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  َنَالسادسةَ َالمحّطةَ َعندَالحديثَ َالزال حّطاتَ َم  َأشراطَ َ:َهذاَالطويلَطريقناَم 

ْمعَ َأشراطَ َالساعة.. طَج  طَ َل ش ر   .القيامةَيومَعالئمَ َإنّهاَالعالمة..َهوَوالش ر 

 َالسادسة نَحديثيَعندَالمحّطة  َالرابعَم  زء   .هذاَهوَالج 

 َ َاألرض،َانتشار  َدابّة  حّطةَهي:َظ هور  َهذه َالم  فيَأجواء  البارزةَ  هّمةَ  َالم  العناوين 

َالذينَتقوم َعليهمَالقيامة،َ ْلق  َالخ  رار  َهذاَالعالم،َإنّهمَش  َبينَق ّطان  َواإلفساد  الفساد 

َالكريم َالكتاب  د ٍبَينسلونَكماَيقول  نَك ّلَح  َيأجوجَومأجوجَإنّهمَم  َأقوام  ،َمجيئ 

َأوضاعَالحياة َوأوضاعَ َفيَع موم  َالتبدُّالت  َاإلهتزازات  وبعدَذلكَاإلرهاصات 

َت باعاًَعنَهذه َالتفاصيل َعنَتغيٍّرَكونّيٍَكبير..َوسيأتيَالحديث  َالتيَت نبئ   .الكون 

 ● َنَكالٍم ماَتقدَّمَم  َومأجوج..َالَأ عيدَ  َالكالم َعنَيأجوج  َكان  َالماضية  فيَالحلقة 

نَاآليةَولكنّنيَأ ذ َبدأَم  َالحديث  نَس ورةَ 96َّكركمَبنحٍوَوجيزَأنَّ بعدَالبسملةَم 

ماَ د ٍبَينسلون{َالَأ عيدَ  نَك ّلَح  َوه مَم  َومأجوج  األنبياء:َ}حتَّىَإذاَف ت حْتَيأجوج 

ل باًَلالختصار َهذه َط  َالشريفة  َاآلية  نَكالٍمَبخ صوص  َم   .تقدّم 

 َ الكالمَخ الصة: 

 َليسوا َومأجوج  َحينََيأجوج  َومأجوج  نَق ّطانَاألرض..َيأجوج  نَالبشر،َليسواَم  م 

َ د ٍبَينسلون،َواالنسالل  نَك ّلَح  هاجمٍةَهادئٍةَم  َبم  َفإنَّهمَيبدأون  َاألرض  ي هاجمون 

الخفيّة الهادئةَ   .ه وَالحركةَ 

 ● ََبينَأيديكمَالتي عطيات  َالم  َالماضيةَوأناَأعرض  َفيَالحلقة  َماَذكرت  ملة  نَج  م 

َفيها،َإنّهمَت شيرَ َاألرضَوالَيسكنون  نَق ّطان  َليسواَم  َومأجوج  َيأجوج  إلىَأنَّ

َسبعة،َ َاألرضين  َفيَأماكنَأ خرى،َفيَأرٍضَأ خرى،َفيَكوكٍبَآخر..َفإنَّ يقطنون 



َإمامناَ بينَأيديكمَحديث  َماَعرضت هَ  ملة  نَج  َخراب..َم  َعوامرَواثنتان  خمس 

181ََ[َصفحة12َألنوار:َجفيَكتابَ]بحارَا”َعليهَالسالم“الصادقَ وهوَيتحدّث 

ذيَالقرنينَوجاوزه  .عنَالسدّينَوعنَالسدَّالذيَبناهَ 

 (َ َاإلمام َالصادق  َذاَالقرنينَلماَانتهىَإلىَالسدَّجاوزهَ ”:َعليهَالسالم“يقول  إنَّ

ل ٍكَقائٍمَعلىَجبلٍَ َفيَالظ لماتَفإذاَه وَبم   (.…فدخل 

 ●  ََفيَالظ لمات(َالظ لمات ه ناكَالَي رىََقوله:َ)فدخل  ليسْتَعلىَاألرض،َوماَرآهَ 

نَ َم  نَحولنا..َفذوَالقرنينَي متلك  ب حواّسناَالعاديّةَالطبيعيّةَالتيَن رىَبهاَاألشياءَم 

َبهاَماَ َالتيَي تمتّع  نَالقابليّات  َوم  نَالمواهبَالشخصيّة  م  َوعندهَ  َوالتقنيّات  الق درات 

َعالمناَال قادراًَعلىَأنَيتجاوز  ت رابيَوقوانين ه ..َول ذاَفيَموضعٍَآخرَصفحةَي جعلهَ 

ؤمنين194ََ َ”َعليهَالسالم“والكالم َعنَأميرَالم  َعلىَس ؤاٍلَبخ صوص  وهوَي جيب 

َ َلكمَع نوان  ثلماَبيّنت  َم  السحاب..َوالسحاب  قدَس ّخرْتَلهَ  َأنّهَ  يَالقرنينَوكيف  ذ 

َفيَالس ف رَف ل  َالتيَت ستعم  َلآلالت  َللوسائلَللتقنيّات  َفيَعالم  َفيَاالنتقال  يَالحركة 

..َوجئت كمَ َالعاليةَالبعيدة َعنَعالمناَاألرضي..َوهذاَواضح  الفضاءَوفيَاألجواء 

َهذه َالف كرة  .بأمثلٍةَت قّرب 

 َيَالقرنين”َعليهَالسالم“يقولَسيّدَاألوصياء َعنَذ   :وه وَيتحدّث 

  َط َله األسباب،َوب س  السحاب،َوق ّربْتَلهَ  فيَالن ور..(َإلىَأنَيقول:َ)س ّخرْتَلهَ 

َباتّجاه َالظ لماتَوشّرقَباتّجاه َ َبالنهار..(َول ذاَغّرب  ر  َبالّليلَكماَي بص  ر  )كانَي بص 

 .الضياء

 ● ملةَهذهَاألسباب نَج  أسباٍبَس ّميَألجلهاَذ وَالقرنين،َم   َ  :ه ناكَعدّة

  ََللن ور ت حّركَباتّجاهَالن ورَوباتّجاهَالظ لمات..َفق ْرن  َللظالم..َوأناَالَأ ريدَ َأنّهَ  وق ْرن 

َ ملة  نَج  يَالقرنينَبهذاَالمعنى،َوإنّماَهذاَمعنًىَم  َبذ  َتسميته  َسبب  أنَأحصر 

َس ّميَبذيَالقرنين َالفاضل  َوهذاَالوليُّ الصالح   .المعانيَالتيَألجلهاَس ّميَهذاَالعبدَ 

 ● 12فيَنفسَكتابَ]بحارَاألنوار:َج(َ َوالحدي183َ(َصفحة15َ[َالحديث  ث 

َالدينَوتمامَالنعمة[  .منقولَعنَكتابَ]كمال 



 ََيأجوج نَالتفاصيلَوالمعلوماتَعنَقوم  َالكثيرَم  همٌّ،َفيه  َم  فّصل  َم  َطويل  حديث 

َ نَالمعلومات  َم  رويّاًَعنَالعترةَالطاهرة..َوربّماَه ناكَالكثير  ليسَم  ومأجوج،َلكنّهَ 

نَك ت بَفيَالك ت بَالتيَت حدّثْتَعنَيأجوجَومأجوجَأ خذْتَمَ  نَهذاَالحديثَم 

تأخّرين تقدّمينَوك ت بَالم   .الم 

 نَمثالَعندَوقفة نَأ خذتََْوالتيَومأجوجَيأجوجَعنَت حدَّثتََْالتيَالك ت بَم  َهذاَم 

 .الحديث

 ََالقرآني جلجامشَوالنصُّ لحمةَ  فّكرَالعراقيَعالمَسبيطََ–كتابَ]م  جديدة[َللم  قرأةَ 

 .النيلي

  ََه وَأنّه َإليه  َالنظر  أنَأ لفت  َفيَهذاَالكتاب..َالذيَأ ريدَ  َماذاَجاء  أنَأتناول  الَأ ريدَ 

َ ذيَالقرنينَفيَالق رآن“فيَالفْصلَالذيَع نوانه:169ََفيَصفحة  ؤلّفَ”َرحلةَ  الم 

دَعندناَ”..َعليهَالسالم“ن س بَهذاَالحديثَالطويلَإلىَسيّدَاألوصياءَ الَي وج  معَأنّهَ 

َ َهذاَالكالمَإلىَسيّدَاألوصياءأيُّ  !..مصدٍرَينسب 

 َنَهذاَالحديثَالطويلَفي َس طوراًَم  َبعدَأنَنقل  َعالمَسبيطَالنيليَفيَكتابه  يقول 

12َكتابَ]بحارَاألنوار:َج َالمذكورَفيَكتابَإكمال  [َيقول:َ)انتهىَهذاَالنصُّ

عنَكتابَ بينَفيَقصصَالم رسلين“الدينَونقلناهَ  قّصةَذيََ–ريَللجزائ”َالنورَالم 

 القرنين(

 ● َبينَفيَقصصَالم رسلين(َوه وَالمصدرَالذي إذاَماَذ هبناَإلىَكتابَ)الن ورَالم 

 :ن ق لَمنهَعالمَسبيطَالنيليَنجدَأمرين

  ●1:( األمر( َ ْرَإلىَأنَّ الجزائريَصاحبَكتابَقصصَاألنبياءَلمَي ش  َالسيّدَ  أنَّ

نَق ؤمنينَالَم  َالم  َعنَأمير  نَبعيد..َوإنّماَن ق لَالحديثَهذاَالحديثَجاء  ريٍبَوالَم 

َالدينَوتمامَالنعمة[َللشيخَالصدوق  .فقطَعنَالمصدرَاألصلَوهوَكتابَ]كمال 

 َعليهمَالشيخ نَاعتمدَ  مَّ نَتالمذةَالشيخَالمجلسيَوم  السيّدَنعمةَهللاَالجزائريَهوَم 

 .المجلسيَفيَجْمعَكتابَ]بحارَاألنوار[

 َبسنةَعام1111ََالشيخَالمجلسيَتوفيَسنة هَوالسيّدَنعمةَهللاَالجزائريَت وفيَبعدهَ 

 .هـ1112



 َ عنَكتابَ]كمال  َنفسهَ  َالحديث  َالبحارَأ ستاذَالسيّدَنعمة َهللاَالجزائريَنقل  صاحب 

َ نَبعيدَإلىَأنَّ نَقريٍبَوالَم  ْرَالَم  َالنعمة[َللشيخَالصدوقَولمَي ش  الدينَوتمام 

َعنَسيّدَاألوصياءَوحتّىَفيَبقيَّ َالحديث  أنَأستقصي  ةَالمصادر،َوأناَه ناَالَأ ريدَ 

َ َهناكَعدمَدقٍّةَموجودةٍَفيَك ت بناَفيَالمكتبة  أنَأقول:َأنَّ المصادر،َوإنّماَأ ريدَ 

هيَالقضيّة عاصرين..َالقضيّةَ   .الشيعيّةَعندَالق دماءَوعندَالم 

 — َنفسَالشيءَإذاَذهبناَإلىَالمصدرَاألصلَوه وَكتابَ]كمالَالدينَوتمام

ْرَالشيخَالصدوق5َالحديثَ)424َالنعمة[َللشيخَالصدوقَفيَصفحةَ (َأيضاًَلمَي ش 

بسيّدَ لهَ  َالَعالقةَ  ؤمنين..َفهذاَالحديث  َإلىَأميرَالم  َي نس ب  َهذاَالحديث  إلىَأنَّ

 .”عليهَالسالم“األوصياءَ

 َ َإذاَنقل  َطويل  َيخ صُّهم..َالحديث  عاصرونَفهذاَأْمر  الم  تقدّمون،َأوَن ق لَعنهَ  الم  عنهَ 

األْصلَكتابَ َيأجوجَومأجوج..َم صدرهَ  َعنَقوم  نَالمعلومات  َم  َفيهَالكثير  فّصل  م 

َ نَقريٍبَوالَبعيدَإلىَأنَّ ْرَالَم  ]كمالَالدينَوتمامَالنعمة[َللشيخَالصدوق،َلمَي ش 

َعن  .”عليهَالسالم“سيّدَاألوصياءََهذاَالحديثَجاء 

  ●إذاَأردناَأنَن طبّقَبشكٍلَدقيقَاأللفاظ َالتيَجاءْتَفيَكتابَ]عالمَ )2:( األمر

سبيطَالنيلي[َمعَاأللفاظَالتيَفيَكتابَ]قصصَاألنبياء[َللسيّدَنعمةَهللاَ 

 .الجزائري..َفه ناكَفارقَ 

 َ د ل ل،َوح  فيهاَخ  التيَعندهَ  َفيهاَالَأدري..َولكنَإذاَالَأدري..َربّماَالن سخةَ  ثَتغير 

َبينَهذاَالنّصَالمنقولَوبينَماَهوَفيَكتابَ]قصصَاألنبياء[َأناَ أردناَأنَن قارن 

َ َاختالف  ختلفة..َه ناك  َاأللفاظ َم  َفيَالمعنى،َولكنَّ َوتغيير  َه ناكَتبديل  الَأقول 

َإذاَماَجئناَبالنّصَالموجودَفيَكتاب ريَمعَالنّصَالسيّدَنعمة َهللاَالجزائَواضح 

شكلةَ  َبينَاأللفاظ..َهذه َالم  الموجودَه ناَفيَكتابَعالمَسبيطَالنيلي..َه ناكَفارق 

َالموجودة َفيَكتاب َ َبينَاأللفاظ  َإذاَأردناَأنَن قارن  علىَط ولَالخط..َكذلك  موجودةَ 

الجزائريَوبينَاأللفاظَالموجودة َفيَالمْصدرَاألْصلَوه وَكتابَ َهللاَ  السيّدَنعمة 

نَاالختالف] َالدينَوتمامَالنعمة[َللشيخَالصدوقَنجدَه ناكَشيئاًَم   .كمال 



 َ َالدينَوتمام  َكمال  َفيَن سخة  ثب ت  َفيَاأللفاظَبينَماَهوَم  د ثَاالختالف  ربّماَح 

َفيَ َماَجاء  َالشيعيّة(َوبين  فيَالمكتبة  الشائعةَ  َالتيَبينَيديَ)وهيَالن سخةَ  النعمة 

َن س خَكتابَ]كمالَكتابَ]قصصَاألنبياء[َللسيَّ الجزائريَبسببَتعدّد  دَنعمة َهللاَ 

ّطلعونَعلىَتأريخَالك ت ب يعرف هاَالم   .الدينَوتمامَالنعمة[َوهذه َالقضيّةَ 

 َسْقط َفيَبعضها نَكتابَ]كمالَالدينَوتمامَالنعمة[َوي وجدَ  نَن سخةَم  ه ناكَأكثرَم 

َفيماَبينَكتابَ َفيَالبعضَاآلخر..َفاالختالف  الجزائريَواختالف  السيّدَنعمةَهللاَ 

إلىَت كثّرَن ْسخَ ع هَ  ون رج  َن عرفهَ  َن حن  وبينَكتابَ]كمالَالدينَوتمامَالنعمة[َأمر 

َلفظيّةَ  َبعضَاالختالفات..َوهيَاختالفات  كتابَ]كمالَالدينَوتمامَالنعمة[َووجود 

نَتأثيٍرَعلىَالمعنىَفهوَبنحوٍَ َعلىَالمعاني..َوإذاَكانَلهاَم  زئّيٍَليسََالَت ؤثّر  ج 

َبعيد هّماًَإلىَحدٍّ  .م 

 َ..َالجزائري عالمَسبيطَالنيليَعنَكتابَالسيّدَنعمة  َاآلنَفيماَنقل هَ  َاالختالف  وكذلك 

َ َفيَهذاَالوقتَحيث  ون حن  َعلىَالمعنى،َولكنَهذه َالقضيّةَ  َالَي ؤثّر  فه ناكَاختالف 

نَالن صوصَوأنَن دقّقَفيها..َكيفَنن م  َإلىَسيّدَي مكنناَأنَنتأّكدَ  َالحديث  سب 

نَد ونَتدقيٍقَوتحقيق؟  !األوصياءَم 

 ََأميرَالمؤمنينَالَفيَالمصدرَاألصلَوالَفيَالمصادر َه وَحديث  فالَهذاَالحديث 

عالمَسبيطَالنيلي َعنهَ   .التيَنقلْتَعنَالمصدرَاألْصلَوالَفيَالمصدرَالذيَنقل 

  —هّمة: قائلَ َيقولَ َقد  .هذه َالقضيّةَليسْتَم 

 وأقول :َ َشيئاًَلمَي قولوه..َقدَالَي كون  َإلىَاألئمة  ب  جدّاً..َأنَننس  هّمةَ  م  هذه َالقضيّةَ 

َذلكَجْهالًَ َسهواً،َوقدَي كون  َذلك  داً،َقدَيكون  تعمَّ َم   .ذلك 

 افتراء َعلىَأئمتنا نَالكبائرَالكبيرة َجدّاً..َإنّهَ  تعّمداًَفهذاَم  َم  َاألمر  َذلك   .إذاَكان 

 َالذ ،َه وَأناَالَأقولَأنَّ ،َه وَجهل  نَهذاَالقبيل،َوإنّماَه وَسهو  يَبينَيديَه وَم 

َهذاَالنّصَجاء َ أنَّ حينماَنعتقدَ  شكلةَ  ليسْتَه نا،َوإنّماَالم  اشتباه ،َه وَخطأ ..َالم شكلةَ 

َعنَ”َعليهمَالسالم“عنهمَ عيّنٍةَتختلف  َبطريقٍةَم  سنتعامل  َمعهَ  فإنّناَحينماَنتعامل 

عنَالمعصومينَحتّىَلوَط ريقتناَفيَالتعاملَح َلمَيكْنَقدَوردَ  َالنصَّ ينماَن علم َأنَّ

َعنَالمعصومين..َألنّناَسن فّرع َعلىَهذاَوالذينَي صدّقونَكالمناَ ّماَجاء  كانَقريباًَم 



َبطرحناَسيتلقّونَهذاَاألْمرَبطريقٍةَخاّصٍةَأيضاً..َفهذاَالكالم َ عجبون  والذينَه مَم 

ؤلّفاتَعالمَ”.َمعليهَالسال“ي نس بَإلىَعلّيٍَ فيَك ّلَم  نتشرةَ  م  شكلةَ  م  هذه َالم شكلةَ 

 !..سبيطَالنيلي

 — َجلجامشَ[َلعالمَسبيطَالنيلي..َيقولَفيها176َصفحة لحمةَ   :منَنفسَكتابَ]م 

 (َ َعلّيَفيَرحلةَذيَالقرنين،َإْذَيفكُّ َالحديثَالمرفوعَإلىَاإلمام  ع  فهناَيأتيَموض 

َماَه وَلناَهذاَالحديثَاأللفاظ َالعسيرة َ َفيَالنّصَالق رآني،َوقبلَذلكَعليناَأنَنْفهم 

َك لّهاَالذيَيتحدّثَعنهَاإلمام حيط َباألرض  َالم   .(..هذاَالجبل 

 َ َاإلمام َفيَحديٍثَآخرَولكنَليسَفيَهذاَالحديث..َفهذاَالحديث  وأقول:َربّماَتحدَّث 

ديثاًَعنَأميرَالمؤمنينَ عليكمَمَ ”..َعليهَالسالم“ليسَح  َوسأقرأَ  نَأينَجاءناَالشيخ 

 .الصدوقَبهذاَالحديث

 َنَكالٍم م  ماَاستنت جهَ  ي ؤّكدَ  ثْلَهذاَالكالمَحينَي كّررهَعالمَسبيطَالنيليَفإنّهَ  ولكنَم 

ؤلّفَ َللم  بالنسبة  كبيرةَ  شكلةَ  ألميرَالمؤمنين..َوهذه َم  ليسَألميرَالمؤمنينَوينسب هَ 

بالقبو تلقّيَالذيَيتلقّىَكالمهَ  َبكالٍمَليسَوبالنسبةَللم  َالقرآن  َه ناَسن فّسر  ل..َفن حن 

لعلّيٍَ َأنّهَ  َنفترض   !!..لعلّيٍَون حن 

 — َيقولَعالمَسبيطَالنيليَفيَكتابه:َ)إذاًَفلماذاَسّمىَاإلمام178ََوفيَصفحة

َالكالمَإلىَ َوينسب  َبالجبلَالم حيطَباألرضَك لّها(َفهوَيتحدّث  َخ طوطَالفيض  عليٌّ

إلىَأميرَالمؤمنينَوفقاًَل م َلمَيرْدَعنَأميرَالمؤمنين،َوإنّماَهوَن س بهَ  اَجاءَفيَنّصٍ

ًَ  .سيّدَاألوصياءَاشتباها

 — ََلناَماَينطويَعليه َعليهَالسالمَانكشف  ث مََّيقول:َ)واآلنَإذاَع دناَلحديثَاإلمام 

َخ طوط َ حيط َباألرضَك لّهاَألنَّ منَوْصٍفَعلمّيٍَدقيٍقَللقّوة َالمغناطيسيّةَفقولهَم 

َك لّهاَبالف ْعل(َالفيض َاألرض   .ت غلّف 

 ٍََلعلّي َهذاَالقول  علىَأنَّ َوتأكيدَ  َ”..!َعليهَالسالم“إصرار  َالذيَي ث ق  ق ْطعاًَالقارئ 

عطياتَوهذه َالمعلوماتَوهذه َالتفاصيلَبشكٍلَ َهذه َالم  بعالمَسبيطَالنيليَسيتناول 

 .سلسل



 — ََع نوان:209ََفيَصفحة بينَجبلَذيَا“وتحت  لقرنينَوجبلَالتشابهَ 

 :يقول”َجلجامش

 (َ َلرحلة  َشْرحه  َخالل  اإلمام َعليٌّ َهذاَالجبلَهوَنفسَالجبلَالم حيطَالذيَيذكرهَ  إنَّ

َالشامخين َالفيضَالمغناطيسيَبحقليه   (..ذيَالقرنينَوالذيَهوَجبل 

 َن غناطيسي..َوم  َالفيضَالم  َالجبلَه وَجبل  نَأنَّ َعالمَسبيطَالنيلي..َم  هذاَه وَتحليل 

ؤمنينَحقَّ َإلىَأميرَالم  َالكالم  َأنَيقولَهذاَالكالمَوهذاَالتحليل،َولكنَأنَينسب  ه 

نَحقّه كبير..َفهذاَليسَم   َ كبيرَوخطأ  .فهذاَاشتباهَ 

 — ََع نوان210ََفيَصفحة فيَوْصفَالجبل“وت حت   :يقول”َالتشابهَ 

 (َتفس العيّاشيَفيَآخرَصفحات  َعلّيَالذيَيذكرهَ  َإلىَنّصَاإلمام  يره َلوَرجعت 

َعلىَ َبأوصاٍفَالَتنطبق  َالجبل  ف  ي ص  زءَلوجدت هَ  الروائيَالمفقودَإاّلَهذاَالج 

َفقطَمعَالرواسيَالمذكورة َفيَالق رآنَوالتيَي قصدَبهاَ الجبالَالمعروفة،َبلَتتّفق 

كماَرأيناَمنَقبلَخ طوطَالفيضَالمغناطيسيَالشامخاتَوالتيَهيَكالجبالَفيَ

َمظهرهاَالخارجيَكماَفيَالرس رف قَفيَآخرَالكتاب..َفقدَقالَالنصُّ يعنيََ–مَالم 

ؤمنينَفيَتفسيرَالعيّاشيَ تعالىَوه وََ–ماَعنَأميرَالم  هللاَ  َجبٍلَأّسسهَ  ه وَأّول 

فيَالسماءَالد نيا حيط َباألرضَكلّهاَوأعالهَ   .(..م 

 َنَتفسير زءَالثانيَم  هذاَالكالم َليسَموجوداًَفيَالعيّاشي..َإذاَرجعناَإلىَالج 

َالذيَذ ك رهَ ا َالعيّاشيَلمَي ذكْرَالحديث  َذيَالقرنينَفإنَّ لعيّاشيَفيماَي رتبط َبق ّصة 

السيّدَنعمةَهللاَ الشيخَالصدوقَفيَكتابَ]كمالَالدينَوتمامَالنعمة[َوالذيَذ ك رهَ 

َالمجلسيَفيَالبحارَوالَفيَ الشيخ  الجزائريَفيَقصصَاألنبياءَوالَالذيَذ ك رهَ 

َبقيّةَالمصادر..َفإ بهذاَالحديث  لهَ  ؤمنينَالَعالقةَ  َالعيّاشيَذ ك رَحديثاًَعنَأميرَالم  نَّ

َ َالذيَفيَتفسيرَالعيّاشيَحديث  عالمَسبيطَالنيلي..َالحديث  ْقطعاًَمنهَ  َم  الذيَن ق ل 

 .آخر

 — َن مصادرَوماَم  َلهَ  َت ذك ر  َإليهم،َث مَّ حّمدَوي نس ب  َم  آل  حديثيَه ناَعنَكالٍمَلمَي قلهَ 

َالمصادر..!َهذاَالَه وَب ْعلٍمَوالَه وَبتحقيٍقَوالَه وَبتدقيٍقَوالَعيٍنَوال َأثٍرَفيَتلك 

 .ه وَبتفسيٍرَللق رآنَوفقاًَلمنهجَالعترةَالطاهرة..َهذاَكالم َه راء



  ََنشتبه فيَنقلَالن صوص..َولكنّناَحينماَنأتيَإلىَم ستوًىََ–وأناَأشتبهَأيضاًََ–نحن 

دودَاإلمكان..َ َدقيقينَفيَهذه َالقضيّةَبح  فيَالبحثَأنّناَن فّسرَالق رآنَفع ليناَأنَنكون 

َ نَمصادرَالنقلَوأنَننسب  َدقيقينَفيَنقلَالن صوصَكماَهي،َأنَنتأّكدَم  أنَنكون 

َإلىَا  .لعترةَالطاهرةالحديث 

 َنقوالًَعنهم،َوإنّما حينماَنأتيَبحديٍثَموجودَفيَك ت بَالحديثَليسَم  شكلةَ  الم 

َمعَحديثهمَ ..َبغ ّضَالنظرَهلَيتوافق  لهمَبه  َعنَغيرهمَوه مَالَعالقةَ  منقول 

َعلىَمعاٍنَصحيحٍةَأمَال..َلكنّناَإذاَأردناَ”َعليهمَالسالم“ أمَالَيتوافق..َهلَيشتمل 

َهذاَالمضمونََأنَنعتمد َ َأنّناَن ْقب ل  أنَن بيّن  علىَحديثهمَوالب دََّ هَ  أنَنعرض  عليهَفالب دََّ

َحديث همَث مََّ َهذاَالحديث  َأنَّ فّسرَبحديثهم..َالَأنَنفترض  َمعَق رآنهمَالم  يتّفق  ألنّهَ 

َإلىَ َذلك  َن فّرعَالتفاريع،َث مََّننسب  َعلىَذلك،َث مَّ َن ؤّسس  َالق رآن،َث مَّ المصادرَن فّسر 

نَذلك..َث مََّنخلط َبينَالمصادر م   !..التيَهيَخليّةَ 

 َأيضاًَفيَالواقع فيَواقعناَالحوزويَهيَموجودةَ  ثلماَهيَموجودةَ  م  شكلةَ  هذه َالم 

َ تعترض  َسبيطَالنيليَمدرسةَ  عالم  درسةَ  الحوزوي..َفم  َعلىَالواقعَ  الذيَي عترض 

ه ..َوا ثلماَهيَعلىَالواقعَالحوزويَالتقليديَوترف ض  َالعترة َم  معَحديث  شكلةَ  لم 

فيَهذاَالواقع..َقْطعاًَمعَالفارق..َفأناَالَ فيَالواقعَالحوزويَهيَموجودةَ  موجودةَ 

َالجميعَفيَخانٍةَواحدة أنَأضع   .أ ريدَ 

 َ َالثقافة  شكلةًَت واجهناَدائماًَفيَساحة  َم  َإلىَأنَّ َالنظر  نَاألْمرَأنَأ لفت  الذيَي هّمنيَم 

َ ثقّفينَمعَالشيعيّة  فّكرينَوالم  والع لماءَواألساتذة َوالم  َالمراجعَ  َبتعامل 
فيماَي رتبط 

َفيهاَ َفيهاَونتحّرك  َالتيَن عيش  َاألجواء  َالعترةَالطاهرة..َأناَالَألومهمَألنَّ حديث 

َ َالعترةَوبنْشر  َفيَحديث  َالناصبيَوبالتشكيك  هاَبالف ْكر  ل ؤ  َأشبع وهاَوم  َالشيعة  مراجع 

َالكتاب َوالعترة..َوجاء وناَبأشياءَغريبةَوبأشياءَبعيدةََالثقافةَ  البعيدةَعنَمنطق 

َالكتابَ نافيةَلثقافةَالكتابَوالعترة..َوقالواَلناَهذاَهوَمنهج  عارضةَوم  وبأشياءَم 

 !!..والعترةَاألصيل

 َالحديثَ َوه و183ََصفحةَ[12جَاألنوار:َ]بحارَكتابَفيَ(15)َالحديثَعندَوقفة

َنعمةَالسيّدَونقله ََالنعمة[َوتمامَالدينَ]كمالَكتابَفيَالصدوقَلشيخاَذ ك ره ََالذي



َكتابهَفيَالنيليَسبيطَعالمَذ ك ره ََث مَََّاألنبياء[َ]قصصَكتابهَفيَالجزائريَهللا

ًََالمؤمنينَأميرَإلىَونسبه ََجلجامش[َ]ملحمة  .وجهالًََاشتباها

 َعنَالجلودي،َالشيخَالصدوقَيرويَهذاَالحديثَبهذاَالسند،َفيقول:َ)الطالقا، نيُّ

عنَمحّمدَبنَعطيّة،َعنَعبدَهللاَبنَع مرَبنَسعيدَالبصري،َعنَهشامَبنَجعفرَ

َفيَبعضَك ت بَهللاَ  َقارئاًَللك ت ب،َقال:َقرأت  بنَحّماد،َعنَعبدَهللاَبنَسليمانَوكان 

َذاَالقرنينَكان َأنَّ َوجلَّ  .إلخَالحديث(….َعزَّ

 ● ََّعز َفيَبعضَك ت بَهللاَ  الدياناتَقوله:َ)قرأت  (َأيَقارئاًَفيَالك ت بَالتيَعندَ  َوجلَّ

راد..َفهذاَه وَس ن دَ َالم  نَهللا،َهذاَهو  َم  َهذاَالكتابَك تاب  األ خرىَوه مَي عتقدونَأنَّ

نَالعترةَالطاهرة بأّيٍَم  لهَ  ؤمنينَوالَعالقةَ  بأميرَالم  لهَ   .الحديث..َالَعالقةَ 

 ● (ّماَجا عبدهللاَ وقفةَأقرأَعليكمَفيهاَبْعضاًَم  َفيَهذاَالحديثَالطويلَالذيَي نقل هَ  ء 

فيَ دَ  ر  بنَس ليمانَعنَك ت ٍبَلدياناٍتَأ خرىَمعَالتعليقَعليهاَواإلشارةَإلىَماَو 

دَعنهمَ ر  وافقاًَل ماَو  َالعترة َالطاهرةَوماَجاءَم  خالفاًَألحاديث  َم  عليهمَ“الحديث 

 .(”السالم

  ََعنَهذاَالحديث َأنَنستغني  َنستطيع  َن حن  عطيات  نَالم  ..َفماَعندناَم  َوعنَأمثاله 

َ َلكثرة َالمعلومات  َوأمثاله  نَهذاَالحديث  َم  عنهمَيكفيناَويكفينا،َولكنَإذاَأردناَننتفع 

طابقاًَل ماَعندهم..َل منطقَ وافقاًَوم  َم  َماَجاء  نَهذاَالحديثَوأمثاله  م  فيه..َفإنّناَنأخذَ 

 .الكتابَوالعترةَالطاهرة

 َوه وَ(79)َالحديث367ََصفحةَج[َالعيّاشي:َ]تفسيرَفيَإلماماَحديثَعندَوقفة

َعليهَوأّسسه ََذ ك ره ََالذيَالكالمَأنَََّوقالَالنبيليَسبيطَعالمَل ه ََأشارَ َالذيَالحديثَ 

ْكرَوالَالكتابَهذاَفيَجاء ملةَ َذ  نَاقتطعهاَالتيَللج  َالَالعيّاشيَتفسيرَفيَالحديثَم 

نَه َاقتطعَالكالمَوإنّماَأثر..!َوالَعين ًََعليكمَقرأتَ َالذيَالحديثَم  نه ََجانبا َوه وَم 

ًََكانَالذيَس ليمانَبنَهللاَعبدَحديثَ  ده ََوقدَللك ت بَقارئا ج  َكماَالك ت بَبعضَفيَو 

َالنعمة[َوتمامَالدينَ]كمالَكتابَفيَالصدوقَالشيخَرواه ََالذيَالحديثَ َوه وَيقول

َقصصَكتابهَ َفيَالجزائريَهللاَنعمةَالسيّدَونقلهَالبحارَفيَالمجلسيَالشيخَونقل ه َ



اَس ليمان..َبنَهللاَعبدَعنَنقلوه ََن قلوه ََحينَلكنّهمَأيضاً..َآخرونَ َونقل ه ََاألنبياء َأمَّ

ؤمنينَألميرَعالقة ََوالَالمؤمنينَأميرَعنَفنقله ََالنيليَسبيطَعالم  .الحديثَبهذاَالم 

 ● َ(79) الحديث367َجاءَفيَ]تفسيرَالعيّاشي:َج[َصفحة: 

 (َعنَذ يَ”َعليهَالسالم“صبغَبنَن باتة،َعنَأميرَالمؤمنينَعنَاأل قال:َس ئ ل  أنّهَ 

نَ هللاَوابتعثهَإلىَقْرٍنَم  عيّاش،َواختارهَ  القرنينَقال:َكانَعبداًَصالحاًَواْسمهَ 

َالمغرب َاأل ولىَفيَناحية   .(…الق رون 

 َفيَحديث ْكٍرَللرسالة  نَذ  َم  َليسَنبّوةًَوالَرسالة،َماَجاء  عبدَهللاَبنََاالبتعاث 

أنَيتحّركَبهذاَاالتّجاهَفالمعنىَ َأنَأمرهَ  ه وَاالبتعاث  َالمقصودَ  س ليمانَإذاَكان 

َذاَالقرنينَكانَنبيّاًَرسوالًَ نَالرسالةَفيَذلكَالحديثَأنَّ م  صحيح..َولكنَإذاَأرادَ 

 .فالكالم َليسَصحيحاًَ

 ● إلىَأنَيقولَأميرَالمؤمنين: 

 (َ إلىَالسماء  هللاَ  عنَاألرضَكلّها،َجبالهاَوس هولهاَثمََّرفعهَ  الد نيا،َفكش ط َلهَ 

ََ–هيَالتيَتكونَبينَالسهولَوالجبالََ–وف جاجهاَ شرق  َالم  َماَبين  حتّىَأبصر 

مغربَومشرقَالكونََ–والمغربَ َبهََ–إنّهَ  ْلماًَيعرف  نَك ّلَشيٍءَع  م  هللاَ  وآتاهَ 

َوالباطلَ وأيّدهَ َ–هذاَالكونَالواسعََفيماَيرتبط َبدينه،َبدولتهَورحلتهَفيَ–الحقَّ

وبرق،َثمََّأهبطَإلىَاألرضَ َورعدَ  نَالسماء،َفيهَظلمات  َبكْشٍفَم  فيَقرنيه 

َالبالد،َ َلك  َغرب َاألرضَوشرقهاَفقدَطويت  ْرَفيَناحية  وأوحىَهللاَإليه:َأنَس 

َالمغربَفكانَإذاَ َذوَالقرنينَإلىَناحية  ،َفسار  َالعباد،َفأرهبت همَمنك  َلك  َوذ لّلت  رَّ م 

َ وبرق  َورعدَ  َظلمات  َمنَقرنيه  َفيهاَكماَيزأرَاألسدَالم غضب،َفينبعث  بقريٍةَزأر 

أهلَ وخالفه،َفلمَيبلغَمغربَالشمسَحتّىَدانَلهَ  نَناوأهَ  َم  وصواعق،َوي هلك 

نَك ّلَ م  فيَاألرضَوآتيناهَ  المشرقَوالمغرب،َقال:َوذلكَقولَهللا:َ}إنّاَمّكناَلهَ 

 .(..شيٍءَس بب اً{

 ● َهذاَالفضاءَالواسعَالعظيم،َق َالد نيا(َيعنيَتجاوز  إلىَالسماء  هللاَ  :َ)ثمََّرفعهَ  وله 

َ نَعالم  َم  زء  َالهائلةَهيَج  جّرات  َهذه َالم  َالسماءَالد نيا،َوك لُّ فالد نياَهيَماَتحت 

َالسماءَالد نيا  .الد نيا،َفهيَد ون 



 ●  ََالحواجز عنَاألرضَكلّها(َأيَأزال  ،َفرأىَاألشياءَقوله:َ)فكش ط َلهَ  َوالحواجب 

َعنَأرضنا،َوإنّماَ عنَاألرض(َليس  نَداخلها..َوقوله:َ)كش ط َلهَ  نَباطنها،َم  م 

َاأل ممَالتيَالتقىَبهاَذ وَالقرنينَ طْتَله.َفتلك  نَاألرضينَالتيَك ش  َم  زء  ناَج  أرض 

نا َاألرضين،َفه  َتلك  َاألرضينَوفيَغير  َإليهاَإنّهمَيقطنونَفيَتلك  ث  َوابت ع  دائن  كَم 

َالعترةَ َالسماءَالهائلةَكماَجاءَفيَأحاديث  َالعامرة،َوه ناكَحضارات  السماء 

َاتّساعاًَ َفيَالع ْصرَالقائميَاألّولَوسيتّسع  َسيكون  َمعَك ّلَأولئك  الطاهرة.َالتواصل 

حّمديّةَالع ظمى،َالدولةَ  َالم  َالعظيمةَخ صوصاًَأيّامَالدولة  هائالًَفيَع ْصرَالرجعة 

للك لَّالجامع  .ةَ 

 ● َ راداراتَهائلةَتكشف  َقرناهَ  نَالسماء(َيعنيَأنَّ َبكْشٍفَم  فيَقرنيه  قوله:َ)وأيّدهَ 

َالرحلةَالكونيّةَالعجيبةَالغريبة الحقائقَفيَتلك   .لهَ 

 ● َ369ََإلىَأنَينقلَالعيّاشيَفيَصفحة ؤمنينَه وَاستمرار  حديثاًَآخرَعنَأميرَالم 

ّماَجاءَفيه  :لهذاَالحديث..َم 

 (َإليهَفي حدّثهَ َ–أيَل ذيَالقرنينََ–انَلهَ وك رفائيلَينزل  َلهَ  نَالمالئكةَي قال  خليالًَم 

 (…ويناجيه

 ● َنها..َفحين370ََوفيَصفحة َجانباًَم  يَالقرنينَأنقل  فائيلَوذ  هناكَم حاورةَبينَر 

فائيلَذاَالقرنينَعنَعينَالحياةَقال  :حدّثَر 

 (،َالعينَوهلَتعرف ها؟َقال:َال فيََوأينَتلك  َهللَ  َفيَالسماءَأنَّ غيرَأنّاَنتحدَّث 

َالظ لمة؟َقالَ َتلك  َوالَجان،َفقالَذ وَالقرنين:َوأين  األرضَظ لمةًَلمَيطأهاَإنس 

فائيل:َماَأدري،َثمََّصعدَرفائيل  .(..ر 

 ََالكونَوعن َعنَأسرار  معَالمالئكة..َحديث  وص حبةَ  َوصداقةَ  هذهَاألجواء َحديث 

َ َوعنَعين  َعنَعالمَهذه َالظ لمة  َالعجائب..َإنّناَالَن تحدّث  الحياة َوعنَك ّلَتلك 

ْلماًَ الَن حيط َع  َاألرضَك لّهاَو  َعجائب  َإنّناَن عرف  َعليها.َصحيح  األرضَالتيَنحن 

َاألرضَالتيَ َفيَبحارهاَوجبالها..َبحار  َاألرض  بأسرارهاَإلىَيومناَهذا..َفأسرار 

قل َك رتناَاألرضيّة..َفاليابسةَ  َعليههيَأكثر  ْرمَالسماويَالذيَن عيش  فيَهذاَالج   .يلةَ 

 ● ّماَجاءَفيها 371َفيَصفحة  :تفاصيلَكثيرةَم 



 (ََأشرافه مَوف قهائه مَوع لمائه مَوأْهل ع  م  ،َفج  َمملكته  َإلىَأْهل  َذ وَالقرنينَوبعث  ففرح 

َتهيّأَ َحكيٍمَوعالٍمَوفقيه،َفلّماَاجتمعواَإليه  َإليهَألف  ْكمَمنهم،َفاجتمع  للمسيرَالح 

َالبحارَ َالشمس،َيخوض  مطلع  َبهمَي ريدَ  َالع دّة،َوأقوىَالقّوة،َفسار  بأعدّ  وتأّهبَلهَ 

َالجبالَوألفيافيَواألرضينَوالمفاوزَ نََ–ويقطع  وهيَاألراضيَالواسعةَالخاليةَم 

ََ–الس ّكانَوالشجرَوالنباتَوالحيوانَ ف  َاثنتيَعشرةَسنةَحتّىَانتهىَإلىَط ر  فسار 

َليٍلََ–يَبدايتهاَأَ–الظ ْلمةَ َللشمسََ–فإذاَهيَليسْتَبظ لمة  أيَالَت وجدَقوانين 

ماَبينَاأل ف قينََ–والقمرَ َفس دََّ ََ–والَدخانَولكنّهاَهواء َيفور  َالمشرق  أيَماَبين 

غربَ َع لماءَأْهلَعسكره َوف قهائهمَوأْهلََ–والم  َعليهاَوجمع  فهاَوعسكر  َبط ر  فنزل 

َمنهمَفقال:َياَمعشرَ  َهذه َالظ ْلمةَفخّرواََالفضل  أنَأسلك  الف قهاءَوالعلماءَإنّيَأ ريدَ 

َ ّمنَكانَقبلك  م  دَ  أ ح  والَس ل كهَ  ل ب هَ  َأمراًَماَط  َل تطلب  ل كَإنّك  س ّجداًَفقالوا:َأيُّهاَالم  لهَ 

نَطلبها ليَم  البدََّ نَالملوك،َقال:َإنّهَ  نَالنبيّينَوالم رسلين،َوالَم   .(…م 

 ● َفيهاَجاء372َوفيَصفحة: 

 (َ َأْهلَعسكره َآالف،َوأمر  وأمرهمَأنَيدخلواَالظلمةَوسارَذ وَالقرنينَفيَأربعة 

عسكرهَ ََ–أيَينتظروهََ–أنَيلزمواَم  َه وَإليهمَإلىَذلك  سنة،َفإْنَرجع  اثنتيَعشرةَ 

وا َشاؤ  ق واَببالدهمَأوَحيث   .(…الوقتَوإاّلَتفّرقواَفيَالبالد،َولح 

 ● َقدَالتقىَبأ مٍم هناَفيَأرضناَفقط..َفإنَّهَ  رادَ  ق واَببالدهم(َليسَالم  قوله:َ)ولح 

َعنَ َعنَأرضنا،َنتحدَّث  ..َإنّناَالَنتحدَّث  َاأل ممَالتحق واَبه  نَتلك  َم  كثيرةٍَوالبعض 

ْلمَالرجالَ َع  س بَقذارات  الفضاءَالبعيد..َإاّلَإذاَأردتمَأنَت نكرواَهذه َاألحاديثَب ح 

راجعكم،َفأنتمَأحرارعن  .دَم 

 ● إلىَأنَيقولَسيّدَاألوصياء: 

 (َ َفيَالظ لمةَالَيرىَبعض ناَبعضاً،َكيفَنصنع  ْضر:َأيّهاَالملكَإنّاَنسلك  فقالَالخ 

رزةََ–يعنيَإذاَماَضللناَالطريقََ–بالض اللَإذاَأصابنا؟َ ذ وَالقرنينَخ  فأعطاهَ 

ْذَهذ لهاَض وء،َفقال:َخ  ْشع لةَ  َحمراءَكأنّهاَم  رزة،َفإذاَأصابكمَالض اللَفاْرم  ه َالخ 

َالض اللَإلىَصوتهاَ َأهل  ،َفإذاَصاحْتَرجع  يعنيََ–بهاَإلىَاألرض،َفإنّهاَتصيح 

ََ–الذينَيضلّونَ ْضرَيرتحلَوينزل  ْضرَومضىَفيَالظ ْلمة،َوكانَالخ  فأخذهاَالخ 



َيسيرََ–إنّهاَقّوةَاالستطالعَواالستكشافََ–ذ وَالقرنينَ ْضر  َيومَإْذَفبيناَالخ  ذات 

َأحدَ  واٍدَفيَالظ ْلمة،َفقالَألصحابه:َق ف واَفيَهذاَالموضع،َالَيتحّركنَّ عرضَلهَ 

َالخرزةَفرمىَبهاَفيَالوادي،َفأبطأْتَ َفتناول  ،َونزلَعنَفرسه  وضعه  منكمَعنَم 

َإلىَصوتهاَفإذاَ َأنَالَت جيب ه ،َثمََّأجابت ه ،َفخرج  وخاف  َظنّهَ  باإلجابةَحتّىَساء  عنهَ 

ْضرَولمَيستطْعَذوََ–يَعلىَجانبَالع ينَه َإليهاَالخ  إنّهاَعينَالحياةَالتيَوصل 

َزمانناَ َإلمام  لَإليها،َوهيَرمز  نَالّلبنََ–القرنينَأنَيص  بياضاًَم  هاَأشدَُّ وإذاَماؤ 

َمنهَ  نَالعسل،َفشرب  نَالياقوت،َوأحلىَم  ْضرََ–وأصفىَم  ثمََّخلعَثيابه ،ََ–الخ 

َلبس َإلىََفاغتسلَمنها،َثمَّ ثمََّرمىَبالخرزةَنحوَأصحابهَفأجابته،َفخرج  ثيابهَ 

َوأمرهمَبالمسيرَفساروا ب  َورك   (…أصحابه 

 ● َي حدّثناَفيقول َسيّدَاألسرارَعليٌّ  :ويستمرُّ

 (َ َيوماًَوأربعين  َالظ ْلمةَأربعين  َذ وَالقرنينَبعده ،َفأخطأواَالواديَفسلكواَتلك  ومرَّ

نَالظ لمةََ–ثمََّخرجواََ–ليسْتَبحسابَاألرضَهذه َاأليّامَوالّلياليََ–ليلةًَ َ–م 

ن ور،َفخرجواَإلىَأرٍضَحمراءَ ٍرَولكنّهَ  َنهارَوالَشْمٍسَوالَق م  َبضوء  وٍءَليس  بض 

كةَ َعليهاََ–ورملٍةَخشخاشةَف ر  َصوتاًَحينماَي سار  َت حدث  كانَحصاهاََ–أرض 

 (…الّلؤلؤ


