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 اضى انكراب 0 اننفص انسكٍح .

 املؤنف 0 املينذش . خهذًٌ املاجذي .

 َشر ًذٌزٌع 0 يؤضطح انقائى )يكٍ( نهرًيٍذ ًاإلصالح

 انرحضري انطثاعً 0 أمحذ انغسايل .

 اإلخراج انفين 0 عهً ضعٍذ .

 ( َطخح . 0111عذد اننطخ 0 ) 

 ىـ . 0247انطثعح 0 انثاٍَح / 
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  الىفس الزكيةالىفس الزكية
 دراسة تفصيلية تكشف النقاب عن إحدى العالمات احلتمية 

 لإلماـ ادلهدي )عليه السالـ(

  
  هي فكر السٍدهي فكر السٍد

         ًًأبى عبد اهلل احلسني القحطاًً   أبى عبد اهلل احلسني القحطا  

  
  دلاجديدلاجدياابقلم /  ادلهندس خلدوف بقلم /  ادلهندس خلدوف 

  
  ًشر وتىزٌع هؤسسة القائن )هكي(للتوهٍد واإلصالحًشر وتىزٌع هؤسسة القائن )هكي(للتوهٍد واإلصالح
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 اإلهداء

 
م الذي هتتزس ققتلزأ أاكزاى الك بزة وال زر.           إىل الغال

 النفس السكٍة احلُسٍين     

إىل الرجل الذي سٍصرخ باحلق يف ظهر الكىفة  فٍُقتزل      

 النفس السكٍة احلَسين     

إىل السب ني الصاحلني الذٌي سٍصودوى دفاعاً عي احلق حتى تسٍل 

 دهاءهن    

 أهدي هذا اجلهد اقتىاضع   
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 تِثَغْذَادَ نِنَفْصٍ زَكٍِـَّـحٍ ًقربٌ 

 ذَضًََّنَيَـا انرَّحًٍَُْ يف انغُرُفَاخِ                          

 ًَقَثْرٌ تِطٌُشٍ ٌَا نَيَا يٍِْ يُصٍِْثَحٍ 

 أَلَّدْ عَهَى األَحْشَاءِ تِانسّفراخِ                         
 

 دُْعبل الخزاعي
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 بسن اهلل الرمحي الرحٍن

 لصالة والسالـ على دمحم وآله الطاهرين ...وا
إف األطروحػػػػات ادلػػػػهذارة ك هػػػػها الكتػػػػاب تطػػػػرح ألوؿ مػػػػرة علػػػػى 
الساحة اإلسالمية ، حيث غلد القارئ لصفحاته رلماعة من األفكػار 
اجلديػػدة القيمػػػة عػػػن ماسػػػاع الػػنفك الشذيػػػة ، تلػػػ  الش صػػػية الػػػ  

ـ ادلهػػدي )عليػػه حظيػػاب تهتمػػاـ الكنػػل مػػن القػػاحنإل ك   ػػية اإلمػػا
 السالـ( .

وتلرغم من ذنرة ما ذتػ  ك هػها الػاؿ وذنػرة مػن ذتقػاا صػها الصػدد 
مػػػن العلمػػػاا والقػػػاحنإل ، إت كنػػػم   يتمكنػػػاا مػػػن الا ػػػاؿ إ  فهػػػم 

 عدد من اجلاان  ادلهمة من مالمح ش صية )النفك الشذية( . 
ظهػار فمنهم مػن  ػاؿ كف الػنفك الشذيػة ش صػية واحػدة تقتػل  قػل ال

بقليػػػل ، وآخػػػر ذهػػػ  إ  كنػػػم ابنػػػاف يقػػػتالف  قػػػل ذلػػػ  ، و لػػػث   
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يػػػهه  كبعػػػد مػػػن ذذػػػر الػػػروا ت اخلا ػػػة تدلاسػػػاع والتعليػػػ  عليهػػػا 
 بشكل بسيط .

شلػػػا كدى تلقػػػارئ إ  الا ػػػاؼ عنػػػد عػػػدد مػػػن عالمػػػات اتسػػػتفهاـ   
كوذلا من ها احلسين الهي يقتل  قل الظهار   ومن هػا الالػالـ الػهي 

حلػػػػـر بػػػػال ذنػػػػ    ومػػػػا هػػػػف عال ػػػػة النػػػػا ر العلػػػػاي ك عهػػػػد يقتػػػػل ت
تلش صػػية الػػ  تقتػػل  قػػل  –وهػػا دمحم بػػن احلسػػن ادلنػػ   –ادلنصػػار 
 الظهار  

إف اجلديػػد الػػهي بػػإل يػػدي القػػارئ هػػا اسػػت الص كسػػرار ذقػػلة مػػن  
 ذتاب هللا القرآف وال  ذلا  لة تدلاساع .

  مقالالػػة فيػػه ، وك  و ػػد يسػػتالرب القػػارئ مػػن هػػها الكػػالـ ويعػػد ذلػػ
ك ػػػاؿ إنػػػه ت وجػػػاد ألي مقالالػػػة ك ذلػػػ  ، وخا ػػػة إف كهػػػل القيػػػاب 
)عليهم السالـ( كخربوا كف القرآف ذتاب فيه كخقار األولإل واآلخػرين 
ومػػا ذػػاف ومػػا يكػػاف إ  يػػـا القيامػػة ، ومػػا مػػن شػػفا غػػادر  الكتػػاب 

 ادلنشؿ على الرساؿ دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( .
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القػػارئ حػػإل يطػػالو السػػطار مصػػداؽ مػػا نقالػػه خا ػػة وإف وسػػي د 
ادلػػػ وؿ آل ت القػػػرآف اخلا ػػػة تدلاسػػػاع يسػػػتند علػػػى  اعػػػدة  ايػػػة 

 و لقة .
وذيف ت و ػد كفػاض كهػل القيػاب )علػيهم السػالـ( عليػه مػن علػامهم 
الػػ  ت تعػػد وت ،صػػػى ، وإذا ذانػػاب هػػػه  نقطػػة تنػػػل اجلػػدؿ وتقػػػدو 

 يت كغػػرب وكع ػػ  ، كت وهػػا وجػػاد غريقػػة وجديػػدة ك مفهامهػػا فػػاآل
ذذػػػر )الػػػنفك الشذيػػػة( مػػػهذارة علػػػى لسػػػاف نػػػ  هللا عيسػػػى بػػػن مػػػرًن 
)عليػػػػه السػػػػالـ( ك ذتابػػػػه ادلنػػػػشؿ )الكتػػػػاب ادلقػػػػدس( كو اإلصليػػػػل كو 

 العهد اجلديد ذما يسمانه .
وت كريػػػد كف كفػػػات متعػػػة  ػػػرااة هػػػها القحػػػث علػػػى القػػػارئ اللقيػػػ  

 بسيطة .ولكين كحققاب كف كعطف إشارات 
ودلػػن كراد طريػػ  هللا واإلمػػاـ ادلهػػدي )مكػػن هللا لػػه ك األرض( عسػػى 

 هللا كف أيخه بيد ادل منإل دلا فيه اخلل والصالح .
لكف ت يقصروا كو يتهاوناا ك نصرة اإلماـ ونصرة دعاته إذا ظهػرت 

 ك العراؽ وبإل كهل العراؽ .
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ر السػػيد وهػها الكتػػاب هػا  طػػرة ك غػر ، وغػػيم مػن فػػيم مػن فكػػ
كبا عقد هللا احلسإل القحطاين الهي جاد علينا صها الفكر النػّل و ػاـ 
بتفكيػػ  رمػػاز مهمػػة ور يسػػية ةػػا الق ػػية وادلاسػػاع الػػهي يتناولػػه 

 غننا .
واحلمػػػد ب رب العػػػادلإل والصػػػالة والسػػػالـ علػػػى دمحم وآلػػػه الطػػػاهرين 

 وسلم تسليمًا ذنلا .
 

 خلدون املاجدي
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 : الةً الشذاة ل

هػػػػ ( ك ذتابػػػه )سلتػػػار  ٙٙٙيقػػػاؿ دمحم ابػػػن كا بكػػػر الػػػرازي )ادلتػػػا  
ػػػى( مالػػػه  الصػػػحاح( ، تب ) ز ؾ ا ( : )زَذػػػاُة( احلػػػاؿ معروفػػػة و )زذ 

 )تشذيًة( كدى عنه زذاته و)زذ ى( نفسه كي اً َمَدحها .
،  ػالاا : ُتطهػرهم صػا و )زَذػاة( كي ػاً  } وتشذيهم صا {و اله تعا  : 

 زذاته . كخه
و )تشّذى( تصد ه . و )زذا( الشرع يشذا )زذػاًا( تلفػتح وادلػد كي ظلػا . 

 وغالـٌ )زذّف( كي )زاٍؾ( و د )زذا( من تب مسا و )زذاًا( كي اً .
وك )ذنػش جػامو الفاا ػد( يقػاؿ السػيد ادلرت ػى )ر:ػه هللا( : ) غلػػ  

دة كف ضلمػػػل  الػػػه )الشذيػػػة( علػػػى إنػػػا مػػػن )الشذػػػاا( الػػػهي هػػػا الػػػش 
والنمػػاا ، ت بػػد مػػن الطهػػارة ك الػػدين مػػن  ػػاذلم : زََذػػاْب األرض إذا 

 زاد ينعها ( .
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وك تب ) َف َؼ َس ( يقػاؿ الػػرازي : الػػنفك : الػروح يقػػاؿ خرجػػاب 
 نفسه . والنفك : الدـ ، يقاؿ سالاب نفسه . 

وك احلػػديث : )) مػػا لػػيك لػػه نفػػك سػػا لة فملنػػه ت يػػن ك ادلػػاا إذا 
 النفك اجلسد .سالاب فيه (( ، و 

ـَ ا ( يقاؿ الرازي : ) والسما : اترتفاع والعلػا  -ٕ وك تب ) َس 
 ، يقاؿ منه ) مَسَْاَت ( و ) مَسَْياب ( من علات وعلياب ( .

 
 

 : واخلال ة
يستحصل من ذل  عدة معاٍف لالاية جبملة )النفك الشذيػة( فقػد يػراد 

 منه : " الروح العالية "
 ية "" الروح السام            
 " الروح الطاهرة "             
 " اجلسد الطاهرة "            

 كو السامف كو العايل ... اخل .
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 النفك الشذية ك األحاديث والسنة
 

 إبسػػػناد  عػػػن إسػػػح  يرفعػػػػه إ   ٕ٘ورد ك غػػػار األنػػػاار ج
) مسعػػػاب كمػػػل ادلػػػ منإل )عليػػػه األ ػػػقن بػػػن نقاتػػػه  ػػػاؿ : 

إ  كف  ػاؿ  –تفقدوين السالـ( يقاؿ : سلاين  قل كف 
و تل سريو ومات ذريو و تل النفك الشذية بظهر   -

 .الكافة ك سقعإل ، وادلهباح بإل الرذن وادلقاـ ( 
 عػػػػػػن كا جعفػػػػػػر )عليػػػػػػػه  ٖٓٙوك اإلرشػػػػػػاد للمفيػػػػػػد ص :

) ليك بإل  ياـ القػا م )عليػه السػالـ( السالـ( يقػاؿ : 
 .و تل النفك الشذية كذنر من مخسة عشر ليلة ( 

  وخسف تلقيػداا :  ٖٖٙص ٔك ذماؿ الدين جو ... (
و تل غالـ من آؿ دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( بإل الػرذن وادلقػاـ امسػه 

 .دمحم ابن احلسن النفك الشذية ... اخل ( 
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 إف :  ٕ٘تب  ٗٔح ٓٛٙص ٕوك ذمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػدين ج (
كت جعفر )عليه السالـ( ذاف يقاؿ : ..... واختالؼ 

احملتػػػػـا و تػػػػل الػػػػنفك الشذيػػػػة مػػػػن  ولػػػػد العقػػػػاس مػػػػن
 . (ٔ)احملتـا (

  وك عقد الدرر : )عن احلافظ عن كا عقد هللا نعػيم ... عػن
) إذا  تػل الػنفك الشذيػة  د منػاد عمار بن  سػر  ػاؿ : 

 .من السماا كت كف كملذم فالف .... ( ( 
   وك عقػػػػػػػػد الػػػػػػػػدرر مػػػػػػػػن القػػػػػػػػاب ادلسػػػػػػػػطار : عػػػػػػػػن ذعػػػػػػػػ

اح ادلدينػػػػة وتقتػػػػل الػػػػنفك ) تسػػػػتقاألحقػػػػار ....  ػػػػاؿ : 
 . الشذية (

 

                                                 
طفى الكاظمي في كتابه بشارة اإلسالم ( يقول العالم الجميل السيد مص1

 : ) المحتوم : الذي ال يمحقه البداء ( . 179ص
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  اإلمػػػػػاـ ادلهػػػػػدي مػػػػػن ادلهػػػػػد إ  الظهػػػػػار للسػػػػػيد القػػػػػشويين
) يقػػػػاؿ :  ػػػػاؿ اإلمػػػػاـ القػػػػا ر )عليػػػػه السػػػػالـ( :  ٖٛٙص

القػػا م أل ػػحابه :    ػػـا إف كهػػل مكػػة ت يريػػدونين 
ولكػين ُمرسػل إلػيهم ألحػتي علػيهم يػا يليػ  دلنلػف كف 

حابه فيقػاؿ لػه : ػلتي علػيهم ، فيػدعا رجػال مػن ك ػ
امػػػػم إ  كهػػػػل مكػػػػة فقػػػػل :   كهػػػػل مكػػػػة ..... ك  
رسػػاؿ فػػالف إلػػيكم وهػػا يقػػاؿ لكػػم : إ  كهػػل بيػػاب 
الر:ػػػػػة ومعػػػػػدف الرسػػػػػالة واخلالفػػػػػة وضلػػػػػن ذريػػػػػة دمحم 
وساللة النقيإل وإ   د ظلمنا واسطهد  و هر  وابتش 
منػػػا حقنػػػا منػػػه  ػػػػقم نقينػػػا إ  يامنػػػا هػػػها ، فػػػػنحن 

و  ، فػػملذا تكلػػم الفػػا صػػها الكػػالـ نسػػتنقهذم فانصػػر 
كتػػػاا إليػػػه فػػػهغا  بػػػإل الػػػرذن وادلقػػػاـ ، وهػػػف الػػػنفك 

 . الشذية (
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  : )وك نفػػك ادلصػػدر :  ػػاؿ اإلمػػاـ الصػػادؽ )عليػػه السػػالـ
) وليك بإل  ياـ  ا م آؿ دمحم وبإل  تل النفك الشذية 

 . إت مخك عشرة ليلة (
 حػديث أيجػاج ومػججاج :  ٕٕٗص ٛوك الكػاك ج .... (

)  لػػػػػاب ألا عقػػػػػد هللا وعػػػػن ك:ػػػػد بػػػػػن دمحم ....  ػػػػاؿ : 
)عليػػػػػه السػػػػػالـ( مػػػػػا فػػػػػرج شػػػػػيعتكم    ػػػػػاؿ : إذا 

 -إ  كف  ػػاؿ  -اختلػػف ولػػد العقػػاس ووهػػى سػػلطانم 
ويسػػػػتجذف هللا ك ظهػػػػار  فيطلػػػػو علػػػػى ذلػػػػ  بعػػػػم 
مااليه فيػج يت احلسػين في ػرب  اخلػرب فيقتػدر احلسػين إ  

فيقتلانػه ويقعنػاف بركسػه  اخلروج فين  عليه كهل مكػة
إ  الشػػػامف فيظهػػػر عنػػػد ذلػػػ   ػػػاح  هػػػها األمػػػر 
فيقايعػػػه النػػػاس ويتقعانػػػه ويقعػػػث الشػػػامف عنػػػد ذلػػػ  

 . جيشاً إ  ادلدينة .... اخل (
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 عػػن كمػل ادلػػ منإل )عليػػه  ٖٕٗص ٕ٘وك غػار األنػػاار ج :
)  تل نفك نفك حراـ ك يـا حػراـ السالـ( كنه  اؿ : 

ـ مػػن  ػػريل والػػهي خلػػ  احلقػػة ك بلػػد حػػراـ عػػن  ػػا 
وبػػرئ النسػػػمة مػػػا ذلػػػم ملػػ  بعػػػد  غػػػل مخسػػػة عشػػػر 

 . ليلة (
 عن كا عقػد هللا )عليػه السػالـ( يقػاؿ :  ٚص ٛالكاك ج :

) مخػػػػػػك عالمػػػػػػات  قػػػػػػل  يػػػػػػاـ القػػػػػػا م ، الصػػػػػػيحة 
 . والسفياين واخلسف و تل النفك الشذية واليماين (

 ابػػػن : ) عػػػن سػػػفياف  ٜٕٚالشػػػيل الطاسػػػف ك غيقتػػػه ، ص
) النفك الشذية غالـ إبراهيم احلريري كنه مسو كت  يقاؿ : 

من آؿ دمحم ، كمسػه دمحم بػن احلسػن يقتػل بػال جػـر وت 
ذن  ، فملذا  تلا    يق  ذلػم ك السػماا عػاذر وت ك 
األرض   ػػػػػػر ، فعنػػػػػػد ذلػػػػػػ  يقعػػػػػػث هللا  ػػػػػػا م آؿ 

 . دمحم ... اخل (
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 ختصار .هها إسافة إ  روا ت كخرى كعرسنا عنها لال
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 نقهة سلتصرة عن علم التجويل

 
يقػػاؿ كمػػل ادلػػ منإل )عليػػه السػػالـ( هػػها القػػرآف بقالػػه )ظػػاهر  كنيػػ  
وتطنػػػػػه عميػػػػػ ( وظهػػػػػر القػػػػػرآف يرمػػػػػش إ  آ تػػػػػه احملكمػػػػػات الػػػػػال يت 
كحكمػػاب عقارا ػػا فف حفظػػاب مػػن اتحتمػػاؿ واتشػػتقا  ، كمػػا تطػػن 

شػػػػػاصات فػػػػػال يت ػػػػػح مقصػػػػػادها إت القػػػػػرآف فهػػػػػا يرمػػػػػش آل تػػػػػه ادلت
 تلفحا والنظر . 

 و اؿ اإلماـ كت جعفر )عليه السالـ( ك رواية الف يل بن يسار :
) مػػػػػا ك القػػػػػرآف آيػػػػػة إت وذلػػػػػا ظهػػػػػر وبطػػػػػن ،  ػػػػػاؿ )عليػػػػػه 
السالـ( : ظهر  تنشيلػه وبطنػه يويلػه ومنػه مػا  ػد م ػى ومنػه 

يويلػه  ما   يكن غلري ذما جتري الشمك والقمر ذل ما جػاا
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شفا يكاف على األماات ذما يكاف على األحياا ،  ػاؿ هللا 
} ومػػػػػا يعلػػػػػم يويلػػػػػه إت هللا والراسػػػػػ اف ك العلػػػػػم { ضلػػػػػن 

 . (ٔ)( نعلمه
وإف كسػػػرار وك ػػػاؿ علػػػم التجويػػػل هػػػا مػػػن سلتصػػػات األ مػػػة )علػػػيهم 

) مػن كخلػا السالـ( ومن كفاساا عليه بعد اإلخػالص فقػد ورد : 
 رت ينابيو احلكمة من  لقه علػى لسػانه (ب كربعإل  قاحاً ج

) ذلمػػػا زادت ، وإف ادلػػػ وؿ ينطلػػػ  مػػػن القاعػػػدة العامػػػة للمنطػػػ  : 
 . القياد  لاب األفراد ( 

َوِإْذ  َػػػاَؿ ُماَسػػػى ِلَقْاِمػػػِه ِإف  اّ َ  }ويتقػػػإل ذلػػػ  ك  الػػػه تعػػػا  : 
ُشوًا  َػاَؿ َكُعػاُذ ِت ِّ َكْف أيَُْمرُُذْم َكْف َتْهَغُاْا بَػَقَرًة  َاُلاْا كَتَػت ِ ػُهَ  ُهػ

 َاُلاْا ادُْع لََنا رَب َ  يُػقَػػإلِّ لّنَػا َمػا ِهػَف  َػاَؿ  * َكُذاَف ِمَن اجْلَاِهِلإلَ 
ِإن ػػػُه يَػُقػػػاُؿ ِإنػ َهػػػا بَػَقػػػَرٌة ت  فَػػػاِرٌض َوتَ ِبْكػػػٌر َعػػػَااٌف بَػػػػإْلَ َذلِػػػَ  
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َعُلاْا َمػػا تُػػػْ َمروفَ  رَب ػػَ  يُػقَػػػإلِّ ل نَػػا َمػػا َلْانُػَهػػا  َػػاُلاْا ادُْع لَنَػػا  * فَػػافػْ
 *  َاَؿ ِإن ُه يَػُقاُؿ ِإنّػَها بَػَقػَرٌة َ ػْفَراا فَاِ ػػٌو ل ْانُػَهػا َتُسػرَّ الن ػاِظرِينَ 

نَػا َوِإ     َاُلاْا ادُْع لََنا رَب َ  يُػقَػإلِّ ل َنا َما ِهػَف ِإف  القَػَقػَر َتَشػابََه َعَليػْ
ُ َلُمْهَتُدو   َاَؿ ِإن ُه يَػُقاُؿ ِإنػ َها بَػَقَرٌة ت  َذُلاٌؿ تُِنُل  * فَ ِإف َشاا ا  

اأَلْرَض َوتَ َتْسػػػِقف احْلَػػػْرَث ُمَسػػػػل َمٌة ت  ِشػػػَيَة ِفيَهػػػا  َػػػػاُلاْا اآلَف 
 .( ٔ){* ِجْئاَب ِتحْلَ ِّ َفَهَغُاَها َوَما َذاُدوْا يَػْفَعُلافَ 

  } كف تػػػهغاا والقصػػػة معروفػػػة ك مسػػػجلة ذبػػػح الققػػػرة ، فقالػػػه تعػػػا
بقرة { ذػاف األمػر ك الػهبح مػن غػل ،ديػد عمػر هػه  الققػرة كو لانػه 
فكاناب القياد  ليلة واألفراد ك اخلػارج ذنػلة فسػجلاا عػن ماا ػفات 

}  ػػػالاا كدُع لنػػػا ربػػػ  يقػػػإل لنػػػا مػػػا الققػػػرة الػػػ  كمػػػرهم بػػػهغها ، 
ت ف ػػاا اخلطػػاب اإلذلػػف بتحديػػد عمػػر الققػػرة كنػػا ت ذقػػلة و هػػف { 

} كنػا بقػرة ت فػارض وت بكػر  اللة ك السن بػل هػف متاسػطة  

                                                 
 ( .71 -17) البقرة( 1
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وهنا ذنرت القياد و لػاب األفػراد فتحديػد األمػر عااف بإل ذل  { 
 اإلذلف بهبح بقرة متاسطة العمر ، بالم النظر عن لانا .

} كنػا بقػرة فكػاف اجلػااب }  الاا كدُع لنا رب  يقإل ما لانا { 
ففػف هػه  ادلػرة زادت القيػاد ظرين {  فراا فا و لانا تسػر النػا

كذنػػػر مػػػن السػػػاب  و لػػػاب األفػػػراد فقػػػد ،ػػػدد لػػػاف الققػػػرة إسػػػافة إ  
عمرهػػا ، فطلػػ  بػػين إسػػرا يل ،ديػػد ماا ػػفات كخػػرى لتقيػػاف الققػػرة 

}  ػالاا ادُع لنػا ربػ  يقػإل لنػا مػا هػف إف الققػر تشػابه ادلطلابة 
}  ػػاؿ إنػػه فكػػاف اجلػػااب : علينػػا وإ  إف شػػاا هللا دلهتػػدوف { 

يقاؿ كنا بقرة ت ذلاؿ تنل األرض وت تسقف احلرث مسػلمة 
 . ت شية فيها ..... {

ويسهل بػهل  التجويػل ك القػرآف ألف بع ػه يصػدؽ بع ػاً فػاراا ذػل 
حػػػ  حقيقػػػة فاحلقيقػػػة ذانػػػاب الققػػػرة بعػػػد ذشػػػفها مػػػن خػػػالؿ تكنػػػل 

 القياد .
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تػػإل بقالػػه تعػػا  و الػػه تعػػا  } إف الققػػر تشػػابه علينػػا { لػػه ارتقػػاط م
 . (ٔ)} فيتقعاف ما تشابه منه {

و ػػػد كوجػػػش  هنػػػا بعػػػم كسػػػرار علػػػم التجويػػػل والػػػهي ت يعلمػػػه إت هللا 
 والراس اف ك العلم ومن كفاساا عليه .

وصػػػػها   يت ك الصػػػػفحات القادمػػػػة علػػػػى تقيػػػػاف يويػػػػل بعػػػػم آ ت 
 القرآف ال  ذلا عال ة تلنفك الشذية بعانه تعا  .
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 النفك الشذية ك القرآف
 : سارة الكهف( ٔ

ورد لفظ النفك الشذية ك القرآف مرة واحدة فقط وك سػارة الكهػف 
فَانطََلَقػػا َحػػا  ِإَذا َلِقيَػػا ُغاَلمػػاً فَػَقتَػلَػػُه  }( منهػػا :  ٗٚك اآليػػة ) 

َؿ َك َػتَػْلػػػػػاَب نَػْفسػػػػػاً زَِذي ػػػػػًة ِبالَػػػػػْلِ نَػْفػػػػػٍك ل َقػػػػػْد ِجْئػػػػػاَب َشػػػػػْيئاً  َػػػػػا
 . (ٔ)نَّْكراً {

 و د ورد ك تفسلها :
،  صػػػػػػة  ٓٔ، تب  ٖٕٛ، ص ٖٔك غػػػػػار األنػػػػػػاار ، ج  -

ماسػػى )عليػػػه السػػالـ( حػػػإل لقػػػف اخل ػػر )عليػػػه السػػػالـ( : 
)  يػػػل فتػػػل عنقػػػه و يػػػل سػػػرب بركسػػػه احلػػػا ط و يػػػل 

                                                 
 ( .77) الكهف( 1
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والفاا للدتلة على كنما دلا لقيػا   تلػه كس عه فهغه 
من غل ترٍو واستكشاؼ حػاؿ ولػهل   ػاؿ : ك تلػاب 

 .نفساً زذية بالل نفك كي طاهرة من الهناب ( 
وك علل الشرا و ، اليق اف عن العسػكري .... عػن جعفػر  -

)  ػػػػػاؿ لػػػػػه اخل ػػػػػر إف بػػػػػن دمحم )عليػػػػػه السػػػػػالـ(  ػػػػػاؿ : 
ذذػر  بػل كمػر هللا  ادلعقاؿ ت ،كم على كمر هللا تعػا 

 .ػلكم عليها فسّلم دلا ترى مين وا رب عليه ( 

وك تفسل العياشػف عػن عقػد الػر:ن عػن كا عقػد هللا )عليػه  -
) .... وخرجػا علػى سػاحل القحػر فػملذا السالـ(  اؿ : 

غػػالـ يلعػػ  مػػو غلمػػاف عليػػه  مػػيا حريػػري كخ ػػر 
ك كذنقػػػػػػػػه درهف فتارذػػػػػػػػه العػػػػػػػػا  فهغػػػػػػػػه  ػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػه 

 .(  ماسى ......

وك " ذنػػػش جػػػػامو الفاا ػػػد ويويػػػػل اآل ت الظػػػاهرة " روايػػػػة  -
كسػػػػػعد األربلػػػػػف عػػػػػن عمػػػػػار بػػػػػن خالػػػػػد ....  ػػػػػاؿ السػػػػػيد 
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) وعندذم إف النسياف ت غلاز علػى األنقيػاا ادلرت ى : 
  نعػػاب ماسػػى )عليػػه السػػالـ( الػػنفك فنػػا زذيػػة و  
تكػػن ذػػهل  علػػى احلقيقػػة .... وإف ذػػاف هػػا اخل ػػر 

ـ الالػػالـ ألجػػل اخلشػػية واخلشػػية ت فكيػػف يسػػتقيح د
 . تقت ف علماً وت يقيناً (

، عػػن اسػػح  ابػػن عمػػار  ٖٛ، ص ٕوك تفسػػل القمػػف ، ج -
) بينمػا عن كا عقد هللا )عليػه السػالـ(  ػاؿ مسعنػا  يقػاؿ : 

العا  ؽلشف مو ماسى إذ هم بالالـ يلعػ   ػاؿ فػاذش  
العػػا  فقتلػػه فقػػاؿ لػػه ماسػػى )عليػػه السػػالـ( ....... 
 اؿ فادخل العا  يد  فا تلو ذتفه فملذا عليه مكتػاب  

 .ذافر مطقاع ( 
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 يويل كفعاؿ اخل ر مو ماسى )عليهما السالـ( 

 
إف سػػػارة الكهػػػف ذلػػػا عال ػػػة وبيقػػػة تإلمػػػاـ ادلهػػػدي )عليػػػه السػػػالـ( 
وبعالمات ظهار  ، تسيما كف اخل ر )عليه السالـ( ها وزير اإلمػاـ 

 وي نك هللا به وحشته . ك عصر الاليقة الكربى
ونقػػػػدك بعػػػػاف هللا تعػػػػا  يويػػػػل كفعػػػػاؿ اخل ػػػػر مػػػػو ماسػػػػى )عليهمػػػػا 

 السالـ( :
تَػَهػػػا  } ػػػِفيَنِة َخَر َػَهػػػا  َػػػاَؿ َكَخَر ػْ فَانطََلَقػػػا َحػػػا  ِإَذا رَِذقَػػػا ِك الس 

 . (ٔ)لِتُػاْلِرَؽ َكْهَلَها َلَقْد ِجْئاَب َشْيئاً ِإْمراً {

                                                 
 ( .71) الكهف( 1
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هػػف )رايػػة اذلػػدى( كي دعػػاة اإلمػػاـ إف هػػه  السػػفينة حسػػ  التجويػػل 
 ادلهدي )عليه السالـ( .

فقد ورد عن كا ذر عن رساؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  اؿ : ) إف منػل كهػل بيػ  
 فيكم ذسفينة ناح من رذقها صلا ومن ةلف عنها غرؽ وهاى ( .

) اللهػػػػم  ػػػلِّ علػػػػى دمحم وآلػػػػه و ػػػد ورد ك الصػػػػالة الشػػػعقانية : 
اريػػة ك الل ػػي الالػػامرة أيمػػن مػػن رذقهػػا ويالػػرؽ مػػن الفلػػ  اجل

ترذهػػا ، ادلتقػػدـ ذلػػم مػػارؽ وادلتػػجخر عػػنهم زاهػػ  والػػالـز ذلػػم 
 .تح  ( 

 فملف األ مة )عليهم السالـ( السفن ال  من رذقها صلا .
وهنا إشارة إ  ظهار شلهدين لإلمػاـ )عليػه السػالـ( يقامػاف تلػدعاة 

ن العالمػات احلتميػة لظهػار اإلمػاـ واإلعداد للظهػار ، ذمػا ورد كف مػ
)عليػػػه السػػػالـ( هػػػا ظهػػػار اليمػػػاين حيػػػث تكػػػاف مسػػػئاليته الػػػدعاة 

 واذلداية للصراط ادلستقيم .
وإف هػػػػها الشػػػػ ا هػػػػا مػػػػن ػلمػػػػل الرايػػػػة ويسػػػػلمها لإلمػػػػاـ )عليػػػػه 

 السالـ( .
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وإف هػػػػه  السػػػػفينة )الػػػػدعاة( ك بدايػػػػة رذػػػػاب بعػػػػم النػػػػاس فيهػػػػا 
وذلػ  فيػه إشػارة إ  كف دعػاة اإلمػاـ ك والتحا هم صا ةرب وتعاب 

بدايتها تتهم وترفم ويشار إليهػا تلكػهب وذلػ  ألف هنػاؾ حكامػة 
ظادلػػة تالحػػظ وجػػاد كنصػػار حقيقيػػإل لإلمػػاـ ادلهػػدي )عليػػه السػػالـ( 

 تريد الققم عليهم .
ولكػػػن ادلػػػا  سػػػقحانه وتعػػػا  وألجػػػل حفػػػظ الق ػػػية وحفػػػظ الػػػدعاة 

األخرى لكف تكاف ك نظرهم دعػاة  ػلدث ما يعيقها ك نظر اجلهات
 تطلة غل  حيحة ، فيال اف النظر عنها وعن كتقاعها .

وتبػػػد كف ػلػػػدث التمحػػػيا واتبػػػتالا الػػػهي يصػػػي  كنصػػػار اإلمػػػاـ 
)عليػػػه السػػػالـ( ذمػػػا  ػػػرحاب بػػػهل  الػػػروا ت عػػػن األ مػػػة )علػػػيهم 

 السالـ( .
حيث كف هه  الفتنة ساؼ تلفاب نظر كنصػار الػدعاة فيشػكاف فيهػا 
نتي ػػػػة دلػػػػا سػػػػاؼ ػلػػػػدث فيعيقػػػػاا هػػػػها الفعػػػػل ويع سػػػػاف عليػػػػه ك 
اعتقػػادهم كف تلػػ  األفعػػاؿ تػػ دي إ  تظليػػل النػػاس وعػػدـ هػػدايتهم 

وسػػاؼ يقالػػاف إف  } لتالػػرؽ كهلهػػا {كي غػػر هم وهػػا معػػ   الػػه 
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هها األمر شديد و ع  وت ؽلكن  قاله وطعمه ُمّر ادلهاؽ وت ؽلكػن 
كي } لقػد جئػاب شػيئاً إمػرا { الػه : ،مله والتسليم بػه وهػا معػ   

  عقاً مراً . 
وشلػػا ي ذػػد كف السػػفينة هػػف دعػػاة اإلمػػاـ )عليػػه السػػالـ( ، مػػا جػػاا ك 

ُػػن  َعلَػػى ال ػػِهيَن اْسُتْ ػػِعُفاا ِك  }: تفسػػل  الػػه تعػػا   َونُرِيػػُد َكف ظل 
  . (ٔ)اأْلَْرِض َوصَلَْعَلُهْم كَِ م ًة َوصَلَْعَلُهُم اْلَاارِِبإَل {

حيػػث كف ادلست ػػعفإل ك آخػػر الشمػػاف هػػم ادلهػػدي وك ػػحابه ، وهػػم 
} كمػا السػفينة فكانػاب ك حاب السفينة وهػا يويػل  الػه تعػا  : 

دلسػػاذإل يعملػػػاف ك القحػػػر فػػػجردت كف كعيقهػػػا وذػػػاف ورا هػػػم 
 ملٌ  أيخه ذل سفينة غصقاً { .

 } ك  ك ل ل  إن  لن تستطيو معف  رباً { .و اله تعا  : 

                                                 
 ( .5) القصص (1
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 ػػحاب اإلمػػاـ مػػن  ػػفا م كف يتحلػػاا تلصػػرب ك اتبػػتالاات فػػملف ك
والتمحػػػػيا حػػػػا يصػػػػلاا إ  سػػػػاحة الفػػػػيم اإلذلػػػػف حيػػػػث الظهػػػػار 

 ادلقدس لإلماـ )عليه السالـ( .
} حا إذا لقيا غالماً فقتله  اؿ ك تلاب نفساً زذية بالل نفػٍك 

 لقد جئاب شيئاً نكرا { .
علقػػػة ياسػػػاع ذتابنػػػا وهػػػه  اآليػػػة هػػػف زلػػػل غننػػػا ك األ ػػػل وهػػػف مت

بشكل كساسف فهف عالمة من عالمات ظهار اإلمػاـ )عليػه السػالـ( 
 وال  هف  تل النفك الشذية . 

والػػنفك الشذيػػة ابنػػاف ذمػػا ورد ك الػػروا ت عػػن كمػػل ادلػػ منإل )عليػػه 
) و تػػػػل الػػػػنفك الشذيػػػػة بظهػػػػر الكافػػػػة ك سػػػػقعإل السػػػػالـ( : 

 . (ٔ)وادلهباح بإل الرذن وادلقاـ (
فك الشذيػػة الػػ  تقتػػل بظهػػر الكافػػة بسػػقعإل مػػن الصػػاحلإل لسػػيد الػػن

حسػػػين ، وهػػػف حلػػػد اآلف   تقتػػػل وإف السػػػق  ك  تػػػل هػػػها السػػػيد 
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احلسػػين هػػا إعالنػػه وتصػػديقه فحػػد دعػػاة اإلمػػاـ )عليػػه السػػالـ( فػػملف 
هها السيد ساؼ يَػػْنظم إ  تلػ  الػدعاة ويعلػن ذلػ  شلػا يتسػق  ك 

الظادلة ادلعادية ألنصار ادلهدي )عليػه   تله من بعم اجلهات احلاذمة
 السالـ( .

وكما مع  الشذية فهنا عدة معاف ، و ػد كشػر  إ  معػ  الػنفك الشذيػة 
ك بداية الكتاب ، ولكن ذل  ذاف غنػه )ضلػا ً( وكمػا هنػا فنػج يت علػى 

 زلاولة معرفة مع  )الشذاة( ك   ية السيد احلسين .
ة ك سقيل احلػ  والشػهادة ذمػا ورد فهف كما معناها النفك ادلستشهد

ك األخقار زذاة لألنفك كو إنا زذية ألف خػروج  ػاحقها يكػاف فمػر 
 اإلماـ ادلهدي )عليه السالـ( كو وزير  إلعالف احل  وإظهار  .

علمػػاً كف نتي ػػة عملػػه سػػاؼ تكػػاف الشػػهادة ت زلالػػة وهػػا إب دامػػه 
 نفك زذية .على تنفيه كمر اإلماـ وت حيته بنفسه يكاف  اح  

كو كف ادلراد من الشذية ال  ت ذن  ذلا كو التا قة ال    يقػ  ذلػا ذنػ  
بعد التابة فملف هها السػيد سػاؼ يتػجخر عػن التصػدي  بػدعاة اإلمػاـ 
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)عليػػه السػػالـ( ويػػ دد مػػراراً حػػا يافقػػه هللا تعػػا  إ   قػػاؿ الػػدعاة 
 وحصاؿ الندـ والتابة منه على يخر  . 

علن يييػػػػد  للنػػػػاس فيقتػػػػل وت ذنػػػػ  عليػػػػه . كو كف وبعػػػػدها ؼلػػػػرج لػػػػي
َونَػْفػٍك َوَمػا } الشذية الطاهرة والشذية كي اً هف )ادلتقية(  اؿ تعا  : 

 . (ٔ){ فََجذْلََمَها ُفُ ارََها َوتَػْقَااَها * َسا اَها
وكمػػا الػػهي ينكػػر كمرهػػا } لقػػد جئػػاب شػػيئاً نكػػراً { إف النػػاس ت تػػرى 

لػػػه القتػػػل فهػػػا إظلػػػا يػػػدعا لنصػػػرة اإلمػػػاـ كنػػػه فعػػػل فعػػػالً يسػػػتح  ألج
)عليػػه السػػالـ( وهػػها القتػػل شػػيئاً منكػػراً فهػػا   يقتػػل كحػػداً ذػػف يُقتػػل 
كو كف هنػػػاؾ مػػػن ينكػػػر خروجػػػه ك ػػػالً ، وهػػػا يعلػػػم كف نتي ػػػة ذلػػػ  

 اخلروج القتل .
كما يويل جااب اخل ر دلاسى )عليهما السالـ( ففيه دتلػة علػى كف 

ـ( ووزير  علا كباي  اح  الػنفك الشذيػة اإلماـ ادلهدي )عليه السال
 حيث يكاف واجقاً عليه طاعتهما تلاتية .
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وكمػػػػا بعنػػػػه ك هػػػػه  ادلهمػػػػة فػػػػملف ذلػػػػ  ر:ػػػػة لػػػػه ذػػػػف ت يفشػػػػل ك 
اتمتحػػا ت ويقػػو ك التمحػػيا و يتسػػق  إبرهػػاؽ اإلمػػاـ ووزيػػر  ك 

 ادلستققل لا  در وبقف حياً .
ػَرَب فََجَرْدَ  َكف يُػْقدِ  } و اله تعا  : ْنُه زََذاًة َوَك ػْ ذَلَُما رَبػَُّهَما َخْلًا مِّ

إشػػارة إ  إحػػدى العالمػػات احلتميػػة الدالػػة علػػى  ػػرب ،  (ٔ)ُرْ:ػػاً {
القياـ ادلقدس لإلماـ ادلهدي )عليه السالـ( وهػف  تػل الػنفك الشذيػة 
بإل الرذن وادلقاـ وهه  هف ) النفك الشذية النانية ( الػ  جػاا ذذرهػا 

الػػااردة عػػن كهػػل بيػػاب العصػػمة )علػػيهم السػػالـ( ويكػػاف  ك األخقػػار
  تلها ك مكة .

إظلػا هػه  الػػنفك يقلػن عمػر  ػػاحقها   } خػلاً منػػه زذػاة {وكمػا ذانػه 
ذما جاا ك الروا ت )ستة عشر سنة( فهػا ذمػا ت ؼلفػى لػيك عليػه 

 ذن  فقد دخل لتا  ك السنة األو  للكتليف .
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قة لإلمػاـ ادلهػدي )عليػه السػالـ( و اله } ك رب ر:ػاً { وذلػ  تلنسػ
حيث كف  ػاح  الػنفك الشذيػة األو  والػهي يقتػل ك ظهػر الكافػة 
هػػا )سػػيد حسػػين( وكمػػا النانيػػة والػػ  تقتػػل ك مكػػة فصػػاحقها )سػػيد 

 حسيين( .
فقػػد ورد ك تفسػػل العياشػػف عػػن كا جعفػػر )عليػػه السػػالـ( ك روايػػة 

إ  كف  ػاؿ  –) الـش األرض وت تػرذم برجلػ  طايلة يقاؿ : 
امسػه اسػػم نػػ  مػا كشػػكل علػػيكم فػال يشػػكل علػػيكم عهػػد  –

ن  هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ورايته وسالحه والنفك الشذية من ولد احلسػإل 
 . فملف كشكل عليكم ذل  فال يشكل عليكم الصات (

ودلػػػا ذػػػاف ادلعلػػػـا كف ادلهػػػدي )عليػػػه السػػػالـ( مػػػن ولػػػد احلسػػػإل فػػػملف 
هي يقتػػل ك مكػػة يكػػاف ك ػػرب ر:ػػاً لػػه مػػن الػػنفك الػػنفك الشذيػػة الػػ

 الشذية ال  تقتل بظهر الكافة وهف لسيد حسين .
هػػػها وإف بقيػػػػة التجويػػػػل للسػػػػارة ماجػػػػاد ولكننػػػػا كعرسػػػػنا عػػػػن ذذػػػػر  
وذذػػػػػػر  مػػػػػػا ؼلػػػػػػا ماسػػػػػػاعنا ) الػػػػػػنفك الشذيػػػػػػة ( وذلػػػػػػ  مراعػػػػػػاة 

 لالختصار .
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 يويل سارة ) يك (
 

 * م م ػػَنالً َكْ ػػَحاَب اْلَقْريَػػِة ِإْذ َجااَهػػا اْلُمْرَسػػُلافَ َواْسػػِرْب ذَلُػػ} 
بُاعُلَا فَػَعػػػش ْزَ  بِنَالِػػػٍث فَػَقػػػاُلاا ِإ    ِإْذ َكْرَسػػػْلَنا ِإلَػػػْيِهُم ابْػنَػػػػإْلِ َفَكػػػه 

نْػلَُنا َوَما كَنَشَؿ الر ْ:ن  * ِإلَْيُكم مَّْرَسُلافَ   َاُلاا َما كَنُتْم ِإت  َبَشٌر مِّ
 َػػاُلاا رَبػَّنَػػا يَػْعلَػػُم ِإ   ِإلَػػْيُكْم  * َشػػْفٍا ِإْف كَنػػُتْم ِإت  َتْكػػِهبُافَ  ِمػػن

نَػػا ِإت  الْػػَقاَلُغ اْلُمقِػػإلُ  * َلُمْرَسػػُلافَ  ػػْرَ   * َوَمػػا َعَليػْ  َػػاُلاا ِإ   َتطَيػ 
ن ا َعَهابٌ  ْ تَنتَػُهاا لَنَػْرُُجَن ُكْم َولََيَمس ن ُكم مِّ  َػاُلاا  كَلِػيمٌ  ِبُكْم لَِئن   
َوَجػاا ِمػْن  * طَػاِ رُُذْم َمَعُكػْم كَ ِػن ذُذِّػْرَُ بَػْل كَنػُتْم  َػػْاـٌ مَّْسػرُِفافَ 
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 * َكْ َصػػى اْلَمِدينَػػِة رَُجػػٌل َيْسػػَعى  َػػاَؿ َ   َػػػْاـِ ات ِقُعػػاا اْلُمْرَسػػِلإلَ 
 . (ٔ)ات ِقُعاا َمن ت  َيْسجَُلُكْم َكْجراً َوُهم مَّْهَتُدوَف {

 
 : ويلالتج
لقد دكب ادلفسػروف علػى { َواْسِرْب ذَلُم م َناًل َكْ َحاَب اْلَقْريَِة } 

ذذػػر القريػػة بقريػػة إنطاذيػػة وادلرسػػلاف كرسػػلهم نػػ  هللا عيسػػى )عليػػه 
 السالـ( إ  تل  القرية هها ك التفسل .

كمػا التجويػػل فػػملف القريػػة هػػف مكػػة ومكػة هنػػا ليسػػاب مكػػة احلقيقيػػة بػػل 
 هف الكافة .هف مكة ادل ولة و 

نسػػػتنتي كف هنػػػاؾ رسػػػالإل يرسػػػلهما اإلمػػػاـ ادلهػػػدي )عليػػػه السػػػالـ( 
 يدعاف كهل الكافة والعا  كُجو من خالؿ الكافة .

بُاعُلَا فَػَعػػش ْزَ  بِنَالِػػٍث فَػَقػػاُلاا ِإ   }  ِإْذ َكْرَسػػْلَنا ِإلَػػْيِهُم ابْػنَػػػإْلِ َفَكػػه 
لػػهين يرسػػلهما اإلمػػاـ )عليػػه الرسػػالإل األولػػإل ا{  ِإلَػػْيُكم مَّْرَسػػُلافَ 
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السػػػالـ( إ  الكافػػػة والعػػػا  كُجػػػو مػػػن خػػػالؿ الكافػػػة ، واألوؿ هػػػا 
اليماين الهي ذذرته الروا ت كنه ) اح  كهدى رايػة وادللتػاي عليػه 

 من كهل النار( .
ومعػػه رسػػاؿ آخػػر فيتعرسػػاف للتكػػهي  والطعػػن حيػػث إف النػػاس ت 

 )عليه السالـ( .يصد اف بدعا م واتصاذلم تإلماـ ادلهدي 
كمػػا الرسػػاؿ النالػػث فهػػا غػػل ر يسػػف ولكنػػه معػػشز للرسػػالإل األولػػإل 
وشػػاهداً ومصػػد اً ذلمػػا ، وبػػهل  فهػػا ) الػػنفك الشذيػػة ( الػػهي يقتػػل 

 مو سقعإل من الصاحلإل ذما ذذرته العديد من الروا ت .
نْػلُنَػا َوَمػا كَنػػَشَؿ الػر :ْ } َػ ن ِمػن َشػػْفٍا ِإْف اُلاا َمػا كَنػُتْم ِإت  َبَشػػٌر مِّ

إف كهػػل الكافػػة يكػػهباف الرسػػل ويقالػػاف مػػا {  كَنػػُتْم ِإت  َتْكػػِهبُافَ 
 ؽليشذم عنا حا غلتقيكم اإلماـ )عليه السالـ( .

والر:ن اسم مػن كمسػاا هللا احلسػ  و ػد ورد عػن  ػادؽ كهػل القيػاب 
)عليهم السالـ( : ) ضلػن وهللا األمسػاا احلسػ  ( وبػهل  فػملف الػر:ن 

 ق  على اإلماـ ادلهدي )عليه السالـ( .ينط
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ادلدينػػػػة حسػػػػ  {  َوَجػػػػاا ِمػػػػْن َكْ َصػػػػى اْلَمِدينَػػػػِة رَُجػػػػٌل َيْسػػػػَعى} 
 التجويل هف إيراف )خراساف( وخراساف هف ال  فيها ذناز الطالقاف . 
وك صػػى ادلدينػػة يعػػين ك صػػى خراسػػاف والرجػػل الػػهي يتميػػش فيهػػا هػػا 

الرساؿ األذـر ) ػلى هللا عليػه  )السيد القشويين( ، هها ما كخرب عنه
) ؼلػػرج رجػػل مػػن  ػػشوين امسػػه اسػػم نػػ  يسػػرع وآلػػه وسػػلم( : 

 .  (ٔ)الناس إ  طاعته ادلشرؾ و ادل من ؽلأل اجلقاؿ خافاً (
وها أي يت ) سعياً ( ، } يسعى { كي أي يت بسعف ويقدـ سعيه ويػهه  

عػػدهم إ  العلمػػاا والنػػاس ليػػدعاهم إ  إتقػػاع الرسػػل والػػهين سػػيج يت ب
 العهاب وت يققل منهم العهر والتابة .

 
 
 
 

                                                 
 . 772( غيبة الطوسي ، ص1



  41    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنـفس الــزكيـة 

 

 
 
 
 
 
 

 
 سارة احلا ة

 
ُػػاُد *  َوَمػػا َكْدرَاَؾ َمػػا احْلَا  ػػةُ  * َمػػا احْلَا  ػػةُ  * احْلَا  ػػةُ }  َُ َباْب  َذػػه 

ُػػػاُد فَػػػجُْهِلُكاا ِتلط اِغيَػػػةِ  * َوَعػػػاٌد ِتْلَقارَِعػػػةِ  َُ َوَكم ػػػا َعػػػاٌد  * فََجم ػػػا 
َسػػػ  َرَها َعلَػػػْيِهْم َسػػػْقَو لَيَػػػاٍؿ *  يٍح َ ْرَ ػػػٍر َعاتِيَػػػةٍ فَػػػجُْهِلُكاا بِػػػرِ 
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ـٍ ُحُسػػاماً فَػتَػػػَرى اْلَقػػْاـَ ِفيَهػػا َ ػػْرَعى َذػػجَنػ ُهْم َكْعَ ػػاُز  َانِيَػػَة َك   َوَُ
 . (ٔ){ طَلٍْل َخاِويَةٍ 

 حيث ورد ك تفسلها :
  : نشلػػػاب سػػػارة عػػػن كا جعفػػػر )عليػػػه السػػػالـ( كنػػػه  ػػػاؿ (

 . (ٕ)ادل منإل )عليه السالـ( ومعاوية ( احلا ة ك كمل
  : مث حكػػى هللا عػػش وجػػل خػػرب  ػػاؿ علػػف ابػػن إبػػراهيم (

هػػاد )عليػػه السػػالـ( وهػػالؾ  امػػه فقػػاؿ } وإ  عػػاد 
إ   اله إف عػاداً ذانػاب بالدهػم ك  –كخاهم هادًا { 

القادية من الشقي  إ  األجفػر كربعػة منػازؿ وذػاف ذلػم 
طايلػة وكجسػامهم طايلػة زرع وطليل ذنل وذلػم كعمػار 

فعقػػدوا األ ػػناـ فقعػػث هللا إلػػيهم هػػاداً يػػدعاهم إ  
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اإلسػػػالـ وخلػػػو األنػػػداد فػػػجباا و  ي منػػػاا صػػػاد وآذو  
فكفػػاب السػػماا عػػنهم سػػقو سػػنإل حػػا  حطػػاا وذػػاف 
هػػاد زراعػػاً وذػػاف يسػػقف الػػشرع  ف ػػااوا  ػػـا إ  تبػػه 
يريدونه ، ف رجاب عليهم امػركة ططػاا عػاراا فقالػاب 

كنتم فقالاا ضلن من بالد ذها وذها كجدياب بػالد  من 
ف ئنػػا إ  هػػاد نسػػجله يػػدعا هللا حػػا  طػػر وةصػػ  
بػػالد  ، فقالػػاب لػػا اسػػت ي  ذلػػاد لػػدعا لنفسػػه فقػػد 
اح ؽ زرعه لقلة ادلػاا ،  ػالاا فػجين هػا  الػاب هػا ك 
ماسػػو ذػػها وذػػها ف ػػااوا إليػػه فقػػالاا   نػػ  هللا  ػػد 

اسػجؿ هللا كف ؼلصػ  بػالد  كجدياب بالد  و   طػر ف
و طػػر فتهيػػج للصػػالة و ػػلى ودعػػا فقػػاؿ ذلػػم ارجعػػاا 
فقػػػػػد كمطػػػػػَر وكخصػػػػػقاب بالدذػػػػػم ، فقػػػػػالاا ركينػػػػػا ك 
منشلػػ  امػػركة ططػػاا عػػاراا ،  الػػاب لنػػا مػػن كنػػتم ومػػا 
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تريدوف  لنػا جئنػا إ  هػاد ليػدعاا هللا فنمطػر فقالػاب 
ؽ لا ذاف هادًا داعياً لدعا لنفسه فػملف زرعػه  ػد احػ  

فقاؿ هاد تلػ  كهلػف وك  كدعػاا هللا ذلػا بطػاؿ الققػاا 
فقالاا وذيف ذل   اؿ ألنه ما خل  هللا م مناً إت وله 
عػػػدو ي ذيػػػه وهػػػف عػػػدو يت فػػػألف يكػػػاف عػػػدوي شلػػػن 
كملػ  خػػل مػػن كف يكػػاف عػدوي شلػػن ؽللكػػين ، فققػػف 
هػػػاد ك  امػػػه يػػػدعاهم إ  هللا وينهػػػاهم عػػػن عقػػػادة 

فلمػػا    –إ   الػػه  –األ ػػناـ حػػا ةصػػ  بالدهػػم 
ي مناا كرسل عليهم الريح الصر رة يعين القاردة وها 

َباْب َعػػاٌد َفَكْيػػَف َذػػاَف    الػػه ك سػػارة ا  بػػاب : }  َذػػه 
ِإ   َكْرَسػْلَنا َعلَػْيِهْم ِرػلػاً َ ْرَ ػرًا ِك يَػػْاـِ  * َعَهاِا َونُػُهرِ 

 . وحكػػى ك سػػارة احلا ػػة فقػػاؿ : (ٔ){ ضَلْػػٍك مَّْسػػَتِمرٍّ 
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*  َوَكم ػػػػا َعػػػػاٌد فَػػػػُجْهِلُكاا بِػػػػرِيٍح َ ْرَ ػػػػٍر َعاتِيَػػػػةٍ } 
ـٍ ُحُسػاماً  َانِيَػَة َك   {  َس  َرَها َعلَػْيِهْم َسػْقَو لَيَػاٍؿ َوَُ

 ػػػاؿ ذػػػاف القمػػػر منحاسػػػاً بشحػػػل سػػػقو ليػػػاٍؿ وُانيػػػة 
 . (ٔ)ك ـ (

  ػػاؿ } احلا ػػة { احلػػهر لنػػشوؿ العػػهاب والػػدليل علػػى 
عػػػاف سػػػاا العػػػهاب { و ذلػػػ   الػػػه } وحػػػاؽ  ؿ فر 

} ذهباب ُادًا وعاد تلقارعة {  اؿ  ػرعهم تلعػهاب 
 اله }فجما ُاد فػجهلكاا تلطاغيػة وكمػا عػاد فػجهلكاا 
بػػػػريح  ر ػػػػر{ كي تردة } عاتيػػػػة {  ػػػػاؿ كخرجػػػػاب 
كذنر شلا كمرت بػه  و الػه }سػ رها علػيهم سػقو ليػاؿ 
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وُانية ك ـ حسػاما{  ػاؿ القمػر منحاسػاً بشحػل سػقو 
 . (ٔ)ُانية ك ـ حا هلكاا (لياؿ و 

 
 
 

 

 
 
 

 : التجويل
} ذػػػػهباب   يت علػػػػى بيػػػػاف يويػػػػل اآل ت ك هػػػػه  السػػػػارة ادلقارذػػػػة 

وُاد هم الشيعة ك آخر الشماف ذما ورد ك غار األنػاار عػن  ُاد {
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كا عقػػػػػػد هللا )علػػػػػػيهم السػػػػػػالـ( والػػػػػػ  سػػػػػػهذر ها ك يويػػػػػػل سػػػػػػارة 
 الشمك .

 ُػاد ك سػارة الف ػر } وُػاد الػهين جػاباا و د ذذر هللا تعا  ك  رب
الصػػػ ر تلػػػااد { فػػػالااد هػػػا الػػػاادي ادلقػػػدس ك الن ػػػف األشػػػرؼ 
وعلماا الساا ك آخر الشماف هم من يقناف بيا م تلصػ ر ويشيناهػا 

 تدلرمر .
) ُػػاد رهػػط مػػن عػػن كا عقػػد هللا )عليػػه السػػالـ( عػػن ُػػاد  ػػاؿ : 

ُػػػػػاُد فَػَهػػػػػػَديْػَناُهْم  } الشػػػػػيعة فػػػػػملف هللا تعػػػػػا  يقػػػػػاؿ : َُ َوَكم ػػػػػا 
فَاْسػػػػَتَحقَّاا اْلَعَمػػػػى َعلَػػػػى اذْلُػػػػَدى فََجَخػػػػَهتْػُهْم َ ػػػػاِعَقُة اْلَعػػػػَهاِب 

 . (ٔ){ فها السيف إذا  اـ القا م ( اذْلُافِ 

                                                 
 .1( إلزام الناصب ، ج1
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وعاد وهم كهل مكة حس  التجويل فقد ورد ك التفسل عػن حػديث 
ذانػاب بالدهػم ).... إف عاد  علف ابن إبراهيم الهي كورد   سلفاً 

 ، وهها ها وجه الشقه بإل ومكة وعاد . (ٔ)ك القادية (
ُػػاُد فَػػجُْهِلُكاا ِتلط اِغيَػػةِ }  َُ الطاغيػػة هػػا ) السػػفياين ( فقػػد  { فََجم ػػا 

) ت بػػػػد كف ؽللػػػػ  بػػػػين العقػػػػاس فػػػػملذا ملكػػػػاا ورد ك الروايػػػػة : 
واختلفػػاا وتشػػتاب كمػػرهم خػػرج علػػيهم اخلراسػػاين والسػػػفياين 

حػا يكػاف  –إ   الػه  –شرؽ وهها مػن ادلالػرب هها من ادل
 . (ٕ)هالؾ بين العقاس على كيديهما (

فالااسػػح كف السػػفياين سػػاؼ يهلػػ  شػػيعة بػػين العقػػاس فهػػا الطاغيػػة 
 ك آخر الشماف .

وإف ُػػاد آخػػر الشمػػاف ) وهػػم شػػيعة بػػين العقػػاس ( هػػم مػػن سػػيقتلاف 
السفياين ، وكمػا  النفك الشذية السيد احلسين وسيهلكهم هللا تلطاغية
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 . 717( غيبة النعماني ، ص7



  49    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنـفس الــزكيـة 

 

عػػػاد آخػػػر الشمػػػاف وهػػػم ) كهػػػل مكػػػة ( فسػػػيهلكهم هللا بػػػريح  ػػػفراا 
و:راا . وإف وجه التطػاب  بػإل اآليػة } سػقو ليػاؿ وُانيػة ك ـ { فػملف 
رلمػػاع ) سػػقو ن ُػػاف ( يكػػاف ) مخػػك عشػػرة ( وهػػا العػػدد ادلػػهذار 

) لػػيك بػػإل  يػػاـ القػػا م و تػػل الػػنفك الشذيػػة كذنػػر ك الروايػػة : 
وسػػػػقحاف هللا ذيػػػػف كف القػػػػرآف يطػػػػاب   مخػػػػك عشػػػػرة ليلػػػػة (مػػػػن 

 روا ت كهل القياب )عليهم السالـ( .
َسػػ  َرَها َعلَػػػْيِهْم *  َوَكم ػػا َعػػاٌد فَػػجُْهِلُكاا بِػػػرِيٍح َ ْرَ ػػٍر َعاتِيَػػةٍ } 

ـٍ  َانَِيَة َك    .{  َسْقَو لََياٍؿ َوَُ
لػػػة : ) جتيػػػئكم ريػػػح  ػػػفراا مػػػن  قػػػل الققو ػػػد ورد ك الروايػػػة 

فتػػدـو بالبػػة ك ـ وليلتهػػا حػػا يصػػل الليػػل مػػن شػػدة الصػػفرة 
منػػل النهػػار ادل ػػفا وبعػػد  يكػػاف غػػرؽ القصػػرة ، مث تا عػػاا 
آ ت متااليػػات مػػن السػػماا منظامػػات ذػػنظم اخلػػرز ، وكوؿ 

 . (ٔ)اآل ت الصااع  مث الريح الصفراا مث ريح دا م .... (
                                                 

 . 71، ذيل باب ،  171( المالحم ، ص1



  51    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنـفس الــزكيـة 

 

رجػػػػاؿ تلرجػػػػاؿ ) إذا اسػػػػتال  النسػػػػاا تلنسػػػػاا والو ػػػػد ورد : 
فقشػرهم بػريح :ػراا ةػرج مػن  قػل ادلشػرؽ فيمسػل بع ػهم 

 . (ٔ)وؼلسف بقعم (
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 سارة الشمك
 

ػػػػػْمِك َوُسػػػػػَحاَها}  َوالنػ َهػػػػػاِر ِإَذا  * َواْلَقَمػػػػػِر ِإَذا َتاَلَهػػػػػا * َوالش 
َها ِض َواأْلَرْ  * َوالس ػَماا َوَمػا بَػَناَهػا * َوالل ْيِل ِإَذا يَػاْلَشاَها * َجال 

 * فََجذْلََمَها ُفُ ارََها َوتَػْقَااَهػا * َونَػْفٍك َوَما َسا اَها * َوَما َطَحاَها
لَػػَح َمػػن زَذ اَهػػا ػػاَها *  َػػْد َكفػْ ُػػاُد   * َو َػػْد َخػػاَب َمػػن َدس  َُ َباْب  َذػػه 

فَػَقػاَؿ ذَلُػْم َرُسػاُؿ ا ِ  َ  َػَة ا ِ   * ِإِذ انقَػَعَث َكْشػَقاَها * ِبطاَْلَااَها
ـَ َعلَػػػْيِهْم رَبػَُّهػػػم بِػػػَهنِقِهْم  * ُسػػػْقَياَهاوَ  بُاُ  فَػَعَقُروَهػػػا َفَدْمػػػَد َفَكػػػه 

 . (ٔ){ َوَت ؼَلَاُؼ ُعْقَقاَها * َفَسا اَها
و ػػد ورد تفسػػلها ويويلهػػا األوؿ ك الروايػػة الػػااردة عػػن كا عقػػد هللا 

) }والشػػػػػمك وسػػػػػحاها{ الشػػػػػمك كمػػػػػل )عليػػػػػه السػػػػػالـ( : 
سػػػػالـ( }وسػػػػحاها{  يػػػػاـ القػػػػا م )عليػػػػه ادلػػػػ منإل )عليػػػػه ال
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السػػالـ( و }الليػػل إذا يالشػػاها{ غشػػف عليػػه احلػػ  وكمػػا  الػػه 
} والسماا وما بناها {  اؿ ها دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ها السماا الهي 
يسما إليه اخلل  ك العلم و اله }واألرض وما طحاها {  اؿ 

ادلػػػػػ من األرض الشػػػػػيعة } ونفػػػػػٍك ومػػػػػا سػػػػػااها {  ػػػػػاؿ هػػػػػا 
ادلسػػتار وهػػا علػػى احلػػ  و الػػه }فجذلمهػػا ف ارهػػا وتقااهػػا { 
 ػػػاؿ معرفػػػة احلػػػ  مػػػن القاطػػػل } ػػػد كفلػػػح مػػػن زذاهػػػا {  ػػػد 
كفلحاب نفٌك زذاهػا هللا عػش وجػل } و ػد خػاب مػن دسػاها{ 
و الػػه }ذػػهباب ُػػاد بطالااهػػا {  ػػاؿ ُػػاد رهػػط مػػن الشػػيعة 
ا فػػػملف هللا عػػػش وجػػػل يقػػػاؿ } وكمػػػا ُػػػاد فهػػػديناهم فاسػػػتحقا 

العمػػى علػػى اذلػػدى فجخػػه م  ػػاعقة العػػهاب اذلػػاف { فهػػا 
السيف إذا  اـ القا م )عليه السالـ( و اله تعا  } فقاؿ ذلم 
رساؿ هللا { ها النػ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( }   ػة هللا {  ػاؿ النا ػة اإلمػاـ 
الهي يفهمهم عػن هللا } وسػقياها { كي عنػد  مسػتقى العلػم 
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فدمػػػدـ علػػػيهم رصػػػم بػػػهنقهم فسػػػااها {  } فكػػػهبا  فعقروهػػػا
 اؿ ك الرجعة } وت ؼلاؼ عققاها {  اؿ ت ؼلاؼ مػن منلهػا 

 .  (ٔ)إذا رجو (
 

 : التجويل ادلعا ر
ضلػػن نعلػػم يويػػل القػػرآف هػػا مػػن سلتصػػات األ مػػة ادلعصػػامإل )علػػيهم 

 السالـ( فها غلري عليهم ذ ر ف الشمك والقمر .
ف التجويػػل ادلعا ػػر ذلػػه  السػػارة لػػه و ػػد ذذػػر لنػػا السػػيد القحطػػاين ك

ارتقػػاط وبيػػ  تإلمػػاـ )عليػػه السػػالـ( ذمػػا ذػػاف للتجويػػل السػػاب  علػػى 
 لساف اإلماـ ادلعصـا )عليه السالـ( . 

فالنا ػػة ك التجويػػل هػػف الػػنفك الشذيػػة ، تسػػيما كف كت عقػػد هللا )عليػػه 
 السالـ( ذذر آنفاً كف ُاد هم رهػط مػن الشػيعة فيكػاف انطقػاؽ عقػر
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 الظاهرة .
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النا ة يقتل النفك الشذية ك آخر الشمػاف وهػا ادلعقػار مػن ُػاد آخػر 
 الشماف .

وإليػػػ  عشيػػػش القػػػارئ دليػػػل آخػػػر فػػػادلعروؼ كف النا ػػػة ك كمػػػة  ػػػا  
ابنػػاف ، النا ػػة األـ وفصػػيلها  ، وإف العػػهاب   ينػػشؿ علػػى ُػػاد حػػا 
ذغاا الفصػيل وذػهل  احلػاؿ ك ُػاد آخػر الشمػاف حيػث كف العػهاب 

اـ اإلماـ لن يقو حػا يقتلػاا الػنفك الشذيػة النانيػة الػ  هػف ك ػالر بقي
 سناً من األو  .

فالنا ة الكػربى هػف الػنفك الشذيػة األو  والفصػيل هػا الػنفك الشذيػة 
 النانية وال  يقتلها ػلل العهاب .

) الػػػنفك فعػػػن سػػػفياف بػػػن إبػػػراهيم احلريػػػري كنػػػه مسػػػو كت  يقػػػاؿ : 
، امسه دمحم بن احلسػن يقتػل بػال جػـر الشذية غالـ من آؿ دمحم 

وت ذنػػػ  ، فػػػملذا  تلػػػا    يقػػػ  ذلػػػم ك السػػػماا عػػػاذر وت ك 
 . (ٔ)األرض   ر ، فعند ذل  يقعث هللا  ا م آؿ دمحم (
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كي كف القػػػػا م )عليػػػػه  } وت ؼلػػػػاؼ عققاهػػػػا {وكمػػػػا  الػػػػه تعػػػػا  : 
السػػالـ( هػػا مػػن ت ؼلػػاؼ عقػػ  مقتػػل ذلػػ  الالػػالـ كحػػداً بػػل أيذف 

 لػػه تلقيػػاـ وارتفػػاع  الاليقػػة وهػػا اخلػػا ف ادلػػهذار صػػها الا ػػف ك هللا
في رج اإلماـ : } السالـ علي  كيها ادلههب اخلا ف { الش رة 

)عليػػه السػػالـ( ذسػػنة ماسػػى علػػى  امػػه غ ػػقاف كسػػفاً .. وهػػها هػػا 
 وجه التجويل ادلعا ر لسارة الشمك ك عصر الظهار .

 
 
 
 
 
 
 

 
 النفك الشذية ك اإلصليل
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ذذر لنا السػيد كبػا عقػد هللا القحطػاين كف ش صػية الػنفك الشذيػة  ػد 

ونعػػػػين بػػػػه الكتػػػػاب ادلقػػػػدس عنػػػػد  -مػػػػّر اإلشػػػػارة إليهػػػػا ك اإلصليػػػػل 
وهػػػا الكتػػػاب  -ادلسػػػيحيإل ومػػػا يصػػػطلح عليػػػه ) العهػػػد اجلديػػػد ( 

 ادلنساب إ  ن  هللا عيسى )عليه السالـ( .
ي ك آخػػػر الشمػػػاف وذلػػػ  دلػػػدى ارتقػػػاط هػػػها الرسػػػاؿ بق ػػػية ادلهػػػد

 و لته الابيقة غرذة الظهار ادلاعادة .
و ػػد ورد ذذػػر هػػه  الش صػػية ،ػػاب عنػػااف ) منػػل الكػػّرامإل ( وهػػها 

غػػرس رجػػٌل ذْرمػػاً  وكخػػه يقػػاؿ للشػػع  هػػها ادلنػػل : )نصػػه : 
وسّلمه إ  بعم الكّرامإل وسافر مدة طايلة ، فلما جاا يػـا 

مػػن ُػػر الكػػـر ، القطػػاؼ كرسػػل إلػػيهم خادمػػاً ليعطػػا  حصػػته 
ف ربا  وكرجعا  فػارغ اليػدين . فجرسػل خادمػاً آخػر ، وهػها 
كي اً سػربا  وشػتما  وكرجعػا  فػارغ اليػدين . فجرسػل خادمػاً 
 لنػػػاً . وهػػػها كي ػػػاً جرحػػػا  ورمػػػا  ك خػػػارج الكػػػـر . فقػػػاؿ 
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 اح  الكـر : ما العمل   سجرسل ذلػم ابػين احلقيػ  لعلهػم 
ركو  ،  ػػالاا فيمػػا بيػػنهم : هػػا  يهابانػػه إذا ركو  . ولكػػنهم دلػػا

ها وارث الكـر ! تعالاا نقتله ليعاد ادللاث إلينػا ! فرمػا  ك 
خػػػارج الكػػػـر و تلػػػا  . فمػػػاذا يفعػػػل صػػػم  ػػػاح  الكػػػـر   
سػػػػػػػػي فا ويقتػػػػػػػػل هػػػػػػػػ تا الكػػػػػػػػّرامإل ويسػػػػػػػػلم الكػػػػػػػػـر إ  

 .( ٔ)(( غلهم
 اتف  ادلسلماف ك عقيد م فف من  فات هللا تقارؾ وتعا  العدؿ

 اإلذلفي اً و د ا ت ى العدؿ كاتفقاا على ذل   األد ف كهل إفبل 
يقيم هللا عش وجل عدله ك سللا اته حيث ت ظلم وت جار وت  كف

بل  سط وعدؿ وخل ليك  اآلخريناعتداا وت جتاوز على حقاؽ 
 .فيه شر 

خل  هللا عش وجل آدـ وا   كفهها احلاؿ   يقو و  يكن منه  كف إت
اخلل  ومنه ذل  اليـا الهي خلقاا فيه وعدوا  إفهها علمًا  يامنا
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بيـا يقاـ فيه العدؿ ليشمل ذل مكاف ويعم اخلل وينتشر على رباع 
 .ال  وعد هللا عش وجل خبالفتها من  قل الصاحلإل  األرضهه  

و د مسف ذل  اليـا بػ )) اليـا ادلاعاد (( ومسا  بع هم بػ )) يـا 
ذما دلاب على ذل    اإلذليةت اب احلكمة اخلالص (( والهي ا 

 (عليه السالـ)ادلهدي  اإلماـيكاف على يد  كفوالروا ت  األخقار
 سطًا وعدًت بعدما  األرضذل  القا د العادلف ادلعصـا الهي ؽلأل 
دـ آوالرسل ابتداًا من  األنقيااملئاب ظلمًا وجارا والهي سعى ُجيو 

 ) لى هللا علف وآله وسلم(   الرساؿ اخلاَ دمحمإو  (عليه السالـ)
 .ليئه و ياـ دولة احل  على يديه الشريفتإل  لإلعداد

والروا ت ادلعصامية الشريفة  واألحاديثوادلتتقو للكت  السماوية 
 كو د وعدوا ي فا ادل لا  (عليهم السالـ) األنقيااُجيو  كفغلد 

ه  الشماف ومن ه آخرادلنقه الهي يكاف على يديه اذلداية ك 
 كمهحيث سرب لنا الن  عيسى بن مرًن عليه وعلى  اإلصليلالكت  

 آنهاؾرليئه وما يفعله  إ فيه  كشارالصديقة الطاهرة سالـ هللا مناًل 
الناس وخدعاهم حا تسققاا ك  كسلاامو الظلمة وادلت ربين الهين 
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اضلرافهم وابتعادهم عن تعاليم السماا واخهوا ما ليك ذلم ف لساا 
 راسيهم . على ذ

ادلنل الهي نتناوله ك هها ادلاساع يتحدث باساح عن غيقة  إف
 كولئ دلمهديه وما يكاف من  وإرساله (عليه السالـ)ادلهدي  اإلماـ

 . الظلمة الالا قإل حقه وادلنتحلإل  فته والسالقإل مقامه 
مهم ذاف  د ظهر بإل معلمف الشريعة  كمروتبد هنا من ذذر 

ا ادلعمداف ))الن  ػلىي(( بعد استشهاد  فقد جاا والكهنة اجتا  ياحن
 :  ٕٖ-ٕٔك اصليل ما

رؤساا  إليه) ودخل يساع اذليكل . بينما ها يعلم ، جاا 
فية سلطة تعمل هه   الكهنة وشياخ الشع  و الاا له : ))

  (( هه  السلطة   كعطاؾ  ومن  األعماؿ
  : )عليه السالـ( عيسى فججاصم
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عنه ،  لاب لكم  كجقتماين إف اًت واحدًا ، س كسجلكم وك )) 
لياحنا سلطة  كينمن  األعماؿ : فية سلطة اعمل هه  

 .من الناس   ((  كـ  من السماا  ادلعمادية
 ما لنا من هللا غليقنا : فلماذا  إف: )) كنفسهم فقالاا ك 

ذلهم   ألنم  واف  لنا من الناس ، طلاؼ الشع  ،  به آمنتم
 .  ( قياً يعدوف ياحنا ن

،كف لنا حاؿ الكهنة ومعلمف الشريعة بعد  اإلصليلية اآل تهه   إف
وادل منإل به  كتقاعهذاناا ؼلشاف من   فملنم (السالـ عليه)شهادة ػلىي 

 .يكهباا دعاته  كويتكلماا عليه بساا  كفمن 
( سر  ) دس بعينه  د و و بعد استشهاد السيد الصدر األمروهها 

يع دو  ك حاؿ حياته  كوبا  وا ما  و  ينصرو  ف الكنل شلن ذهملف
ت بعد استشهاد   ك قحااوذاناا ينهاف الناس عن تقليد  

يكهباا حرذته وينكروا  كويتكلماا عليه بساا  كف فيستطيعا 
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ما ومقلديه وادل منإل غرذته و يادته وهها  كنصار مرجعيته خافًا من 
 وركينا  بكنرة وبصارة واسحة .   دلسنا

: خه يقاؿ للشع  هها ادلنل كو  }ادلنل :  يويل  يت على  آلفوا
بعم الكرامإل وسافر مدة  إ ) غرس رجل ذرمًا وسلمه 

 . (طايلة 
 كهلادلهدي عليه السالـ ، فالكـر علـا  اإلماـ إ بهل   كشار

وحالذلم وحرامهم وها من  وكخقارهمالقياب عليهم السالـ وروا  م 
 .لة ذما ها معلـا سافر حيث غاب دلدة طاي

خادمًا ليعطا  حصته  إليهم كرسلفلما جاا يـا القطاؼ  )
 . (فارغ اليدين  وكرجعا من ُر الكراـ ، ف ربا  

عندما يق ب و اب  (عليه السالـ)ادلهدي  اإلماـ كف إ يشل بهل  
الكرامإل ساؼ يرف ا  وت يققلاا به  كف إت يامه يرسل احد شلهديه 

  . ويردونه فارغ اليدين ويسيئاف له يكهبانه كنمبل 
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فارغ  وكرجعا فجرسل خادمًا آخر ، وهها سربا  وشتما  ) 
 ( .اليدين 

ولكن الكرامإل  آخرساؼ يرسل شلهدًا  )عليه السالـ( اإلماـ إفمث 
نم يفعلاف نفك ملت يتع اف بل يشدادوف ظلمًا وتعسفًا وجارًا ف

فقد  اؿ ك ادلرة ، يه ولكنهم يشيدوف عل األوؿفعلهم مو ادلمهد 
بينما  اؿ عن اخلادـ الناين  وكرجعا سربا   األوؿعن اخلادـ  األو 

ساؼ يشيدوف ك رف هم  كنمشلا يدؿ على  وكرجعا سربا  وشتما  
 ك سىويصروف على عملهم ويردوف ادلمهد الناين ولكن بشكل 

 . األوؿشلا و و مو ادلمهد  كذية وكذنر
جرحا  ورما  ك خارج  كي ا، وهها فجرسل خادمًا  لنًا  )

 ( . الكـر
ولكنهم  )عليه السالـ( اإلماـوهها ها ادلمهد النالث الهي يرسله 

ؼ يال ف ا يشدادوف ظلمًا فاؽ ظلمهم وت يرجعاف عن غيهم وس
من ادلمهدين الهين سققا  وذل  يظهر  كذنروظلم  كذيةهها ادلمهد 
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 خارج الكـر حيث جرحا  ورما  ك (عليه السالـ)من  اؿ عيسى 
 .غلرحا   كنم إ  إسافةانه يال ف ذما ت ى من سققه من ادلمهدين 

ابين  إليهمفقاؿ  اح  الكـر : ما العمل   سجرسل  )
 . (ركو   إذااحلقي  لعلهم يهابانه 

هه  ادلرة وبعد كف يرسل بالبة شلهدين  )عليه السالـ( اإلماـفاف 
 اإلماـ إ ققه من ادلمهدين شلهد رابو ا رب شلن س إبرساؿسيقـا 

وليك ها   )عليه السالـ( لإلماـويكاف ينابة اتبن  )عليه السالـ(
  .ذهل  

ولكنهم دلا ركو  ،  الاا فيما بينهم : ها ها وارث الكـر ) 
الكرامإل ساؼ غلمعاف  إف - إليناتعالاا نقتله ليعاد ادللاث 

 ( .عليه  ويتآمروفعلى هها ادلمهد 
ارج الكـر و تلا  . فماذا يفعل صم  اح  فرما  ك خ )

 . الكـر  
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الكرامإل يقاماف هه  ادلرة بتكهي  هها ادلمهد وينفاف ذانه ها  إف
)عليه السالـ( فهم بهل  يقتلانه  تاًل  لإلماـادلمهد الر يسف 

  . معنا ً 
غلهم ،  إ سي فا ويقتل ه تا الكرامإل ويسلم الكراـ ) 

  ( .ح هللا فقاؿ له السامعاف ت مس
ادلهدي عليه السالـ فجنه ساؼ  اإلماـ ياـ  إ  إشارةك هه  الفقرة 

 إ ويعطف ذل  العلم  كهله إ يقتل ذل ه تا الظلمة ويعيد احل  
  .من اجله  كنفسهم كجهدوا:لته الهين 

: احل ر  اآلية، ما مع  هه   إذاو اؿ : ))  إليهمفنظر ) 
  .( الشاوية     ار ركس القنااوفالهي رف ه 

ساؼ يرف اف طري  احل  واذلداية  كنم إ  اإلشارةبهل   كراد
والصراط ادلستقيم ويسلكاف طري  ال اللة واتضلراؼ فاف طري  

الهي يقـا عليه عمل العقاد وها الهي أيخه ين  األساساحل  ها 
ادلا  تقارؾ وتعا  فها ذح ر الشاوية  ورسااجلنة والنعيم  إ سلكه 

ف ملوادلهندساف سابقًا غلعلاف القناا  ا مًا عليه ف القنااوفهي ذاف ال
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الهي يقـا عليه  ذاألساسزيل من مكانه خر القناا وسقط ذله فها  ك
 .و و القياب ذله ذما ها معلـا  األساسو و  إفالقياب فجنه 

من و و على هها احل ر  شم ومن و و احل ر عليه  )
  . سحقه (

 و على احل  وواجهه ساؼ لن يكاف له هها ها شجف احل  فمن و 
ذلها ساؼ تتهشم   وآراا  كفكار  إفركي  حيح يتقو بل  كو درًا 
من و و عليه احل    يكن له  كفساؼ ترفم وت تققل ذما  وكدلته

 آراا فكر يتقو بل انه ساؼ تتحطم وتنسح  ذل  كوركً  يسمو 
  . احل  الهي يعلا وت يعلى عليه كماـ وكفكار 
يقتلا  ك تل   كفمعلماا الشريعة ورؤساا الكهنة  راد) فج

الساعة ، ألنم عرفاا انه  اؿ هها ادلنل عليهم ، لكنهم 
 . ( خافاا من الشع 
الشماف الهين  آخرعلماا الساا ادل لإل ك  إ كشار صها القاؿ 
ادلهدي عليه السالـ حينما يقـا فجنه ساؼ  اإلماـيعرفاف جيدًا اف 
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الهين ي مناف به  وكنصار ػلارباف شلهديه  فملنميقتلهم لهل  
 ويصد انه . 

ادلهدي عليه  اإلماـ إ الن  عيسى عليه السالـ  كشارهكها 
 األوؿادلمهد  كي((  األوؿ)) اخلادـ  إفالسالـ وضلن تعتقاد  

لنا ها مساحة السيد الشهيد دمحم  )عليه السالـ( اإلماـ كرسلهالهي 
احل  و دى بهل  وجاا  إ الهي دعا  (سر  ت ر الصدر ) دس

جديدة وعلـا جديدة و اـ بتجليف ذت  ك رلاتت بعيدة  فشياا
عن الاؿ الهي ذاف ؽلارسه رجاؿ الدين فقد ذت  ك ات تصاد 
والفلسفة واتجتماع و اـ فعماؿ   يسق  لرجل الدين ك زماننا 

و  يعطا   اآلخروفله ب وا م و  يققهّ نه ذُ ك إتّ دعا ذلا  كفادلعا ر 
 احل  .
)) اخلادـ الناين (( ها مساحة  كيادلمهد الناين  كفنعتقد  إنناذما 

ادلهدي   اإلماـ( فقد خدـ سر  السيد الشهيد دمحم الصدر ) دس
ذنلًا ودعا له ومهد  له و اـ فعماؿ ذنلة وجديدة   يسق  لالل  

 األوؿمو ادلمهد ما حصل  كف إتدعا ذلا و اـ صا  كفمن العلماا 
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و  يعط احل  الهي دعا له  كي احصل معه فقد ذهب وا م 
 ورف اب دعاته و  تققل . 

)) اخلادـ النالث (( فها  كيتلنسقة للمهد النالث  كما     
النفك الشذية ال  تقتل ك سقعإل من الصاحلإل بظهر  تعتقاد 

 (ليه السالـع)ادلهدي  اإلماـنصرة  إ  كي االكافة الهي سيدعا 
من  كذنرويتهم بل يشيدوف ك رف ه  كي ااحل  ولكنه يكهب  وإتقاع

اتبنإل الهين سققا  ويتهم فذنر شلا ا ماا به ذما عرب عنه فنم 
 غلرحا  .

ينتهف دور ادلمهدين سيج يت حينها دور اليماين ادلاعاد الهي  كفوبعد 
سجرسل )ذر  الهي تقدـ ذ  اإلصليلعرب عنه ك ادلنل ادلهذار ك 

واخرهم والهي  لإلماـفها ا رب ادلمهدين  ابين احلقي ( إليهم
اتصاًت مقاشرًا وأيخه بتاجيهاته منه عليه  تإلماـيكاف اتصاله 

 .السالـ 
نصرته  إ ليمهد له ويدعا الناس  (عليه السالـ) اإلماـحيث يرسله 

ك انه سيااجه نف إت -ادلهدي  اإلماـ - كهله إ احل   وإعادة
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من حيث التكهي  وات اـ ورد  وكزيدمصل ادلمهدين الهين سققا  
 .الدعاة حا عرب عنه ك ادلنل فنم يقتلا  

القتل ادلعناي  كريدالقتل ادلادي فلريا  األحااؿوليك ادلقصاد بكل 
ؽلات بل انه يسلم الراية  اليماين ت كفألف الروا ت دلاب على 

انه ساؼ ؼلتلف عن  إتات بعد  ادلهدي ويكاف وزير  وؽل لإلماـ
ادلمهدين القا إل فف غلمو ُجيو الكرامإل )) علماا الساا 

)عليه  تإلماـادل لإل (( على ذهبه وانه ليك اليماين وليك متصاًل 
) يقتلاا  كيوانه مف ي عليه وهم حتمًا بهل  يقتلا   السالـ(

من  شدوهها ها القتل ادلعناي الهي ها ك الاا و كش صيته ( 
 القتل ادلادي .

 اإلماـف الكرامإل يرف اف دعاة ملهها ادلع  يظهر واسحًا ف إف
يصد اف بدعاته  كوللح  وت يققلاف  ادلهدي )عليه السالـ(

 اإلماـ كراد ػلاربانم ويكهبانم وت يعطانم ما  كنموشلهديه بل 
 وإعطا همونصر م  وإتقاعهمالتصدي  صم  كيمنهم  )عليه السالـ(
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 لإلماـنصارًا كالعلماا ليكاناا  كولئ ُر الكـر الهي ها مقلدي 
 . ادلهدي )عليه السالـ(

نتعم وت  كفعلينا ذم منإل  ك اؿتقإل ذل ذل   كفومن هنا وبعد 
ودعاته ذما فعل الناس  (عليه السالـ)ادلهدي  اإلماـنطرد شلهدي 

تفيد نس كف( وعلينا سرعلا مو السيدين الشهيدين الصدرين ) دس
وعلينا  (عليه السالـ) لإلماـمن فكر ههين الش صإل الهين مهدا 

 .وما الهي ذا  يريدانه  كرادانعرؼ جيداً ماذا  كف
 اإلماـننتظر ظهار النفك الشذية الهي سيقـا  كفعلينا  كف ذما

طلطج ذما فعل القعم ت  كفوعلينا  زلالةت  إبرساله )عليه السالـ(
دين الصدرين وذهباعلا وا ماعلا حينما رف اا دعاة الشهي

 .وخالفاعلا 
ننتظر  دـو اليماين ادلاعاد وظهار  ما دمنا ن من  كفعلينا  إفذما 

 ادلهدي )عليه السالـ( لإلماـفننا نعيل عصر الظهار الشريف 
ذاؾ ألننا  كوطاًت وراا هها القاؿ  كوعدـ اتضلراؼ ؽليناً  إذفوعلينا 

فذاننا ذيف ا م مساحة السيد الشهيد الصدر ومسعنا  كعينناركينا فـ 
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( وذيف ذهب وحارب و  ينصر حا ذاف ذل  سققاً ك سر  ) دس
 .تسهيل عملية اغتياله من  قل الطاغية هداـ ) لعنه هللا ( 

وراح  تألمك( بكى عليه من حاربه سر  استشهد ) دس كفمث وبعد 
وتكهيقه وحاولاا يحاربته  تألمكفقد حاولاا الصعاد  تمسهيهتف 

 . تمسهالصعاد اليـا ولكن هه  ادلرة 
 األ مةنتحرر من ه تا ادل لإل الهين ا تمنهم  كفغل  علينا 

 إرجاععلى حقهم ودينهم ولكنهم اليـا ت يريدوف  (عليهم السالـ)
 احقها وسيحاولاف من اجل  إ  األمانة وإعادة كهله إ احل  

ن ذل  الكـر زلاربة وتكهي  ورد  احلفاظ على النمار ال  جناها م
ساؼ ػلاولاف  تل  اح   كنمذل من أي يت مطالقًا بهل  النمر بل 

 الكـر نفسه لا  كناا من ذل  .
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 النفك الشذية هرؼلياً 

 
)عليػه  طالػ  كادمحم بن عقػد هللا بػن احلسػن بػن احلسػن بػن علػف بػن 

عقيػػدة بػػن عقػػد هللا  كانػػد بنػػاب ه وكمػػهعقػػد هللا ،  كتالسػػالـ( ويكػػ  
بػػن عقػػد العػػشى بػػن  صػػف  كسػػدبػػن ادلطلػػ  بػػن  األسػػادبػػن زمعػػة بػػن 

 إت ػػػػهولػػػد ك ُجيػػػو  كـ  يقػػػم عنػػػػه  ألنػػػهويقػػػاؿ لػػػه :  ػػػريح  ػػػػريل 
 وجداته .  وكمهاته

وبدايػة الدولػة  األمايػةولد ك ادلدينة ادلنارة وعاش حياته ناية الدولػة 
زمانػه ك علمػه بكتػاب  كهػليته واذػرب ب كهل كف لالعقاسية وذاف من 

هللا وحفظه له وفقهه ك الدين وش اعته وجاد  وفسه حػا   يشػ  
احد انه ادلهدي وشاع ذل  له ك العامة وتيعػه رجػاؿ مػن بػين هاشػم 

طال  وآؿ العقاس وساير بػين هاشػم ، مث ظهػر مػن  كاُجيعا من آؿ 
لػ  واف ادللػ  يكػاف ؽل جعفػر بػن دمحم الصػادؽ  ػاؿ ك انػه ت اإلماـ

 ك بين العقاس . 
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 األمػػػايالنػػػااحف عنػػػد مقتػػػل اخلليفػػػة  إ وخرجػػػاب دعػػػاة بػػػين هاشػػػم 
يظهرونػػه  مػػا كوؿالاليػػد بػػن يشيػػد واخػػتالؼ ذلمػػة بػػين مػػرواف فكػػاف 

قهػم مػن القتػل حل ( وولػد  ومػاليه السالـ)ع طال  كاف ل علف بن 
يػػػ  مػػػنهم ادعػػػى ذػػػل فر  األمػػػراسػػػتت  ذلػػػم  فػػػملذاواخلػػػاؼ والتشػػػريد 
، فلمػػا ظهػػرت الػػدعاة لقػػين العقػػاس وملكػػاا إليػػه الا ػػية دلػػن يػػدعا 

 كعنػا همدلػا ك  وإبػراهيمحرص السفاح وادلنصػار علػى الظفػر يحمػد 
مػػػػن القيعػػػػة حملمػػػػد وتػػػػاار  فلػػػػم يػػػػشات ينػػػػتقالف ك اتسػػػػتتار والطلػػػػ  

 . حا ظهرا فقتال كخرى إ شع هما من  حية ي
 

 دي :ذذر ك تسميته تدله * ما
بيتهػا حػا  ػاؿ  وكهػلفاطمة بناب احلسإل ذاناب تققل نسػاا بنيهػا  إف

يل طلقػة لػا  ) إف:  نسمف بين القابلة ، فقالػاب كفذلا بناها خشينا 
ظفػػرت صػػا ل ذػػاب مػػا تػػروف فلمػػا ذانػػاب الليلػػة الػػ  ولػػد فيهػػا 

وظفػػػرت بػػػه  كمػػػرااطلػػػ   إينبػػػين  دمحم بػػػن عقػػػد هللا  الػػػاب:  
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 كو عػػابهللا تعػػا  فهػػف الػػ   إنشػػاافلسػػاب بعا ػػدة بعػػد اليػػـا 
 . ( ذذر  

ولػد دمحم وبػإل ذتفيػه خػاؿ اسػاد ذهيئػة القي ػة عظيمػا فكػاف يقػاؿ لػه 
ادلهػػدي وذػػاف يقػػاؿ لػػه  ػػريح  ػػريل وهػػا ادلهػػدي ، و ػػد  ػػاؿ فيػػه 

 الشاعر اجلهين :
 ردا ػػػما ابن عقد هللا جت إذا        إف الهي يروى الرواة لقإل  

 دى ػوفيه عالمات من الرب واذل    غل        ه هللاػله خاَ   يعط
 اب ادلنشؿ ػػبه ػليا الكت إماما     اف دمحم    ػإ  لنرجا كف يك

 اؿػػػػبعد فساد       وػليا يتيم ت ك ومع اإلسالـبه يصلح 
 

 ودلػػػا ولػػػد دمحم بػػػن عقػػػد هللا سػػػر بػػػه آؿ دمحم وذػػػاناا يػػػرووف عػػػن النػػػ 
وسػػػرو بػػػه وو عػػػاب  فػػػجملا اسػػػم ادلهػػػدي دمحم بػػػن عقػػػد هللا  إف( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

عليػػه احملقػػة وجعلػػاا يتهاذرونػػه ك الػػالك وتقاشػػرت بػػه الشػػيعة . وك 
 ذل  يقاؿ الشاعر :
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 ليهنكم ادلالاد آؿ دمحم             
 هدى هادي الطريقة مهتدي  إماـ           

 يسـا كمى الهؿ من بعد عشها       
 ؿ بين العاص الطريد ادلشردوآ           

 فيقتلهم  تال ذريعا وهه              
 بشارة جديه علف وا:د               

 علا كنقج  كف ذل  ذا ن             
 من عداة وحسد  كناؼبرغم                

 كميه  ربا طاؿ ما اطرت لكم        
 بنا هاشم آؿ الن  دمحم                  

طلػػػ  العلػػػم ك دور ألذنػػػاب   إين:   بػػػن عقػػػد هللا يقػػػاؿذػػػاف دمحم
 اإلنسػػػػػافتاسػػػػػد عتقػػػػػة احػػػػػدهم فيػػػػػا ظين ألحػػػػػا  األنصػػػػػار

 إتالصػػػػالة مػػػػا ػلسػػػػقين  إ فيقػػػػاؿ : إف سػػػػيدؾ  ػػػػد خػػػػرج 
 . عقد  
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جعفػػر ادلنصػػار  كتركيػػاب ) عػػن عمػػل بػػن الف ػػل اخلنعمػػف  ػػاؿ: 
ولػػه يامػا و ػػد خػرج دمحم بػػن عقػد هللا بػػن احلسػن مػػن دار ابنػه 

جعفػر ينتظػر   وكبػافرس وا ف على القاب مو عقد له اسػاد 
جعفػػر فاخػػه بردا ػػه حػػا رذػػ  مث سػػاى  كتودلػػا خػػرج وبػػ  

 .بيابه على السرج وم ى دمحم 
فقلاب : وذناب حينئه اعرفه وت اعرؼ دمحما ، من هها الػهي 

برذابػه وسػاياب عليػه بيابػه  كخػهتحا  اإلعظاـهها  كعظمته
  

: هها دمحم بن عقد هللا بػن   لاب : ت .  اؿما تعرفه كو  اؿ: 
 . ( القياب  كهلاحلسن بن احلسن مهدينا 

ُجاعػػة  إف:  كاعػػن ا:ػػد بػػن عقػػد هللا بػػن ماسػػى  ػػاؿ: حػػدبين       
 األمػػرعلػػف بػػن احلسػػن فػػهذروا لػػه هػػها  كتػػااادلدينػػة  كهػػلمػػن علمػػاا 

 : فقاؿ 
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اؿ: مث صػها مػين فػهذر حػدينا طػايال  ػ كو دمحم بن عقد هللا ) 
الشياب فقاؿ : ها هنا تقتل النفك الشذيػة  كح ارعلى  كو فين

 .  مقتات إليه كشار،  اؿ فركينا  ك ذل  ادلاسو الهي 
عػػػن مسػػػلم بػػػن بشػػػار  ػػػاؿ: ذنػػػاب مػػػو دمحم بػػػن عقػػػد هللا عنػػػد غنػػػا م 

 خشـر فقاؿ يل : 
 .( : فقتل هناؾ  ها هنا تقتل النفك الشذية  اؿ) 

نفػػرا مػػن بػػين هاشػػم  ) إف:  حفػػا  ػػاؿعػػن ادلػػدا ين عػػن سػػحيم بػػن 
العقاسػػػػف  اإلمػػػػاـ إبػػػػراهيماجتمعػػػػاا تتبػػػػااا مػػػػن طريػػػػ  مكػػػػة فػػػػيهم 

والسػػفاح وادلنصػػار و ػػا  بػػن علػػف وعقػػد هللا بػػن احلسػػن وابنػػا  دمحم 
ودمحم بػػن عقػػد هللا بػػن عمػػر بػػن عنمػػاف فقػػاؿ ذلػػم  ػػا  بػػن  وإبػػراهيم
فقد ُجعكم  إليهمالناس  كعإلالقـا الهين  تد  ) إنكمعلف : 

فتفر ػػاا ك  كحػػدذمهللا ك هػػها ادلاسػػو فػػاجتمعاا علػػى بيعػػة 
يفتح عليكم وينصػرذم ، فقػاؿ  كفوادعاا هللا لعل هللا  اآلفاؽ

 كنفسػكمشػفا ةػدعاف  أليجعفر )ادلنصار( العقاسػف :  كبا
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 كسػػػرعوت  كعنا ػػػا كميػػػلاحػػػد  إ وهللا لقػػد علمػػػتم مػػػا النػػػاس 
دمحم بػػن عقػػد هللا ،  ػػالاا  ػػد  هػػها الفػػا يعػػين إ مػػنهم  إجابػػة

 إبراهيملنعلم هها فقايعاا ُجيعا دمحما وتيعه  وك وهللا  د اب 
العقاسػػف والسػػفاح وادلنصػػار وسػػا ر مػػن ح ػػر فػػهل   اإلمػػاـ
. فلمػا  كعنا همالقـا حملمد تلقيعة ال  ذاناب ك  كغرىالهي 
جعفر ادلنصػار اخلالفػة  تػل دمحم)الػنفك الشذيػة( ك  كبااستلم 

غلػػاز  خالفػػة بػػين العقػػاس تطلػػة وت كف كعلػػن كفدلدينػػة بعػػد ا
 .  ( طاعتهم

عن :ػاد بػن يعلػى  ػاؿ:  لػاب لعلػف بػن عمػر بػن علػف بػن احلسػإل ، 
شػػيئا  ػػاؿ: مسعتػػه  وإبػػراهيمجعفػػرا يػػهذر ك دمحم  كمسعػػابامتػػو هللا بػػ  

 الربهة فقاؿ :  إ يسل  كفجعفر ادلنصار  كبا كمر حإل 
الربهة فدخل  إ سر معف فسرت معه  كنابعلف بنفسف   ) 

جعفػػػر و مػػػاب انتظػػػر  ف ػػػرج علػػػّى جعفػػػر الصػػػادؽ  كتعلػػػى 
لقياب مػن ابػن اخلقينػة وهللا  علف ما وعينا  تهرفاف فقاؿ يل  
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إف ذػػػا  لصػػػابرين   اننػػػامث  ػػػاؿ: رحػػػم هللا ابػػػين هنػػػد  ألم ػػػف
 . ( ذرؽلإل وهللا لقد م يا و  يصقهما دنك 

 وكربعػػإلسػػنة مخػػك  ُجػػادىليلتػػإل بقيتػػا مػػن خػػرج دمحم بػػن عقػػد هللا ل
وما ة وعليه  لنساة  فراا وعمامة  د شد صا حقايػه متاشػحا سػيفا 

ا وتعلػػ  وايل ادلدينػػة)ر ح( ت تقتلػػا ا ت تقتلػػا : أل ػػحابه وهػػا يقػػاؿ 
وانشلػا   إليػهفهػدماب فصػعدوا  تلدرجػة وكمػرك مشربه ك دار مرواف 

ابػػن مسػػلم بػػن عققػػة ك دار العقػػاس بػػن عنمػػاف و  كخػػا وحقسػػاا معػػه 
 مرواف . 

دخػػػل دمحم ادلسػػػ د  قػػػل الف ػػػر ف طػػػ  النػػػاس مث ح ػػػرته الصػػػالة 
 .  (إليهم  كرسل ) ك س إتفنشؿ فصلى وتيعه الناس طاعا 

جعفػػر ادلنصػػار عيسػػى بػػن ماسػػى  كبػػا ادلػػا ظهػػر دمحم بػػن عقػػد هللا دعػػ
 :   العقاسف فقاؿ له

 إ اسى العقاسػف فسار عيسى بن م إليه د ظهر دمحم فسر ) 
وبلػػػػن دمحم مسػػػػل  ف نػػػػدؽ علػػػػى  آتؼ كربعػػػػةادلدينػػػػة ومعػػػػه 
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 كفػػػػػػػاا ( وخنػػػػػػػدؽ علػػػػػػػى )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ادلدينػػػػػػػة خنػػػػػػػدؽ رسػػػػػػػاؿ هللا
 . ( السك  

 كوؿادلدينػة فكػاف  إ : وا قل عيسى بن ماسػى   اؿ ادلدا ين
فعنػػر  وك ػػمبػػن جعفػػر الػػشبلي علػػى بنيػػة  إبػػراهيممػػن لقػػيهم 
قط و تػػل ، وسػػل  عيسػػى بطػػن فػػراة حػػا ظهػػر فرسػػه فسػػ

على اجلرؼ فنشؿ  صػر سػليماف بػن عقػد ادللػ   ػقيحة ابنػا 
وما ػػػػة  وكربعػػػػإلعشػػػػر ليلػػػػة مػػػػن شػػػػهر رم ػػػػاف سػػػػنة مخػػػػك 

ادلدينػة يػـا اتبنػإل   كهػلفعاجلهم عيسى تلقتػاؿ فلػم يشػعر 
بػػه حػػإل  كحاطػػابتخليػػل  ػػد  إتللنصػػف مػػن شػػهر رم ػػاف 

القا ػػد العقاسػػف احػػد  ػػااد   عيسػػى بػػن ماسػػى فػػجمر كسػػفروا
 وها عيسػى بػن زيػد تلقتػاؿ واذل ػـا علػى ادلدينػة فقاتػل دمحم

 . تات شديدا  وك حابه)ذو النفك الشذية( ها 
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دمحم :يػد بػن  حطقػة احػد  ػااد عيسػى بػن ماسػى  إزااوذاف 
العقاسػػػف وذػػػاف دمحم بػػػن عقػػػد هللا بػػػن احلسػػػن طػػػايال وسػػػ ما 

يقتلػػه لطػػاؿ  امتػػه  كف  تالػػه يػػرفك خصػػمه  قػػل كبنػػااوذػػاف 
 كهػلالظهػر ورمػاهم  إ  فقتلػااالرفػاس(  كوفسمف )تلدفاس 
 فػجتىفيهم اجلراح وتفر اا عن دمحم  وكذنرواخراساف تلنشاب 

دار مرواف فصلى الظهر فيها واغتسػل و،ػنط فقػاؿ عقػد هللا 
طا ػة لػ  فػاحل  يكػة  بن جعفر بن ادلسار بن سلرمة : انه ت

ادلدينػػة   كهػػلدلدينػػة وفقػػدوين لقتلػػاا : لػػا خرجػػاب مػػن ا  ػػاؿ
جعفػػػر فاذهػػػ   كتمػػػين ك حػػػل    وكنػػػاباحلػػػرة  كهػػػلذقتػػػل 

 حيث شئاب . 
 كراؾ:   اؿ عيسى بػن ماسػى حلميػد بػن  حطقػة عنػد العصػر

هػػها الرجػػل فػػايل حربػػه :ػػشة بػػن  كمػػرالقتػػاؿ ك  كبطػػجت ػػد 
ذلػ  مػا ترذتػ  حػإل  تلػاب  كنػابمال   اؿ : وهللا لا رماب 
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ريػح الفػتح مث جػد ك القتػاؿ وهػم يااجهػاف الرجاؿ ووجدت 
رغم  لة العدة والعػدد حػا  وك حابهمقاومة شديدة من دمحم 

ودمحم معهػػم  اآلخػػردمحم يتسػػا طاف الااحػػد تلػػاا  ك ػػحاببػػدا 
شػػاهم وسػػرب حتا سيقاتػػل  تػػاؿ شػػديد ويػػدير ادلعرذػػة حػػا ا

اليمػػػػػ  وسػػػػػاؿ الػػػػػدـ  إذنػػػػػهرجػػػػػل دمحم بسػػػػػيف دوف شػػػػػحمة 
ذل  فربؾ لرذقتيه وتعادوا عليه و اح  يا وكعالقتاؿ  وكجهد 

تقتلا  فكفاا عنػه حػا جػاا :يػد فػاحتش  :يد بن  حطقة ت
 . لعن هللا :يدا وغ   عليه .  ركسه

 إ  وركسػهوبعد مقتل دمحم بن عقد هللا )الدفاس( نقػل جسػد  
القػف جسػد  ك  ك ـجعفر ادلنصار )لو( وبعد بقا ه عػدة  كبا

ادلاا حا جناب العراؽ حيث مدينة  جاري وكخه نر دجلة 
العمػػػارة ودفػػػن هنػػػاؾ رسػػػااف هللا عليػػػه وظهػػػرت لػػػه ذرامػػػات 

 .دمحم وآؿ دمحم  كعدااعديدة ولعنة هللا على 
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*    *    * 

بعػػػػد اتسػػػػتعراض التػػػػارؼلف مػػػػن خػػػػالؿ ادلصػػػػادر لش صػػػػية هػػػػها    
الشهيد القطل ذات النس  الرفيػو دمحم بػن عقػد هللا )الػدفاس( نقػاؿ 

 اإلمػػػاـذذػػػر مػػػن الشػػػقهات حػػػاؿ هػػػها الشػػػهيد مػػػن انػػػه ادعػػػى  اإظلػػػ
 ػػالاا فيػه ادلهػػدي  وإظلػاع ذلػػ  هػػا   يػدّ فادلهػدي فهػف غػػل  ػحيحة 

( لػػػيهم السػػػالـ)ع آؿ القيػػػاب كحقيػػػة إ انػػػه الػػػهي يهػػػدي النػػػاس  كي
 .   كوتهها 

ويسػػققه  اإلمػػاـ إ ادلهػػدي الػػهي يػػدعا النػػاس  اإلمػػاـوزيػػر  إفو نيػػا 
حسػػػػين النسػػػػ  ويكػػػػاف مػػػػن ذريػػػػة الػػػػدفاس دمحم ذو ك الظهػػػػار هػػػػا 

الػػػنفك الشذيػػػة لػػػهل  اذتسػػػ   ػػػفة ادلهػػػدي لاجػػػاد نطفػػػة ادلهػػػدي 
 .احلسين ك  لقه 

 ػػلقه  مػػنوذػػهل  يكػػاف الػػنفك الشذيػػة الػػهي يقتػػل ك ظهػػر الكافػػة 
 ػػػػفة ادلهػػػػدي  إ  تإلسػػػػافةوبػػػػهل  اذتسػػػػ   ػػػػفة الػػػػنفك الشذيػػػػة 
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ويحقػػتهم ومػػاات م وبالػػم واحلمػػد ب الػػهي شػػرفنا يحمػػد وآؿ دمحم 
 .         كنصارهموجعلنا من  كعدا هم
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 النفك الشذية األو  احلسين

 
  تػػػهذر الػػػروا ت شػػػيئاً عػػػن هػػػه  الش صػػػية سػػػاى ذذػػػر مقتلػػػه مػػػو 
سػقعإل مػػن الصػػاحلإل واف مقتلػػه يسػػق   يػاـ اإلمػػاـ بفػػ ة  ليلػػة لكنهػػا 

 غل زلددة .
قتػل هػه  الش صػية لػه  ػلة مػن  ريػ  وعليه فال بد من كف يكاف م

كو مػػن بعيػػد بق ػػية اإلمػػاـ ادلهػػدي )عليػػه السػػالـ( وػلتمػػل اف تكػػاف 
ذات كدوار متعػػددة يقػػـا  ػػاحقها صػػا مػػن  حيػػة ذانػػا داخلػػة سػػمن 

 -مراحل الت طيط اإلذلف لليـا ادلاعاد . وهه  األدوار هف :
سالـ(  : وهها التمهيد لإلماـ ادلهدي )عليه الالتمهيد العاـ  -ٔ

ذما و فنا  تل قط ومع   النا )عامًا ( كي إف هنال   هيداً 
خا ًا ، فاخلاص ها منقاب لش ا الداعف الر يسف لإلماـ وها 
السيد ) اليماين (  اح  دعاة اإلماـ ، والتمهيد العاـ ها ك ل من 

 اخلاص طقعاً . 
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اـ إذ كف الػػنفك الشذيػػة ) احلسػػين ( ت ػلظػػى تتتصػػاؿ ادلقاشػػر تإلمػػ
 وكخه التاجيهات منه )عليه السالـ( ذما ها حاؿ اليماين . 

بػػػل إف الػػػدوافو الػػػ  ،نػػػه علػػػى القيػػػاـ غرذػػػة  هيديػػػة  ػػػالرى ؽلكػػػن 
التعقػػػػل عنهػػػػا فنػػػػا تسػػػػديد جش ػػػػف مػػػػن  قػػػػل اإلمػػػػاـ وذلػػػػ  غسػػػػ  
اسػػػتعداد ش صػػػية ) السػػػيد احلسػػػين ( النفسػػػية والروحيػػػة وادلسػػػتاى 

من كهػل القيػاب )علػيهم السػالـ( الهي و لاب إليه من حيث القرب 
 واتستعداد لتلقف الكماتت والفياسات .

وعليه فملف ش ا ذل  الرجل من خالؿ الدوافو ال  ذذر ها يقػـا 
إب ػػػدار القحػػػاث والكتػػػ  الػػػ  تكػػػاف علػػػى  ػػػدر طا تػػػه مػػػن العلػػػم 

 الهي و ل إليه .
 ومن الطقيعف إف منل هكها حرذة سيكاف ذلا كتقاع وم يدوف .

احلرذػػة سػػتظهر  قػػل  يػػاـ اإلمػػاـ بقليػػل كبنػػاا تصػػاعد الظلػػم  وإف هػػه 
واجلػػػػػػػار ك األرض وخا ػػػػػػػة ك مرذػػػػػػػػش الصػػػػػػػراعات آنػػػػػػػهاؾ وهػػػػػػػػف 
) الكافػػة ( شلػػا يػػ دي إ  تشايػػد عػػدد ادلنتمػػإل ذلػػا ، ولػػيك حصػػراً هػػا 
عدد السقعإل رجاًل ادلهذارين كنػم يُقتلػاف معػه بػل إف مقت ػى الفهػم 
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اف كتقػػاع ذلػػ  الرجػػل هػػم كذنػػر مػػن للسػػياؽ العػػاـ للروايػػة يػػرجح ذػػ
 ذل  بكنل إت كف من يقتل معه سقعاف فقط ت كذنر .

: إف هه  الش صية ساؼ تشعر كف ك داخلها  اإل الح -ٕ
تعث نفسف آخر لإل الح وإبراز فكر يصحح مسار التمو 
ادلسلم عامة والشيعف خا ة ك الكافة وما حاذلا من ادلناط  ، 

تقاعه السقعإل ) تلصاحلإل ( وت مع  والدليل على ذل  و ف ك
لنعتهم بهل  إذا   تكن احلرذة ال  ينتماف ذلا حرذة إ الحية 

كي التمهيد لليـا  -ترباية عقا دية تكاف مقاربة ك م مانا العاـ 
 حلرذة السيد اليماين . –ادلاعاد 

: ت تكاف فاعلية تل  الش صية وا فة عند حد  اإلعداد -ٖ
كي نشر الكت  والقحاث والقياـ غرذة إ الحية  –الفكر النظري 

بل يتعدا  إ  اإلعداد  –مناه ة ألذنر التيارات ادلعا رة ذلا 
العلمف من  قيل وجاد كنصار  وعلى  در نس  من اتستعداد 
القدين وزلاولة تكاين نااة جيل  الل ذناع من احملاذاة دلالمح 

 ) جيل الال   ( ادلهذار ك الروا ت .
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لػػػـا كف كمػػػل جػػػيل الال ػػػ  هػػػا السػػػيد اليمػػػاين ولػػػيك الػػػنفك وادلع
 الشذية . 

إننا ت ضلاوؿ ك هه  النقطة إبقات وجاد فئة من العلماا الهين  -ٗ
يقفاف باجه دعاة اإلماـ  قل  يامه فهها منقاب وواسح لدى ذل 

 من  رك الروا ت احلاذية عن اإلماـ ادلهدي )عليه السالـ( .

تقػػػػػػا  القػػػػػػارئ إ  إف مقتلػػػػػػه ك ) ظهػػػػػػر ولكننػػػػػػا ضلػػػػػػاوؿ كف نلفػػػػػػاب ان
الكافػػػػة ( يكشػػػػف عػػػػن حقيقػػػػة األوسػػػػاع ك هػػػػه  ادلدينػػػػة ادلقدسػػػػة 

 ومستاى اتضلراؼ الهي و ل إليه علمااها ووجهاؤها . 
فنحن نعلم كف مقتل ) النفك الشذيػة احلسػين ( يكػاف علػى يػد رجػاؿ 
حكامػػػة بػػػين العقػػػاس لػػػها صلػػػد ك كنفسػػػنا سػػػ اؿ عػػػن حقيقػػػة ما ػػػف 

 اا ك الكافة حاؿ مقتله ، هل ها م يد كو معارض  العلم
وتشػ  كف مػا فهم م يػد  امػاً ، ألف احلكامػة لػا علمػاب كف الػػنفك 
الشذيػػػػة ػلظػػػػى يكانػػػػة مػػػػا كو حرمػػػػة بػػػػإل علمػػػػاا الكافػػػػة دلػػػػا جتػػػػركت 
 وك دماب على هه  اجلرؽلة ك ك دس كماذن العا  الشيعف ك العا  .
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نفك الشذيػػػة األو  يخػػػه طػػػابو إذاً نفهػػػم مػػػن ذػػػل هػػػها إف حرذػػػة الػػػ
التيار ادلُ اد وادلعاذك لتيار علماا الكافة ك آخػر الشمػاف ، وتكػاف 

 حرذته مصدر إزعاج دا مف تلنسقة إليهم . 

: ت ش  كف مقتله مو سقعإل من الصاحلإل ُمقارعة الظادلإل  -٘
يقإل لنا ادلا ف الرافم من هه  الش صية الفهة لكل إشكاؿ 

 والدليل إ داـ حكامة بين العقاس على  تله بدوف الظلم والظادلإل
 كي تردد .

: إف مقتله مو كتقاعه ساؼ يكاف تلتجذيد م براً تعث التابة  -ٙ
وذما َعرب عنه السيد الشهيد الصدر ) دس سر ( ك ماساعته : 

وهها ساؼ يالد حالة من الندـ واحلشف  ) ومنلًا كسفًا اجتماعيًا (
 بعد مقتل اإلماـ احلُسإل )عليه السالـ( .العمي   اماً ذما حدث 

فعندها التفتاب األمة بعد مصرع سيد الشهداا )عليه السالـ( مو 
كهله و حقه الربرة إ  ذنقها والتفاب حاؿ اإلماـ الس اد )عليه 
السالـ( وهها وجه شقه وا عًا ملفاب للنظر ، إذ يكاف نتي ة مقتل 
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اليماين ادلاعاد إذ ذاف  النفك الشذية احلسين ها التفات الناس حاؿ
 ُن إعالف الدعاة تهظاً جداً وها مقتل هكها ش صية ترزة .

وسقحاف هللا ذيف كف سنن األ مة )عليهم السالـ( جتري كي ًا على 
 شيعتهم ك آخر الشماف تإلسافة إ  سنن األنقياا .

وا عة الطف  –ومو هها الاجه من الشقه الهي ذذر   بإل الاا عتإل 
ياجد وجه آخر من التمابل كت وها  –عة مقتل النفك الشذية ووا 

العدد ادلقتاؿ ك الاا عتإل وها ) السقعإل ( حيث ذاف عدد 
ك حاب احلسإل )عليه السالـ( الهين  ُتلاا معه ك ذربالا حاايل 

 بالث وسقعإل رجالً ذما ت ؼلفى على اجلميو .

عطػاا يقدمػه : وهها ها كعظم دور وكذرب  إعالف دعاة اإلماـ -ٚ
 النفك الشذية احلسين  قل  ياـ اإلماـ ويكاف ُنه حياته ) الشذية ( .

وهػػػا اإلعػػػالف األبػػػرز لػػػدعاة اإلمػػػاـ )عليػػػه السػػػالـ( ادلتمنلػػػة بػػػدعاة 
اليماين ال  تكاف مراحلها العلنية  د بػدكت للتػا تلظهػار ك العػراؽ 
بشػػػػكل عػػػػاـ والكافػػػػة بشػػػػكل خػػػػاص ، واف إعػػػػالف يييػػػػد الػػػػدعاة 
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نتما ػػه ذلػػا مػػو كتقاعػػه هػػا ينابػػة نػػداا مسػػاوي يكػػاف منقهػػاً لكػػل مػػن وا
 مسعه إ  بداية العد العكسف للظهار الشريف .

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 الشيصقاين والنفك الشذية
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 د يرد س اؿ يقاؿ : َمن ها الهي وراا مقتػل الػنفك الشذيػة احلسػين 
لعػػراؽ ك الكافػػة   كومػػن هػػا الشػػ ا الػػهي ؽللػػ  زمػػاـ األمػػار ك ا

 حإل يقتل ذل  الش ا   . 
ولقد ذذر  سػلفاً كف الػنفك الشذيػة احلسػين يُقتػل مػن  قػل حكامػة    

بين العقاس ال  تكػاف بيػدها مقاليػد احلكػم ك العػراؽ ، ومػن ادلعلػـا 
 كف كي حكامة ذلا ركس يقادها يا يصطلح عليه ) ر يك الدولة ( . 

م معروؼ يُػهذر ألحػد رجػاؿ وإذ ما رجعنا إ  الروا ت صلد انه ت اس
بػػين العقػػاس سػػاى اسػػم  ) الشيصػػقاين ( الػػهي ورد ذذػػر  ك الروايػػة 

 عن اإلماـ القا ر )عليه السالـ( إنه  اؿ : 
) وكىن لكػػم تلسػػفياين حػػا ؼلػػرج  قلػػه الشيصػػقاين ، ؼلػػرج فرض  
ذافػػاف ينقػػو ذمػػا ينقػػو ادلػػاا فيقتػػل وفػػدذم ، فتا عػػاا بعػػد ذلػػ  

 . (ٔ)ا م )عليه السالـ( (السفياين وخروج الق

                                                 
1

 . ٕٓ٘ص ٕ٘القحار ج( 
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و ػػد ذذػػر  كف الشيصػػقاين لػػه إشػػارة ك ذتػػاب هللا القػػرآف ، ك سػػارة 
ُاُد ِبطاَْلَااَها ِإِذ انقَػَعَث َكْشَقاَها  }الشمك :  َباْب َُ  .  { َذه 

فنمػػػاد ذمػػػا ذذػػػر  ك يويلهػػػا هػػػم منحرفػػػاا الشػػػيعة كو حكامػػػة بػػػين 
ين ( ذمػا ت ؼلفػػى علػػى العقػاس ك آخػػر الشمػاف ، وكشػػقاها ) الشيصػػقا

 القارئ اللقي  . 
وتلرجاع إ  نا الرواية كعػال  صلػد كف اإلمػاـ القػا ر )عليػه السػالـ( 

ومعػػ  ذلػػ  كنػػه يقػػدك ،رذػػه  ) ينقػػو ذمػػا ينقػػو ادلػػاا (يقػػاؿ عنػػه : 
تتسػػػتيالا علػػػى احلكػػػم ك الن ػػػف ، كو كف لػػػه ك ػػػال ك الن ػػػف مث 

 العراؽ ذما ينقو ادلاا . شيئاً فشيئاً يستايل على بالداد وػلكم
واحلقيقة إف التشقيه هنا تدلاا لػه غايػة ، فادلػاا لػه )منقػو( و )مصػ ( 
إذاً فػػال بػػد كف ينتهػػف ،ػػرؾ الشيصػػقاين ك مكػػاف مػػا بعػػد كف ينقػػو مػػن 

صلػد  )يقتل وفدذم(الن ف وإذا ما رجعنا إ   اله )عليه السالـ( : 
 سل . فيه إشارة إ  كف ذل  احلاذم سيقتل وفد ُمر 

ذمػػػا ذذػػػر لنػػػا  ػػػاح  ذتػػػاب الصػػػحاح كبػػػا بكػػػر   ةوالافػػػد ك اللالػػػ
 ) وفد فػالف علػى األمػل كي ورد رسػاتً فهػا وافػد (الرازي : 



  93    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنـفس الــزكيـة 

 

وسػػػقحاف هللا ذيػػػف كف الا ػػػف ذػػػاف د يقػػػاً ومتطابقػػػاً مػػػو الاا ػػػو ك 
 الرواية .

فادلعلـا كف النفك الشذيػة احلسػين هػا رسػاؿ اليمػاين إلعػالف الػدعاة 
والسيد احلسين يظهر من الروايػة انػه لػن يكػاف لاحػد  بػل ك الكافة 

 سيكاف مو كتقاعه وكنصار  والدليل مقتل سقعإل منهم . 
والنتي ة النها ية كف النفك الشذية واتقاعه هم وفد ُمرسػل مػن اليمػاين 

 ك ظهر الكافة ويقتلهم الشيصقاين ) لعنه هللا ( .
بػه )عصػر الظهػار ( بقالػػه و  يكػن ) الشػيل الكػاراين ( مصػػيقاً ك ذتا

مػػػػن  ٖٖٔكف الشيصػػػػقاين ينطقػػػػ  علػػػػى  ػػػػداـ حيػػػػث يقػػػػاؿ ك ص
) وػلتمػػػل كف ينطقػػػ  الشيصػػػقاين علػػػى الطقعػػػة احلاديػػػة عشػػػر : 

 ػػداـ ألنػػه مسػػت مو للصػػفات ادلػػهذارة . فػػملف ظهػػر بعػػد  
 . السفياين ك الشاـ يكاف ها شيصقاين العراؽ ادلاعاد (

يػة  ػداـ ؽلنػل حكامػة بػين كميػة  وهها غل  ػحيح إطال ػاً فػملف الطاغ
ذمػػػا هػػػا  بػػػاب تألدلػػػة والرباهػػػإل ومتعػػػارؼ بػػػإل العلمػػػاا والقػػػاحنإل 
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والنػػػاس عامػػػة حيػػػث يػػػهذروف كف حكامػػػة  ػػػداـ  نػػػل حكامػػػة بػػػين 
 كمية .

ذمػػا إف  ػػداـ ادللعػػاف   ؼلػػرج مػػن الكافػػة ذمػػا هػػا واسػػح والروايػػة 
كف ت ذػػػػد كف الشيصػػػػػقاين ؼلػػػػػرج مػػػػػن كرض الكافػػػػة وشلػػػػػا يػػػػػدؿ علػػػػػى 

الطاغيػػػػة  ػػػػداـ ؽلنػػػػل حكامػػػػة بػػػػين كميػػػػة عػػػػن اإلمػػػػاـ الرسػػػػا )عليػػػػه 
 السالـ( عن آت ه عن كمل ادل منإل )عليه السالـ( كنه  اؿ : 

) ذػػػجين تلققػػػار  ػػػد شػػػيدت حػػػاؿ  ػػػرب احلسػػػإل وت تػػػهه  
الليػايل واأل ـ حػػا ُيسػػار إليػه مػػن اآلفػػاؽ عنػد انقطػػاع ملػػ  

 . (ٔ)بين مرواف (
عنػػدما سػػقط حكػػم الطاغيػػة حيػػث بػػدا النػػاس  و ػػد ،قػػ  هػػها ادلعػػ 

تلسل مشياً على األ ػداـ لػش رة كا عقػد هللا احلُسػإل )عليػه السػالـ( 
 من ذل جهات العراؽ وخارج العراؽ .

                                                 
1

 . ٜالقحار ج( 
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وصػػها يتقػػإل كف الشيصػػقاين ػلكػػم  قػػل ظهػػار اإلمػػاـ )عليػػه السػػالـ( 
بقليل وها ؽلنل حكامة بين العقاس ال  ،كػم بعػد سػقاط ملػ  بػين 

 كُمية ك آخر الشماف . 
 
 
 
 
 
 

 
 

 منا شة ركي الشيل الكاراين
 

مػن خػالؿ متابعػة مػا ذذػر  الشػيل الكػاراين ك ذتابػه )عصػر الظهػػار( 
والػػهي ،ػػدث عنػػه ك  -الػػنفك الشذيػػة  –ك مػػا ؼلػػا هػػها ادلاسػػاع 
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كذنػػػػر مػػػػن ماسػػػػاع داخػػػػل الكتػػػػاب ، نالحػػػػظ عػػػػدـ  كػػػػن الشػػػػيل 
قػػػـا علػػػى تيسػػػية ادلهمػػػة الػػػ  الكػػػاراين مػػػن فهػػػم بعػػػم اجلاانػػػ  الر 

 كساسها معرفة حقيقة الش صية ادلهذارة .
ويعػػػاد هػػػها القصػػػار ك الفهػػػم إ  عػػػدـ اإلحاطػػػة الكاملػػػة والعميقػػػة 
بػػػػروا ت كهػػػػل القيػػػػاب )علػػػػيهم السػػػػالـ( كوتً ، وعػػػػدـ زلاولػػػػة ربػػػػط 
الػػروا ت   ت القػػرآف الكػػرًن ويويلهػػا يػػا يكشػػف كو ي ذػػد حقػػا   

ة . سػػػيما آ ت سػػػارة الكهػػػف وهػػػف اآليتػػػاف ذات  ػػػلة تلش صػػػي
( . واللتػػػاف ذذر علػػػا ك ماسػػػاع يويػػػل الػػػنفك الشذيػػػة  ٔٛ،  ٗٚ) 

 تلقرآف .
واآلف سنج يت علػى بيػاف مػا ذذػر  الشػيل ك مااسػو مػن ذتابػه وضلػاوؿ 

مػػن ذتابػػه  ٗٔٔادلنا شػػة علػػى سػػاا مػػا ذهقنػػا إليػػه . إذ يقػػاؿ ك ص
 ٕٖٙيل ادلفيػػد ك اإلرشػػاد صعصػػر الظهػػار تعليقػػاً علػػى روايػػة الشػػ

) جػػاات اآل ر بػػهذر عالمػػات والػػ  يقػػاؿ فيهػػا ) ػػدس سػػر ( : 
لشمػػاف  يػػاـ القػػا م ادلهػػدي )عليػػه السػػالـ( وحػػاادث تكػػاف 
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كماـ  يامه وآ ت ودتتت ، فمنها : خروج السفياين ،  تػل 
 . احلسين  واختالؼ بين العقاس ك ادلل  الدنياي .... (

) ويقػػدو كف ادلقصػػاد تحلسػػين الػػنفك ين : يقػػاؿ الشػػيل الكػػارا
الشذيػػػة ك مكػػػة ، كو الالػػػالـ الػػػهي يقتلػػػه جػػػيل السػػػفياين ك 
ادلدينة  رب ظهار ادلهدي )عليه السػالـ( . وإف ذػاف ػلتمػل 

 كنه سيد حسين  اح  احلرذة اإلسالمية ك العراؽ .
فقػػػػد ورد ك بعػػػػم الػػػػروا ت ) و،ػػػػرؾ احلسػػػػين ( ويسػػػػتمر تلكػػػػالـ 

) كمػػا  تػػػل نفػػك زذيػػػة بظهػػر الكافػػػة ك سػػقعإل مػػػن ويقػػاؿ : 
الصػػاحلإل فيحتمػػل بع ػػهم كنػػه ينطقػػ  علػػى الشػػهيد الصػػدر 
) دس سر ( والهين استشػهدوا معػه حيػث ذػاف عػددهم ضلػا 

 . سقعإل رسااف هللا عليهم (
: ) وعػػن اإلمػػاـ  ٓٛٔويقػػاؿ الشػػيل ك ماسػػو آخػػر مػػن ذتابػػه ص
: يشيػػػػد اجلعفػػػػف  ػػػػاؿ  القػػػػا ر )عليػػػػه السػػػػالـ( ك حػػػػديث جػػػػابر بػػػػن

بعناً إ  ادلدينة فيقتل صا رجػالً ،  -كي السفياين  –) ويقعث 
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ويهػػػرب ادلهػػػدي وادلنصػػػار منهػػػا وي خػػػه آؿ دمحم ) ػػػلى هللا 
عليػه وآلػه وسػػلم(  ػاللهم وذقػلهم وت يػػ ؾ مػنهم كحػػداً إت 

 . (ٔ)حقك ، وؼلرج اجليل ك طل  الرجلإل ...(
سػػفياين غػػل الالػػالـ الػػهي وهػػها الرجػػل الػػهي يقتلػػه جػػيل ال

 ورد كنه يقتل ك ادلدينة .
)   زرارة تبد من  تػل فعن اإلماـ الصادؽ )عليه السالـ(  ػاؿ : 

غػػػالـ تدلدينػػػة ،  لػػػاب : جعلػػػاب فػػػداؾ كلػػػيك يقتلػػػه جػػػيل 
السػػفياين    ػػاؿ : ت ، ولكػػن يقتلػػه جػػيل بػػين فػػالف ، ؼلػػرج 
، حػػػا يػػػدخل ادلدينػػػة فػػػال يػػػدري النػػػاس ك كي شػػػفا دخػػػل 

فيجخػػػػه الالػػػػالـ فيقتلػػػػه ، فػػػػملذا  تلػػػػه باليػػػػاً وعػػػػدوا ً وظلمػػػػاً   
 . (ٕ)ؽلهلهم هللا عش وجل ، فعند ذل  تا عاا الفرج (

                                                 
 . 771، ص 57ألنوار ، ج( بحار ا1
 . 177، ص 57( المصدر نفسه ، ج7
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وتسمف بعم الروا ت هها الالالـ النفك الشذيػة ، وهػا غػل 
النفك الشذية الػهي يقتػل ك مكػة  قيػل ظهػار ادلهػدي )عليػه 

 السالـ( .
تفػاب إ  مسػجلة النسػ  ، فمػن ويالحظ مػن ذػالـ الشػيل كنػه غػل مل

هػػا احلسػػين الػػهي يقتػػل  قػػل ظهػػار اإلمػػاـ وادلػػهذار ك روايػػة الكػػاك 
عػػػػن ك:ػػػػد بػػػػن دمحم عػػػػن القػػػػا ر )عليػػػػه السػػػػالـ( ك حػػػػديث أيجػػػػاج 
ومػػججاج الػػ  كسػػلفنا ذذرهػػا   وهػػل هػػا ذات الرجػػل اذلػػاطف الػػهي 

الػ   يهبح بإل الرذن وادلقاـ   وهها غل  حيح طقعػاً لاجػاد الروايػة
 تقاؿ كف النفك الشذية من ولد احلسإل :

) الػػػػـش األرض وت ،ػػػػرؾ رجلػػػػ  كبػػػػداً حػػػػا تػػػػرى عالمػػػػات 
مػػا كشػػكل علػػيكم فلػػم يشػػكل  –إ  كف  ػػاؿ  –اذذرهػػا لػػ  

عليكم عهد ن  هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ورايته وسالحه والنفك الشذية من 
 . (ٔ)ولد احلسإل ...اخل (
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الكػػػػاراين كف ادلقتػػػػاؿ بػػػػإل الػػػػرذن وادلقػػػػاـ هػػػػا لػػػػهل  نقػػػػاؿ للشػػػػيل 
)حسػػػيين( النسػػػ  ، بينمػػػا ادلقتػػػاؿ ك ظهػػػر الكافػػػة ك سػػػقعإل مػػػن 
الصاحلإل ها )حسين( ذما كبقتنا مػن خػالؿ يويػل سػارة الكهػف مػن 

  قل .
و د يقاؿ كحدهم كف رواية حديث أيجاج ومػججاج تػهذر كف احلسػين 

ذمػا ذهقػتم ! . واحلقيقػة   يقتله )كهل مكة( وك مكة وليك ك الكافػة
 إف اجلااب يكاف ك وجهإل :

ػلتمػػػل كف ادلقصػػػاد بػػػػ )مكػػػة( ك هػػػه  الروايػػػة هػػػف الكافػػػة ك   -ٔ
التجويل وهها ماساع ياذػل إ  زللػه ولػيك هنػا زلػل إبقاتػه . وبػهل  

 يكاف احلسين مقتاؿ ك الكافة وليك مكة .
قنػا إليػه لا رف نا الاجه األوؿ ت ؽلكن فهػم الروايػة علػى مػا ذه  -ٕ

مػػػن إبقػػػاهت  ايػػػة فتكػػػاف سلالفػػػة لسػػػياؽ ادلعػػػ  العػػػاـ للمحادبػػػة . 
وخا ة مسجلة ) بارة احلسين للحسين ، واحلسيين للحسػيين ( والػ  

 سنج يت على ذذرها ك الفصاؿ القادمة إنشاا هللا تعا  .
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فتكػػػػاف هػػػػف  –كي احلسػػػػين  –وعليػػػػه ضلتمػػػػل )تصػػػػحيف( الكلمػػػػة 
رؽ بينهمػػا نقطتػػاف وحػػرؼ واحػػد فقػػط . )احلسػػيين( وت ننسػػى كف الفػػ

 فتكاف ذتقاب سهااً كو نقاًل تاللت خالؿ السنإل .
ونقػػاؿ كي ػػػاً للشػػيل : ذيػػػف يسػػػتقيم مػػو ذػػػل هػػه  األدلػػػة والقػػػرا ن 
القاؿ كف الشهيد الصدر ) ػدس سػر ( هػا مػن ينطقػ  عليػه مصػداؽ 
الػػػنفك الشذيػػػة ادلقتالػػػة ك ظهػػػر الكافػػػة وادلعلػػػـا كنػػػه ) ػػػدس سػػػر ( 

 النس  ت حسين النس   !! .حسيين 
وك طقعػػػة كخػػػرى بعػػػد هػػػه  الطقعػػػة مػػػن ذتابػػػه )عصػػػر الظهػػػار(  ػػػاـ 
الشػػيل بتاليػػل ركيػػه والقػػاؿ كف الػػنفك الشذيػػة ػلتمػػل كف يكػػاف السػػيد 

 الطقعة احلادية عشر . ٖٔٔ)دمحم ت ر احلكيم ) دس سر ( ( ص
واحلقيقػػػة انػػػه يالحػػػظ مػػػن ذػػػالـ الشػػػيل اتسػػػطراب علمػػػاً كنػػػه عػػػا  

تحث ك   ية ادلهدي )عليه السػالـ( وإف ذلػ  اتسػطراب يعػاد و 
إ  عػػدـ اإلحاطػػة الكاملػػة مػػن  قلػػه صػػه  العالمػػة ادلهمػػة وعلػػى هػػها 
فملنػػه ت ؽلكػػن اتطمئنػػاف والابػػاؽ  راا الشػػيل الكػػاراين ألنػػا سػػتققى 
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رلػػػػرد واحتمػػػػاتت ت دليػػػػل عليهػػػػا وهػػػػف عرسػػػػة للتاليػػػػل بػػػػإل احلػػػػإل 
 واآلخر .
ا السػيد دمحم ت ػر احلكػيم ) ػدس سػر ( وإنػه هػا الػنفك كما فيما ؼل

الشذية فػلد عليػه كف السػيد احلكػيم   يقتػل معػه سػقعإل مػن الصػاحلإل 
 بل إف عدد ادلقتالإل زاد على ُانإل رجاًل .

وإف  اؿ بع هم من كف منهم سقعإل  احلإل واآلخػرين غػل  ػاحلإل 
منإل مث إف األ مػػة  ػػد فػػملف هػػها الكػػالـ مػػردود وفيػػه إسػػااة حلرمػػة ادلػػ  

جعلػػػػاا السػػػػقعإل حػػػػداً دلعرفػػػػة تلػػػػ  العالمػػػػة فهػػػػف ت تققػػػػل الػػػػش دة 
 والنقيصة .

 
 مقتل احلسين .... و،رؾ احلسين

 
إف ادلتتقػػػػو ألحاديػػػػث اإلمػػػػاـ ادلهػػػػدي )عليػػػػه السػػػػالـ( ك عالمػػػػات 
الظهػػػػػار القريقػػػػػػة ، صلػػػػػػد كف ) مقتػػػػػػل احلسػػػػػين ( واحػػػػػػدة مػػػػػػن تلػػػػػػ  

 العالمات .
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ك روسػػة الكػػاك عػػن ك:ػػد ابػػن دمحم عػػن كا زلقػػاب  و ػػد ورد ذذرهػػا
)  لػاب ألا عقػد هللا )عليػه السػالـ( عن يعقاب السػّراج  ػاؿ : 

مػػا فػػرج شػػيعتكم   ،  ػػاؿ : فقػػاؿ إذا اختلػػف ولػػد العقػػاس 
ووهػػػػى سػػػػلطانم وطمػػػػو فػػػػيهم مػػػػن   يكػػػػن يطمػػػػو فػػػػيهم ، 
وخلعاب العرب كعنتها ورفو ذل ذي  يصية  يصيته وظهػر 

 قػػل اليمػػاين و،ػػرؾ احلسػػين وخػػرج  ػػاح  هػػها الشػػامف وك
األمػػر مػػن ادلدينػػة إ  مكػػة بػػ اث رسػػاؿ هللا ) ػػلى هللا عليػػه 
وآله وسلم(  اؿ : بسػيف رسػاؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ودرعػه وعمامتػه 
وبػرد  و  ػيقه ورايتػه وتمتػه وسػػرجه حػا ينػشؿ مكػة في ػػرج 

ة والػػػػربدة السػػػػيف مػػػػن غمػػػػد  ويلػػػػقك الػػػػدرع وينشػػػػر الرايػػػػ
والعمامػػػػة ويتنػػػػاوؿ الق ػػػػي  بيػػػػد  ويسػػػػتجذف هللا ك ظهػػػػار  
فيطلػػو علػػى ذلػػ  بعػػم مااليػػه فيػػج يت احلسػػين في ػػرب  اخلػػرب 
فيقتػػػػدر احلسػػػػين إ  اخلػػػػروج ، فيشػػػػ  كهػػػػل مكػػػػة فيقتلانػػػػه 
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ويقعنػػاف بركسػػه إ  الشػػامف فيظهػػر عنػػد ذلػػ   ػػاح  هػػها 
 . (ٔ)األمر (

)  ػد :  ٖٖٙه )اإلرشػاد( ص و ػد ذذػر كي ػاً الشػيل ادلفيػد ك ذتابػ
جاات اآل ر بهذر عالمات لشماف  ياـ القػا م ادلهػدي )عليػه 
السػػالـ( ، وحػػاادث تكػػاف كمػػاـ  يامػػه ، وآ ت ودتتت : 
فمنها خروج السفياين ،  تل احلسين ، واختالؼ بين العقػاس 

 . (ٕ)ك ادل  الدنياي (
ل  كورد ا تقػاؿ : ويالحظ القارئ الكرًن عند  رااته للرواية األو  ا

) و،ػػرؾ احلسػػػين ( مث تعققهػػػا ك تتمػػػة الروايػػػة تلقػػػاؿ : ) فيقتلانػػػه ( 
واحلقيقػػة إف القػػارئ للاهلػػة األو  يعتقػػد كف احلسػػين  ػػاح  احلرذػػة 
اإلسػػػالمية الػػػ  سػػػققاب الظهػػػار ادلقػػػدس هػػػا ذاتػػػه ادلقتػػػاؿ ك ظهػػػر 

 .الكافة كو من  قل كهل مكة ذما نصاب الرواية األو  كعال  
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وإ  ذلػػ  ذهػػ  عػػدد مػػن القػػاحنإل مػػنهم الشػػيل الكػػاراين ك ذتابػػه 
) ويقػػػدو كف ادلقصػػػاد تحلسػػػين بقالػػػه :  ٗٔٔعصػػػر الظهػػػار ص

الػنفك الشذيػة ك مكػة كو الالػالـ الػهي يقتلػه جػيل السػفياين 
ك ادلدينػػػة  ػػػرب ظهػػػار ادلهػػػدي )عليػػػه السػػػالـ( ، وإف ذػػػاف 

ؽ ، فقػد ورد ك ػلتمل كنه  اح  احلرذة اإلسػالمية ك العػرا
 بعم الروا ت ) ،رؾ احلسين ( ( .

)ومنها رواية ) ،رؾ احلسين ( الػهي :  ٘ٔٔويقاؿ كي اً ك ص
تاجػػد  ػػرا ن علػػى كنػػه يكػػاف ك العػػراؽ  ػػد يكػػاف  تلػػه بعػػد 

 . انتهى ذالـ الشيل . حكمه (
وضلن نقاؿ إف هها يقدو للقاحث ك الق ية للاهلة األو  ولكن مػو 

فػػػات إ  وجػػػاد روا ت تػػػهذر لقػػػاا احلسػػػين تإلمػػػاـ شػػػفا مػػػن اتلت
ادلهدي )عليه السالـ( مػو جيشػه بعػد ظهػار  !! واحلقيقػة ت يسػتقيم 
ادلعػػػػ  فف مقتػػػػل السػػػػيد احلسػػػػين يكػػػػاف داتً علػػػػى  ػػػػرب الظهػػػػار 
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ادلقػػػدس وعالمػػػة مهمػػػة ور يسػػػية مػػػن عالماتػػػه م ػػػافاً إليهػػػا وجػػػاد  
 قي إل .)حياً( بعد الظهار ، فهها ها اجتماع الن

فعن ادلف ل بن عمر عػن اإلمػاـ الصػادؽ )عليػه السػالـ( ك حػديث 
) في رج احلسػين ك كمػر عظػيم بػإل يديػه كربعػاف كلفػاً طايل : 

ك كعنػػا هم ادلصػػاحف حػػا ينػػشؿ تلقػػرب مػػن ادلهػػدي )عليػػه 
وؼلػػرج ادلهػػدي   -إ  كف  ػػاؿ  –السػػالـ( مث يقػػاؿ أل ػػحابه 

ين فيقاؿ لػه احلسػين : إف )عليه السالـ( ويقفاف بإل العسكر 
ذنػػػػػاب مهػػػػػدي آؿ دمحم فػػػػػجين هػػػػػراوة جػػػػػدي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وخا ػػػػػه 

 . (ٔ)وبردته ... (
وعلػػػى هػػػها يكػػػاف احلسػػػين ادلقتػػػاؿ هػػػا غػػػل احلسػػػين الػػػهي يلتقػػػف 
تإلمػػاـ )عليػػه السػػالـ( وسػػنج يت علػػى بيػػاف ش صػػية احلسػػين  ػػاح  

 دعاة اإلماـ  قل الظهار .
 

                                                 
 ( البحار .1
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 و ) احلسيين ( مهد  هه  األمة) احلسين ( 
نقدك هنػا بقيػاف ش صػية السػيد احلسػين  ػاح  دعػاة اإلمػاـ وذلػ  
ترتقاطهػػا الابيػػ  بق ػػية الػػنفك الشذيػػة احلسػػين الػػهي يقتػػل ك ظهػػر 
الكافػػة مػػو سػػقعإل ذمػػا كسػػلفنا ولرفػػو الكنػػل مػػن اإلشػػكاتت حػػاؿ 

 الش صيتإل .
ة وهػف إف كهػل القيػاب واحلقيقة إف الفهم يقدك مػن نقطػة كساسػية مهمػ

)عليهم السالـ( و فاا ) ش صػيتإل ( بصػفة ادلهػدي وذلػ  واسػح 
كوتً مػػػن العنػػػااف كعػػػال  : ) احلسػػػين واحلسػػػيين مهػػػد  هػػػه  األمػػػة ( 
فاحلػػػديث الػػػاارد يشػػػل إ  شػػػ ا اإلمػػػاـ تلػػػػ )حسػػػيين( وشػػػ ا 

 احلسين .
و ػػػد و ػػػف هنػػػا تدلهػػػدي لكانػػػه يهػػػدي إ  طريػػػ  اإلمػػػاـ و ػػػاح  

 إلماـ )عليه السالـ( .دعاة ا
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) خػػروج النالبػػة اخلراسػػاين فعػػن اإلمػػاـ الصػػادؽ )عليػػه السػػالـ( : 
والسػػػفياين واليمػػػاين ك سػػػنة واحػػػدة ك شػػػهر واحػػػد ك يػػػـا 
واحػػػد ولػػػيك فيهػػػا رايػػػة كهػػػدى مػػػن رايػػػة اليمػػػاين يهػػػدي إ  

 . (ٔ)احل  (
واليماين ها ادلهدي احلسين رغػم انػه يكػاف خػاك النسػ  بػإل النػاس 

يك هنػا زلػل إبقاتػه كو غنػه ولكػن هنػا زلػل بيػاف كف اليمػاين و ػف ول
فنػػػػه ) يهػػػػدي إ  احلػػػػ  ( ، فهػػػػا كي ػػػػاً )مهػػػػدي( تسػػػػيما حػػػػديث 

: ) ذػػػجين تحلسػػػين واحلسػػػيين  ػػػد  اداهػػػا الرسػػػاؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يقػػػاؿ 
، وهػػها ي ذػػد ذػػاف احلسػػين اليمػػاين  فيسػػلمها احلسػػين للحسػػيين (

 اإلماـ )عليه السالـ( .ها  اح  دعاة 
و ػػد مسػػف تليمػػاين لكانػػه ؼلػػرج مػػن الػػيمن وإ  ذلػػ  ذهػػ  الشػػيل 

) وجػاا ك الػروا ت الكاراين ك ذتابه عصػر الظهػار حيػث  ػاؿ : 
عػػن ادلهػػدي )عليػػه السػػالـ( كنػػه ) ؼلػػرج مػػن الػػيمن مػػن  ريػػة 

                                                 
 . 712، ص 57( بحار األنوار ، ج1



  119    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنـفس الــزكيـة 

 

... فػػال بػػد كف يكػػاف ادلقصػػاد فيهػػا كف  (ٔ)يقػػاؿ ذلػػا ذرؽلػػة ((
 . (ٕ)ك كمر  من هه  القرية ...(اليماين يقد

وعماماً فملف غث ش صية اليماين هػا غػث خػاص ياذػل إ  زللػه ك  
ذتاب آخر إنشاا هللا تعا  ، ولكننا ذذػر  شػيئاً مقسػطاً عنػه لعال تػه 

 الاطيدة بقتل احلسين األوؿ ك ظهر الكافة على ما سيج يت بيانه .
 

 احلسين ينار دلقتل احلسين
 

عػػػن معػػ   النػػػا كف هنالػػ  ربػػػط بػػإل مقتػػػل السػػػيد  ػػد يسػػػجؿ سػػا ل 
احلسػػػػػين ك ظهػػػػػر الكافػػػػػة وبػػػػػإل  يػػػػػاـ وبػػػػػارة احلسػػػػػين الصػػػػػقيح كو 

 ) اليماين ( . 
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واحلقيقة كف وجه الربط هػا مػا ورد عػن كهػل القيػاب )علػيهم السػالـ( 
 ) إ  كهل بياب ت نقدك بقتاؿ حا يقدؤو  بقتاؿ ( .القاؿ : 

هػا دعاتػه للنػاس لاللتحػاؽ بػدعاة فالااسح كف سق  مقتل احلسين 
إبلقػػػػاا احل ػػػػة عليػػػػه  -اليمػػػػاين  –السػػػػيد احلسػػػػين اليمػػػػاين ، فيقػػػػـا 

وإخقار  إ   فنػه مرسػل مػن  قػل اإلمػاـ وإنػه ت ػلػ  ألحػد كف يلتػاي 
 عليه .

والظاهر وهللا العػا  كف احلسػين الػنفك الشذيػة سػاؼ يػ دد ك القدايػة 
مر كتقاعػػه فيمػا بعػد فف يلتحقػػاا تلتصػدي  بػدعاة اليمػػاين ولكنػه سػيج

بػػػػدعاة اإلمػػػػاـ ، ولكػػػػن بعػػػػم كتقاعػػػػه سػػػػاؼ لػػػػن يسػػػػت يقاا لندا ػػػػه 
فػػال يققػػى مػػن كتقاعػػه إت القلػػة  -مػػو األسػػف –وسػػاؼ يت لػػاف عنػػه 

ومػنهم مػن سػػيقتل معػه ك ظهػػر الكافػة مػػن  قػل حكامػػة بػين العقػػاس 
 ك آخر الشماف وعددهم سقعإل .
احلسػين سػيكاف سػققاً ك بػارة احلسػين وذلها فػملف مقتػل الػنفك الشذيػة 

اليماين وتقدك مراحل الظهار ادلقدس تلتتابو ذنظاـ اخلػرز يتقػو بع ػه 
 بع اً .
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وهػػػها السػػػيد ادلقتػػػاؿ ذمػػػا نعتقػػػد حسػػػ  الػػػروا ت كذػػػرب سػػػناً مػػػن 
النفك الشذية الالالـ الهي يقتػل بػإل الػرذن وادلقػاـ  قػل القيػاـ خبمػك 

 لى كنه  الل السن وهللا العا  .عشرة ليلة ، ألف لفظ غالـ يدؿ ع
 

 النفك الشذية النانية احلُسيين
إف األدوار ال  يقـا صا ش ا ) السيد احلسيين ( النفك الشذية 

 -النانية هف ما يلف :
: إف م ػػماف الرسػػالة الػػ  يقركهػػا اإلعػػالف الرمسػػف للظهػػار  -ٔ

عليػػػػه يكػػػػاف ينابػػػػة اإلعػػػػالف الرمسػػػػف العػػػػادلف لقيػػػػاـ اإلمػػػػاـ ادلهػػػػدي )
السالـ( خا ًة إذا ما  رك  نػا الروايػة حيػث ورد عػن اإلمػاـ القػا ر 

) ..   كهػػل مكػػة .. ك  )عليػػه السػػالـ( إف الػػنفك الشذيػػة يقػػاؿ : 
رسػػػاؿ فػػػالف إلػػػيكم إ  كهػػػػل بيػػػاب الر:ػػػة ومعػػػدف الرسػػػػالة 
واخلالفػػػػة وضلػػػػػن ذريػػػػػة دمحم وسػػػػاللة النقيػػػػػإل وإ   ػػػػػد ظلمنػػػػػا 

 . واسطهد  وفقر  ... اخل (
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وادلعلـا كنػه سػينادي تسػم اإلمػاـ بقالػه ) فػالف ( كو تلعنػااف ادلعلػن 
لػػػه )عليػػػه السػػػالـ( آنػػػهاؾ وت ياجػػػد كحػػػد  ػػػد سػػػققه صػػػها اإلعػػػالف 

 إطال اً فها حامل كوؿ رسالة معلنة من اإلماـ إ  الناس .
:  ػػحيح إف الرسػػالة سػػتكاف إبعػػالف عػػاـ لكػػن إ امػػة احل ػػة  -ٕ

كػة ، وتلتػايل فػجف  يامػه صػها الػػدور ك خصػاص الرسػالة هػا ألهػل م
تلػػ  الفػػ ة يكػػاف ينابػػة إ امػػة احل ػػة ويت ػػح هػػها ادلعػػ  مػػن زمػػػن 

: ) يقػاؿ القػػا م الروايػة علػى لسػاف اإلمػػاـ ادلهػدي )عليػه السػػالـ( 
أل ػػحابه :    ػػـا إف كهػػل مكػػة ت يريػػدونين ولكػػين ُمرسػػل 

 . م ( (إليهم ألحتي عليهم يا ينقالف دلنلف كف ػلتي عليه
: إف  يػػاـ هػػها الشػػاب الصػػالل السػػن ك ذلػػ  زرع الشػػ اعة  -ٖ

ادلكػػاف وخطقتػػه بػػإل الفلػػاؿ ادلعاديػػة لإلمػػاـ )عليػػه السػػالـ( ودعاتػػه 
ادلقارذػػػة ومػػػن مث شػػػهادته علػػػى كيػػػديهم ف ػػػالً عػػػن انػػػه سػػػيكاف ُمنػػػلاً 
للال   اإلذلف وسػق  ك حصػاؿ اإلذف تلقيػاـ وارتفػاع الاليقػة نا يػاً 

مػػاـ )عليػه السػػالـ( سػيفاً علػػى كعػداا هللا بػػل سػيكاف مػػن وتسػلط اإل
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اشد العاامل القاعنة للش اعة واحملفشة للنارة ك نفاس ادلػ منإل عامػة 
وكنصػػار اإلمػػاـ خا ػػة ، وذيػػف ت وهػػا ك ػػالرهم سػػناً إذ ت يت ػػاوز 

 سن التكليف إت بسنة واحدة . 

 مقتل احلسيين و ياـ اإلماـ
 

العالمػة األ ػرب هػف  تػل الالػالـ احلسػيين  و د تكلمنا سابقاً علػى كف
النسػػ  والػػهي يكػػاف سػػق  مقتلػػه هػػا كنػػه ػلمػػل رسػػالة مػػن اإلمػػاـ 

 )عليه السالـ( إ  كهل مكة .
ولهل  فملف بارة كو  ياـ اإلماـ ادلهدي )عليه السالـ( هػف للحسػيين 
الهي يكاف مقتله مػن كعظػم األمػار عنػد هللا تعػا  واإلمػاـ وهػا   ػة 

ة دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( الػػػػ    ينػػػػشؿ العػػػػهاب عليهػػػػا حػػػػا  تلػػػػاا  ػػػػا  ك كمػػػػ
 فصيلها الصالل .

وإف  ياـ اإلماـ ادلهدي )عليه السػالـ( هػا القيامػة الصػالرى ذمػا هػا 
معلػػػـا فهػػػا )سػػػالـ هللا عليػػػه( ؽلنػػػل الت لػػػف اإلذلػػػف األذػػػرب ك آخػػػر 

 الشماف فيسلطه سيفاً  اسياً على كعدا ه .
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ح معػػ   يػػاـ اليمػػاين و يػػاـ اإلمػػاـ )عليػػه السػػالـ( ذػػػٌل وبػػهل  يت ػػ
}َوال ػػِهيَن آَمنُػػاْا ألجػػل ر:ػػه ، وهػػا مصػػداؽ اآليػػة ك  الػػه تعػػا  : 

ِمػػػن بَػْعػػػُد َوَهػػػاَجُروْا َوَجاَهػػػُدوْا َمَعُكػػػْم فَُجْولَػػػػِئَ  ِمػػػنُكْم َوُكْولُػػػاْا 
ِإف  اّ َ ِبُكػلِّ َشػْفٍا اأَلْرَحاـِ بَػْعُ ُهْم َكْوَ  بِػقَػْعٍم ِك ِذتَػاِب ا ِّ 

 . (ٔ)َعِليٌم {
 

 رساؿ اإلماـ
 

  تػػهذر الروايػػة الػػ  تتحػػدث عػػػن الػػنفك الشذيػػة احلُسػػيين اذنػػر مػػػن  
ذانػػػه ػلمػػػل رسػػػالة مػػػن اإلمػػػاـ إ  كهػػػل مكػػػة ، فهػػػا ت يتعػػػداها إ  
اعتقػػار   ػػاح  حرذػػة  هيديػػة كو مػػا شػػقه ، وهػػها طقعػػاً غكػػم عمػػر  

 الصالل .

                                                 
 ( .75) األنفال( 1
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مػػن كعظػػم ادلمحصػػإل ك عصػػر الاليقػػة الكػػربى وذيػػف ت وت ريػ  انػػه 
وهػػػا  ػػػد حظػػػف تدلمنليػػػة عػػػن اإلمػػػاـ وألوؿ مػػػرة بعػػػد كف كذف هللا لػػػه 

 تلقياـ وارتفاع الاليقة . 
 ػػد يسػػجؿ سػػا ل عػػن فلسػػفة اختيػػار اإلمػػاـ ادلهػػدي )عليػػه السػػالـ( 
إلرساؿ رساله النفك الشذية إ  ذل  ادلكاف وكعػين بػه مكػة والكعقػة 

الػػرذن وادلقػػاـ   وضلػػن علػػى كي حػػاؿ ت نسػػتطيو كف نصػػل إ  وبػػإل 
حقيقة فهم ادلعصػـا ذليػاً وهػا كبعػد مػن كف يدرذػه بشػر ولكػن ضلػاوؿ 
على ساا الفهم العاـ للرواية والظروؼ احمليطة فجااا عصر الظهػار 

 -، كف نعطف احتماتت عدة تختيار ذل  ادلكاف :
سػػػاؿ األذػػػـر دمحم إف مكػػػة ذانػػػاب هػػػف نقطػػػة انطػػػالؽ دعػػػاة الر   -ٔ

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ك ف ػػر اإلسػػالـ فمقت ػػى الشػػقه الكقػػل بػػإل دعػػاة الرسػػاؿ 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ودعػػػػػاة اإلمػػػػػاـ يعطػػػػػف احتمػػػػػاؿ إف اإلمػػػػػاـ ادلهػػػػػدي )عليػػػػػه 

 السالـ( يتمنل بسلة جد  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وينطل  من هنال  . 

رارة األو  لدين هللا وعليػه يكػاف انطػالؽ فمكة شهدت انطالؽ الش
 الشرارة النانية من نفك ادلكاف كو  وك رب للاا و .
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إف تل  الققعة  نل  قلة ادلسلمإل ُجيعػاً و، ػى يكانػة خا ػة   -ٕ
عنػػػػدهم ك شػػػػا كضلػػػػاا الكػػػػرة األرسػػػػية ، وت شػػػػ  إف منػػػػل هكػػػػها 

ك ذلػ  ادلكػاف سػاؼ يلفػاب  –كي  تل منل ذل  الالػالـ  -حدث 
 كنظار ادلسلمإل خا ة والالل مسلمإل عامة .

لفػػػػاب انتقػػػػا  ادلسػػػػلمإل العػػػػا  إ  وحشػػػػية التمػػػػو ادلكػػػػف بعػػػػد   -ٖ
إ دامػػػه علػػػى جرؽلػػػة نكػػػراا يقشػػػعر ذلػػػا القػػػدف ، شػػػاب ك السادسػػػة 
عشػػر مػػن عمػػر  يكػػاد يعتػػرب  ػػقياً  ػػاللاً ، يقتػػل صػػه  الطريقػػة وك 

 فسػر  انػه مػن كذنػر ك دس ادلقدسات عند ادلسلمإل وال  يعلم العا 
األماذن كمناً على اإلطالؽ يرى الرجل فيػه  اتػل كبيػه فػال يتعػرض لػه 
فػػػجي حرمػػػة تققػػػى ذلػػػها ادلكػػػاف بعػػػد تلػػػ  الاا عػػػة وكي احػػػ اـ يققػػػى 
لتلػ  الفئػة مػػن الػ  تعتربهػا النػػاس تقتفػف آ ر الرسػػاؿ دمحم ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ( 

ض احلػػػا ط ، كنػػػا حقػػػاً مجسػػػاة بعػػػد كف سػػػرباب تلقػػػيم اإلسػػػالمية عػػػر 
سيقشػػعر ذلػػا بػػدف التػػاريل وتققػػى و ػػمة عػػار ك جقػػإل كولئػػ  الػػهين 

 سيلعنهم الناس على مدى العصار القادمة إنشاا هللا . 
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 فا دة العالمات احلتمية
 

هنال  بعم األمار واألحداث ال  عػدها ك مػة اذلػدى ) ػلاات هللا 
قدس لإلمػاـ ادلهػدي )عليػه عليهم( عالمات دالة على  رب القياـ ادل

السػػػالـ( وهػػػه  العالمػػػات تنقسػػػم إ  ) ت بػػػدي الا ػػػاع ( كو غػػػػل  
 ومنها ما ها ) حتمف ( كو ) غل حتمف ( .

واحلتميػػة تنقسػػم إ  شػػرط وشػػطر كي ) جػػشا ( كي إف مػػن العالمػػات 
احلتميػػة مػػا يعػػد شػػرطاً لق ػػية اإلمػػاـ ذالصػػيحة و تػػل الػػنفك الشذيػػة 

 وذما نعلم إف ةلف الشرط ةتلف للمشروط .واخلسف ك القيداا 
وكمػػا الشػػطر واجلػػشا فهػػا داخػػل سػػمن الق ػػية ولػػيك منفصػػالً عنهػػا  

 ذاليماين والسفياين .
فالصيحة مناًل هف شرط من شروط القياـ ذما  لنا وفا د ا هف إ ػاـ 
احل ػػة علػػى السػػامعإل ليحػػىي مػػن ػلػػىي عػػن بينػػة ولكػػف ت يكػػاف ذلػػم 

ا ت تُققػػل التابػػة وهػػا مػػا فعلػػه اإلمػػاـ احلسػػإل عػػهر فيعتػػهروف وبعػػده
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)عليػه السػػالـ( ك ذػػربالا فقػد تقػػدـ و ػػاح تلقػـا و داهػػم ومػػا ذػػاف 
 ذل  إت إ اماً للح ة عليهم . 

وذػػػػػهل  احلػػػػػاؿ تلنسػػػػػقة لل سػػػػػف تلقيػػػػػداا فلػػػػػا   ؼلسػػػػػف جبػػػػػيل 
السػػفياين ك ادلدينػػة عنػػد حلػػا هم تإلمػػاـ ألمكػػن إلقػػاا القػػقم علػػى 

والق اا عليه )عليػه السػالـ( ، والسػفياين ذػهل  فػملف اعتقػار  اإلماـ 
عالمػػة حتميػػة للتنقيػػه علػػى خطػػر حرذتػػه واضلرافهػػا ولتحػػهير ادلػػ منإل 

 من سطاته والا اع ك فتنة .
فملف هػه  العالمػة هػف  -الالالـ احلسيين  –كما تلنسقة للنفك الشذية 

اؿ اإلمػػاـ شػػرط لقيػػاـ اإلمػػاـ ادلهػػدي )عليػػه السػػالـ( فػػملف عػػدـ إرسػػ
لرسػػػاؿ إ  كهػػػل مكػػػة يعػػػين عػػػدـ إ ػػػاـ احل ػػػة علػػػيهم وذمػػػا إف  تػػػل 
الػػػػنفك الشذيػػػػة سػػػػيكاف سػػػػققاً لنػػػػارة اإلمػػػػاـ فملنػػػػه )عليػػػػه السػػػػالـ( ت 
يقػػدكهم القتػػاؿ حػػا يقػػدكو  تلقتػػاؿ ويقػػاؿ ذلػػم ًكحػػاربكم ذلػػها الػػدـ 

 ادلسفاؾ بإل الرذن وادلقاـ .
احلسػػين ك ظهػػر الكافػػة وذػػهل  احلػػاؿ تلنسػػقة دلقتػػل الػػنفك الشذيػػة 

فملف عػدـ إرسػاؿ السػيد اليمػاين للسػيد احلسػين ألهػل الكافػة خا ػة 
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وكهػػل العػػراؽ عامػػة وعػػدـ  تلػػه يعػػين عػػدـ إ ػػاـ احل ػػة علػػى حكامػػة 
 بين العقاس وترؾ  تاذلم . 

ومػػن هػػها ذلػػه يت ػػح إف فا ػػدة العالمػػة احلتميػػة فقاإلسػػافة إ  ذانػػا 
دالػة علػى  ػرب القيػاـ ادلقػدس شرطاً من شروط الظهار فهػف عالمػة 

، فػػملف مقتػػل ذلػػ  الرجػػل ك ظهػػر الكافػػة مػػو سػػقعإل مػػن الصػػاحلإل 
ومقتل الالالـ بإل الرذن وادلقاـ هػا منقػه حقيقػف للمػ منإل لالسػتعداد 

 للساعة ادلاعادة .
 

 النفك الشذية بإل الرجل والالالـ
النفك الشذية  –عرفنا هناؾ وجاد الفرؽ الااسح بإل الش صيتإل 

 -ل  تقتل بظهر الكافة والالالـ الهي يقتل بإل الرذن وادلقاـ ا
وإنفصاذلما بشكل هـ على خالؼ ما ذه  إليه عدد من العلماا 
 والقاحنإل ، واآلف نهذر بعم كهم النقاط ادلا شة بإل الش صيتإل :

 األو  تقتل ك ظهر الكافة بينما النانية تقتل ك مكة . -ٔ
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النس  بينما النانية لسيد حسيين  األو  هف لسيد حسين -ٕ
 النس  .

األو  تكاف ُح ة على كهل العراؽ والشيعة خا ة بينما  -ٖ
 النانية ح ة على كهل مكة .

 األو  شلهدة لإلماـ يع  عاـ بينما النانية شلهدة يع  خاص . -ٗ
 األو  عالمة غل حتمية بينما النانية عالمة حتمية . -٘
لنة للنارة اليمانية ) احلسنية ( بينما النانية األو  تكاف مع -ٙ

 معلنة للنارة احلُسينية ) ادلهدوية ( .
األو  تُقتل على يد حكامة بين العقاس والنانية على يد  -ٚ

 ناا   ادلسلمإل من كهل مكة .
األو  رجل والدليل على ذل  وجاد كنصار وم يدين بينما  -ٛ

 ر من العمر .النانية فا كو غالـ ك السادسة عش
األو  ت يتصل بش ا اإلماـ )عليه السالـ( عن طري  الرؤ   -ٜ

وادلكاشفة فتكاف حرذته مشاشة ، بينما النانية ػلظى بلقاا 
 اإلماـ مقاشرًة .
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األو   اح  حرذة وخط ومنهي بينما النانية حامل رسالة  -ٓٔ
 منفردة فقط . 

 
 اخلا ة

 

ل  ذذرها األ مة )عليهم السػالـ( وك اخلتاـ نقاؿ إف من العالمات ا
دتلة على  رب الظهار ها ناية حكم مرواف )بين كميػة( و يػاـ دولػة 

 بين العقاس ونايتها فيما بعد على يد اخلراساين والسفياين .
) يقػػـا القػػا م ك وتػػر مػػن فعػػن كا جعفػػر القػػا ر )عليػػه السػػالـ( : 

هػ  ملكهػم إذا اختلفػاب بػين كميػة وذ –إ  كف  اؿ  –السنإل 
مث ؽلل  بين العقاس فال يشالاف ك عنفااف من ادلل  وغ ارة 
العيل حا ؼلتلفاا فيما بينهم ، فػملذا اختلفػاا ذهػ  ملكهػم 
واختلػػػف كهػػػل ادلشػػػرؽ وكهػػػل ادلالػػػرب وكهػػػل الققلػػػة ويلقػػػى 
الناس جهداً شديداً شلا ؽلػر صػم مػن اخلػاؼ فػال يشالػاف بتلػ  
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فػملذا  دى النفػل النفػل ، احلالة حا ينادي مناٍد من السماا 
فػػاهللا لكػػجين كنظػػر إليػػه بػػإل الػػرذن وادلقػػاـ يقػػايو النػػاس فمػػر 
جديػػد وذتػػاب جديػػد وسػػلطاف جديػػد مػػن السػػماا كمػػا كنػػه ت 

 . (ٔ)يرد له راية حا ؽلات (
وذلػػها فػػملف السػػيد الشػػهيد دمحم ت ػػر الصػػدر ) ػػدس سػػر ( لػػيك هػػا 

نيػػػاً  تػػػل مػػػو كختػػػه بنػػػاب الػػػنفك الشذيػػػة ألنػػػه حسػػػيين النسػػػ  كوتً و 
اذلػػدى )رسػػااف هللا عليهػػا( مػػن  قػػل دولػػة بػػين كميػػة ادلتمنلػػة غكامػػة 
 داـ )عليه اللعنة( وإف النفك الشذية تقتل ك ظهر الكافػة مػن  قػل 
دولػػػة بػػػين العقػػػاس والػػػ   لنػػػا كف نايتهػػػا تكػػػاف علػػػى يػػػد السػػػفياين 

 واخلراساين .
كف ؽلل  بين فالف فػملذا ) ت بد فعن القا ر )عليه السالـ(  اؿ : 

ملكػػػػاا واختلفػػػػاا وتشػػػػتاب كمػػػػرهم خػػػػرج علػػػػيهم اخلراسػػػػاين 
والسػػفياين هػػها مػػن ادلشػػرؽ وهػػها مػػن ادلالػػرب يسػػتققاف إ  

                                                 
 بة النعماني .( غي1
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حا يكاف هالذهم علػى  –إ   اله  –الكافة ذفرسف رهاف 
 . (ٔ)كيديهما كما كنم ت يققاف منهم كحداً كبداً (

السػفياين ألنػه   يظهػر بعػد والاا و كف حكامة  ػداـ   يقػم عليهػا 
 ، وذهل  اخلراساين   يظهر كي اً . 

إذاً تبد كف يكاف مقتل النفك الشذية بعػد ظهػار دعػاة اإلمػاـ        
ادلهػدي )عليػه السػالـ( ش صػاً معروفػاً عنػد كهػل العػراؽ فيكػاف مػػن 
ادلصػػد إل بػػدعاة السػػيد اليمػػاين ، ولكػػن ك كبنػػاا تااجػػد  مػػو ُجاعػػة 

قـا احلكامة يااجهػة مسػلحة معهػم فيسػقط هػا وسػقعإل من كتقاعه ت
 من كنصار  شهداا ك طري  احل  والنصرة آلؿ دمحم و ا مهم .

ونتي ة لهل  تقو مصادمات وػلدث  تاؿ بإل كنصار اإلماـ ادلهػدي 
)عليػػه السػػالـ( وحكامػػة بػػين العقػػاس في ػػطر عنػػدها كنصػػار اإلمػػاـ 

خراسػػاف وت يعػػادوف حػػا  )عليػػه السػػالـ( بػػ ؾ العػػراؽ واذل ػػرة إ 
يػػػدخل السػػػفياين إ  العػػػراؽ فيػػػجتاف يامهػػػا بقػػػاات وكنصػػػار عػػػرا يإل 

                                                 
 . 759( الغيبة لمطوسي ، ص1
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وإيرانيإل ػلملاف الرا ت الساد مت هإل إ  الكافة ويكاف السفياين 
 ػػد سػػققهم إليهػػا فتحػػدث معػػارؾ بيػػنهم وبػػإل كنصػػار السػػفياين حيػػث 

ها تسػػفر عػػن خػػروج  ػػاات السػػفياين ك الكافػػة منهشمػػة وتكػػاف بعػػد
خاسػػػػػعة لسػػػػػيطرة اليمػػػػػاين وكنصػػػػػار  فيقعنػػػػػاف القيعػػػػػة لإلمػػػػػاـ )عليػػػػػه 

 السالـ( .
 : السيد أبو عبد اهلل احلسني القحطاوي يف سطور

 ـ ، كي إف عمر  اآلف بالباف سنة .ٜٙٚٔولد ك الكاظمية سنة 
تلقى علامه الدينية كوتً ك  م ادلقدسة مث انتقل إ  الن ػف األشػرؼ 

 راسة نتي ة لعدة ظروؼ كجربته على ترذها .إت انه   يكمل الد
:  حطػاين وهػا سػيد علػاي مػن ذريػة اإلمػاـ احلسػن السػقط  وسبً

)عليػػه السػػالـ( ومعػػ  انػػه  حطػػاين لػػيك ادلقصػػاد منػػه  حطػػاف كخػػا 
عػػػد ف ولػػػدي يعػػػرب ، ألف ادلعلػػػـا اف السػػػادة ينتسػػػقاف إ  عػػػد ف 

يد كبػا عقػد دوف  حطاف ، إت إف  حطػاف هػها الػهي يرجػو إليػه السػ
 هللا ها  حطاف كبا اليمن وإليه يرجو كهل اليمن )إ   حطاف( .
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سػػافر إ  عػػدة بلػػداف إسػػالمية وعربيػػة وآسػػياية وذػػل ذلػػ  ك خدمػػة 
اإلماـ ادلهدي )عليه السالـ( منل لقناف وسار  واليمن وإيراف واذلنػد 
و د التقى بعدة ُجاعات تعمل خلدمػة اإلمػاـ ادلهػدي )عليػه السػالـ( 

 له معها عال ات طيقة .و 
طُارد من  قػل  ػاات األمػن التابعػة للنظػاـ القعنػف الصػدامف ، وذػاناا 
يقحناف عنه تتسػم إت كنػه اسػتطاع اإلفػالت مػنهم كذنػر مػن مػرة و  
يسػػػػ ن ك حياتػػػػه  ػػػػط إت مػػػػن كجػػػػل   ػػػػية اإلمػػػػاـ ادلهػػػػدي )عليػػػػه 
السػػػالـ( حيػػػث سػػػ ن وعُػػػهب ولكػػػن هللا عػػػش وجػػػل فػػػرج عنػػػه بربذػػػة 

ماـ  اح  الشماف )عليه السالـ( كذنر من مرة و  يننػه ذلػ  عػن اإل
ماا لة السل ك الطري  الهي اختػار  والػهي وفقػه هللا تقػارؾ وتعػا  
واجتقػػا  لػػه ، و ػػد تعػػرض لعػػدة زلػػاوتت اغتيػػاؿ ذلهػػا تات تلفشػػل 

 وب احلمد .
: رغم  الر سنه اف من عرفه وحد  غراً من العلم  أثري العلمي

ؤيػػػػة خا ػػػػة ونظػػػػر ت علميػػػػة ك الكنػػػػل مػػػػن العلػػػػـا ذالطػػػػ  ولػػػػه ر 
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والفلسفة وادلنط  وعلـا القرآف وكهل القياب )عليهم السػالـ( وكذنػر 
 اهتمامه ك اإلماـ ادلهدي )عليه السالـ( والقرآف .

وله تع ك يويل الرؤ  واألحاديث والقرآف وعلم التاسم وله الكنػل 
شػػػػرها ك حينهػػػػا حػػػػا تلػػػػف مػػػػن ادل طاطػػػػات الػػػػ    يػػػػتمكن مػػػػن ن

القعم منها وساع فعمد إ  إعطا ها على شكل زلاسػرات لتالميػه  
ودعػػاهم إ  الكتابػػة والتػػجليف فصػػدر ك اآلونػػة األخػػلة الكنػػل منهػػا 
 وما زاؿ هناؾ الكنل  يد التجليف والطقو ومن كهم هه  ادل لفات :

: وهػػػه  النظريػػػة جديػػػدة  كتااانظىنظ واااظىتجقراااظى لػااا  نىىى -ٔ
ا ػػرة تالػػل مسػػار التفسػػػل مػػن زمػػن الاليقػػػة وا  زماننػػا هػػها و ػػػد ومع

ابقػػػاب فيهػػػا السػػػيد القحطػػػاين خطػػػج وبطػػػالف الكنػػػل مػػػن التفاسػػػل ، 
 وكبقاب  حتها من الكتاب والسنة الشريفة . 

اف هػػه  النظريػػة   يسػػق  ألحػػد اف تكلػػم صػػا وهػػف غايػػة  ك األعليػػة 
 آف .وفيها بياف للقااعد األساسية ك تفسل القر 

: و د كبقاب فيه القحطػاين اف الرجعػة  كتنظى ل جطظى ل وحوظ -ٕ
روحية وليساب مادية وهها الركي   يسػق  ألحػد مػن العلمػاا اف  الػه 
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كو ذهػػ  إليػػه والسػػيد القحطػػاين هػػا الشػػ ا الاحيػػد الػػهي طرحػػه 
وكبقػػػاب  ػػػحته تألدلػػػة والرباهػػػإل ك حػػػإل و ػػػف العلمػػػاا والقػػػاحنإل 

جعػػة بػػإل سػػرورة اتعتقػػاد صػػا وعػػدـ امكػػاف عػػاجشين كمػػاـ مسػػجلة الر 
رف ها وبإل الكنل من الروا ت مػن الػروا ت الػ  اتصػفاب تلرمشيػة 
والػػػػ    يسػػػػتطيو العلمػػػػاا فكهػػػػا ومعرفػػػػة كسػػػػرارها ويويلهػػػػا و:لهػػػػا 
القعم منهم على ظاهرها فصار هها األمر مػدعاة للسػ رية وات ػاـ 

 فف ديننا دين خرافة وكساطل .
: وها األوؿ من ناعػه حيػث ت ياجػد ك  ظىرلمى لتودمكتن -ٖ

ادلكتقػػػػة اإلسػػػػالمية والتػػػػجريل اإلسػػػػالمف ذتػػػػاب يتحػػػػدث عػػػػن هػػػػػها 
ادلاساع بل انه ت ياجد ش ا عادلاً مػن العلمػاا كو تحنػاً كو منقفػاً 
له معرفة وإطالع صها العلػم الػهي هػا مػن سلتصػات األنقيػاا واأل مػة 

ا العلم الهي يعرؼ به اإلمػاـ ادلهػدي األطهار )عليهم السالـ( بل ه
)عليػػػه السػػػالـ( وخا ػػػة ك ػػػحابه ذمػػػا بينػػػاب األحاديػػػث والػػػروا ت 

 الشريفة .
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: وهػا ذتػاب  ػيم علػى فهػم كحاديػث  كتنظىصنحظىهاا ى مما ىى -ٗ
وروا ت الن  واأل مة األطهار ) لاات هللا وسػالمه علػيهم كُجعػإل( 

القػػارئ للاهلػػة األو  ودراسػػتها وفهمهػػا ، وحػػل التنػػا م الػػهي يػػرا  
و ييػػػػػش مػػػػػا ؼلػػػػػا اإلمػػػػػاـ ادلهػػػػػدي منهػػػػػا شلػػػػػا يتحػػػػػدث عػػػػػن شلهديػػػػػه 

 واست الص نتا ي ك غاية األعلية .
: وتتكػاف مػن ابنػا عشػر  مودورظى لمؼديىو إلداممى لجدوادىى -٘

جػػػشااً تتكفػػػل بقيػػػاف   ػػػية اإلمػػػاـ ادلهػػػدي فسػػػلاب يرؼلػػػف روا ػػػف   
إبقػػات الشػػػقه بػػػإل دعػػػاة يسػػق  ألحػػػد اإلشػػػارة لػػه وهػػػف  ا مػػػة علػػػى 

)مكػػػػػة ادلهػػػػػدي ادلنتظػػػػػر ودعػػػػػاة جػػػػػد  رسػػػػػاؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ومنهػػػػػا : 
ادلهدي ، والصفا وادلػروة ك عصػر الظهػار ، ومدينػة ادلهػدي 
، واجلاهليػػػة ك عصػػػر الظهػػػار ، و ػػػريل ك عصػػػر الظهػػػار ، 
واأل ػػناـ القشػػػرية ، ومسػػيلمة الكػػػهاب ك عصػػر الظهػػػار ، 

، واألوس واخلػػشرج ك عصػػر الظهػػار ، والسػػفياين ،  والػػداعف
 . وشعي  بن  ا  ، وفتح مكة ك عصر الظهار(
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: وهػف نظريػة  كتنظىنظ وظى لمذنبؼظىبونى لاد  ىو لادو  ىى -ٙ
جديػػػدة ك الطػػػ  ينقػػػاب مػػػن خالذلػػػا السػػػيد القحطػػػاين خطػػػج النظريػػػة 

كفػػل الت ريقيػػة الػػ  مػػا زاؿ الطػػ   ا مػػاً عليهػػا ك  ػػناعة الػػدواا وتت
هه  النظرية إبغلاد الدواا لكل داا وخا ة األمراض ادلستعصية ال  

   يتا ل العلماا حا زماننا هها ك إغلاد الدواا ذلا .
: وهػا ذتػاب يتكفػل إبي ػاح مسػجلة رفػو  نظ وظى فدى لػ  ن -ٚ

القرآف ك آخر الشماف ومدى ارتقػاط ذلػ  تستشػهاد اإلمػاـ ادلهػدي 
لقػػدر ورد الشػػقهات ك هػػه  ادلسػػجلة ، وإبػػداا )عليػػه السػػالـ( وليلػػة ا
 القاؿ الفصل فيها .

: ذتػػاب يتكفػػل بقيػػاف دعػػاة  كتاانظى لوماانندى هااديى ل  واان ى -ٛ
اليماين وزماف ومكاف ظهارها وش صية اليماين ادلاعاد ودعاته وهػا  
ذتاب   يسق  ألحد اف ذت  حاؿ هه  الش صػية ينػل هػها القيػاف 

 والسعة .
: ينقػػاب السػيد القحطػػاين مػػن  جااددى لػاا  نكتاانظىنظ وااظىت -ٜ 

خالؿ هػها الكتػاب اف القػرآف حػادث مت ػدد ت ؼلػا زمػاف كو كمػة 
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معينة بل ها لكل األزماف واألمم واألجياؿ غلري ذما غلػري الشػمك 
 والقمر .

 : ومما كتب أيضًا مه فكر السيد القحطاوي
ى ط وحظىد بظى م ضىفدى خ ى لقمننى. .01
 ) لحلػظى مولى(ى.ىمودورظى لتأوولى لمطنص  .00

 مودورظى لتأوولى لمطنص ى) لحلػظى لثننوظ(ى. .01

ىمودورظى لتأوولى لمطنص ى) لحلػظى لثنلثظ(ى. .02
ى ط وحظى جطظى لحدونى)ع(ى. .03
  لدودى لػحطنندىوننقشى لدودى لخوردى. .04

 كتنظى لدودى لػحطنندىوننقشى لطلمن . .05

 كتنظى لدودى لػحطنندىوننقشى لذوخىرلدى لكو  ندى. .06

 فدى لػ  نى.ىرلمى لمنطق .07

ى ط وحظى جطظى لمدوحىرودىىبنىم ومى)ع(ى. .08
ىف قى لضملظىفدىرص ى لظؼو ى لذ وفى. .11
ىرلمى مبجدوظى. .10
ى لمؼديىودروىإلىىإدممىجدودى.ى .11
ى لنغسى لقكوظى. .12
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ىمنرظىورذ ونىرممظىمتحػػظى. .13
ىح كظى لذؼودى لصد ى لح كظى لصع يىلإلمنمى لمؼديى)ع(ى. .14
 .ح كظى لق قنويىهدىح كظى لدغونندى .15

 رنلمى لا ى)بونى لػبولىو ل فض(ى. .16

ى لذؼودى لصد ىووحننى لػ نى لطذ ونى. .17
ىدلدلظى لتأوولى لمطنص ى. .18
ى لطذنر ىودو هنىفدىقضوظى إلمنمى لمؼديى)ع(ى. .21
ى لم  ةىودو هنىفدىقضوظى إلمنمى لمؼديى)ع(ى. .20
ى ط وحظى لدجنلى. .21
ى إلمنمى لمؼديىإ هنبدىفدىنظ ى م وكنى. .22
ىنظ وظىتأوولى لػ  نى. .23
ىلونكىرنى ل جطظى.وودأ .24
ىوودألونكىرنى ل جطظى. .25
ى لصوحظىفدىمغؼومؼنى لطلمدى. .26
ى لحددىفدىمغؼومهى لطلمدى. .27
  لمطػولىو لممطػولىفدىدو ةى لمؼديى لمنتظ ى. .28

 : لالتصاؿ يكت  السيد القحطاين
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 ٖٜ٘٘ٛ٘ٔٔٓٚٓ - ٖٜٙ٘ٙٔٔٓٛٚٓماتيل : 

 : العنااف الربيدي للسيد القحطاين

alqahtany_aj@yahoo.comى:mail -Eى
alqahtany_info@newislamuna.com 

 ادلا و على شقكة اتن نياب :
 

www.newislamuna.com 

  

 

 

 

mailto:alqahtany_aj@yahoo.com
mailto:alqahtany_aj@yahoo.com
mailto:alqahtany_info@newislamuna.com
mailto:alqahtany_info@newislamuna.com
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   املَصَادر  
 نهكهٍين .  رًضح انكايف /  -0

    يرقص   نٌقا ( .اإلجنٍم ) ييت -4

 تشارج اإلضالو  / يصطفى انطٍذ حٍذر انكاظًً . -3

 حبار األٌَار / اجملهطً -2

 نهشٍخ املفٍذ )رمحو اهلل ( .  اإلرشاد / -5

 نهشٍخ انصذًق .  كًال انذٌٍ / -6

 نٌٍضف تٍ حيٍى انشافعً .  عقذ انذرر / -7
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 قسًٌين .نهطٍذ ان  اإلياو امليذي يٍ امليذي إىل انظيٌر / -8

 انكهٍين . انكايف /  -9

 نهنعًاًَ .  انغٍثح / -01

 نهطٌضً .  انغٍثح / -00

 نهحر انعايهً .  ًضائم انشٍعح / -04

 نهصذًق .  عهم انشرائع / -03

 نهعٍاشً .  ذفطري انعٍاشً / -02

 حمًذ انكراجكً .  كنس جايع انفٌائذ  / -05

 نهقًً .  ذفطري انقًً / -06

 نهشٍخ انٍسدي الائري .  صة /إنساو اننا -07

 التٍ طاًًش .  املالحى ًانفنت / -08
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 عهً املرقً اهلنذي .  كنس انعًال / -09

يٌضٌعح اإلياو امليذي / نهشيٍذ حمًذ حمًذ صادق  -41

 انصذر  )قذش ضره ( .

 نهشٍخ عهً انكٌراًَ .  عصر انظيٌر / -40

 راًَ .يعجى أحادٌث اإلياو امليذي / نهشٍخ عهً انكٌ -44

 شرف انذٌٍ عهً الطٍين اننجفً .  ذأًٌم اٌَاخ / -43
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    انفيرش    
 

 الصفحة ادلاساعات ت
 ٘   اإلهداا ........................................ -ٔ
 ٚ   ادلقدمة ......................................... -ٕ
 ٔٔ   ........................الشذاة لالة ............. -ٖ
 ٖٔ   النفك الشذية ك األحاديث والسنة ............ -ٗ
 ٜٔ   نقهة سلتصرة عن علم التجويل ................... -٘
 ٕٗ   النفك الشذية ك القرآف ........................ -ٙ
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 ٕٗ   ك( سارة الكهف .............................    -ٚ
 ٕٚ   .يويل كفعاؿ اخل ر مو ماسى )عليه السالـ ( .... -ٛ
  ٖٚ   ب( سارة يك ..............................    -ٜ

 
 الصفحة ادلاساعات ت
 ٔٗ ج( سارة احلا ة .............................    -ٓٔ
 ٓ٘ د( سارة الشمك ...........................    -ٔٔ
 ٘٘ ك اإلصليل ........................النفك الشذية  -ٕٔ
 ٓٚ النفك الشذية هرؼلياً ............................ -ٖٔ
 ٔٚ ما ذذر ك تسمية ادلهدي ....................... -ٗٔ
 ٖٛ النفك الشذية األو  )احلسين( .................. -٘ٔ
 ٜٓ ....الشيصقاين والنفك الشذية .................. -ٙٔ
 ٜ٘ منا شة ركي الكاراين ........................... -ٚٔ
 ٖٓٔ مقتل احلسين .... و،رؾ احلسين ............... -ٛٔ
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 ٛٓٔ .............. األمةاحلسين واحلسيين مهد  هه   -ٜٔ
 ٔٔٔ احلسين ينار دلقتل احلسين ....................... -ٕٓ

 
 

 الصفحة ادلاساعات ت
 ٖٔٔ   النفك الشذية النانية )احلسيين( .................. -ٕٔ
 ٘ٔٔ   مقتل احلسيين و ياـ اإلماـ ...................... -ٕٕ
 ٚٔٔ   رساؿ اإلماـ ................................... -ٖٕ
 ٕٓٔ   فا دة العالمات احلتمية ......................... -ٕٗ
 ٖٕٔ   بإل الرجل والالالـ ............... النفك الشذية -ٕ٘
 ٕ٘ٔ   اخلا ة ......................................... -ٕٙ
 ٜٕٔ   ادلصادر ........................................ -ٕٚ
 ٖٖٔ   الفهرس ....................................... -ٕٛ
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