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يقذيح يركس انثحىز وانذراضاخ...
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا
وعلىىي (صىىلا ع عليهمىىا

علىىا االطا ىىب مىىن ت ىىل بي ى

وآلهمىىا) فليبىىا البىىاكوني وميىىا م فلينىىدب النىىادبوني ولم ى لهم
فلتذرف الدموعي وليصرخ الصارخوني ويضج الضىاجوني
ويعج العاجون.
تيىىن الحسىىني تيىىن الحسىىيني تيىىن تبنىىاح الحسىىين صىىال بعىىد
صىال ي وصىادب بعىد صىادبي تيىن السىبيل بعىد السىبيلي تيىىن
الخيىىرة بعىىد الخيىىرةي تيىىن الشىىموس الطالعىىةي تيىىن ار مىىىار
المنيرةي تين ارنجم الزا رةي تين تعالم الدين و واعد العلم.
وبعد..
من كل حركة تغييرية ال بد تن يكون بين ا د ا وجما ير ىا
صىىىورة مىىىىن الت اعىىىل وال هىىىىم المتبىىىادل لطبيعىىىىة المبىىىىاد ح
المطلىىوب تحقيقهىىا بىىل وفهىىم لطبيعىىة االسىىاليب المسىىتخدمة
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للوصول بالمباد ح الا صورة التحقيق والوا ع .واك ىر مىن
ذا :معرفة االساليب التي تضمن حماية الطريق واال ىداف
المقدسة الىا حىين وصىولها الىا مىا ىو مرسىومي فلىو كانى
اال داف والمبىاد ح تحمىل رو ومبىاد ح السىماح الىا ا ىل
االرض فتكون ضخامة التحديا التي تواجهها من تعداح ا
اكبىىر واعظىىم .والبىىد فىىي كىىل ىىذا ان تىىدرا القواعىىد ادراكىىا
واعيا التحديا وشراسىة االعىداح و ىوة وشىدة تىامر م لمنىع
تحقيىىق ىىذه اال ىىداف وتشىىوي صىىورتها الناصىىعة الصىىاد ة
الحقة.
ومن خالل ادراا المىممنين لقضىيتهم المقدسىة وايمىانهم بهىا
وادراكهىىم لعظىىم مخططىىا االعىىداح للنيىىل مىىن ىىذه القضىىية
وا ىىدافها فىىانهم تصىىدوا بكىىل االسىىاليب العلميىىة واالخال يىىة
والشرعية وبما يال م كل مرحلة .وشهد

المواجهىة طىرازا

خاصا واسىلوبا جديىدا لمواجهىة المنحىرفين والضىالين الىذين
يرومون تشوي القضية االحقة وبتوجيى مىن اسىياد م اليهىود
اعداح الىدين والمىذ ب فتصىد المممنىون فىي ىذه المرحلىة
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بأسىىىلوب المبىىىا ال االبرا يميىىىة ومالعنىىىة المىىىدعي احمىىىد
اسىىماعيل كىىاطع لكشىىف زي ىى وانحرافىى ودجلىى وخداعىى ي
ومىىىن اجىىىل ان يعلىىىم ويعىىىي مىىىن

ىىىل عىىىن مشىىىروعية ىىىذا

االسلوبي تصد المممنون من طلبىة الحىوزة العلميىة لبيىان
المممن الشرعي لهذا االسلوب وان ىذا
االدلة التي توض
ِّ
البحىىا الىىذي كتب ى سىىماحة حجىىة االسىىالم والمسىىلمين الشىىيخ
طالىىب الكرعىىاوي (دام عىىزه) يوض ى االدلىىة الشىىرعية مىىن
الكتىاب والسىنة والعقىل ليكىون االمىر جليىا واضىحا لمواجهىة
المدعين بهكذا اسىاليب ويم ىل ىذا البحىا الحلقىة ( )51مىن
حلقىىا السلسىىلة االلكترونيىىة فىىي النصىىرة الحقيقيىىة نسىىأل ع
تعىىىالا لىىى التوفيىىىق والسىىىداد وال بىىىا علىىىا طريىىىق الحىىىق
وت ل ...
صل علا
اللهم
ِّ

وعجل فرج ا م مل

وال

الحوزة العلمٌة المقدسة  -كربالء المقدسة
مركز البحوث والدراسات
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االهداء
ملا ناصر المستضع ين ومولا المممنين الحجىة بىن الحسىن
علي السالم....
ملىىىا الشىىىهيد المظلىىىوم السىىىيد بىىىا ر الصدر دسىىى ن سىىى
الزكي .....
ملا سماحة المولا المظلوم السيد الحسني (دام ظل )....
ملىىىا االخيىىىار االنصىىىار الىىىذين امتشىىىقوا السىىىيوف وخاضىىىوا
المنازلىىىة حتىىىا النصىىىىر المىىىمزر علىىىىا المىىىدعين الكىىىىاذبين
الدجالين واخص منهم المممن ابو ادي وابو فل والسىيف
القاطع والم ابر والعربي....
وملىىىا كىىىل مىىىن سىىىدد سىىىهام الىىىا االعىىىداح انتصىىىارا للحىىىق
وصاحب الشريد الطريد ا م ال علي السالم....
ا دي ذا الجهد المتواضع ليكون ربة الىا ع تعىالا والىا
رسىىىول الكىىىريم صىىىلا ع عليىىى والىىى وسىىىلم والىىىا االمىىىام
المعصىىوم علي ى السىىالم وك ىىارة لىىذنبي وتقصىىيري وخىىذالني
عىىىن نصىىىرة الحىىىق وشىىى اعة عنىىىد االخيىىىار االنصىىىار الىىىذين
سهروا الليالي بالمرابطة للقتىال مىع اعىداح الىدين والمىذ بي
ونحن في ر د النوم وراحة البال و نيئ المطعمي عسىا ع
تعالا تن يتقبل مني و و العزيز الرحيم.
الشٌخ طالب الكرعاوي
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انًقذيح:
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

من الدعوا الضالة المضلة تختلف من زمن ملا اخر ومىن
تسىىىلوب ملىىىا آخىىىر وال بىىىد مىىىن وجىىىود تسىىىاليب تىىىتالحم مىىىع
ظىىىروف المواجهىىىة ونوعيتهىىىا سىىىواح كانىىى

ىىىذه االسىىىاليب

علمية او اخال ية او سياسية او اجتماعيىة او ير ىاي وكلهىا
تصب في مصب واحد ونتيجة واحدة و ي االطاحة الكاملىة
بتلا الىدعوا

ومىدعيها بعىد تجريىد ا مىن جميىع المبىررا

الموضىىىوعية والذاتيىىىة القانونيىىىة والشىىىرعية لبقا هىىىا ودرجىىىة
اسىىتحكامها فىىي اذ ىىان النىىاس ودرجىىة تأ ير ىىا علىىا الخىىط
الصىىىحي والمىىىىنهج السىىىىليم للحىىىىق وصىىىىاحب الحىىىىق و ىىىىذه
الدعوا

ك يرة ولم تقتصر علا زمن دون اخىر بىل تتىزامن

مىىىع الىىىدعوا االلهيىىىىة و ادتهىىىا االنبيىىىىاح واالوصىىىياح بىىىىل
وتسىىىتمر الىىىا بيىىىل او معاصىىىرة الظهىىىور المقىىىدس لموالنىىىا
صاحب العصر والزمان علي السالم.
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وفي المقام ال بد من اإلشارة الا وجود مدعين وكاذبين بل
الظهىىىور المقىىىدس لإمىىىام الحجىىىة عليىىى السىىىالم و ىىىد اكىىىد
واشىىار الىىا ذلىىا روايىىا ك يىىرة صىىدر مىىن ا ىىل البي ى
علىىيهم السىىالم و ىىو ظهىىور كىىذابين ودجىىالين بىىل ظهىىور
االمام عليى السىالمي الغايىة مىن ذلىا ىو التعتىيم علىا الخىط
المقىىدس الشىىىريف الحقيقىىي الممهىىىد لإمىىام المعصىىىوم عليىىى
السىىالم او لالنتقىىاص مىىن الخىىط المقىىدس لإمىىام المعصىىوم
عليىىى السىىىالم ومىىىن شخصىىىيت المقدسىىىة ودعوتىىى المقدسىىىة
فتنتحىىىل تلىىىا الىىىدعوا صىىى ا الىىىدعوة المباركىىىة وصىىى ا
ا ىىد ا وتنسىىب ذلىىا الىىا ىىمالح المىىدعين للنيىىل مىىن دعىىوة
الحىىق وصىىاحبها المبىىارا اال ىىدس ارواحنىىا فىىداهي والبىىد مىىن
تصىىىدي السىىىا رين بىىىنهج الحىىىق للىىىدفاع عىىىن الحىىىق وابطىىىال
دعىىىو المىىىدعيني فالهىىىدف ىىىو ابطىىىال الىىىدعوا الكاذبىىىة
والقضاح عليها بل واست صالها من المجتمىع واعطىاح االدلىة
الشرعية واالخال ية والعلمية بعدم احقيتها واالك ىر مىن ىذا
يجب استخدام جميع الوسا ل حتا لو كانى مخىالف للعىرف
8

او انهىىىا مسىىىتهجنة فىىىي نظىىىر العىىىرف فيمىىىا لىىىو انحصىىىر
المواجهة معها بىذلا رجىل افشىالها والقضىاح عليهىاي فىالمهم
و القضاح عليها الن بقا ها واسىتحكامها يولىد م سىدة كبيىرة
علىىا المجتمىىىع وعلىىىا الحيىىىاة وعلىىا الىىىدين وعلىىىا القىىىانون
وعلا االنسانية فيكون استخدام تلا االساليب والتىي نسىميها
لىىىىو صىىىى التعبيىىىىر بأنهىىىىا يىىىىر اخال يىىىىة عرفىىىىا لضىىىىرورة
اسىىتخدامها كسىىال بالمواجهىىة لحسىىم المعركىىة مىىع الخصىىم
والقضاح التام علا الدعوة الباطلىة بىل يصىب واجبىا شىرعيا
واخال يا استخدام ذلا االسلوب والتخلي عىن ىذه االسىاليب
و خذالن للحق والضمير واالنسانية وللمجتمع.
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وانكالو هُا في ايىر:
االير االول :اتراهيى عهيه انطالو وانًىاجهح.
من ابىرا يم عليى السىىالم واجى ضىىية و ىىي اسىىتحكام عبىىادة
وم لألصىنام وارو ىان فىأراد تن يطىر تسىلوب المواجهىة
االسىىىىت زازية للخصىىىىم بطريىىىىق يجىىىىر الخصىىىىم الىىىىا سىىىىاحة
المعركة وحصره في زاوية ضيقة لكىي يكىون فىي وضىع ال
يمكنىى الخىىالص والخىىروج منىى ي بىىل ويجعلىى عىىاجزا عىىن
اعطاح مبررا إل ناع وم بالبقاح علىا مىا يعتقىدون بى مىن
انحىىراف وضىىالل فنسىىب ابىىرا يم علي ى السىىالم الشىىرا الىىا
ن سى علمىا انى يىدعوا الىا التوحيىد الخىالص فكانى مبا لتى
ومناظرتى طرحى بارسىىلوب المىىذكور كمىىا جىىاح فىىي كتىىاب
ع المجيد:
قال تعالى { :فَهًََّب جٍََّ عَهَُْهِ انهَُّْمُ زَؤَي كَىْكَبًب قَبلَ هَـرَا زَبٍِّ فَهًََّب ؤَفَـمَ
قَبلَ ال ؤُحِبُّ اِفِهِني فَهًََّب زَؤَي انْقًََسَ بَبشِغًب قَبلَ هَـرَا زَبٍِّ فَهًََّب ؤَفَمَ قَبلَ نَئٍِ
نَّىْ َهْدٍَِِ زَبٍِّ ألكُى ٍََّ يٍَِ انْقَىْوِ انضَّبنِّني * فَهًََّب زَؤَي انشًَّْسَ بَبشِغَتً قَبلَ
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هَـرَا زَبٍِّ هَـرَآ ؤَكْبَسُ فَهًََّب ؤَفَهَجْ قَبلَ ََب قَىْوِ إٍَِِّ بَسٌِءٌ يًَِّّب حُشْسِكُىٌ * إٍَِِّ
وَجَّهْ ـجُ وَجْهِ ـٍَ نِهَّ ـرٌِ فَطَ ـسَ انمَّ ـًَبوَاثِ وَاألَزََْ حًَُِوًــب وَيَــب ؤَ َ ـبْ يِ ـٍَ
انًُْشْسِكِني} ارنعام.67-67
اننىىىا نجىىىد فىىىي ىىىذه اآليىىىا الكريمىىىة التعبيىىىر عىىىن تسىىىلوب
اسىىتخدم مبىىرا يم النبىىي المصىىط ا خليىىل ع علي ى السىىالم
صاحب الديانة الحني ية الىذي يىدعو الىا توحيىد ع وعبادتى
ونبذ عبادة ارصنام وارو اني و ذا اعتقاد بأصىل ابى مىن
تصىىول الىىىدين و ىىو التوحيىىىد ولكنىىى يطىىر اسىىىلوب ادعىىىاح
الشرا الظا ري في ن سى فانى عنىدما رت الكوكىب المنيىر
ىىال ىىذا ربىىي ولمىىا افىىل تخلىىا ورفىىض االعتقىىاد بربوبيىىة
الكوكب وعندما رت القمر باز ا ال ذا ربي وعنىدما افىل
تخلا عن تيضا وعندما رت الشمس تكبر من تلا ىال ىذا
ربىىي ىىذا اكبىىر وعنىىدما افل ى تخلىىا عىىن الشىىرا بىىا الىىذي
اظهره امام القوم في ن س فخاطبهمي فقىال يىا ىوم انىي بىر
مما تشركون تي ان استدل بادعاح الشىرا ظىا را للوصىول
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الىىىا بىىىو الحىىىق الىىىوا عي و ىىىو عبوديىىىة ع تعىىىالا ومىىىن
المعلىىىىوم تن الشىىىىرا ىىىىو مىىىىن تعظىىىىم الكبىىىىا ر وال يمكىىىىن
للمعصىىوم وا عىىا تن يرتكب ى ولكىىن ابىىرا يم اسىىتخدم اسىىلوبا
للوصىىىول الىىىا ا بىىىا الحىىىق وبهىىىذا نسىىىتظهر تن اسىىىتخدام
الشىىرا الىىذي ىىو تعظ ىم الىىذنوب ىىو جىىا ز لتحقىىق الهىىدف
اركبر.
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االير انثاَي :اتراهيى ويىاجهح انًذعيٍ
اراد ابرا يم علي السالم حصىر الخصىم فىي موضىع العجىز
بحيا ال يمكنى الىتخلص والىدفاع عمىا يعتقىد بى و ىو عبىادة
االصنام فخرج ذا يوم الا االصىنام بعىدما فر ى المدينىة
من الناس فعمد الا االصىنام فكسىر ا وتىرا كبيىر م وعلىق
ال اس في ر بت وفعىل ذلىا الىا حىين رجىوع القىوم فنظىروا
الا اصىنامهم فوجىدو ا مكسىرة ف ىار

ىا رتهم فبح ىوا عىن

مرتكىىب ىىذا ال عىىل الىىذي ىىو جريمىىة بحىىق ديىىنهم و ىىانونهم
فوجه التهمة الىا ابىرا يم عليى السىالم باعتبىاره المتخلىف
عنهم جاحوا ب بعد التحقيق مع ي سالوه ل ان الىذي كسىر
الهتنىىا فهنىىا جىىاح

مىىرة فعىىل ابىىرا يم علي ى السىىالم بحصىىر

الخصم في الزاوية المغلقة التي يعجىز فيهىا عىن الىدفاع عىن
احقية معتقده وا با

احقية معتقد ابرا يم علي السالم.

فأجاب مبرا يم بجواب الحكيم ال { :قَبلَ بَـمْ فَََهَـهُ كَـبُُِهُىْ هَـرَا
فَبسْ ـإَنُىهُىْ إٌِ كَــبَُىا ًََطِقُــىٌ}ارنبيىىاح76/ي ينطىىق فيجيىىبكم وفىىي
02

الوا ع تن ابرا يم و الذي فعل ال عل ولكنى كىذب متظىا را
في ذا االمر اتا القوم فكذب لكي يحقىق الهىدف اال ىمي تي
انى ىىال لهىىم انكىىم تعبىىدون ىىذه االلهىىة واالل ى البىىد تن يس ىأل
ويجيب ويرزب ويمنع ويعلم مىا يحىدا وبىارولا تن يع ِّلمكىم
من فعل ذا ال عل تن كنى انىا ال اعىل لهىذه الجريمىة بحقكىم
وحق الهتكمي فبهى القىوم وصىاروا عىاجزين عىن الجىوابي
م يدعون الو ية االصىنام ويقدسىونها ويمجىدونها وابىرا يم
علي السالم انتزع القدسية واالمجدية من اذ ان الناس بحق
ذه االحجار التي ال تنطق وال تجيب وال تدفع الضرر عىن
ن سىهاي واصىب القىوم فىي حيىرة كيىف يعبىدون الهىة ال تىدفع
الضىىىرر عىىىن ن سىىىها و ىىىم يرجونهىىىا لىىىدفع الضىىىرر عىىىنهمي
يرجون منها العلم و ي ال تعلم وال تنبا بما يحدا لها ولمىن
يعبد ا وبهذا انتصر ابرا يم علا وم بان استخدم اسىلوب
ارتكىىاب المحىىرم ظىىا را ـىىـ الكىىذب ـىىـ للوصىىول الىىا تحقيىىق
النصر.
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األير انثانس :انًقذيح انًحريح وذحقيق انًالك األهى
المعلىىىوم مىىىن االدلىىىة العقليىىىة فىىىي علىىىم االصىىىول انىىى يجىىىوز
اسىىىتخدام المقدمىىىة المحرمىىىة بىىىل يجىىىب ارتكابهىىىا فىىىي حالىىىة
انحصىىار ا لتحقيىىق المىىالا اال ىىم كمىىا ىىو الم ىىال المعتىىاد
طرح في المباحا االصولية و و:
اذا تعىىرض انسىىان للغىىرب وكىىان انقىىاذ ذلىىا االنسىىان يتطلىىب
المىىرور بىىارض زراعيىىة (للغيىىر) و ىىذا المىىرور يىىمدي الىىا
اتالف الزرعي فمن جهة نعلىم تن انقىاذ الغريىق واجىب ومىن
جهىىة اخىىر يكىىون الىىدخول فىىي ارض الغيىىر مىىن دون اذن
واتالف الزرع و ضية محرمىةي فنجىد ان ال قهىاح يقولىون
بوجوب انقاذ ذلىا الغريىق حتىا وان اسىتلزم االمىر ارتكىاب
تلىىا المقدمىىة المحرمىىة و ىىي المىىرور بتلىىا االرض واتىىالف
الزرع.
مذن مىىن ىىذا نعىىرف تن ى يجىىوز لإنس ىان تن يرتكىىب ضىىية
محرمة شرعا من تجل تحقيق ضية ت ىم بنظىر الشىرع كمىا
فعل مبرا يم عليى السىالم بارتكىاب الشىرا المحىرم وصىوال
ملا متمام الحجة علا وم وم با التوحيد.
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األير انراتع :أهم انثيد عهيهى انطالو ويىاجهح نًُحرفيٍ
في بعىض االمىور والموا ىف يتطلىب وصىف شىخص فاسىق
مىىدع كىىاذب او كشىىف حقيقيىىة دعىىو يسىىتخدم ا ىىل البيىى
بعىىض االل ىىاظ والكلمىىا الىىذي يرا ىىا الىىبعض بأنهىىا مخال ىة
لألخىىالب االسىىالمية وال تليىىق بالمشىىرع االسىىالمي والمعلىىم
الرباني المتم ل بالمعصوم علي السالم فكيف يحق ل الت وه
بأل اظ ير مستسا ةي ولكن ذا االسلوب و ىذه الكلمىا ال
تقىىد بأصىىل ضىىيت وعصىىمت واحقيت ى الشىىرعية بىىل انهىىا
تحقىىىق الهىىىدف االكبىىىر والمىىىالا اال ىىىم و ىىىو كشىىىف حقيقىىىة
المىىىدعين وزي هىىىم وكىىىذبهمي او انىىى يمضىىىي بعىىىض افعىىىال
وتصىىىىىرفا االصىىىىىحاب باسىىىىىتخدام كىىىىىذا اسىىىىىلوب او تن
االصىىىىىحاب المتشىىىىىرعة ي علىىىىىون كىىىىىذا افعىىىىىال لمواجهىىىىىة
المنحىىرفين و ىىذا يكشىىف عىىن مشىىروعية فعلهىىم باعتبىىار م
متشرعةي و ناا بعض الروايىا والشىوا د التىي تحكىي لنىا
ذا االمر سواح كان

بلسان المعصوم او بلسان اصحاب :
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أوال:
عىىىن اميىىىر المىىىممنين عليىىى السىىىالم فىىىي وصىىىف معاويىىىة:
(معاوٌةة اممةا ةً كلبةة اسةتعوتكا الكةالب تي تن اسىىم
معاويىىة اسىىم الكلبىىة التىىي تتعىىاو عليهىىا الكىىالب عنىىىد
طلبهىىىا النكىىىا ي فلمىىىاذا وصىىىف االمىىىام (عليىىى السىىىالم)
معاوية بهذا الوصف واستخدم ذه االل اظ؟ و ل عجىز
سىىيد البلغىىاح عىىن الكلمىىا ؟ الجىىواب تن االمىىام ىىو سىىيد
البلغاح وال يعجز عن استحضار االل ىاظ بىل تن معاويىة
يسىىىتحق التحقيىىىر واالنتقىىىاص والتنكيىىىل والتعييىىىر رنىىى
اعتىىد علىىىا ت ىىىدس مقىىىام الهىىىي وا تصىىىب والبىىىد مىىىن
استخدام ما يليق ب من ال اظ حتا تعلم االمة حق ىدره
وان ىىىذه االل ىىىاظ و ىىىذا االسىىىلوب ال يقىىىد فىىىي اصىىىل
ضية االمام علي السالم من العصمة واالمامة.
ثامٌا:
ال اإلمام الحسىين (عليى السىالم) لعمىرو بىن العىاص( :تمىا
تنى يىا عمىىرو بىن العىاص الشىىانئ اللعىين اربتىري فانمىىا
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تن ى كلىىبي تول تمىىرا امىىا لبغيىىةي ومنىىا ولىىد علىىا
فراش مشىتراي فتحاكمى

فيىا رجىال ىريش مىنهم تبىو

سىى يان بىىن حىىربي والوليىىد بىىن المغيىىرةي وع مىىان بىىن
الحاراي والنضىر بىن الحىارا ابىن كلىدةي والعىاص بىن
وا ل كلهم يزعم تنا ابن ي فغلبهم عليا مىن بىين ىريش
ترمهىىم حسىىباي وتخب ى هم منصىىباي وتعظمهىىم بغيىىة) بحةةار

االموار – العالمة المجلسً ج 44صفحة .08
فنىىر فىىي ىىذه الروايىىة تن اإلمىىام الحسىىين (عليىى السىىالم)
استخدم ال اظىا وكلمىا بحىق عمىرو و ىو بمقامى كمعصىوم
ل تن يترفع عن ذلا ولكن االمىام يعلىم تن ىذه االل ىاظ ىي
المناسبة بحق عمر وال تقد في اصل عصىمت وامامتى بىل
انها توض عمق الجريمة والمجرم الذي

لى عنهىا االمىة

وخطىىىورة ىىىذا الشىىىخص علىىىا االسىىىالم والمسىىىلمين و ىىىذا
االسلوب و اللال ىق بالمقىام فكلمىة بغيىة لهىا معنا ىا بزماننىا
ذا ولو استخدم

بل ظها المتىداول بزماننىا بحىق مىن يشىاب

عمر بالمقام او بال عل فهىو مىممن شىرعا لىورود اسىتخدامها
08

بلسان الحسين علي السالم بل اسىتخدام جميىع االل ىاظ الغيىر
مستسا ة عرفا ما يشبهها ا ل او اك ر منها شأنا فهو جا ز.
ثالثا:
ال ز يىر بىن القىين رضىوان ع تعىالا عليى لشىمر بىن ذي
الجوشن (يا بن البوال علا عقبي مىا ايىاا اخاطىب انمىا
انىىىىى

بهيمىىىىىة) لةةةةةواعج االشةةةةةجاس السةةةةةٌد محسةةةةةس االمةةةةةٌس

صفحة.311
فىىان الوصىىف بىىابن البىىوال علىىا عقبي ى تعييىىر وان الوصىىف
بالبهيمىىة ىىو سىىب والبهيمىىة تشىىمل كىىل الحيوانىىا الحمىىار
وال رس والبقىر والبغىل والكلىب والسىباع بانواعهىا الىا يىر
ذلا و ذا يدل علا تن استخدام ىذه االل ىاظ مىع المسىتحقين
ال يقد بأخالب المممن و و جا ز شرعا.
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األير انخايص :أهم انثيد ويىاجهح أهم انثذع
من ت ل البدع والضالل من تشد العوامىل خطىرا علىا ارمىة
وعلىىا دينهىىا ومىىذ بها ومقدسىىاتها والبىىد مىىن ادراا الخطىىر
ومواجهتى بارسىاليب المال مىة لمنىع تىأ يره او القضىاح عليى
واست صىىال مىىن الن ىىوس والقلىىوب والعقىىول بىىل تن الشىىارع
المقدس يبي استخدام الوسىا ل يىر المستسىا ة مىن االل ىاظ
والكلمىىا و ير ىىا وضىىرورة تعىىدد ا بمىىا يحقىىق المطلىىوب
و ىىو طىىع دابىىر كىىل فتنىىة مضىىلة ضىىالة مظلمىىةي واليىىا مىىا
يشير الا ذلا:
أوال:
فىىي الكىىافي بسىىنده الصىىحي عىىن ابىىي عبىىد ع علي ى السىىالم
ال :ال رسول ع صلا ع علي وال وسىلم اذا رتيىتم
ا ىىل الريىىب والبىىدع مىىن بعىىدي فىىأظهروا البىىراحة مىىنهم
واك روا من سبهم والقول فىيهم والو يعىة وبىا تو م كىي
ال يطمعىىوا (ال يطغىىوا) بال سىىاد فىىي االسىىالم ويحىىذر م
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النىىىاس وال يتعلمىىىوا مىىىن بىىىدعهم يكتىىىب ع لكىىىم بىىىذلا
الحسنا ويرفع لكم الدرجا ).
فنجىد فىىي ىىذه الروايىىة التأكيىىد علىىا الحىىذر وكىىل الحىىذر مىىن
اصىىىحاب البىىىدع وا ىىىل الريىىىب اصىىىحاب الىىىدعوا الكاذبىىىة
المضلة المنحرفة ودرجة تأ ير ا علا الناس .ذا اوال.
و انيىىا ان الروايىىىة رسىىم للمىىىممنين عىىدة طىىىرب لمواجهىىىة
المدعين مممنة شرعا وعدد االساليب واباح استخدامها
بعضىىا او كىىال وبمىىا يحقىىق اجت ىىاا الىىدعوة المىىذكورة و ىىذه
االساليب كاالتي:
( -5تسلوب البراحة منهم).
( -2تسلوب االك ار من سبهم).
( -6القول فيهم).
( -4الو يعة بهم).
( -1بهتانهم).
فىىالبراحة مىىىنهم بىىىالقول وال عىىىل حتىىا ت ىىىرك الذمىىىة مىىىن كىىىل
متعلقاتهم امام ع تعالا و طىع كىل صىلة او سىبب بهىم الن
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الصىىلة بهىىم تمنىىع الرحمىىة و طىىع الصىىلة بهىىم سىىبب لنىىزول
الرحمة والمغ رة االلهية.
وتمىا ارسىىلوب ال ىىاني فهىىو اإلك ىىار مىىن سىىبهم .والسىىب ىىو
معنىىا تعىىم فيشىىمل السىىب والشىىتم والتعييىىر وكىىل كىىالم يىىر
مستساك في حقهمي بأن سهم او بآبا هم تو بأعراضهم او بكىل
مىا يطعىن ويقىد بهىم الن ىىمالح عنىدما يىدعون الحىق و ىىم
ليسىوا مىن ا لى فىان سىبهمي وبكىىل مىا يشىتمل ىىذا الل ىظ مىىن
معانيي و ارسلوب الذي يكىون ك ىيال بىزنتزاع المقىام الىذي
ادعوه من عقول واذ ان و لوب النىاسي بىل وتعىريتهم .وان
تعىىريتهم ا ىىم مىىن االلتىىزام بارسىىلوب االخال ىىي الىىذي ي س ى
لهم المجال بالتعدي والتجىري علىا الحىق واصىحاب الحىق.
بىىىل اننىىىا نسىىىتظهر الوجىىىوب مىىىن صىىىيغة تف ِّعىىىل الدالىىىة علىىىا
الوجوب من ظا ر كلمة (تك روا).
واالسلوب ال الا ىو القىول فىيهم و ىو ذكىر ونسىب بكىل مىا
يليق وما ال يليق اي بما فيهم من عيوب وبما ليس فىيهم مىن
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عيىىىوب حتىىىا يىىىتم االنتقىىىاص والتحقيىىىر والتنكيىىىل وتصىىىغير
الشأن انتصارا للحق.
وتما الو يعة فهو ا تيابهم بكل ما يقد بهم و ىو لىيس بغيبىة
محرمىىىة بىىىل ىىىي مىىىأمور بهىىىا بحىىىق ال اسىىىقين والمنحىىىرفين
والمضلين.
وتم ىا ارسىىلوب ارخيىىر فهىىو بهتىىانهم تي تن تقىىول فىىيهم بمىىا
ش

تي تختلق اروصاف المشينة بحقهىم وبحىق تعراضىهم

وآبىىىىاح م وتمهىىىىاتهم وتبنىىىىا هم وتزواجهىىىىم وتىىىىتهمهم بالزنىىىىا
واللواط وفعل كل محرم رن الروايىة تقىول (كىي ال يطمعىوا
بال ساد في اإلسالم) رنهم م سدون ومنحرفون ومن االسىالم
منهم بخطر كبيري بل التهاون معهىم والتقصىير فىي اسىتخدام
ذلا معهم ىو فسى المجىال لهىم لتىدمير االسىالم ومقدسىات .
فهل استخدام االل اظ والكلما واالوصاف يىر المستسىا ة
معهم وااللتزام باالخالب ا م من تىدمير االسىالم ومقدسىات ؟
فهذا ما ال يقول مممن .اذن اصب واضىحا ان المسىت اد مىن
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ذه الرواية و جىواز اسىتخدام كىل مىا ىو يىر ال ىق بحىق
المنحرفين المدعيني من ال اظ و توصاف.
وان رينة مشىروعية ذلىا العمىل بىل وداللىة الوجىوب عليى
ىىو مىىا ذكىىر فىىي ذيىىل الروايىىة بىىان ع يكتىىب ل ى الحسىىنا
ويرفع ل الىدرجا ي و ىذا مىالا شىديد ومصىلحة بالغىة الىا
درجة تأبا الترخيص فيها.
ثامٌا:
عن ابي حمزة عن ابي جع ر (علي السىالم ىال) ( :لى لى
من بعض اصىحابنا ي تىرون ويقىذفون مىن خىال همي فقىال
لىىي :الكىىف عىىنهم تجمىىل .ىىم ىىال :وع يىىا تبىىا حمىىزة من
الناس كلهم توالد بغايا ما خال شيعتنا).
ف ىي صىىدر ا داللىىة علىىا جىىواز االفتىىراح و ىىو القىىذف علىىا
كرا ة م تشار علي السالم الا اولوية صد الصىدب بىأرادة
الزنىىا مىىن حيىىا اسىىتحالل حق ىوب ار مىىة .وارولويىىة معنا ىىا
تقديم ما و ت م علا المهىمي والكىف تجمىل فىزن حىق ار مىة
وتحقيىىتهم ىىو المىىالا ار ىىم واذا كىىان اسىىلوب القىىذف بالزنىىا
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لهىىمالح لتحقيىىق الهىىدف اال ىىم جىىاز واصىىب مشىىروعا .ىىذا
من جانبي ومن جانب اخر ان االمىام اعطىا كليىة و ىي تن
كىىل النىىاس اوالد بغايىىا باسىىت ناح شىىيعة ا ىىل البي ى الحقيقىىين
السا رين علا نهجهم وليس كل مىن ادعىا التشىيع والىوالح.
وان المىىدعين ىىم ممىىن يىىدعي التشىىيع والىىوالح ال ىىل البي ى
عليهم السالم وتلبسىوا بلبىاس الحىق .فهىم اخطىر علىا الىدين
والمىىىذ ب مىىىن المخىىىال ين لنىىىا .وبادعىىىا هم ىىىذا بغيىىىر حىىىق
يكونىىىون بىىىال شىىىا مىىىن ابنىىىاح البغايىىىا فيكىىىون مىىىن الواجىىىب
فضىىىحهم وبيىىىان حقيقىىىتهم للنىىىاس مىىىن خىىىالل وصىىى هم بكىىىل
االوصىىاف المشىىينة التىىي تكشىىف حقيقىىتهم ومعىىدنهم الخبيىىا
وسىىوح سىىريرتهم و ىىب مىىراد م بىىل وفضىىاعة مىىدعا م ليىىتم
تجريد م ممىا يىدعون وانقىاذ النىاس مىن فتنىتهم وانحىرافهم.
وان ما يدعون

و اعظم واكبر ممىا يوصى ون بى مىن ابنىاح

بغايا او زناة او لواط او ير ذلا.
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األير انطادش :أهم انثيد وأضهىب انرعيير في انًطرحقيٍ
ال اميىر المىممنين عليى السىالم لخالىد بىن الوليىد عنىدما ىم
خالىىد بتن يىىذ امىىر مىىن الخلي ىىة االول باالمىىام اميىىر المىىممنين
وكشف االمام امىره فقىال لى  :يىا ابىن اللخنىاح او انى تعىرف
الحق من الباطل وم لا يحمل م لي اسيرا

(بحةار االمةوار ج 92

باب احتجاج امٌر المؤممٌس صفحة . 1
ول ىىظ اللخنىىاح معنىىاه ال ىىرج ذو الرا حىىة الكريهىىة مىىن ك ىىرة
منازلىىة الرجىىال عليهىىا وان ىىذا الل ىىظ ىىد صىىدر مىىن اميىىر
المممنين وسيد البلغاح والمتكلمين وال تعجزه االل اظ مىن ان
يترفىع عىن ذكىر تخب هىا ولكنى اسىتخدمها كأسىلوب لمواجهىىة
متعد و متجر علا مقام رفيع ال ين ع مع اال ذلا .بل ىو
اسىىلوب صىىدر مىىن معصىىوم و مشىىرع و ىىو سىىال لجميىىع
المىىممنين لمواجهىىة المىىدعين المنحىىرفين و ال يقىىد بأصىىل
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ضية االمام وعصمت فهو يصل فىي كىل مقىام وكىل زمىان
لم ل ذا.
ذكر في نهج البال ة لإمام امير المىممنين عليى السىالم فىي
رسالة وجهها اإلمام ملا عبد ع بن يس ىال(( :تمىا بعىد يىا
ابىىن الحا ىىا يىىا عىىاض تيىىر تبي ى ي فىىوع منىىي كن ى رر تن
بعدا من ذا االمر الذي لم يجعلا ع ل ت ال وال جعل لا
في نصيبا.))...
فاإلمام استخدم اسىلوب التعييىر بىذكر ل ىظ الحا ىا و ىو تمىر
شىىا ع عنىىد العىىرب بىىأن الحا ىىا ال يسىىتحق المقامىىا العاليىىة
والمكانا الرفيعة فهو ت ل شأنا واعتبارا وال يليىق بى ذلىا.
ووصىىف ابىىن ىىيس بهىىذا الوصىىف رن ى لىىيس نىىاا وصىىف
تليق من ذا بحقى وكىذلا تل ىظ بل ىظ شىنيع و ىو (يىا عىاض
تير تبي ) فهو كاف في تحقير وبيان ىدره للنىاس رنى ادعىا
ما لىيس لى  .ومىن ىذا نسىت يد جىواز اسىتخدام ىذا االسىلوب
من تعيير ومن ال اظ فاحشة بحىق مىن يسىتحقها ولىيس فيهىا
ىىىد فىىىي اعتبىىىار و اخىىىالب المىىىممن الالفىىىظ الن المىىىممن
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الشىىرعي لهىىا ىىو اسىىتخدامها مىىن بىىل المعصىىوم الىىذي ىىو
مشرع و ادف ومعلم.

األير انطاتع :أضهىب انطة في انقرآٌ
قال تعالى { :يَثَمُ انَّرٍََِ حًُِّهُىا انخَّىْزَاةَ ثُـىَّ نَـىْ َمًِْهُىهَـب كًََثَـمِ انْمًَِـبزِ
َمًِْمُ ؤَسْوَبزًا بِئْسَ يَثَمُ انْقَىْوِ انَّرٍََِ كَ رَّبُىا بِأََبثِ انهَّهِ وَانهَّهُ الَ َهْدٌِ انْقَىْ وَ
انظَّبنًِِني} الجمعة .1
فأن ع تعالا وصف صن ا من النىاس بالحمىار و ىم العلمىاح
الىىذين ال يعملىىون بعلمهىىم لنصىىرة الحىىق بىىل لنصىىرة ان سىىهم
وتحقيىىق مصىىالحهم الشخصىىية .و ىىىذا الل ىىظ فىىي القىىىرآن ال
يقد في بال ة القرآن و اعجاز القرآن و جمالية القىرآن بىل
وليس في مخال ة شىرعية بىل ان ورود ىا فىي القىرآن الىذي
و كتىاب ع و ىو خيىر المتكلمىين يىدل علىا مشىروعيتها و
جواز العمل بها.
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وقال تعالى { :وَنَىْ شِئًَْب نَسَفًَََْبهُ بِهَب وَنَـكًَِّهُ ؤَ خْهَدَ إِنًَ األَزَِْ وَاحَّبَعَ هَىَا هُ
فًََثَهُهُ كًََثَمِ انْكَهْبِ إٌِ حَمًِْمْ عَهَُْهِ َهْهَثْ ؤَوْ حَخْسُكْهُ َهْهَث ذَّنِكَ يَثَمُ انْقَىْوِ
انَّرٍََِ كَرَّبُىاْ بِأََبحًَِب فَبقْصُصِ انْقَصَصَ نَََهَّهُىْ َخَوَكَّسُوٌ} االعراف .567
وفىىي ىىذه اآليىىة وصىىف اخىىر لنىىوع مىىن النىىاس و ىىم العلمىىاح
الذين يستخدمون علمهم لمحاربىة الحىق كىبلعم ابىن بىاعوراح
الىىذي رز ى ع علمىىا فاسىىتخدم ضىىد موسىىا علي ى السىىالم
فهل استخدام ل ظ الكلب يقىد فىي القىرآن؟ الي فزنى ال يقىد
بىىذلا بىىل نجىىد في ى داللىىة واضىىحة السىىتخدام ىىذا الل ىىظ ومىىا
يما لىى فىىي حىىق بعىىض النىىاس و ال يقىىد فىىي اصىىل تحقيىىة
ضيتهم.
وقال تعالى{ :عُخُمٍّ بََْدَ ذَنِكَ شََُِى} القلم .56
و (عتل) تي ليظ و (الىزنيم) تي المولىود مىن طريىق الزنىا
اي (النغىىل) كمىىا يعبىىر عن ى اليىىوم و ىىو الوليىىد بىىن المغيىىرةي
ادعاه ابوه بعد ماني عشرة سنة .ال ابن عبىاس ال نعلىم ان
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ع وصف احدا بما وص ب من العيوب فألحق ب عىارا ال
ي ار تبدا.
اذن كذا اوصاف بحق المستحقين من الصاب عار او يىره
مممن شرعا لوروده في القرآن.

األير انثايٍ :انعهًاء ووجىب انرصذي ألهم انثذع
اوال :في مصبا ال قا ة للسيد الخو ي ج 5ص 442ال:
ا ول د دل الروايا

المتظافرة علا جواز سب ا ل

البدع في الدين ووجوب البراحة منهم واتهامهم.
نىر ان السىيد الخىو ي يسىتدل علىا جىواز السىب الىىذي
و معنا اعم فيشىمل السىب والشىتم والتعييىر وكىل ل ىظ
فىىىىاحش بحىىىىق المبىىىىدع فىىىىي الىىىىدين ل بىىىىو الروايىىىىا
مممن شرعي اخر يزيدنا اطم نانىا
المتظافرة لدي و ذا ِّ
بجواز السب ر ل البدع.
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ثامٌةةةةا :منهىىىىاج ال قا ىىىىة للسىىىىيد

صىىىىادب الروحىىىىاني ج5

ص 686ال:
(اذ يدل علا جواز سب المتجا ر بال سق في الجملىة مىا دل
مىىن النصىىوص علىىا ان ال اسىىق اذا تجىىا ر ب سىىق ال حرمىىة
ل ).
اي ان االنسىىان اذا ب ى بالىىدليل الشىىرعي واالخال ىىي فسىىق
وتجىىا ره بال سىىىق فىىال حرمىىىة لىى فىىىي الشىىرع ويجىىىب سىىىب
وطعنى والقىىد في ى والتشىىهير بى لمنىىع ضىىرره علىىا الىىدين
والمممنين.

انثًرج:
بعد تن عرفنا ما ذكر من موارد متعىددة وبمىا اشىتمل عليى
مىىن اسىىاليب متعىىددة تىىوحي الينىىا بوجىىود ضىىية مهمىىة بىىل
خطيىىىرة جىىىدا تصىىىىل خطورتهىىىا الىىىا حىىىىد تن تهىىىدد الىىىىدين
والمقدسىىا و تىىمدي الىىا انحىىراف النىىاس و االفسىىاد بالىىدين
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وتغيير معالم و وابت وضىرورات وتبىديل سىنن  .و بسىبب
خطىورة ىذه القضىية وحجمهىا وتأ ير ىاي ال يمكىن التهىىاون
والتهىادن والمسىاومة والسىكو عنهىا بىل يلىزم التصىدي لهىا
بكل الوسا ل حتا لو تطلب

المواجهة استخدام اساليب فيهىا

تنىىىازل عىىىن بعىىىض المبىىىاد الشىىىرعية او االخال يىىىة ولكىىىن
بواسىىطتها يمكىىن الحىىد مىىن تىىأ ير ىىذه القضىىية ان لىىم يكىىن
القضاح عليها واست صالها.
فوجىىىدنا ىىىذه االسىىىاليب مشىىىروعة فىىىي الىىىدين وجىىىا زة فىىىي
االسىىالم رننىىا وجىىدنا ا واردة فىىي القىىرآن وفىىي سىىيرة ا ىىل
البي او بت بالعقل .بل وجدنا اك ر من ذا و ىو اسىتخدام
تساليب تفظع وابشع واخبا و تردت وممىا ال يتصىوره العقىل
بحق المممني لكىن جىاز اسىتخدام بحىق المىدعي اذا ادركنىا
خطورت البالغة علا االسالم .ولدفع الضىرر والخطىر جىاز
استخدام ير المتصىور و يىر الال ىق مىن االل ىاظ والتعىابير
ير المستسا ة عرفا وشرعا.
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( تذعح جذيذج يٍ طراز جذيذ
من ضية االمام المهدي علي السىالم ىي القضىية المركزيىة
فىىي الىىدين و ىىد عمىىل االنبيىىاح والرسىىل صىىلوا ع علىىيهم
للتمهيد لها وبذل ا ل البي جىل و ىتهم وجهىد م للتمهيىد لهىا
بتىرويض االمىة لالسىتعداد لتقبىل فكىرة ىذه القضىية و ا ىد ا
الموعىىىود عليىىى السىىىالم بىىىل وحىىىذروا مىىىن اصىىىحاب البىىىدع
الضىالين المضىلين المنحىرفين الىذين يريىدون النيىل مىن ىذه
القضىىية المقدسىىة و ا ىىد ا القىىديس المبىىارا فأشىىاروا الىىا
ظهور دجىالين كىذابين بىل الظهىور الميمىون يرتىدون لبىاس
الىىدين ويتجلببىىون بجلبىىاب المتقىىين ظىىا ر م ديىىن وبىىاطنهم
ضىىىالل مبىىىين يضىىىلون النىىىاس ويخىىىدعو م ويبعىىىدو م عىىىن
الىىىىىدين الحىىىىىق والصىىىىىراط المسىىىىىتقيم وعىىىىىن نصىىىىىرة امىىىىىام
المستضع ين ىا م ال

ولىي رب العىالمين فهىم يضىربون

الىىىدين فىىىي الصىىىميم ويوجهىىىون سىىىهامهم الىىىا صىىىدر ولىىىي
المىىىىممنين المهىىىىدي الموعىىىىود عليىىىى السىىىىالم وعلىىىىا آبا ىىىى
الطا رين واالمام ومن ضرورا الدين و ىمالح المىدعين
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يسخرون كل ما لديهم للطعن والقد والنيل من ذه القضية
المقدسىىىة وبالنتيجىىىة اصىىىبح

ىىىذه البدعىىىة و ىىىذه القضىىىية

خطيىىىرة جىىىدا بىىىل يلىىىزم بىىىذل كىىىل الوسىىىا ل للتصىىىدي لهىىىا
ومواجهتهىىىىا وال يجىىىىوز التخىىىىاذل عنهىىىىا والمسىىىىاومة فيهىىىىا
لخطورتها البالغة علا العقيدة و وابتها وا ار ا السىي ة علىا
االسىىالم والمسىىلمين فمىىع ادراا ىىذه الخطىىورة ىىل يصىىب
اسىتخدام اسىىاليب اللعىىن والسىىب والبهتىىان والو يعىىة اعظىىم
منهىا ويحىىرم اسىتخدام ويلىىزم الترفىع عنى ؟ ام ان كىل شىىئ
يهون استخدام بقبالها رنها اعظم واخطىر منى ؟ بىل يصىب
واجبا استخدام كل شئ وان كان ير مقبول و ير مستسىاك
عرفا .و ما يهون الخطب اننا وجدنا الموارد الشىرعية التىي
تممن استخدام ذلا من آيا وروايا

وسيرة و ير ىا ممىا

ذكىىر فىىي المىىوارد المتقدمىىة .فهىىل نالىىا اعظىىم ممىىن يجعىىل
نس

و الضرورة االولا في الدين والتىي اليمكىن تجا لهىا

بأعتبار ان مرسىل مىن االمىامي ويجعىل ضىية االمىام انويىة
بالنسبة الىا ضىيت ؟ و ىو الىدجال ال اسىق الم تىري المىدعي
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العصىىمة والتسىىديد االلهىىي (تحمىىد اسىىماعيل كىىاطع) .فكيىىف
يمكىىن مواجهت ى ؟ واذا عجىىز المواجهىىة العلميىىة االخال يىىة
في كشف دجل للناس وانحصر االمر في استخدام االسلوب
الالتخال ىىىىىي واسىىىىىتعمال االل ىىىىىاظ يىىىىىر المقبولىىىىىة و يىىىىىر
المستسا ة فمىا العمىل؟ و ىذه ىي الك يلىة بجىره الىا منصىة
االعتراف بالدجل والكذب واالفتراح والتخلي عىن العصىمة.
فهىىىل لعا ىىىل يقىىىول ان ىىىذا االسىىىلوب يىىىر شىىىرعي و يىىىر
اخال ىىي؟ فمىىا دام يحقىىق النصىىر واالنتصىىار واحقىىاب الحىىق
وفض الباطل اللعين فالعقل يحكم بل الشرع بمشروعيت .
فها و دجال البصرة اللعين المتعدي علىا ا ىدس المقدسىا
المىىدعي العصىىمة واالمامىىة بغيىىر دليىىل ىىد ن ىىد كىىل طريىىق
علمىىىي وفكىىىري واخال ىىىي فىىىي مواجهتىىى وانحصىىىر االمىىىر
بىالطريق االخىر يىر المستسىىاك عرفىا و ىو الك يىل ب ضىىح
وكشف حقيقت للناسي فهل لعا ل تن يرفض ذلا او متشرع
يحرم ذلا مع وجود الدليل علا جوازه؟
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انطيذ انحطُي وذىضيح أضانية انًىاجهح
لقد اوض السيد الحسني دام ظل المنهج القويم السىليم الىذي
يضىىىمن االنتصىىىار علىىىا الخصىىىم والقضىىىاح علىىىا دعوتىىىى
المضىىلة الضىىىالة والبدعىىة الجديىىىدة (تحمىىد اسىىىماعيل كىىىاطع
المدعي اليماني المعصوم) حيا تكد دام ظل علا ضىرورة
تعدد االساليب لمواجهة الخصم من خالل است زازه وجىره
الا سىاحة النىزال بىل واجبىاره الىا مواضىع يخشىا الىدخول
فيهىىىا او التصىىىري عنهىىىاي واظهىىىار التنىىىا ض فىىىي موا ىىى
وكالم  .وتكد تيضا بأن الناصر للحىق من لىم يكىن لى القىدرة
علا تغيير االسلوب وبما يناسب المنازلة مىع الخصىم فلىيس
مىىىن الصىىىحي الو ىىىوف كحجىىىر ع ىىىرة وعقبىىىة فىىىي طريىىىق
االنصار االخيار وتوجيى النقىد واالنتقىاد لهىم واشىغالهم عىن
المواجهة الحقيقية مع الخصم.
وحذر في موضع اخر من الحسد والبغضاح الذي يتمنا في
الشىىىخص االنكسىىىار و الهزيمىىىة رخيىىى فىىىي النىىىزال ال كىىىري
العلمي المقدس.
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وتكد علا ضرورة الت ق ب ق الخصم مىع مالحظىة التهافى
والتنىىىا ض فىىىي كالمىىى سىىىواح كىىىان فقىىى الخصىىىم العلىىىم او
االخالب او اسلوب المغالطا

او السب والشتم ممىا تتطلبى

المواجهىة مىن مغالطىىا وايهىامي وكىذلا اكىىد علىا ضىىرورة
االطىىالع علىىا افكىىاره ونظريات ى حتىىا يمكىىن الع ىىور علىىا
ال جىىوا والتنا ضىىا التىىي مىىن خاللهىىا يمكىىن ايقاعىى فىىي
الهزيمة و اإلدبار.

األير تانًعروف وانُهي عٍ انًُكر ضالح رو
حذيٍ
من ارمر بىالمعروف والنهىي عىن المنكىر ىو مىن الواجبىا
المهمة التي تح ظ بهىا الشىريعة وتىممن بهىا االمىة .وال اسىق
مىىىن ا ىىىل البىىىدع و ىىىو مىىىن اخطىىىر المنكىىىرا التىىىي يجىىىب
انكار ا بشتا الوسا ل وفي ذا المقام يوجىد خلىط يسىتخدم
ىىمالح المىىدعين لتحقيىىق ا ىىدافهم فيجعلىىون مىىن المعىىروف
منكىىرا والمنكىىر معروفىىاي يجعلىىون اصىىحاب الحىىق ىىم ا ىىل
27

المنكر ويجب ت سيقهم والنيل منهم واالك ار من سبهم وا ىل
الباطل م ا ل الحق الذي يجىب تقديسىهم وتبجىيلهم والىدفاع
عىىنهم .فيصىىب عنىىد م السىىب والشىىتم واالعتىىداح علىىا ا ىىل
الحق وبهتىانهم والو يعىة فىيهم مىن الواجبىا الشىرعية ومىن
االسىىاليب المممنىىة شىىرعاي وا ىىل الحىىق يلتزمىىون بىىارخالب
ويعتبىرون اسىلوب الخصىىم الموجى ضىىد م باطىل وال مبىىرر
شىىرعي لى و ال يمكىىن اسىىتخدام  .و ىىذا صىىور لعىىدم الت ق ى
فىىي الىىدين .لكننىىا نىىر القىىرآن والسىىنة ملىىيح بالشىىوا د علىىا
امكانية استخدام ذلا االسلوب .علمىا تن اعتقادنىا ابى بأننىا
علا الحقي فهذا يبرر لنا استخدام اساليبهم للدفاع عن الحق
حتا لو لم نجد المبرر الشىرعيي فىان ىذا االسىلوب لىو كنىا
نعتبىره معصىية فىان المعصىية فىي طريىق الىدفاع عىن الحىىق
مغ ىىىىىورةي وان الطاعىىىىىة مىىىىىنهم باالمت ىىىىىال ل ىىىىىرض االمىىىىىر
بالمعروف والنهي عن المنكر لمواجهة من يعتبرونى بىاطال
فاسقا مبدعا فىي الىدين فىي الىدفاع عىن ت ىل الباطىل ال تقبىل.
وبهذا يكون اسىتخدامنا لهىذه االسىاليب ضىد احمىد بىن كىاطع
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لىىو كانى ذنبىىا فهىىي مغ ىىورة الننىىا نىىدافع عىىن الحىىق ال اب ى
لدينا.

انًىاجهح وذعذد األضانية
طر الخصم في باد االمىر نظرياتى واطروحاتى ال كريىة
والعلميىىة وتحىىد جميىىع الرمىىوز العلميىىة والدينيىىة ولىىم يجب ى
احىىىد وبهىىىذا سىىىجل الحجيىىىة التامىىىة (ظىىىا را) علىىىا الجميىىىع.
فتصىىىىد االخيىىىىار االنصىىىىار بىىىىالنقض لجميىىىىع مىىىىا طرحىىىى
المدعيي بالدليل العلمي وال كري سواح علا صىعيد الموا ىع
االلكترونيىىة او بالتىىأليف والكتابىىة .ولكىىن اسىىلوب المراو ىىة
والخداع والمكىر الىذي يتمتىع بى ابىن كىاطع منىع مىن تحقيىق
االنتصار علي واجباره علىا كشىف حقيقتى ودجلى ومكىره.
بعد ذا تغير االسلوب العلمي الا اسلوب اخر و و اسىلوب
السب والشتم واالسىت زاز والبهتىان والو يعىة الىذي يتصىوره
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بعىىض الجهىىال بأنى محىىرم شىىرعا علمىىا انى اسىىلوب شىىرعي
و د ا بتنا ذلا في مقدمة البحا.

انقرآٌ وانًؤيٍ انشرعي ألضهىب األَصار
ورد

في القرآن الصورة الحقيقية للمنازلة االبرا يميىة مىع

ا ىىىل الباطىىىل والضىىىالل واالنحىىىراف والبىىىدع و ىىىد اسىىىتدرج
ابىىرا يم علي ى السىىالم وم ى الىىا النقطىىة ال اصىىلة بىىين الحىىق
والباطىىىل .بعىىىد تن اسىىىتن ذ لديىىى طىىىرب الهدايىىىة والنصىىى
واالرشىىاد والبيىىان سىىلا طريقىىا اخىىر و ىىو ادعىىاح الشىىرا
الظىىىا ري ليىىىتم مىىىن خاللىىى ا بىىىا بطىىىالن عبىىىادة الكواكىىىب
والشىىىرا بىىىا و بىىىو الحىىىق ناصىىىعا جليىىىا و ىىىو عبىىىادة ع
الواحد االحد.

31

بدت المناظرة االبرا يمية بىأن ( زَؤَي كَىْكَبًب قَبلَ هَــرَا زَبِّـٍ فَهًََّـب
ؤَفَمَ قَبلَ ال ؤُحِبُّ اِفِهِني) م رت بعد ذلا القمىر ( فَهًََّـب زَؤَي انْقًََـسَ
بَبشِغًب قَبلَ هَـرَا زَبٍِّ) لكن تفل تيضا ( فَهًََّب ؤَفَمَ قَبلَ نَئٍِ نَّىْ َهْدٍَِِ زَبٍِّ
ألكُى ٍََّ يٍَِ انْقَىْوِ انضَّبنِّني) .وفىي مرحلىة ال ىة رت الشىمس (فَهًََّـب
زَؤَي انشًَّْسَ بَبشِغَتً قَبلَ هَـرَا زَبٍِّ هَـرَآ ؤَكْبَسُ) لكن (فَهًََّب ؤَفَهَجْ) الت
الىىا القىىوم و ىىال ( َــب قَىْوِ إَِِّــٍ بَ ـسٌِءٌ يًَِّّــب حُشْ ـسِكُىٌ) .ولعىىل احىىدا
يستشىىكل بىأن ىىذا ارمىىر حىىدا إلبىىرا يم لوحىىده ولىىيس تمىىام
الناس حتا ي ب لدي اليقين بن س .
نقول تن ياح النداح رينة بىأن المنىاد
الشرا الذي تظا ر ب

ىم النىاس وال ىاني تن

و لىيس حقيقيىا رنى ينىافي العصىمة
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و ىو معصىىوم عنىىدما حىىاج ومى في بى انى ظىىا ري ولىىيس
حقيقي.
ونسىىت يد مىىن ىىذه المبا لىىة االبرا يميىىة بىىان ابىىرا يم عليىى
السىىالم ادعىىا الشىىرا الىىذي ىىو مىىن اعظىىم الىىذنوب واعظىىم
الكبىىىا ر للوصىىىول الىىىا ىىىدف ا ىىىم و ىىىو تحقيىىىق االنتصىىىار
و زيمىىة الخصىىم إلنقىىاذ الىىدين والنىىاس مىىن فتنتىى وضىىالل
واضىىىالل وبمىىىا تن الشىىىرا ىىىو اعظىىىم الىىىذنوب و ىىىد جىىىاز
اسىتخدام مىن بىل ابىرا يم النبىي الموحىد المشىرع والمىىولا
فأن استخدام ما دون ذلا و مبا وجا ز تن لىم يكىن واجبىا
في بعض المقاما اذا ادركنا خطورة المدعي علا االسالم
والمسلمين كما ىو الحىا ل فىي دعىوة احمىد اسىماعيل كىاطع
اليمىىاني المعصىىوم زورا وبهتانىىا .فاسىىتخدام الزنىىا واللىىواط
والبهتىان والقىد والطعىن والسىب و يىىره وكىل مىا ىو يىىر
مستسىىاك ىىو مبىىا شىىرعا بىىل واجىىب فىىي حىىق ابىىن كىىاطع
للح ىىاظ علىىا دسىىية الضىىرورة االسىىالمية المتم لىىة بقىىا م ال
علي السالم و ضيت المقدسة الذي انتهكها المدعي.
31

قطف انثًار
لقد رتينا بأم تعيننا بعىد االطىالع علىا مىا جىر مىن مبا لىة
بين االنصار االخيار وبين ابن كاطع وكالب ي نر تول مىن
بدت السباب و وتعطىا لن سى المبىرر الشىرعي لسىب السىيد
الحسني باعتباره عدوا لإسىالم  -بىزعم ابىن كىاطع الىدجال-
و ذا يعطينا حق الدفاع عن ان سنا انونا وشرعا تن لىم نقىل
واجبا شرعيا وان في النهاية انزلق الا الهاوية كمىا انزلىق
ىىوم ابىىرا يم عليى السىىالم الىىا الهاويىىة والخسىىران والسىىعير
فتراه بعد استمرار ضربا سهام االنصار االخيىار بارل ىاظ
ير المستسا ة نزل الا المعركىة بن سى و ىو يقىول (تحىرم
علىىىىا تصىىىىحابي الىىىىرد علىىىىيكم رن انىىىىتم كواويىىىىد وكاوليىىىى
وسا طين ويحتاجلكم واحد مى لكم واليىوم اريىد انعىل والىديكم
بس التكولون معصوم العصم خلو ا علىا صى ح ) ! علمىا
تنىىى طلىىىب المبا لىىىة لعىىىدة مىىىرا وحىىىدد المبا لىىىة وحضىىىر
32

االخيىىار الىىا مر ىىد االمىىام الحسىىين واحضىىروا معهىىم حتىىا
اط ىىالهم اسىىتعدادا للمبا لىىة و لكىىن مىىدعي االمامىىة وطالىىب
المبا لىىىىة لىىىىم يحضىىىىر النىىىى ادرا تمامىىىىا انىىىى علىىىىا باطىىىىل
وسيخسىىف ع ب ى االرض ىىو واصىىحاب فىىأخلف المعصىىوم
وعىىده ونكىىا العهىىد الىىذي فرضىى علىىا ن سىى بمبا لىىة مىىن
خال ى  .وممىىا يجىىب االلت ىىا الي ى تن نتيجىة المبا لىىة تن يقىىع
العذاب علا المنكرين للحق والمخال ين لى و ىو يىدعي انى
صىىاحب الحىىق و يىىره ىىو الباطىىل ومىىا تعىىرض لى مىىن بىىل
االنصار االخيار من مبا ال مملىوحة بالتعىدي عليى وعلىا
كرامتىىى كافيىىىة بىىىأن تنىىىزل العىىىذاب علىىىا اصىىىحابنا لىىىو كىىىان
صىاحب حىق .و ىو يصىر دا مىىا بأنى سىـ"يشىور" بكىل مىىن
تنكره واعتىد عليى ولكنى انهىزم ولىم يبا ىل واعتىدي عليى
ولم يظهر تي معجزة مىن معىاجزه التىي كىان يتوعىد النىاس
بهىىا واالعظىىم مىىن ذلىىا ان ى تنىىازل عىىن العصىىمة ونىىزل الىىا
مستو ما سما م بالكاولية والسا طين !
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يكف ذلا عبرة لمىن يعتبىر يىا تتباعى الضىالين؟ ارجعىوا
الم
ِّ
الىىا رشىىدكم وانقىىذوا ان سىىكم مىىن شىىباا الشىىيطان ومىىن فىىتن
الدجال والدجالين بىل فىوا االوان يىوم الي ىع ن ىس ايمانهىا
لم تكن امن

من بل.

ذه حجتنا وما علا الرسول مال البالك المبين.
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اَرصار....اَرصار .....اَرصار
تعلن الدجال بلسان تن نزل ملا مستو الكاوليىة والكواويىد
والسا طين ! وتنازل عن العصمة رن العصمة عنده بعد ذا
ال تعني شي ا رن ما ادعىاه مىن عصىمة ونىزول للعىذاب بعىد
المبا لىىة مىىع المبىىا لين لىىم يحصىىل فهىىو تنىىازل عىىن العصىىمة
ولم "يشور" بكل من تعد علي وطعىن فىي ن سى وعرضى
ولو بواحد وبهذا انته مسرحية اليمىاني الىدجال ابىن كىاطع
وظهر ان سافل ابن سافل وليس رسوال معصوما.
الحمىىد ع الىىذي نصىىر عبىىده واعىىز جنىىده و ىىزم االحىىزاب
وحىىىىده .الحمىىىىد الىىىىذي اعىىىىز االسىىىىالم بسىىىىيوف االخيىىىىار
ارنصار وت ر عىين االمىام باالنتصىار علىا الباطىل و افىر
السيد الحسني دام ظل .
فبارا ع بارنصار االخيار الذين حافظوا علىا العقيىدة مىن
الم ترين والدجالين بارا ع بـ "ابىو ىادي" و "ابىو فلى " و
"الم ىىابر" و "السىىيف القىىاطع" و "العربىىي" و كىىل مىىن سىىا م
بتحقيق النصر.
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والحمد رب العالمين والصالة علىا
فرج ا م ال

وال

وعجىل

الكرعاوي
/ 51ربيع ال اني 5427/ـ
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