّل وهَا احل
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إنَّ التبادَر عالمةن احلطيطقِة كمقا هقا معلقاٌ  يف علقم أنصقال       )اجلهة الثانية( 

الفطه،فعند إيالق اللفظ من دون نصِب قرينة على املعنى اجملاب ،يتبادر إىل 

الذهن املعنى احلطيطق،وال ينصرف عنه إال بَنْصِب قَِرينٍة واضحٍة،وها مقا    

ققق علقى    )سقال  اهلل علقيهم(  اصة بِّئمة اَدىحيصل عند إيالق هذه اإللطا  قق اخل

 ...من حكا  وعلماء يف الاسط الشيعق ةاهم

 بعض األلقاب ال يص ُّ فيها نصآ القرينة على اجملاز !
هناك ألطا  ميكن صقرفها عقن معناهقا احلطيطقق إىل املعنقى اجملقاب  نظقا          

فيهقا َنْصقُب    ميكقنُ ال  شقريفةمب  هنقاك ألطقا ٌ  و ؛ إما  اجلماعة  و إما  العسقكر  

علقى أنَّقه    ِمقْن فاسقِد الطقال واملعتطَقد أْن ينصقَب قرينقةً      إذ قرينٍة علقى خالفهقا،  

 إما  اإلمة يف هذا العصر  ضرورة أن اإلما  احلن َّقة الطقائم )سقال  اهلل عليقه(     

أمققا  ومن الفاسققد أيضققاً أْن يصققبا أحققٌد علققى نفسققه لطققب هققا إمققا  العصققر؛

، فقإنَّ ذلق    (يف هقذا العصقر   أنَّقه )أمقا املقممنني   ، بنصقب قرينقة علقى    املممنني

خالُف اإليالقاِظ الناهيِة عن أْن يصبَغُه أحقٌد علقى نفسقه بعقد أمقا املقممنني       

وهكققذا احلققال يف لطققب آيققة اهلل العظمى،فإنققه لطققب   علققّق )سققال  اهلل عليه(،

خاة بِّئمة اَدى )سال  اهلل عليهم( فال تسقّاةه الظقروُف واإلبمقاُن مهمقا     

 .!ِّ احلاجة له ودعِّ املصلحة إليه..بلغ

ُمضافاً إىل أنَّ أتباَعُهم صاروا يظنعاَن قق بسقبب قلقة تطقااهم وقلقة معقرفتهم      

بسادة الارى وح ج اهلل على أهِل اإلرِض والسماء قق أنَّ كنَبراَءُهم أِئمَّقةمب حطعقاً   
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 جاِحقٌد  وهقذا أمقٌر ال ُينِكقُرُه إال   ال فقرق بيقنهم أبداً،   كِِّئمَِّة أهقِل البيقِِّ  

 !ُمكابٌر للحطيطِة وُم اٍف َا...
آنفقاً ققق فقال ياجقُد ُم قاٌِّب       إليقه  وحّتى لا أتاا بقاملعنى اجملقاب ِّ ققق كمقا أشقرنا     

لَسْحِب هذِه اإللطاِ  إىل أنفنِسِهم،ويشَهُد َذا ما وَرَد مقن النهقّق يف اإلخبقار    

الشريفة عن إصباِغ لطَِب أمِا املممننَي على ةِا أما املممنني اإلماِ  علقو مقن  

ن م  أنَّهم من نفس يينته وروحانيته، وكذا النهّق عق  أئمَِّة أهِل البيِِّ

أن يتسقققمَّى أحقققٌد بلطقققب الطقققائم لكانقققه خمصاصقققاً  االنقققا اإلمقققا  املهقققدّ      

 .؛ وهذا واِضٌ  ملَن جاَس يف أخبار أولا  اإلخياراملنتظر

ما رواُه  وَيشَهُد ملا قنلنا من اختصاة لطب   إما    بِّولا  اإليهار

حيقى بقن بيقٍد    يف   ِكفاية اإلفقر   عقن املتاكِّقِل بقن هقارون بسقَنٍد ُمعقْنَعٍن عقن يَ        

، قال ابنه حييى رمحه اهلل تعاىل    رِحَم اهللن أبق بيداً، )صلااظ اهلل عليه(الشَّهيِد 

كاَن واهلِل أحُد املنَتَعبِّديَن، قائٌم ليلَُه، صاِئٌم نهاَرُه، ُي اِهقُد يف سقبيِل اهلِل حق َّ    

هكقذا  رسقاِل اهلِل  ِجهاِدِه، فطنلُِّ قق والطاِئُل ها املنتَاكُِّل بقُن هقارون ققق يقا ابقن      

إنَّ أبق   َيكنن بإماٍ  ولكقن  فطاَل  يا أبا عبِد اهلِل  يكاُن اإلماُ  بهذِه الصِّفَِة،

وققد  ، وكاَن مَن املن اهقديَن يف سقبيِل اهلِل،   كاَن من ساداِظ الِكراِ  وُبهَّاِدِهم

يا  ويف نسخة هكذا   قلِّ جاَء عن رساِل اهلِل فيَمِن ادَّعى اإلمامةَ كاِذباً  ،

ابققن رسققال اهلل أمققا إن أبققاك قققد ادَّعققى اإلمامققة وخققرج جماهققداً يف سققبيل اهلل   

فطال  يا أبا عبِد اهلِل  إنَّ أبق عليِه السَّالُ  كاَن أعطَل من أن يدَّعق ما ليَس لُه 
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حبقق و، وإنَّمققا قققال   أدعققاكنم إىل الرِّضققا مققن آِل حممَّققٍد   عنققى بققذل َ عمِّققَق     

 .(1)جعفر...( 

الطصيِد يف الرِّوايِة الشَّريفِة أنَّ َيحيى بن بيقٍد الشَّقهيِد   ُيوِلق  علقى      وبيُِّ

أبيه بيٍد ُمصوَلََ   إمقا   حّتقى بقاملَعنى اجملاب ِّ،وذلق  لقاال يَتبقاَدَر إىل القذِّهِن        

من مجيق  احليثيقاظ واجلهقاظ     عنَد عامَِّة النَّاِس أنَُّه إماٌ  كِِّئمَِّة اَندى

وهقا مقا كقان رائ قاً يف تلق  احلطبقة       ،مقا  املعصقا    الت يتصقف بهقا اإل  

ال منية من دعاى اإلمامة لطادة ال يدية،لذا اسقتدعى اإلمقر مقن بيقد الشقهيد      

أْن يققردَّ علققى املتاكققل بققن هققارون بققِّنَّ أبققاه بيققداً   يكققن إمامققاً كمققا اّدعققِّ     

الّروحققع أو  ، فقال َّعيُم  ال يدية، بل كاَن يدعا إىل الرِّضا من آِل حممَّقدٍ 

اجملتهد أو الطائد امليدانق ال يكُبُر باملنصوَلَحاِظ ِ طقداِر مقا يكُبقُر بعلمقه وعَمِلقِه      

 - شقاَء أ  أبقى   - وعطيَدِتِه وتطااُه، وكلع َمن أصَبَا علقى نفِسقِه هقذا املنصقوَلَ َ    
صَمِة ها ِمصداٌق كامٌل إلدِّعاِء اإلماَمِة الكن ى العت هَق خاصَّةمب بِّهِل بيِِّ الِع

،وليققَِّ ِشققعر  لققا أنَّ هققذِه املرَجعيَّققاِظ تااَضققَعِّ هلِل تعققاىل  والوَّهققاَرِة

وتارََّعققِّ عّمققا لققيَس ِمققن ُمخَتصَّققاِتها وشققموِنها عنققدما يطققرؤوَن هققذِه الرِّواَيققةَ  

التعظققاا بهققا وعملققاا َ ضققماِنها؛ إلنَّ ذلقق  أبلَققَا يف الُعققذِر عنققَد اهلِل تعققاىل     

َّٱلَۡمۡرء َِّممۡنَّ اٍ  تْشَخُص فيِه الطلاُ  واإلبصاُر...وأْسلََم للنَّفِس يف ي يَۡ َمَّيَُِر 

                                                 

 للخزاز القمي. 304 – 302( صيف النص على األئمة اإلثا عشر عليهم السالم ( )كفابة األثر1)
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ِخيهَِّ
َ
بِيه٣٤ََِّّأ

َ
ِهِۦََّوأ م 

 
َِتِهِۦََّوَبنِيه٣٥َََِّّوأ ٣٦َََّّوَصَِٰح نر

ۡ
ََّشمأ ۡمَّيَۡ َمئِم   ِمۡنه  َّم  َّٱۡلرِيٖٕ ِ

لِك  
ۡغنِيهَِّ ، ياَ  ال يغقين مقاىلل عقن مقاىل شقيااً،واإلمر ياماقٍذ هلل تبقارك         (1) ٣٧ي 

 .!!وتعاىل..

لطد صاَر عدُد اإلِئمَِّة يف وقتنقا احلاِضقِر بعقدِد الطيقاداِظ الدِّينيَّقِة،وأنا أسقُِّل       

همالِء اجلهلة الذين يظنان أنَّهقم مقن أهقل العقدل والشقفاعة،وأنَّهم مصقداق       

من مصادي  اإلمامقة  هقل َ طقدوِركنم يقاَ  الطيامقِة أن ُتخِرجقاا أتبقاَعكنم مقَن         

َمناَن عنَد اهلِل تعقاىل أن تقدخلاا جنَّقاِظ عقْدٍن خاِلقديَن فيهقا       النَّارا بل هل تْض

يعتطققُد أنَّققُه بإمكاِنققِه أن   مققنكم مققن دون حسققا  وال عتققا ا! ال أرققن عققاِقالً 

اىل أن يكقاَن  ُيخِرَج مَن النَّاِر َمِن اسَتحطَّها،بل ال أعَتِطُد أنَّه ُيَحتُِّم على اهلِل تعق 

إلمقُر كقذل َ... فِلقَم ترَضقاَن أن ُتَسقّماا أنفَسقكنم       فإذا كاَن ا من أهِل اجلنَِّة..!

بِّلطاٍ  ليسَِّ لكنما فِّنُتم لسُتم أِئمَّةً مَن اهلِل تعاىل لعد  عصقمتكم،وبالتالق  

فققِّ ع قبققاٍل بهكققذا تسققِمَيٍة إلنفنِسققكنم يعققين بالضَّققروَرِة أنَّكنققم أخَتلَْسققُتم هققذِه     

... فقإذا كنقتم   مَّقِة آِل البيقِِّ  اإللطاَ  وَرِضيُتم أن تكاناا أِئمَّةً مكقاَن أئِ 

هقم أِئمَّقةمب مقَن اهلِل تعقاىل، فَيِ قُب أن       صاِدقنَي بطاِلكنم بِّنَّ أهَل البيِِّ 

ُتَن ِّلقاا أنفنَسقكنم عقن الِكْبقر تااضقعاً أمقاَ  ألطقاِبِهُم الشَّقريفِة، فتسقحطاها أمقاَ            

                                                 

َتِديَِّمۡنََّعَ  ِقَّيَۡ ِمئِ َِّۢبِبَنِيهَِّ..( سورة عبس، وجاء يف سورة املعارج قولـه تعـاىل: 1) ُۡ َّلَۡ ََّي ۡجرِم  َّٱلۡم  ١١َّيََ د 
ِخيهَِّ

َ
َِتِهِۦََّوأ ١٢َََّّوَصَِٰح َّي نِجيه١٣ََِّّ ِيهََِّّ ََّۡوفَِصيلَتِهَِّٱل َِّتَّت  اَّث م   ُ  ِوَََّجِي

َ
١٤َََّّوَمنَِِّفَّٱۡۡل َهاَّلََظىَٰ َّۖٗإِن  ٓ ١٥ََّّلََك  فَز  َعة 

َّ َ ىَٰ  . ١٦ل ِلش 



289 

 

اإليقالق حتقى    أوصاِفِهُم املننيفَِة الت ال يلحطهم و  يسبطهم إليها أحٌد على

على مستاى اإلنبياء واملرسلني)عليهم السال (...فاتطاا اهلل يا علماَء اإلمقة،  

وانتهققاا خققااً لكققم، وال تطيسققاا أنفسققكم بققُل حممَّققد، فققإنَّهم َمْعَشققُر قققاٍ  ال  

 ُيطاُس بهم أحٌد من العاملني.

ُف،ادَّعقاا اإلماَمقةَ    إنَّ أةلَقَب السَّقاَدِة العقذيَن ذكَقَرُهُم املنحرِّ    (بْبَدةن املْخِض)

؛ وعلقى فقْرِض أنَّ رواَيقةَ أبقان     ؟!إلنفنِسِهم واستِّنساا بها، فِّيَن الفضيلَةن إذاً 

بن تغلب يف مطقاِ  املقْدِ  للسَّقاَدِة، إال أنَّهقا ُمعاِرَضقةمب لألخبقاِر اإلنخقرى الدَّالَّقِة         

ققال اهلل  على ساِء حقاِلِهم يف آخقِر الّ مقاِن إال َمقن رِحقَم رّبقق وقليقٌل مقا هم،        

َّ.. تبارك وتعاىل   َِادَِيَّٱلش    ر  ِۡنَِّع َّم   . ١٣َوقَلِيلر

تستلزم لعن اآلخرين لرايـة اإلمـام املهـد      سلبيات السادة قبل الظهور الشريف
 ! )سالم اهلل عليه(

وعلى فْرِض أنَّ الرِّوايةَ يف مطاِ  املَقْدِ  واإليراِء،ملقا صق َّ حيناقٍذ أن يتَِّخقَذ      

النَّققاُس َماِقفققاً سققلبّياً مققن راَيققِة احلقق ِّ املنَتَمثِّلَققِة باإلمققاِ  بطيَّققة اهلل املهققدّ  روحققق  

لنَّقاُس إال  فداُه،ذل  إلنَّ َمن كانِّ سَاُتُه ييَِّبةً مقَ  النَّقاِس ُيسقَتبَعُد أن يلَعَنقُه ا    

َِ امل اِج، وياةاتاً ُيعَبققُد مققن دوِن اهلِل علققى املستضققعفني،سققفعاكاً إذا كققاَن سققّي

تعاىل، فيسَتْصِحُب النَّاُس أوصاَف اإلواِئِل عنَد رؤَيِة اإلواِخِر... ولقا كانقِّ   

سَاةن السَّاَدِة قبَل الظُّهاِر الشريف علقى القنَّهِج الطقايِم والصِّقراِ  املسقَتطيِم ملقا       

َعَن أهُل املَشِرِق واملَغِرِ  راَيةَ احلق ِّ إذا رََهقَرظ؛إال إذا محلنقا لفقظ  النقاس       ل
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ن نهقج يقريطهم   يف الرواية على احلاقدين على التشقيع  وقادتقه كالسقلفيني ومق    

فإنهم ال يرضقان بالشقيعّق كانقه مسقلماً ماحقداً، فضقالً       من عامة املخالفني،

حتقى لقا صقبَّ علقيهم مجقا        نتظقر عن أنَّهم ال يرضان بإمامقه املهقدّ  امل  

َََّّت ِِمَعَّ الدنيا ذهباً قال تعقاىل    َٰ ََّحمَّت  ََّعنَكَّٱّۡلَه  د ََّوََّلَّٱنل َصَٰمَرىَٰ َولَنَََّّۡرََضَٰ
ۡمَُّّۗ ، فهققم ال يرضققان إال علققى َمققْن وافطهققم وأخققذ حبنْ ققَ ِتهم،  (1) ١٢٠..ِلل ممَته 

ةا وارٍد الذ  ادَّعاه احملرِّف، وسار على نه هم؛ لذا فإنَّ االحتمال املذكار

 هما  ههنا،وذل  لاجاد قرينتني

 إنَّ مجيق  َمقن ذكقرهم احملققّرف هقم مقن أعمقدة الاحققدة       )الطرينقة اإلنوىل( 

الفطهيقة والعطائديقة بقني الشقيعة واملخقالفني، وققد دق  بعُضقهم ق كفضقل اهلل           

علققى الققنهج  واخلققامناق ق يف تسققوي  اإلمامققة والااليققة إلهققل البيققِّ     

اإلشققققعر ،ليس إرضققققاءاً َققققم فحسققققب، بققققل اعتطققققاداً منهمققققا بققققالنهج    

اإلشعر ،ولنا شااهد كقثاة يف هقذا اإليقار، ال يسق  املطقا  تعقدادها، فلقها        

 مطاٌ  آخر.

 مثة قرينة واضحة يف اخل  وهقق القال  التعليليقة الداخلقة     )الطرينة الثانية(

على اإلسم املاصال)للذ (؛ وهق ُتَعلِّل سبَب اللعن بشدة ما يلطقى النقاس   

من بقين هاشقم املقتحكِّمني برققا  العبقاد،فلْعن النقاس لقبين هاشقم سقيكاُن          

                                                 

 ( سورة البقرة.1)
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الشرق  لعنها أهل" للعلَّة الت أشار إليها قال ماالنا اإلما  )عليه السال (  

 . "يلطى الناس من أهل بيته  للذ وأهل الغر ..

هاتان الطرينتان تصرفان َحْمَل لفِظ)الناس( يف اخل  على املخقالفني، فقإن   

همالء السادة قق الذين افتخر بهم احملّرف قق هم  ن أحبَّهم املخقالفان وترضقاا   

العلَّامقة  عليهم بسقبب تقاافطهم معهقم فطهقًا وعطيقدةً، ونسقتثنى مقنهم السقيِّد         

ماسققى الصققدر)فرَّج اهلل عنققه( الققذ  متيَّقق  عققنهم بعققد  التنققابل عققن عطيققدة      

الشيعة،من هنا حقاَك املخقالفان ققق  قمبارة بعقض العمقائم الشقيعيَّة ققق خدعقةً          

له،فِّوع وا إىل معمر الطذايف)لعنه اهلل( باختوافه وتغييبه عن الساحة الشيعية 

اققف  ةً اهقاه مشقاريعهم،إذ إن للرجقل ما   اللبنانية،ذل  إلنَّه كان عطبةً كقمود 

،وها ُيْشقكَر عليهقا،وإْن كقان ال خيلقا     مشرِّفة رفعِّ من شِّن الشيعة يف لبنان

رخققاة لتسققهيل الاحققدة بققني املققذاهب كمققا تققاحق بققذل  بعققض   مققن مااقققف

ال ميكننقا البقِّّ بقاحلكم    لكن و،الفيدياهاظ الت تتبعناها بالصاظ والصقارة 

قققق  ال قضققايا الاحققدة بققني املققذاهب؛وإن كققان معناهققاعليققه سققلباً أو إ ابققاً حقق

ال حيتقاج إىل تِّويقل وتفسقا،إال     واضق ٌ  بالعناان اإلولق الَبقْدو  اإلفبقاتق ققق   

هل هقق وحقدة   مراده بالاحقدة   بيان يف خانة الش  يف تبطى فباتاً وواقعاً أنها

مطتضقى احلمقل علقى    و !؟..دينية حبتقة  ،أو أنها وحدة مذهبيةوينية وسياسية

اإلحسن ها أن نقبين علقى الشقّ  اإلول مقن التسقاؤل،إلن الرجقل كانقِّ لقه         

و  و  تصقدر منقه شقوحاظ عطائديقة معلنقة،      مااقف سياسية سلمية  تقابة 
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حيمل السيف على رقا  مناوئيه ومعارضيه كما يفعل ةاه من معممق هقذا  

إذ إن السققّيد العالمققة ماسققى الصققدر رجققٌل مسققا  مققن الوققراب         !العصققر..

بققالرةم مققن أن الققدنيا ُبِسققوِّ لققه    بالدرجققة املمتققابة أيضققاً اإلول،ومتااضقق 

 وحنن بقدورنا نسقِّل اهلل تعقاىل التفقريج عنقه إنْ     ...ورخِّ له قاائمها جااحنها

 . ئرواهلل تعاىل يتالَّى السراكان حّياً،والغّض عن سيااته إن كان ميتاً،

 إن الرواية الت رنَّ احملرِّف أنَّها متد  السادة احلقاكمني يف  (ببدة املخض)

هققذا العصققر، ليسققِّ يف مطققا  اإليققراء واملققدي ، بققل هققق علققى العكققس مققن  

ذل ،ويطابلها الرواية اإلخرى الت تكشف بيف حاَم ومطاَم مقن حيقث   

املنتسقبني إىل   دعااهم اإلمامة إلنفسهم، فهق يف مطقا  بيقان أن بعقض السقادة    

ضقا مقن آل حممَّقد    بين هاشم سيطادون حركاٍظ جهادية راهرها التطقاى والر 

م هق الطبضة والسقيورة علقى احلكقم،    إال أّن واق  مساته)عليهم السال (،

كمققا حصققل مققن قبققل بققين العّبققاس، فققإّنهم منتسققبان إىل بققين هاشققم،وكان   

الظلقم اجلقار  علقى    شعارهم ها الرضا من آل حمّمد عليهم السال  ومطاومة 

أّنهققم ملعققا سققيوروا علققى احلكققم    إال أهققل البيققِّ علققيهم السققال  وأتبققاعهم،  

أصبحِّ حاكمّيتهم ونظا  حكمهم ها احملار واملدار واَدف اإلقصى، وال 

 يتطّد  على أهّميته أ ع شقء آخر .

  على رواية أبي خدجية املتقدِّمة تعقيبنا     
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رواية أبق خد ة الدالة على أنقه  ال خيقرج الطقائم    أشارظ إليه و ا يمكد ما    

)سال  اهلل عليه( حتى خيرج افنا عشر من بين هاشم كلعهم يدعا إىل نفسقه ،  

املنصققار الققدوانيطق العّباسققق قققق املعققروف بالفتقق  والققبوش    مققا رو  مققن أن  

بققالعلاّيني وبِّهققل البيققِّ علققيهم السققال  خلافققه مققن نفققاذهم الققذ  ُيضققعف    

هد  من أهل البيقِّ  امل اإلما  ه السياسق قق يناد  بشعار نصرةحكامته ونظام

 فطقققد روى الواسقققق يف  علقققيهم السقققال  ،ويطقققا  بنشقققر عالئقققم رهقققاره؛   

ايف بوققرقهم عققن إمساعيققل بققن  والكليين يف الكقق،الغيبة،واملفيققد يف اإلرشققاد

  كنقِّ  خنا يذكره عن سقيف بقن عمقاة ،ققال    مسعِّ شي» ، قال   الصبا 

ن نفسققه  يققا سققيف بققن  ار ، فسققمعته يطققال ابتققداءل مقق عنققد أبققق جعفققر املنصقق 

؛ رجقل مقن ولقد أبقق يالقب مقن السقماء        ال بّد من مناد يناد  باسم عماة،

يرويه أحد من الناس ا ققال   والقذ  نفسقق بيقده، لسقم  انذنقق منقه        فطلِّ 

يطال  ال بّد من مناد يناد  باسم رجل من السماء؛ قلِّ  يا أما املممنني، 

فطال  يا سقيف، إذا كقان ذلق  فقنحن     ما مسعِّ  ثله قطع ،  هذا احلديث إّن

أّول من  يبه، أما إّنه أحد بين عّمنا؛ قلِّ  أ  بين عّمكم ا ققال   رجقل   

من ولد فايمة عليها السال  .فّم قال  يا سيف ، لاال أّنق مسعِّ أبا جعفقر  

لكّنقه  حمّمد بن علّق حيّدفين به فّم حقّدفين بقه أهقل القدنيا مقا قبلقِّ مقنهم ، و       

 «.حمّمد بن علّق 
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املنصار العّباسق مق  اسقتبداده يف حكمقه     نرى يف الرواية باضا  كيف أن    

أن  أيضقاً  فلقيس ةريبقاً   !!...املطقدَّس السياسق يقتطّمص شقعار أنصقار الظهقار     

يتطمص السقادة مقن ذريقة آل حممَّقد شقعاراتهم يف اإلصقال  واَدايقة ونصقرة         

أبعقد هقذا يطقال إن السقادة دائمقاً       !احلّ  وهم يف الااق  أعداء احلّ  والاالية..

                                                                                                                                                                                                                                         .!!على ح و وصاا ..

 ادَّعى فارس الفطيه أن ح   والية الفطيقه سقاف   العالمُة السَّاِدَسُة الُكربى

املَطِدِس؛ح ٌ  ُيطاِتُل على  حيّرر الطدس،وقد ذكر ذل   ِّ عناان   أبااُ 

 قبَل الظُّهار  . أبااِ  بيِِّ املَطدِس يلطان عنايةَ اإلماِ  احل َِّة

وقد استدلَّ هذا الرويبضةن صاحب كنرَّاس   أنِّ اآلن يف عصقر الظهقار     

 على أنَّ ح َ  والية الفطيقه يف لبنقاَن يلطقى عنايقَة اإلمقاِ  صقاحِب ال َّمقانِ       

 بِرواَيَتْيِن 

 أمَّتق   مقن  عصقابةٌ  تقَالُ  ال"بطالقِه     ما ُنِسَب إىل الرَّساِل(اإلوىل)

 مَققققن خِققققذال ُ يضُققققرُّهُم ال حولَقققق ُ ومققققا املقققققد ِ بّقققق ِ أبققققوا ِ علقققق  يُقققققاتِلو َ

 .(1) " السَّاعةُ تقو َ حت   احل   عل  ظاهِرينَ خَذَلَهُم

 يُقاتِق ُ  حقَ ٌ أنَُّه قال      ما ُنِسَب إىل اإلماِ  بطيَِّة اهلِل اإلعظَِم(الثَّانيةن)

 ."من   وهم منهُم أ ا املَقدِ ِ بّ ِ أبوا ِ عل 

هلِل علقى  فمَّ قاَل املنَحرُِّف   تدلع هذِه الرِّوايةن أنَّ هناكَ ِح باً ُيطاِتُل يف سبيِل ا

وتنوَِبُ  هذِه الرِّواَيةن علقى ِجهقاِد املن اِهقديَن يف املطاوَمقِة     أيراِف بيِِّ املَطِدِس،

                                                 

 .60 - 59ص 1( ج( )معجم اإلمام املهدي1)
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اإلسالميَِّة العذيَن ُيطاِتلاَن يف جناِ  لنبناَن أقاى ققاٍَّة ياةاِتيَّقٍة يف العقالَِم وهقا     

أن ُيحطِّطققققاا  واسققققتواعاا بعناَيققققِة اإلمققققاِ  املهققققد ِّ  لكَيققققاُن الصعهيانقع،ا

االنِتصاراِظ عليِه ويدَحروُه عن جناِ  لنبناَن، ومَن الااِضقِ  أنَّ هقذا احلق َ     

 .(2)ةً مَن اإلماِ ، وأنَُّهم جناُدُه واملنويعاَن لُه  َيلطى عناَيةً خاصَّ

 ا يلي:مبمن اخلدش  ويف دعواه املزيَّفة
 اآلتية  بالاجاه العلميَّة   فُنَس ُِّل عليها املالَحظاِظواَيةن اإلوىلأمَّا الرِّ

املنخاِلفنَي كقِّبق  من أعال    لطد روى هذِه الرِّواَيةَ َجمهاٌر (اإلول الاجه)

واجلميُ  رووهقا عقن   رانقِّ وابِن عدّ  وابقِن عسقاكر،  وابِن املنناد  والوَّْبَيعلى 

والرَّاو  أبقا هريقرةَ املعقروُف بكَِذِبقِه      ؟!أبق ُهَريرةَ، فِّيَن الفضيلَةن فيها يا ُترى

 .!...على رساِل اهلِل

العلمية فَمتى كاَن االسِتدالُل باإلسانيد العاميَّة ح َّةً شرعيَّة على املَواِلِب 

 ؟!يف الاسط العلمقق الشقيعق..ال سقيَّما أن القراو  للخق  هقا أبقا هريقرة...        

فليَس من عقادِة علمقاِء الشِّقيعِة االسقتدالُل بِّخبقاِر أبقق هريقرةَ، فضقاًل عمَّقن          

 .! سااه من رواة املخالفني...

 إن أعققال  اإلماميَّققة بققِّمجعهم حيّرمققان علققى أنفسققهم    إضققافةً إىل ذلقق  

ار الفساق من الشيعة اإلماميقة  طتضقى نهقق الكتقا  الكقريم      االستدالل بِّخب

... فبوريٍ  أوىل هم حيرِّمان االستدالل بِّخبار املخالفني وسنَّة نبّيه حممد

                                                 

.مؤلفه فارس الفقيه وهو اسم مستعار له حبسب ما نقل لنا أحد 10)أنت اآلن يف عصر الظهور( ص   
 أصدقائه.
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.. فتارك الاالية أشدع فسقطاً  املنكرين لاالية أهل بيته الويبني الواهرين

كفقر اإلول  من فساق املعتطقدين بهقا، بقل ال ُيطقاُس الثقانق بقاإلول مقن حيقث         

بسبب تركه لااليتهم واالعتطاد باالية أعدائهم من أعمدة السقطيفة، خبقالف   

الفاسقق  الشققيعق مققن ناحيققة العمققل ال االعتطققاد، ومقق  هققذا كلِّققه ال يعملققان   

بِّخبار الفساق من الشيعة؛وذل  إلن الفاس  ال يممن عليه من الكذ  على 

 !اهلل ورساله وأهل بيته )سال  اهلل عليهم(...

 ألستم قلتم سابطاً إن أخبار عالماظ الظهار ال يشرَت ن فيهقا  ن قيل لنا()إ

قاةن السند، وبالتالق  اب االستدالل بِّخبار املخالفني حال عالماظ الظهار 

 واملالحم والفو..ا

ما ذكرناه صحيحاً،إال أنَّقه ُيشقرت  يف أخبقار املالحقم      )نطال يف اجلاا (

أخبارنا الشريفة،وهذا ما ال يتااف  م  رواية أبق والفو أن تكان متاافطة م  

 !هريرة..

( إنَّ َحْصققَر الطتققاِل علققى أبققااِ  بيققِِّ املطققدِس حبقق ِ  اهلِل   الّثققانق الاجققه)

اللُّبنانقِّ قق حبَسِب الرِّوايقِة امل عامقِة ققق ُيعاِرُضقها روايقةمب أخقرى عقن أبقق هريقرةَ          

املطققدِس، إنواكيققةَ، دمشقق ،    أيضققاً تعمِّققُم الطتققاَل إىل عققدَِّة ِجهققاٍظ  بيققُِّ     

 والوَّالطان.

والرِّواَيةن املعاِرضة هق التالية عن أبق يعلى ققال  حقدفنا أبقا يالقب عبقد      

اجلبققار بققن عاصققم، حققدفنا إمساعيققل بققن عيققاش احلمصققق، عققن الاليققد بققن  
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 عبَّاد، عن عقامر اإلحقال، عقن أبقق صقاحل اخلقاالنق، عقن أبقق هريقرةَ عقن          

قال   ال ت اُل ياِئفةمب من أمَّت ُيطقاِتلاَن علقى أبقااِ  بيقِِّ املطقدِس       الن ِّ

ومققا حالَهققا، وعلققى أبققااِ  إنواكيققةَ ومققا حالَهققا، وعلققى بققاِ  دمشققَ  ومققا    

حالَها، وعلى أبااِ  الوَّالطاِن وما حالَها، رقاهريَن علقى احلق ِّ، ال ُيبقالاَن     

 كنَ ُه مَن الوَّالطقاِن، فُيحيقَق بقِه    َ ن َخَذَم وال َمن نَصَرهم، حّتى ُيخِرَج اهللن

 .(1) ديَنُه كما أميَِّ من قبُل 

فإذا ما كاَن الِطتاُل حطعقًا ملن قرَِّد أنَّقُه قتقاٌل ِمقْن دون أْن حيِمقَل املنطاِتقُل عطيقَدةً         

،تكاُن النَّتي ةن حينِاٍذ أنَّ َمن ُيطاِتقُل علقى أبقااِ     صحيحةً بِّهِل البيِِّ

يف مشق  علقى خقٍا ومقن أهقِل اجلنَّقِة،      ققق وعلقى أبقااِ  د    إنواكيةَ قق أ   تركيا

الققذين اشققرتيِّ اآليقققاُظ    حققنِي أنَُّهققم ليسققاا علققى مقققنهِج آِل الرَّسققالِ     

واإلخباُر صحةَ قبال كلِّ عمٍل باالعتطاد بااليتهم )عليهم السقال ( والعمقل   

ةَ اليقاَ   بِّوامرهم ومعاداة أعدائهم؛ فمثالً العذيَن ُيطاِتلاَن على أبااِ  إنواكيق 

هققُم اإلكققراُد وتنظققيُم الطاعققدِة وجققبهت النصققرة وداعش،وَمققن ُيطاِتققُل علققى    

واإلخااُن املنسقِلماَن وجبهتقا داعقش     السعار ع العربقع أبااِ  دمشَ  هُم البعُث

والنصرة املعروفتني بإجرامهما واشتهارهما بذب  اإلبرياء وانتهقاك اإلعقراض   

هققمالِء اجملققرمني يكانققان مققن أهققِل اخلققِا    ال سققّيما أعققراض الشققيعة...فكلع  

والسَّعاَدِة اإلخرويَِّة  طتضقى منوقاق ومفهقا  اخلق  املتطقدِّ ، فَيَتسقاوى بهقذا        

                                                 

 ، نقاًل عن هتذيب ابن عساكر عن تاريخ داريّا.60ص 1( ج( )معجم اإلمام املهدي1)
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املنممُن واملنخاِلُف، والوَّاِهُر والَاضيُ ، والنَّطقع والقرَّد ُء... مق  أنَّ اهللَ تعقاىل    

ََّ ق ل..ْ  ُيساِو بنَي همالِء لطاِلِه تعقاىل   ِيمَنَََّّلََّهۡلَّي لَم  َنََّوٱَّل  ُۡ ِيَنََّي ۡسَت ِيَّٱَّل 
ممم َنَُّّۗ لَم  ُۡ فَمممََلَّ..  (1) ، ٩.. َي

َ
نَّأ ََّوٱۡۡلَِصمممي  َٰ َِ ۡعممم

َ
َهمممۡلَّيَۡسمممَت ِيَّٱۡۡل

ونََّ ر    َُ َُّّۗ ٥٠(2) ،َتَت ََّوٱنل م ر  ل َمَٰمت  َهمۡلَّ..  (3) ، ١٦.. َهمۡلَّتَۡسمَت ِيَّٱلظ 
م ََّ َّوَه  َِ مۡد َُ َّبِٱۡل ر  ل 

ۡ
َ ََّوَمنَّيَأ َِّصمَرَٰط ََّّيَۡسَت ِيَّه  َٰ ۡسمَتقِي  ََّّلََعَ َوَمما٧٦َّ (4) ،َََّّّم 

َّٗۖ ََّممنَّيََشمآء  َّي ۡسمِمع  َ َّٱَّلل  نَّإِن  ۡممَََٰٰت 
َ
ََّوََّلَّٱۡۡل ۡحَيمآء 

َ
َوَمماَّ ٢٢َّ (5) ،َّ..يَۡسَت ِيَّٱۡۡل

َٰملَِحَِٰتَّ ِيَنََّء َمن   َّْوََعِمل م  َّْٱلص  ََّوٱَّل  ََّوٱۡۡلَِصي  َٰ َِ ۡع
َ
ََّلَّ  (6) . ٥٨.. يَۡسَت ِيَّٱۡۡل

َّٱۡجَن مةِ َّ ۡصمَحَٰب 
َ
ََّوأ َّٱنل مارِ ۡصمَحَٰب 

َ
َّ  (7) . ٢٠.. يَۡسَت ِٓيَّأ مرِيَقۡيِ َُ َّٱۡل ۞َمَثمل 

نَّ ِميِع ََّهۡلَّيَۡسَت َِياِنََّمَثَل  ََّوٱۡۡلَِصيََِّوٱلس  َصم ِ
َ
ََّوٱۡۡل َٰ َِ ۡع

َ
 . (8) ٢٤.. َكٱۡۡل

أْن ُيسققاِوَ  بققنَي الِفَاققِة املنهَتِدَيققِة والِفَاققِة الضَّققالَِّة،فال ُبققدَّ  مققن حاشققا هلِل تعققاىل

حيناٍذ من يرِ  هاَتْيِن الرِّواَيَتْيِن مقَن اإلصقِل ملخالفتهمقا الكتقا  الكقريم وملقا       

، ولققا سققلعمنا جققدالً بصققحة مققن الاجققه اإلول أشقرنا إليققه يف املالحظققة اإلنوىل 

                                                 

 ( سورة الزمر.1)
 ( سورة األنعام.2)
 ( سورة الرعد.3)
 ( سورة النحل.4)
 ( سورة فاطر.5)
 ( سورة غافر.6)
 ( سورة احلشر.7)
 .( سورة هود8)
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ا حبيققُث يرِجققُ  معنققى الطتققاِل إىل الِطتققاِل    صققدورهما،فإننا نضققورع إىل تِّويِلهقق 

العطاِئد ِّ الفكر ِّ املنَتَمثِِّل بنَي فريطْيِن يتصارعاِن على احلق ِّ، أحقدهما مقممٌن    

واآلخقققر كقققاِفٌر  قققا أننقققِ َل علقققى رسقققاِل اهلِل حبققق ِّ أهقققِل البيقققِِّ والِعْصقققَمِة        

ِتصقاِر الشِّقيعِة بقالفكِْر    يف مطقاِ  َبيقاِن ان   (1) ... فتكاُن الرِّوايتاِنوالوَّهاَرِة

والعطيدِة على َمن ناَوأُهم يف بالِد الشَّاِ  وإنواكية،وال ُيراُد منها قوعقاً الطتقاُل   

العسققققكر ع مققققَ  اليهققققاِد، وذلقققق َ لَعققققَدِ  وجققققاِدِهم يف دَمْشققققَ  وإنواكَيققققة  

ِل التعطقى  والوَّالطان..فال ُبدَّ ِمن محِْل هذِه الوَّاِئفَِة احلَطَِّة علقى مجاَعقٍة ِمقن أهق    

...فِّهققل البيققِّ  واجِلهققاِد الِفكققر ِّ يف سققبيِل اهلِل وُحَ ِ ققِه الوَّققاِهرينَ   

وشيعتهم منصارون باحل ج وال اهني الت بِّيديهم ال يضرهم من خقالفهم  

وخذَم، وُيَميُِّدُه ما وَرَد يف أخباٍر أخرى يف املصادر احلديثية العمرّيقة، منهقا   

أنقه ققال   ال تق ال     )صلى اهلل عليه وآلقه( عن النّ  ما رواه احلفار من املخالفني 

 يائفة من أمت منصارين قائمني باحل  ال يضرهم من خالفهم وخذَم  .

ققال   لقن    صلى اهلل عليقه وآلقه   وجاء يف كتا    الفطيه واملتفطه  عن النّ 

ت ال أمة من أمت على احل  راهرين على الناس ال يبقالان مقن خقالفهم وال    

 من ناوأهم حتى يِّتق أمر اهلل وهم راهرون  .

                                                 

( الّروايتــان مهــا: روايــُة أيب هريــرة الــيت أستشــهد هبــا احملــرف، والروايــة األخــرى عــن أيب هريــرة الــيت ذكــرت 1)
 أنطاكية ودمشق والطالقان.
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    ال ي ال يف هذه اإلمقة عصقابة علقى احلق  ال يضقرهم      قال آخر خٍ  ويف

 خالف من خالفهم حتى يِّتيهم أمر اهلل وهم على ذل  .

العمرّية املتطّدمة راهرة يف أن أنناساً مقن أمَّقِة حممَّقٍد      إن اإلخباروبناءل عليه 

ال ي الان راِهرين حّتى يِِّتَيُهم أمُر اهلِل تعاىل وهم راهروَن من دوَن ذكقر قيقد   

   ُيطاِتلاَن على أبااِ  بيِِّ املَطِدِس  .

   ال ت ال عصابة من أمت يطقاتلان علقى   ففق بعضها عن رسال اهلل

دوهم ال يضقرهم مقن خقالفهم حتقى تقِّتيهم السقاعة وهقم        أمر اهلل قاهرين لعق 

 على ذل   .

   ال ت ال يائفة مقن أمقت رقاهرين حتقى يقِّتق      ويف بعضها عن النّ 

 أمر اهلل وهم راهرون  .

)علقى  هذه اإلخبار العمريَّة قق اإلشعرية قق  مدعامقةمب بِّخبقارٍ  علاّيقة جعفريقة     

معركة احلّ  م  البايل؛ومهما سعى  واضحة يف بيان صاحبها آالف السال  والتحيقة( 

الاحققدويان مققن الفققريطني إىل التاحيققد بققني احلقق ِّ والبايققل فققإنهم سققيباؤون  

بالفشل الذري ؛ إلن احل َّ يعلا وال ُيعلى عليقه،وهما نطيضقان ال  تمعقان،    

 األمقرِ  هقذا  علق   أو األمقر  لهقذا  يقَالُ  ال " ال سيَّما أنَّ يف بعضقها قالَقهُ  

 أمققرُ يققأتَِّهُم حت قق  خققالَيَهُم مَققن خقق فُ يضققرُّهُم وال احلقق    علقق  عُصققابةٌ

 .(1) " الل ِ

                                                 

 62، وهـــامش ص62 - 61 – 60ص 1( راجـــع )معجـــم أحاديـــث اإلمـــام املهـــدي عليـــه الســـالم( ج1)
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  لا سلَّمنا َجَدالً بصدوِر تْين  الرِّواَيَتْيِن اللَتني اعتمدهما احملقرِّف  وباجلملة

فإنَُّهما ُتْحَمالِن على متييِ  الشِّيعِة يف هقذِه الُبلقداِن عقن     عن النَّ ِّ اإلكَرِ  

ةِاِهقم مققَن اإلققااِ  اإلنخققرى  حّتقى يالطققان العقت ُتحققا ن بطاِميَّقاٍظ بَرَدشققِتيٍَّة      

ويهاديٍَّة ونصرانيٍَّة، فتكاُن الرِّوايةن يف صَدِد بياِن أهميَّقِة اجِلهقاِد بالعطيقَدِة  مقن     

ِّ وعلقا مطامهم)سقال  اهلل علقيهم(.. باإلضقافة إىل     أجل بيان حّ  أهقل البيق  

بيان أهمية اجِلهاِد اإلك  من حيث كانه أعظََم مَن اجِلهقاِد اإلصقغِر العقذ  هقا     

جهاُد اإلعداِء... فِلسقاُن القرِّواَيَتْيِن الطتقاُل واجلهقاُد باجِلهقاِد اإلكَبقِر العقذ  هقا         

عاِة إىل احلقق ِّ والققذَّوِد عنققُه..   جهققاُد الققنَّفِس واَققاى واجِلهققاُد باللِّسققاِن للققدَّ    

 .!فَتِّمَّل؛ هذا متا  الكال  حال الرواية اإلنوىل الت اعتمدها احملّرف....

 وأمَّا الكال  حال الرِّوايِة الثَّانيِة الت اعتمدها،فاد عليها اإلماُر اآلتية  

ِة الطقققائم إنَّ املنحقققرَِّف نَسقققَب الرِّوايقققةَ إىل اإلمقققاِ  احلن َّققق   ( )اإلمقققُر اإلوَّل

 ِمَاتققاِن وبسققاَن عالمققةً للظُّهققار     مققدَِّعياً أنَّققُه نطَلَهققا مققن كتققا ِ   املننَتظَققِر

، وفتَّشنا عِن الرِّواَيِة يف الوبعة اإلوىل (1)للعالمة السّيد حممد علق الوبايبائق

تلفيِطقِه  جَعلنا نوَمقِانع إىل  وها ما من الِكتاِ  املذكاِر إال أننا   ِدْد َا أَفراً؛ 

 أنَّقه أعوانقا   مقا كعلى ُمَملِّقِف الكتقاِ  العالمقة السَّقيِّد حممَّقد علقّق الوَّبوبائقِّ..      

انِوباعاً سيِّااً عن احملرِّف فارس الفطيه فاَق ما كنا نتَصاَُّرُه سقابطاً؛ ومقا يمكِّقد    

 حرَِّف   يذكنر رقَم الصَّفَحِة.هذا أنَّ املن
                                                                                                                   

 املصدر.من نفس 
(1)

 م مؤسسة البالغ، بريوت.1999أُنظر: كتاب مائتان ومخسون عالمة حىت ظهور اإلمام املهدي عليه السالم، الطبعة األوىل عام   



302 

 

يبققائق االعالمققة السققيِّد الوب   راسققلة قمنققا   نكتققِف بققذل  حتققى وحنققن  

يسقم    ف    بضقرس ققاي  أنَّقه     الرواية امللفطقة املنسقابة إليقه،    وسِّلناه عن

ة اإلنوىل مقن  يف الوبعق بالرواية امللفطقة،وبالتالق لقيس َقا أسقاس مقن الصقحة       

قققد  املتحقق بني تكققان يققد الققدسِّ مققن أن السققّيد الوبوبققائق كتابققه،وال يسققتبعد

 . من دون معرفته باإلمر الوبعاظ اإلخرى ها عليه يفلفطت

 لا فرضنا قق وفرض احملال ليس حماالً ققق أنَّ للرِّواَيقِة وجقاداً    )اإلمُر الثَّانق(

ما يف الِكتاِ  املَذكاِر أو يف ةِاِه؛فهق ال خترُج مقن اإلرسقاِل السقند ،إذ      

ض يف الرِّوايقِة مقَن   ، واإلرسقاُل احملق  ُيعَرُف النَّاِقُل عن اإلماِ  احل َّة الطقائم 

اإلسباِ  الكن ى لعَدِ  جااِب االعِتمقاِد علقى الرِّواَيقِة سقااٌء كاَنقِّ تارخييَّقةً أو       

تكاينيَّةً أو فطهيَّةً وأخالقيَّةً إال إذا كانِّ الرِّوايةن مدعامقة بالشقااهد والطقرائن    

عها الت تثبِّ صحتها،والت منها كانها مطرونةً باإلخبار اإلنخرى املتاافطة م

بقققاملنواق واملفهقققا .. وأيقققن هقققذا مقققن الرِّوايقققة املنسقققابة إىل اإلمقققا  احل َّقققة   

 ...ا.الطائم

واحلققديُث املنرَسققُل لققيَس ح َّققةً ُمولَطققاً حبسققب مسققل  املشققهار،وذل َ        

لل هِل حباِل احملذوِف،وها ضْرٌ  مَن التَّدليِس،والتَّدليُس أخا الكِذِ  على 

...وأمقا حبسقب نظرنقا الرجقالق واإلنصقالق، فقإن       حدِّ تعقبِا بعقِض الرِّجالّينيَ  

الرِّوايةَ املنْرَسلَة ُحّ ةمب،شقريوةَ ماافطِتهقا للطقرائن والشقااهد؛وهق مفطقادة يف      
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بقل الروايقة امل عامقة     اخل  املنسا  إىل اإلما  احل َّقة الطقائم )أرواحنقا فقداه(    

 .حمض افرتاء على جنابه اإلقدس

عتمدها احملرِّف ْ  ُيعقَرْف قاِئلنهقا وهقق بقال سقَنٍد       إنَّ الرِّوايةَ الت اوباجلملة

؛ ما يسَتلِ ُ  يرَحها وعقد  االعتمقاِد عليهقا للطوق      رجالقو متَّصٍل باإلماِ 

... وال حيق ع إلحقٍد أن   بكانِها من النطاالظ املكذوبة علقى اإلمقاِ  املهقد ِّ   

بشقٍء ْ  يطنله، لَعَن اهللن تعاىل َمن كقَذَ  عليقِه ونَسقَب     يَتطاََّل على اإلماِ 

 إليِه ما   َيطنلُه أو ُيطَرِّره...

  من املطواع به أنَّ الّرواية املنسابة إىل إمامنا املهدّ  الطائم )اإلمُر الثَّالث(

 وهققم مققنهُم أ ققا املَقققدِ ِ بّقق ِ أبققوا ِ علقق  يُقاتِقق ُ حققَ ٌ")أرواحنققا فققداه(  

 تصققدر خققالل الغيبققة الصققغرى؛ وإال لكققان َققا أصققٌل يف املصققادر    " من قق 

التارخيية املتعلطة حباادث الظهار وعالماته وشرائوه، فال ُبدَّ قق واحلال هذه ققق  

يف الغيبقة   من دعاى صدوِر الروايِة عقن اإلمقاِ  احلن َّقِة بقِن اإلمقا  احلَسقنِ      

صدُِّر فتاوىل يبيِّن فيها أحكامقاً  ُي الك ى، ما يعين أنَّ اإلما  احلن َّة الطائم

شققرعّية عققَ  أشققخاٍة خققالل ةيَبِتققِه الكقق ى املطدَّسققة، ال سققيَّما وأنَّ لسققان   

الرِّوايققة امل عامققة هققا بيققان حققاِل  مجاعققٍة مققن حيثيققة تكلققيفهم بطتققال الدولققة   

اليهاديَّققة الصققهيانية علققى حققدود بيققِّ املطققدس، فماردهققا هققا بيققان احلكققم   

يف  ثيَّة املتطّدمة،وقد دلَّ اخلُ  عليه بالتَّاقي  الصَّاِدر منُهالتكليفق من احلي

ادَّعققى املنشققاهَدةَ نهايققة سققفارة السققفا الرابقق  مفاُدهققا كققذ  وافققرتاء كققّل مققن  
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واملراُد مَن املنشقاهَدِة ادِّعقاُء البابيَّقِة؛ أ   اسقِتالُ  الفتقاوى واإلواِمقِر       والنِّيابةَ،

( متامقاً كعَمقِل السعقفَراِء اإلرَبَعقِة )رِضقَق اهللن عقنهم       والنَّااهق منُه )روحق فقداهُ 

وأرضققاُهم(،وها أمققٌر تسققاَ  العلمققاء اإلعققال  يف الوائفققة احملطَّققة علققى عققدِ    

 جااِبِه يف عصِر الغيَبِة الكن ى، بل ها املن َمُ  عليِه بيَنُهم .

احلكقم التكليفقق بطتقال     بيقانِ  ليسقِّ يف مطقا ِ   امل عامة ولا فرضنا أن الرواية  

الدولة اليهادية،بل أن لسقانها هقا بيقان ماضقاٍع مقن املاضقاعاظ اخلارجيقة        

كغاها من العالماظ الكاشفة عقن املاضقاعاظ اخلارجيقة قبقل يقا  الظُّهقار       

الشريف، وها خارٌج عن مطقا  اإلفتقاء،فال يثبقِّ بقذل  صقحة مضقمانها،       

ليهاد على با  املطدس بشقكٍل  باعتبارها يف مطا  بيان حسن حال من يطاتل ا

مول ،ما يعين تشري  اإلما  املهدّ )سال  اهلل عليه( َمالء صحة قتال كقّل  

من ناوأهم حتى الشيعة منهم، فكّل من يطف باجههم يعت  ضاالً وحمكامقاً  

عليققه بالفسقق  أو املققروق مققن الققدين، كمققا تصققاِّ  لفطهققائهم صققحة كققّل          

خمالفتهقا لألدلقة الطوعيقة الصقادرة      معتطداتهم وأحكامهم حتى علقى مسقتاى  

عن آبائه الوقاهرين)عليهم السقال ( نظقا حرمقة تطمقص واليقتهم التشقريعية        

املولطة القت يقّدعيها ققادة النظقا  اإليرانق،وتشقرِّع َقم العصقمة يف فتقاواهم         

وأقااَم وأفعاَم...وها أمقر منقاهٌض لألدلقة الطوعيقة الدالقة علقى عصقمة        

 ( فطط دوَن ةاهم من العلمقاء املنسقابني إلقيهم يف    أهل البيِّ)عليهم السال

 عليقه( مقق  قيقا  اإلمجققاع علقى أن أكثققر   عصقر ةيبققة إمامنقا املهدّ )صققلى اهلل   
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اإلحكا  الصادرة عن الفطهاء مظنانقة احلكقم يبطقاً لألخبقار القت اعتمقدوها       

مقن حيقث فهقم الداللقة وكيفيقة معاجلتهقا حقال التعقارض، فقال جمقال للطوق             

كقّل مقا    ،يف حني أن الرواية امل عامة تنسب الااقعية الطوعية بصقحة بااقعيتها

من مطامهم حتى جعلتهم الرواية من اإلما   ِّرفعيفتان ويعتطدون به حبيث 

واإلما  منهم، وهذا يعين تصايب كّل ما يطالان ويفعلان..وهقا يتعقارض   

مققق  مقققا ورد عقققن آبائقققه الوقققاهرين)عليهم السقققال ( مقققن أن الفطهقققاء ليسقققاا  

عصققامني وأنَّهققم هققم معرَّضققان للخوققِّ واالشققتباه والنسققيان واجلهققل بااققق   

اإلحكا  الشرعية، فال  اب ققق واحلقال هقذه ققق تطقديم الروايقة امل عامقة علقى         

اإلخبققار الطوعيققة املناهضققة َا...بققل ال  ققاب االعتمققاد عليهققا حتققى لققا        

إلجقل عقد    تتعارض م  اإلخبقار، وذلق  إلنهقا مطواعقة الفسقاد والقبوالن       

وجادها يف املصادر احلديثية املعتق ة وةقا املعتق ة بقل ال واقق  َقا يف كتقا         

 منسا  إىل التشي ...  

  فقإنَّ مقا ادَّعقاُه هقذا املنحقرُِّف هقا جمقرَُّد كقذٍ  وَهقَاٍس وجنقان           وبناًء عليـهِ 

لقى يقِد   ع وهريطة ك ى، فتشملنُه اللَّعنةن القااِرَدةن يف التَّاقيقِ  الصَّقادِر منقُه     

 السَّفِا الرَّابِ  علقو السعمر ِّ.

ِ   وبهذا تتَِّضقُ  سقخافَةن قاِلقِه يف آخقِر كالِمقِه بقِّنَّ         اابا ار التم  لناِ  لِا ما
ِ  ط م اإلطاايل   ُاَّهحام ىِا دحهح  ارِّحَت ا نم راقح..  إذ ال يعقدو كاَنقُه افِتقراءل آخقَر      خاصَّ

عليقِه مقن جهقة، وباعِتبقاِرِه تغريقراً       ؛ باعِتبقاِرِه تكقذيباً  على اإلماِ  املهد ِّ
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لل هَّاِل بالطبيِ ، حيُث إنَّ كلَّ ما يصُدُر من ضالٍل وِفْسٍ  من عناصِر احل ِ  

، وال أرنع عقاقالً مقنهم   وقياَدِتِه ُيعَتَبُر ُمْمضىل شرعاً من ِقَبِل اإلماِ  املننَتِظر

 يرضى بذل .

 

***** 

 

   الكن ى ُالسَّاِبَعة ُالعالمة

 دخاُل قاَّاٍظ ةربيٍَّة إىل العراق.  -العراُق 

 ..ل دح خت ُر طل  شلبمرل ارغرتل جّإِ ارول واِافل ار ترة   (1). 

يف كراسققته الققت  -يف هققذِه العالمققِة وقَققَ   ريققٌف مققن ِقَبققِل فققارس الفطيققه   

حتَّققى بققدََّل كلمققةَ   املغققرِ      -وبعهققا احلقق   علققى عامققة كققاادره يف لبنققان   

الااِرَدِة يف املصاِدِر التَّارخييَِّة إىل لفِْظ   الغرِ    لُيثِبَِّ أن اإليقرانيني سقيطاتلان   

السفيانق الذ  سيمابره الغر ،وقد نطلها من العالمة الشيخ علق الكقارانق  

د يف كتابني له حال )عالماظ الظهار(، وها هق عبقارة الشقيخ الكقارانق بعق    

ذكره خل  ورود خيل من قبقل املغقر  فطقال   وققد وردظ روايقاظ يف خيقل       

وأن هقذا احلقدث   اء احلقاة،أ  تسقتطر ققر  الكافقة،     املغر  الت تن ل يف فن

فِّ يف نص الشيخ املفيقد رمحقه اهلل   يكان يف أيا  السفيانق أو قربه،ولكن املل

                                                 
( فارس الفقيه/ والمعجم الموضوعي ألحاديث اإلمام المهدّي 11( أُنظر )أنت اآلن في عصر الظهور ص 1)

 للشيخ علي الكوراني.  131وعصر الظهور ص 532( ص ليه السالم)ع
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، فيحتمقل أن  بل الغقر  حتقى تقربط بفنقاء احلقاة       وورود خيل من ق قاله  

، أو تكققان قبققل يققة تققدخل العققراق ملعاونققة السققفيانقتكققان هققذه الطققااظ ةرب

 . (2)السفيانق ؛ انتهى كالمه

إنَّ عامة نسخ الرواية جممعةمب علقى لفظ )املغقر ( ويف نسقخة)العر (،وقد      

تصفحنا عبارة كتا  اإلرشاد للمفيد )رمحه اهلل(،فلم دد عبقارة   مقن قبقل    

الشيخ الكارانق وجادها فيه،بل املفيد كغاه من احملقدفني  الغر   الت بعم 

؛والظققاهر أنَّ (1)ذكقر  ورود خيققل مققن قبققل املغققر  حتقى تققربط بفنققاء احلققاة   

الشيخ علّق الكارانق ققد اشقتبه يف النطقل أو أنَّقه فسَّقر املغقر  بقالغر ؛إذ إن        

 املغر  لغًة ها املاضق  القذ  تغيقب منقه الشقمس حتقى لقا كانقِّ يف منقاي          

الغر  اإلوروبق، بينما الغر  ها املنوطقة القت تطق  يف جهقة الغقر  املطابقل       

للشقققرق،وبينهما بقققان شاسققق ؛ فالظقققاهر أن الشقققيخ الكقققارانق هقققا اإلول   

والاحيققد الققذ  تفققرد بلفققظ  الغققر   يف الروايققة؛وتفرده ال خيلققا مققن أمققار     

  يرمق  إليهقا يف    فالفة  إمَّا أنَّه اشتبه بالنطل،وإمَّا أنه نطلقها مقن نسقخة قدميقة    

هققامش كتابققه؛ وإمَّققا أنَّققه قصققد التبققديل والتحريف،فققإذا كققان اإلول فهققا        

معذوٌر؛ وإذا كان الثانق،فها مطصٌِّر؛ وإذا كان الثالث فها حمرٌِّف،وبالتقالق  

ال عذر له يف التبديل والتحريف؛ والسبب يف التحريف حيناٍذ واضٌ  إلجقل  

                                                 
(2)

 م دار المحجة البيضاء، بيروت. 2004الطبعة السابعة عام  131ــ  130راجع كتاب: عصر الظهور ص   
(1)

باب عالمات قيام القائم عليه السالم؛ طبع دار المفيد  368ص  2أُنظر كتاب: اإلرشاد للشيخ المفيد ج   

 حت إشراف اللجنة الخاصة المشرفة على المؤتمر العالمي أللفية الشيخ المفيد.م ت 1993بيروت عام 
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النظقا  اإليرانقق القذ  جعلقه الشقيخ      تبييض صقفحة وجهقه أمقا  ولقّق نعمتقه      

 والرجل معقروف وليقاء إلهقل البيقِّ علقيهم السقال ،     الكارانق يف مصاّف اإل

و ققا باالئققه لققه ومسققتميِّ بالققدفاع عنققه،كما أنَّققه معققروف بعداوتققه للغر ،  

يمسف له أنَّه قدَّ  املصلحة الشخصقية علقى الّروايقة إلرضقاء أوليقاء نعمتقه يف       

 ؟!إيران...

ةن وإْن   يكنن فيها ما يسَتدعق التعطيب عليها ساى ما ذكَرنقا  وهذِه العالم

مقَن التَّحريققِف إال أنَّ نفققَس دخققاِل قققااٍظ أجنبيَّقٍة قققق سققااٌء أكانققِّ أماكيَّققةً أو   

ةاها قق ال يكاُن ُمهمَّاً جّداً من جهِة حركقِة الظُّهقاِر الشَّقريِف كِّهميَّقِة بعقِض      

املنبققققاَرِك لهمققققا  املعظَّقققم صققققاحِب العصققققر  العالمقققاِظ املنققققمفَِّرِة يف اخلقققروِج   

 .وال َّماِن

دخقققاَل الطقققاَّاِظ اإلماكيَّقققِة   إنَّ الشقققيخ الكقققارانق ققققد احتمقققلواحلاِصـــُل

كمقا أنَّقه نسقب إىل    واملنتحاِلفَِة معها إىل الِعراِق من عالماِظ الظُّهقاِر املنباَرِك... 

 من املغر  .الشيخ املفيد قاله  بارود خيل من قبل الغر   بدالً 

 ما يلي: العاِملي الشيخ الكوراني يرد على
لطد اتفطِّ كلع النسخ التارخيية الكاشفة عن دخال قااظ عسقكريَّة قتاليقة   

إىل احلاة العراقية على لفظني ال فالث َما هما  خيل من قبقل العقر    و    

خيل مقن قبقل املغقر   ، فطقد أوَرَد الشَّقيُخ املنفيقُد )رمحقه اهللن( الرِّوايقةَ بلفْقٍظ          

..ووروُد خيٍل ِمن ِقَبقِل املَغقِرِ  حّتقى    املغر  يف اإلرشاِد على النحا اآلتق  .
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والصَّقبَّاُغ   (2). وكذا أفَبَتها اإلرَبلقع يف )كْشُف الغمَّقِة(  (1) ترُبطَ بفناِء احِلَاِة...  

. وأفَبَتهققا الشَّققيُخ  (4)واحلققائر  يف) إلقق اُ  النَّاصققِب (   (3)يف )الفصققاُل املهمَّققةن(  

ُمخَتِلٍف متاماً عمَّا سَب ، فِّتى بلفِْظ   عَر  احملّدث اجمللسقع)رمحه اهلل( بلفٍْظ 

  بدالً من ةر  أو مغِر ، هكذا )وروُد خيٍل ِمقن ِقَبقِل العقَرِ  حّتقى ُتقْرَبطَ      

 . (5) بفناِء احلاِة...(

 عَر . -ةر   -وشتَّاَن ما بنَي املعانق الثَّالفِة  مغِر  

َيشقَمُل املغقرَ  العربققَّ     فاملغرُ  أعمع من كانِه خاّصقاً بقبالِد اإلفقَرنِج، بقل    

واليهاَد املنسَتاِيننَي يف ِفلَسونَي من ناحيِة ةرِ  البحِر املتاسِِّط حسقبما أشقرنا   

أعاله؛ والغرُ  خاة   ن َذكَرنا مَن اإلفَرنِج، باعتبار أنَّ الغر  ها املناي  

ِا الغربية الت تط  يف اجلهة املطابلة للشرق؛ كما ُيولُ  لطقُب الغقرِ  علقى ةق    

اإلفَرنِج، إذ قد تِّتق قّااٌظ عربيَّةمب إىل الِعراِق من ِجَهِة ةقرِ  الِعقراِق...ولكن   

ال يكان ذل  إال بطرينٍة معيِّنة تصرُف اللفظ عقن معنقاه املاضقاع لقه إىل آخقر      

ةاه؛ فبنَي الغر  واملغقرِ  خصقاٌة وعمقاٌ  مقن وجقه؛ والعقَرُ  يشقَمُل        

 يرجى التِّمل.بالُد املغرِ  العربقِّ...بالَد العَرِ  كلِّها،  ا يف ذل َ 

                                                 

 .369ص 2( )اإلرشاد( ج1)
 .255ص 3( )كشف الغمة( ج2)
 .1128ص 2( )الفصول املهمة( ج3)
(4)

 .149ص  2)إلزام الناصب( ج   
 .220ص  52)حبار األنوار( ج  (5)
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 عالج تعارض النسخة القدمية مع اجلديدة ؟
الرِّوايِة على الطّااِظ الغربيَّقِة أمقٌر ةريقٌب مق  مقا ُعقِرَف يف املصقاِدِر         إنَّ توبيَ   

التَّارخييَّققِة املشققهارة بلفققظ   املغققر  ، وعلققى فَققْرِض وجققاِد نسققخٍة أنخققرى        

، فلماذا   يْذكنرها لنقا..ا ولقا كقان هنقاك     العاِملق اعتمدها الشيُخ الكارانق

نسخةمب انخرى بلفظ   الغر    حلكمنا عليها بالفسقاد والقبوالن لشقذوذها مقن     

حيث معارضتها للنسخ اإلنخرى املخالفة َا بلفظ الغر  الذ  ادَّعاه الشقيخ  

الكققارانق وتبعققه عليققه فققارس الفطيققه؛ إلنَّ قااعققد الرتجققي  دائمققاً يف جانققب 

 .َر ملا َذكََرُه الشَّيخ املذكارعامة النسخ املصدرية الطدمية،وبالتالق ال اعتبا

 علققى فققرِض صققحَِّة مققا ذكَققَرُه الشققيخ الكققارانق يف دعققااه   وبعبققارٍة أنخققرى  

والظاهر لنا عد  صحتها ققق فقال اعتمقاَد علقى مقا       نن املتطدِّمة على الشيخ املفيد

ادَّعاه؛وذل  ملخالَفِتِه للمصادِر املافاقَقِة الدالقة علقى لفظ)املغقر (، كمقا ال      

اعتبار بالنسخة الت فيها لفظ  العر  ؛ إذ إنَّها  شاذة عقن النسقخة املشقهارة    

مطاِ  القتَّخمنِي  بني املمرخني، فتسططن الروايةن ساعتاٍذ من مطاِ  االسِتدالِل إىل 

واالحِتمال... فال جمال العتبارها عالمةً على قر  الظهار الشريف؛ ولكن 

لا سلَّمنا جدالً بصحة العمل باالحتماالظ، فيمكن تاجيهها  ا يتناسب م  

الظااهر العرفية وما  قر  علقى السقاحة العربيقة واإلقليميقة،وإن كقان ذلق         

يسقطط باملعسقار نكتفقق بتِّويلقها لقاال       دونه خر  الطتقاد؛ و قا أن امليسقار ال   
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نسققطوها رأسققاً، فيققمد  ذلقق  إىل يققر  أخبققارهم املنسققابة إليهم،وقققد نهققى  

 أئمتنا الواهرون )عليهم السال ( عن ذل .

وبنقاءل علقى مقا أشققرنا إليقه فإن نسقخة   الغققر    تكقاُن يف صقَدِد بيققاِن أنَّ        

ا يف احلاِة وهق النََّ ف،وسااٌء الطاَّاِظ الغربيَِّة ستدخُل العراَق وتربطن خيالَه

كاَن لفظ   خياِلها   ُيراُد بِه املعنى احلطيطقَّ؛ أ  حيااناٌظ ُترَبطن يف النََّ قِف،  

أو ُيراُد بِه املعنى اجملاب َّ؛ أ   آليَّاٌظ عسكريَّةمب؛ فإنَّ كال املعَنَيْيِن ال ينوَِبطقاِن  

  حتقى جعقل منهققا   2003عقا    علقى الطقّااِظ اإلماكيَّقِة إبَّقان دخاَققا للعقراق     

لطقر  الظهقار الشقريف،وذل َ إلنَّقه        احملّرف )فارس الفطيه( عالمةً فارققةً 

يكن للطااظ اإلمريكية تااُجٌد يف احلاة وهق النََّ ف،فكيَف يكاُن دخالنُهم 

 .ا!إىل احلاة يف العراِق قق إذاً قق عالمةً لظهاِر اإلماِ 

ققق   أننا نكقره  بالضرورة العطلية ال يعين املتطدِّمة من دعاى احملرِّفواستغرابنا   

،كال والعيققاذ بققاهلل تعققاىل قققق قققر  رهققار إمامنققا احلن َّققة الطققائم )روحققق فققداه( 

بل إلننا نكره الضالل والتحريقف إلجقل املصقاحل الدنيايقة القت       !وألف كال 

ربيقة إىل  نرجا أن يكان دخال الطااظ الغ  إننا ...يتناي  عليها يال  الدنيا

 َّققة الطققائم عالمققة علققى خققروج اإلمققا  املعظَّققم احلن   (2003العققراق يف )عققا  

 جقاً نا احلن َّة الطائم )سقال  اهلل عليقه( فَرَ  إماِم ،إلن يف خروِج)سال  اهلل عليه(

 .لنا
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وبناءل على نسخِة   املغرِ   أو  العَرِ    فاإلمُر كساِبِطِه أيضقاً إذ   تقدُخل   

ِعراِق إىل حدِّ اآلَن أيَّةن قاَّاٍظ مغربيٍَّة أو عربيٍَّة،فال أَفَر قق إذاً قق ملا إىل احلاة يف ال

ذكقققَرُه احملقققرُِّف مقققن كاِنهقققا عالمقققةً لظهقققاِر اإلمقققاِ  املعظَّقققم احل َّقققة الطقققائم      

...فاإلمُر ُماكاٌل إىل املستطَبِل إْن   يظَهقر فيقِه الَبقداُء،إذ هقَق مقَن      املهد ِّ

أو املشقروَيِة القت ققد  صقل وققد ال  صقل،وال ُتقمفُِّر يف         العالماِظ املاقافِة

 ياِ  اخلروِج الشريف .

  إن رواية   ورود خيل من قبل املغر    رقاهرة يف دخقال ققااظ    واحلاصل

من ناحية املغقر  العربقق علقى خيقال فُتقْرَبط بفنقاِء احلقاة، فُتحَمقُل اخليقاُل          

اسقِتعماِلِهم للخيقاِل دوَن السَّقيَّاراِظ لعلَّقُه     على احلياانقاِظ املعروفقِة، وسقبُب    

يرِجُ  إىل صعاَبِة السَِّا يف السَّيَّاراِظ واآللياظ العسكرية الثطيلة سقاعتاٍذ، أو  

لاجاِد حرٍ  مقدمَِّرٍة يف القدعوِل الكق ى تقمّد  إىل الشعق ِّ يف ِقوَقِ  الغيقاِر ومقا         

 شاَبَه ذل ...

 الك ى  ُالثَّامنة ُالعالمة

 سِتشهاُد نفٍس بكيٍَّة يف النََّ ِف م  سبعنَي مَن الصَّاحلني.ا

شا  ىاافم ل األخباالح  فطد جاَء يف   الِبحاِر  نطالً عن  اإلرشاد  قال املنفيقد   
اقل  آ اااُ   وابلكرل  الطاا ل رلطاانل شتااايل ارناائلمل ارِّها  ول ُ  جا ادل م ا اا نح  طاايم شتاطل

 ُِ ِل رع سب ت م ط م ارةَّار ت م ل  دٌٌُ و طِهاهشإرح ُاُ  اكتَّ رل ار  ر واه 
 .1ُل

                                                 
(1)

 . 368ص  2و)اإلرشاد( ج  220ص  52)البحار( ج   



313 

 

... رناا  ااامَّ  فطققد يبَّطَهققا املنحققرُِّف علققى السَّققيِّد حممَّققد بققاقِر احلكققيِم قققال    
اقل طا  طناايل اإلطاايل  ِل و  م خر ىل ِحِّح  اَّإتا ح ار َّتو ل ط َِّّ  واشر ار  تمل و   صالةل ار

اافل طاام سااب ت م طاا م ارةَّاا ِم ار ت م  لااِ   اا   ارإَّ اتاار ّت مو   اح ماا ث  لااعٍّ ل ُ رااع ارَّ
اسإل ااهادلهل إجاا ى ار الطااا ل ارّإااع اح ااترح إرااِ شحاارتل ،هاا لل ارِّاا رِ صاااج ل ارلَّطااانل 

 . (2)ل ُ 

 : تيني هما كما يهرد على الدعوى املتقدنمة بوجوي  
اهلِل م  السَّيِِّد حممَّد بقاقر     إنَّ عَدَد َمن قضى حنَبُه إىل رمحَِة)الاجه اإلول(   

 فتوبيُ  الرِّواَيِة عليِهم يف ةِا حملِّه.يت اَوُب الثَّماننَي، احلكيم
ضي   إنَّ جْهَل املنحرِِّف بعالماِظ الظُّهاِر الشريف أوقََعُه يف )الاجه الثانق(  

وذل َ إلنَّ قتقَل  ؛اجلهقل بِّخبارعالمقاظ الظهقار الشقريف     مهَ لٍَة اخلناق،ويف

النَّفِس ال َّكيَِّة م  سبعنَي مَن الَصاحلنَي إنَّما يتمع يف سَنِة رهاِر السعفيانقِّ بطريَنقِة  

ِسياِق اإلحداِث املنتتالَيِة يف العراِق عنَد دخاِل السعقفيانقِّ إىل العراق،والظقاهر   

لنعمقانق عقن اإلمقاِ     أنَّه أحُد اإليرانيني الطايننَي يف الكافِة كما جقاَء يف خق  ا  

 فّقتُلُقق ُ ضققعيا،  فقق  الكوفققةِ مققوال  مققن رجقق  يخققرُ ُ "قققال  البققاقِر 

 .(1)" والكوفة احلّرَةِ بنيَ اجلّ ِ أمّرُ

ويف خققققٍ  آخققققَر ُيميِّققققُد مققققا ذكرنققققاُه آِنفققققاً أوَرَدُه صققققاحُب كتققققاِ    يققققاُ        

 ننن  السعقفيانقع أ  ننن   بعثقاً    يبعقُُ ققال   ،عن اإلمقاِ  الصَّقادِق   (2)اخلالِة 
                                                 

(2)
 .12)أنت اآلن في عصر الظهور( ص   

(1)
 .14باب  289الغيبة للنعماني ص   

(2)
 .463يوم الخالص للشيخ كامل سليمان العاملي ص   
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 رايقةٌ  وتُقبِق ُ  وصقلباً   ققت ً  محمَّقدٍ  آلِ شّعةِ من أ ا ٌ فُّصا ُ الكوفةِ  إل 

وهققا  ققققققق ضقعّ ٌ  املَقوال   مققن رجُق ٌ  فّخققر ُ دجْلَقةَ   تنقَِلَ  حت قق  خراسقا َ  مقن 

؛وَوْصفنُه بكاِنِه ضقعيفاً  "الكوفقةِ   ظهرِ ف  تَبِعَ ُ ومَن هو فُّصا ُ ققق الكايفع

عققن ضققعِف جيِشققِه أمققاَ  آالِف اجلنققاِد السعققفيانّينَي اجملهقق ين بالققدباباظ   كناَيققةمب 

 وةاها من اإلسلحة الفتاكة كما تصف اإلخبار .

ققق     إنَّ احلديَث املنسَتشَهَد بِه قق لا سلَّمنا صقدوَرُه عقن اإلئمَّقةِ   واحلاِصُل  

 إّما باحلَسينِّ العذ  خيُرُج من إيراَن وُيطَتُل يف العراِق، وإّما ها خاة  برجلني

 بشخٍص خيرُج من الن ف اإلشرف يف سَنِة رهقاِر اإلمقاِ  املهقد ِّ املنتظقر     

ويطتل فيها،أو يطتل بني احلاة والكافة،واإلرج  الثانق؛وذل  إلن الطقال  

؛ بينما الطال الثانق (1)اإلول ليس روايةً،بل ها قال الشيخ املفيد يف اإلرشاد

هققا صققحيحة ابققن حمبققا  عققن جققابر عققن اإلمققا  أبققق جعفققر عليققه السققال ؛  

...ودعاى كانِه خاّصاً بالسَّيِّد حممَّد باقر احلكيم مطوقاع القبوالن   (2)فلرتاج 

بالبداهققة والاجققدان عنققد العققا  العققارف باإلخبار؛إلنققه خققاة فطققط بسققنة   

يم سققنني متماديققة و  يظهققر الظهققار الشققريف،وقد مضققى علققى مطتققل احلكقق 

السفيانّق...!؛ فما ادَّعاه احملرِّف ليس سقاى جمقرََّد ذوٍق واسِتحسقاٍن ال قيمقةَ     

 َنما يف جماِل العلِم والفطه.

                                                 
(1)

البحار ج  باب في ذكر عالمات قيام القائم عليه السالم ونقله عنه المجلسي في 368ص  2اإلرشاد للمفيد ج  

 .220ص  52
(2)

 .105ح  237ص  52بحار األنوار ج  
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 !تطبيق هزيل ينم عن ةعف يف التحصيل   
لطققد اشققتَبَه بعققُض اإلدعيققاُء للِعلْققِم يف توبيقق  العالمققاظ مققن دون درايققة        

النفس ال كيَّة املدنيقة وبقني نفقس بكّيقة دفية،فصقاروا      باإلخبار،فخلواا بني 

مقا  يمولان اإلخبار الكاشفة عنهما ويوبطانهقا علقى مقن شقاؤوا وأحباا،فكل    

يصققرفانه إىل كققال الققرجلني الققااردين يف     قنِتققَل عققاٌ  متحقق ٌ  يف الن ققف،   

لسَّقيِّد حمَمقد   فطد رنَّ همالء أنَّ النَّفَس ال َّكيَّةَ العت ُتذَبُ  يف مكة هقا ا اإلخبار،

باقر الصَّدر مموِّلنَي الرعكَن واملطقاَ  اللَّقَذْيِن تطَقُ  بيَنُهمقا حاِدَفقةن القذَّبِ  بقالنََّ ِف        

ومكَّقققةَ؛إلنَّ السقققّيد حممَّقققد بقققاقر الصَّقققدر قنِتقققَل يف بغقققداَد الااِقَعقققِة بقققنَي مكَّقققةَ    

بهققا الققنَّفُس   ِصققُفوقققد فققاَتْتُهُم اإلوصققاُف والشعققرو ن العققت تتَّ    !والنَّ ققِف...

 وهَق اآلتية ال َّكيَّةن،

هروُ  اَا قِّ صاحِب النَّفِس ال َّكيَِّة من رنلْقِم السعقفيانقِّ إىل املدينقِة     -1

 املناََّرِة.

 ، حيُث ياكِّلنُه اإلماُ  املهقد ع كاُنُه وكيالً خاّصاً لهماِ  املهد ِّ -2

 ِس والِعشريَن من ذ  احِل َِّة.       يف املدينِة ليخِوَب يف احل يِج يف الياِ  اخلاِم

 ِخواُبُه يف املسِ ِد احلراِ . -3

 ذْبُحُه كما ُتذَبُ  الشَّاةن بنَي مطاِ  إبراهيَم وُركِْن احلََ ِر اإلسَاِد. -4
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بعققَد مطَتِلققِه خبمَسققةَ عَشققَر يامققاً بينمققا يطتققل   خققروُج اإلمققاِ  املهققد ِّ -5

اآلخققر يف العققراق بعققد دخققال السققفيانق إليهققا؛أ   قبققل أشققهر مققن مطتققل       

 احلسين.

كققلع هققذِه املااصققفاِظ والشَّققراِئِط ةققُا ُمنوَِبطَققٍة قققق وال يف واحققدٍة منهققا علققى 

 النَّفَس ال َّكيَّةَ...السَّيِِّد حممَّد باقر الصَّدر أو ةِاِه  َّن حيلا له َجْعلنُه 

 

 الك ى  ُالتاسعة ُالعالمة

 العراق  قياُ  حكٍم إسالمقو يف العراِق مااٍل للُمَمهِّديَن اإليرانّينَي.

اعتمَد احملرُِّف يف ُمدَّعاُه على روايِة خوبِة البياِن املرويقة عقن أمقِا املقممننَي     

 وقتقق ٍ مققوتٍ مققن( يهققران) الققرَّي  مققنَ بغققدادَ ويْقق َ يققا أالوفيهققا    علققق 

 اللقق ُ...  شققا،َ مققا فَّقتُقق ُ السَّققّ ُ بهِققمُ  حقق َّ إذا العققرا ِ أهقق َ يشققم ُ وخققوفٍ

 .(1) البصرةَ   وميلكو َ العرَ ِ عل  العَجَمُ يخرُ ُ ذل َ فعندَ

ِح  لاِ ُاا ُه إ راُاعٍّ شا  ٍّ و ا م جارُت  فمَّ عطََّب املنحقرُِّف بطاِلقِه      اا  ث اررو ا ا
ِح لرتمااراح ار ِاامح  لااِ ار اارمتُ   ه طاام ار ااراشتّ  ت مو  ااابا ارِثااا هح اح ااترح إرتااقل اررو ا اا

ااامح واااارِثا هل  ارااا َّ مل ل  ِّل ااا نم اربةااارةمُ   ه ارِثاااا هل ارنااا  و رهااام راااع  ِم  إاااا َّ ح ار 
ِل ارتاا يم واادنَّ ار اارم م  و  ااابا طااا اح ااترح إرتااقل ىِّتاامح ارةثاا حفل ار ارِّتَّاا ىِاا تل ار اارا ل

                                                 

 .119ص 2( )إلزام الناصب( ج1)
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 اإل اراُّتت   ح اتَر نم  لاِ ىِا تل ار ارا ل ا   ا ا و   لاِ ارِوااايل ار راشاعو   ارثَّ ل َّ 
ا رع  ةرل اراثه ل...  ارِّ ارع رهحمو  إن د َّ ابا  لِ  عُف رت  ث  َُِّ

 (1). 

 يورد عليه بالوجوه اآلتية:
ال ننكققر سققيورةَ النظققا  اإليرانققق علققى العققراق بكافققة       )الاجققه اإلول( 

الاينيققققة والعسققققكرية واالجتماعيققققة والسياسققققيَّة واالقتصققققادية   ممسسققققاته 

بصقَرِة وبقنَي   واالعالمية؛ولكْن ليَس مثَّةَ مالبمةً بنَي سيورِة اإليقرانّينَي علقى ال  

وهل جمقرَُّد كقاِنِهم شقيعةً يسقَتلِ ُ  أن حيكمقاا باإلسقالِ ا!       احلكِم اإلسقالمقِّ، 

يكاُن الفقرُد شقيعّياً وهقا أبَعقُد النَّقاِس      فليَس مثَّةَ مالبمةً بنَي اإلمرين، إذ ربَّما 

عن الّديِن... فِّ ع إسالٍ  هقذا العقذ  يعَتِطقُدُه قاِئقُدُهُم اإلعلقى اخلقامناق  العقذ         

ُيبيُ  للنِّساِء تف َا أنفنِسُهنَّ بطاَّاِظ الشَّيواِن اإلكِ  قق أمايكا قق  حَسَب تسِمَيِة 

تدعا إىل الغرابِة والدَّهَشِة كسائر فتاويه بعيِمِهُم اإلكِ  اخلميينِّ،وهق فتاىل 

الغريبة بكيفيتها والع يبة يف نه ها االستداللق عقن املقنهج العقا  لالسقتنبا      

 .!!اإلمامق،وال نعتِطُد أنَّ بعيَم الِطياِس عمر بن اخلوَّا  أفتى بذل َ...

اإلوفقاِن   إنَّ إباحَة تف قِا اإلجسقاِد للنِّسقاِء   نسقَم  ِبهقا حّتقى عنقَد عَبقَدةِ        

واملنلحديَن العذيَن ُيبيحاَن شَرَف املرأِة وِعرِضها... وم  هذا نقراُهم ُيحقاِفظاَن   

على هذا الِعْرِض مَن التَّدنيِس ومسِِّه من ِقَبِل الرِّجاِل قبل املاظ وبعَده؛ إلنَّ 

 للماِظ قيمًة عنَد كلِّ البَشِر إال عنقَد َمقن أجقاَب للمقرأِة أن ُتظِهقَر جَسقَدها بعقدَ       

                                                 

 .15( )أنت اآلن يف عصر الظهور( ص1)
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التَّف ِا فينكَِشُف فرُجها وفدُيها وفخُذها... إخل، وَهْل هقذا مقَن اإلسقالِ ا!    

كال، ولكنَّ أتباع اخلامناق يعت ونه من صميم اإلسال ، ال لشققٍء سقاى أنَّ   

اخلامناقَّ أباحها وأجاَبها َمالِء املنَضقلَّالِظ الغقاِفالِظ الالتقق ال يعقِرفَن شقيااً      

ِ  أسققتاِرِهنَّ  وإال ملققا كنققنَّ مَسْحققَن إلنفنِسققِهنَّ بَهْتقق     مققَن العفققاِف واحِلشققمِة؛  

 . !؟وفروِجِهنَّ...

هققا إسققال  جققدِّهم رسققال  )صققلااظ اهلل علققيهم أمجعققني(إنَّ إسققال  أهققل البيققِّ 

، ال يطرع وال  ي  الفتقاوى املنحرفقة عقن نه هقم املطقدَّس البعيقد عقن        اهلل

أعققققققداؤهم الطيققققققاس والظنققققققان واالستحسققققققاناظ الققققققت يطققققققال بهققققققا   

وخصامهم،وتلكم الفتاوى الااليتيَّة الت تعتمد الظنقان الشخصقية واآلراء   

االستحسقققانية، يطقققف منهقققا فطهقققاء اإلماميقققة ماققققَف الشققق ب واإلنكقققار        

والرفض؛ملخالفتهققا اإلنسققس الفطهيققة والعطديَّققة املبنيَّققة علققى كتققا  اهلل تعققاىل  

 .والسّنة الصحيحة للنّ  وأهل بيته املوهرين

ليَس يف الرِّوايِة إشارةمب إىل أنَّ َمقن سقيحكنِم الِعقراَق ققق بعقَد      ( ه الثانق)الاج

سطاِ  نظاِ  صدَّا  التَّكقريتَّ ققق ُملَتِ مقاَن باإلسقالِ  عطيقدةً وتشقريعًا؛ بقل إنَّ        

نفَس همالِء احلاِكمنَي يف الِعراِق سّناا دستاراً ُمخاِلفاً لهسالِ ، بقل ُنمكِّقُد أنَّ   

راِق ها حكٌم علمانق  أوَجَدتُه أمايكقا العقت ختلََّصقِّ مقن نظقاِ       احلكَم يف الِع

البعِث وَسَمَحِّ لُثلٍَّة مَن الشِّيعِة املتح بني حل   القدعاة أن حيكمقه مقن دوِن    

أن تكاَن َنم أيَّةن امتياباٍظ وصالحَياٍظ ُتَخاِّلنُهم لكق حيكماا باسِم اإلسقالِ   
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فنظقاُ  احلكقِم الطقاِئِم يف العقراِق حالّيقاً هقا نظقاٌ          وِيبطاً لطاانيِنِه وتشريعاِتِه...

علمانق  حمض، ال تاجد يف مدارسه وجامعاتقه حصقة دينيقة أو كتابقاً دينيقاً أو      

تارخييًا يبطقًا ملقنهج أهقل البيقِّ )علقيهم السقال (،والعلماء واخلوبقاء تعالقِّ         

اً كمقا  فكيَف يكقاُن احلكقُم حيناقٍذ إسقالميّ     !صيحاتهم استنكاراً على ذل ...

 .؟!يدَّعق املنحرُِّف

كما أنَّ نفَس تسلُِّط اإليراّنينَي على البصرة ال يدلع على صالِحِهم وحسقِن  

أحقققااَم وكمقققال إميقققانهم.. بقققل يعكنقققُس ِفعلنُهقققم ذاكَ عقققن شقققدَِّة تَسقققلُِّوِهم  

 ما وراَءها. ِةَمإذ وراَء اإلكَصاِلِحِهُم الطاميَِّة ليَس إال؛وجَبروِتِهم إلجِل م

لا كاَن تسلُّطن اإليرانّينَي فضيلةً ُيمدحاَن إلجلها، لكقاَن  )الاجه الثالث( 

 لبغقدادَ  ويق ٌ  "تسلُّطن اإلكراِد على َبغقداَد فضقيلَةً أيضقاً، ِلمقا وَرَد يف اإلخبقاِر      

ولكاَن أيضاً تسل طن اإلتراِك علقى يهقراَن فضقيلَةً نظقَا      "، األكرادِ سّوفِ من

 أهق ِ  مقن  العِقرا ِ  ألهق ِ  ووي ٌ التُّركِ  منَ الرَّي  أله ِ وي ٌ "ما وَرَد يف اخلَبِر 

 كقذذا ِ  آذا ُهُقم  ال قذينَ  (1) الشُّط منَ لهُم وي ٌ ثمَّ الوي ُ  ثُمَّ لهُم ووي ٌ الرَّي 

 احلقد    صِقغارُ  الشَّقّاطنيِ   ككق  ِ  ك مُهُقم  احلديقدُ   لباسُقهُمُ  صقيْرٌ   اليار 

 أيقققديهِمُ علققق  اللققق ُ ييقققتَحُ أولئققق  شقققر هم  مقققن باللققق  أسقققتعّذ مُقققردٌ  جُقققردٌ

 .(2) " ألمرِ ا سبَباً ويكو ُ الد ينَ

                                                 

 ( الشط: البعيد من احلق.1)
عـــــام  704م؛ والطبعـــــة احلاديـــــة عشـــــر ص  1981؛ الطبعـــــة الثانيـــــة عـــــام 509( )يـــــوم اخلـــــالص( ص2)
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بعَد هذا كلعه؛هل مثةَ فضقيلةمب ُتقْذكُر يف السَّقيورِة والتََّملُّقِ ، مقا داَ  مفهقاُ        

، فالتََّملُّ ن  قا هقا باحلمقل القذاتق     ؟!نوِبُ  على املنسِلِم والكافِرالتَّملُِّ  عاماً ي

إال إذا ترتَّقَب عليقِه ِقيقاُ  احلق ِّ وُنْصقَرةن املظلقاِ  واملنسَتضقَعِف، ويف         ال خَا فيِه

 إمقرَتَكُم  إ َّ "قالنقُه الشقريف    هذا الصقدد جقاَء عقن أمقِا املقممننَي علققّ      

 ف عقققَل ؛" حق قققاً... أققققّمَ أ  إال عنقققٍَ عِينَقققةِ مقققن أزهَقققدُ عنقققدي هقققذ ِ

البايقِل، فقال قيمقةَ إل ِّ ُسقلواِن أو      املي اَن يف اخِلالفِة ها إقاَمةن احل ِّ ودحقضُ 

 ُحكٍم إذا   َينَصر املظلاَ  واحل َّ والَعدالَةَ...

أ ع فضققيلٍَة للحققَرِس الثَّققار ِّ يف متلُِّكِهققُم البصققرةَ يف آخققِر    )الاجققه الرابقق (    

كلُّهقا  ال َّماِن حسبما ادَّعى املنحرُِّف، وقد جاَء يف اإلخباِر املنَتضاِفَرِة أنَّها تغَرُق 

وال يبطققى منهققا إال مسققِ ُدها ك اجققم سققفينة،وإةراقنها باملققاِء عققذاٌ  إَققق     

مقا يعقين أنَّ اهللَ    ِّ أو مداهنتهم للظلم والبايل،بسبِب إعراِض أهِلها عن احل

تعققاىل ةققُا راٍض عققن قققاَّاِظ احلَققَرِس الثَّققار ِّ اإليرانقققِّ فيشققملنُهُم العققذاُ        

النَّهُق عِن السَّكَِن فيها بسبِب كَثَرِة الِفَتِن احلاِصلَِة بل جاَء يف بعِضها  ؛!فيها..

اً يف متَلُِّ  اإليرانّينَي َقا  ؛فِّ ع فضيلٍَة إذ(1) بنَي أهِلها،وورد اإلمر باَر  منها

 ا!.يا ُترى

                                                                                                                   

 م.2004
باب  202ص  57، والبحار ج 628/  626، الطبعة الثانية، وص 454( راجع )يوم اخلالص( ص1)

 املمدوح من البلدان واملذموم منها. 
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يظَهُر أنَّ كلَّ هقذا اخلقاَف والطتقَل والقدَّماَر العقذ  ُيصقيُب       )الاجه اخلامس(   

مصَدُرُه بالدرجة اإلوىل ها اإليرانّياَن؛حبسِب ما يذهُب إليِه العراقّينَي الياَ ،

املنحرُِّف من توبيِطها على اإليرانّيني الذين يسيوروَن حالياً على البصَرِة، وأ ع 

فضيلَِة َنم ساعَتِاٍذ واآلالُف مَن الِعراقينَي الشِّقيعِة ُيطَتلقان بسقبب الفقو القت      

كققققم يف العققققراق والققققت منهققققا الرايققققةن تثاهققققا الرايققققاظ املتنافسققققة علققققى احل

 اإليرانية...ا!. 

 العاشرة الك ى  ُالعالمة

ِح ارِّحِّمهو  نم رإلطايل ل ُ   قال احملرِّف    .ط  امح ارنادمةح ارثَّالُم

ُفمَّ عطََّب املنحرُِّف على ذل َ بِّنَّ اخلنراسقانقَّ وُشقعيَب بقَن صقاحٍل واليمقانقَّ      

 !اهلل... داد ونصرُم اخلامنِاقع وأمحَد ه

َمبلا ح ط اصمااااحقح  لاِ ار َّاتو ل ارمااطِم عو ارّاب  ستح مالومح وقال أيضقاً     ارمحراسااُعث اِ
ِم رإلطااايل ارِّهاا  و ل ُ  َّاارمرت ل  نَّ  ؛ ُفققمَّ قققاَل   اررَّا اا  لمدم رااع اررو ا ااا ل  ِاا م ار
 ط اصماا ل ارمحراساُعو كارإَّارعه

ِّعٌّ ج -1   مِعٌّ.ستوٌ  اا ل
 ط  خراسان. -2
 صبت ح ار ىقل.  -3
 رع خ وهل األ ِّم ل خاٌ . -4
 رع   لهل ارتحِِِّ خاٌ     خملمٌرأ  ارما  رع ارلغِ  الطِ    ض ف. -5



322 

 

إَّاااااقح   لاااااِ طِةااااا  راااااع إ ااااارانو      ااااا ن ارنائااااا  األ لاااااِ رلِااااات      -6
 رلِِّه ل ِ.

 . ابهل ارِّ اصاا ح اَِبل ح  لِ ار َّتو ل  لّع ارماطِ ع 
رها  ساّت  اا اِّع ج اتِّع  طا  خراساان  صابت  ار ىاق   فم عطَّب بالطال 

 رااع خاا ه  اااطِ  رااع  اا ه ارتِِّااِ خلاار  ُاار ا رضااق رِّ ا رااِ إَّإتااا    ُااق اراا رّع 
ايو  اابا ارانتق  ارنائ  األ لِ رلن ا  ارِّ ل ِ رع إ ران ارإع اِّه  راها ل اإلطا

ارإ ار  إُِّا      لِ  ُِا ُ ت  ارن رع  ةر اراه ل.. 
(1) . 

 
 نورد عليه بالوجوه اآلتية:  

 ال  ققاُب توبيققُ  املفهققاِ  اخلققاةِّ علققى مققارٍد مشققكاٍك،   )الاجققه اإلول(

فُمااصفاُظ اخلنراسقانقِّ القااِرَدِة يف اإلخبقاِر ذاُظ مفهقاٍ  خقاةو ال ينوَِبقُ  إال       

على َماِرِدِه احلطيطقِّ، وال َم اَل لتوبيِطِه على املَاِرِد املَشكاِك نظَا مقا  قر    

 -ال عالقةَ َا بقاملفهاِ  اخلقاّة، وهقا     الياَ  من إسطاِ  املَفاهيِم على َمااِرَد
مقن بقا  التمسق  بالعقا  يف الشقبهة       -كما يعتطقد اإلنصقاليان علقى اإلصق      

 املصداقية، وها ةا جائٍ  على اإليالق.

(  املااصفاُظ الكاشفة عن اخلراسانقَّ يف اإلخبقاِر مضقوربةمب   )الاجه الثانق

االعِتماِد عليها ُمولَطاً،من هنا   وُمشاََّشةمب يف أةلَبها؛ ما يطَتضق عَدَ  صحة 

يكنِن اخلراسانقع مَن احملتاِ ،ال سيَّما وأنَّ اإلخباَر بشِِّن اخلراسانقِّ ضايلَةمب جّداً 

                                                 
(1)

 .18أنت اآلن في عصر الظهور( ص ) 
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يف مصاِدِرنا،وهق على ِقلَِّتها ُمْ َملَقةمب ال ُيْعقَرف وجقُه احلقّ  منهقا، ومتداخلقة       

عنققَد التَّعققاُرِض مقق  أخبققار احلسققين واَققا ق، بققل ُمتعاِرَضققةمب فيمققا بينها،و  

والتَّكافنِم يف َضعِف أسانيِدها كلِّها،ال ُيمِكُن ترجيُ  إحداها علقى اإلنخقرى؛   

لكاِنِه ترجيحاً بال مَرجِّ ، اللَُّهمَّ إال أْن ُيمَخَذ باخلَبِر الشِّيعقِّ املنخاِلِف للخَبقِر  

عتقدع بقه   السعينِّ، وهَا قليقٌل جقّداً، ويف الاققِّ نفسقه هقا جممقُل الداللقِة؛فال ي       

 شرعاً.

أنَّ  قققق كمققا سققاف ناّضقق  عمَّققا قريققب قققق       الظققاهر لنققا )الاجققه الثالققث( 

اخلنراسقققانقَّ احلطيطققققَّ هقققا احلسقققينع القققذ  سقققيخُرُج يف َسقققَنِة رهقققاِر اإلمقققاِ     

ولقققيَس قبلَقققُه بعَشقققراِظ السِّققننِي،وعلى فقققرِض أنَّ اخلقققامناقَّ هقققا   املهققد ِّ 

حاِل ليَس ُمحقاالً ققق فقال  قاب إلتباعقه الطوْقُ        اخلنراسانقع احلطيطقع قق وفْرُض املن

 بذلَ  إال يف َسَنِة الظُّهقاِر املبقارك؛ فقالِعْبَرةن يف عقاِ  الظُّهقاِر ال قبلَقُه بعَشقراظِ       

اخلراسقانّق القذ  أشقارظ إليقه      السِّنني؛ ولكننا نطو  بنفق كقان امل عقا  هقا   

مقن   سقفيانق متقاخم خلقروج ال   خروج اخلراسانق إلنَّوذل  بعض النصاة؛

 .جهٍة؛وإلنَّ اإلوصاف اخلراسانية ال تنوب  على اخلامناق من جهٍة أنخرى

   نلحظ يف  اخلامناق صباحةً يف وجٍه،ومعنى الصباحة  )الاجه الراب (

الاضاءة مق  تناسق  أعضقاء الاجقه واعتقداَما، فِّنفقه وحاجبقاه عريضقان،         

ذ  اخلقدِّ السقهل وتقذ     وخداه وعران نابتان كاجلبلني..م  أن الرواياظ متد  

و  نلحقظ وجقاد خقاٍل علقى خقّده       ؟!اخلدَّ الاعر، فِّين الصقباحة يقا ُتقرى..   
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اإلمين وال اإليسر، فهل هق يا ُترى مستارةمب  ِّ شعر حليته..م  أنَّه ُيفْرتض 

؛ ولا كان لديقه خقاٌل   ؟!يف العالمة أن تكان راهرةً ال مستارة عن العيان...

وأيققن اخلققال علققى خققدِّ  !يرانققق يبَّققل َققا وبّمققر..علققى خققدِّه لكققان النظققا  اإل

يظهقر أنهقم    ؟اخلميين عندما أعلناا أنه اخلراسقانق وأيقن كقان اخلقال يف يقده..     

نسققاا أن يِشققماا خققديهما باخلققال كمققا َتِشققُم املققرأة خققدَّها بالاشققم اإلسققاد أو  

 .  !!اإلخضر...

 ره احملققّرف مققن أنَّهققذا مضققافاً إىل أننققا   نعثققر علققى خققٍ  يشققا إىل مققا ذكقق    

على يده وخدِّه خاالن  خال على يقده اليمنقى وخقال علقى خقده       اخلراسانقَّ

اإلمين؛ نعم ورد لفظ اخلال على اَقا ق احلسقين القذ  خيقرج مقن القديلم       

وَّأنه صبي  الاجه،فطد جاء يف  خمتصر بصائر الدرجاظ   يف حقديث الظهقار   

فّضل بن عمر عن اإلمقا  أبقق   الشريف عن احلسني بن محدان بإسناده عن امل

عند ذكره خلروج احلسين الفتى الصقبي  مقن القديلم وأّنقه هيبقه       عبد اهلل

 إلقّهم  أ ظقر  لكقأ    كناب اهلل بالوالطان، وهق الرجقال ك بقر احلديد،وفيقه     

 كمقا  احلقر   إلق   شقوقاً  يتعقاوو   احلقرا    بأيقديهم  الشه،  البراذين عل 

 صالح... بن شعّ، ل  يقال متّم بن  من رج  أمّرهم الذئا   تتعاو 

 أهق   أكثقر  بهقا  جمق   وققد  الكوفقة   يقرد  حت ق   كل هقا  الرايقات  بتلق   يسّر ثم 

 احلديث.معق ً... ؛  ل  يجعلها األر 
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ويف نسخة )حبار اإلناار( اجل ء الثالث واخلمسان بسند صحي  عقن عمقر   

 الصقادق بن فراظ عن حممد بن املفضل عن املفضل بن عمر عقن إمامنقا   

 ثقم "يف حديث يايل، وفيه  قال املفضل  فم يكان ماذا يا سقيد ا فطقال   

 آل يقا  لق   بصوت فّصّح الديلم  حو من الصبّح اليت  احلسن  يخر 

 اللققق  كنقققوز فتجّبققق  الضقققريح حقققول مقققن واملنقققادي امللهقققوف أجّبقققوا محمقققد

 لكقأ    احلديقد  كَبقر  رجقال  بق   فضة من وال ذه، من ال كنوز بالنالقا 

 إلقق  شققوقاً يتعققاوو  احلققرا  بأيققديهم الشققه، البققراذين علقق  إلققّهم ا ظققر

 ابقن  شقعّ،  لق   يققال  متقّم  مقن  رجق   أمّقرهم  القذئا   تتعقاو   كما احلر 

 ."صالح ...

واخلراسانق امسه حممَّد،وها من ذكرتقه روايقة  الغيبقة  للنعمقانق مشقاةً       

 فّق   ولهقم  النمقوح   كّقو   يومقاً  العبقا   لبنق   إ "إىل امسه،وهق التقالق  

 التققق  احلقققر  مقققن العبقققا  ولقققد لشقققّعة الويققق  احلبلققق   كصقققرخة صقققرخة

 يقققدمهم علقق   شققّعة صققعالّ  حققر  تلقق  والققدينور   هاو ققد بققني تسققنح

 باعتققدال موصقوف  منعقوت  .النبق   اسقم  علقق  اسقم   همقدا   مقن  رجق  

 أشقيار   وفق   ضقجا    صقوت   ف  ل  اللو   و ضارة اخلل   وحسن اخلل  

 كبققدر فرسقق  علقق  الثنايققا  ميلقق  الشققعر  أفققر  سققن   عنققق  وفقق  وطقق  

 وتقربققق  آوت عصقققابة خّقققر بعصقققابة يسقققّر الظققق    عنققق  جتلققق  إذا متقققا 
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 الكريهقة   حقر   يلحقو  الذين العر  من األبنال تل  بدين لل  ودا  

 ."واإلستئصال الصّلم يومذاك للعدو إ  األعدا،  عل  يومئذ والدبرة

الغيبققة  بعققض أوصققاف اخلراسققانق    وقققد اسققتعرض النعمققانق يف كتابققه     

اَقققا ق القققذ  يسقققلِّم الرايقققة لهمقققا  احلّ قققة الطقققائم أرواحنقققا فقققداه وهقققق  

 يقا  فققال:  طالق،   أبق   بقن  جعير إل  الل  رسول التي  ثم"..التالق 
 كققا  فقققال: ! اللقق  رسققول يققا بلقق   قققال: أخبققرك؟ أال أبشققرك؟ أال جعيققر 

 مققققن هققققو القققققائم إلقققق  يققققدفعها الققققذي أ  فققققأخبر   آ يققققاً عنققققدي جبرئّقققق 

 وأسقنا    كالقدينار   وجهق   الذي ذاك قال: ال. قال: هو؟ من أتدري ذريت 

 منقققققق  ويخققققققر  ذلققققققّ ً اجلبقققققق  يققققققدخ  النققققققار  كحريقققققق  وسققققققّي  كاملنشققققققار 

 ."عَيَاً..

لقيس حسقنياً وال حسقينياً مقن الناحيقة النسقبية        ومن املعلا  أن جعفراً

املتصققل نسقققبه الشققريف شقققده    بققل هققا  مقققن ذريققة سققيدنا أبقققق يالققب     

،فها حسين  من أو جداظ أنمه من ناحية أنمهحسين  ،واخلراسانقَّ هاشم

عمققا  ال نسققبة العكس؛فبينهمققايققرف واحققد؛فكّل حسققيّن ها يققاً،وليس  

؛ واالحتمقققال الثقققانق يف نسقققبه مقققن يقققرف اإل  حبكقققم  اخلصقققاة املولققق و

 .املعدو ، إذ ال دليل عليه من رواية أو شهرة
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 مصطلخ "اخلراسانين" ينطبق على رجلني:
يقدعا إىل احلق ِّ    رجالن أحدهما تتب  اإلخبار أن اخلراسانقَّ ويبدو لنا من

وها من سيخرج م  اليمانق العا  وها من نسل جعفر الويار)عليه السال (،

، ولعققلَّ روايققة النعمققانق منوبطققة عليققه،وراهر الروايققة أنققه    يف سققنة الظهققار 

مقا  احل َّقة الطقائم )سقال  اهلل عليقه( ويولقب منقه القدالئل         سيدرك اللطاء باإل

وفانيهمققا يققدعا إىل احلققّ  اخلققاة إلهققل البيققِّ )سققال  اهلل     ؛علققى اإلمامققة 

 عليهم( وها ما دلِّ عليه رواية املفّضل اآلتية؛ واهلل العا .

ني؛فإنَّ  الثقانق أفضقُل مقن    اخلراسقانيّ أيضاً وجاد تفاضل بقني  والظاهر لنا  

، ال ميلقق  تلقق  مققن نسققل جعفققر إنَّ اإلول رجققل مققن بققين هاشققم  ؛إذاإلول

احلسققينع املعققروف  اخلراسقانقع  املااصقفاظ اليطينيققة والاالئيقة الققت يتحلقى بهققا   

؛ حيققث يققاالق مققن واالهققم ويعققاد  مققن   باالئققه لعققرتة الققن  اإلعظققم 

   أنه فتى صبي  الاجه يصقي  بصقاظ لقه    (1)عاداهم كما تشا رواية املفضل

يا آل حممد أجيباا امللهاف، وأنه يطتل الظلمة حتى يرد الكافقة.. ،  فصي   

؛  ويف روايققة نعققيم بققن محققاد   أنققه حيمققل سققيفه علققى عاتطققه يطتققل وميثققل     

يف سقنة رهقار السقفيانق      أعقداء آل حممَّقد علقيهم السقال  يف إيقران      يطتلأ  

 امللعان.

                                                 
(1)

 رواية المفضل بن عمر الطويلة. 15ص  53راجع البحار ج   
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إال أن اليمققانق أهققدى منققه؛ وهاتققان     وبققالرةم مققن حسققن حققال احلسققينِّ      

متان يف شخصقية احلسقين ققق التقالعق والتق   ققق مفطادتقان مقن         الصفتان املتطقدِّ 

امل عقققا  اليقققا ، فهقققا علقققى نطقققيض تقققا  مقققن عطيقققدة وسقققاة      اخلراسقققانقِّ

،فسقققاة هقققذا امل عقققا  معروفقققة بعقققداوة مقققن واالهقققم ومقققااالة مقققن احلسينِّ

حققدة اإلسققالمية وتققذويب الفققاارق   عققاداهم؛ ولققه مااقققف مشققهارة يف الا  

 .!!املذهبية،والدفاع عن الصحابة وعائشة...

وبالغضِّ عن ذل  كلعه إنَّ ما بني خروج اخلراسانق وبقني أن يسقلِّم اإلمقر    

افنني وسبعني شهراً حسبما جقاء يف روايقة  املالحقم   البقن      لهما  املهد 

ا  إىل سقيدنا  ولا بنينا على وحدة شخصقية اخلراسقانّق املنسق   ،ياووس

يقدخل اجلبقل ققق أ  جبقل يالطقان ققق       جعفر الويار )عليه السال (؛فإنه ساف 

ذليالً فاراً من السلواظ احلاكمة يف بمانه، فم خيرج منه ع يق اً صقاحب فقارة    

ضققد البايققل ومعققه شققعيب بققن صققاحل التميمققق... وأيققن هققذا مققن اخلراسققانق 

 امل عا  يف إيران اليا  ا.

النسقب   ها ها ّق النسب،ولعلَّه حسيين  اخلراسانقَّ  إنَّمزبدة الوجه املتقدِّ  

،وليس هنققققاك مققققا يرجقققق  إىل إمامنققققا املعظَّققققم احلسققققني )سققققال  اهلل عليققققه(

يميده،واإلصققل العققد ،بل هققا حسققين  يبطققاً لروايققة املفضققل املتطدِّمققة؛ ولققا 
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كالققدينار عكققس  (1)سققلَّمنا جققدالً حبسققينيته، فققإن امسققه حممَّققد ووجققه مققدور  

ملسققو ،معتدل اخللقق  أ  ال اعاجققاج يف سققحناظ وجهققه كحاجبيققه وأنفققه    ا

على السقاحة  وخديه واستوالة يف وجهه كما هق احلال يف اخلراسانق امل عا  

املخققابراظ اإليرانيققة كمققا أفققربظ ةققاه قبلققه       اإليرانيققة الققذ  أفققربظ لطبققه   

كمققا جعلققاا أمحققد  دققاد شققعيب بققن  وكققاخلميين حققني جعلققاه خراسققانياً، 

احلققرس الثققار ، ومققا بعققده  صققاحل، فققم عققدلاا عنهمققا إىل ةاهمققا كطائققد   

امل عقا  كمقا    فال شقء من اإلوصاف ميكن توبيطها على اخلراسقانقِّ أعظم...

ر اإلَق كقذَّبهم عنقدما   ولكنَّ التطديحني يبطاها على اخلميين سابطاً، فعلاا

خواهم وةقيِّهم فابتقدعاا خراسقانياً جديقداً ليماهقاا      متادوا يف أماته،إال أنَّهم 

 .!!على السذج من الشيعة البسواء لغاياظ سياسية سلواية...

 لققا مَسحنققا إلنفنِسققنا أن ُنوبِّققَ  الرِّوايققاِظ علققى اإلفققراِد )الاجققه اخلققامس(

املنعاِصقققريَن كمقققا يبَّطَهقققا أصقققحاُ  القققنَّهِج اإليرانققققِّ احلقققالقِّ علقققى رمقققابهم 

م، فإنَّنا ُنوبُِّ  رواياِظ املنَساََّدِة اإلوىل علقى اخلنمقيينِّ واخلقامناقِّ القت     وقياداته

، فطقد جقاء يف   (1) سَتهلَ ن على يِد املسقاََّدِة الثَّانيقِة العقت ختقرُج يف عقاِ  الظُّهقارِ      

                                                 
لعلَّ املراد من الوجه املدور: الوجه املعتدل بني القصر والطول أو أن حليته مدورة ملـا ورد يف األخبـار مـن  (1)

 استحباب تدويرها، فأطلق اجلزء على الكل.

 .56 - 55 – 54( راجع )املالحم والفنت( ابن طاووس ص1)
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روايقة ابققن يقاووس عققن نعققيم أنَّ الرايقةَ السققاداء الثانيققة مقن خراسققان قققاهرةمب     

 وىل وهابمةمب َا.للراية الساداء اإلن

هذا كلُُّه ِبناءَل على عَدِ  التََّشدعِد بالسند التارخيق وبالسََّنِد العامقِّ املنطال من 

وأّما لا تشدَّدنا يف الناحيتني املتطقدِّمتني، فقال يْسقلَُم خَبقٌر مقن      ،يرق املخالفني

يرانقققِّ احلققالقِّ  تلكنققِم اإلخبققاِر العققت اعَتَمققَدها الكنتَّققاُ  املنعاِصققروَن للنِّظققاِ  اإل   

 واملنناِصروَن له.

 إشكاٌ  ودْفٌع: 
وجُه اإلشكاِل  ِلَم فسَّرُتُم املنساََّدةَ اإلوىل بالنِّظقاِ  احلقالقِّ، و  ُتفَسِّقروها    

براياِظ العبَّاسّينَي العذيَن كانِّ بدايقة انِوالقَقِتِهم مقن خراسقاَن،وُيميُِّد هقذا مقا       

 تخقرُ ُ "سعيِد بِن املسيَِّب قال ققاَل رسقاُل اهلِل   وَرَد يف  املالِحِم والِفَتِن  عن 

 تخقرُ ُ  ثُقمَّ  اللق ُ  شقا،َ  مقا  ميكُثقو َ  ثُقمَّ  العبَّقا ِ  لبنق   سقودٌ  رايقاتٌ  املشرِ ِ منَ

 قِبَقق ِ مِققن وأصققحابِ ِ سققيّا َ أبقق  ولققدِ مققن رجُقق ً تُقاتِقق ُ صققغارٌ سققودٌ رايققاتٌ

 . " (1)للمهدي  النَّاعَةَ ويُ َد و َ املشرِ ِ

 هما اآلتيان:  واجلواب من ناحيتني
 لطد فسَّرنا املنَساََّدةَ اإلنوىل  قا تطقدَّ ؛ إلنَّنقا   نلَحقظْ يف     (اإلوىل )الناحية

النِّظاِ  اإليرانق احلالقِّ شيااً من أوصاِف احلسين اخلراسانقِّ،إذ إنَّ كلَّ همُِّهقم  

لسققطيفة،وآخر هققا ُنصققَرةن املخققالفني وبْسققِط نفققاِذِهم والققدفاع عققن أعمققدة ا     

                                                 

 .55( )املالحم والفنت( ابن طاووس ص1)
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صقققرعاظ قائقققد هقققذا النظقققا   رميقققه التعقققرعِض ملسقققاوا بعقققض أبواج القققن ِّ 

والصققحابة املنققافطني حتققى الققت أفبتهققا املخققالفان يف مصققادرهم التارخييققة،ال   

والت   تطتصر  سيَّما عائشة عدوة أما املممنني وسيِّدة نساء العاملني

ان وأخرجتققه مققن  حربهققا عليهمققا فحسققب، بققل أعلنققِّ احلققر  علققى عثمقق    

العوققاء َققا مققن بيققِّ مققال  اإلسققال  وحكمققِّ عليققه بققالكفر إلنققه منقق  بيققادة  

بعائشة الت أعلنِّ احلرَ  على  لطد حرَّ  اخلراسانقع امل عا  الطدَ املسلمني،

ق يالقب )عليقه   ماىل الثطلني أما املممنني ماالنا اإلما  اإلعظقم علقّق بقن أبق    

بني املسلمني بِّن حربقه )عليقه السقال (     ومن اجملم  عليهالسال ( يا  اجلمل،

 وحماربتهما كفر باهلل تعاىل.اإلعظم )صلى اهلل عليه وآله(، هق حماربة للن ِّ

لطد هرأ  الشيخ اللبنانق أسد قصا الناي  الرمسق باسقم اخلقامناق يف ققم         

ق يبققيِّن فيهققا أن الوااةيققِّ بتصققدير فتققاى قققق هققق يف الااققق  فتققاى اخلققامناق ققق 

   أبقققا بكقققر وعمقققر وعثمقققان ومعاويقققة، مسقققلمان وليسقققاا كفقققاراً   ربعقققةاإل

 ونااصب... .

لطد كان معاوية  ن  لتهم فتاى اخلامناق حبرمة التعرض للصحابة، مق      

ما عليه معاوية من النصب والعداوة إلما املممنني علّق بن أبق يالب)سقال   

حبسقن الظقّن بِّعقداء اهلل تعقاىل     ؛ و  يكتِف اخلراسانقع امل عا  !اهلل عليه(...

 .!حتى تاعد  عاقبة كلِّ من تعرَّض َم بطد  وذ  وإفشاء مثلبة َم...
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هذا ها حال اخلراسانّق امل عا ،وأّمقا اَقا قع احلسقيّن اخلراسقانّق؛ فإنَّقه        

،وشققتَّاَن مققا بققنَي هققذا (1) سقيخرُج وُيطاِتققُل بققين أميَّققةَ وال ُيبطققق َنققم إال اليسققاَ 

ساِ  وبنَي  اخلراسانقِّ احلطيطقِّ، والصحي  أنَّه حسينع النسقب ال حسقييّن   املن

ة؛ويعتطد كمققا ادَّعققى الشققيخ كامققل سققليمان يف  يققا  اخلققالة  لغايققة سياسققيَّ

النِّظاِ  احلالقِّ أققر  شقبهاً    العديد من فطهاء هذا العصر وعلمائها أن أوصاَف

ُه امِتققداداً لرايققِة بققين العبَّققاِس، كاُنقق ِق بققين العبَّققاِس، لققذا ال يسققتبعدونبققِّخال

فيمكققث قادتققه مققا شققاَء اهللن تعققاىل فققمَّ قبققل الظُّهققاِر بطليققل ختققرُج رايققاٌظ سققاٌد  

هققا علققى يققد هالكن ِصققغاة هققَق املسققاََّدةن الثَّانيققةن تطاِتققُل املسققاََّدةَ اإلوىل،فيكققاُن

 املسادة الثانية.

 ابقنِ  ولقدِ  مقن  رجُق ً  تقات ُ صِغارٌ سودٌ راياتٌ " التَّعبُا بق(ةالثاني )الناحية

مققة،ال ينوبققُ  علققى النِّظققاِ    الققاارَدةن يف روايققة  املالحققم املتطدِّ   " سققيّا َ أبقق 

احلالقِّ؛ إلنَّ راَيَتُه ليسِّ صغاةً بل كباةً جّداً، إذ لُه امتداٌد يف بلداِن العالَِم 

اَجُد َا هذا االمِتداُد، بل إنَّ  العربقِّ مجيعاً،أّما الرَّايةن السَّاداُء الصَّغاةن فال ُي

أنصاَرها أناٌس قليلاَن يف إيراَن يف عاِ  الظُّهاِر الشريف تطاتل السقفيانق وهقا   

 من ولد ابن أبق سفيان.

  الرَّايققةن اإليرانيَّققةن احلاليَّققةن بطيققادِة اخلققامناقِّ ليسققِّ الرايققة  ()الاجققه السققادس   

بدليِل أنَّهقا َتِطقُف ماِققَف الَعقداِء والقُبْغِض      اخلراسانيِّة املدلال عليها يف اخل ، 

                                                 
 ، الباب الرابع والثمانون.49والفتن( البن طاووس ص( حسبما جاء في )المالحم 1)
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لكققلِّ َمققن وقَققَف باجققِه أخواِئهققا وجرائرهققا، فهققا هققا النِّظققاُ  احلققالقع يَنكِّققُل      

ويس ُن ويطتُل كلَّ َمن ناَوأُه العداء إلجل تبنيه واليِة الفطيِه املولطقة، فعلمقاُء   

... ال لشققٍء ِسقاى أنَُّهقم انتطَقدوا     الشِّيعِة يف إيراَن ُيعاناَن اإلمقرَّيَن مقن النِّظقا ِ   

واليققةَ الفطيققِه العامققة العققت َنَسققَبها ممسُِّسققاها إلنفسققهم بققالرةم مققن أنَّهققا حقق    

مقن   خاة باإلئمة الواهرين عليهم السال ؛ فقالغاةن علقى آِل البيقِِّ   

بنسقبة  ِقَبِل همالِء الُعلماِء أوصلَتُهم إىل السع اِن والتَّنكيِل،فال حنَتِمُل ققق ولقا   

شاِنقققِب أتبقققاِع مقققن تطمقققص     واحقققد باملاقققة ققققق أن يِطقققَف اإلمقققاُ  احل َّقققةن    

واليققتهم،ويرُتكَ َمققن تعققرََّض للّسقق ِن والتَّنكيققِل يف سققبيِلِهم، فكيققَف يكققاُن   

 ؟!.حينِاٍذ ها اخلنراسانقع ...

 إنَّ بعض اإلخبار صرََّحِّ بِّنَّ شقاباً مقن بقين هاشقم     ُمضافاً إىل كلِّ ذل َ

؛وأنَّه خيقرج يف نفقس السقنة القت خيقرج      (1)خراسان بيِدِه الُيمنى خاٌليِّتق من 

فيهققا السققفيانق واليمققانق،ويف بعضققها أن بققني انوالقتققه وخققروج اإلمققا  عليققه 

السقال  افنقان وسقبعان شقهرًا؛ واخلقامناقع لقيَس شقاّباً بقل ع اباً...كمقا أنققه          

على أن اخلراسانقَّ خرج إىل الساحة السياسيَّة منذ ماظ اخلميين،م  التِّكيد 

سااٌء كان حسنّيًا أ  حسينيًا لقيس بقذاك املسقتاى اإلميقانق الكقبا القذ  عليقه        

اليمانق وشعيب بن صاحل؛ إذ ليس هناك راية أهقدى مقن رايقة اليمانق،إلنقه     

؛كما ققال اإلمقا  الصقادق عليقه السقال ،ويف روايقة أخقرى        (1)يدعا إىل احلّ 

                                                 
(1)

 الباب السابع والتسعون. 52)المالحم والفتن( ص  
(1)

 .52ح  210ص  52)البحار( ج  
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 ؛أ  إىل (2)إلنقه يقدعا إىل صقاحبكم     عن إمامنا أبق جعفر عليقه السقال     

 . وروحق فداهاإلما  املهدّ  املنتظر

وال خيفققى علققى اللبيققب الفوققن أن حصققر اإلمققا  احلقق  باليمانقِّ،داللققة       

واضحة على أن ةاه من محلقة الرايقاظ لقيس مق  احلقّ ، أو أن ةقاه لقيس        

م عليققه باملسققتاى اإلميققانق وعققد  خلققاة ةققاه بققالاالء لهمققا  احل َّققة الطققائ

 السال ،وها ما ساف نشا إليه يف البا  اخلاة باليمانقِّ.

 احلادية عشرة الك ى   ُالعالمة

الطادة  شعيب بن صاحٍل ها أمحد  داد املنلطَّب بالشقع  الصَّقاحل   مقرد    

 ميار  . 

فطد يبََّ  هذا احملرِّف رواياِظ شقعيب بقن صقاحٍل علقى أمحَقد  داد،كمقا       

على اخلامناق،ويبََّ  اليمانقَّ على حسن نصر اهلل يف العالمِة يبََّ  اخلراسانقَّ 

السَّاِبَعَة عشقرَة الكق ى... وسقاَق النعصقاَة العقت تِصقُف شقعيَب بقَن صقاحٍل          

على أنَُّه قائُد جيِش اإلماِ  املهد ِّ )صلااظ اهلل عليه( وأنَُّه خيرُج من خراساَن 

اِئِه شعيُب بُن صاحٍل (، وكروايِة حممَّقِد  كروايِة عمَّاَر بَن ياسر )املهد ع على لا

بققِن احلنفيَّققِة   ُفققمَّ ختققرُج مققن خراسققاَن رايققاٌظ سققاٌد قالِنُسققُهم سققاٌد وفيققاُبُهم     

بيٌض،علققى مطققدِّمتِهم رُجققٌل ُيطققاُل لققُه شققعيُب بققُن صققاحٍل مققن متققيَم يهِ مققاَن     

ُِ للمهد ِّ ُس  لواَنَه .أصحاَ  السعفيانقِّ حّتى تنِ َل ببيِِّ املطِدِس تاِي

                                                 
(2)

 .96ح  232ص  52م/ والبحار ج  1981الطبعة األولى عام  171)الغيبة للنعماني( ص  
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  طَّااا ط اصاااااحقح و  اا ل اررو ا ااا ل   ُفققمَّ اسققَتعرَض أوصققاَف شققعيٍب فطققال   
 كارإَّارعه
  اٌت  سٌِّر. -1
 ُ تٌر. -2
ِل. -3  خاتفح ارلو تم
4- .  شائل ح ارنّ ا ل
 صاج ح وةترمُة   نتُ   اةِّتُم ٌ  ملت ح. -5
6- .ٌِ َوراال األ َّ ل ٌ ااحرمدث رقح لا   لىحرح جرُت ط م ار
 .إَّقح ط   ارل اررَّ و     هرانم  -7

ىِّتمح ابهل ارِّ اصاا ل اَِبل ح  لِ اررَّئت ل اإل راُعو ار اارعو  اا   وأضاف  
ااا   ُِااااد ارِّلنَّااا ل وِّااارد طتاااال   طلنَّاااٌ     اااا  وِّااارد  -   اررَّىحااارح ارةَّاااار   - جِّم

ِح ار َّا بع ارةَّاار      حا ت  وا  صاار و  اا   صار     اررَّىحارح ارةَّاار و  ارَّإتِا
ااف إراااِ هراااكم  َّاااقح لئاات ح إ ااارانم  ط ااار ٌل و َّاااقح  ِل  ضل  سااٌِّر ُ  تاااٌر  ضااا تفح ارلو تمااا

ِل  صاج ح د ُ  ٌ  إها منح  و ا    َّقح لىحرح جرُت ألَّاقح  االمكم راع ارِّ االلكل  ا  لاِ ارِبهم
ا  رع ار رم ل  ضلف  َّقح ط   هارانم...   مص افح ارمراسااُعو   ا ت  وا    كانم ضاوَل
اااا  ااااا  ارتمِّاااااُعث  ِل جارتّاااا و رِّم صاااار   َِباااا ح  لااااِ ارااا مرعو ارانتااااقل  لئاااات ل ارِِّه ل َّاااا

 . ار َّر كح ارثَّار ح ط هِّا  ا  ار َّتو  ج   ُةراِ...

 اآلتية:يرد عليه بالوجوه 
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  لققيَس َفمَّققةَ ِذكققٌر لشققعيب بققن صققاحل يف أخباِرنققا بشققكٍل     )الاجققه اإلول(    

تفصيلقو دقيٍ ، بل اإلخباُر عنُه ال تت قاَوُب أصقاِبَ  اليقِد،وليَس فيهقا تفصقيٌل      

عن شكِلِه ولاِنِه وسحَنِة وجِهِه، وكلع ما ُهناِل َ أنَّ أوصافَُه ُذِكَرظ يف أخبقاِر  

لَها بعُض ُمَمرِّخق الشِّيعِة كابِن ياووٍس يف   املالحم والِفَتن  ، العامَِّة، وتناقَ

وعليِه فقال تصقلن  أن تكقاَن ُمسقتَندًا علقى أوصقاِفِه لتعاُرِضقها واضقِوراِبها ال         

سيَّما يف انِوالقَِتِه ولانِه، فروايةن تطاُل إنَُّه أمَسٌر، وأخقرى تطقاُل إنَّقُه أصقفٌر،     

َن الرَّ ِّ، وأخرى أنَّه خيرُج مقن جبقاِل الدَّْيلَم،وفالثقةمب    وروايةمب تطاُل إنَّه خيرُج م

 من جباِل الوَّالطاِن...

نعم أكََّدظ هذِه املروّياُظ العاميَّةن على أنَُّه كاَسُج اللِّحَيِة، والكاَسُج العذ  

ونطَققَل عققن اإلصققمعقِّ  (1) ال شققعَر علققى عاِرَضققْيِه حسققبما صققرََّ  ابققُن منظققارٍ  

كوسننَ   ننو الَّونناِقُن اَّسننَّاِن،ل و ماننروبا أاننل ُه بال ارسنني وِ     أنو ال أيضققاً  

 ؛ ا تهى.كوَسْه 

  أنَّ الكاسققَج هققا الققذ  ال شققعَر لققه علققى   فطققد اتضقق  بققاملعنى اللغققا  

عارضققيه،باعتبار أن اللحيققة هققق جممققاع العارضققني والققذقن، وشققعيب بققن    

الكتَّقاِ  يف   صاحل ال شعر له على عارضيه، وليَس صقحيحاً مقا تناقَلقُه بعقضُ    

من أنَّ الكاسَج ها ضعيُف اللِّحيقِة، مقا    -ومنهم احملرِّف  -عالماِظ الظُّهاِر 

يعين أنَّه ذو  شقعٍر علقى عارضقيه إال أنَّقه قليقل... فإنَّقُه خوقِّ حمقض، بقل هقا           

                                                 

 .352ص 2( )لسان العرب( ج1)
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ال حطيطققةَ لققُه يف اللغققة، أو أنَّققه جهققٌل بالاضققِ    -لغايققاظ رخيصققة  -تققدليس 

 اللُّغا ِّ للَفظِة  كاَسج .

وما هذا التدليس إلَّا إلفباظ أن الشقيخ رفسقن انق هقا شقعيب بقن صقاحل        

إّبققان اتفققاقهم معققه، باعتبققاره أكثققر انوباقققاً علققى أوصققاف الكاسققج، فلمَّققا      

وكان الشقققيخ اختلفقققاا فيمقققا بيقققنهم وانطسقققماا إىل متشقققددين وإصقققالحيني،

رفسن انق من قادة اإلصالحيني،سحباا  لطب شعيب منقه، وأدرجقاه علقى    

بعققيم املتشققددين أمحققد  دققاد، فققم أسققطواه علققى قائققد احلققرس الثققار        

 الطامسق م  أن الكاس ية ال تنوب  على أ و منهما أبداً.

  إنَّ خروَج شعيِب بن صاحل ليَس من العالمقاِظ احملتاِمقة   )الاجه الثانق( 

وعاً؛وذل  لعَد  وروِدِه يف أ ِّ خٍ  مَن أخباِر العالماِظ احلتميَِّة، وال يعين ق

ذلقق  عققد  التِّكيققد علققى حركققة رهققاره يف سققنة رهققار اإلمققا  احلن َّققة الطققائم  

)عليه السال (، فكان خروجه ممكَّداً ال يستل ُ  حتميَتقُه، فقإذا   يكقن مقن     

حركتقه اجلهاديقة علقى حنقا العلَّقة       احملتاِ  فال داعق للخاض كثااً يف تفاصيل

التامة لظهار إمامنا احلن َِّة الطائم )عليه السال ( وذل َ لتعلُِّ  الَبداِء يف خروج 

وُربَّمققا ال يتحطَُّ ،فيسقققططن  ، شققعيب بققن صققاحل السققمرقند ،فُربَّما يتحطَّقق ُ     

روج االحِت اُج بِه والتَِّّكيُد عليِه يف باِ  العالماِظ،كما يسطط االحت قاج خبق  

اخلراسققانقِّ الرتبققا  خروجققه خبققروج شققعيب بققن صققاحل حسققبما دلققِّ عليققه    

اإلخبققاُر احلاكيققة عققن شققعيب واخلراسققانّق احلسققيّن،وحنن ال نطلققل مققن شققِّن  
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شعيب بن صاحل الفتى التميمق،وخروجه ليس حتميقاً باعتبقار أن العالمقاظ    

رجعة احملتامة خاصة خبمٍس منها، وليس فيها شعيب بن صاحل؛ بينما تعت  

النّ  شعيب بن صاحل م  اإلمقا  اإلعظقم املهقدّ  املنتظقر أرواحنقا لقه الفقداء        

حتميققة؛ وذلقق  لققدخاَا يف بققا  الرجعققة الققت دلققِّ علققى وجابهققا اآليققاظ 

واإلخبار الكثاة جداً، فال ميكن ختلفها ويروء البداء عليها كما فصَّلنا ذل  

 يف حبافنا اإلنخرى.

 إنَّ الن َّ العربق شقعيب بقن صقاحل سقاف     شريفةوالظاهر لنا من اإلخبار ال 

حيييه اهلل تعاىل بعد أو قبل رهار اإلما  احلن َّة الطقائم )عليقه السقال ( ليكقان     

يف )اخلننرا   رلاينن  الرال نندي  قائققداً عامققاً يف جيشققه  طتضققى مققا دلققِّ عليققه    

لاجلرا ح( عَ ابَ بابويه بإسنَّاه  عنَ موال نا اإلمنام اعسنه علينه السنالم،        

هخلت على رسو  اهلل اّلى اهلل عليه لآله لعَّد  أ ب   بَ كاب،فقا  » ا :ق

لنن  رسننو  اهلل اننّلى اهلل عليننه لآلننه:مر باا بنن  يننا أبننا عبنند اهلل،يننا  يننَ         

     ََ السننمالات لاَّر ؛ قننا : أ بنن  : كيننري يكننون ريننري  يننا رسننو  اهلل  ينن

للاّلهننا: إن : إن أبننا اعسننَ نننن اننلى اهلل عليننه لآلننهالسننمالات لاَّر   ف فقننا  

اعسه نن يف السماِ أكرب مَّه يف اَّر  لإ ه ملكتوب على ميه عرش اهلل؛ث   

حيك  بالاد  ليأمر به، خيرج مَ  ذكر املهدي مَ للد  يرضى به كل  مؤمَ،

عهام   تى عظهر الدال ل لالاالمات، جيمع اهلل لنه منَ أقاان  الباله،علنى     
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،مانه انفي   فيهنا عنده أ ناِ      عده أ ل بدر ثالث ما   لثالث  عشنر رلالا 

 أافابه لآبا ه  لبلدا ه  ل ال   لكَّا   .

لقنت خرللنه   قا  أ ب  : لما عالمته لهال لنه   قنا : لنه َعَلن ا، إذا  نان      

لاقتنل أعنداِ اهلل،   اهلل، فَّاها  الال : اخرج ينا للن    ا تشر ذل  الال  بَّ سه،

ت خرللنه اقتلنع   فال حيل ل  أن عقاد عَ أعداِ اهلل، لله سيري إذا  ان لق

مَ ريمد ، فَّاها  السيري: اخرج يا لل و اهلل فال حيل ل  أن عقاد عَ أعنداِ  

خيرج للرب يل عَ مييَّه،لميكا يل عَ يسار  لشايب بَ ااحل على اهلل، 

 . مقدمته

إن اهلل أ نل  علن و اثننَّر عشنر انفي  ،باثَّر عشننر خاكاا،إسن  كنل  إمننام          

 .  (1)على خاكه لا ته يف افي ته "

إنَّ انضما  النّ  شعيب بن صاحل إىل ج ائيل وميكائيل )عليهم السال ( 

يف الروايققة املتطدِّمققة،يعيِّن لنققا املققراد مققن شخصققيته الطياديققة يف جققيش اإلمققا     

املهدّ  عليه السال ، وكذا انضما  شخصياظ نباية أخرى إىل جيشه املبارك 

سيتالَّى مهمة قيقادة اجلقيش   يعوينا صارة ناصعة عن حطيطة ذاك الطائد الذ  

بِّمٍر من اإلما  احل ة الطائم عليه السقال ؛ إذ إنَّ اهلل تبقارك شقِّنه يريقُد رفعقةَ      

اإلما  احل َّة الطائم )روحق له الفداء( يف احلياة الدنيا بطيادته إلعارم اإلنبياء 

للتدليل على عظمة مطامه املطدَّس، وها ما أشارظ إليه اإلخبار اإلخرى من 

                                                 
(1)

 .11ح  550ص  2الخرائج والجرائح( ج قطب الدين الراوندي ) 
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اخلضر والياس وياش  بن نان وعيسى عليهم السال  سيكانان من ققااد  أن 

جيشه الذين ساسلهم إىل أصقطاع اإلرض جملاهقدة املقارقني واملنافطني..ذلق      

كلُّه قرينةً جلّيةً على كانه الن  العربق شقعيب عليقه السقال  هقا املتعقيَّن بقِّن       

ه(،فيحييقه اهلل تعقاىل   يكاَن الطائَد على جيش اإلما  الطائم )صقلااظ اهلل علي 

لنصرة وليِّه اإلما  احلن َّة الطائم )عليه السقال (،وها ةقا شقعيب بقن صقاحل      

السققمرقند  الققذ  يعققني اخلراسققانقَّ احلسققينَّ؛وخروج شققعيب السققرقمند     

 سيكان من بالد الديلم. 

 النيب شعيآ سيكِّر إىل الدنيا
لنيي سنيك ر يف  ةنر     لما ذ بَّا إليه ننن منَ كنون شنايب  نو النَّب الاربن  ا          

اإلمام املاظَّ  املهديِّ املََّتَظر رل   له ال داِ )علينه السنالم( لسنيكون قا نداا     

على ليشه نن  و املراه مَ شايب بَ ااحل اليي حتدثت عَّه اَّخبار،إال أن 

املخال ه  اهلا عليه أشياِ لتفري ه بسبب إ كار   لرلا  أقوام عَّد خنرلج  

 علينه(، لعلنى فنر  أ نه السنمرقَّدي، فنال يكنون        اإلمام القا   )انلى اهلل 

قا داا على ليش اإلمام املهدي عليه السالم مع للوه أ بيناِ عظنام يَّونولن    

حتت لوا نه يف ليشنه، فنال يةنح  لغنري املاةنوم أن يقنوه  بيوناا ماةنوماا لينأكر           

بأمر  يف اعرلب، بل القا د يومئٍي  و الَّب شايب عليه السالم النيي يأخني   

مر  مَ اإلمنام بقين  اهلل اع ةون  القنا   أرلا َّنا لنه ال نداِ،للالو  ةنيَن         ألا

الَّب  الارب  شايب بقياه  اجليش نن هلن ريري  مَ اَّ بياِ املشاركه يف ليش 
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اإلمام القا   )الوات اهلل عليه( نن مره   عكرم  الَّب  الارب  ممود )انلى اهلل  

يش  و السمرقَّدي،إال أ وه ليشا يولهه عليه لآله(؛ للو فرضَّا أن قا د اجل

اإلمنام القننا   )سننالم اهلل علينه( إىل بانن  املَّنناكو  ينث ال يكننون يف ليشننه    

 ماةوم.

: بننأن قينناه  شننايب (1)المنناِلمبننا عقنندوم مَّننا؛ يَّنندفع مننا ذ ننب إليننه أ نند ال    

،بل علنى إراه  اإلمنام املهندي )سنالم اهلل     للةيش ليس ممنوالا علنى إراهعنه   

ا  باند عاقيبنه علنى رلاين  عبند اهلل بنَ يقهنر:" ل ني  الرلاين ،لو          ؛فقعليه(

اف ت فال مولب عمل اسن  شنايب بنَ اناحل النيي علنى مقد من  لنيش         

 ؛ا تهى .اإلمام املَّتظر عة ل اهلل فرله على إراهعه.."

ل ليد على ما قدومَّا  باآلع : إْن كان يقةد بييل كالمه أن شايب سيكون   

اإلمام عليه السالم نن مبَ فيه  اَّ بياِ كايسى لإلياس  قا داا على عام  ليش

لاخلور عليه  السالم نن بنأمر منَ اإلمنام )انلوات اهلل علينه( فهنو فاسند ملنا         

يرتعب عليه مَ ماذير شنرعي  لعقلين  قند أشنر ا إىل باونها آ  ناا؛ لإْن كنان        

يقةنند أن عننأمري  علننى اجلننيش اخلننال  مننَ اَّ بينناِ،فهو اننفيح ال ريبننار        

ه،لكَ شريه  أْن ال يكون قا داا على اإلمنام   سنه؛ ا  ميكنَ أن يَّةنبه     علي

اإلمام عليه السالم على ليشه كَّا ب عَّه يف الغللات الر ال يقوه ا اإلمنام  

                                                 
(1)

 .46هو الشيخ محمد سند البحراني: )فقه عالئم الظهور( ص  
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اعةو  القا   عليه السالم بَّ سه الشري  ، أل يكون قا نداا يف ليشنه كمانالن    

 له؛ لاال تما  اَّل  ألله مَ الاا  .

 لن(:)إشكا  وح   
قد يارت  النبا  عليَّنا بةنف  ا قيناه املاةنوم لغنري املاةنوم يف املانار             

كما  ةل يف ليش اإلسكَّدر ذي القنر ه  ينث كنان اخلونر علينه السنالم       

 !.عابااا لإلسكَّدر مع كو ه ريري ماةوم..

الظننا ر أن اإلسننكَّدر ذا القننر ه كننان ماةننوماا؛لذل  لننورله   لاجلننواب:  

للي ناا هلل عااىل،لكنان مسندهاا لملنهماا بالو  ؛لقند سنالعه       اَّخبار بأ ه كنان  

الَّةوص مبوال ا اإلمام اَّعظ  أمنري املنؤمَّه علن   بنَ أبن  كالنب )عليهمنا        

السالم(، فمَ البايد لداا مسالا  إمامَّا أمري املؤمَّه عليه السنالم ننن بنالرري     

ري مننَ كو ننه ماةننوماا باع ننا  الَّةننوص لاإلمجاعننات نننن مننع ذي القننر ه رينن 

فهنننل يسنننتوي النننييَ يالمنننون لالنننييَ ال  ؟!؛ املاةنننوم  سنننب ال نننر ..

 .كال ال يستولن.؟!يالمون،ل ل عستوي الظلمات لالَّور...

للو فرضنَّا لندالا أن اإلمنام علينه السنالم  ةنب رينري املاةنوم قا نداا علنى             

املاةوم يف املاار  فقط، فلالو  َّا   كات علميو  ال  المهنا، للكََّّنا دمند    

لَّن  املتقدم يف عدم اف  عَّةيب ريري املاةوم على املاةوم يف قياه  على ا

 اجليوش.
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:إن املتانني َ يف لياقنن  قينناه  لننيش اإلمننام املهنندي عليننه لمهمننا يكننَ اَّمننر    

السالم إمنا  و الَّب شايب عليه السالم ال ال تى التميم  السنمرقَّدي النيي   

لى فر  كو ه السمرقَّدي، أراه الكت اب الواليتيون جتيري  إىل ااعه ، لع

فإ ننه رلننلا مننوا   ال حيمننل الةنن ات الننر يتةننري بهننا أعبننا  الَّظننام اإليرا نن   

 اعال ، لاهلل  و املوفو للةواب.

  َفمَّقَة أوصقاٌف ذكَرهقا احملقرُِّف ككاِنقِه ققق أ   شقعيب ققق         )الاجه الثالقث(      

وَرَدظ يف أخباَر عاميَّقةَ  قَِّ    رُجَل حرٍ  من الوِّراِب اإلوَِّل ال ُتَردع لُه رايةمب وإْن

عنققااِن   ال يلطققاُه أحققٌد إال فلَّققُه...  أو   لققا قاتققَل اجلبققاَل َققدَّها حّتققى ينقق َل      

 ،لكنَّها متعارضةمب بروايٍة عاميٍَّة أنخقرى تقدلع علقى فشقِلِه يف احلقرِ  مق        (1)إيليا

خقُ  ابقُن محَّقاٍد     السعفيانقِّ وانه اِمِه إىل بيِِّ املطقدِس متخفِّيقاً كمقا يقاحق إليقهِ     

ها وخيُل السعفيانقِّ فيهقِ ُمُهم   أ   رُجٌل من بين متيم أصفر قق قق فيلتطى قال  

ويطتُل منهم مطتلَةً عظيمةً، فمَّ تكقاُن الغلََبقةن للسعقفيانقِّ، ويهقرُ  اَقا قع،      

ُِ للمهد ِّ من لَُه إذا بلَ َغُه وخيرُج شعيب بن صاحل خمتفياً إىل بيِِّ املطدِس ُياِي

؛ وعنققَد التَّعققاُرِض قققق مقق  تكافاِهمققا يف ضققعِف السَّققَنِد  (2) خروُجققُه إىل الشَّققاِ   

وصدوِرِهما مقن أخبقاِر العامَّقِة ققق  ُتوَرحقاِن وال َيِصق ع االعتمقاُد علقى واحقدٍة          

 منهما بعيِنها، وتسطنواِن عن احل ِّيَِّة واالحِت اِج بهما .

                                                 

 .399 - 398ص 1( ج( )معجم اإلمام املهدي1)
 .263ح 402ص 1( نفس املصدر ج2)
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عقن ضقعِف أسقانيِد روايقاِظ شقعيب بقن          م  ةضِّ النَّظَِر)الاجه الراب (

صاحل، فإنَّ ما ذكَرُه احملرُِّف من أنَُّه خفيُف اللِّحيِة ها خالُف لفِظ الكاَسقِج،  

وقنلنا إنَّ معناُه عديُم الشَّعِر على العارضني ال أنَّقُه خفيفنُهمقا، وكقذا مقا ذكقَرُه      

لقيَس يف مصقادِر   من أنَُّه حنيٌل لقيس ماجقاداً يف اإلخبقار الشقيعية والعمريقة، ف     

العامِة وال يف مصاِدِرنا قق حبسِب تَتبععنا قق أنَّ شعيباً حنيٌل، كما أنَّ امَسُه شقعيٌب  

وليَس أمحد، وأباُه امسُه صاحل وليَس امسقاً آخقر، فشقعيب بقن صقاحل هقا       

اسٌم وليَس كنَيةً أو لطَباً كما ادَّعى السَّيِّد حممَّد صادِق الصَّدر يف جمماعِتِه عن 

لسقُِّ أدر ، فيقا ليَتقُه جعلَنقا      ؟!فِمن أيَن جَ َ  أنَّقُه لطَقٌب ..   ماِ  املهد ِّاإل

 .!!ندر  كيَف صاَر ذل 

كما أنَّ الرِّواياِظ الشقيعيَّة تصقّرُ  بِّنَّقه سقيخرج مقن مسرقنقد كمقا يف خق          

الشققيخ الواسققق يف   الغيبققة   عققن حققذ  بققن بشققا،قال قلِّ لعلققّق بققن         

 ،وعّرفين دالئلقققه وعالماتقققها  صقققف لقققق خقققروج املهقققد احلسقققني

 السقققلم  عقققوف لققق  يققققال رجققق  خقققرو  خروجققق  قبققق  يكقققو  " فطقققال

 يكققو  ثققم  دمشقق   مبسققجد وقتلقق  تكريقق   مققأوا  ويكققو  اجلَيققرة  بققأر 

 مققن امللعققو  السققيّا   يخققر  ثققم  سققمرقند  مققن صققالح بققن شققعّ، خققرو 

 ."الّاب  الوادي

ويف خٍ  آخر يشا إىل أنَّه خيرج من يالطان كما يف اخلوبة التون يقة أنَّ أمقا    

 الكققابو   وكقب   النقاقو    صقاح  إذا جققابر يقا  .."ققال   املقممنني عليَّققاً 
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 النققققققار أ قققققارت  إذا عجائققققق،  وأي عجائققققق،  ذلقققققق  فعنقققققد  اجلقققققامو    وتكلقققققم 

 البصقققرة واضقققنرب  سقققودا،  بقققوادي العثما ّقققة الرايقققة وظهقققرت ببصقققر  

 خراسقا    عسقاكر  وحتركق   ققو    إلق   ققو ٍ  كق ُّ  وصبا بعضاً  بعضهم وول،
 لسقققعّد  وبويققق  النالققققا   بنقققن  مقققن التمّمققق  صقققالح  بقققن شقققعّ،ُ و بققق 

 علق   العر  وتغلب  كردا   لعمالّ  الراية وعقدت بخوزستا   السوس 

 سققققّنا   لبنارقققققة بقسققققنننّنة هرققققق  وأذعققققن والسققققق    األرمققققن بققق د 

 ظقاهر  هقذا  فّظهر النور  عل  الشجرة من موس  مكلم ظهور فتوقعوا

 .(1)"موصوف... ومعاين مكشوف

ويالطان منوطةمب جبليةمب مرددةمب بقني إيقران وأفغانسقتان،قال احلمقا  يف مع قم       

 ارنااااانأ ولاااا اان إجاااا ااا ومراسااااان واااات  طاااار  اراااار ه  ولاااا و  شااااا   البلققققدان  
اإلصااَمر ه  كباار ط  ِااِ وَمالسااإان  ارنااانو  األحخاارى ولاا ة  كاا لة واات  شاال    

 .  2ُل  وهر  وها..

والظاهر أن أص َّ تعريف لوالطقان هقا الثقانق ققق أ  يخارسقتان ققق باعتبارهقا         

 اإلقر  إىل مسرقند من إيران .

أن خروج شعيب إِقا يكقان مقن مسرقنقد الااقعقة يف إقلقيم        وبهذا يتض 

يخارستان،وليس من إيران،وإن صادف وجاده يف سقنة الظهقار بالقديلم ققق     

أ   ال إيران قق فألجل انضمامه إىل احلسيّن الذ  سيخرج من الديلم،أ  

                                                 
(1)

 الريحان الثالث. 246ص 2الخطبة التطنجية، إلزام الناصب ج  
(2)

 .6ص  4)معجم البلدان( الحموي ج  



346 

 

 ال إيران،وبالتالق يندف  ما تاهمه بعض كّتا  الساة املهدويَّقة املنتسقبني   

النظققا  اإليرانققق احلققالق، فشققعيب لققيس إيرانيققاً كمققا لفطققاه؛ بققل هققا           إىل

مسرقند  املنشِّ واإلقامة كما جاء يف رواية حذ  يف ةيبة الواسقق      فقمَّ   

يكان خروج شعيب بن صاحل من مسرقند، فّم خيقرج السقفيانق امللعقان مقن     

شقعيب   الااد  اليابس ؛ بل ورد خ  صري  يف )اخلرايج واجلراي ( يفيد أن

ها رسال الن  العربق وامسه شعيب بن صاحل؛ ولعلَّه نفقس القن  شقعيب    

عليه السال  املذكار يف الطرآن الكقريم، وأنَّقه سقيكُِّر إىل القدنيا لنصقرة اإلمقا        

وسيكاُن قائقَد جيِشقِه حسقبما أشقرنا سابطاً،وسقاف       املعظم احل َّة الطائم

ليقاس وعيسقى بقن مقريم القذ       خيرج معه بعض اإلنبياء واإلولياء كاخلضقر وإ 

سققين ل مققن السققماء ويصققلعق خلققف اإلمققا  بطيققة اهلل اإلعظققم عليققه السققال       

 وأرواحنا له الفداء.

ويميده ما رواه قوب الدين الراوند  قق قبل الرواية الت أشرنا إليها أعاله 

حال املبعاث من قبل القن ِّ شقعيب ققق عقن عبقد اهلل بقن يطوقر رضقي  اإلمقا           

ه السال  شعراً يف املهقد  عّ قل اهلل فرجقه الشقريف أربعقة أبيقاظ       احلسني علي

 منها  

 وقا  بنا ليث بنصر ابن أمحد * يهّ ون أيراف الطنا والصفائ 

 تعرفتهم شعث النااصق يطادها * من املن ل اإلقصى شعيب بن صاحل
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وها ما احتمله أيضاً أحد الباحثني بعد استعراضه لرواية عبد اهلل بن يطوقر      

وهققذه الروايققة قققق لققا    أخققا اإلمققا  احلسققني عليققه السققال  بالرضققاعة،فطال     

صّحِّ فال ماجب حلمل اسقم شقعيب بقن صقاحل القذ  علقى مطّدمقة جقيش         

اإلما  املنتظر عّ ل اهلل فرجه على إرادته،كما ال ماجقب حلمقل امسقه علقى     

الذ  خيرج من مسرقنقد،ويكان أمقاًا علقى جقيش احلسقين عنقد خروجقه،        

حيث إّنه خيرج يب بن صاحل النّ  عليه السال  املذكار يف الطرآن،فلعلعه شع

مقق  املهققد  اخلضققر وإلياس،كمققا قققد تشققا إليققه بعققض الرواياظ،كمققا ينقق ل  

 .(1)عيسى بن مريم ويصلعق خلفه  

 إ  ا   جّره  
قد  يف ذهننقا إشقكاٌل حقال اسقم والقد شقعيب القاارد يف           ىق اإل  ا 

مفاده أنَّكم قلتم أن شعيب ها ابقن القنّ  صقاحل،    أخبار العالماظ الشريفة،

م  أنَّ املسافة ال منية بني شعيب وصاحل يايلة،ووالد شعيب قق إِا ها رجل 

 .؟!آخر حسبما ذكر املمرخان، فكيف  تم  شعيب م  صاحل..

   ه اع اراع ىُالُِ  ار ّر ط 

 صقاحل   إن نسَب النّ  شعيب عليه السال  متصقل بقالن ِّ  )الاجه اإلول(

عليهمقا السال ،فُنِسقَب إىل جققّده اإلعظقم القن  صققاحل عليهمقا السققال  دون      

 بطية آبائه من اإلنبياء.

                                                 
(1)

 .46الشيخ محمد سند )فقه عالئم الظهور( ص   
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،ومثلهم بالعدد إن اإلنبياء يعدون  اة وعشرين ألف ن و )الاجه الثانق(

و  يفصقق  الطققرآن الكققريم والسققنَّة املوهققرة عققن أمسققائهم     ،مققن اإلوصققياء 

 اخلمسقني؛  على أمسقاء عقدد مقنهم ال يت قاوب     وتفاصيل حياتهم،بل اقتصرا

القذ  يلقق مطدمقة     بن صاحل عليهما السقال   شعيُب يكاَن أْن حيناٍذ فما املان 

 واحداً منهم..!ا. جيش اإلما  املهد  )سال  اهلل عليه(

 إنَّ املمرخني اختلفاا يف حطيطة نسب القنّ  شقعيب عليقه    ()الاجه الثالث

اليعطابق يف تارخيقه  هقا شقعيب بقن نايقب ابقن        السال  اختالفاً شديداً؛ قال

عيا بن مدين بن إبراهيم ،وكذا قال البغداد  يف احمل  اال أن فيه  يابقب بقن   

عيفا ،وقال الو    ها شعيب بن صيفان بن عنطا بن فابِّ بقن مقدين بقن    

إبراهيم، وقال  قال بعضهم    يكن شعيب من ولد إبراهيم، وإِا ها من 

آمقققن بقققإبراهيم واتبعقققه علقققى دينقققه وهقققاجر معقققه إىل   ولقققد بعقققض مقققن كقققان

الشققا ،ولكنه ابققن بنققِّ لا ،ف ققدة شققعيب ابنققة لققا ؛ وقققال الققثعل  يف      

العرائس  وها شعيب بن صفاان بن عيفقا بقن نابقِّ بقن مقدين، وقيقل كمقا        

عن املسعاد  أنه كان مقن ولقد نابقِّ بقن إبقراهيم ،وققال ابقن إسقحاق  أنَّقه          

إنه ابن ميكائيل، وميكائق ها ابن يش ر؛  شعيب بن مكيل،والو   قال 

واسققم شققعيب بالسققريانية  يققرتون  وقيققل  يثققرون ؛ وقيققل  إنققه شققعيب بققن    

ميكيل بن يش ب بقن مقدين بقن إبقراهيم؛وأن  ميكيقل هقق بنقِّ لا ؛وقيقل         

 شعيب بن تابة بن مدين بن إبراهيم .
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هققذا االخققتالف ياجققب الققرتدد يف معرفققة اسققم أبيققه علققى وجققه الققيطني،     

 تسققا  عليققه أنققه شققعيب بققن صققاحل الققن  املشققهار؛ فيققتعني الاجققه اإلول وامل

 .واهلل العا  حبطائ  اإلماروالثانق، والثانق أوجه من اإلول،

مققة صققرَّحِّ أنَّققه رسققال الققنّ       إن روايققة اخلققرائج املتطدِّ )إن قيققل لنققا( 

 !العربق،فينتفق ما أشرد إليه آنفاً من كانه نبيَّاً ..

 باجهني  ا  عنه 

يف مجلقة  رسقال    روايقة اخلقرايج   هنقاك تصقحيفاً يف    لعقلَّ )الاجه اإلول(

الققنّ  العربق ،فر ققا كانققِّ كلمققة  رسققال  بققاإللف والققال  هكققذا   وهققا      

الرسقققال القققنّ  العربقققق  فسقققطوِّ اإللقققف والقققال  علقققى كثقققرة تقققداوَا يف   

 ان للرواية.كتب،أو أن احلرفني أسطوهما احملرِّفال

 أن نبين علقى صقحة القاارد يف الروايقة مقن دون حصقال       ق()الاجه الثان

تصحيف، فيكان شعيب ها املبعاث من قبقل القن  شقعيب إىل تلق  البلقدة      

قنِتقققل فيهقققا،وال ُتشقققرت  النبقققاة يف املبعقققافني إىل البلقققدان مقققن قبقققل       القققت 

، وسيبعثه اهلل تعاىل عند خروج اإلمقا  الصقاحب )سقال  اهلل عليقه(    اإلنبياء؛

فاً من قبل الن  العربق شعيب ال يعين بالضقرورة أنقه ةقا نقّ ،     وكانه مبعا

كما ال يعين بالضرورة كانقه نبّيقًا؛ بقل لعلَّقه وصقق ،إذ مقن البعيقد أن يرسقل         

الن ع الرسال شعيب إىل تلق  البلقدة جملاهقدة الكفقار رجقالً لقيس  سقتااه يف        

لعمقى يف فقرتة   العصمة والوهارة، ال سيما وأن الن  شعيب كان ققد أصقابه ا  
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بمنيققة مققن حياتققه بسققبب كثققرة البكققاء حبققاً هلل تعاىل،وحيققث إن لكققلِّ نققّ        

    وصق ، فيثبِّ املولا . ل من قبلهَسءاملر يتعيَّن أن يكانوصّياً،

 ولققا بنينققا علققى عققد  نبققاة شققعيب الطائققد علققى جققيش اإلمققا      وارِِّلااِ

الكاشقفة عقن شقعيب    إن الطدر املتيطن من اإلخبار املهد  )سال  اهلل عليه(؛ف

وأن خروجه ،بن صاحل ها أنَّه سيخرج يف سنة رهار اإلما  احل َّة الطائم

سيكان من مسطرقند قق حسبما جاء يف رواية حذ  بن بشقا يف كتقا  الغيبقة    

للواسق قق وسيدخل بالد الديلم، وسيكان قائداً فاناياً؛ أ   حامل لقااء،  

،أو أنَّقه  اإلمقا  احل قة املنتظقر     ِّ إمرة قااد عظا  مقن االنبيقاء يف جقيش   

)روحققق لققه   سققيكان مققن رؤسققاء وقققااد جققيش اإلمققا  احلن َّققة الطققائم       

الفداء(وسيعويه اإلما  سلوة حمقدودة يف جيشقه وهقا مقا عق ظ عنقه إحقدى        

الروايققاظ بِّنققه  حامققل لاائققه ، أو أنققه سققيكان مبعققاث الققنّ  شققعيب بققن        

لة اإلنبياء الذين كاناا يف ، وال يبعد أن يكان هذا املبعاث من مجصاحل

عصققر الققن  املعققروف شققعيب بققن صققاحل عليققه السققال  وامسققه كاسققم الققن    

 العربق شعيب بن صاحل؛ وما دون ذل  ةا معلا  الثباظ.

وتصف روايقاظ املخقالفني أنَّ شقعيبًا ربعة؛أ  متاسِّقطن الطاَمقِة ققق ال قصقا          

وال يايققل قققق كمققا تشققا روايققة ابققن يققاووس يف كتابققه   التشققريف بققاملنن يف     

التعريف بالفو  عن نعيم بإسناده عن عبد اهلل بن إمساعيل البصر  عن أبيه 

ين متيم،كاسقج   عن احلسن،قال   خيقرج بقالر  رجقل ربعقة أمسقر مقاىل لقب       
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يطال له  شعيب بن صاحل، يف أربعة آالف، فيابهم بقيض، ورايقاتهم سقاد،    

 يكان مطدمة للمهد  ال يلطاه أحد إال فلَّه .

 ثمَّ عزله النظام اإليراني عن املنصآ!صار أمحد  جناد شعيبًا      
فهذه اإلوصاف مغايرة متاماً ملا لفَّطه أتباع النظا  اإليرانق علقى شخصقياٍظ   

متعددٍة م  وضا  ُبْعِدِها عن النصاة وعا  الظهار الشريف، بالرةم مقن  

أن شعيب بن صاحل من مسرقند باإلوصقاف القت أشقرنا إليهقا إال أنَّ املقدَّعق      

لتغققاير الشخصققق أبققى إال إسققطا  أمحققد  دققاد عليققه مقق  وضققا  التمققاي  وا 

د فااِضققٌ  بققني دققاد والرجققل التميمققق، فِّّمققا أمحَققد  دققاوالقق مين واملكققانق 

ِقَصرُه من دوِن ِن اٍع بنَي افَنْيِن من ُعطالِء العالَِم،وواض  أيضقاً أنَّقه خقرج مقن     

يهران وليس من مسرقند،وليس يف سنة الظهار الشريف... فكيَف صقاَر يقا   

ُترى أمحد  داد ُشَعيباً وصار لطُبُه صاحلاً؛ أ  باللغة الفارسية   مرد ميار   

للَّطَُب شقٌء، والتَّسِمَيةن شققٌء آخقُر، فشقعيب بقن صقاحل ققق       الرَُّجُل الصَّاحُل، فا

كما قلنا ِمراراً قق  اسٌم له وإلبيِه، فامُسُه شعيب واسُم أبيِه صاحل، وليَس لطباً 

حّتقى ينِسققَبُه احملققرُِّف إىل أمحَققد  دققاد كمقا نَسققباُه سققاِبطاً إىل الشَّققيِخ هققا ق   

لُشَعْيبيَِّة؛أ   نسبةً لشعيب بقن صقاحل   رفَسن انق، فمَّ حناه جانباً عن املهمة ا

قق جراء خقالٍف سياسققو بيقنهم سقببه التضقيي  علقى احلريقاظ ققق واحلبقل علقى           

؛ فما حصل لرفسن انق قد انوب  بعينه على أمحقد  داد،فقإنَّ   !!اجلرار...

هق قق 1432داد قد أنخِرَج ممخراً من املعادلة اخلراسانيَّة،ففق شهر رجب عا  
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تنا َقذا الفصقل ققق كقان اخلقالف والصقراع قائمقاً علقى أشقده بقني           وخالل كتاب

أمحد  داد وبني اخلامناق،وقد تواولِّ اإللسن على داد بالطقد  فيقه  قن    

كاناا من قبل أحباَءه وأنصاره وبمالَءه يف النظا  اإليرانق خلروجه على ياعة 

ه مققن اخلققامناق املرشققد اإلعلققى عنققدهم،حتى صققاروا ينعتانققه بققاملهري  وأنقق  

امللكيني الطدامى،وقد نعتقاه بقاحل ت نسقبةً إىل الوائفقة احل تيقة القت تنتظقر        

اإلما  بطية اهلل اإلعظم )عليه السال ( و)روحق لقه الفقداء( مقن خقالل إفقارة      

الفاضى واملنكر..وهمالء أنفسهم كقاناا يروجقان لقه بِّنقه شقعيب بقن صقاحل        

 !!وأن اخلامناق ها اخلراسانق...

املولققق   هقققا أّنقققه رفقققض االمتثقققاَل ،لتشقققها والطقققد  بن قققادوالسقققبب يف ا   

طد وجَّه للخامناق انتطاداظ الذعة تتعل  حبرمقة اإلياعقة املولطقة    للخامناق،ف

للقالّق الفطيقه ققق كمقا يسقمعانه ققق وأنَّ علقى القالّق الفطيقه أن ال  مق  اإلمققاال           

نا ال ورعيتققه جيققاع.. وقققد صققدق دققاد يف دعققااه علققى اخلققامناق.. واسققتغراب  

،أليسققِّ هققذه ؟!ينطضققق كيققف يققرفض شققعيُب بققن صققاحل واليققةَ اخلراسققانقّ  

مفارقققة تسققتح  التِّمققل لققدى الققبرتيني اجلققدد يف العققا  الشققيعّق فيغّيققرون         

لطد كقان دقاد بقاإلمس ققق بنظقر انمَّقِة        ؟!تاجهاتهم السياسية ووالءاتهم الدينية 

مقذماماً   احل تيقة،  الفرققة مقن أتبقاع    ُشعيباً، فصار اليقا   نن ح   اهلل يف لبنان

ران، كما كقان حقال اخلمقيين حقني     ومنتطصاً منه يف حمافل احل   يف لبنان وإي

، فم ملَّا ماظ انتطل لطب ه خراسانياً سيسلِّم الراية إىل اإلما  املنتظراعت و
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 واليقا ، بقاإلمس   اإلمقس بقني   اخلراسانق إىل اخلامناق...الع ب فمَّ الع قب 

كان اخلمقيين هقا اخلراسقانق فتبقدل املاضقاع إىل اخلامناق...وبقاإلمس كقان        

رفسن انق شعيباً فتبدل املاضاع إىل داد فم تبدل داد إىل احل ت املهري ، 

وباإلمس كان اليمانق ها حسن نصر اهلل، فّم تبقدل إىل احلقافق يف القيمن...    

وال نقدر  مقن    ؟!اليمقانق وال ندر  ةداً َمْن سيكان بعده املتعني عليه لطقب   

سبحان رّبق    ؟!!سيكاُن قق بعد وقِّ قصا قق اخلراسانقع وشعيُب بن صاحل..

 .!رّ  الع ة عّما يصفان وسالٌ  على املرسلني...

بهذا يتَِّضُ  عدُ  ِصحَِّة ما َذكََرُه احملرُِّف وأراَد إفباَتُه إلمحَد  داد من دوِن 

 دليٍل شرعقو وعلمق.

 نية عشَرة الك ى العالمةن الثا

 اليمانق. -الطادةن 

قال احملرِّف   َمن ها اليمقانقع العقذ  حبَسقِب الرِّوايقِة سقيٌِّد وامُسقُه حسقٌن          

 وصاحُب رايٍة ا  .

فطققد يبَّقق  احملققرُِّف أوصققاَف اليمققانقِّ علققى حسققن نصققر اهلِل اإلمققنُي العققا      

 للح ِ  يف لبناَن.

 ولقّ َ  " وهقق قالقه   اِدِقوقد اسَتشَهَد بروايقِة عقن اإلمقاِ  الصَّق    

 إلقق  يققدعو أل َّقق ُ حقق ٍّ رايققةُ هقق  الّمققا     رايَققةِ مققن أهققدَ  رايققةٌ الرَّايققاتِ فقق 

 يحقق ُّ وال النَّققا ِ... علقق  الس قق حِ بّْقق  حققر َ الّمققا  ُّ خققرَ َ فققإذا  صققاحبِكُم
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 إلق   يقدعو  أل َّق ُ  النَّقارِ  أهق ِ  مقن  فهقو  ذل َ فع َ فمَن  علّ ِ يلتويَ أ  ملُسلمٍ

. كمققا أنققه استشققهد علققى مولبققه بققبعض   (1) " مسققتقّمٍ صققراطٍ وإلقق  احلقق  

 اإلخبار العامّية.

  لمدم رع اررو ا ا ل ط اصاااحقح كارإَّارعه قال احملرُِّف  
 ستوٌ  اا ِّعٌّ. -1
 ط  ُ  رل اإلطايل ار  ت ل ل ُ ل    َّق جح تِلعٌّ ارِ   ُ. -2
 اسِّحقح ج م . -3
ِح  -4 اسااِّحقح ارثَّاااُع ُةاارو  اا  ارِبااعو لرُه لصاااج ح األ ِّااا ل ارّااب   هاالليح ا

ِل إ ّاه ُ.  ار   َّ  لِ    قل اسِّقح لُةرل ُحمَّ شا ه إَِّّا سحِّوعم ُةر رِةرل ا
ِم ك اطللِ رع ىِا تل ربِاانم     -5  ِّاُعٌّ لإّطا  ن    نم ط  ارتحِّ  ط  شبائرم  ِِّتَّ

 كِل ُ.ط م ارتحِّ  ل  اربامرم 
  ارلمح د ُ . -6
ُِ ىهاد َُِّ. -7  صاج ح لا 
 صاج ح   اُل طرابُل واإلطايل ار  ت ل ل ُ. -8
 ىِ دحهح طح ار نم رإلطايل ارِّه  و ل ُ. -9
ِل ارمراساُعو  -10 ٌِ ررا   .لا إحقح ط ارتم

 شا  شار  ح    اا   َّاقح  حلنَّا ح وارِِّةا لل راع ل ا ااُ   خارىو  ُفمَّ قاَل احملقرُِّف   
ِم  ِةحاارحهح  لااِ    ائلااقل دائِّااا      َّااقح  ح نواا ح   ّطااا  نَّ إسااِّمقح طح ااإمٌ  طاا م ارَّةاارل     نَّ ا

                                                 

 .375ص 2عن )غيبة النعماين (، )اإلرشاد( ج 43( )بشارة اإلسالم( ص1)
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ِل رااع األلضل  و ااار ألَّااقح  حناالاارح   اا افم ا ُةاارا  كبتاارا و   طَّااا  نَّ لا إمااقح  ااا ى اررَّا ااا ل
ِل ارمراساُعو ارإع اع لا ِ ارنتادة  ار  م ٌ  انااار  ط   طثال   إسرائترح  رت م كرا 

طبا رة   ألن اإلطاي ارةاد  ل ُ كان  ما   ُاسا  ط  ار رت    ِع لا ِ ارتِّااُع 
 روتااِ   لااِ ار اارت اإلُ اا اف ا ااي لا إااق ألُااق  شاارت رل اا   طاا  اررا ااِ األحي ارإااع 

اُعو  ط  ارِِّن    ُق  ارم د        إراِ صاراُّ ابا م ارِّه    اع لا ِ ارمراس
ط إنتم       إرِ ار    جلواق    جركإاق ٌ اإارك ار اال و  إ االة ار ا     ن 
ارِّااَّط  ٌ  بتاام ار ااال  إها  ىاا   ااابه اررا ااِ ألُهااا اناااار  لااِ ار اا   اِّهاا  
رإلطاااي ارِّهاا   ل ُ ٌ  واا   ُااق  مةااتِ كر لطااتااِ كبتاارة  ِاابت ارِااا  إرتااق ألُااق 

ِااااا   طملااا  رإلطااااي   لناااع  ِا اااِ طااا   اااار اربتااايو  ا لااام  ن  ىااا د اااابا ط
ار م  ره  ط  ار الطا  ار إِّتِ راه ل اإلطاي ارِّه   ل ُ.. رنا   صاب  طا  

 . (1) ار اض  ط  ا  رهر  ررإق  ُي ...

 يرد عليه مبا يلي:
نْسقِل اإلمقاِ     وهمقا كقاُن اليمقانقِّ سقيِّداً ِمقن      أمَّا الاصفاِن اإلوَُّل والثَّقانق 

، فققنعم حبسققب الظاهر،حيققُث وَرَد يف خقق ٍِ مرسققل عققن اإلمققاِ    احلسققنِي

. فهقققا (2) " بقققالّمَن زيقققد عم ققق  ولْقققدِ مقققن رجُققق ٍ خقققرو ُققققال   الصَّقققادِق

، فكلع َمن ُوِلقَد  حسيين  من حيُث إنَّ بيداً الشَّهيَد ها ابُن اإلماِ  السَّ َّاِد

ُيلَطَّقُب باحلسقيينِّ،وكلع مقن وِلقَد مقن اإلمقا         من بيٍد وأخيه اإلماِ  الباقِر

                                                 

 .21( )أنت اآلن يف عصر الظهور( ص1)
 .175، )بشارة اإلسالم( ص172، )نور األبصار( ص171( )فالح السائل( البن طاووس ص2)
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 يسمَّى باحلسقيّن؛وكلع َمقن ُوِلقَد مقَن اإلمقاِ  الكقارمِ       احلسن اجملتبى

 .ُيسّمى باملاسا ِّ نسبةً إىل اإلماِ  ماسى الكارِم

ولا بنينا على صحة االعتماد على املراسيل يف نسبة السيادة اَا يقة إىل  

عتماَد علقى املرسقل   من اإلنسرة اَا ية إال أنَّ االانه اليمانق،فال ريب يف ك

إلفباظ النسب اَا ق ُمْشِكٌل، فالتاقف فيه ها املتعقّين عنقدنا حتقى تِّتينقا     

 قرينة معت ة  دد لنا ها ية اليمانق.

وال يهمنا من أمر اليمانق ساى كانه مق  احلقّ  والقداعق إىل إمقا  ال مقان      

فالغاية من وجا  نصقرته هقا إلنقه يقدعا لهمقا       حتى لا كان عبداً حبشياً، 

 .!احل ة الطائم )سال  اهلل عليه(، وليس إلنه سيٌِّد ها ق..

  وها حْصقُر احملقرِّف اسقَم اليمقانقِّ حبَسقن ققق فكَقِذٌ         وأّما الاصُف الّثالُث

قق إذ ليَس َفمَّقةَ خق اً صقحيحاً ُياَفقُ  بقِه ُيشقُا        صريٌ  على أهِل البيِِّ 

إىل امسِه ساى نصو ُمرَسٍل رواه اجمللسق نطالً عن رَجِب ال سققِّ )أعلقى اهللن   

مطاَمُه( يف   مشارُق اإلناار   عن كعِب بِن احلارِث أنَّ اسَم اليمقانقِّ حسقٌن أو   

عاَء أبقيٌض كقالطنوِن امُسقُه    حسنٌي،والنصع ها اآلتق    ُفمَّ خيرُج مِل مب من صن

 حسنٌي أو حسٌن، فيذهُب خبروجِه ةْمُر الِفَتِن، فهناكَ َيظَهُر قق أ  اإلماُ 

 .(1) قق ُمباَركاً بكّياً.. 

                                                 

بــاب نــادر فيمــا أخــرب بــه الكهنــة؛ ويــوم اخلــالص  162ص  51ج ( )حبــار األنــوار( طبعــة دار الوفــاء، 1)
 هجري. 1410الطبعة األوىل/ طهران  219م؛ بشارة اإلسالم ص 1981الطبعة الثانية 457ص
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، بل ها ققاٌل ُمْرَسقٌل   وهذا النصع كما َتَرْوَن ليس روايةً عن املعصا 

ق كعقب بقن   عن بعِض الكهنة، يشبه كال  حشاية املتصقافة، وقائلقه جمهقال قق    

 احلارث قق  ليس له ذكر يف الرتاجم الرجالية .

فالنصع املذكار قق بالرَّةِم من َضعِف سَنِده و  يصقدر عقن املعصقا  عليقه     

السال  قق ليَس فيه تطييداً السِم اليمانقِّ بق   حسن  ،بل ها جممٌل بنَي امسنِي   

واحققٍد مققَن امِلصققداقَنِي   حسققنٌي أو حسققٌن  ، وبالتَّققالق فققال  ققاُب تطييققُدُه بفققْردٍ   

 املنردََّدْيِن، إذ ُيعت  ترجيحاً بال مرجٍ  من دون دليٍل، وها قبي  عطالً ونطالً.

  إن رهقار اليمقانق علقى مسقر  اإلحقداث اليمنيَّقة إنَّمقا        إضقافِة إىل ذلق   

)وأرواحنققققا  يكققققان يف سققققنة رهققققار إمامنققققا املعظَّققققم احلن َّققققة الطققققائم   

مت امناً م  رهار السفيانق )لعنة  اهلل عليقه(،   فداه(،ويكان رهاُره الشريف

وليس مثةَ روايةمب تشا إىل رهاره العلين بالسال  قبقل خقروج السقفيانق لعنقه     

اهلل تعاىل، فما ادَّعاه  احملرِّف ما ها إال هريطةً من هريطاته ورنانقه السقطيمة   

يرانقق  الت شحن بها كتابه يف عالماظ الظهار ويبطها كاملةً علقى النظقا  اإل  

َِّۖ وأعاانه يف احلاضرة الشيعّية،قال سبحانه وتعقاىل   مَّبِهِۦَِّممۡنَِّعۡلم إ َوَماَّلَه 
ََّشۡيَّ ِ ۡغِ َِّمَنَّٱۡۡلَق  َََّّلَّي  ن  َّٱلظ  َِّۖٗإَون  ن  َّٱلظ  ُ  َنَّإَِّل   . (1) ٢٨اََّّ  َّإِنَّيَت ِِ

عقن   وهقا أنَّ امَسقُه الثَّقانَق نْصقر، ُمستشقِهداً بروايقٍة       وأّما الاصُف الرَّابق ُ 

ِمْن أنَّ اليمانقَّ صاحُب اإلعماِق يهق ُ  اهللن بقه العقدوَّ علقى      النَّ ِّ اإلعظم

                                                 

 ( سورة النجم.1)
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يديِه امسُه نصر، وإنَّما ُسمَِّق نصقر لَنْصقِر اهلِل إّيقاُه؛ فكَقِذٌ  آخقُر أصقَرُ  مقَن        

الكذباِظ املتطدَِّمِة؛ واحملرُِّف   يقذكنر َمطوعقاً مهّمقاً يف الرِّوايقِة وهقا اسقُم ذاكَ       

صاِر صاحِب اإلعماِق، والرِّوايةن ذكََرظ أنَّ امَسُه سعيد، وهقا حنقُن ننطنقُل    املن

َنقم مقدى كَقِذِ  هقذا احملقرِِّف بسقبب جهلقه           الرِّوايَة نفَسها للطرَّاِء حّتقى يتبقيََّن 

وتطصققاه... فطققد رواهققا املنتَّطققق اَنققد ع يف   كنقق  العّمققال   عققن أبققق ةسَّققاَن    

مسعُِّ أبا هريرةَ يطقاُل  مسعقُِّ رسقاَل     "َج قال املديينِّ عن داوَد بن فراِه

اهلِل يطاُل  صاحُب اإلعماِق العذ  يهِ ُ  اهللن العقدوَّ علقى يديقِه نْصقٌر، فطقال       

 ؛ انتهى.(1) "إنَّما ُسمَِّق نْصراً لنْصِر اهلِل إّياُه، فِّمَّا امُسُه فسعيد 

ِح لاأل ِّا ل وإا تر      رح ورم   ط رك

 وها للشَّيِخ مهد  الفتالو  الطائِل بقِّنَّ معركقةَ اإلعمقاِق     ارإَّا اترح األ َّ 

تطَُ  يف اجل يقرِة العربيَّقِة بقنَي اجليقاِش اإلوروبيَّقِة واإلسقالميَِّة علقى أَفقِر إعقالِن          

 عركقِة   ننن  حبَسقِب ققاِل الشقيخ الفقتالو       الثَّاَرِة املَهَدويَّقِة وهقق املنعبَّقُر عنهقا ققق     

الرِّواياِظ... ذكر ذل  يف كتابقه   رايقاظ اَقدى والضقالل ،     امللحمِة يف أكثِر 

 فصل اليمانق.

وال أدر  من أيَن جاَء الشيخ الفتالو  بهذا التَّفسقِاا ومقا الطريَنقةن الدَّالَّقةن     

علققى أنَّ معركققةَ اإلعمققاِق هققق يف اجل يققرِة العربيَّققِة بققنَي اجليققاِش اإلسققالميَِّة      

اجليققاُش اإلسققالميَّةن ا هققل هققَق جيققاُش      واجليققاِش اإلوروبيَّققِةا وَمققن هققق   

                                                 

 .31440ح 115ص 11( )كنـز العمال( ج1)
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العبَّاسّينَي أ  ةِاهما و ا أنَّ العبَّاسّينَي سيكاناَن ضدَّ اإلماِ  املعظَّقم املهقد ِّ   

فال يص ع أن تطََ  احلرُ  بيَنُهم وبنَي اجلياِش اإلوروبيَِّة إفقِر إعقالِن    املنتظر

يف صاحِل الدوِل العربيِة القت سقتتفُ     الثَّارِة املَهدويَِّة املطدَّسة؛ إلن َّذل  ليَس

م  بعض الدول اإلوروبيقة يف املسقتطبل علقى رفقض حكقم رجقٍل شقيعّق هقا         

اإلما  املعظَّم احل َّة بن اإلما  احلسن العسقكر  )عليهمقا السقال (،إذ كيقَف     

ويف الاقِِّ ذاِتقِه يُشقنعاَن حربقاً     سيكاناَن ضدَّ اإلماِ  املعظَّم املهدّ  املنتظر

اجلياِش اإلوروبيَِّة م  عد  تقافرهم علقى الطقدراظ العسقكرية الكق ى       على

وقتال الدول اإلوروبية الكق ى املتفاِّققة عقدداً     لطتال اإلما  احلن َّة املنتظر

وعتاداً وقاةً على اجلياش العربيَّة وجيقاش املقاالني مقن ةقا العقر  كقإيران       

ِه احلقرَ  ومقا هقَق القدَّواِفُ  يف     وباكستان واَند والفليقبنيا وملقاذا يشقنعاَن هقذ    

رل تفاق السفيانق عسقكريَّاً علقى القدول العربيقة،حيث سقيخرج ويف عنطقه       

صليب،ما يعين أنَّه نصرانقع العطيدة أو التاجه السياسققا كقلع هقذِه اإلسقِالَِة     

حباَجِة إىل أجابٍة مَن الشَّيِخ الفتالو ، فهذا التفسا ليس له شقاهٌد مقن خقٍ     

مصادرنا الشيعيَّة، ومطتضى أصالة العد  هقا عقد  التعايقل علقى      صحي  يف

 ال القت  املسقتطبلية  واملالحقم  والتارخييقة  الفطهية االحتماالظ يف إفباظ املوالب

 حصاَا. قبل والتخرصاظ التكهناظ على تعتمد

وايقِة املنطالَقِة عقن    فالصَّحيُ  ها التَّفسُا الثَّانق اآلتق على فْرِض صحَِّة الرِّ

 أبق هريرة.
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  إنَّ معركققةَ اإلعمققاِق ختتلققُف بوبيعتهققا عققن املعركققة العققت  ارإَّا ااترح ارثَّاااُع

خياُضققها الَيمققانقع العققذ  يهقق ُ  اهللن العققدوَّ علققى يديققِه يف العققراق، فهققق معركققةمب 

خياُضققها رجققٌل امُسققُه سققعيد وهققا ةققُا اليمققانقِّ الققذ  سققيخاُض حربققاً مقق     

بل إنَّ سعيداً   صقاحب معركقة اإلعمقاق   سينتصقر      السعفيانقِّ وينتِصُر عليِه،

يف معركته على العدو املبهم القذ    تاضقحه لنقا روايقة أبقق هريقرة القت ال        

 خا فيها.

وكاُنُه ةَا الَيمانقِّ الذ  سينتِصُر على السعفيانقِّ ةُا واضٍ  لعقَدِ  وجقاِد   

قبقل خقروج إمامنقا    نصاٍة وأخبقاٍر تقدلع علقى انتصقاِر أحقٍد علقى السقفيانقِّ        

ساى الَيمقانقِّ واخلراسقانقِّ احلسقيّن اللقذين خيرجقاِن       املعظَّم احلن َّة الطائم

مققن العققراِق فيققدحراِن السعققفيانقَّ إىل  ققاِل الِعققراِق مققن ناحيققِة بغققداَد،إال أنَّققه  

يكاُن انتصاراً ج ئياً ضمن اإلراضق العراقية، وها ليس انتصاراً كامالً َمقا  

اق مقن االحقتالل السقفيانق...اللَُّهمَّ إال أْن ُيطقاَل بقِّن سقعيداً هقا        لتحرير العقر 

نفسه اخلراسانقع،فتكان روايقة أبقق هريقرة مفسِّقرة َايقة اخلراسقانقِّ، ولكّنقه        

احتماٌل منفقق  ملقا أشقرنا إليقه سقابطًا بقِّنَّ اسقَم اخلراسقانق هقا حممَّقٌد، أو لعقلَّ            

ِة أبقق هريقرةَ هقا اليمقانقع فيكقاُن   سقعيٌد         الظَّاهَر أنَّ سعيداً املقذكاَر يف روايق  

امَسُه الااقعقَّ احلطيطقَّ ال الظَّاهر َّ الاارد يف املرسقلة القت أشقرنا إليهقا سقابطاً      

مققن أن امسققه حسققن أو حسققني، أو العكققس كققِّْن يكققاَن امُسققه   حسققن أو      

  املنصقار     حسني ، فمَّ بدَّله إىل   سعيد  ؛كما أنَّ لُه امساً آخَر كننيةً لقُه هقق  



361 

 

كما يف روايٍة سنشُا إليها بعقَد قليقٍل تعقبااً لقُه عقن دورِه العسقكر ِّ يف ُنصقَرِة        

 أرواحنا له الفداء. اإلماِ  املعظَّم املهد ِّ

كلع هذه االحتماالظ تبطى جمقرد فرضقياظ ققد تصقيب وققد ختوقِ، ومق         

اإليرانق وأسطواه على  هذا كلعه تبطى متطّدمةً عطالً على ما لفَّطه كنتَّاُ  النظا 

قادتهم... فاليمانق ققد استفاضقِّ اإلخبقاُر حبسقن يطينقه ووالئقه إلهقل بيقِّ         

،ال سققيَّما دعاتققه احلطَّققة إىل مبايعققِة اإلمققا  احلن َّققة   العصققمة والوهققارة

)أرواحنا فداه( ونصقرته،من هنقا عبَّقرظ عنقه اإلخبقار بِّنقه أهقدى         الطائم

 يف الراياظ راية أهدى من اليمانق  . راية، بل جاء يف بعضها   أنَّه ليس

    الدور العظيم لليماني يف عام الظهور الشريف 
علقى السقاحة الشقيعيَّة     )رضق اهلل عنه(إنَّ الدور العطائد  الذ  سيلعبه اليمانّق 

يف سنة الظهار الشريف لقيس لقه نظقا،إال مقا صقدر مقن القالّق بيقد الشقهيد          

، حيقث كقان عنقاان فارتقه     يف عصقر اإلمقامني الصقادقني    )صلااظ اهلل عليه(

وجهاده املطدَّس  الرضا من آل حممد  ،وهكقذا سقيكاُن عنقااُن فقارة اجملاهقد      

؛إذ !اليمانق ها  الرضا من آل حممد  ؛وأيَن هذا من دوِر حسقن نصقر اهلل...  

إن عناانه باظ ال خيتلقف عليقه افنقان وهقا   الرضقا مقن املخقالفني  ، فهقا ال         

عققِرُف سققاى ُنصققَرِة حقق   اإلخققاان املسققلمني ومققنظمت محققاٍس واجلهققاد     ي

بكريتقان َمقا ارتبايقاظ     ننن  اإلسالمق يف فلسوني، وهما منظمتقان عمريتقان  

عطائدية وفطهية م  تنظيماظ جهادية سلفية كتنظيِم الطاعدِة وفصاِئِل يالبقان  
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نصققر اهلل  يف أفغاِنسققتاَن وداعققش والنصققرة يف بققالد الشققا  والعراق...وحسققن  

مرتبط بتل  الفصائل املعادية للشقيعة املقاالني إلهقل بيقِّ العصقمة والوهقارة       

والققق اءة مقققن أعقققدائهم، ونصقققر اهلل متحقققالف معهقققم  الفقققاً   )سقققال  اهلل علقققيهم(

اسرتاتي يًا مبنياً علقى القتالب  العطائقد  معهقم بتقذويب اخلالفقاظ العطائديقة        

لققتالحم والتعققاون مقق  هققذه الفصققائل  والفطهيققة بققني السققنَّة والشققيعة...فهذا ا 

العمريَّقققققة الققققققت تنصقققققب العققققققداوة لنقققققا كشققققققيعة ننتسقققققب إىل العققققققرتة     

...ال لشققٍء سقاى أنَّ هقذه احلركقاظ الضقالة املضِّقلة والظاملقة        الواهرة

اجلقائرة  ققار  أمريكققا عقدوة النظققا  اإليرانققق حبسقب تعققبا النظققا  اإليرانققق    

ا جمرد الاالء والعداوة السياسيَّة للنظقا   نفسه، فصار منا ن الاالية وال اءة ه

والقق اءة مققن   اإليرانققق... ولققيس املنققا ن هققا الااليققة إلهققل البيققِّ      

 .!!أعدائهم الظاملني َم وملااليهم املستضعفني...

ُمضققافاً إىل أنَّ حسققن نصققر اهلل لققيَس أبققيَض كققالطوِن كمققا وَصققفَْتُه الرِّوايققةن  

  املتطدِّمِة... كما ال تنوَِبُ  عليقِه بطيَّقةن اإلوصقاِف    املنطالَةن من   مشارِق اإلنااِر 

الااِرَدِة يف اليمانّق من كانه ملكاً خيرج من صنعاء اليمن يف سنة رهار اإلمقا   

املهدّ  )عليه السال ( وةاها من بطية اإلوصاف القت ال ختفقى علقى مقتعلٍم     

 فوٍن لعالماظ الظهار الشريف، فضالً عن عاٍ  فطيٍه.

كرنا من االحتمالَني املتطقّدَمني بشقِّن لفقظ   سقعيد   صقاحب معركقة       وما ذ

اإلعماق ال يعقدو كانقه احتمقااًل ال يفقق بقاملراد؛ للطاعقدة املسقنانة عنقدنا يف         
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حبافنققا الفطهيققة والتارخييققة وهققق قاعققدة موَّققردة عنققد أعققال  اإلماميَّققة    عنققد  

 االحتمال يبول االستدالل  .

هذه التكهناظ كلعها لعقد  وجقاد مقا يمكقد     عد  صحة فاإلصل قائم على 

واهلل  فضالً عن اإلدلة الطايعة بفساد تلكقم التكهنقاظ؛  صحتها فباتاً وإفباتاً،

 العا  بِّسرار خلطه.

  وها كاَن حسن نصر اهلل ميانّياً، وقد فسََّر احملقرُِّف  وأمَّا الاصُف اخلامُس

 لفظَةَ َيمانّق إىل َمعَنَينِي ال فالَث َما 

  أْن يكاَن الَيمانقع نسبةً إىل قباِئَل مينيَّةَ سكََنِّ يف قنرى جبقِل  املعنى اإلول

 عامٍل منُذ آالِف السِّننَي.

   أن يكاَن الَيمانقع نسبةً إىل الُيمِن وال كة.املعنى الثانق

 بوققالُن أمَّققا اإليققراد علققى التفسققاين  ققا يلققق إن كققال التفسققاَين بايققٌل؛ 

فألنَّ التَّسميةَ باليمانقِّ قق نسبةً إىل قباِئقَل مينيَّقةَ عاِمليَّقة سقكَنِّ      التفسا اإلوَّل

جناَ  لبناَن قق هق معنىل جماب   ال ُيصاُر إليِه إال بطرينقٍة قوعيَّقٍة وهقق مفطقادةمب     

يف الَبْيِن... فال يرى العرُف مالبمةً بني العاِمليَِّة واليمنيَِّة إال على حنا املالبمة 

    فققالٌن   تققاج إىل قرينققة تضققاُف إىل كلمققة عققاِملق كققِّْن يطققال البعيققدة الققت

وكالمنققا منصَّققٌب علققى املالبمققاظ الُعرفيَّققة والداللتّيققة      اليمققانقع العققاِملّق  ؛ 

 احلطيطيَّة الطريبة من اللفظ ال البعيدة الصرفة.
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إّن اإلصل عند إيالق لفظ   ميقانق   هقا أن ُيحَمقل علقى      وبعبارٍة أنخرى

طيطق؛ وها كانه من أهل الَيَمن الطاينني فيها، فاحلمل علقى ةقاه   معناه احل

حباجٍة إىل قرينة، فدعاى أن حسن نصر اهلل ميين  إلّنُه من قبائل عاملة اليمنية 

مردودةمب؛إلّن لفظ عاملة قرينةمب على صرف اللفظ من معناه احلطيطق إىل املعنى 

 اآلخر اجملاب .  

  ،فيتمع بِّمريننقالثَّا التفسِا بوالُن وأّما

نَّ التَّسميةَ بالَيمانقِّ ِنسبةً إىل بالد الَيَمِن وليَس إىل حيثيَّقة  إ )اإلمر اإلول( 

إنَّ ارتمِّم  طا كاانم  الُيمِن وال كِة... فطد جاَء يف )لسان العَر ( البِن منظار  
ِل ط  والدل ارغ ل...  لىحٌر  ِّاُنه طِ  ٌت إرِ ارتِّم ل...  لم     ِّت ل ارنلبا 

 (1). 

فاليمققانقع ققققق إذاً ققققق منسقققاٌ  إىل جهقققِة القققيمنِي، ولقققيَس إىل حيثيَّقققِة القققُيمِن  

وال كِة؛ وإال لكانِِّ الياُء اإلنوىل يف  اليمقانق  مضقمامةً هكقذا   الُيمقانقع أو     

 لُيمينع   وال أحَد يلفظنها بهذِه الكيفيَِّة...ا

  إنَّ اإلخبقاَر أشقاَرظ ققق بطقرائَن واضقحٍة ققق إىل أنَّ اليمقانقَّ        )اإلمر الثقانق( 

َمِل مب وليَس رُجَل ديٍن، وليس بعيماً على تنظيم سياسق،كما أنَُّه خيقرُج مقن   

اجلنابيَِّة يف بقاوظ، فطقد   صنعاِء الَيَمِن،ال من جناِ  لبناَن أو أِبقَِّة الضَّاحيِة 

جاَء يف اخلَبِر أنَُّه    يكاُن خروُج الَيمانقِّ من اليمن ، ويف خٍ  آخقَر   يسقبُ    

خروَج املهد ِّ خروُج اليمانقِّ مَن اليمِن ، ويف خٍ  فالٍث   خروُج رُجٍل من 

                                                 

 مادة " رن ". 464ص 13( )لسان العرب( ج1)
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ُه ولِد عّمق بيد باليمن ، ويف خٍ  رابٍ    خيقرُج َمِلق مب يف صقنعاَء القيمِن امسق     

، ويف خققٍ  خققامٍس    ُفققمَّ يسققُا املنصققاُر الَيمققانقع مققن    (1) حسققنٌي و حسققٌن   

، ويف خقٍ  سقادٍس     (2) َصنعاَء شنادِه... ُفمَّ خيرُج اإلخَاُة السعفيانقع عليِه 

، ويف (3) ال تطاُ  السَّاعةن حّتى خيرَج رُجٌل من قحواَن يسقاُق النَّقاَس بعصقاُه     

، ويف خ  فامن  ها حقااٌر لعبقِد   (4) حوانقع بدوِن املهد ِّ  خٍ  سابٍ   ما الط

 عنقَدهُ  الَيمانقِّ نَسَب اهلِل بِن عْمرو بِن العاِة م  مجاعٍة من أهِل الَيَمِن َذكَروا

أ  اليمققانقع نننن   مققنكم املنصققاِر إنَّ يطالققاَن الققَيَمِن،   يققا َمعَشققرَ  َققم  فطققاَل

بَيِدِه إنَُّه لطنَرْيشق  أباُه، ولقا أشقاُء أن انمسَيقُه     والَّذ  نفسق نن واملنصاُر لطٌب له

، ويف خٍ  تاسٍ  عن ُبرارةَ قال   ُذِكَر السقفيانقع  (5) إىل أقصى جّد لُه لفََعلُِّ 

ولقققم يخقققر  كاسقققر عّنّققق ِ    ذلققق َ يخقققر ُ أ َّققق  "،فطقققال عنقققَد اإلمقققا ِ 
 . (6) "  بصنعا،َ

                                                 

 .457( راجع )يوم اخلالص( ص1)
 .174نقال عن )الفنت( البن محاد ص 99)رايات اهلدى والضالل( ص( 2)
 .79ص 2( جللفتاوى ( )احلاوي3)
. واألخـوص: هـو َمـن كانـت إحـدى عينيـِه سـوداء واألخـرى 174نقالً عن )الفـنت( ص 99( )رايات اهلدى والضالل( ص4)

 بيضاء مع بياض  يف سائِر اجلسم.
، وقحطان: هي الـيمن مسيـت باسـم بانيهـا قحطـان 223ص 4يِح البخاري( ج( )رايات اهلدى والضالل( نقاًل عن )صح5)

 7بـن هـود، والـبعُض يقـول: قحطــان بـن أرفخشـد بـن ســام بـن نـوح، والّنَسـب إليـِه علــى القيـاس قحطـاين.. )لسـان العــرب( ج
 .375ص

 .185)الغيبة للنعماين( ص  (6)
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فهذِه اإلخباُر قق على كَثَرِتها قق ووضا  داللتها تدلع على أنَّ الَيمانقَّ خيقرُج  

من بالِد القَيَمِن يف سقنِة الظعهقاِر الشَّقريِف،ولَس يف أ و منهقا مقا يقدلع علقى أنَّ         

الَيمانقَّ مشت   مَن الُيْمِن وال كِة،وبالتَّالق ليَس يف اإلخبقار مقا يقدلع ققق ال مقن      

 من بعيٍد قق على أنَّ صاِحَبها من جناِ  لبناَن .  قريٍب وال

 مثة قرينتقان واضقحتان يف اإلخبقار تكشقفان عقن اَايقة الاينيقة         ار اصر  

 خروُجه من بالد الَيمن؛و)فانيهما( خروجقه  )أوالهما( للضع اِ  ِاقُلليمانق

 من صنعاء العاصمة اليمنية؛ فهاتان قرينتان واضحتا الداللة على أن الرجقلَ 

اليمانق ها نفسه الطحوانق الذ  سيحمُل رايةَ اإلما  احلن َّة الطائم )أرواحنقا  

فداه( ويدعا الناَس لهما  املهقدّ  عليقه السقال ، ويناضقل مقن أجلقه ولنيقل        

رضققاه،وأّما حسققن نصققر اهلل فهققا حامققُل رايققة عائشققة والصققحابة مققن أعمققدة  

ا  الفايميققة اإلوىل ق   السققطيفة،وقد أمققر القق عيم نصققر اهلل جالوبتققه ق يف اإليقق   

بكبس دارنا وتروي  عيالنا واةتصا  مالنا وتهديدنا مقن أجقل عيقان عائشقة     

للَّا أسو  بسنيِّد   سناِ الانامله موالعَّنا     !! وأبيها وفصيله عمر بن اخلوا ...

 يَّمننا كننبس عمننر بننَ  الةنند يق  الكننربط فاكمنن  الل ننراِ )سننالم اهلل عليهننا( 

اريتةب ماهلا للهمها على خندِّ ا لرفسنها   اخلهاب هار ا لرلوعها لعياهلا ل

 .!على بهَّها لكسور أضالعها لأسقط لَّيَّها مسَ عليه السالم...

   ِ  قلنقا إن الطحوقانق هقا اليمقانّق؛ وقحوقان هقق القيمن،        عوها علنى بند

مسيَِّّ باسقِم بانيهقا قحوقان بقن هاد،والطحوقانق يقدخل إىل العقراق شيشقه         
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السعققفيانّق، ولفققظ اليمققانق عنققد إيالقققه ال اجلققرار مققن صققنعاء ليققدحَر جققيَش 

ينصققرف إىل رجققٍل مققن قبيلققة بققين عاِملققة يف لبنققان؛ وذلقق  لاجققاد الطرينققة     

الصرحية يف تطييد اللفظ  ن خيرج من صنعاء اليمن ولقيس مقن بلقٍد آخقر كمقا      

بعم اجلاهلان امللفعطان.. فما َذكَرُه احملرُِّف كَِذٌ  آخُر علقى اإلخبقاِر الشقريفة    

 يٌف َا عن مسارها الصحي  إلجل ةاياظ ح بّية سياسيَّة حمضة.و ر

  وها كاُن اليمانقِّ عاِلَم ديٍن؛ فِّيضاً افرتاٌء آخُر، وأمَّا الاصُف السَّادُس

إذ ليَس مثَّةَ خ اً ُيشُا إىل أنَُّه رُجُل ديٍن مت  و ب ّيهم احلقابو ، بقل العكقُس    

ِّ علققى أنَّققُه َمِلقق مب خيققرُج مققن صققنعاَء،  هققا الّصققحيُ ، إذ إنَّ اإلخبققاَر قققد دلَّقق 

  فلا كقاَن عاِلمقاً دينّيقاً لكقاَن عبَّقَر       رُجٌل من ولِد عّمق وبتعبٍا آخَر ورَد لفْظن  

 ، وما أشَبَه ذل َ مَن اإللفاِر السَّهلِة املنقاِل   خيرُج عاِلٌم أو رُجُل ديٍن.. بلَفِْظ  

الَيمانيَّقِة... ولقا أبقى القبعُض      على تلق َ الشَّخصقيَّةِ   يف أن يسكَبها اإلماُ 

 ليلنا املتطدِّ ، تبطى الطرينة الطوعية اإلنخرى مارد قباٍل وهق التصقري  بِّنَّقه   

  مل    من دون تعيني كانه مقن رجقال القدين،وها كقاٍف يف االنصقراف إىل      

 ةا املتلبسني باللباس الديين.

ايقٍة جهاديَّقٍة؛ نعقم هقا      وها كاُن الَيمانقِّ صاحُب روأمَّا الاصُف الّساِبُ 

صاحُب رايٍة جهاديٍَّة تطاتُل السعفيانقَّ يف عاِ  الظُّهاِر الشَّريِف، فينتصُر لشيعِة 

العققراِق مققَن السعققفيانقِّ، ولققيَس جهققاُدُه ضققدَّ الشِّققيعِة املننققاوئنَي لققُه كمققا حصققَل  

نقاَوأُه مقَن   لألمنِي العا  للح ِ  حيُث قاَتَل وال يق ال يطاتقل يف لبنقاَن كقلَّ َمقن      



368 

 

 والقذ  افتعقل حربقاً مق  إسقرائيل عقا       ِة وةاهم إلجِل مصاحِل إيراَن، الّشيع

إلجققل مسققا قنوققار فققدمرظ البيققاظ علققى سققاكنيها يف اجلنققا         ( 2006)

والضاحية إلجل  رير مسا قنوار، وها ما صقرَّ  بقه نصقر اهلل علقى منصقة      

لققه بالعاميققة   مققن  االحتفققال الققذ  أقامققه احلقق   إلجققل لسققما قنوققار قققائالً

أجل  عملنا احلر  ..  . لطد دمَّقر الق عيم نصقر اهلل اجلنقاَ  اللبنقانق إلجقل       

فرد واحٍد، فال قيمة للناع يف مطابقل الفقرد القذ  جعلقه نصقر اهلل أعظقم مقن        

 الناع...سبحان ربِّ ، رّ  الع ة عمَّا يصفان!.

يفعلاَن بالشِّقيعِة كمقا فعقَل    وأيَن هقذا مقن قتقاِل اليمقانقِّ للسعقفيانيِّني العقذيَن سق        

السعفيانيعاَن احلالّياَن بطيادِة البْعِث الِعراقققِّ وتنظقيِم الطاعقدِة بطيقادة ال رققاو       

والبغداد  وأسامة بقن الدن وأميقن الظااهر ...فِ هقاُد الَيمقانقِّ خيَتِلقُف عقِن       

نا ةققُا اليمققانقِّ امل عققاِ  يف لبنققاَن ... وشققعيُبنا خيتِلققُف عققن شققعيبهم،ومياِنيع      

 . فيمانعينققا يققدعا إىل اإلمققا  احلن َّققة املنتظققر !َيمققانيِِّهم... فشققتَّاَن مققا بينهمققا

ويتفانق إلجله وإلجل املاالني له خبالف حسن نصر اهلل فإنقه حيقار  املقاالني    

 قِّ ذريعقة أن املقاالني يشقطان صقفَّ الاحقدة اإلسقالمية         لهما  احل َّقة  

 .!ويكشفان ال يف الذ  تسرت به بعض الصحابة املنافطني...

 وهقا كقاُن الَيمقانقِّ صقاحَب ِشقعاٍر مقرتبٍط باإلمقاِ         وأمَّا الاصُف الثَّقاِمنُ 

، فكِذٌ  صريٌ ،وحنن نتَحدَّى هذا املنفَتر  وأمثالَُه ققق  قن أوعق     احلسنِي

بهذا الكقذ  ققق أن يِّتانقا بروايقٍة تقدلع علقى أنَّ شقعاَر الَيمقانقِّ هقا اإلمقاُ             إليه
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؛ إلنَّ كلَّ اإلخباِر تقدلع علقى أنَّ ِشقعاَرُه هقا القدَّعاةن إىل اإلمقاِ        احلسنُي 

؛ففققق معتقق ة أبققق بصققا َعققن ماالنققا اإلمققاِ  بطيَّققِة اهلِل احل َّققِة ابققِن احلسققِن

 سقققنةٍ فققق  واخلراسقققا    والَّمقققا    يّا   السُّققق خقققرو ُ"ققققال  الصَّقققادِق

 بعضُقق ُ يتَّبِقق ُ اخلققرز كنظققا ِ  ظققا ٌ واحققدٍ  يققو ٍ فقق  واحققدٍ شققهرٍ فقق  واحققدةٍ

 الرَّايقاتِ  فق   ولقّ َ    قاوأهُم  ملَقن  ويق ٌ  بعضاً  فّكقو  البقأ  مقن كق   وجق ٍ      

، صققاحبِكُم إلقق  يققدعو أل َّقق ُ حقق ٍّ رايققةُ هقق  الّمققا     رايققةِ مققن أهققد  رايققةٌ

 وإذا مسقققلمٍ  كققق   [ و النَّقققا ِ ] علققق  الس ققق حِ بّققق ُ حقققر َ الَّمقققا  ُّ خقققر َ فقققإذا

 أ  ملسقققلمٍ يحققق ُّ وال هُقققد ً  رايقققةُ رايتَققق ُ فقققإ َّ  إلّققق ِ فقققا هَض الّمقققا  ُّ خقققر َ

 وإلقق  احلقق   إلقق  يققدعو أل َّقق ُ النَّققارِ  أهقق ِ مققن فهققو فعَقق َ فمَققن علّقق ِ  يلتققويَ

 .(1)" مستقّمٍ... طري ٍ

وكاُنُه أهدى رايٍة ليَس بسبِب ِقتاِلِه إسرائيَل كما ادَّعقى احملقرُِّف؛ بقل إلنَّقُه     

،وليَس هنقاَك خقٌ  واحقٌد ضقعيٌف ققق فضقاًل عقن        يدعا إىل اإلماِ  املهد ِّ 

صققحي  قققق يشققُا إىل أنَّ اليمققانقَّ حيققاِرُ  اليهققاَد يف فلسققونَي..ف علع هّمققه هققا   

،وليس إلجل الفلسوينيني  َّة بن احلسنالدعاة إىل اإلما  املعظَّم احل

املعروفني بعداوتهم للفكر الشيعق املستطيم، فما ذكََرُه احملرُِّف من أنَّ اليمقانقَّ  

اٌء ُيطاِتقُل أعقدى أعقداِء اهلِل يف اإلرِض وهققق إسقرائيُل،ما هقا إال كقِذٌ  وافققرت      

 .!ة والشرعيَّة..حلطائِ  العلميَّة والتارخييَّواضٌ  على اإلخباِر،وتدليٌس على ا

                                                 
 .171و)الغيبة( للنعماين ص  232ص 52( )حبار األنوار( ج 1)
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 إنَّ معت ة أبق بصا املتطدِّمة واضحة الداللقة يف هدايقة اليمقانقِّ    ا نت  ااي  

على اخلراسانقِّ احلسينِّ؛ بل هق صرحية يف التحذير من االنصراف إىل ةقاه  

كاخلراسانق،فِّمرظ بقالنهاض إىل نصقرة اليمقانقِّ دون اخلراسقانّق،وحرَّمِّ     

ِّ ذل  بِّنَّه يدعا إىل احلّ  وإىل اإلما  املعظَّقم بطيقة   بيَ  السال  لطتاله؛وعلَّل

؛ وققد كقررظ الروايقة التعليقل؛     )صلَّى اهلل عليقه وعلقى آبائقه املوهقرين(    اهلل احلن َّة الطائم 

فمققققرة عللققققِّ بِّنققققه يققققدعا إىل صققققاحبكم؛ومرة عللققققِّ بِّنققققه يققققدعا إىل  

اإلمققا  احلن َّققة  احلقق ِّ،والتكرير للتِّكيققد؛إذ إنَّ احلقق َّ قققق بكافققة مصققاديطه قققق هققا

؛ فال افنينيَّة بني احلقّ  واإلمقا  الطقائم )أرواحنقا لقه الفقداء(؛فاحل ع       الطائم

يدور معه حيثما دار، متاماً ك دِّه أما املممنني ماالنا اإلما  اإلعظم علّق بن 

أبق يالب )عليهما السال (؛ويمكِّد ذل  صحيحة حممد بن بكر اإلبد  عن 

خققرو  الث ثققة: اخلراسققا  ُّ )عليققه السققال ( قققال  ماالنققا اإلمققا  الصققادق 
والسققيّا  ُّ والّمققا  ُّ فقق  سققنةٍ واحققدةٍ فقق  شققهر واحققدٍ فقق  يققو  واحققدٍ     

 .(1) ولّ  فّها راية بأهد  من راية الّما     يهدي إل  احل  

واحلقق ع الققاارد يف الصققحيحة املتطدِّمققة هققا احلققّ  املول ؛أ  احلقق  اخلققاة      

؛أمَّققا حطهققم والعا ،وكالهمققا متمققثالن باإلمققا  بطيققة اهلل احل ققة الطققائم   

اخلاة فها حطاقهم املهضامة؛وأمَّا احل ع العا  فيصدر من آل حممد )عليهم 

ّ ؛أ   إىل نصقرة  السال ( إىل الناس أمجعني؛واليمانق يدعا إىل نصرة احلق 

                                                 
 .52ح  210ص  52)حبار األنوار( ج   (1)



371 

 

آل حممققد علققيهم السال ،واسققرتجاع حطققاقهم، والققدعاة إلققيهم واإلنطيققاد     

َم،كما أنه يدعا إىل نصرة الشيعة املظلامني، والقدفاع عنهم،والقذود عقن    

حياضهم؛وها ما كشفِّ عنه الروايتان من أنقه يقدعا إىل احل ِّ،مقا يعقين أنَّ     

نّق واخلراسقانّق،وليس مثقة روايقة    احل َّ منحصٌر يف اليمانق ومنفق  عقن السقفيا  

املتمثققل بققُل حممَّققد )سققال  اهلل  صققحيحة تكشققف لنققا أن اخلراسققانقَّ مقق  احلقق ِّ 

؛ولا كان م  احل ِّ لظهر وبان،ما يعين أن اخلراسانقَّ ليس مق  احلقّ    عليهم(

؛ولا سلَّمنا أنَّه سيكان م  احل  العا  إلهل البيِّ )سال  اهلل عليهم( املول 

ة املظلامني ققق إال أنقه حق   جمتق أ،ال قيمقة لقه مقن دون البنقاء علقى          قق وها نصر

نصرة احلّ  اخلاة بُل حممَّد عليهم السال ؛ وهذا ها الظاهر مقن الروايقاظ   

املادحقة لليمقانّق دون اخلراسقانّق؛إذ إنَّ  رايقة الثقانق ليسقِّ معنانقة ققق رقاهراً          

نا له الفداء( كمقا هقق احلقال    وبايناً قق بالدعاة إىل اإلما  احل ة الطائم )أرواح

 يف راية اليمانقِّ.

 اخلراساني ليس داعية ألهل البيت )سالم اهلل عليهم(!     
الظاهر من الروايقاظ أن اخلراسقانقَّ يقدعا إىل احلق ِّ العقا  حقني دخالقه إىل           

؛ إال أن ذل  ةقا كقاٍف للحكقم بصقحة     )رض  الل  عنق ( العراق ملمابرة اليمانّق 

مققل بااليققة آل حمّمققد )علققيهم السققال (، وهققا مققا كشققفِّ عنققه    اعتطققاده الكا

الروايتققان املتطققدِّمتان،وليس كققلع مققن دعققا إىل احلققّ  العققا  يكققان ذا بصققاة     

مستطيمة بِّهل البيِّ )عليهم السال (،إذ إننقا نالحقظ بالعيقان والاجقدان أن     
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مثققة رجققاالً ال عالقققة َققم أصققالً بِّهققل البيققِّ )علققيهم السققال ( ويسققعان إىل 

املوالبققة بققاحل  ونصققرة املظلققا ،وال يتسققاوون عنققد اهلل تعققاىل  ققن يلبققه مققن   

املقققممنني املقققاالني..!. واملوالبقققة بقققاحل  العقققا  وبقققني ُحْسقققِن املعَتطَقققد عمقققاٌ    

وخصاٌة من وجٍه؛ فاحلّ  العقا  يشقرتك فيقه املقممن والكقافر؛ بينمقا احلق         

مقن يلقب احلقّ      اخلاة ينفرد به من حسن اعتطاده وها املممن؛ ولقيس كقلع  

يكان مممنًا؛ من هنقا حكمقِّ الروايتقان علقى اليمقانقِّ بِّنقه صقاحب احلطعقني         

العا  واخلاة،ما يستل   كانه املتفرِّد باَداية دون اخلراسقانق ةقا املهتقد     

بُل حممد )عليهم السال (؛ ولا كان معتطداً بهم )سال  اهلل علقيهم( لكانقِّ   

  تكشف،دلَّ ذل  علقى أنقه لقيس    الرواياظ كشفِّ عن ذل ، وحيث إنها 

م  احل ؛ولقا أحسقنا الظقنَّ بقه،فال ريقب يف كانقه نقاقص اإلميقان واالعتطقاد          

بااليققة اإلمققا  احل َّققة الطققائم )أرواحنققا لققه الفققداء(،ويكان خروجققه لنصققرة    

اليمانّق من با  نصرة احلّ  العقا  دون اخلقاة،أو يكقان خروجقه مقن بقا        

فيانّق،وها مقا يسقمانه اليقا  بقاحلر      محاية حدود بقالده مقن ه مقاظ السق    

االستباقية املعروفة يف العلا  العسقكرية التكتيكيَّقة؛أو مقن بقا  حقّب الطيقادة       

 والسلوة؛ وحبع الدنيا رأس كّل خوياة.

 ويشهد ملا أشرنا إليه،ما جاء يف روايتني   

 وقد رويِّ بسندين )الرواية اإلنوىل(   
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(1)سناده عن عبد اإلعلى احلل السند اإلول يف تفسا العياشق بإ  
. 

عن عبد اهلل بقن سقنان بقِّن  أحقد      (1)السند الثانق يف كتا  الفضل بن شاذان 

فقم يقدخل    ،وهقق اآلتقق   احلسينيني يعقرتض علقى اإلمقا  احل قة الطقائم     

علّق بقن أبقق    [أما املممنني ]املدينة فيغيب عنهم عند ذل  قريش،وها قال

يالب عليه السال      فقم حيقدث حقدفاً،فإذا هقا فعقل ذلق  قالقِّ ققريش          

اخرجاا بنا إىل هذه الواةية،فااهلل أن لا كان حممديَّاً ما فعل،ولا كان علاياً 

مققا فعققل ولققا كققان فايميققاً مققا فعققل ، فيمنحققه اهلل أكتققافهم ، فيطتققل املطاتلققة    

ة فيبلغه أنهم قد قتلاا عامله فاج  ويس  الذرية فم ينول  حتى ين ل الشطر

ا النقاس إىل  إليهم فيطتلهم مطتلة ليس قتل احلرة إليها بشقء، فم ينولق  يقدع  

،والاالية لعلق بن أبق يالب صلااظ اهلل عليقه والق اءة   كتا  اهلل وسنة نبيه

قا  إليه رجقل مقن صقلب أبيقه وهقا مقن       من عدوه،حتى إذا بلا إىل الثعلبية 

،وأش عهم بطلبه ما خال صاحب هذا االمر فيطال   يا هذا أشد الناس ببدنه

ما تصن  ا فااهلل إن  لت فل الناس إجفال النعم أفبعهد من رسال اهلل صلى 

اهلل عليقه وآلققه أ   قاذا ا فيطققال املقاىل الققذ  وىل البيعقة   واهلل لتسققكو أو     

اهلل إن . فيطال ] له [ الطائم  اسقكِّ يقا فقالن إ  و    إلضربن الذ  فيه عيناك

معق عهداً من رسال اهلل هاظ لق يا  فالن العيبة أو ال نفيل قة، فيِّتيقه بهقا،    

فيطرؤه العهد مقن رسقال اهلل فيطقال جعلين اهلل فقداك أعوقين رأسق  أقبلقه        

                                                 
(1)

 .91ح  341ص  52. والبحار ج 61ص  2)تفسير العياشي( ج   
(1)

 .203ح  387ص  52)بحار األنوار( ج  
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فيعويققه رأسققه،فيطبل بققني عينيققه فققم يطققال جعلين اهلل فداك،جققدد لنققا بيعققة   

 في دد َم بيعة .

ا أنَّه احلسينع؛ وإمَّا رجقل هقا ق  آخقر؛ مقا     وهذا الذ  من صلب أبيه  إمَّ  

يعين فساد تاجه الكثا مقن الطيقاداظ العسقكرّية عنقد رهقار اإلمقا  بطيقة اهلل        

 اإلعظم احل َّة الطائم )عليه السال ( وأرواحنا له الفداء.

ومن الااض  أن تهديد املقاىل ققق أ   املسقمول عقن أخقذ البيعقة مقن النقاس           

لهما  املهدّ  عليه السال  قق للسيِّد املعرتض، فم يلب السيِّد هديد البيعقة،  

لداللققةمب واضققحةمب علققى شقق ع املعققرتض يف اإلمققا  احلن َّققة الطققائم أرواحنققا لققه      

هق فرع الش ع بإمامقة وواليقة    الفداء،وإال ملا ص َّ له يلب هديد البيعة الت

اإلما  احلن َّة الطائم )صلَّى اهلل عليه(؛ولا كان مستبصراً  طا  اإلمقا  احلن َّقة   

الطائم )أرواحنا له الفداء( قق كما هق احلال عنقد اليمقانّق رضقق اهلل عنقه ققق ملقا       

كان حباجٍة إىل يلب البيِّنقة مقن اإلمقا  الطقائم )عليقه السقال ( إلفبقاظ صقحة         

رفاته بطتل املخالفني الذين شهروا سيافهم ضده، بقل الروايقة واضقحة يف    تص

كشف العلَّة يف اعرتاض اَا ق احلسيين أو احلسين على فعل اإلما  عليقه  

السققال  بعققرض واليققة أمققا املققممنني علققّق )عليققه السققال ( علققى املخققالفني      

الفعل،فيولقب  وال اءة من أعدائه،فمن أبى قتله،فال ُيعَ قُب احلسقينع بهقذا    

البّينة من اإلما  احلن َّقة الطقائم عليقه السقال ، فينق   لقه املقاىل ققق القذ  يلقق           

البيعة قق مهدداً إياه بالطتل، لتفرسه فيه بِّنَّه مشكع   طا  اإلما  احلن َّقة الطقائم   
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عليه السال ،ولا كان تفرُس املاىل ةَا صحيٍ  قق من حيث كانه رنَّقاً؛إذ إّن  

ين من احل ِّ شيااً قق لكان على اإلما  احل َّة الطائم عليه السقال  أن  الظنَّ ال يغ

يردَّه وينكر عليه..ال أن يسكته؛فمَّ يشقرع اإلمقا  عليقه السقال  بإرهقار البّينقة       

الت هق عهد من رسال اهلل صلى اهلل عليه وآله بطتل كّل من ال يطبل بااليقة  

 .!ه( وال يت أ من عدوه..أما املممنني علّق )صلى اهلل عليه وأهل بيت

وهذا املعرتض الذ  عبَّرظ الرواية عنقه ققق بِّنقه مقن صقلب أبيقه ققق مقردد بقني           

كانه احلسيّن أو احلسقييّن؛ و  يثبقِّ بقدليٍل معتق  أنَّ اخلراسقانق مقن نسقل        

اإلما  احلسني عليقه السقال ،فلم نعثقر علقى روايقة واحقدة تشقا إىل حسقينية         

الشقيخ كامقل سقليمان علقى حسقينيته مقن دون دليقٍل         اخلراسانّق قق الذ  أصرَّ

معتٍ  قق فال ميكن، واحلال هذه، اجل   حبسينيِّته، فيتعيَّن كانه احلسيّن القذ   

يباي  اإلما  املهدّ  عليه السال  بعدما يولب البّينة منه حسبما جقاء يف روايقة   

دّ  عليقه  املفضل بن عمر؛وتطال الروايقة إنقه سقيولب البّينقة مقن اإلمقا  املهق       

السققال  لكققق يققر  أصققحابه فضققل اإلمققا  املهققدّ  عليققه السققال ، فيبايعققه        

وعسققكره إال أربعققني ألفققاً أصققحا  املصققاحف املعروفققان بال يديققة،فإنهم       

يطالان  ما هقذا إال سقحٌر عظيم؛فيخقتلط العسقكران فيطبقل اإلمقا  املهقد         

ا  ، فققال ، فققيعظهم ويققدعاهم فالفققة أيققليققه السققال  علققى الوائفققة املنحرفققةع

يققق دادون إال يغيانقققاً وكفقققراً ، فيقققِّمر بطتلقققهم فيطتلقققان مجيعقققاً،فم يطقققال     
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إلصحابه  ال تِّخذوا املصاحف، ودعاها تكان عليهم حسقرةً كمقا بقدلاها    

  . (1)وةاوها وحرفاها و  يعملاا  ا فيها 

ولا فرضنا صحة ما ورد يف رواية املفضل بن عمقر ققق مقن أن يلقب احلسقيّن        

ن اإلما  احل َّة الطائم )عليه السال ( لُير  أصحابه فضل اإلما  عليه البّينة م

السال  ليبايعاه قق فإن يلب البيِّنة بنفسها عالمة ضعف اليطني باإلمقا  احل َّقة   

الطققائم عليققه السققال ، ال سققّيما مقق  تققافر العالمققاظ السققابطة علققى رهققاره       

ر ،وتققاقظ الشققريف كالصققيحة الققت سيسققمعها كققلع مققن يف الشققرق والغ      

النائم،وتطعد الطائم، وخترج الفتاة من خدرها،ويلب البيِّنقة إلجقل تعريقف    

أصحابه على اإلما  عليقه السقال  ليسقِّ كافيقة يف صقحة البنقاء علقى حسقن         

اعتطاده باإلما  عليه السال  كمقا هقق حقال اليمقانق رضقق اهلل عنقه القذ           

نقه سقيولب البيِّنقة لقا      ترو لنا رواية واحدة ضعيفة قق فضالً عن صحيحة قق أ

أصحابه ال يديني أن اإلما  احلن َّة عليه السقال  هقا اإلمقا  املاعقاد يف أخبقار      

الشيعة وال يدية والعمرية،ما يعين أن اليمانق كان على بصاة من أمر مااله 

اإلمققا  احلن َّققة الطققائم عليققه السققال ، فلققيس حباجققٍة إىل يلققب البيِّنققة الظققاهرة  

صققاه،وخامته،ودرعه،وبردته،وعمامته،ومحاره،وبغلته،كهراوةالنّ ،وع

 . !وناقته،وديبه ال اق، ومصحف أما املممنني عليه السال ...

                                                 
(1)

 .25باب  16ـ  15ص  1ح  53)بحار األنوار( ج   
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ما جاء يف إل ا  الناصب من خوبة البيان جاء فيهقا    فقم     )الرواية الثانية(  

يسا باجلياش، حتى يصا إىل العراق والناس خلفه وأمامقه، علقى مطدمتقه    

عطيل، وعلقى سقاقته رجقل امسقه احلقارث ، فيلحطقه رجقل مقن         رجل امسه 

أوالد احلسن يف افين عشر ألف فارس، ويطال   يا ابن العقم أنقا أحق  منق      

ملهد   إنقق أنقا   بهذا اإلمر إلنق من ولد احلسن وها أك  من احلسني فيطال ا

هل عندك آية أو مع  ة أو عالمة ا فينظر املهد  إىل يا املهد ،فيطال له 

رة اهلل تعققاىل ويشققهد لققه اَققااء فيققامِ إليققه فيسققطط يف كفققه ، فينوقق  بطققد  يف

إلرض لقيس فيهقا مقاء فيخضقر     فم يغرس قضيباً يابساً يف بطعقة مقن ا  باإلمامة،

ذ جلماداً كقان يف اإلرض مقن الصقخر، فيفركقه بيقده ويع نقه       ويِّخويارق،

 تهى.ان (1)، فيطال احلسين  اإلمر ل ، فيسلم وتسلم جناده( ؛مثل الشم 

 احلسين حيآُّ السلطة ! اخلراساني      
ى تصا بااد  الطقرى يف  وتسا اجلياش حت ونظاها رواية عطد الدرر قال  

سققين يف افققين عشققر ألققف فققارس   ويلحطققه هنققاك ابققن عمققه احل هققدوء ورف ،

 .(2)  يا ابن عم أنا أح  بهذا اجليش من ..  فيطال

احلسققيّن للسققلوة،وإن حبَّققه  الروايققة شققبه مستفيضققة،والظاهر منهققا حققّب       

للسققلوة والطيققادة دعيققاه إىل يلققب البّينققة مققن اإلمققا  املهققدّ  عليققه السققال ،    

بعكققس اليمققانق فإنَّققه سققلَّم لهمققا  احلن َّققة الطققائم )أرواحنققا لققه الفققداء( بمققاَ    

                                                 
(1)

 .178ص  2الحائري في )إلزام الناصب( ج   
(2)

 . 90)عقد الدرر( ص  
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مققا دعققا أن يكققان أهققدى رايققة؛بل لققيس يف الرايققاظ   اإلمققار تسققليماً مولطاً،

 أهدى منه.

وهذه الروايةن ختالُف قق حبسب النظر الَبْدو  قق روايقةَ املفضقل بقن عمقر الدالقة       

علققى أنَّققه يلققب البّينققة مققن اإلمققا  احلن َّققة الطققائم )أرواحنققا لققه الفققداء( لققا    

أصحابه فضقل اإلمقا  املهقدّ  عليقه السقال ،إال أنَّقه ميكقن اجلمق  بينهقا وبقني           

البقققاين، والثانيقققة علقققى    معتققق ة املفضقققل بقققن عمقققر  حبمقققل اإلوىل علقققى    

الظاهر؛أ   أن باينه خالف راهره،أو أن واقعه كان يلب الرياسقة إىل أن  

أرهر له اإلما  املهدّ  عليقه السقال  املع ق ة فخضق  َقا، وإال كقان مصقاه        

 الطتل.

إىل يلب البيِّنة باعتبار أن  )رض  اللق  عنق (    إن عد  حاجة اليمانّق )إن قيل لنا(  

يبايُ  كلَّ علقاّ  خيقرج علقى السقلوان اجلقائر بالسقيف،بينما        املذهب ال يد 

أصحا  معسكر احلسقيّن اخلراسقانّق كلعهقم مقن الشقيعة إال أربعقان ألفقًا مقن         

ال يدية، فقال بقدَّ ققق واحلقال هقذه ققق مقن يلقب البّينقة حتقى يعرفقاه فيممنقاا بقه              

 .؟!ويبايعاه..

كره باإلمقا  عليقه السقال       إن جمرد يلب احلسين البيِّنقة ليقممن عسق   )اجلواب( 

كاٍف يف احلكم عليه وأصحابه بضعف إميانهم باالية اإلئمة الواهرين علقيهم  

السقققال ،ال سقققيَّما إذا محلنقققا مفهقققا  ال يديَّقققة علقققى املعتطقققد الفاسقققد القققذ   

سققيكانان عليققه مققن وجققا  تنصققيب ةققا املعصققا  ملطققا  الطيققادة وجعلققه يف  
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كمقا هقق حقال شقيعة واليقة الفطيقه        مصاف اإلئمة الواهرين عليهم السقال ؛ 

العامة يف عصرنا احلاضر املعتطدين بِّن والية الفطيه نفقُس واليقة اإلمقا  عليقه     

السققال ؛ فهققمالء ال خيتلفققان عققن الفرقققة ال يديققة بشقققٍء أبققداً سققاى االسققم   

والعناان، بينما الااق  واجلاهر واحقٌد،وها وجقا  االنطيقاد لغقا املعصقا       

 ..!يادة اإلمة،وياعته كواعة املعصا  عليه السال ..وجعله كاملعصا  يف ق

 إّن مفهقا  اإلمامقة عنقد ال يديقة هقا أْن يتصقّدى احلقاكم علنقاً         وبعبارة ُأخرى  

لطيققادة اإلمققة ورعايققة أنمارهققا وإصققالحها،وال يشققرتيان الققنصَّ اإلَققق يف    

 تنصيب اإلما ؛إذ إن تنصيب اإلما  عندهم يتم باختيار اإلمة وانتخابهقا مق   

كانه ها ياً خيرج بالسيف لتطايم االعاجاج؛وقد أخذ بهذا املفها  قق حال 

اإلمققا  واإلمامققة قققق أصققحا  نظريققة واليققة الفطيققه املولطققة،فال خيتلفققان عققن   

ال يدية ساى بِّمار ج ئية يفيفة ال تمفر على صحة التمس  بقاملفها  العقا    

 يبعققد أن يكققان لهمامققة عنققد ال يديققة،فهم وال يديققة مققن خانققٍة واحققدة؛ وال 

مصول  ال يديَّة ققق الاارد يف اإلخبار قق شامالً لكال الفريطني؛ ذل  إلن املقراد  

من مصول  ال يدية ها املعنى النعت واإلشارة إىل ذل  االعتطقاد املنحقرف،   

وال ُيققراد منققه املسققمَّان بال يدّيققة كاسققم علققم؛ فققاملهم هققا املعنققان ال العنققاان 

 فحسب .

  هق اآلتية  ال ختلا حطيطة اخلراسانّق من فالفة أماراخلراساني !ن حقيقة ابي  
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سيتبّنى اإلمامة بالتصّد  لالنمار واإلصال  العلين يبطاً إنَّه  )اإلمر اإلول(  

يف معارفققه  للمفهققا  السققائد يف املدرسققة ال يديَّققة،ما يققدلع علققى أنَّققه ضققعيفٌ    

 الفطهيَّة والعطديَّة.

غلاٌ  على أمره يف جيشقه حبيقث ال يطقدر علقى إقناعقه      نَّه م إ)اإلمر الثانق(  

 عليه السال .حبطيطة اإلما  املهد  

نَّققه صققحي  العطيققدة باإلمققا  احلن َّققة الطققائم )أرواحنققا لققه   إ )اإلمققر الثالققث(  

الفداء(،لكنَّه يداهن و امل وحيسقن الظقنَّ باملخقالفني علقى حسقا  العطيقدة       

 احلطَّة.

بعيققققدة يف حطِّققققه،إال أن أوجههققققا هققققا اإلول االحتمققققاالظ الثالفققققة ةققققا   

والثالث؛أ   أنَّه عارٌف باإلما  املهدّ  عليه السال  إال أنَّه ال مشقكلة عنقده   

باإلمقا  املهقدّ     ما يعين أن معرفتهمن املخالفني املنضاين يف صفاف جيشه؛

، ويشققهد للتققالق  سققوحية تطتصققر علققى التققالق دون التقق      عليققه السققال  

قال إمامنا الصقادق عليقه السقال    وهقا واهلِل يعلقم      الناقص عند اخلراسانق 

مققن أعققدائهم مققا جققاء يف    ويشققهد لعققد  ت يققه  أنَّققه املهد ،وأنَّققه ليعرفه.. ؛ 

الروايققاظ أنَّ همَّققه الطققدس..ذل  كلعققه يعوينققا صققارة كاملققة عققن أن الرجققل    

 وحدو  ،ومن دعاة التطريب بني املذاهب.

وبهققذه االحتمققاالظ قققق الققت ال بققدَّ أن ينوبقق  واحققٌد منهققا علققى احلسققينِّ           

اخلراسققانقِّ قققق دقق   بققِّن الرجققل ضققعيف اإلميققان،يف مطابققل اليمققانّق الطققا ع      
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اإلميان،حبيث ال يهادن وال  امل علقى حسقا  العطيقدة والتشقي ..إنَّه رجقل      

ه صقققبغة صقققاحل ال يتخوقققى حقققدوده العطائديقققة والشقققرعية،فال يتخقققذ لنفسققق 

اإلمامة،وال يعتطد بصقالحية الفطهقاء الكق ى القت يعتطقد بهقا الااليتيقان يف        

عصرنا احلاضر  إىل يا  الظهقار الشقريف؛ إلن ذلق  شقرك يف مطقا  اإلمامقة       

اخلاة بِّئمة اَدى )سال  اهلل عليهم(؛ فاخلروج من دائرة اإلمامقة اخلاصقة   

شر قق خالف االعتطاد الصحي  إىل أوس  منها قق حبيث يتعدَّى اإلئمة االفين ع

 فهققا  اإلمامققة اإلَية..والطققدر املتققيطن مققن روايققاظ تفضققيل اليمققانّق علققى   

اخلراسانقِّ قق وأنَّه أهدى راية،بل ليس يف الرايقاظ رايقة أهقدى منقه ققق ال خيلقا       

من واحٍد من تلكم االحتمقاالظ القت أشقرنا إليهقا آنفقًا؛واهلل العقا  حبطقائ         

 اإلمار .

 ا  وحلن !إشك   
يف كلمة  أهدى  الااردة يف الرواية الدالقة علقى صقيغة     وجه اإلشكال يكمن  

 أفعل التفضيل  ،إذ ربَّما ال تدل على نفق الفضل عقن اخلراسقانّق،بل ةايقة    

عليه ها أفضلية اليمانق على اخلراسانقِّ،إذ إن هناك فاضل وأفضل، ما تدل 

 !نه..فاخلراسانّق فاضل، بينما اليمانّق أفضل م

ينبغق لنققا اسققتعراض الروايققة جمققدداً ليكققان اإليققراد علققى اإلشققكال،وقبققل     

 ورد يفوهق اآلتققق رايققة  ققا سققاف نققارده علققى اإلشققكال،  الطققارا علققى د

أبققق بصققا عققن اإلمققا  أبققق جعفققر )سققال  اهلل عليققه( يف حققديث        صققحيحة
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 اآلتقق، ،والروايقة هقق   يقة اليمانق  يايل،أنه  ليس يف الرايقاظ أهقدى مقن را   

 واحقدٍ  شقهرٍ  يف سنة واحقدة ويف  واخلراسانّق واليمانّق خروج السفيانّق   قال

 كقلِّ  فيكقان البقِّس مقن    ب يتبق  بعضقه بعضقاً   ونظقا  كنظقا  اخلقر    واحٍد يف ياٍ 

هقق رايقة   ، وليس يف الراياظ أهدى مقن رايقة اليمقانقِّ   ،ويل ملن ناواهم،وجٍه

حقر  بيق  السقال  علقى      خقرج اليمقانقّ  فإذا ،صقاحبكم  هدى إلنقه يقدعا إىل  

وال ،هقدى  يته رايةنارفإن نهض إليه،فا وإذا خرج اليمانّق،مسلم كّلالناس و

، إلنقه يقدعا إىل   فها مقن أهقل النقار   ،فمن فعقل ،يلتقا  عليقه   أن ملسقلمٍ  حيلع

  .احل  وإىل يري 

ليس يف الراياظ أهقدى مقن   والشاهد يف الرواية ها قاله )سال  اهلل عليه(     

 .هق راية هدى  راية اليمانق

 ُ اٌ  رغ  ِ   لِّتَِّ ج   كلِِّل ا ىل    
وهنا ال ُبدَّ لنا من التعطيب على الرواية الشقريفة عسقانا نكشقف عقن بعقض         

النكاظ العلمية واللغاية املستْبوَنة يف صيغة   أفعل التفضقيل  الدالقة علقى أن    

 راية اليمانق أهدى راية،وها حنن نلخِّصها بالاجاه اآلتية 

  .أفعل التفضيل مسباقة بِّداة النفق)الاجه اإلول(   

؛ فطقط دون اخلراسقانقّ   بقه  فيد حصر اَدايقة ي،أهدى راية كاَن اليمانّقإن    

فيقد  ي وهقا مقا  بقِّداة النفقق  لقيس      ةفعل التفضيل  أهقدى  مسقباق  أ صيغة إلّن

ويمكقد هقذا الاجقه قالقه      صقر اَدايقة باليمقانقِّ دون ةاه،   احلصر؛ أ   ح



383 

 

هقق رايقاظ ضقالل؛ إذ إّن     هق راية هدى ؛  عنى أّن ما سااها من الرايقاظ  

 يقدعا إىل نصقرة   يقدعا إىل صقاحبكم ؛ أ      كما جقاء يف الروايقة  اليمانق،

ة الطائم املهد  )عليقه السقال (،وها مقا    ماالنا صاحب العصر وال مان احلن َّ

تظر )عليه السقال (، أو  نة امل َّإىل ماالنا احلن يفيد عد  دعاة الراية اخلراسانّية

وهقا   إليه ال تكقان خالصقة لقه وال قربقة إليقه )صقلااظ اهلل عليقه(        أن دعاتها

يدعا إىل نصرة اإلمقا  املعظَّقم    كاليمانقِّ إذ لا كان اخلراسانقع ؛الضالل بعينه

ِّ الرواية صرَّحِّ بذل ،وحيث إنَّها   تصرِّ  الطائم )سال  اهلل عليه( لكان

ذلق  علقى    دلَّأبق جعفر الباقر )سال  اهلل عليه(على البيقان، م  قدرة اإلما  

 املنتظقر  الطقائم  بطية اهلل اإلعظم ال يدعا إىل نصرة اإلما  احلن َّة أنَّ اخلراسانقَّ

 فتِّمَّْل. )صلى اهلل عليه(،

إنَّ صققيغة  أفعققل التفضققيل  يف روايققة أبققق بصا،تشققا إىل    ذلقق  تاضققي   

هكذا  ليس يف الراياظ،راية م  رايقة اليمقانق تشقاركه    ،وكِّنَّها استثناء مطدَّر

؛ يف اَداية والفضل ،فِّداة السلب  ليس  تسقلب عقن ةقا اليمقانّق الفضقل     

إلنه ال يدعا لهما  بطية اهلل اإلعظم )سقال  اهلل عليقه(،ذل  إلنَّ الفضقل ال    

إىل يققتم إال بالققدعاة إىل اإلمققا  بطيققة اهلل الطققائم )سققال  اهلل عليه(،فالققدعاة    

فالقدعاة إليقه تسقتل      اإلما  املهد  )سال  اهلل عليه( هقا امليق ان للتفاضقل،    

 إىل نصققرة اإلمققا  إفبققاظ الفضققيلة وإال فال،وحيققث إن اخلراسققانّق ال يققدعا    

 حيناقذٍ  ،فال معنقى االعتطقاد حب يتقه اإلَيقة   ف يضع،وحيث إنَّه احلن َّة الطائم
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مقن بقا  السقالبة بانتفقاء      بثّيقاً ،فيكان إفباُظ الفضقيلة لقه ع  إلفباظ الفضيلة له

املاضاع،إذ إن الفضيلة فرع االعتطاد املول  باإلما  بطية اهلل اإلعظم )سقال   

اهلل عليه(،فإذا انتفى االعتطاد والنصرة،انتفِّ ساعتاٍذ الفضقيلة..وبالتالق ال  

 تفاضل بينه وبني اليمانّق.

 أفعل التفضيل  عنى  فاعل . )الاجه الثانق(  

صيغة  أفعل  وإْن دلِّ علقى وصقف املاصقاف ب يقادٍة علقى ةقاه،إال       إن    

  ُيطَصقُد بقه تفضقيٌل     أنَّها تفيد التخصيص والتعيني إذا جاءظ  عنقى  فاعقل   

 كمقا لقا  بل كان املفّضل خمصاة بالفضل دون ةاه،على املفضَّل بالفضل،

  ،أان ةاهمققا،إذا   يكققن يف الطققا  صققادقال يققدان أصققدقا الطققا    قيققل 

،ومن هقققذا الطبيقققل قالنا  رايقققة اليمقققانق أهقققدى ان يف الطقققا أنهمقققا الصقققادق

نه،إلنققه أهققدى النققاس،فال هققاد  معققه،بل هققا الرايققاظ  إذ ال رايققة أهققدى م

خمصاة باَداية دون ةاه؛وما يمكعقد ذلق  هقا ذكقر اجلهقة املختصقة بهقذا        

 الاصف الذ  ها اليمانق.

ةاه،يلغققققق الفضققققل عققققن تفضققققيل اليمققققانق علققققى  )الاجققققه الثالققققث(   

اخلراسققانّق،وذل  لاجققاد أداة السققلب  لققيس  يف الروايققة،ولا كانققِّ رايققة     

 جعفقر )سقال  اهلل عليقه(    بقاخلراسانق تشايره يف الفضل،لكان نصَّ اإلما  أ

،فكقان مققن املناسقب أن يققِّتق اللفقظ  ققا يققراه    دلع علققى ذل تق  بطرينقة واضققحة 

ل،وحيث   يِِّظ بلفٍظ يدلع على اإلما  سيِّد الكال  أن هناك فاضل ومفضا
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 وجققاد فاضققل يف مطابققل أفضققلية اليمققانق،يتعيَّن أن يكققان تفضققيله لليمققانق   

 خمصاصاً به دون اخلراسانّق.

  التعليل الاارد يف الرواية ككانقه  رايقة هقدى  و أنقه يقدعا      )الاجه الراب (  

أن يلتقا   إىل صاحبكم  و ليس يف الراياظ راية أهقدى منقه  و الحيقلع ملسقلٍم     

رايقة اخلراسقانّق    لشقديد علقى  يطضق إبداء التحقرب الاققائق والقتحفظ ا   ،عليه 

منابعققة  بسققبب عققد  خلاصققه لهمققا  املهققدّ  )سققال  اهلل عليه(،ويشققهد لققه  

بطالقه معرتضقاً    اخلراسانق لهما  املهد  )سال  اهلل عليه( على قيقادة اجلقيش  

حققق ع بهقققذا اجلقققيش   يا ابقققن عقققم أنقققا أعلقققى اإلمقققا  املهقققد  عليقققه السقققال  

 مققا أشققارظ إليققه روايققة عطققد الققدرر الققت أشققرنا إليهققا يف فطققرة  ،وهامنقق .. 

،ما يعين أن اخلراسانّق لقيس مرضقياً ،فقال    حيبع السلوة   اخلراسانّق احلسيّن

باليمقانق   الفضقيلة جمال قق حيناٍذ قق للحكقم عليقه بالفاضقلية،وبالتالق تنحصقر     

 بال منابع؛ فتدبر.

 ارمراساُعث ج تِّع ارِ    ار    
  اخلققالة علققى   لطققد أصققرَّ الشققيخ كامققل سققليمان يف كتابققه يققا  ارِاا ات   

و  نعثققر علققى روايققٍة واحققدة تققدعم مققدَّعاه؛بل اعتمققد حسققينية اخلراسققانّق،

الً اإلخبقار الدالقة علقى خقروج احلسقيّن      على م يٍج من احلشقا والتلفيق  مقموِّ   

اسانّق احلسييّن من إيران؛ كما أنَّه صقرف  واليمانق احلسيين من الشرق باخلر

اإلخبققار اخلاصققة خبققروج اإلمققا  املهققد ِّ )أرواحنققا لققه الفققداء( إىل احلسققيينِّ      
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مسققتخدماً التِّويققل العطلققق املخققالف لظققااهر النصققاة الشققيعية   اخلراسانّق،

الصرحية يف ألفارها يف كان اخلراسانق حسيّن النسقب؛ وهقا حنقن نسقتعرض     

طقال بعقد   فتلفيطه فقمَّ نعطعقب عليقه بإمجقال وتركنقا التفصقيل إىل جمقال آخقر؛         

استعراضقققه لروايقققاظ اخلراسقققانّق القققااردة عقققن أمقققا املقققممنني علقققّق )عليقققه  

روج رجقٍل مقن   (   ورو  عنه عليه السال  يف هايقة اخلراسقانّق  وخ  السال 

ولد احلسني بن علّق ،ورهار الدجال خيرج باملشقرق مقن س سقتان،ورهار    

و  خيرج رجقٌل مقن ولقد احلسقني مقن املشقرق،لا اسقتطبلته اجلبقال          السفيانق  

 َقدمها واختققذ فيهقا يريطققاً  ، فقم قققال   فقم تكققرر هقذا املعنققى يف قالقه عليققه      

السال  املفصَّل   تطبل راياظ من شرقق اإلرض ةُا معلمة ققق أ  ةقا  يق ة    

برماب وفنية قق ليس بطوقن وال كتقان وال حريقر، خمتمقة يف رؤوس الطنقا خبقاد       

السّيد اإلك ، يساقها رجل من آل حممد قق أ  احلسييّن قق يقا  توقا باملشقرق    

تهقا مقن القدعاة إىل إمقا      أ  تعقرف ةاي .ياجد رحيها باملغر  كاملس  اإلبفقر 

  .( 1)العدل املنتظر...

فققم قققال يف ماضققٍ  آخققر حمرِّفققاً لفظققة احلسققين إىل احلسققيين   وخيققرج إليققه       

املهققد ع، فيطفققان بققني العسققكرين، فيطققال احلسققيينع  إن كنققِّ املهققدّ  فققِّين  

  .(2)هراوة رسال اهلل وخامته وبردته ودرعه الفاضل...

                                                 
(1)

 هجري. 1425الطبعة الحادية عشر  646)يوم الخالص( الشيخ كامل سليمان ص  
(2)

 .653)يوم الخالص( ص  
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دعقااه حقال النسققب    أربق  روايققاظ يثبقِّ بهقا    ىلطد اعتمقد علق  احلاصقل       

 وهما اآلتيان ،احلسييّن للخراسانّق

 وخققروج رجققٍل مققن ولققد احلسققني بققن علققّق ،ورهققار      )الروايققة اإلوىل(   

 الدجال خيرج باملشرق من س ستان،ورهار السفيانق  .

 خيقرج رجقٌل مقن ولقد احلسقني مقن املشقرق،لا اسقتطبلته          )الرواية الثانيقة(    

 َدمها واختذ فيها يريطاً  . اجلبال

مقة ققق أ  ةقا    تطبقل رايقاظ مقن شقرقق اإلرض ةقُا معلَّ        )الرواية الثالثة(  

 ي ة برماب وفنية ققق لقيس بطوقن وال كتقان وال حريقر، خمتمقة يف رؤوس الطنقا        

خباد السّيد اإلك ، يسقاقها رجقل مقن آل حممقد ققق أ  احلسقييّن ققق يقا  توقا          

باملغر  كاملس  اإلبفر.أ  تعرف ةايتها من الدعاة إىل  باملشرق ياجد رحيها

 إما  العدل املنتظر.. .

وخيققرج إليققه املهققد ع، فيطفققان بققني العسققكرين، فيطققال    )الروايقة الرابعققة(   

احلسققيينع  إن كنققِّ املهققدّ  فققِّين هققراوة رسققال اهلل وخامتققه وبردتققه ودرعققه   

 الفاضل... .

  رد عليه باآلتقان     

 الققت أشققار إليهققا الشققيخ كامققل سققليمان هققق خاصققة   الروايققة اإلوىلإن       

،بنقاءل علقى أن اليمقانقَّ مقن ذريقة      باليمانق فطط باعتبار أن خروجه مقن احملتا  

؛و ا يميقد ذلق   إن الروايقة املقذكارة     اإلما  سّيد الشهداء )سال  اهلل عليه(
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رهار اإلما  بطية  يف سياق تعداد املعصا  عليه السال  للعالماظ احملتامة قبل

طققا  بيققان العالمققاظ ةققا   م وليسققِّ يف، َّققة الطققائم )صققلى اهلل عليه( اهلل احلن

والرواية يايلة قق هق مرفاعة ابن عبقاس عقن القن ِّ اإلعظقم صقلى      احملتامة،

اهلل عليه وآله يف حديث املعراج ققق نطتوقف منهقا التقالق   وخقروج رجقل مقن        

ج باملشقرق مقن س سقتان،ورهار    ولد احلسني بن علق،ورهار الدجال خيقر 

 . (1)السفيانق 

إنَّ خققروج الققدجال والسققفيانق مققن احملتا ،وكققذل  خققروج اليمققانّق؛وال      

عالقة للخراسانقِّ يف ماضاع العالماظ احملتامة؛فالرواية قق إذاً قق يف مطا  بيان 

العالماظ احملتامة والت منها خروج اليمانق من املشرق؛ أ   اليمن ولقيس  

 .إيران

   خيرج رجل من ولد احلسني مقن املشقرق،لا اسقتطبلته    وأمَّا الرواية الثانية   

اجلبققال َققدمها.. ، فهققق روايققة عاميققة،ولا سققلعمنا بصققحة صققدورها مققن        

املعصا  عليه السال ، فال داللة فيها على أن هذا الرجل ها اخلراسانق؛ بل 

باعتبقار أنَّقه ققا   يف    هق واضحة يف كانه اإلما  املهدّ  )صلااظ اهلل عليه(، 

خروجه،ولا استطبلته اجلبال َدها كما ها صري  اإلخبار اإلنخقرى، وهقذا   

الاصف ال يص ع انوباققه علقى اخلراسقانق؛ وذلق  إلنَّقه سقاف ينكسقر أمقا          

السققفيانق يف العققراق وبققالد الشققا ، بققل صققري  اإلخبققار أنَّققه لققن يققتمكن مققن   

                                                 
(1)

 .11ح  68ص  51)بحار األنوار( ج  
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لسقققفيانية،وبالتالق كيقققف يكقققان اخلقققروج إىل بقققالد الشقققا  لطقققاة السقققيورة ا 

اخلراسانق ذا قاة وبوش ولا استطبل اجلبال َقدها كمقا يف الروايقة، يف حقني     

أنه لن يطدر على صدِّ السقفيانق مقن بعقض منقاي  العقراق، فضقالً عقن بقالد         

فالرواية ال تنوب  على اخلراسانق أصقالً، بقل هقق خاصقة باإلمقا        ؟!الشا ..

 استطبلته اجلبال َدمها وجعلها رميماً. املهدّ  عليه السال  الذ  لا

   تطبل راياظ من شرقّق اإلرض ةا معلمقة....  فقال   وأمَّا الرواية الثالثة    

داللة فيها أيضاً علقى أنهقا خاصقة باخلراسقانّق؛وذل  إلن وصقفها بِّوصقاٍف       

إع ابية ككانها ةا معلمة بطون وال كتان وال حرير...داللة واضحة علقى  

باإلمققا  املهققد  عليققه السققال  ال سققّيما أنهققا خمتامققة خبققاد السققّيد  أنهققا خاصققة 

اإلك  وها رسال اهلل قق كما يف رواية املفضل بن عمر الت أشرنا إليها سقابطاً  

قق ولقيس املقراد بقه اخلراسقانق أو اخلمقيين كمقا ذهقب إليقه عامقة كّتقا  واليقة            

 الفطيه..!.

ملهد ع، فيطفان بني العسقكرين، فيطقال     وخيرج إليه اوأمَّا الرواية الرابعة    

احلسققيينع  إن كنققِّ املهققدّ  فققِّين هققراوة رسققال اهلل وخامتققه وبردتققه ودرعققه   

الفاضققل.. ،فهق روايققة أنخققرى للمحققدِّث اجمللسققق عققن الشققيخ حسققن بققن       

سليمان يف منتخب الصائر،بإسناده عن أبيه عن احلسني بقن محدان..وسقاق   

ن عمقر مق  تغقيا بقبعض ألفارقه؛ ففقق       احلديث بنفس سند روايقة املفضقل بق   

روايققة املفضققل ياجد احلسققين  بينمققا يف روايققة احلسققن بققن سققلمان ياجققد         
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لفظ احلسني عليه السال  ؛ فهما رواية واحدة يف داللتها وسندها؛ والغريب 

أن اجمللسققق جعلققهما روايققة واحققدة مقق  إقققراره أنهمققا روايتان،جققاعالً روايققة   

حبمقل رهقار    (1)ضل،من هنا قا  بتِّويل الثانيةالشيخ سليمان نفس رواية املف

اإلما  احلسني عليه السال  قق قبقل وققِّ رهقاره يف الرجعقة بعقد وفقاة ماالنقا        

اإلما  الطائم )أرواحنا له الفداء( قق على أن رهقاره بعقد الطقائم، إذ كقل بيعقة      

اإلمققا  احلسققني  قبلقه ضققالله؛ ولكققنَّ تِّويلققه فاسققٌد؛ إذ كيقف يسققتطيم رهققارُ  

قبققل أوان رهققاره ويف جيشققه أربعققة آالف مققن أصققحا       اهلل عليققه( )سققال 

وهققل ياجققد يف جققيش اإلمققا      ؟!املصققاحف واملسققا  املعققروفني بال يديققة..   

احلسني عليه السال  رجاٌل من ال يدية خيرجان معقه مقن الطبقار ليشقاركاا يف     

؛إذ ال خيقرج مق    !كقال فقم كقال     ؟!معارك اإلما  احل ة الطائم عليه السقال .. 

اإلما  احلسني عليه السال  إال املخلصان القذين استشقهدوا معقه يف كقربالء،     

كما أن اإلما  احلسني عليه السال  ال يكر إىل الدنيا إال يف يا  دنا الافقاة مقن   

 إمامنا احل ة الطائم أرواحنا له الفداء...  

لطد حرَّف الشيخ كامل سليمان رواية الشقيخ سقليمان صقاحب    واخلالصة   

البصائر، فبدَّل لفظة  احلسني  إىل لفظة  احلسييّن ؛وذل  إلن نسقخة   خمتصر

                                                 
(1)

. رواية الشيخ حسن بن سلمان عن البصائر؛ وراجـع روايـة املفضـل 37ـ  36ص  53)حبار األنوار( ج  
 .36إىل ص  1يف ص 
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خمتصر البصائر للشيخ سليمان قق الت اعتمدها قق ليس فيها لفظة  احلسقييّن ؛  

 فيها لفظة  احلسني عليه السال  . بل

والصققحي  أنَّققه احلسققينع،ولفظة  احلسققني  اشققتباه مققن النسققاخ أو الققرواة؛       

ن يكان الااقف بني العسكرين هما اإلما  املهقدّ  عليقه السقال     فاملتعيَّن ها أ

ء فيهقققا لفقققظ  احلسقققيّن  وهقققق واحلسقققيّن كمقققا يف روايقققة املفضقققل حيقققث جقققا

فيخرج احلسينع فيطال  إْن كنَِّ مهد َّ  آل حممد فقِّين هقراوة جقّدك    هكذا  

 رسال اهلل.... .

لسقال  بكنيقة  ابقن    ويمكد ما قلنا إن احلسين خيايقب اإلمقا  املهقدّ  عليقه ا      

العم  كما ورد يف روايقة عطقد القدرر القت أشقرنا إليهقا سقابطاً، وهقق كنيقة ال          

تول  على من كان حسييّن النسب،باعتبار أن اخلراسانق ها من ذرية اإلما  

احلسن اجملتبى )سال  اهلل عليه(، وأن اإلما  الطائم )سال  اهلل عليه( من ذرية 

ليقه(،فلا كقان اخلراسقانق حسقيين النسقب،لكان      اإلما  احلسني )سال  اهلل ع

،أو أن خيايبه بيا  يا من املناسب أن خيايبه باإلنخاة باعتبارهما من جدو واحد

ابققن جققد  أو يققا ابققن أبققق ، اللققهم إال أن يكققان اخلراسققانق مققن ذريققة جعفققر 

الويقار )عليققه السقال ( فيصقق ع حيناقٍذ مناداتققه بيقا   ابققن العم ،ولكنقه منتققٍف      

اإلخبقار العديقدة الدالقة علققى أن اخلراسقانق مقن ذريقة اإلئمقة اإليهققار        حبكقم  

، نعم ورد يف رواية النعمانق أن اخلراسانق من نسل سّيدنا )سال  اهلل عليهم(

 يقا  :لقه القن ع اإلعظقم صقلى اهلل عليقه وآلقه       ققال  حيث جعفر الويار عليه السال 
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 كققا  فقققال: اللقق  ! رسققول يققا بلقق   قققال: أخبققرك؟ أال أبشققرك؟ أال جعيققر 

 مققققن هققققو القققققائم إلقققق  يققققدفعها الققققذي أ  فققققأخبر   آ يققققاً عنققققدي جبرئّقققق 

،ووجه اجلم  بني رواية النعمقانق وبطيقة اإلخبقار     .(1).هو؟ من أتدري ذريت 

حسيّن من ناحية أنمه أو جداظ أنمه،فها حسقين  مقن    ها أن يكان اخلراسانقع

 يرف واحد.

واهلل هقا حسقينع النسقب ولقيس حسقينيَّاً؛     ن اخلراسانقَّ  إو ا تطدَّ  يتض      

 العا  بِّسراره. 

   أنَّ جنققاَدهققاالققذ  لفعطققه احملققرِّف فققارس الفطيققه   وأّمققا الاصققُف التَّاسققُ 

 ،هذه الدعاى كاذبقة،ودونها أيضقاً خقْر ن    لهماِ  املهد ِّ ماالاناليمانقِّ 

 الطَتاِد،وفسادها واض  من جهتني 

للشَّققٍء هقا حقب  آلفقاِرِه ومتعلَّطاِتقِه؛ فِّنقَِّ إذا        إنَّ احلقبَّ  )اجلهة اإلوىل(

قاَل الشَّقاعُر واِصقفاً    أفٍر يتَِّصُل بِه وينتسُب إليِه،أحَببَِّ إنساناً فإنَّ َ  بع كلَّ 

 جمناَن ليلى العذ  قبََّل عَتباِظ دياِر ليلى وآفاِر أقداِمها 

 أُمققرع علققى الققديار ديققار ليلققى    
 

 ذا اجلققققدار وذا اجلققققداراانقبِّققققُل  
 

 وما حبع القدِّياِر َشقَغفَن قلق    
 

 ولكْن حقبع َمقن سقكَن القدِّيارَ     
 

ق مۡلَّإِنَّ وإنَّ املنِحبَّ ملَن أحبَّ ُمويقٌ  لقُه وُمحقب  إلحبَّائقِه لطالقِه تعقاىل        
َّٱَّلل  َّ م  ِۡك  ِِۡ ُ  ِِنََّي  ِ َّفَٱَِّ  َ ِ  َنَّٱَّلل  ِ نت ۡمََّت  َّ   ٣١... ك  ۡؤِمَنَٰمت  ۡؤِمن م َنََّوٱلۡم  َوٱلۡم 

                                                 
(1)

من العالمات التي تكون قبل قيام القائم عليه السالم، الطبعة األولى قم  14باب  255ص الغيبة للنعماني   

 هجري1424المشرفة عام 
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ُۡض  َّ ۡوِّلَآء ََّب
َ
ۡمَّأ ه  ُۡض  نَ مرَََِّّب ََّوَيۡنَهمۡ َنََّعمِنَّٱلۡم  ِِ و ر  ُۡ وَنَّبِمٱلَۡم ر  ل 

ۡ
فلقم   ٧١..يَمأ

قائقد حق   واليقة الفطيقه     نلمس شخصقّيًا ققق كمقا بطيَّقِة إخقاانق املقممننَي ققق أنَّ        

؛بل ما نراُه هقا العكقُس، إذ   املهد ِّوأعااَنِه حيّباننا لكاِننا ماالنَي لهماِ  

وال نميِّقققُد   كرهاننقققا إلنَّنقققا لسقققنا علقققى ُخوقققى واليقققِتهم امل عامقققة      إنَُّهقققم ي

مشاريَعُهم..واإلهمع مقن ذلقَ    نلَْحقْظ كاَنقُه وجنقاَدُه مقتعلِّطنَي ذاكَّ التَّعلُّقِ         

ضقرار  ققاالً وفعقالً، بقل   نلحقظ إال اإلذيقة واإل      العظيِم باإلماِ  املهقد ِّ 

الثَّارِة االَق بعيَم ،وال يكفان عنه حّتى ي بكلِّ مااٍل لهما  احلن َّة املنتظر

 ألعطققاه العسققل  َمققا يف لبنققاَن، فَمققن أعلققَن والَءهُ   اإليرانيَّققِة ووكيلققه العققا   

وإال فليقاين نفسقه للصقلب أو اَتق  والطقذف أو      ؛وأيعماه املنَّ والسلاى

 .!!الس ...

إنَّ املنااالةَ تطتضقق   !!..جناَدُه ماالاَن لهماِ  املهد ِّ نَّأبعَد هذا ُيطاُل إ

يف حقديِث   كلِّ َمن واالُه وخذالَن كلِّ َمن خَذلَُه،لطاِل رسقاِل اهللِ  ةَنصَر

 خذلَق ُ  مَقن  وأخقذل  عقادا ُ   مَقن  وعقادِ  واال ُ مَقن  والِ اللهُقمَّ  "الغديِر املنَتقااتر  

مققن أمثققاِل هققذِه املفققاهيِم يف أفعققاِل  ؛ ولسققنا نققرى شققيااً  "  صققرَ ُ مَققن وأ صققر

 .!!وأقااِل جناِد ال َّعيِم نصر اهلل..

لهمقاِ    املاعقاد  ليَس َفمَّةَ ما يدلع على والء جناِد اليمقانقِّ  )اجلهة الثانية(

؛بقققل وَرَد يف بعقققِض اإلخبقققاِر أنَّ ألافقققاً مقققنُهم يقققدعاَن البرتيقققةَ     املهقققد ِّ

سققيخرجاَن علققى اإلمققاِ  الصَّققاِحِب )صققلااظ اهلل عليققه( يف العققراِق،وهم       
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يامقذاكَ مققن جنققاِد اليمققانقِّ واخلراسققانقِّ الطققايننَي يف الكافققِة وِجااِرها...بققل  

ا اليمانقع باخلصاِة، وما ه الثَّابُِّ بالنعصاِة أنَّ املاالق احلطيطقَّ لهماِ 

ِه دوَن ِدراَيقٍة أو  دوَنُه يبطى جمرَد نصقٍا مقِّجاٍر يتَِّبقُ  بعيَمقُه يف كقلِّ مقا يقِّمرُه بق        

أن أكثققر جنققاد اخلراسققانق هققم مققن   أسققاٍس صققحي ؛ويبدو مققن النصققاة   

،فهققم وإن كققاناا  الَيمققانقِّ عنققَد رهققاِر اإلمققا ِ  جنققادال يدية،فضققالً عققن 

بقِّةلِبِهم مقن    ،إال أنَّهقم مقاِ  املعظَّقم احلن َّقة بقن احلسقن     َن لهيمميِّقد رقاهراً  

ققق باجقاِ     حبسقب أنصقاَم االعتطاديقة    ققق ك يديَّقةٍ   الفرقة ال يدية القت تعتطقد  

مقن   ...فتكاُن مبايعُتُهم لُه(1)مبايعِة كلِّ فايمقو خيرُج على السَّالينِي بالسَّيِف

ليَس مقن بقاِ    ،وبا  اعتطادهم باجا  مبايعقة كقّل فقايمق خقرج بالسقيف     

اإلماميَّقةن   فَتَرِض الوَّاعِة حبسِب انصاِلنا االعتطادية حنقن معشقر  احملبَِّة لُه كإماٍ  ُم

  ،فالفرق واض  عند أهل البصائر.اإلفنى عشريَّةَ

 سانقِّ حسب دعاىمانقِّ ماالياً للخُلرا  وها كاُن اليوأّما الاصُف العاِشُر

احملرِّف،حيقققث ربقققط بقققني نصقققرة اليمقققانّق للخراسقققانّق وبقققني والء اليمقققانّق    

للخراسانق، ف عل اإلول تابعاً للثانق م  أن اإلمر خالف ذل ؛ إلن نصقرة  

اليمققانق للخراسققانّق أعققمع مققن أن تكققاَن مققااالةً للخراسققانقِّ،بل هققق نصققرةمب   

نقةن اليمقانّق للخراسقانّق ال تقالب      ولشقيعته يف العراق،فإعا  لهما  املهدّ  

 مااالة اإلول للثانق وتبعيته له.

                                                 
(1)

من المشهور بعد استالم الخميني للسلطة في إيران، قدم إليه وفد كبير من فقهاء وعلماء الزيدية لمبايعته،   

 وبالفعل قد بايعوه وصفقوا على يده بوجوب نصرته..!!
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لطد دلَّ اخلُ  على أنَّ اليمانقَّ ُيعقنُي اخلراسقانقَّ لقدْحِر    :عن كلِّ لل وبالغض    

السعفيانقِّ من العراِق،وليَس من لبناَن كما أراَد أن يصاَِّر احملقرُِّف للسقذج مقن    

املااالِة كما أشرنا، وعلى فَرِض وجاد مالبَمة بنَي الشيعة،واإلعانةن أعمع من 

اإلعانِة واملااالِة، فال يعين ذل َ بالضَّرورِة كاَن اخلراسقانّق أفضقَل،إلننا ققد    

 بيَّنا سابطاً أنَّ رايةَ اليمانقَّ أهدى رايٍة يف عاِ  الظُّهاِر الشريف.

 اهقٍد مطبقاَل    ليَس كلع صاحِب رايٍة  دوحاً، كما ليَس كقلع مُ واخلالصُة

ََّء َدَمَّ العمِل، فالِعْبَرةن يف التَّطقاى، ققاَل تعقاىل      َّٱۡبمَ ۡ
َ
َِمأ ََّعلَمۡيِهۡمََّن ۞َوٱَّۡمل 

َباَّق ۡرَبان َّ َّإِۡاَّقَر  ِ ۡقت لَن مَكَّۖٗبِٱۡۡلَق 
َ
ََّۡل ََ ِ ۡلَِّمَنَّٱٓأۡلَخرَِّقَما َتَق َحِدهَِماََّولَۡمَّي 

َ
ِ َِلَِّمۡنَّأ اََّفت ق 

َّٱَّلل  َّ ِ ممل  َّإِن َممماََّيَتَق ََ ت قِممَيَّقَمما ََّمممَعَّ..  (1) ، ٢٧َِّمممَنَّٱلۡم  َ َّٱَّلل  ن 
َ
ممٓ  َّْأ َوٱۡعلَم 

ت قِممميََّ ١٩٤ (2) ،ََََََََّّّّّّّّٱلۡم  ِمممب  ََّي  َ َّٱَّلل  َّفَمممِِن  ۡهمممِد ِۦََّوٱت مممَّلَلَٰ َُ ِ َّب ۡوَيَٰ
َ
بَمممََٰٰۚ ََّممممۡنَّأ

ت قِممميََّ ۡتََََّّّّ.. ٧٦ (3) ،ٱلۡم  ِعمممد 
 
َّأ  و 

َ
ََّوٱۡۡل مممَمََََٰٰٰت  مممَهاَّٱلس   َ ََّعۡر ََّّوََجن مممةإ

ت قِيََّ َّ.. ١٣٣ (4) ،لِۡلم  َِمة  ََّوٱۡلَََٰٰقِ َِمادِ ۖۦِٗ َِّممۡنَِّع َِّي  رِث َهاََّمنَّيََشآء   َوََّّلِل 
َ
َّٱۡۡل إِن 

                                                 

 ( سورة املائدة.1)
 ( سورة البقرة.2)
 ( سورة آل عمران.3)
 ( سورة آل عمران.4)
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ت قِمممَيَّ  (1) ،َّ ١٢٨لِۡلم  َّإَِّل  و  ََّعمممد  مممضإ ُۡ ۡمَِّۡلَ مممه  ُۡض  ٓء َّيَۡ َمئِممم ََِّۢب ِخمممَل 
َ
ٱۡۡل

ت قِيََّ َّ ٦٧(2) ،ٱلۡم 
َ
َّأ ت قَِيَِِّفََّمَقامإ َّٱلۡم  َّإِن  ٥١ََِّّمي  ي  ن  َّوَع  َٰت   . (3) ٥٢ِِفََّجن 

الرَّايقاِظ والتََّشقدعِق باجِلهقاِد والنَّْصقِر      حبْمقلِ  ولقيسَ  قق يف التَّطقاى  قق إذاً فالِعْبَرةن

والسِّياَدِة واملنااالِة للُخراسقانقِّ ومقا شقابَه ذلق َ...فَمن   يكنقْن تطّيقًا بالعطيقدة        

جلهاِدِه ونْصِرِه ومااالِتِه وعلِمقِه وَيماِنيَِّتقِه   الصحيحِة والعمل الصاحل فال قيَمةَ 

أو عاِمِليَِّتققِه...والفاُب والنَّ ققاُ  والفققالُ  إنَّمققا يكققان بققالتَّطاى،فال تغققرَّنَّكنُم     

الشِّقققعاراُظ،وال يُغقققرَّنكنم ينوَنقققُتُهم بعبقققاراِظ اجلهقققاِد؛ فقققإنَّ جهقققاَد العقققدوِّ   

ن   يكنققن ُم اِهققداً لنفسققِه عققِن   أصققغُر،وجهاُد الققنَّفِس بققالتَّطاى أكققُ ...فمَ  

فهقا ال حمالقة مقن     الشَّهااِظ والغضِب لغا اهلل تعاىل والعقرتة الوقاهرة  

 ُجْنِد إبليَس حتى لا كاَن من أعظَِم املن اِهديَن للعدوِّ...!.

  العالمة الثامنة عشرة

 ، وانطال  دمش .السفيانق عدو اإلما 

 اهار شبار ،ها ل اإلطااي ل ُ  يانق  ذكر احملّرُف يف هذه العالمقة بقِّن السقف   
و إِ   هرو   نم ج ٌ  طهٌم رع س ل ا  ا  اُنالت   ا ر   اداع ونائا  سا ل  
 ِّتاااار ألطر  ااااا  إساااارائتر رنبااااق ار اااااتاُعو  ثبااااي ُااااا هه داخاااار ساااا ل ا  ار اااارا  

                                                 

 ( سورة األعراف.1)
 ( سورة الزخرف.2)
 ( سورة الدخان.3)
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 األحلدن  ربِااانو  ااا خر ش ااااق إرااِ ار ِاااا رنِّاام ُاا لة رااع ارِّ  ِااِ ألابااا   ااار 
ر إرِ ار را  رتنإر  ت ِ  اار اربتاي   ا خر إراِ ربِاان رنإاا  اربتي ل ُ ُم   خ

ارِِّاا       اصرام رع ىبر  اطار    اغلق  ااَّر  اِهم اا  شا اهم  ودساهمو 
 رع  ُِاف جةاله رِبار  اطلار  شإاراق رل ات ِ راع ار ارا  ابا    خباال ،ها ل اإلطااي 

 .ِّن   ل ُ   ن ار ثتر و   ا اإلاةا  وق   ب   ارإهتَّ رِّرجلِ اراه ل ار

 التلفي  الاارد يف هذه العالمة من أربِ  جهاٍظ 

 إن السفيانق خيرج من ساريا قق وعلقى وجقه التحديقد مقن     (اجلهة اإلوىل)

الااد  اليابس قق بفعل انطالٍ  عسكر و يطا  به السفيانّق وأنصاره يف اجليش 

 السار .

احل اب إلباد   إن قااظ السفيانّق تدخل املدينة املنارة يف(اجلهة الثانية)

 .فارٍة فيها إلتباع أهل البيِّ

 إن قااظ السفيانّق العسكريَّة تدخل إىل لبنان إلجقل قتقال   (اجلهة الثالثة)

و اصرهم يف جبقل عامقل ويشقغله شقاةل عقنهم       نن حبسب تعباه  قق اجملاهدين

 وها قاتهم وبِّسهم.

 إنَّ السققفيانق عميققل أماكققّق وإسققرائيلّق يطققا  بققانطال  (اجلهققة الرابعققة)

 عسكر و يف ساريا ويصب  حاكماً عليها. 
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 نورد على هذه اجلهات باآلتي:
 إن  ديده خلروج السفيانق من الااد  اليقابس  اإليراد على اجلهة اإلوىل

يف ساريا بفعل انطال  عسكرّ  على النظقا  السياسقق احلقاكم يف سقاريا       

علققى ذكققره أ ع خققٍ  علققى وجققه اإليققالق، بققل عامققة اإلخبققار الشققيعّية   يققِِّظ

واإلشعرّية متفطة على أن خروج السفيانّق امللعان إنَّما يكان بسبب اجتياحقه  

لألراضق السقارية عق  احلقدود اإلردنيقة القت يطق  فيهقا القااد  اليقابس مقن           

بشكٍل كامل بعقد   ناحية درعا السارية، فيطتحم البالد السارية ليسيور عليها

قضققققائه علقققققى حققققركت اإلبطققققق  واإلصققققهب املتطقققققاتلتني علققققى احلكقققققم     

السار ،فاستيالء السفيانقع على احلكم إنَّما يكان بتحركه من خارج ساريا 

وليس من داخلها بسبب انطالٍ  عسكرّ  كما ي عم احملّرُف الضال،والظاهر 

ااِتققِه يف الققااد  أنَّ أصققَل خروجققه سققيكان مققن فلسققوني، وسققيكاُن همعققُ  ق 

السقارية املشقرتكة؛وذل  ملقا جقاء يف اإلخبقار        ققق  اليابس على احلدود اإلردنية

بِّنه يسيور على الكار اخلمس وهق  دمش ، فلسقوني، اإلردن، محقص،   

 حلب.

      نم ار اد  ارتاو   
وقََ  اخلالُف يف  ديِد الااد  اليابس على وجاٍه  إمَّا أْن يكاَن يف جديدة 

الطريبققة مققن دمشقق  علققى احلققدود السققارّية قققق اللبنانيققة، وإّمققا أنققه يف      يققاباس

فلسوني كما يشا إىل ذل  خُ  املفضل بقن عمقر املقرو  عقن ماالنقا اإلمقا        
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يف الرحيان الراب  من اجل ء الثانق من   إلق ا    املعظَّم الصادق بن حممد

 الناصب  ،وإّما أنه يط  ما بني اإلردن وساريا. 

ملتعيَّن ها االحتماُل الثانق بسبب الطرينقة الروائيقة القت حددتقه     واإلرج  ا

بفلسوني؛ حسبما جاء يف رواية  خمتصر بصائر الدرجاظ   و  حبقار اإلنقاار     

يف  و  إل ا  الناصب   عن املفضقل بقن عمقر عقن إمامنقا املعظَّقم الصقادق       

 مقققن  صقققائح  صقققاح  للمغقققر    الشقققم  د ققق   فقققإذا بيانقققه لكقققال النقققداَءين     

 نننن  أ   صقاحبكم السقفيانق   نننن  ربُّكقم  ظهقر  ققد  اخل ئق   معشقر  يا مغربها:

 بقققن يَيقققد ولقققد مقققن األمقققوي عنبسقققة بقققن عثمقققا  هقققو فلسقققنني أر  مقققن

، وعند فتضقلوا...   علّ  تخاليوا وال تهتدوا فبايعو  الل  لعنهم معاوية

بقدَّ مققن  ال املبنيَّقة علقى االحتمقال العطلقق،     دوران اإلمقر بقني الروايقة والدرايقة    

 تطديم الرواية على الدراية.

  لققيس يف اإلخبقار مقا يققدل علقى أنَّ السققفيانقَّ    اإليقراد علقى اجلهققة الثانيقة   

يف املدينققة  يققدخل إىل احل ققاب إلجققل إبققاد فققارٍة إلتبققاع أهققل البيققِّ 

املنارة؛ بل إنَّ سبب دخاله إليها إنَّما يرج  إىل الطضاء علقى اإلمقا  املهقدّ     

ا فداه( وأعاانه حيث يبعث شقيٍش جقراٍر للطضقاء علقى  قرك      املنتظر )أرواحن

اإلما  املهدّ  )أرواحنا فداه(، وبوبيعة احلقال سقاف يقدخل املدينقة لالنتطقا       

؛ إلن االنتطا  ديدنه وس يته اإلمايَّة،وال يدخل من شيعة اإلما  املهد 

 ننن  قق حسبما ادَّعقى امل ّيقف   إلجل إباد فارة شيعية لشيعة أهل البيِّ
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بقققل إن اإلخبقققار الشقققريفة أوصقققِّ الشقققيعة بعقققد  التحقققرك عنقققد خقققروج        

السفيانق،كما أوصِّ شيعة املدينة قق على وجه اخلصاة قق بهرو  الرجقال  

منها وبطاء النساء فيها، إلنه لن يتعّرض َنَّ بساء بإذن اهلل تعقاىل، وبالتقالق   

ه الفشقل القذري    فإن أ َّ  رك عسكر و يطا  به الشيعة يف املدينة سقيكان مُلق  

 والطتققل املريقق  للرجققال، ومققن يتخلققف عققن وصققية أئمتنققا الوققاهرين  

يكان بذل  مقن املت قاوبين حلقدودهم وأوامقرهم وهقا مقن اَقالكني، وأ ع        

سقتكان نطمقةً    فضيلٍة لثارٍة ال تناُل رضا أهل بيِّ العصقمة والوهقارة  

 .!!؟ذكر..على الشيعة وإهالكاً إلنفسهم من دون جدوى أو أية فائدة ُت

باإلضافة إىل أن دخاله للمدينة له سبب آخر يضقاُف إىل مقا ذكرنقا؛ وهقا     

بسط نفاذه على البالد احل ابية،ووقاع حرٍ  بينه وبني العباسيني احلاكمني 

 يف تل  البالد،وأنه سينتصر عليهم، وبذل  تكان نهايتهم على يديه.

مققا أشققار إليققه هققذا    لققيس يف أخبارنققا الشققريفةاإليققراد علققى اجلهققة الثالثققة

امل ّيققف قققق وهققا قتققال السققفيانق إلهققالق جبققل عامققل ومققن فققمَّ انشققغاله عققنهم  

لطققاتهم وبِّسققهم قققق بققل دل اخلققُ  علققى أنَّ السققفيانقَّ ينطققاد لققه أهققل الشققا  إال 

ياائف من املطيمني على احل ِّ، يعصمهم اهللن تعاىل من اخلروج معه؛ وعقد   

 بالضرورة قاتهم وبوشقهم،بل لعقلَّ بقادهم    االنطياد إىل السفيانّق ال يعين

بسبب ضقعفهم النفسقق والعسقكر ، أو  بسقبب عملقهم بالتطّيقة، أو بسقبب        

وعّيهم لألخبار الناهية عن الاققاف باجقه ققاة السقفيانّق العاتيقة، ومقن أيقن        
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    العاقل فضالً عقن املقممن بقِّن الطقاة العسقكرية للحق   سقتبطى إىل يقا          

فِّ  بِّن سال  احلق   سقيبطى إىل أبقد اآلبقدين مقن دون      الظهار حتى ج   املل

حيقاربهم  النظر إىل العاامل اإلَية الت تتدخل لصاحل املممنني املاالني القذين  

فضققققالً عققققن اإلباعققققد مققققن نااصققققب الشققققيعة الظققققاملان مققققن ذو  الطربى،

 !!واملخالفني..

 أين شيعة جبل عامل من إقامة احلق !
الرواية أكدَّظ على مفها    املطيمني على احلقّ      نَّ إط ارا  إرِ طا انا َّي 

وأين هذا من أةلب الشيعة العاِمليني اليقا  البعيقدين مقن احلق ِّ واحملقاربني لقه       

وللصققققادع بققققه،ونعين بققققاحلّ   نصققققرة العطيققققدة املتمثلققققة بققققالاالء إلهققققل   

وال اءة من أعدائهم،وها ما   نلحظقه يف ققاى اإلمقر الااقق       البيِّ

 لبنان قق  باجٍه عاٍ  ويف جبل عامل باجه خقاٍة ققق إذ إنَّهقم يطفقان     الشيعّية يف

علققى الثغققر الققذ  فيققه إبلققيس وجنققاده مققن املخققالفني املنققافحني إلجلققهم          

واملضققحني يف سققبيلهم يطققاتلان أصققحا  العطيققدة الصققحيحة بِّهققل البيققِّ       

ن وال اءة من أعدائهم.. ومثة نفثاظ يف صدر  لا حبِّ بها لطيل عين إنين  َّ

يعبد الافن،وأمتثل هنا بطال إمامنا املعظَّم الس اد صلااظ اهلل عليقه يف شقعٍر   

 منساٍ  إليه، فطال 

 إّنق إلكتم مقن علمقق جقااهره   
 

 كيال يرى احل َّ ذو جهٍل فيفتتنقا  
 

 وقد تطد  يف هذا أبا حسقن إىل 
 

 احلسقققني ووصقققى قبلقققه احلسقققنا  
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 يا رّ  جاهر علٍم لقا أبقا  بقه   
 

 احل َّ ذو جهٍل فيفتتنقا كيال يرى  
 

 والستحل رجاٌل مسلمان دمق
 

 لطيققل لققق أنققِّ  ققن يعبققد الافنققا  
 

وحنقققن نقققذكعر احملقققرَِّف وَمقققْن يتملققق  َقققم بقققِّن سقققادة اَقققدى ومصقققابي     

ال سيَّما قائد السفينة يف بماننا هذا ماالنا اإلما  املعظَّم احلن َّة  الدجى

 ت  بسيفه البتار كّل منقاف  وكقذا    الطائم )أرواحنا لرتا  مطدمه الفداء( سي

 ن ينتحل التشي  وها يف الااق  عباسق  أو أما  ، فطد جاء عن ماالنا أمقا  

املممنني وسّيد املاحقدين علقق  صقلى اهلل عليقه وآلقه مقا يكشقف هقذه احلطيطقة          

لكقم عنقد ا ثق ث    معّرضاً بالبغاة يقا  اجلمقل      الت أشرنا إليها، فطال
مننعكم مساجد الل  أ  تصلوا فّها وال مننعكم اليق  مقا   خصال  ال 

كا قق  أيققديكم مقق  أيققدينا وال  بققدمكم بحققر  حتقق  تبققدمو ا بقق  وأشققهد   
 لقد أخبر   النب  الصقاد  عقن القروح األمقني عقن ر  العقاملني أ ق  ال       

 اللقق  جعقق  إال القّامققة يققو  إلقق  كثققرت أو قلَّقق  فرقققة مققنكم علّنققا يخققر 

 مققن اجملاهققدين وأفضقق  جهققادكم اجلهققاد أفضقق   وإ أيققدينا  علقق  حتيهققا

وكققل مققن سققار علققى در  عائشققة  " قتلتمققو  مققن الشققهدا، وأفضقق  ققتلكم 

وأنصارها من نااصب الشقيعة وبرتيتهقا يلحطقه احلكقم املقذكار؛ إلنقه أخوقر        

على التشي  من اخلاارج والبغاة يا  اجلمل،وها مقا أكدتقه لنقا أخبقار أئمتنقا      

سن بن علّق اخل اب قال  مسعِّ اإلمقا   ، ففق صحيحة احلالواهرين

 فتنقة  أشقد  هو من البّ  أه  مودتنا ينتح  ممن إ " يطال  الرضا
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 ومعققاداة أعقدائنا  مبقواالة فطلقِّ   ققاذاا قققال   الققدجال   مقن  شقّعتنا  علق  

 فلقققم األمقققر وأشقققتب  بالباطققق  احلققق  أخقققتلط كقققذل  كقققا  إذا إ ققق  أولّائنقققا 

. ويف صققحيحة ابققن فضققال عققن أبققق املغققرا،عن   "منققاف  مققن مقق من يعققرف

 أحقدٌ  ومقا  أمسقّنا  لققد " قال   أبا عبد اهلل [ اإلما ]عنبسة قال  قال 
 ."مودتنا ينتح  ممن لنا أعد 

ويف صحيحة ابن أبق دران قال  مسعِّ أبا احلسن )عليه السال ( يطقال     

مقققن عقققاد  شقققّعتنا فققققد عادا قققا ومقققن واالهقققم فققققد واال قققا؛أل هم منقققا         
خلققوا مققن طّنتنققا  مققن أحققبهم فهققو منققا  ومققن أبغضققهم فلققّ  منققا..   
إل  أ  قال: من رد علّهم فقد رد عل  الل   ومن طعقن علقّهم فققد    
طعقققن علققق  اللققق   أل هقققم عبقققاد اللققق  حققققاً  وأولّقققام  صقققدقاً  واللققق  وإ        
أحققدهم لّشققي  فقق  مثقق  ربّعققة ومضققر فّشققيع  اللقق  فققّهم لكرامتقق          

 عل  الل  عَ وج   .

ويدَّعق مادتهم وهقا يف   أرلم  ن ينتحل التشي  إلهل البيِّفمن 

الاقققققِّ نفسققققه يهتقققق  حرمققققة أوليققققائهم حب ققققة الاحققققدة ورّة صققققفاف   

املسقققلمني،حتى لقققا كقققان ذلققق  علقققى حسقققا  عطيقققدتنا باإلئمقققة الوقققاهرين  

!؛وهل أنَّ الاحدة بني احلّ  والبايل أصٌل من أصقال القدين حيكقم    ؟

والكفر..ا!؛ نعم، لطد أصبحِّ كذل  عنقد مقن     على منكرها باالرتداد 

 .!!يتذوق يعم فطه آل حممَّد و  يرتِا من معني عطيدتهم الواهرة..
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وها ها الشيخ عبد اإلما قبالن نائب رئيس اجمللقس الشقيعق اإلعلقى ققد     

انتفخِّ أوداجه يف حمفل دار الفتاى السنيَّة يف باوظ يف مناسبة مقيالد القن    

هققق يعلققن فيققه والءه وحمبتققه إلعمققدة السققطيفة، ناعتققاً   1436لعققا   حممَّققد

الكارهني َم بِّنهم أوالد حرا ، وقد نال إع قا  اجلميق  مقن برتيقة شقيعيَّة      

ونااصب أشعرّية...ذل  كلعه  إلجل الاحدة اإلسالميَّة الت اعت هقا الشقيخ   

 قبالن عالمة التاحيد..!.

وسيضقققحان ،السفيانق أبعقققد هقققذا كلعقققه يطقققال إنَّ الشقققيعة سقققيطفان ضقققدَّ

 بِّنفسققهم مققن أجققل إعققالء كلمققة احلقق  املتمثلققة بِّهققل بيققِّ حممققد          

فيدحضان البايل املتمثل بِّعمدة السطيفة الذين لاالهم ملا كان ملعاوية وبين 

انمّية نصيب مقن احلكقم يف بقالد الشقا ... إنهقا الاحقدة القت همق  بقني احلق            

 والبايل على حسا  العطيدة والتشري ...!!.

  ليس مثة رواية تدل علقى مقا أشقار إليقه امللفق       اجلهة الرابعة يراد علىاإل

يشقه؛ بقل   من أن السفيانق ينطلب على النظا  السار  من داخقل صقفاف ج  

ه وأنَّ خروجصفاف اجليش السار ، يف جلع اإلخبار تنفق انضااء السفيانق

خروجققه  إىل أنَّ سققابطاً إِققا يكققان مققن خارجها،وقققد أشققرنا )لعنققه اهلل تعققاىل(

 سيكان من فلسوني وليس من داخل ساريا.
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 خإاي ارب  ه  
 ققا تطققدَّ  يتضقق  لكققلِّ متبصققٍر باحلطققائ  واملعققارف اإلَيققة جهققل وكققذ    

امللفعقق  احملسققا  علققى حالققة ح بيققة لبنانيققة تريققد هققيا العالمققاظ الشققريفة        

والعباد من دون النظقر  ملصلحتها السياسيَّة ابتغاء احلوا  بالرتؤس على البالد 

إىل ما ساتبه هذا الكذ  من آفار سقلبيَّة علقى واقعهقم القدنيا  واإلنخقرو       

 ،  حبقل الكقذ  قصقا      ومثة َمَثٌل حكيٌم يف اإلمثال اللبنانية يطال  !!معاً...

وبالفعل رهر كقذبهم خقالل حبثنقا التحليلقق الطقائم علقى الشقااهد والطقرائن         

ينكرها إال كلع مكقابٍر وجمقاٍف للحق ِّ واحلطيطقة،      والضاابط والطااعد الت ال

علقيهم حتقى     َّةَنكان قد ألطينا احلن فإنناوإن أنكروا احل َّ الذ  سرحناه َم،

َّۖٗفَلَمۡ ََّشمآَءَّ  َّة عند اهلل تعاىل  ال يكان َم ُح َّٱۡلَلَٰلَِغمة  مة  ق مۡلَّفَلِل مهَِّٱۡۡل ج 
َۡجَُِمميََّ

َ
ۡمَّأ َٰك  ممَدَّ.. ١٤٩ (1) لََهممَدى ُۡ ممُۢةََّب ج  َِّح  َّٱَّلل  مم َنَّلِلن مماِ َّلََعَ َّيَك  ِِلَممَل 

                                                 

 ( سورة األنعام.1)
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ِل َّ ََّدَرَ َٰمت  (1) َّ ١٦٥... ٱلر س  َّفَۡرَفمع  َّقَۡ ِمهۦِن َٰ
َٰهِيَمَّلََعَ ت َنآََّء َتۡيَنََٰهآَّإِبَۡر ج  ََّوَِّۡلَكَّح 

ََّعلِيمرَّ ََّرب َكََّحِ يم  َُّّۗإِن  نَّن َشآء   . (2) ٨٣م 

مقن   الشقريف  الكتَّاِ  يف عالمقاظ الظهقار  وقد أرهرنا أيضاً إفالَس بعِض 

ذو  الصيِّ املشهار،إذ ر َّ مشهاٍر ال أساس له، وما وق  فيقه هقمالء مقن    

ستيعابهم لطااعد اجلم  الّصقناعق،أو  اللبس واخلبط واللبط يرج  إىل عد  ا

أو ملققداهنتهم ملققن حيبققان وبققه يِّنسققان، ضققاربني عققرض اجلققدار  جلهلققهم بققه،

وما صقنيفهم حقال معقارف الظهقار الشقريف،     وت عنصر التطاى يف دراسقتهم 

تكتنفه بعض عالماظ الظهار الشريف من إمجال وإبهقا  يف بعقض اإلحيقان    

 تققاج إىل تققدبٍر دقيققٍ  وتِّمققٍل عميقق  لتفسققاها علققى حنققٍا منققتظم علققى ضققاء  

وها ما   نلحظه واإلنصالية والفطهية والعطديَّة،الطااعد والضاابط الرجالية 

يف عالمققاظ الظهققار املطققدَّس مققن هققااة العلمققاء ةققا   عنققد أةلققب مققن كتققب  

املختصققني يف شققمون العطيققدة وفطققه العالمققاظ االسققتداللق املتعلقق  بالعطيققدة   

املهدويَّققة )علققى صققاحبها آالف السققال  والتحيققة(، فصققار املققمرخ واَققاو     

يتواول على فطه الظهار الشريف ةا آبٍه  ا ستمول إليقه نتقائج كتابتقه حقال     

لظهار من آفار سياة نتي ة فهمه اخلايِ يف تفسا العالمقة ودورهقا   عالماظ ا

وكيفيققة التعامققل معهققا كمققا تريققد الطااعققد الصققادرة عققن أهققل بيققِّ العصققمة   

                                                 

 ( سورة النساء.1)
 ( سورة األنعام.2)
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مطتصقرين بقالرّد علقى    ا نبهنا إليه يف حبثنقا التحليلق، ، وها موالوهارة

بعققِض الشققبهاظ الوارئققة علققى سققاحتنا الشققيعية اللبنانيققة، و  نتوققرق إىل       

لشبهاظ اإلنخرى الت نفثها كّتا  عراقيان وإيرانيان وةاهم  قن كتبقاا يف   ا

السققاة املهدويققة )علققى صققاحبها آالف السققال  والتحيققة(؛ وذلقق  لكثرتهققا     

وعد  تافر الاقِّ الكايف لنا لهيراد عليها بسبب الشقااةل العلميَّقة اإلنخقرى    

ِّنه، لقذا نسقِّل البقار     الت تفضَّل بها علينا مال  املل  تبارك امسه وجلَّ ش

سبحانه أن يافطنا إلكمال حبافنقا النطضقية علقى تلق  الشقبهاظ القت ال خيلقا        

واهلل تعقاىل هقا    منها كتاٌ  تناول قضايا الظهار الشريف يف عصرنا احلاضقر.. 

 واحلمد هلل رّ  العاملني. عليه تاكلِّ وإليه اننيب، حس ،

 

 يا قاِئَم آِل حممَّد أغثنا

 

 

 حرره األحقر عبد اإلمام املهدي                                                                                                                    
 حممَّد مجيل محُّود العاملي                                                                                                                                                           

 هجري ـ  1437ذي القعدة عام  5بتاريخ  -بريوت                                                                                                                                                               
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 املصادر واملراجع

 ارنرآن ار ر م. .1

أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليا؛ ط دار الكتب   حص   ار ارعه .2
 هـ . 1388اإلسالمية طهران/ عام

أبو منصور أمحد بن علي الطربسي؛ ط مطبعة النعمان/ النجف األشرف  اٌجإِااه .3
 هـ . 1386عام

 هـ . 1401حممد بن احلسن الطوسي؛ ط مؤسسة الوفاء/ بريوت عام األطارعه .4
 هـ . 1414أبو عبد اهلل العكربي املفيد؛ ط: دار املفيد/ بريوت عام اٌخإةاره .5
: أبو جعفر الطوسي تصحيح وتعليق اخإتال ط ررِ اررىا  ارِّ ر ل ورىا  ار  ع .6

لرجائي، نشر مؤسسة أهل املعلم الثالث مريداماد اإلسرت آبادي، حتقيق السيد مهدي ا
 هـ . 1404البيت إلحياء الرتاث/ قم

 هـ . 1400أبو جعفر الصدوق؛ ط: دار األعلمي/ بريوت/ عام األطارعه .7
أبو جعفر الصدوق؛ ط دار الكتب اإلسالمية/ إيران  إكِّا  ار     اِّاي ارِ ِِّه .8

 هـ . 1395عام
ل محُّود العاملي؛ طبعة أبو علي حممد مجي  وهِ ارِّ اد رع  ر  طَّاِّر  لِّاف وغ اده .9

 هـ . 1432ثانية/ دار احملجة البيضاء/ بريوت عام
 هـ .1414أبو عبد اهلل العكربي املفيد؛ ط دار املفيد/ بريوت عام اإلل اده .10
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َِّر اِ ا ارِ ررىق ار ر فُه .11 َِِّ ارغائ  ل  الشيخ علي  إرلاي ارِاص  رع إُبا  ار ح
 م. 1977هـ  1397األعلمي/ بريوت عام اليزدي احلائري؛ الطبعة الرابعة: مؤسسة

 هـ ؛ ط دار التعارف/ بريوت. 1371حمسن األمني العاملي املتويف   تان ار ت ِه .12
 : فارس الفقيه/ ط دار العلم للطباعة والنشر ُي ارن رع  ةر اراه ل .13
ناصر مكارم الشريازي؛ ط مؤسسة البعثة/ بريوت  األطثر رع اا تر كإات اِ ارِِّل ه .14

 هـ . 1413عام
أبو علّي حممد مجيل  :إر اي ارا    رع  بهِ ال  ج  ِّر ودّي كلث ي ل لتها ار اليُ .15

هـ  1423محود العاملي؛ طبعة ثانية، مركز العرتة الطاهرة للدراسات والبحوث/ بريوت عام
. 
 هـ . 1415عز الدين ابن األثري؛ ط دار الكتب العلمية/ بريوت عام   حس  ارغاوِه .16
أمحد بن حممد بن الصديق؛ ط مطبعة   ِ ن ط  كالي او  خل  نهإوراا ار ام ارِّ .17

 الرتقي/ دمشق.

حممد باقر اجمللسي؛  و ال األُ ال ارِاط ِ ر حلل  خبال األئِِّ األ هال  لتهم ار اليه .18
 هـ . 1403طبعة مؤسسة الوفاء/ بريوت عام

مصطفى آل السّيد حيدر الكاظمي/ حتقيق: داوود املري صابري؛ ط  و الة اإلساليه .19
 هـ . 1410مؤسسة البعثة/ طهران؛ قسم الدراسات اإلسالمية عام

عالء الدين علي بن حسام  اربراان رع  الطا  طه   آخر ارلطان ل لتق ار اليُه .20
 الدين الشهري باملتقي اهلندي مطبعة اخليام/ قم.
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أبو جعفر حممد بن احلسن بن فروخ الشهري بالّصفار؛ ط مؤسسة  وةائر ار لىا ه .21
 هـ . 1404األعلمي/ طهران

حممد باقر الصدر؛ ط مؤسسة الغدير/  و   ج   اإلطاي ارِّه ّ   لتق ار اليه .22
 هـ . 1417بريوت

طبع وحتقيق  ارإا تر ارِِّ  ت رإلطاي ارِّ اّم ار    ار   ر  ل لتق ار اليُه .23
 هـ/ املطبعة مهر. 1409ملعظم احلجة القائم املهدّي )عليه السالم( قم عام مدرسة اإلمام ا

 هـ . 1410حتقيق حممد الكاظم؛ ط طهران عام اا تر ررا  و  إورااتم ار  رعه .24
 هـ . 1411أبو احلسن علي بن إبراهيم؛ ط دار السرور/ بريوت عام اا تر ارنِّعه .25
لشهري بالفيض الكاشاين؛ ط مؤسسة حممد بن حمسن ابن الشاه مرتضى ا اا تر ارةارعه .26

 هـ. 1399األعلمي بريوت عام
 هـ . 1393حممد حسني الطبطبائي؛ ط مؤسسة األعلمي/ بريوت عام اا تر ارِّتلانه .27
 1383عبد علي بن مجعة العروسي احلويزي؛ ط املطبعة العلمية/ قم اا تر ُ ل ارثنلت ه .28

 هـ .
اش السلمي؛ ط: مؤسسة األعلمي أبو النصر حممد بن مسعود بن عيَّ  اا تر ار تا عه .29

 هـ .1411بريوت عام
حممد جواد مغنية العاملي؛ الطبعة الثالثة: دار العلم للماليني/ بريوت  اا تر ار ا فه .30

 م. 1981عام
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أبو جعفر الطوسي؛ طبعة أوىل: مكتب اإلعالم اإلسالمي/ إيران  اا تر ارإبتانه .31
 هـ . حتقيق وتصحيح أمحد قصري العاملي. 1409عام

أبو علي الفضل بن احلسن بن الفضل الطربسي؛ طبعة أوىل: دار  اا تر طِِّم اربتانه .32
 هـ. 1418الكتب العلمية/ بريوت عام

هـ  1352عبد اهلل املامقاين؛ ط: املطبعة املرتضوية/ النجف األشرف عام اِنت  ارِّنا ه .33
 طبع حجري

 عة الثانية/ بريوت: حممد صادق الصدر؛ ط: دار التعارف/ الطباال   طا و   اراه ل .34
 .اِبَّا  ُ سإرداط  .35

حيدر اآلملي؛ نشر فارسي شركت انتشارات علمي  ىاطم األسرال  طِبم األُ اله .36
 وفرهنكي

 هـ، دار الكتب العلمية/ بريوت. 911جالل الدين السيوطي املتويف  ار ا   رلاإا ىه .37
 م بريوت. 1998حممد حسني فضل اهلل؛ طبعة ثالثة ُالُِ آٌل ط درِ  ى اته .38

هـ؛ ط مؤسسة النور/ بريوت  573قطب الدين الراوندي املتوىف عام ارمرائج  ارِرائ ه .39
 هـ . 1411عام

 هـ . 1403أبوجعفر الصدوق، ط مجاعة املدرسني يف قم عام ارمةا ه .40
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حليدرية/ النجف حسن بن يوسف بن علي بن مطهر احللي؛ مطبعة ا خالصِ اررىا ه .41
 االشرف/ طبعة ثانية

حممد جواد مغنية العاملي؛ ط دار العلم املاليني/ الطبعة  ارمِّتِع  ار  رِ اإلسالطتِه .42
 م. 1979األوىل بريوت عام

جعفر مرتضى العاملي؛ الطبعة اخلامسة، نشر املركز  دلاسِ رع  الطا  اراه له .43
 هـ. والطبعة الرابعة اإللكرتونية. 1432اإلسالمي للدراسات/ بريوت عام

هـ ؛ ط  358أبو جعفر حممد بن جرير بن رستم الطربي املتوىف عام دٌئر اإلطاطِه .44
 هـ . 1408مؤسسة األعلمي للمطبوعات/ بريوت عام

هـ  328عفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليا الرازي املتوىف عامأبو ج ل ضِ ار ارعه .45
 ق. 1362؛ ط دار الكتب اإلسالمية/ طهران عام

هـ بريوت دار  1420مهدي الفتالوي؛ الطبعة األوىل عام لا ا  اره ى  ار ال ه .46
 الرسول األكرم.

ي؛ الطبعة األوىل هاشم معروف احلسا العامل سترة األئِِّ اإلُِع   ر ل لتق ار اليُه .47
 هـ؛ نشر دار الشريف الرضي/ قم. 1409عام
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أبو علي حممد مجيل محُّود العاملي؛   بهِ إرناف ارِّ ة ي ُا ق رع ارإهل ِ  دج هاه .48
م، نشر مركز العرتة الطاهرة للدراسات والبحوث/  2003ه ،  1424الطبعة األوىل عام 

 بريوت.

و  طِتم ارها ِّع اربةر  ارِّ ر ل واو  س  أ  ه ط ِّ  و  س  الطبقات الكربى .49
 لعلمية بريوت.اا و دال ار إ  ا 1410ارَب ِ األ رِ  اي

 -هـ  1423جعفر مرتضى العاملي؛ الطبعة األوىل عام ،الطِ  ي كلث ي  لتها ار اليه .50
 م ، ط: املركز اإلسالمي للدراسات/ بريوت. 2003

م ، مؤسسة  2009 -هـ  1430طبعة األوىل عامكمال احليدري؛ ال   لم ارِّ ة يه .51
 التاريخ العريب/ بريوت.

أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني ابن بابويه   ت ن  خبال اإلطاي اررضا  لتق ار اليه .52
هـ ، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات/  381القمي املعروف بالصدوق املتوىف عام

 م. 1984هـ  1404الطبعة األوىل عام
 هـ . 1408أبو جعفر الصدوق؛ ط: مؤسسة األعلمي/ بريوت عام  رائمه لر ار .53
يوسف بن ُيىي املقدسي؛ طبعة أوىل عام   ن  ار لل رع  خبال ارِِّإار  لتق ار اليه .54

 هـ مكتبة عامل الفكر يف القاهرة. 1399 –م  1979
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 علي كوراين العاملي؛ الطبعة السابعة، دار احملجة البيضاء/ بريوت.  ةر اراه له .55

 هـ . 1403حممد بن إبراهيم النعماين؛ ط مؤسسة األعلمي/ بريوت عام  ارغتبِه .56
 هـ . 1385أبو جعفر الطوسي؛ ط مكتبة نينوى/ طهران عام  ارغتبِه .57
ؤمنني علي )عليه السالم( حممد صادق الصدر؛ ط مكتبة اإلمام أمري امل ارغتبِ ار برىه .58

 العامة/ أصفهان، إيران.

حممد مجيل محود العاملي؛ الطبعة الرابعة عام  ارا ائ  اربهتِ رع  ر   نائ  اإلطاطتِه .59
 هـ مؤسسة األعلمي للمطبوعات/ بريوت. 1431

هـ ؛ حتقيق الدكتور سهيل زكار، ط دار  229نعيم بن محاد املروزي املتويف عام  اراإ ه .60
 هـ . 1414الفكر بريوت عام 

حممد سند؛ تقدمي وحتقيق الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي  رنق  الئم اراه له .61
)عليه السالم(/ النجف األشرف/ الناشر: دليلنا، املطبعة نقارش، الطبعة األوىل عام 

 هـ . 1425
هـ ، توزيع دار  664رضي الدين علي بن موسى آل طاووس املتويف عام  رال  ار ائره .62

 الكتاب اإلسالمي/ بريوت.
علي بن حممد بن أمحد  اراة   ارِّهِِّ رع ط ررِ  ج ا  األئِِّ ل لتهم ار اليُه .63

ضواء عام هـ ، الطبعة الثانية، دار األ 855املالكي املكي الشهري بابن الصباغ املتويف عام 
 هـ بريوت. 1409
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مجال الدين احلسن بن يوسف بن علي بن  ك ف ارِّراد رع  ر  اِر   اٌ إناده .64
هـ ، ط مؤسسة األعلمي للمطبوعات عام  726املطهر املشتهر بالعالمة احللي املتويف عام 

 م. 1979 -هـ  1399
يوسف بن املطهر احلسن بن ك ف ارتنت  رع ر ائر  طتر ارَِّّطِت  ل لتق ار اليُه  .65

 هـ طهران. 1411احللي الطبعة األوىل عام 
عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين اهلندي؛ ط مؤسسة الرسالة/ بريوت  كِل ار ِّا ه .66

 م. 1989هـ  1409عام 
أبو القاسم علي بن  كاا ِ اٌُر رع ارِ   لِ األئِِّ اإلُِع   ر ل لتهم ار اليُه .67

 1401رازي من علماء القرن الرابع؛ مطبعة اخليام/ قم عام حممد بن علي اخلزاز القمي ال
 هـ .

أبو احلسن علي بن عيسى بن أيب  ك ف ارغِِّ رع ط ررِ األئِِّ ل لتهم ار اليُه .68
 هـ بريوت. 1401الفتح األربلي؛ ط دار الكتاب اإلسالمي عام 

هـ ،  368أبو القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمي املتويف عام  كاطر ارل الا ه .69
 هـ ، دار السرور، بريوت. 1418الطبعة األوىل عام 

أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور األفريقي املصري؛ الطبعة  ر ان ار رته .70
 م. 1994الثالثة دار صادر بريوت عام 
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 شهاب الدين احلموي الرومي البغدادي، ط صادر بريوت، بال تاريخ. ط ِم اربل انه .71
تأليف ونشر مؤسسة املعارف  ِم  جاد   اإلطاي ارِّه   ل لتق ار اليُهط  .72

 هـ . 1411اإلسالمية، حتت إشراف علي الكوراين. الطبعة األوىل عام 
علي الكوراين العاملي،  ارِّ ِم ارِّ ض  ع ألجاد   اإلطاي ارِّه   ل لتق ار اليُه .73

 هـ. 1426الطبعة األوىل عام 
حممد علي  ،ه ل اإلطاي ارِّه   ل لتق ار اليُهطائإان  خِّ  ن  الطِ جإِ  .74

 هـ ، الطبعة األوىل، بريوت. 1419الطباطبائي؛ ط مؤسسة البالغ عام 
أبو علي حممد بن إمساعيل املازندراين؛ الطبعة األوىل  طِإهِ ارِّنا  رع  ج ا  اررىا ه .75

 هـ ، قم. 1416عام 
رضي الدين علي بن موسى  هارِّالجم  اراإ  رع ،ه ل ارغائ  ارِِّإار ل لتق ار اليُ .76

هـ ، منشورات الرضى، قم،  664بن جعفر بن حممد بن طاووس احلسا احلسيا املتويف 
 هـ . 1398الطبعة اخلامسة عام 

 أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري. ط إ لك ار اكمه .77
عبد اهلل املمقاين؛ مطبوع يف هامش تنقيح املقال، ط  طنبا  اره ا ِ رع  لم ار لا ِه .78

 هـ . 1352جري املطبعة الرضوية النجف ح
 هـ . 1392جممع اللغة العربية؛ ط املكتبة اإلسالمية عام  ارِّ ِم ار ستله .79
 فخر الدين الطرُيي؛ ط املكتبة املرتضوية، طهران. طِِّم ارب ر  ه .80
 م. 1968دار املشرق )املطبعة الكاثوليكية( بريوت عام  ارِِِّ  األوِ  ه .81
أبو القاسم اخلوئي؛ مطبعة الصدر، نشر آثار الشيعة، قم عام  ط ِم لىا  ار    ه .82

 هـ ، الطبعة الرابعة. 1410
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 هـ  . 1379أبو جعفر الصدوق؛ ط مؤسسة النشر الغسالمي  ط اُع اٌخباله .83
رضي الدين رجب  ط ال   ُ ال ارتنت  رع  سرال  طتر ارَِّّطِت   لع لسالي اِ  لتقُه .84

 .773باحلافظ الربسي احللي رضي اهلل عنه املتويف عام  بن حممد بن رجب الربسي املشتهر
 هـ . 1405حممد باقر اجمللسي؛ ط دار الكتب اإلسالمية طهران،  طرآة ار ن  ه .85

 مَجْع الشريف الرضي؛ ط: مطبعة اإلستقامة، مصر، شرح حممد عبده. ُهج اربالَِّه .86

سن احلر العاملي؛ املتويف عام حممد بن احل  سائر ار ت ِ إرِ ا ةتر ط ائر ار ر  ِه .87
 هـ . 1391هـ ؛ ط دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الرابعة عام  1104

م، الطبعة األوىل شوال  1091حممد حمسن املشتهر بـ فيض الكاشاين املتويف عام  ار ارعه .88
هـ . ق ، مطبعة أفست نشاط أصفهاين، نشر مكتبة اإلمام أمري املؤمنني  1406عام 

 ليه السالم/ أصفهان.علي ع

يوم اخلالص يف ظل القائم املهدي )عليه السالم(: كامل سليمان العاملي، الطبعة احلادية  .89
 هـ . 1400هـ ، دار احملجة البيضاء/ بريوت، والطبعة الثانية عام  1425عشر 
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 9 .........................................بداية الفصل .........................
 9 ....التالزم بني مفهوم االنتظار وبني رصد حركة الظهور الشريف ....................

ارِّه   ِ ل لِ صاجبها آٌل ارّ االي  ارإ تاُِ طا  األا ال ارِّإ خاة ط  دلاسِ ارِة ر 
 خال   ط له

 11 )األمر األول(: حتصني األمة من خطر السقوط األخالقي واإلحنراف العقائدي .1
 12 .. )األمر الثاين(: كشف زيف الرايات الضالة ومتييزها عن رايات احلق واهلدى .2

 12 .........................ار اوَِ رع اِّتتل لا ا  اره ى    لا ا  ار ال ه ...
 20 ...................)األمر الثالث(: وضع الفرد واألمة على الطريق املستقيم  .3
حلجــة القــائم )األمــر الرابــع(: تؤهــل الفــرد املمحَّــص للمشــاركة يف نصــرة اإلمــام ا .4

 )أرواحنا له الفداء(....................................................
 

20 
 ار إاوا  ارِّمّ لة شبر   ي اراه ل ار ر فه

 21 ........... )الصنف األول(: الزاوية املادية يف فهم عالمات الظهور الشريف .1
 22 .................... )الصنف الثاين(: الزاوية األدبية احملضة واخليال اخلصب .2

 اِ ث  ارِِّاٌ  رع ارِّ ررِ ارِّه   ِه
 23 .....................................................)اجملال التارخيي(:  .1
 23 .........................)اجملال السياسي(: ........................... .2
 24 ...............................)اجملال العقائدي(: ..................... .3
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 24 ...........................)اجملال الفقهي(: .......................... .4
 ارُال ارِّإرابِ  لِ ارِِّا  ارانهعه

 25 .........................................)اجملال الرتبوي(: ............. .1
 25 .......................................)اجملال الروائي(: ............... .2

 25 .........اإلستداليل يف أخبار العالمات الشريفة ...الغاية من البحث يف اجملال الروائي 
 26 ........السر يف اهلجمة الشرسة على عالمات الظهور الشريف: ...................

  ط ل طهِِّ رها  الشِ و الطا  اراه ل ارِّن َّ ه
i. 27 .............ما معىن العالمة؟ ............................ لاألطر األ  ُه 

 29 ........ما فائدة احلديث عن العالمات املقدَّسة؟ ................... لإن  شتر رِاُه
 29 ...لشلِاُه ....................................................................

ii. 30 .............التقسيمات األولية للعالمات املقدَّسة: ......... لاألطر ارثاُعُه 
 30 ...........................................العالمات املاضية: ......... .أ 
 30 ....................................العالمات احلاضرة: ............... .ب 
 30 ................................العالمات املستقبلية: .................. .ج 

 ارِّن َّسِهان تِّا   خرى رل الطا  

 31 ...........................................العالمات البعيدة: ......... . أ
 31 ................................العالمات القريبة: ..................... . ب

 ارإن تِّا  ارثاُ  ِ رل الطا  ارِّن َّسِه
 31 .........................................)العالمات الطبيعية(: ........ .أ 
 31 ............................................)العالمات اإلعجازية(: ... .ب 

 ارإن تم ط  جت  األاِّتِه
 ..... 32 ................................................لار الطا  ارِّ   دةُه 
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  ورا ار الطا  ارِّ   دةه
  32 .. قيام دولة املوطئني حبسب زعم الشيخ مهدي الفتالوي لار الطِ األ رُِه 

 اٌسإ ٌ   لِ ار   ى اربا لِه
 32 .........................................رواية أهل قم ................ .1
 ل ا ا   خرى رةاج  ار   ىه  .2

 34 ...............................خرب أيب هريرة .................. .أ 
 34 ......................... خرب صاحب كتاب "احلاوي للفتاوى" .ب 
 34 ............................................. خرب عامي آخر .ج 

 35 .................فحوى استدالل املدَّعي باألخبار املتقّدمة ........................
 اإل راد  لِ د  اه ارِّإن طِ ودط ُل     ةه

 35 ...........)األمر األول(: معارضة ما ادَّعاه لألخبار املتواترة .............. .1
 36 ......... )األمر الثاين(: مورد الروايات هو اخلراساين يف عام الظهور الشريف .2
 36 ...........)األمر الثالث(: عدم جواز اجلزم بتحقق مفاد اخلرب قبل أوانه ... .3
 37 ............حتقيق املراد بـ "أهل قم" ......................)األمر الرابع(:  .4

.......................  ِ  38 ....................................ط ِِ لارِ  ل رغ
 40 .........د  ى  ن شم ا ِّر  اطِ إ رانه ......................................

 40 .........إيران كّلها قم ..............................رواية اجمللسي يف البحار حول 
 اإل راد  لِ ار   ى و ى ُه طإ  دةه

 40 .. )الوجه األول(: اخلرب املرسل ليس حجة شرعية إال ما كان مدعوماً بالقرائن .أ 
 41  )الوجه الثاين(: تعميم اإلمام الصادق )عليه السالم( إيران على قم للتشريف .ب 
 41 الثالث(: التعميم خالف ما ورد من التفريق بني قم وغريها .........)الوجه  .ج 

 42 ......................إن ما ذكرمتوه من باب املطلق واملقيَّد ......... لإن  شتر رِاُه
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 42 احلمل املذكور هو لصاحلنا ........................................... لشلِا رهمُه
 43 ............................املذكور ............................مؤيدات للحمل 

 44 ............. . )األمر اخلامس(: معارضة رواية "أهل قم" مع األخبار األخرى5
 45 ................. . )األمر السادس(: أوائل سورة اإلسراء يراد منها يوم الرجعة6
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 184 .أخبارنا الشريفة فسَّرت اإلفسادين ...............................................
 185 .جممل ألوائل سورة با إسرائيل ...........................................تفسري 

 188 ...تعقيبنا على التفسري اجململ: ..................................................
 189 تفسري مل نسمع به ِمن قبل! )العالمة األوىل(: تلخيص دعواه بأربعة إشارات .........

 189 .إجتماع اليهود يف فلسطني............................. اإل الة األ رِه .1
 189 .........تفنيد ما ذكره ذاك الشاذ ..............................................

 193 نظرنا التفسريي حول اإلفسادين والعقابني ........................................
 ُ    ه اإلر اد  لِ

 193 ...)النحو األول(: إفساد يهودي ...................................... .أ 
 194 .)النحو الثاين(: إفساد غري يهودي ..................................... .ب 

 194 اختالف الروايات يف حتديد اإلفسادين يف النحو الثاين .............................
 195 املنافقني كان على دفعتني: ................................................إفساد 

 195 ..................... ار اصره ..............................................
 195 .كيفية اجلمع بني التفسريين: )اآليات واألخبار( ..................................

 197 .دعوى الشاذ حول احتالل اليهود للمسجد األقصى ...... ارثاُتِهاإل الة  .2
 197 ..............اإليراد على الدعوى ..............................................

 198 ....................اإل الة ارثارثِه .................................. .3
 ار ر اِهاإل راد  لتها ط  األخبال 
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 198 )اخلرب األول(: رواية احملّدث اجلليل علي بن ابراهيم رضي اهلل عنه .......... .أ 
 199 .)اخلرب الثاين(: رواية احملّدث اجلليل الكليا رضي اهلل عنه ................. .ب 
 200 )اخلرب الثالث(: رواية احملّدث اجلليل العياشي رضي اهلل عنه ................ .ج 

 201 .....................ارِّ ةلِه ..............................................
 201 ............دعوى حول حترير اخلراساين للقدس! .................................

 201 رد السيد جعفر مرتضى العاملي على الدعوى .....................................
  202 خروج رجل  من قم .................................. لار الطِ ارثارثُِه 

 202 ..............تقرير شبهة املّدعي: ..............................................
 204 .................استطراد ال بدَّ منه: ...........................................

 204 ."إمام" ال يصح إال على املعصوم )عليه السالم( .............................لقب 
  ى ه ار  ِِّ رع اُإااف اإلطاطِ    ست ُا ارِّ ام ار با  و   طتر ارَِّّطِت   لتهِّا ار اليه

 206 )الوجه األول(: كون اإلمام السجاد )عليه السالم( أفضل منه .............. .أ 
 206 الثاين(: كونه خرٌي يف عامل الذر بني اإلمامة والوالية ................)الوجه  .ب 
 207 .)الوجه الثالث(: كونه )عليه السالم( نفس اإلمام احلسني عليه السالم ..... .ج 

 خالصِ طا ا رَّض رق ارِّ ّرل  اع  ط له
 209 .........................)األمر األول(: حتريف رواية "رجل من أهل قم"!  .أ 

 209 .........حتريف آخر للشيخ الفتالوي! ..........................................
 210 .......)األمر الثاين(: حتريف يف داللة الرواية! ........................... .ب 
 210 .القمي ..)األمر الثالث(: حتريف يف تطبيق الرجال الذين خيرجون مع الرجل  .ج 
 210 .)األمر الرابع(: حصر الرجال من قم بأهل خراسان كلها! ................ .د 

 اإل راد اإلىِّارع  لِ اٌسإ ٌ  ور ا ِ للىر ط   ار شمل و ى ُه طإ  دةه
 210 .)الوجه األول(: الرواية ضعيفة السند ................................... .أ 
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إن الروايــة ال يرتتــب عليهــا حكــم شــرعي، فيصــح التمســك هبــا يف اجملــال  لإن شتاار رِاااُه
 .......................................................التارخيي أو التكويا .....

 
211 

 211 .............لشلِا رع ارِ اتُه ..............................................
 212 ..حتدد الرواية اسم الرجل من قم، فهو مبهم ............)الوجه الثاين(: مل  .ب 

 213 .الرجل القمي أكثر انطباقاً على خروج السيِّد احلسا يف سنة الظهور الشريف ........
 218 .احلسا رجٌل شديد الوالء ألجداده الطاهرين )عليهم السالم( ............ اِبتق اايه

وايــة علــى الســيد اخلميــا مــن بــاب تطبيــق املفهــوم )الوجــه الثالــث(: تطبيــق الر  .ج 
 ............................................ العام على الشبهة املصداقية

 
220 

 221 ..اخلميا ................ السّيد الشيخ حسني املنتظري مل جيزم يف تطبيق الرواية على
 222 .للمتقني ....................)الوجه الرابع(: إن ذيل الرواية مزدان بالعاقبة  .د 
 222 )الوجه اخلامس(: الرواية ال ختتلف بطبيعتها عن رواية ابن طاووس .......... .ه 

 224 ....أخبار ابن طاووس تقدح بالرايات السود ......................................
وهــو أبعــد النــاس روايــة صــرُية بــذم الرجــل الــذي خيــرج مــن املشــرق )يــدعو إىل آل حممــد 

 .........................................................منهم( ...............
 

224 
 اإل راد ارإاةتلع  لِ األط ل األلو ِ ارإع ا إِّ اا ارِّ ّرل رال  ارانتقه

 226 )األمر األول(: إن احملّرف فرَّق بني "رجل من قم" وبني "رجل من أهل قم" . .أ 
  لتق وثالُِ  ى ُهُهلاإل راد 

 227 .)الوجه األول(: املوجود يف نسخة البحار "رجٌل من أهل قم" ................. .1
 227 حتماالت متساوية، فال بد من قرينة قطعية للرتجيح ..........)الوجه الثاين(: اال .2
 227 .)الوجه الثالث(: التفرقة بني النص الصحيح واملزّور خترج الرجل من سكان قم ... .3
)األمـــر الثـــاين(: دعـــوى احملـــّرف بـــأن "الرجـــل مـــن قـــم" قـــام ألجـــل إقامـــة دولـــة  .ب 

 ...........................................إسالمية ..................
 

229 
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 229 ...........اإليراد عليه: ........................................................
دعـوى احملـّرف أن القـوم الـذين خيرجـون مـع الرجـل القمـي هـم )األمر الثالث(:  .ج 

 .....................................................احلرس الثوري ...
 

230 
 230 ...اإليراد عليه: ................................................................

 231 اخلميا ومجاعته هم أهل خراسان وقم! )األمر الرابع(: تكرار أعزوفة أن السيِّد  .د 
 231 .......اإليراد على الدعوى املزيفة: ..............................................

 دعوى احملرِّف وجـود قـوة عسـكرية وإعالميـة لإلمـام )عليـه  لار الطِ ارثارثِ ار برىُه
 .السالم( قبل الظهور، وحصرها بقوات األحزاب الشيعية املوالية للنظام اإليراين! ...

 
233 

 233 ........توضيح الدعوى املزيفة...! ..............................................
 اإل راد  لِ ار   ى و ىهت ه

)الوجه األول(: إن املنتقمني  من أعداء آل حممد )عليهم السالم( تتوفر فيهم  .أ 
 .شروط ومواصفات ال جندها يف واحد  من األحزاب الشيعية الواليتية! ......

 
234 

 234 .مفهوم العداوة ألعداء آل حممد )عليهم السالم( ..................................
 237 اهلل بن القاسم البطل يتعارض بداللته مع خرب محران  )الوجه الثاين(: خرب عبد .ب 

 237 ......عند التعارض يؤخذ بأيهما شئنا! ............................. لإن شتر رِاُه
 237 ......................................................لشلِا رقُه ..............

 237 ...اهلل بن القاسم البطل .........................تضعيف أعالم الرجال للراوي عبد 
 238 .............لارإ نت   ن  نا ُه ..............................................

 239 .........توجيهنا خلرب عبد اهلل بن القاسم البطل ..................................
   دعوى احملـرِّف يف أن تأسـيس مجهوريـة يف إيـران هـي بدايـة لار الطِ ارراو ِ ار برىُه

 .............لتمهيد قيام دولة اإلمام املهدي )أرواحنا له الفداء( .................
 

245 
  اعتماد احملرِّف على حديثني: 
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خترج من خراسان رايات سود فال يردها شيءحىت تنصب لار     األ  ُه  . أ
 .................................................بإيلياء القدس .......

 
245 

 اإل راد  لِ ار   ى و ى ُه طإ  دةه
)الوجـــه األول(: اخلـــرب الـــذي اعتمـــده احملـــّرف مل نعثـــر عليـــه يف كتـــاب املالحـــم  .أ 

 .............................................إلبن طاووس ............
 

246 
 246 .....شبيهان خبرب املّدعي! ...................................مثة خربان يف املالحم 

 247 ......................................................ارمالصِه ..............
)الوجـــه الثـــاين(: لـــيس يف الروايـــة مـــا يشـــري إىل أن اإلمـــام )عليـــه الســـالم( يبـــدأ  .1

 ......رانيني! ..........منحصر باإليبتحضري جيشه من إيران وال أن جيشه 
 

248 
 249 .)الوجه الثالث(: ليس يف الرواية ما يدل على أتا راية فالن! .............. .2

 252 ......أتباع الوحدة يف رواية ابن طاووس ..........................................
 252 .لعباس" ......................."ويل ألميت من الشيعتني: شيعة با أمية وشيعة با ا

 254 .)الوجه الرابع(: مثة روايات تعارض رواية احملرِّف .......................... .3
 254 .........................)الرواية األوىل(:..................... .أ 
 255 .............................)الرواية الثانية(: ................. .ب 

 256 ......................مالحظة على الرواية الثانية ................................
)الوجــه اخلــامس(: روايــة )حــىت تنصــب بإيليــاء( تســتلزم انتصــار الرايــات الســود  .4

 .ألخبار ..............على السفياين )لعنه اهلل( وهو خالف ما دلت عليه ا
 

257 
اعتمـــده احملـــرِّف لقيـــام دولـــة شـــيعية يف إيـــران متهـــد الـــذي لار ااا    ارثااااُعُه  .ب 

 .............................................لإلمام )عليه السالم(  ....
 

258 
 258 .احلديث: "كأين بقوم خرجوا باملشرق يطلبون احلق فال يعطونه.." ..................

   دةُهلاإل راد  لِ اٌسإ ٌ  وار     ارثاُع و ى ُه طإ
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 259 )الوجه األول(: الرواية حمتملة يف بيان املراد من القوم باملشرق .............. .أ 
)الوجـــه الثـــاين(: الروايـــة حمتملـــة اإلنطبـــاق علـــى مجاعـــة مـــن الصـــني ســـيدخلون  .ب 

 ...................................................التشيع ...........
 

260 
 261 ............................................................مؤيدات هلذا الوجه: 

 262 .........احتمال آخر: لعّلهم املغول..! .........................................
 263 ...............................................ارإ نت   ن   نا ه ..............

 263 .......انطباقاً على األفغانيني الشيعة .................................الرواية أكثر 
 263 .......الوعد اإلهلي املوهوم للموطئني! ...........................................

 264 .دعوى الشيخ الفتالوي حول الوعد اإلهلي بالنصر للموطئني يف مجيع معاركهم! ......
 264 .........ى الوعد اإلهلي املزعوم! .......................................تقرير دعو 

 264 وعد بالنصر، ووعد خبذالن من وقف بوجههم ....................................
 اإل راد  لِ ار    األ   و ى ُه طإ  دةه

 265 احلجة أرواحنا فداه .)الوجه األول(: حترير العامل بأسره على يد اإلمام املعظم  .أ 
 266 ..)الوجه الثاين(: عامة األخبار اليت استدل هبا املّدعي من أخبار العامة ..... .ب 
ستضـعاف قيـد يف )الوجـه الثالـث(: املفـروض ـ حبسـب بعـض األخبـار ـ أن اال .ج 

 ..............................................الرايات السود! .........
 

266 
الرابع(: دعوى أن أصحاب الرايات السـود منتصـرون يف عامـة حـروهبم )الوجه  .د 

 ................................................تكذهبا شواهد احلال ..
 

267 
 270 .)الوجه اخلامس(: اجلزم بالنصر للرايات السود خالف العالمات املوقوفة! .. .ه 

 271 .الذي اّدعاه الشيخ مهدي الفتالوي حبق الرايات السود! ....... لوتان ار    ارثاُعُه
 اإل راد  لِ د  ى ار    ارثاُع و ى ُه طإ  دةه

 )الوجه األول(: اإلنتصارات احلتمية مل تكن حىت لرسول اهلل واألئمة الطاهرين  .أ 
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 272 .................................................)عليهم السالم( .....
 273 .)الوجه الثاين(: الوعد بالنصر ال يكون من أخبار العامة! ................. .ب 
 273 .)الوجه الثالث(: الوعد بالنصر اإلهلي على حنو اجلزم دعوى املتهورين! ..... .ج 

 274 .بعض الدول الكافرة مل تنهزم أبداً منذ تأسست بعض الدول الكافرة ................
  .......................................... 275 ........ار الطِ ارماط ِ ار برىه 

دعــوى فــارس الفقيــه بــأن العمــائم الســود مــن ذريــة الرســول يقــاتلون أعــداء اإلمــام )عليــه 
 ....................................................السالم( قبل الظهور ........

 
274 

 275 .................................................................. تقرير دعواه!
 276 ...........خالصة دعواه! .....................................................

 اإل راد  لِ ار   ى و ى ه طإ  دةه
لصــــاروا )الوجــــه األول(: احلــــق ال يــــدور مــــدار رجــــال اجلمهوريــــة اإليرانيــــة وإال  .أ 

 ............................................معصومني ................
 

276 
 277 .)الوجه الثاين(: الرواية اليت استدل به املّدعي ليست يف مقام املديح للسادة . .ب 
 279 ......)الوجه الثالث(: ال مالزمة بني السيادة اهلامشية وقول احلق! .......... .ج 
الرابــع(: روايــة أبــان بــن تغلــب تكشــف ســوء حــال العمــائم الســود قبــل )الوجــه  .د 

 ..............................................الظهور الشريف! .......
 

281 
)الوجـــه اخلـــامس(: روايـــة أبـــان بـــن تغلـــب معارضـــته لألخبـــار القادحـــة بعلمـــاء  .ه 

 ............................................السوء يف آخر الزمان ......
 

281 
 282 .......................ألنفسهم! .................السادة احلكام يّدعون اإلمامة 

األخبـــار الشـــريفة حّرمـــت إصـــباغ األلقـــاب اخلاصـــة بأئمـــة اهلـــدى )علـــيهم الســـالم( علـــى 
 ...................................................العلماء ....................

 
283 

 284 .إن العلماء مل يقصدوا هبذه األلقاب سوى املعىن اجملازي! ............. لإن شتر رِاُه
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 ارِ ات ط  ىهإت ه
 284 ..)اجلهة األوىل(: إن املعىن اجملازي ال بدمنه يف قرينة ...................... .أ 
 285 ...................................)اجلهة الثانية(: التبادر عالمة احلقيقة  .ب 

 285 .بعض األلقاب ال يصح فيها نصب القرينة على اجملاز .............................
 286 ُيىي بن زيد الشهيد ينفي عن أبيه صفة اإلمامة ولقب اإلمام .......................

 287 ....................................يا ليت هذه املرجعيات تواضعت هلل تعاىل...! 
 288 .....صار عدد األئمة بوقتنا احلاضر بعدد القيادات الدينية! ........................

لعن أهل املشـرق واملغـرب لرايـة اإلمـام )عليـه السـالم( بسـبب سـلبيات  لاو ة ارِّملُه
 ...........................السادة قبل ظهوره الشريف تستلزم لعن اآلخرين! .......

 
289 

 اجإِّا  ارِّ ّرل رة اوتِ ارنادة ار   ر ت  ط  ار ادة وا ر ونر ِإت ه
 290 ..................)القرينة األوىل(: .................................... .أ 
 290 ..................................)القرينة الثانية(:..................... .ب 

 292 ....................................خالصِ ارنر ِإت ه .........................
 292 ................................تعقيب على رواية أيب خدجية ....................

  294 .....إدَّعى احملرِّف أن احلزب سيحرر القدس! ....... ار الطِ ار ادسِ ار برىه 
 ارِّلّ ف  لِ ارِّ َّ ِ ور ا إت هد  ى 
ــــــت  .أ  )الروايــــــة األوىل(: "ال تــــــزال عصــــــابة مــــــن أمــــــيت يقــــــاتلون علــــــى أبــــــواب بي

 ........................................املقدس.."....................
 

294 
)الروايــــة الثانيــــة(: "حــــزب يقاتــــل علــــى أبــــواب بيــــت املقــــدس أنــــا مــــنهم وهــــم  .ب 

 .........................................ما"........................
 

294 
 اإل راد  لِ ارر ا ِ األ رِ و ى ُه طإ  دةه

 295 ..)الوجه األول(: إن الرواية عن أيب هريرة من مصادر املخالفني..! ......... .أ 
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 296 ....................................................إشكال وحل ..............
 296 ...)الوجه الثاين(: رواية أيب هريرة تعارضها رواية أخرى عنه! ............... .ب 

 اإل راد  لِ ارر ا ِ ارثاُتِ واألط ل ارإارتِه
 301 فداه( .)األمر األول(: تلفيق احملرِّف الرواية على اإلمام احلجة القائم )أرواحنا  .أ 
 302 )األمر الثاين(: على فرض وجود الرواية فإتا ال خترج من اإلرسال السندي .. .ب 
)األمـر الثالـث(: اإلمـام احلجـة القـائم )أرواحنـا لـه الفـداء( ال يصـدِّر فتـاوى يف  .ج 

 ...............................................غيبته الكربى املقدَّسة ..
 

303 
 303 ..............الثالث: ..............................................حتليل األمر 

  306 ....."دعوى احملرِّف "دخول قوات غربية إىل العراق" .. ار الطِ ار او ِ ار برىه 
 306 .....حتريف املّدعي كلمة "املغرب" إىل "غرب"! ......................... .أ 
 306 ."املغرب" دون "الغرب"! ........................إتفاق النسخ على لفظ  .ب 
 307 .اشتباه الشيخ علي كوراين مبا نقله عن الشيخ املفيد! ..................... .ج 

 308 .....اإليراد على الشيخ الكوراين ............................................... 
 308 .....صاحب الدعوى ................... النسخ احلديثية لألعالم ليس فيها ما ذكره

 309 ...الفرق بني املعاين الثالثة: مغرب ـ غرب ـ عرب ........................ .د 
 310 ....عند تعارض النسخ القدرة مع النسخة اجلديدة تقدم القدرة ........... .ه 
  دعـــوى احملـــرِّف أن الســـيد حممـــد بـــاقر احلكـــيم هـــو  ار الطاااِ ارثاطِاااِ ار بااارىه

 ...النفس الزكية اليت حّدثت عنها الروايات..! ...................................
 

312 
 اإل راد  لِ ار   ى ارِّإن طِ و ىهت ه

 313 .........................)الوجه األول(: .............................. .أ 
 313 ...............................الثاين(: ........................)الوجه  .ب 

 315 .......تطبيق هزيل ينمُّ عن ضعف  يف التحصيل! .................................
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 315 .دعوى بعض أدعياء العلم بأن حممد باقر الصدر هو النفس الزكية! .................
  315 .......املزيفة: ..............................................اإليراد على الدعوى 

  دعــــوى احملــــرِّف قيــــام حكــــم إســــالمي يف العــــراق  ار الطااااِ ارإاساااا ِ ار باااارىه
 .......................................................... للممهدين اإليرانيني

 
316 

 316 ............................................تقرير شبهة احملرِّف! ................
 اإل راد  لِ ار   ى ارِّل اِ و ى ُه طإ  دةه

 317 ...............)الوجه األول(: ........................................ .أ 
 318 .........)الوجه الثاين(: .............................................. .ب 
 319 ......الثالث(: ................................................)الوجه  .ج 
 320 ..)الوجه الرابع(: ..................................................... .د 
 321 ........)الوجه اخلامس(: ............................................. .ه 
  دعـــوى احملـــرِّف أن القـــادة الثالثـــة هـــم املمهـــدون  ار الطاااِ ار ا ااارة ار بااارىه

 ...........................لإلمام احلجة القائم )أرواحنا له الفداء(! .............
 

321 
تطبيـق احملـرِّف مواصـفات اخلراسـاين وشــعيب بـن صـاين واليمـاين علـى اخلــامنئي  .1

 ..........................ونصر اهلل...! ..................وأمحدي جناد 
 

321 
 321 .شروع احملرِّف بتطبيق مواصفات اخلراساين على اخلامنئي..! ............... .2

 اإل راد  لِ ارإَبت  ارِّإن ي و ى ُه     ةه
)الوجـــه األول(: التطبيـــق املـــذكور منـــدرٌج حتـــت القاعـــدة األصـــولية: "التمســـك  .1

 .......................................بالعام يف الشبهة املصداقية" .....
 

322 
 322 .)الوجه الثاين(: األخبار الكاشفة عن مواصفات اخلراساين مضطربة..! ..... .2
 323 .)الوجه الثالث(: اخلراساين هو حساُّ النسب من طرف أبويه ............. .3
 323 املزعوم..! ..)الوجه الرابع(: عدم انطباق شيء من األوصاف على اخلراساين  .4
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 325 .اخلراساين رجل من مهدان امسه "حممد" ..........................................
تعـــدد اخلراســـاين يف األخبـــار: واحـــد مـــن نســـل جعفـــر الطيـــار، واآلخـــر مـــن نســـل اإلمـــام 

 ..................................................احلسن )عليه السالم(..! .....
 

327 
 329 )الوجه اخلامس(: التطبيق السليب ليس حكراً على أتباع اخلراساين املزعوم .... .5
 330 .السّيد ابن طاووس رمحه اهلل يعتقد خبروج مسودتني من املشرق اخلراساين ... .أ 
 330 ...................إشكال ودفع! ..................................... .ب 

 ارِ ات ط  ُاجتإت ه
 330 )الناحية األوىل(: املسودة الثانية تقضي على املسودة األوىل ................ .أ 
 332 .)الناحية الثانية(: الرايات السود الصغار ال تنطبق على الدولة احلالية ....... .ب 
)الوجه السادس(: اإلمام احلجة )عليـه السـالم( ال يقـف بانـب مـن دافـع عـن  .6

 .........................................................عائشة ......
 

332 
 332 ......اخلراساينُّ شاٌب وليس عجوزاً! ................................... .أ 
 333 .شتان ما بني اخلراساين واليماين! ....................................... .ب 
  دعــوى احملــّرف أن أمحــدي جنــاد هــو شــعيب بــن  ار الطااِ ار اد ااِ   اارة ار باارىه

 ..................................................................... صاين
 

334 
 اإل راد  لِ ار   ى ارِّإن طِ و ى ُه     ةه

 336 ......)الوجه األول(: أخبارنا قليلة التفاصيل يف أوصاف شعيب ........... .1
 336 ............................................................معىن الكوسج  .أ 
 337 .طبقوا أوصاف شعيب على الشيخ علي أكرب رفسنجاين! ..................... .ب 

)الوجـــه الثـــاين(: خـــروج شـــعيب بـــن صـــاين لـــيس مـــن احملتـــوم بنـــاء علـــى كونـــه  .2
 ..........................................السمرقندي ................

 
337 

 الظــاهر أن املــراد مــن "شــعيب" هــو النــيبُّ العــريب ســيكون قائــداً عنــد اإلمــام املهــدي  .أ 
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 337 .................................................)عليه السالم( ...........
 338 ................................مثة قرينة تعنّي كون شعيباً هو النيّب العريب  .ب 
 340 ......النيب شعيب سيعود بالرجعة لنصرة اإلمام احلجة القائم )أرواحنا له الفداء( . .ج 
 342 .إشكال وحل حول انقياد املعصوم لغري املعصوم ............................. .د 

 343 .................................................)الوجه الثالث(: ..... .3
 344 ......................................)الوجه الرابع(: ................. .4

 345 ........................................................املراد من "الطالقان" ....
ش اإلمـــام املعظّـــم احلجـــة القـــائم )عليـــه إشـــكال حـــول إســـم والـــد النـــيب شـــعيب قائـــد جـــي

 .................................................السالم( .....................
 

347 
 ارِ ات ط  ُالُِ  ى هه

 347 ..................)الوجه األول(: ..................................... .أ 
 348 .......................................................)الوجه الثاين(:  .ب 
 348 ...........................)الوجه الثالث(: ........................... .ج 

 349 ...إن رواية اخلرايج صّرحت أن شعيب هو رسول النيب شعيب .......... إن شتر رِاه
 ارِ ات ط   ىهت ه

 349 .هناك تصحيفاً يف كلمة )رسول( ....................)الوجه األول(: لعّل  .أ 
 349 .)الوجه األول(: ال خيلو املبعوث شعيب من كونه نبياً أو وصياً ............ .ب 

 351 صار أمحدي جناد شعيباً مث عزله النظام اإليراين عن املنصب! ........................
  353 ......دعوى احملّرف أن اليماين حسن نصر اهلل! .. ار الطِ ارثاُتِ   رة ار برىه 

 353 .اليماين أهدى راية، ونصر اهلل هو اليماين!! ........................ انر ر ار بهِه
 353 .ستعراض احملّرف الضال لألوصاف اليمانية وتطبيقها على اليماين املزعوم! ..ا .أ 
 353 .االخبار..! .......................دعواه بأنه املنصور الوارد ذكره يف أحد  .ب 
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 355 ........اإليراد على الدعوى املزيَّفة: .............................................
 355 .اإليراد على الوصف األول والثاين: إثبات النسب اهلامشي خبرب واحد مشكل! ........

 356 ..حبسن! ..........................سم اليماين ااإليراد على الوصف الثالث: حصر 
 357 .اإليراد على الوصف الرابع: دعوى احملّرف أن إسم الثاين لليماين "نصر"! ............

 357 دعوى احملّرف على أن "نصر" وردت يف رواية األعماق اليت رواها أبو هريرة! . .أ 
 358 ..........................التفسري األول للشيخ الفتالوي ملعركة األعماق!  .ب 

 358 ..........اإليراد على التفسري املتقدم: ...........................................
 360 .مسه "سعيد" .........................االتفسري الثاين: معركة األعماق خيوضها رجل 
 361 .....................................الدور العظيم لليماين يف عام الظهور الشريف 

 362 ..دعوى احملرِّف: أن نصر اهلل هو اليماين! ........................................
 362 .............تفسريه ملعىن كلمة "راين"! .........................................

 362 .......................................االستدالل على بطالن التفسري األول .....
 اٌسإ ٌ   لِ وَالن ارإا تر ارثاُع ودطر  ه

 364 .....)األمر األول(: اليماين نسبة إىل بالد اليمن ......................... .1
 364 .)األمر الثاين(: اليماين رجٌل سياسي وليس رجل دين! ................... .2
 364 ...اليمن ............................................. خيرج من صنعاء .أ 
 365 .......األخبار قائمة على خروجه من اليمن ............................ .ب 
 365 ................القحطاين هو اليماين.................................. .ج 

 366 .دعوى احملّرف أن اليماين رجل دين! ............. لاإل راد  لِ ار صف ارماط ُه
دعـــوى احملـــّرف أن اليمـــاين صـــاحب رايـــة جهاديـــة  لاإل اااراد  لاااِ ار صاااف ار ااااد ُه

 .................................................................سياسية ......
 

366 
 367 .......................................شتان ما بني اليماين املوايل واليماين املزعوم! 
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 367 ................................................لاإل راد  لِ ار صف ار اومُه 
 368 .أن اليماين شعاره )يا حسني(! .................................. ار صف ارثاط ه

 368 مام املهدي عليه السالم( ..........اليماين شعاره )اإل لاإل راد  لِ ار صف ارثاط ُه
 369 .اليماين أهدى راية ألنّه يدعو إىل اإلمام احلجة القائم )عليه السالم( ....... .أ 
لتــــــواء علــــــى اليمــــــاين واإلنصــــــراف إىل غــــــريه  معتــــــربة أيب بصــــــرية حتــــــّذر مــــــن اال .ب 

 ......................................................كاخلراساين ....
 

369 
 370 .صحيحة حممد بن بكر األزدي صرُية يف أهدائية اليماين على اخلراساين ... .ج 
 370 ..اخلراساين ليس مع احلق اخلاص ألهل البيت )عليهم السالم(! ........... .د 
 372 اخلراساين خيرج ملساعدة اليماين ألجل محاية حدود بالده..! ............... .ه 

 ور ا إت هاٌسإ ٌ   لِ طّ  اه 
 372 .................................رواية العياشي ....... لارر ا ِ األ رُِه .1

  ىق اٌسإ ٌ  وارر ا ِ  لِ ارِّّ  عه
قيــام رجــل مــن حلــب أبيــه معرتضــاً علــى اإلمــام احلجــة القــائم )عليــه الســالم(  .أ 

 ...............بسبب كثرة قتله للرافضني لوالية أمري املؤمنني )عليه السالم( 
 

374 
 374 املعرتض على اإلمام القائم )عليه السالم( مردد بني كونه احلسا أو احلسيا!  .ب 
طلب احلسا أو احلسيا البَـيـَِّنة من اإلمام القائم )عليه السـالم( داللـة ضـعف  .ج 

 ..................................................يقني به! ...........
 

375 
 377 ..رواية إلزام الناصب: ................................. ا ِ ارثاُتُِه لارر  .2
 377 .احلسا يطلب البيِّنة من اإلمام احلجة القائم )عليه السالم(! .............. .أ 
 377 ........احلسا جيابه اإلمام املهدي )عليه السالم( بأنه أحق منه باجليش! .. .ب 
 377 ....والقيادة! .....................................احلسا ُيب السلطة  .ج 
 377 ...رواية عقد الدرر تعارض رواية املفضل بن عمر ........................ .د 
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 377 ..........باطن احلسا يغاير ظاهره بالوالء! ............................ .ه 
إن طلـــب البيِّنـــة باعتبارهـــا طريقـــاً لإلعتقـــاد بإمامـــة اإلمـــام احلجـــة )عليـــه  لإن شتااار رِااااُه

 ..................................................السالم( ....................
 

378 
 378 ...................................................................لارِ اتُه 

عــض الشــعية البرتيــني ال خيتلــف عــن مفهــوم اإلمامــة عنــد مفهــوم اإلمامــة عنــد ب .و 
 ...............................................الزيدية! ...............

 
378 

 379 .بيان حقيقة اخلراساين العقائدية! ....................................... .ز 
 380 ............................................ال خيلو اخلراساين من ثالثة احتماالت 

 381 نكاٌت علمية ولغوية مهمة حول كلمة )أهدى( الواردة يف مدح اليماين ..... .ح 
 382 .....تلخيض النكات العلمية بأربعة وجوه ........................................

 385 .........................................هل اخلراساين حسياُّ النسب؟  .ط 
 385 .إصرار الشيخ كامل سليمان العاملي على حسينية اخلراساين! .......................
 387 استعراض الدعوى! اعتمد على أربع روايات يف النسب احلسيا للخراساين ...........

 387 ...الشيخ كامل سليمان! ...................اإليراد على الرواية األوىل اليت متسك هبا 
 388 .........اإليراد على الرواية الثانية: ..............................................

 389 اإليراد على الرواية الثالثة: .......................................................
 389 .......................................................اإليراد على الرواية الرابعة: 

دعوى احملّرف أن جنود اليماين املبتدع موالـون لإلمـام بقيـة اهلل األعظـم  ار صف ارإاسمه
 .......................................................)أرواحنا فداه(! .........

 
392 

 ارِّل  طِ ط  ىهإت هاإل راد  لِ ار   ى 
)اجلهة األوىل(: إن احملبَّ لإلمام احلجة القائم )عليه السالم( حمبٌّ ألوليائـه ال  .أ 

 ................................................بطاٌش جبار عليهم ...
 

392 
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 393 .)اجلهة الثانية(: جنود اليماين يف عام الظهور أكثرهم من البرتية ........... .ب 
 394 ....دعوى احملّرف أن اليماين موال  للخراساين..! .................. ار صف ار ا ره

 395 ..........اإليراد على الدعوى: .................................................
  396 .السفياين وانقالب دمشق ....................... ار الطِ ارثاطِِ   رةه 

 ابه ار الطِ ط   لوم ىها هارإلات  رع 
 397 .)اجلهة األوىل(: انقالب عسكري يف اجليش السوري! .................... .أ 
)اجلهـــة الثانيـــة(: دخـــول الســـفياين إىل احلجـــاز إلمخـــاد ثـــورة فيهـــا ألتبـــاع أهـــل  .ب 

 ............................................البيت )عليهم السالم( ....
 

397 
 397 .الثالثة(: إن قوات السفياين تدخل إىل لبنان حملاربة اجملاهدين! .......)اجلهة  .ج 
)اجلهة الرابعة(: إن السفياين عميل أمرييكي وإسرائيلي يقوم بانقالب عسكري  .د 

 .................................................يف سوريا...! .......
 

397 
 398 ......................................................اإليراد على اجلهات األربع 

 398 .السفياين ينبع من خارج سوريا ال من داخلها ......... لاإل راد  لِ ارِهِ األ رُِه
 398 ...........أين يقع الوادي اليابس؟ .................................... .أ 
 398 .......................................اخلالف يف حتديد الوادي اليابس  .ب 

إن دخــول الســفياين إىل املدينــة إمنــا ألجــل القضــاء علــى  لاإل ااراد  لااِ ارِهااِ ارثاُتااُِه
 .......اإلمام املهدي )عليه السالم( وليس إلمخاد ثورة يقوم هبا الشيعة! .............

 
399 

لــيس يف األخبــار مــا يــدل علــى أن الســفياين يكــف عــن  لاإل ااراد  لااِ ارِهااِ ارثارثااُِه
 .......قتال شيعة جبل عامل لشدة قوهتم وبأسهم! ...............................

 
400 

 401 .......أين شيعة جبل عامل من إقامة احلق! .....................................
 402 .رؤوس املنافقني والكذابني من الشيعة .....اإلمام احلجة القائم )أرواحنا فداه( سيحتز 

 402 .....عرض األخبار الكاشفة عن حقيقة املكذبني من الشيعة عند الظهور الشريف ....



449 

 

صــحيحة احلســن بــن علــي اخلــزاز: إن ممــن ينتحــل مودتنــا أهــل البيــت مــن هــو  .أ 
 .......أشد فتنته على شيعتنا من الدجال ...............................

 
402 

 403 صحيحة ابن فضال: )لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا( ... .ب 
 403 صحيحة ابن أيب خبران: ) من عادى شيعتنا فقد عادانا..( ................ .ج 

ليس مثـة روايـة تشـري إىل أن السـفياين ينقلـب علـى النظـام  لاإل راد  لِ ارِهِ ارراو ُِه
 ..............................السوري من داخل صفوف جيشه..! ..............

 
404 

 405 ...............................ختام البحث: ..................................
 

 


