يف ظالل املسرية املهدوية
السلسلة االلكرتوىية يف اليصرة احلقيقية
احللقة ()23

جمنع البحريً
بــيــً

مدّعي العصنة وإمجاع املفسريً
بقله
حجة اإلسالو واملسلنني
السيد يوسف احلسيين

مقدمة جلنة البحىث والدراسات
الحمد هلل قبل كل أحد والحمد هلل بعد كل أحد وال إله إال هللا
قبل كل أحد وال إل إال هللا بعد كهل أحهد وال إله إال هللا يبقه
هللا ويفن كل أحد وصل هللا عل رسول أحمهد وعله آله
األطهار الطيبين األبرار.
ا ّ
طلعنههها علههه مطالههها بهههاا البحههه الليهههد الههها ف هههل بههه
سههماحا السههيد يوس ه الحسههين ب هـخصوص مناقشهها أدلّ ها
المههه ّدع ابهههن كهههاط مناقشههها علميههها مو هههوعيا مع هههدة
باألدلههها العلميههها العقليههها والنقليههها وبأسهههلوا سهههلي شهههي
وباسه دالل منطقه م هين ,اسه طاب به الم له إبطهال أدلهها
الم ّدع وكش ال هافت وال ناقض ف أطروحا وفه هللا
الباحه لمها فيه الخيهر والصهعل ولعله مهن أنصهار الحه
والاابين عن بنور العلم والمعرفها ورققه شهفاعا قها م آل
دمحم علي السعم ونصر وخدم ان سمي مليا.
وبعد اطععنها عله بهـحث نسه طي القهول بأنه يصهل الن
يكون الحلقا ( )33من السلسلا االلك رونيا ف الهرد عله
را العالمين والصعة والسهعم
مدع المهدويا والحمد هلل ّ
عل دمحم وآل الطابرين.
جلية الدراسات والبحوث
يف احلوزة العلنية املقدسة  -اليجف االشرف
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بسم هللا الرمحن الرحيم
{ أَوَالَ يَعْلَمُىنَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُىن  وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوىنَ الَ
يَعْلَمُوىنَ الََِِْوواإَ َِّالَ أَمَوواوِإَّ وََِّنْ إُ ومْ َِّالَ يَ ُنُّوىن  فَىَيْ و ل لَّلَ وَِيهَ يَََُُِْووىنَ
الََِِْاإَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُىلُىنَ إَوََا مِهْ عِندِ اللّهِ لِيَشََْرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيالً فَىَيْ ل لَ هُم
مِّمَّا كَََََتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْ ل لَهُمْ مِّمَّا يَِْسَُِىن  }سىرة الَقرة .77- 77

ك علي ِ وآل ِ وغيَ بَ َ
اَللَّ ُه َّم ّإن نَش ُكو إليك فَ ْق َد نبين  ،ص لوا ُ َ
ِ
،ر َر
َولين  ،وَكثْ َر َع ُد ِّون ِوقلّ َ َع َد ِانن وش ّد الف ن بن  ،وَُظ ُ
ِ
ص ِّ عل دمحم وآل وأعن  ،عل ذل ك بَِف ْح
الزم  ،علين  ،فَ َ
ِ
ص ر ُع ِّز َو ُس ل  ِ ،ح
من ك ُ َع ِّجلُ وبِ ُ
ض ّر َُكش ُف َونَ ْ
ك ُُتلِلُن،ر  ،وع،في من َ ِ
س ن،ر ،برمحح ك
ُظ ِه ُر ورمح ِمن َ
ك ُ ْلب ُ
اي اَرحم ِ
ي.
الرامح َ
ََْ ّ
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اإلهداء

إنى انرسول األعظى (صهى هللا عهٍه وآنه وسهّى).
إنى اإلياو انحجة انًُتظر (عهٍهه اناله و وع ّجهم هللا
فرجه انشرٌف).
إنى سًاحة انًرجع انهيًٌُ األعههى آٌهة هللا انعظًهى
انالٍي انصرخً انحالًُ (داو ظهه).
إنههى شههاياا انحههولص انصههاددة وشههاياا انًرجعٍههة
انصاددة.
إنى طهبة انحولص انصاددة انُاطقة.
أهيي هذا انجاي انًتواضع سهال ا انبهايي ععهانى أٌ
ٌجعهه لادا نً فً سفري وأٍَالا ا فً وحشتً وثقه ا
فً يٍزاٌ عًههً ووسهٍهة نهً اسهتح لهه انشهفاعة
عُههي انرسههول وآنههه األطاههاي ٌههوو ا ٌُفههع يههال وا
لُوٌ ،إٌ يلً سًٍع يجٍب.
انًؤنف
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املقدمة:
أكيدا لعس مرار والثبهات عله النصهرة الحقيقيها الصهادقا
لموالنها ومنقههانا صههاحا الطلعهها البهيهها قهها م آل دمحم (علههل
هللا عههال فرل ه الشههري ) ,و حقيقه ها قههوال وفعههع وصههدقا
وعدال,
وال قاما ب الوالا الشرع واألخعق والعلمه  ,ومهن ألهل
حصين الفكر والنفي والقلا بإطاعها هللا عهال  ,وام ثهال
أوامههرف ف ه األمههر بههالمعرو والنه ه عههن المنكههر ,ورف ه
رايا الح وإبراء الاما أمام هللا عال ,
كانهههت بهههاف المشهههاركا فههه حلقهههات (فههه ظهههعل المسهههيرة
المهدويهها /السلسههلا االلك رونيهها فهه النصههرة الحقيقيهها),
حت عنوان (ملم البحرين بهين مه ّدع العصهما وإلمهاب
المفسههرين) ,وب سههديدات موالنهها صههاحا العصههر والقمههان
(علل هللا فرل ) ,و وليهات ورعايا نا ب بالح سهماحا
المرلهه الههدين األعلهه آيهها هللا العظمهه السههيد الصههرخ
الحسن (دام ظل المبارك).
فبعد االطعب عل مها صهدر مهن أحمهد إسهماعيل كهاط ممها
يهههدع (م لفهههات) ولهههدنا أنّهههها فههه الواقههه خهههدب وأوبهههام
وحشو كهعم وماالطهات يهراد منهها خهداب النهاي المسهاكين
وال اريههر بهههم وإدخههال الشههكّ والمكههر والفه ن إله عقههولهم
ونفوسهم.
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كانت باف بعض النقاشات ال سم بها الوقت ف إحدى
صهاريات دعههواف الباطلها باللملهها (ف هع عههن كبرابها) فه
ك ابه (رحلهها موسه (علي ه السههعم) إله ملمه البحههرين)
وال ه اع بربهها مههن أقههوى األدلّ ها عل ه صههد م ه ّدعاف (أنّ ه
وصههه أو سهههفير أو رسهههول ادمهههام المههههد وابنههه وانههه
معصوم وبو اليمان ووو.).....
ولكشهه ال نههاقض فهه أوبههام (أطروحههات) أحمههد الحسههن
مهههه ّدع السههههفارة (أو الوصههههايا أو ادمامهههها أو الرسههههالا),
وكش لهل وخطأف ,وبال ال عدم ماميا م ّدعاف.
وام ثهههاال لقهههول رسهههول هللا (صهههل هللا عليههه وآلههه )( :إاا
ظهرت البدعا ف أم فليظههر العهالم علمه فهإن لهم يفعهل
فعلي لعنا هللا).
ّ
وبعد اليقين ال ام بأنّ باا بو آخر القمهان الها حهار منه
المعصومون (صلوات هللا عليهم ألمعهين) وأنّه قمهن بهدب
و عالت وف ن,
لخلوبها مهن الهدليل
وو ول بطعن باف الدعوى وأمثالهها
ّ
العلم الشرع وح العقله ألنّ الهدليل مههم لنها باع بهار
ال قامنا بالدليل (أينما مهال نميهل)  -بهل ولهدنا العكهي فهأن
الههدليل يظهههر وبنههها وبطعنههها وسههخفها  -فكههان البههد مههن
ال صد لهاف ال علا ودف الف نا الم ر با عليها.
وطرحنهها بعههض المناقشههات بصههورة مبسههطا وبههع كلّهه ,
وبأدلا يفهمها العاما ف ع عن الخاصا ,بأدن درلها مهن
االل فهات والعنايها ,بهل االطههعب وحهدف كها دشهباب الههنفي
بما ش هي من ادحاطا بالمو وب.
7

نسأل هللا عال أن يعفو عنا ويافر لنا قصهيرنا وإسهرافنا
فهه أمرنهها وأن ي قبهههل بههاا القليههل وأن يلعهههل فيهه السهههداد
وال وفي لما في الخير لنا وألبلينا وللم منين والم منات
إنّ سمي مليا.
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آيا علميا ف ال فسير ولوبرة!! ..
قههال المههدع فهه مقدمهها أحههد إصههدارا بعنههوان (رحلههها
موسهه إلههه ملمههه البحههرين) الههها قهههدم لهه احهههد أ باعههه
المدعو (رقا األنصار ):
{(وكههان مههن ألطاف ه عههال أن لعههل لنهها قانونهها نعههر

به

حلل ونميقبم عن المدعين المهقيفين ,والقهانون المشهار
إليهه ي شهههكل مههن حلقهههات ثعثهها أولهههها الوصههيا ,وثانيهههها
العلم ,وثالثها الدعوة إل حاكميا هللا عال )..
ثهههم قهههال( :والسهههيد أحمهههد الحسهههن وصههه ورسهههول ادمهههام
المهد

(علي

السعم) واليمهان الموعهود .)......إله أن قهال:

( فالك اا الا بين أيدينا  -كما بو شأن كل ك به األخهرى-
حلهها امهها بالاهها كش ه
الحسن

(علي

بو ههول عههن كههون السههيد احمههد

السعم) من الراسخين ف العلم الهاين اصهطفابم

هللا وآ ابم الك اا والحكما}.

تعليق (:)1
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إنّ المدع طرل لهاف الدعوى أدلّا ,منها قدر ف ال فسهير,
فيقهههول {بههها بههه آيههها علميههها لديهههدة ي هههعها السهههيد أحمهههد

الحسن أمامكم ........فالك هاا لهوبرة مهن لهوابر آل دمحم
لله سههرا قرآنيهها ا ههطربت فيه عقههول العلمههاء ,وشههرقت
في كلما هم وغربت}.
وفيمها يله مناقشهها لمههورد واحههد مههن دعههاوى (احمههد إسههماعيل
كهاط ) الها يه ّدع العصهما ,مهن خههعل طرحه ل فسهير اييههات
القرآنيا ,بشكل مب دب!
فيقههول{ :ولعههل القههارم المنص ه يههرى بو ههول أنّ بيههان

السيد أحمهد الحسهن مهن القهوة واللهعء بحيه سه ري له
النفي و طمه ن مامها ,فاالسه دالالت ال ه يسهوقها يخ ه
لها العقهل والقلها عله حه ّد سهواء ,يسه و فه بلهوه بهاف
الن يلا الناي بمس ويا هم الم فاو ا}.
خرصههات واألباطيههل
فلههم نلههد محيصهها مههن الههر ّد علهه لههك ال ّ
واالف راءات .فهه مهن البهدب والهدعاوى ال ه إن بقيهت بهع ر ّد
وإبطههال (ال سههم هللا) ,فسههو ه د إل ه ال ههليل وال اريههر
والخداب للكثير من اللهال ,باا مهن لهها .و مهن لهها أخهرى,
ههه د إلههه ال شهههوين واالف هههان عهههن الق هههيا الحقههها ل مهههام
المهههد (علههل هللا فرل )عنههد الكثيههرين ,فيمهها لههو بقيههت لههك
الدعاوى مدة أطول بع ر ّد (م اليقين بأنّها وابنها ومهردودة),
إا يكون (عدم الر ّد) مولبا لعدم االل حا بك ّل دعوى ولو كانت
محقا (للظن بعدم أحقي ها).
ومهههن بنههها ولهههدنا مهههن المفيهههد أن نكشههه بعهههض حقههها لهههك
الههههدعوى ل حصههههين النفههههوي وردعههههها عههههن إ ّبههههاب الهههههوى
والشيطان ,ألن ال عل وال ياب والندامها والحسهرة واللحهيم
01

(ياأيُّها الاين آمنوا قوا أنفسكم وأبليكم نارا وقودبا الناي
والحلارة) ,وللكون عل الح وف الح ف الدنيا وايخرة.
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قىله يف جممع البحرين!! ..
ففههه بدايهههها ك ابهههه وفهههه السههههطر األول منهههه و حههههت عنههههوان
(شخصيات الرحلا) بعد قول عال ( :وإا قال موس لف هاف ال

حقبها * فلمها بلاها
أبرل ح أبلغ ملم البحرين أو أم
ملم بينهما نسيا حو هما فا خا سبيل ف البحهر سهربا *
فلما لاوقا قال لف اف آ نا غهداءنا لقهد لقينها مهن سهفرنا بهاا
نصههبا * قهههال أرأيههت إا أوينههها إلهه الصهههخرة فههإنّ نسهههيت
الحههوت ومهها أنسههاني إال الشههيطان أن أاكههرف وا خهها سههبيل
ف البحر علبا * قال الك ما كنها نبهغ فار هدا عله آثاربمها
قصصها * فولههدا عبههدا ّمههن عبادنها آ ينههاف رحمهها مههن عنههدنا
وعلمناف من لدنا علما * ,)...
قههال{ :فشخصههيا العبههد الصههال  ,أو العههالم ,أو الخ ههر ,أو
ملمه البحههرين ,بقيههت لاههقا مس عصهيا عله أفهههام علمههاء
المسههلمين ,وكههان حريهها بهههم ههرك الخههوض فيههها لمهها لهههم
يكونوا من الهاين خوطبهوا بالك هاا ,فكانهت كلمها هم حلابها
ثقيع أخف حقيقا القصا القرآنيا وشخوصهها ,وملريا هها
وحكم ها.}.....

تعليق (:)2
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لنل فهههت ونلفهههت ايخهههرين بهههل إنّ قهههول المهههدع (أن ملمههه
البحرين بو العبد الصال ) ,يصمد أمهام القهرآن نفسه وينسهلم
مع  ,أم إنّه يخهال صهريح المحكهم؟ كمها يخهال مها نطه به
رالمههها القهههرآن مهههن أبهههل بيهههت النبهههوة (صهههلوات هللا علهههيهم
ألمعين) ,خصوصا والقرآن نفسه يقهول (ياأيُّهها الهاين آمنهوا

أطيعهههوا ّ وأطيعههههوا الرسههههول وأولههه األمههههر مههههنكم فههههإن
نهههاقع م فههه شهههه ء فهههردُّوف إلهههه ّ والرسهههول إن كنهههه م
اّلل واليوم ايخر الك خي ٌر وأحسن أويع)( ,عله
منون ب ّ

فههرض ولهههود نهههقاب) ,وان كانههت الحقيقههها أن المههه ّدع ينهههاقب
القرآن!!!
فلنر أين القرآن من لك االدعهاءات المقيفها؟ وبهل ي وافه مها
قال م الروايات عن أبل البيت (عليهم السعم)؟
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مخالفا القرآن؟؟!

تعليق (:)3
والمخالفا ظهر لليا من خعل النقاط اي يا:
أوال :ما بو مصرل ب ومنصهوص عليه بالك هاا العقيهق الها
ال يأ يهه الباطههل مههن بههين يديهه وال مههن خلفهه  ,إا أنّ اييهها
ص هت بمهها ال يقبههل ال أويههل أو االس ه نباط (فلمهها بلاهها ملم ه
ن ّ
بينهمها) فقوله " :ملمه بينهمهها" النها مههن إ ههافا الصههفا
إلههه الموصهههو وأصهههل بهههين البحهههرين الموصهههو بأنههه
ملمعهمهها ,أ ملم ه مهها بههين البحههرين ,وبههو مكههان ولههيي
شههخص .إ ههافا إل ه أنّ عبههارة "بينهمهها" ههدل عله ال ثنيهها
(وبمهها البحههران) وبههو يخههال مهها ابهها إليه مههن أنّ الكلمهها
د ّل عل شخصيا العبد الصال (المفرد) ,إا لو كهان ملمه
البحههرين العههالم كمهها ي ه ّدع فيكههون اد يههان ب ههمير ال ثنيهها
(بما) قيادة ولاوا (وبو مس حيل بح ّ الحكيم الخبير).
ثانيهها :ولههو قبلنهها ( نه ّهقال) داللهها ملمه البحههرين فه اييهها عل ه
العبد الصهال (كمها ادعه ) لكهان الهك مهن قبيهل و ه اللفهظ
الواحهههههد لمعنيهههههين مخ لفهههههين (العبهههههد الصهههههال والبحهههههرين
المل معين) وبو خع الحكما من (اس خدام االلفاظ ل فهيم
المعان ) فيس حيل.
ثالثا :كالك يم نه حمهل (ملمه
السعم) ,بقرينها قوله عهال
ملم البحرين) فيكون حقّ
حاصهههل وبههه ي حقههه الههههد

البحهرين) عله الخ هر (عليه
(فلمها بلاها ملمه بينهمها) (أ
وصول موس للعالم حصهيل
 ,لكهههن موسههه لهههاوقف (فل ّمههها
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لههههاوقا) ,فيكههههون (والحالهههها بههههاف) لههههاوقف عبثهههه (وبههههو
مس حيل) ,وباا دليل آخر عل عدم صحا الحمل لك.
إان ال يمكن بأ حال من األحوال قبهول داللها ملمه البحهرين
عل شخص العالم.
باف إحدى المخالفات لنص القرآن.
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مخالفا الروايات؟؟!
وقهال{ :وبهد

موسه بهو ملمه البحهرين إان ,فهع يمكههن

أن يكون ملم البحرين مكانا معينا.}...
تعليق (:)5
وبههاف ألله وأو ه فه ال فريه بههين شههخص الخ ههر (علي ه
السعم) ومكان والدف عند ملم البحرين.
فقههد ورد عههن المعصههومين (علههيهم السههعم) روايههات صههريحا
بلعء المقصود مهن ملمه البحهرين وأنّه غيهر الخ هر
و
(علي السعم).
فعن قرارة ,وحمهران ,ودمحم بهن مسهلم ,عهن أبه لعفهر ,وأبه
عبههد هللا (عليهمهها السههعم) قههال{ :انه لمهها كههان مههن أمههر موسه
(عليهه السههعم) الهها كههان ,أعطهه مك ههل (قنبيههل) فيهه حههوت
ممل  ,قيهل له  :بهاا يهدلك عله صهاحبك عنهد عهين عنهد ملمه
البحههههرين ,ال يصههههيا منههههها شهههه ء مي هههها إال حيهههه يقههههال لهههه
الحيوة,}.....
إا قال ادمام (علي السعم) (باا يدلك عله صهاحبك عنهد عهين
عند ملم البحرين) وبو يدل بما يقط الشك ف ادثنينيا بين
صاحا موس (علي السعم) وملم البحرين.
وقول ادمام (علي السعم) (عنهد ملمه البحهرين) وا ه فه
كههون (ملم ه البحههرين) مكههان معينهها ألنّ ادمههام (عليه السههعم)
أ ه بكلمهها (عنههد) وبه ظههر مكهان ,يخ له عههن معنه قوله
(صاحبك) والفر ف البين بيّن.
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فيسهههقط بهههاا االدعهههاء وال سهههبيل للقهههول بههه  ,بهههل بهههو مخهههال
لصري القرآن بشقي  :الصامت والناط .
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اييا ال

دلت عل الخ ر (علي السعم)

قههال{ :ألن موسهه ممهه حن بمسههألا الوصههول إلهه العبههد
الصهال ومعرف ه  ,ولهههاا كههان قهول موسه عنههدما حصههلت
اييا (نسيا حو هما) ال

دل عل العبد الصال (الهك مها

كنا نبغ.})....

تعليق (:)4
إنّ اييهها ال ه دلّ هت موس ه عل ه العبههد الصههال ليسههت نسههيان
الحوت (كما ا ّدع ) ,ولو كان كما قال للاء قهول موسه (عليه
السهعم) (الههك مهها كنها نبهغ) أ اييهها ال ه دل ه عله صههاحب ,
م ر با عل قول (فإن نسيت الحوت ومها أنسهاني إال الشهيطن
أن أاكرف) ولص م ّدعاف ,لكن ليي كالك.
وإنما اييا ال دل ب (و ا خا سبيل ف البحهر علبها) ,إا
إنّهها نلههد القههول (الههك مهها كنهها نب هغ) م ر بهها عليههها ,ولههيي عل ه
القول (نسيا حو هما).
ويع ههد مهها اببنهها إلي ه  ....م ههافا إل ه سههيا اييهها ,والظهههور
العرف واللاو فيها ,قول (علبا) ل شارة إل لك اييا.
ويشهد لما اببنا إلي أنّ المقهدّر مهن (الهك مها كنها نبهغ) ي عله
بهاألقرا ,وبههو (وا خهها سهبيل فه البحههر علبها) ولههيي م علقها
باألبعد (كما ا ّدع ) (لمخالف القواعد اللاويا).
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فيثبههت أنّ اييهها ال ه دلّ هت موس ه عل ه صههاحب ب ه (حيههاة)
الحههوت وا خههااف سههبيع ف ه البحههر (بعههد أن كههان مي هها) ,ولههيي
ملرد نسيان عل الصخرة.
وبههاا دليههل آخههر عل ه ال هافههت بههالفهم ,و ههع إدراك ال ههرابط
بين آيات القران الوا حا ,فأين إدراك للم شاب ؟؟!!

قول { :إن كوٌ هيف يوسى ههو يجًهع انبحهرٌٍ وعيهٍٍعه
ناذا انايف ٌحتاج إنى عيلر ...وإا نكاَت غفهة يوسى عُه
عقيح فً إدياكه في عٍ عصًته.}...

تعليق (:)6
إنّ بد موس (عليه السهعم) لهيي ملمه البحهرين فحسها,
وإنما الشخص الا عند ملم البحهرين ,فيمها لهو حصهلت آيها
حياة الحوت ف الك المكان ,فيكون ملم البحرين حصها فقهط
مههن الهههد ولههيي كههل الهههد  .....ال أن قههول إنّ بدفه معن ه
آخر من ملم البحرين....
ألنّ بههاف الههدعوى نههاقض معنه اييهها المنسهها مههن (ألفاظههها)
الظهههابرة فههه القهههرآن الصهههامت المقرونههها بهههالقرا ن المقاليههها
والحاليا ال اك نفت النص باا من لانا.
ومن لانها آخهر فالهدعوى نهاقض القهرآن النهاط الها يمثلهّ
أبههل بيههت العصههما (سههعم هللا علههيهم) إا وردت روايههات عههنهم
(كما اكر آنفا) ابا إل غير ما ابا إلي المدع .
وعليه ال يص ه ّ مهها ر ّبه الم ه ّدع مههن أنّ بههد موس ه (علي ه
ههييع وصههاحب
السههعم) بههو اات ملم ه البحههرين ,وبال ههال
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بدفهما وا هامهما بالافلها (حاشهابما) مه إنهمها وصهع ملمه
البحرين.

شـبهـة ودفـع

ولههدف شههبها اال هههام بالافلهها عههن موس ه (علي ه السههعم)
نقول:

تعليق (:)7
إنّ الهد الا يطلب موس (عليه السهعم) (عله مها بيّنّهاف),
لم ي حقّ (عل األق ّل ف نظرف) ,إا لم يشهد حياة الحهوت عنهد
ملم البحرين ,فع ي هم بأنّ أغفهل بدفه  ,حيه كهان الهك آيها
(ععما) عل صاحب الا يريد لقاءف.
أ ّما عن ف اف ,وأنّ لهم يل فهت لهالك األمهر فهيمكن القهول إن لهك
صههات موس ه (علي ه السههعم) ,فيكههون الف هه
الععمهها مههن مخ ّ
معاورا فيما لو قلنا أنّ رآبها ولهم يخبهر موسه  ....م هافا إله
الهههك مههها اكر ههه اييههها (مهههن إن الف ههه قهههد نسههه الحهههوت عنهههد
الصههخرة) ,فبال ههال لههم ي حق ه مهها يولهها عل ه موس ه وقُّ ه
اللقاء بالك العالم ف باا المو ,
ال أنًّ لم يل فت إله بلوغه ملمه البحهرين أو غفل ه عنه ....
بداللا رلوع إل نفي المكان عندما علهم ب حقّه اييها (الهك
ما كنا نبغ فار دا عل آثاربما قصصا).
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فيمكن القط بنا بأنّ الهد ليي اات (ملم البحرين) ح ه
ي ح ّم هل موس ه (علي ه السههعم) مس ه وليا عههدم االل فههات إلي ه ,
ومن ثم ي هم بالافلا وال يي .
فهع غفلهها وال ههيي (قبههل حصههول اييهها) مه إنّ موسه بلههغ
ملم ه البحههرين ولههم يل فههت إل ه صههاحب في ه (ف نههدف الشههبها
ومن ثم اال هام بالافلا).

وقولهه { :ألنههك ال

ههي مل قهه دللهها والفههرات (مههثع) إن

بعت أحدبما نهقوال فكيه

هي موسه ويوشه بهن نهون

(عليهمها السهعم) ملمه البحهرين إن كهان بهو ملهرد مكهان
ومل قههه نههههرين؟؟!! وكيههه

غفهههع عهههن إنهمههها وصهههع إلههه

ملم البحرين م أن كليهما معصوم؟!}

تعليق (:)8
بعهد أن أو هحنا كهون الههد لههيي ملمه البحهرين باا ه  ,فههع
يص ال سها ل عهن كيفيها هييع (سهالبا بان فهاء المو هوب)
ألن ال يق ف دا رة البح لموس (علي السعم),
فهههههع غفلههههها فههههه المقهههههام ,وال ملهههههال الس ح هههههار العصهههههما
واالس شهاد بها.
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ف كهون نسهبا ال هيي والافلها لهمها (عليهمها السهعم) والحالهها
باف ربا من ال هلم وال عريض بعصم هم.
وطالما لم يكن بناك يي وال غفلا ,فلنسال لم بهاا ال حامهل
عل األنبياء والمرسلين؟
وأين باا من دعوى كون (من الراسخين ف العلم).
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حقيقة جممع البحرين!!
قول  { :إان ,البد أن يكون مراد موس من ملمه البحهرين
أمرا يمكن أن ي ي وليي ملرد مل ق نههرين ,بهل والبهد
أن كهههون الافلههها عنههه أمهههرا ال يوصههه

صهههاحب ب هههع

اددراك أو السههف  ,والحقيقهها أنهه عههادة أقههل مهها يقههال فهه
إ نسههان يافههل وي لههاوق مل قه نهههرين معههين لههاء فه طلب ه
بأن

عي

اددراك}.

تعليق (:)9
بعد ا ال األمر وانكشها الههد المقصهود ,فهع يكهون بنهاك
الب ّديّا من المراد والهد األخر المدع من ملمه البحهرين...
وال أن بناك حالا للبح عن مبرر للافلا عهن أمهر ال يوصه
صاحب ب ع اددراك والسف  ,إا ال غفلا ف المقام رأسا:
 لعدم وقوف (علي السعم) عل اييا (الععما) الموعهود بههاوب حياة الحوت الميهت (فا خها سهبيل فه البحهر سهربا) عنهد
ملم البحرين ,أوال.
 وألنها (الافلا) مس حيلا بحكم العصما ,ثانيا.33

ََ َ ْ َ ْ َْ
َ ْ َ َ ْ َ َْْ
مجمع البحرين ومرج البحرين
وقال{ :ولي بهين أكثهر مهراد موسه نرله إله مو ه آخهر
فهه القههران اكههر فيهه البحههران وملمعهمهها ولكههن بصههورة
أخرى ربما كون للم دبر أكثهر و هوحا ولهعءا فه مطله
سورة الرحمن (مَرَجَ الََْحْرَيْهِ يَلََْقِيَان * بَيْنَهُمَوا بَورْخَ ل الَ يََْيِيَوان *
فََِأَيِّ آالَء رَبُِِّمَا تَََُِّبَان * يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَان * فََِأَيِّ آالَء
رَبُِِّمَا تَََُِّبَان)}.

تعليق (:)11
يبدو ان أصب ال يم ّيهق بهين (ملمه البحهرين) و (مهر البحهرين)
إا يقول (اكر في البحران وملمعهما).
حي ال نلد ما يشير إل ما اكرف ,إال أن ال يكون عنهدف فهر بهين
(ملم البحرين) و (مهر البحهرين) مه إنّ الفهر ال يخفه عله
ادنسان البسيط ,ف ع عن اللبيا الكيّي:
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فاألول (ملم البحرين) يعن ما وصهلنا إليه سهلفا مهن أنّه يعبّهر
عن مكان ال قاء بحرين (أو نهرين) حقيقيين وبو بحر الماء.
والثان (مر البحرين) وبو بحسا القرينا المح فا ب .
وف المقام آي ان مخ لف ان:
 األول ( :مَرَجَ الََْحْرَ يْهِ يَلََْقِيَان * بَيْنَهُمَا بَرْخَ ل الَ يََْيِيَان).
والمعن بنها كمها نقهل فه حهدي ل مهام الصهاد (عليه السهعم)
فه فسهير بهاف اييهها (مهر البحهرين يل قيههان) أنّه قهال« :وعله
وفاطمهها (عليهم ها السههعم) بحههران عميقههان ال يبا ه أحههدبما عل ه
صاحب ( .يخر منهما الل له والمرلهان) قهال :الحسهن والحسهين
(عليهما السعم).

َ َوإَوََا ِملْو َ
إ فُورَا َ
 الثانياَ ( :و ُإ َى الَوَِي مَو َر َج ا ْل ََحْو َر ْي ِه إَوََا عَو َْ َ
أُجَاجَ).....
ومعنههاف أرسههلهما ف ه ملاريهمهها ,كمهها رسههل الخيههل ف ه المههر ,
فهما يل قيان ,فع يبا المل عله العهاا وال العهاا عله المله ,
بقدرة هللا .والعاا الفرات (شديد العاوبا) ,والمل األلها (شهديد
الملوحا).
وأصههل المهههر الخلهههط ومنههه قولهه عهههال (فههه أمهههر مهههري ) أ
مخ لط.
وبهههاا ي ّ ه إنّ الفههر لههيي فقههط بههين ملم ه البحههرين ومههر
البحههرين فحسهها ,وإنّمهها معن ه مههر البحههرين ف ه اييهها األول ه
يخ ل عن ف الثانيا ,واالثنان مخ لفان عن ملم البحرين.
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وال بههاين بنهها وا ه  ,وبههو يظهههر الافلهها وال هافههت واال ههطراا
ف ناول البديهيات ال ال يافل عنها ح اللابهل بهأمور الهدين,
فما بالك فيمن يدع العصما والرسوخ ف العلم؟!
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اخلامتة
وأخيهههرا نقهههول أيهههن دعهههواف فههه (الرسهههوخ فههه العلهههم)؟ وأيهههن
عصم ؟ وبو القا هل { لهم يصهدر مهن السهيد أحمهد الحسهن (ب)
سوى الحكما ,وك به وخطابا ه شهابد ال يكهاا (ولهو كهان مهن
عند غير لولدوا في اخ عفا كثيرا)}!
وبا نحهن قهد ولهدنا االخه ع وال خهبط وال هافهت واال هطراا
فهه أو هه الوا ههحات .وبعههد أن ولههد االخهه عل واالخهه ع
الكبير والكث ير والا ال يصهدر إال مهن الملنهون لمخالف ه قهول
هللا عال فيم ن كونه مهن عنهد هللا لولهود االخه ع  .إان بهو
مههن سههويعت نفس ه األ ّم هارة بالسههوء والفحشههاء وبههو محههض
اف هراء وكهاا ,اغ هرارا بالهدنيا وركوبها للههوى والشهيطان فهع
عصما وال وصيا وال رسالا.
فه الء اللاين يك بون الك هاا بأيهديهم ويقولهون بهو مهن عنهد
هللا (َِّنَّ اللَهَ الَ يَهْ دِي مَهْ إُىَ مُسْرِفَ كَََاإ).
وبهاا يكون باا المورد وحدف كافيا دثبات كاا دعواف فه انه
عالم أو أعلم أو ا ّدعاءف العصما أو الوصيا أو الرسالا.....
وح ّلههها ا ّمههها لقطههه دابهههر الخهههداب والنفههها والكهههاا واللههههل
وال عل والظعم,
عس أن يكون ف باا اللهد البسيط إحياء ألمر هللا (سهبحان
و عال ) ورسول وأبل بي ه (صهلوات هللا علهيهم ألمعهين) فه
األمر بالمعرو والنه عن المنكر وقول كلما الحه فه قمهن
قل في قا لها.
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