
 (718) العدد/ X  إصدارات أنصار اإلمام املهدي
 

 

 

 الطريق
 ىل الدعوة اليمانيةإ

 

 

 

 تأليف

 رغيف أبوعلي 
 

 

 

 

 



 

 

 

 األوىل الطبعة
 م 1031 -هـ  3414

 
 
 
 
 

 Xأمحد احلسن ملعرفة املزيد حول دعوة السيد 
 :ميكنكم الدخول إىل املوقع التايل 

org.almahdyoon.www 
 

 

 

 

 

 

http://www.almahdyoon.org/


 

 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 الفاطمي اإلهليمفتاح السر  إىلهدي ثواب هذا اجلهد املتواضع أ

 وبوابة العلم  العلوي احليدري

 وخزانة وحي اهلل احملمدي احلسيين

 وصاحب راية النشر يوم الفتح األكرب

ذو العهد  .. والشاهد واملشهود .. واملقام احملمود .. وحامل لواء رسول اهلل يف اليوم املوعود
 من حبل الناس املمدود .. على برية الباري املعبود .. املعهود

 الناس كافة إىلىل وصيه ورسوله إو .. حممد آلموالنا قائم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 املقدمة

شرف اخللق أمجعني أوصل يارب وزد وبارك على سيد الكائنات و احلمد هلل رب العاملني، 
يب القاسم حممد وعلى آل بيته الطاهرين االئمة واملهديني أاملبعوث رمحة للعاملني سيدي وموالي 

 .كثريا    وسلم تسليما  

بقضية ظهور املنقذ ما يسميه بعض الباحثني بالطور املهدوي املتعلق  أوالقضية املهدوية  إن  
املخل ص املنتظر الذي بشرت به مجيع الديانات السماوية وعلى اختالف هذه  أوالعاملي 

وهي قضية املصلح  أال ،مشرتكة فيما بينها وأساسيةجاءت لتطرح حقيقة واحدة  إمناالتسميات 
وهو الذي يظهر  ،وبشر به خرب عنه رسول اهلل أالذي  األخرييف الزمن  يأيتالعاملي الذي 

وبشرت به كل الديانات ، الدين على حمجته البيضاء كما كان على عهد جده رسول اهلل 
الديانات السماوية   أن  وهي  ؛جاء هبذه الكيفية املشرتكة لعلة واحدة إمنا األمروهذا  ،السماوية

حتمية  وهذه القضية ة،واحد مشكاةتصدر من  ألهنا ؛كلها من عند اهلل وليس فيها اختالف
 .وحمكمة

َِفيهََلَوَجُدواََْالّلهَََِغْيرََِِعندََِِمنَََْكانََََوَلوََْاْلُقْرآنَََيَ َتَدب َُّرونََََأَفلََ﴿: قال تعاىل يف حمكم كتابه
 .( )﴾َكِثيراَ َاْخِتَلفاَ 

هلي ادخره إوهي وعد  ،اهلل ورسله أنبياءهي بشارة  إمناعقيدة املخلص  ن  إومن هذا املنطلق ف
قيامة  ألهنا ؛يبقى عذر ملعتذر فيه  الناس كافة ليقيم عليهم احلجة الكاملة حىت ال اهلل ليوم جيمع

 .اهلل اليت يظهر فيها دينه احلق على الدين كله ولو كره الكافرون

 األمروبعون اهلل وتسديد من صاحب هذا  فإنناوفيما يتعلق بالقادم من حبثنا يف هذا الكتاب 
ة املصلح املوعود كما ورد يف الكتب السماوية الثالث وصف تفصيلي لشخصي إىلسوف نتطرق 
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ليهتدي به من كتب  الناس إىللتعريفه يف حماولة متواضعة النيب والعرتة الطاهرة من ذريته  وأحاديث
 .أمرهوليضل من يضل يف ذلك وهو على بينة من  أمره،اهلل له اهلداية وهو على بينة من 

فقد  ،لة الظهورأتسليط الضوء على مس دفهاجلهود خملصة هوهذا الكتاب هو حصيلة 
الدعوة اليمانية وتبيان  إىلحول الطريق  األنصار أقالمخطته  الظهور وما بأدبياتاستعان الكاتب 

 ،التدوين التارخيي والعقائدي ملراحل هذه الدعوة املباركة أسلوبوقد اعتمد الباحث  ،احلقة أدلتها
يف اجلانب العقائدي ليكون الطريق  ما سبقه من الباحثني وخصوصا   إليهملا قد توصل  وإضافة
الذي بدأت عالئم ظهوره تلوح  Xزمانه  إلماملكل طالب حق وعنده نصره حقيقية  معبدا  
 .القريب باألفق

 .واحلمد هلل رب العاملني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كيف يعرف صاحب األمر
الذي يعرف به  اإلهليوهي قضية القانون  ،يف هذا الباب قضية مهمة جدا  سوف نتناول 

اهلل سبحانه وتعاىل يف  أسسههذا القانون قد  إن  حيث  ،خليفة اهلل سبحانه وتعاىل يف كل زمان
َِفيَ﴿ :حيث قال تعاىل ،Xدم آيوم خلق فيه  أول ََجاِعٌل َِإنِّي َلِْلَملَِئَكِة َرَبَُّك َقَاَل َوِإْذ

َِبَحْمِدَكَ َُنَسبُِّح ََوَنْحُن َماء َالدِّ ََوَيْسِفُك َِفيَها َيُ ْفِسُد ََمن َِفيَها َأََتْجَعُل َقَاُلوْا ََخِليَفة  اأَلْرِض
َ َتَ ْعَلُموَن َاَل ََما َِإنِّيََأْعَلُم َقَاَل ََلَك َاأَلسََْ#َونُ َقدُِّس َآَدَم ََعَلىََوَعلََّم ََعَرَضُهْم َثُمَّ َُكلََّها َماء

َُكنُتْمََصاِدِقيَنَ َماََ#اْلَملَِئَكِةَفَ َقاَلَأَنِبُئوِنيَبَِأْسَماءََه ُؤالءَِإن ِعْلَمَلََناَِإالََّ قَاُلوْاَُسْبَحاَنَكَالََ
َ َاْلَحِكيُم َِإنََّكَأَنَتَاْلَعِليُم ُهمَبَِأْسَمآئِهََِ#َعلَّْمتَ َنا َأَنِبئ ْ َآَدُم َيَا َبَِأْسَمآِئِهْمَقَاَل َأَنَبَأُهْم َفَ َلمَّا ْم

َُكنُتْمََتْكُتُمونََ َ#َقَاَلَأََلْمََأُقلَلَُّكْمَِإنِّيََأْعَلُمََغْيَبَالسََّماَواِتََواأَلْرِضََوَأْعَلُمََماَتُ ْبُدوَنََوَما
ِإْبِليَسَأََبىََوا  .( )﴾ْسَتْكبَ َرَوََكاَنَِمَنَاْلَكاِفرِينَََوِإْذَقُ ْلَناَلِْلَملَِئَكِةَاْسُجُدوْاَآلَدَمََفَسَجُدوْاَِإالََّ

حيتجون على الناس هبذا القانون الذي حدده اهلل  وأتباعهموالرسل  األنبياءكان   وأيضا  
 .أرضهله يف  خليفةالذي جعل فيه اهلل  األولمنذ اليوم  أمورسبحانه بثالث 

 وإبليس مبحضر املالئكة  أرضهنه خليفته يف أدم و آاهلل نص على  أن  أي  ،(النص: )أوالَ 
 .﴾َوِإْذَقَاَلَرَبَُّكَلِْلَملَِئَكِةَِإنِّيََجاِعٌلَِفيَاأَلْرِضََخِليَفةَ ﴿ :حيث قال تعاىل ،(نه اهلللع)

 ،نآوالقر  واإلجنيلعلم الناس يف زمانه يف الكتب السماوية كالتوراة أأي يكون  ،(العلم: )ثانياَ 
َُكلََّهاَثُمََّ﴿ :حيث قال اهلل تعاىل ،والرسل الذين سبقوه األنبياءومبا جاء به  َوَعلََّمَآَدَمَاأَلْسَماء

َُكنُتْمََصاِدِقينََ  .﴾َعَرَضُهْمََعَلىَاْلَملَِئَكِةَفَ َقاَلَأَنِبُئوِنيَبَِأْسَماءََه ُؤالءَِإن

وبذلك تكون طاعته واجبة أي طاعة  ،(البيعة هلل)أي رايته  ،حاكمية اهلل إىل يدعو: ثالثاَ 
 ؛وهو الذي تكون طاعته طاعة اهلل ومعصيته معصية اهلل ،املنصب من اهلل سبحانه وتعاىل اخلليفة
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ََونَ َفْختَََُسوَّيْ ُتهََُفَِإَذا﴿ :حيث قال تعاىل ،اهلل وترمجان كتبه السماوية ألحكامهو املطبق  ألنه
 .( )﴾َساِجِدينََََلهََُفَ َقُعواََْرُّوِحيَِمنَِفيهَِ

اهلل سبحانه وتعاىل  هوقد سن ،ملعرفة احلجة على اخللق اإلهليالثالثة هي القانون  األموروهذه 
هذه ملثل  أيامناالبشرية يف  أحوجوما  ،(سنة اهلل يف الذين خلوا من قبل ولن جتد لسنة اهلل تبديال  )

حجة اهلل  أنه لكثرة الفنت وادعياء املهدوية ودعوات الضاللة وكثرة من يدعي اإلهليلقانون اهذا 
 .على خلقة من غري الذين نصبهم اهلل سبحانه وتعاىل ومنذ بداية اخللق

 سألوهمعندما  تواترةبرواياهتم امل بيت النبوة  وأهل رسول اهلل  إليه شارأوهذا القانون 
عن هذه   فأجابوا األمر،ومن يدعي هذا  X الوصي أو اإلمام ةالطريق ملعرف عن

 :ورد عنهم  إذ ،التساؤالت

عن احلارث بن  ،عن محاد بن عثمان ،عن حممد بن الوليد ،عن األشعري ،عن حممد العطار
بالسكينةَ: ؟ قال مبا يعرف صاحب هذا األمر: Xقلت أليب عبد اهلل ): قال ،املغرية النضري

 .( )( والوقارَوالعلمَوالوصية

حدثنا محاد، عن : قال ،علي بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرمحن
يعرفَصاحبَ" .....فبما يعرفون ذلك .. ... Xسألت أبا عبد اهلل ): قال األعلى،عبد 
هوَأولىَالناسَبالذينَقبلهَوهوَوصيه،َوعندهَ:َبثلثَخصالَالَتكونَفيَغيرهَاألمرهذاَ

 .( )( "ووصيتهَسلحَرسولَاهللَ

: ، قالاألعلىشعر، عن الغنوي، عن عبد  إسحاق، عن اخلشاب، عن يزيد بن األشعريعن 
ثلثةَمنَالحجةَ: بغري حق؟ قال األمرما احلجة على املدعي هلذا : Xعبد اهلل  أليبقلت )
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َكانَصاحبَهذاَ ويكونََ،أنَيكونَأولىَالناسَبمنَقبله:َاألمرلمَيجتمعنَفيَرجلَإال
 .( )...(ويكونَصاحبَالوصيةَالظاهرةَ،عندهَسلحَرسولَاهللَ

عن أيب  األعلى،عن عبد  ،عن محاد بن عيسى ،عن حممد بن عيسى ،حدثنا حممد بن أمحد
من ولد أبيه من  أبطحتجعفر يقولون ما باهلا  الناس يتكلمون يف أيب إن  ) :قلت ،Xعبد اهلل 

يعرفَصاحبَهذاَاألمرَ :وقال ،له مثل قرابته ومن هو أكرب منه وقصرت عمن هو أصغر منه
وعندهَسلحََ،وهوَوصيهَ،هوَأولىَالناسَبالذيَقبلهَ:ثَخصالَالَتكونَفيَغيرهبثل

 .( ) (وذلكَعنديَالَأنازعَفيه،َووصيتهَرسولَاهللَ

َ-ياَأخاَاليهودََ-هذهَالحالةَ: )... مع أحد اليهود قال له Xومن كالم لإلمام علي 
ومنََأصحابَرسولَاهللََحقيَلكنتَأولىَممنَطلبهَلعلمَمنَمضىَمنَ..َثمَطلبت

َكنتَأكثرَعددا َوأعزَعشيرة َبأني وأمنعَرجاال َوأطوعَأمرا َوأوضحَحجةََبحضرتكَمنه
َوآثارا َلسوابقي َمناقب َالدين َهذا َفي َذلكَوقرابتيَوَوَوأكثر َفضل َعنَاستحقاقي راثتي

 .( ) ...(المتقدمةَفيَأعناقهمَممنَتناولهاَبالوصيةَالتيَالَمخرجَللعبادَمنهاَوالبيعة

فإنَآللَمحمدَوعليَرايةََ،إياكَوشذاذَمنَآلَمحمدَ: )... Xعن اإلمام الباقر 
َرايات ََ،ولغيرهم َالحسينََاألرضفالزم والَتتبعَمنهمَأحدا َأبدا َحتىَترىَرجل َمنَولد

Xَثمََ،فإنَعهدَنبيَاهللَصارَعندَعليَبنَالحسينَ،معهَعهدَنبيَاهللَورايتهَوسلحه
َعلي َبن َمحمد َعند َيشاءَ،صار َما َاهلل َأبداَ َ،ويفعل َهؤالء َذكرتََفالزم َومن وإياك

 .( )...(لك

الشذاذ يف هذه الرواية فهم  أما ،وكل من يتمسك هبذه الراية يعرف صاحب احلق :أوالَ 
 إذ ةرايات مشتبه أهناأي  ،حممد  آل إىل والذين ينسبون دعاواهم الباطلة ىالدعاو  أصحاب

 اإلماموبعدها يبني . هذه الرايات إتباعمن  Xالباقر  اإلمامفيحذر  ،خيلطون احلق بالباطل
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X   يكون من ذرية احلسني  أنب صاحب احلق جي أنX،  يعين كل شخص نسبه مل يرجع
 .وأهلهللحفاظ على احلق  أمانوهذه الضابطة هي صمام  ،احلسني ال يتبع إىل

الوصية اليت يكون فيها امسه أي  ووالعهد ه ،من نيب اهلل  يكون معه عهد أنجيب  :ثانياَ 
من رسول اهلل غري  ةحد حيمل وصيأ اآلنوال يوجد  ،باالسم منصوص عليه من رسول اهلل 

 .Xمحد احلسن أالسيد 

حاكمية اهلل ال  أيهلل  البيعةوهي  وراية رسول اهلل  ،معه راية رسول اهلل  :ثالثاَ 
الزمان وهي الشورى  آخريف  ةسقيفة بين ساعد ايدو أوهذا واضح فاجلميع  ،حاكمية الناس

 .وهي احلاكمية هلل جاء براية رسول اهلل  Xمحد احلسن أالسيد  إالالصغرى 

وهو يعلم بالكتب  ،هو علم رسول اهلل فالرواية  إليه أشارتاليت  ما السالحأو  :رابعاَ 
 . واألوصياء األنبياءالسماوية ومبا جاء به 

 Xمحد احلسن أحد غري السيد أفال يوجد  ،بصاحب احلق إالوهذه اخلصال ال جتتمع 
 ،القرآن بقرآهنم أهلعلم من أ أنا) :Xفهو القائل  ،اتام اتنطبق عليه هذه اخلصال انطباق

 .( ) (علم مواطن التحريف فيهاأو  ،التوراة بتوراهتم أهلعلم من أو  بإجنيلهم، اإلجنيل أهلعلم أو 

من كان علمه  إاليدعيه  أنحد أعن معرفته بطرق السموات وهو علم ال يستطيع  فضال  
 إالميثل احلق كله وما بعد احلق  ألنه ؛وما عداه فهو باطل له آمستمد من علم حممد و 

 .من الشمس أضوءنه أ إالن عمي على البعض معرفته إو  أمرهم ن  إو  ،الضالل

ماَأشكلَعليكمَفلمَيشكلَعليكمَعهدَنبيََ،اسمهَاسمَنبي: )قالنه أ Xعن الباقر 
 .( )...(  ورايتهَوسلحهَاهلل

وهو ابن صاحب  ،(أمحد)اسم ابن املهدي  فيها هي الوصية اليت جاء: عهد نيب اهلل
 .الوصيات

                                                           

وتم فيها رفض حكم هللا وتنصبة وقبول حكم ( ص)اما سقيفة بني ساعدة هي التي حصلت بعد وفاة رسول هللا  - 
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 .هي البيعة هلل، أي حاكمية اهلل: راية رسول اهلل 

 فالذي حيمل سالح رسول اهلل  ،هو القرآن، أي العلم به ومعرفته: سالح رسول اهلل 
 .البد أن يعرف حمكمه من متشاهبه وناسخه من منسوخه

 إذن ،جاء إذاخبصوص صاحب احلق  حممد  آلكل الوضوح من   اواضح اناهذا بي أليس
كوضوح   اواضح األمرهذا  أليس ،اشتبهت عليهم بأهنا األمةاالشتباه كما تزعم هذه  أين

 .الشمس يف رابعة النهار

عن جعفر بن عبد  ،عن علي بن معبد ،Xعن موسى بن جعفر  ،حدثنا عمران بن موسى
 :قال ،عن معاوية بن وهب ،عن أيب عمري ،عن عبد اهلل بن عبد الرمحن ،عن محاد ،اهلل
َ،ياَمنَخصناَبالوصية :فسمعته يقول يف كالم له ،يل فأذن Xعبد اهلل  استأذنت على أيب)

َبقي َما َوعلم َمضى َما َعلم ََ،وأعطانا َمن َأفئدة َإليناوجعل َتهوى َورثةََ،الناس وجعلنا
 .( )( األنبياء

يسوىَبهمَمنََمنَهذهَاألمةَأحد،َوالََيقاسَبآلَمحمدَال): X قال اإلمام علي
،َهمَأساسَالدين،َوعمادَاليقين،َإليهمَيفيءَالقالي،َوبهمَيلحقَجرتَنعمتهمَعليهَأبداَ 

 .( )( ... التالي،َولهمَخصائصَحقَالوالية،َوفيهمَالوصيةَوالوراثة

د دهذا سؤال يرت . يدي منذ زمن طويلميكن أن يدعي هذه الوصية الكثري فهي يف متناول األ
 ؟ الناس، فكيف منيز بني احلق والباطل الكثري منن اذهأيف 

جلاثليق  Xالرضا  اإلماماحتججتم بالشك كما قاهلا : حممد  آلاجلواب هو من عرتة 
 :اجلالوت، ال ميكن أن يدعي الوصية أحد غري صاحبها كما يف ورأسالنصارى 

حيتج به على جاثليق النصارى ورأس اجلالوت، يقرأ اإلمام ما جاء  Xديث لإلمام الرضا احل
نه هو حممد أمل يتقرر عندنا بالصحة : )، وهنا يقول اجلاثليقيف اإلجنيل من ذكر الرسول 
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يومناََإلىاحتججتمَبالشك،َفهلَبعثَاهللَمنَقبلَأوَمنَبعدَمنَآدمَ :هذا؟ فقال الرضا
اسمهَمحمد  .( )( فاحجموا عن جوابه ؟َنبياَ 

ففي  ،اإلمامةكيف التعرف على من يدعي   Xالرضا  اإلماميبني لنا  أخرىيف رواية  وأيضا  
 .اكبري   اهدج تدبره بوضوح ال حيتاج األمريف جملس املأمون تبني هذا  Xحماججة اإلمام الرضا 

بالنصَ: Xبأي شيء تصح اإلمامة ملد عيها ؟ قال  ،رسول اهلل ابنيا : )إذ سأل أحدهم
 .( )( فيَالعلمَواستجابةَالّدعوة: Xفداللة اإلمام فيما هي ؟ قال : قال له .والدليل

محد أغري السيد  حد وصية رسول اهلل أ نه مل يدع  أاملسرية للدعوة اليمانية جند  ومن خالل
وحىت من ادعى املهدوية مل جيرأ على  ،رغم وجودها يف بطون الكتب وملئات السنني Xاحلسن 
فكانت الوصية الصخرة اليت حتطمت عندها الدعوات الزائفة  ،حممد  أوصياءمن  بأنهادعاء 

 .لإلسالموعلى مر املراحل التارخيية 

َكانَحيثَماَدارََإنَّ: )Xقال أبو جعفر  َكمثلَالتابوتَفيَبنيَإسرائيل السلحَفينا
 .( ) (التابوتَفثمَالملكَوحيثَماَدارَالسلحَفثمَالعلم

كانَفيَالتابوتَألواحَموسىَالتيَتكسرتَوالطستَالتيَ :قال: )Xالرضا  اإلمامقال 
 .( ) (تغسلَفيهاَقلوبَاألنبياء

* * * 
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 الوصية
َاْلَوِصيَّةَََُخْيراَ َتَ َركَََِإنَاْلَمْوتَََُأَحدَُكمَََُحَضرَََِإَذاََعَلْيُكمََُْكِتبََ﴿َالرَِّحيمََِالرَّْحمنََِاهللََِِبْسمَِ

َربِينَََلِْلَواِلَدْينَِ  .( )﴾اْلُمتَِّقينََََعَلىََحّقاَ َبِاْلَمْعُروفَََِواألق ْ

منَلمَيحسنَ:َقالَرسولَاهللَ): ، قالXعن سليمان بن جعفر، عن أيب عبد اهلل 
َكانَنقصاَ وصيتهَعندَ ؟ََياَرسولَاهلل،َوكيفَيوصيَالميت:َقيل.َفيَمروءتهَوعقلهَالموت

َقال َقال: َإليه، َالناس َواجتمع َوفاته َحضرته َإذا َعالمَ: َواألرض، َالسماوات َفاطر اللهم
الغيبَوالشهادةَالرحمنَالرحيم،َاللهمَإنيَأعهدَإليكَفيَدارَالدنيا،َأنيَأشهدَأنَالَإلهَ

َوحدكَالَشريكَلك َوأنَمحمداَ إالَأنت، َوأنََّ، َوأنََّعبدكَورسولك، َحق، النارََالجنة
َكماَوصفت،ََالحسابَحق،َوالقدرَوالميزانَحق،َوأنََّالبعثَحق،َوأنََّحق،َوأنَّ الدين

َوأنََّوأنَّ َشرعت، َكما َوأنََّاإلسلم َحدثت، َكما َأنتََالقول َوأنك َأنزلت، َكما القرآن
َ.وآلَمحمدَبالسلمَخيرَالجزاء،َوحيىَمحمداَ ََالحقَالمبين،َجزىَاهللَمحمداَ   اهلل

َكربتي،َوياَصاحبيَعندَشدتي وياَوليَنعمتي،َإلهيَوإلهَآبائيَالََ،اللهمَياَعدتيَعند
،َطرفةَعينَأقربَمنَالشرَوأبعدَمنَالخير،َفآنسَفيَتكلنيَإلىَنفسيَطرفةَعينَأبداَ 

اجته،َوتصديقَهذهَالوصيةَثمَيوصيَبح.َيومَألقاكَمنشوراَ َالقبرَوحشتي،َواجعلَليَعهداَ 
َ﴿:َفيَالقرآنَفيَالسورةَالتيَيذكرَفيهاَمريمَفيَقولَاهللَعزَوجل الََيْمِلُكوَنَالشَّفاَعَةَِإالَّ

َكلَمسلمَأنَيحفظَ ﴾َمِنَاتََّخَذَِعْنَدَالرَّْحمِنََعْهداَ  فهذاَعهدَالميت،َوالوصيةَحقَعلى
وقالَرسولَاهللََ.علمنيهاَرسولَاهللََ:Xوقالَأميرَالمؤمنينََ.هذهَالوصية،َويعلمها

 .( ) (Xعلمنيهاَجبرئيلَ:َ

 :وهذا نص الوصية املقدسة
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عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد، عن أبيه الباقر، عن أبيه ذي الثفنات عن سيد العابدين، 
فيََ-َقالَرسولَاهللَ): قال ،Xعن أبيه احلسني الزكي الشهيد، عن أبيه أمري املؤمنني 

َ َوفاته َكانتَفيها َالتي Xَلعليََ-الليلة َالحسن: َأبا َودواةَ،يا َأحضرَصحيفة َفأمل.
َالموضعَفقالَرسولَاهللَ َعلي:َوصيتهَحتىَانتهىَإلىَهذا إنهَسيكونَبعديَاثناََ،يا
سماكَاهللََ،،َفأنتَياَعليَأولَاالثنيَعشرَإماماَ ومنَبعدهمَإثناَعشرَمهدياَ َعشرَإماماَ 

َسمائه َفي َتعالى ََعلياَ : َوالصديق َالمؤمنين، َوأمير َاألكبرالمرتضى، َوالفاروق ،َاألعظم،
َ.غيركَألحدَاألسماءوالمأمون،َوالمهديَفلَتصحَهذهَ

،َفمنَثبتهاَلقيتنيَغداَ :َأنتَوصييَعلىَأهلَبيتيَحيهمَوميتهم،َوعلىَنسائيَ،ياَعلي
َفأناَبرئَمنها،َلمَترنيَولمَأرهاَفيَعرصةَالقيامة،َوأن تَخليفتيَعلىَأمتيَومنَطلقتها

فإذاَحضرتكَالوفاةَفسلمهاَإلىَابنيَالحسنَالبرَالوصول،َفإذاَحضرتهَالوفاةََ،منَبعدي
فليسلمهاَإلىَابنيَالحسينَالشهيدَالزكيَالمقتول،َفإذاَحضرتهَالوفاةَفليسلمهاَإلىَابنهَ

ر،َفإذاَسيدَالعابدينَذيَالثفناتَعلي،َفإذاَحضرتهَالوفاةَفليسلمهاَإلىَابنهَمحمدَالباق
َابنهَ َإلى َفليسلمها َالوفاة َحضرته َفإذا َالصادق، َجعفر َابنه َإلى َفليسلمها َالوفاة حضرته
َالوفاةَ َحضرته َفإذا َالرضا، َعلي َابنه َإلى َفليسلمها َالوفاة َحضرته َفإذا َالكاظم، موسى
فليسلمهاَإلىَابنهَمحمدَالثقةَالتقي،َفإذاَحضرتهَالوفاةَفليسلمهاَإلىَابنهَعليَالناصح،َ

َح َإلىَفإذا َإلىَابنهَالحسنَالفاضل،َفإذاَحضرتهَالوفاةَفليسلمها ضرتهَالوفاةَفليسلمها
،َثمَيكونَمنَبعدهَاثناَفذلكَاثناَعشرَإماماَ .َابنهَمحمدَالمستحفظَمنَآلَمحمدَ

َمهدياَ  َأساميعشر َثلثة َأولَالمقربينَله َإلىَابنه َفليسلمها َ َالوفاة َحضرته َفإذا ،َ اسمََ:
 .( ) (المهدي،َهوَأولَالمؤمنين:َاهللَوأحمد،َواالسمَالثالثكاسميَواسمَأبيَوهوَعبدَ

ما نقله الشيخ النعماين يف كتابه   الطاهرةعن العرتة  وإثباهتا الوصية إسنادوما جاء يف 
: أخربنا أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة الكويف، قال: (الغيبةكتاب )املعروف بـ 
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حدثنا أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن مستور األشجعي من كتابه يف صفر سنة ست وستني 
حدثنا عبد اهلل بن بكري، عن : حدثنا أبو جعفر حممد بن عبيد اهلل احلليب، قال: ومائتني، قال

وحنن عنده يف البيت  -يقول  Xمسعت أبا عبد اهلل جعفر بن حممد ): عمرو بن األشعث، قال
هذاَاألمرَفيَاإلمامةَإلىَالرجلََلعلكمَترونَأنَّ: فأقبل علينا وقال - ين رجال  حنو من عشر 

َلعهدَمنَاهللَنزلَعلىَرسولَاهللَ َواهللَإنه َيضعهَحيثَيشاء، إلىَرجالَمسمينََمنا
 .( )( رجلَفرجلَحتىَتنتهيَإلىَصاحبها

يعقوب حدثين أمحد بن يوسف بن : وأخربين أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد، قال
حدثنا احلسن بن علي بن أيب محزة، عن : حدثنا إمساعيل بن مهران، قال: اجلعفي من كتابه، قال

َِإنََّ﴿: يف قول اهلل عز وجل X، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل أبيه ووهيب بن حفص، مجيعا  
َالّلهَََِإنَََّبِاْلَعْدلَََِتْحُكُمواَََْأنَالنَّاسََِبَ ْينََََحَكْمُتمََوِإَذاََأْهِلَهاَِإَلىَاأَلَمانَاتََُِتؤدُّواَََْأنَيَْأُمرُُكمََْالّلهََ
َالرجل): ، قال( )﴾ِبهََِيَِعُظُكمَنِِعمَّا َإلى َمنا َالرجل َيدفعها َالوصية، ويالحظ من . ( )( هي

 تؤدى أناليت جيب  األمانةاهلل سبحانه وتعاىل قد جعل الوصية هي مبثابة  أن  سياق هذه الرواية 
 إشارةلة احلكم وهذا يعين أقد ربطت ذلك مبس أهناويالحظ  ،من بعده واألوصياءحممد  أهلها إىل

ال بالعدل والقسط حبيث  األرضالزمان وحكمهم  آخرحممد يف  آللة متكني أمس إىلواضحة 
حممد  آللنعمة اهلل على  إمتامالذي خيلفه وبذلك  إىلجل يدفعها الر  أمانة فهيحد أينازعهم فيها 

 .وهو الوعد الذي قطعه هلم ولن خيلف اهلل وعده ،لدينه وإكماال   

حممد  آلاليت حيتج هبا القائم من  األمور أهممن  األمرفقد عد هذا  اإلهليهذا الوعد  وألمهية
نه أ من موضع مؤكدا   أكثرويف بالوصية  Xاملؤمنني  أمرياحتجاج ك،  عند ظهوره وقيامه 
 أمري املؤمنني  والكاتب هو كان اململي هو رسول اهلل فقد   ،هلي عاصم من الضاللةإ أمر
X َكتابهَعلىَمحمدَََياَطلحة،َإنَّ) :القائل عنديَبإملءَرسولََكلَآيةَأنزلهاَاهللَفي
َكلَآيةَأنزلهاَاهللَعلىَمحمدََاهللَ وكلَحللَأوَحرامَأوَحدََوخطيَبيدي،َوتأويل
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َأيَش َأو َرسولَاهللََيءأوَحكم َعنديَمكتوبَبإملء َالقيامة َإلىَيوم َاألمة تحتاجَإليه
من صغري أو كبري أو خاص أو عام كان  يءكل ش: قال طلحة. وخطَيديَحتىَأرشَالخدش

َأسرََّرسولَاهللََنعم،َوسوىَذلكَأنَّ: أو يكون إىل يوم القيامة فهو مكتوب عندك ؟ قال
َكلَبابَألفَبابفيَمرضهَمفتاحَألفَبابَمنَالعلمَيفتَإليَّ األمةَمنذَقبضََولوَأنَّ.َح

ماََ.َإلىَيومَالقيامةَاهللَنبيهَاتبعونيَوأطاعونيَألكلواَمنَفوقهمَومنَتحتَأرجلهمَرغداَ 
َ.كتبَفيَالكتفَبإملءَرسولَاهللَ

َبالكتفَليكتبَفيهَماَالَتضلََياَطلحة،َألستَقدَشهدتَرسولَاهللَ حينَدعا
َصاحبك َفقال َأمته، َاهللََإنَّ: َرسول َفغضب َيهجر، َاهلل بلى، قد : ؟ قال فتركهاَنبي

بالذيَأرادَأنَيكتبَويشهدَعليهََفإنكمَلماَخرجتمَأخبرنيَرسولَاهللَ: قال. شهدته
اهللَعزَوجلَقدَقضىَعلىَأمتهَاالختلفَوالفرقة،َثمَدعاََأنXََّالعامة،َفأخبرهَجبرئيلَ

سلمانَ:َوأشهدَعلىَذلكَثلثةَرهطَماَأرادَأنَيكتبَفيَالكتف،َبصحيفةَفأملىَعليَّ
َيومَ َإلى َبطاعتهم َاهلل َأمر َالذين َالهدى َأئمة َمن َيكون َمن َوسمى َوالمقداد، َذر وأبو

ثمَتسعةَ -وأشار إىل احلسن واحلسني  - ثمَابنيَهذاَ،القيامة،َفسمانيَأولهمَثمَابنيَهذا
َكانَياَأباَذرَوياَمقداد نشهد بذلك على : فقاما مث قاال! ؟ منَولدَابنيَالحسين،َأكذلك

ما أقلت الغرباء وال أظلت : يقول واهلل لقد مسعت رسول اهلل : فقال طلحة. رسول اهلل 
اخلضراء على ذي هلجة أصدق وال أبر عند اهلل من أيب ذر، وأنا أشهد أهنما مل يشهدا إال حبق 

 .( ) (وأنت عندي أصدق وأبر منهما

من بعده توقف عند التاسع من ولد  األوصياءذكر  عندما Xأمري املؤمنني  إن   :سؤال
لكون ذلك  من رسول اهلل  بعهدبعدهم من  ألوصياءل اوترك الباب مفتوح Xاحلسني 

وهذا واضح يف  ،خفي قدأمر  إىلحيث يهدي  ،Xلعصر ظهور قائمهم  اإلهليةضمن اخلطة 
وقد  ،القائم إالال يكشفه  إهليا   هناك سرا   إن  على مناوئيه حيث  Xاملؤمنني  أمرياحتجاج 
 .منها من مقام نورد للقارئ بعضا   أكثريف  األمرهذا  إىل رواياهتم  أشارت
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بعد  األحداثأخربين مبا يكون من  ،يا أمري املؤمنني :Xقلت لعلي ): قال ،احلارثفعن 
عليهََاهللاهللَصلىَرسولََذكرهَموكولَإليه،َوإنََّيءذلكَشَ،ياَابنَالحارث: قال .قائمكم

 .( )( أنَالَأخبرَبهَإالَالحسنَوالحسينَعليهماَالسلمَعهدَإليََّوآله

َعماَ): يذكر فيه أمر الدجال ويقول يف آخره Xاملؤمنني  أمريعن حديث  َتسألوني ال
 .( ) (بهَغيرَعترتيَحبيبيَعليهَالسلمَأنَالَأخبرَيكونَبعدَهذاَفإنهَعهدَإليَّ

حدثنا علي بن : وأخربنا علي بن أمحد البندنيجي، عن أيب عبيد اهلل بن موسى العلوي، قال
احلسن، عن إمساعيل بن مهران، عن املفضل بن صاحل، عن معاذ بن كثري، عن أيب عبد اهلل 

َكتاباَ ََالوصيةَنزلتَمنَالسماءَعلىَرسولَاهللَ): أنه قال( عليهما السالم)جعفر بن حممد 
َاهللَمختوماَ  َرسول َعلى َينزل َولم ،َََ َجبرئيل َفقال َالوصية، َإال َمختوم Xَكتاب ياَ:

َبيتك َأهل َإلى َأمتك َفي َوصيتك َهذه َمحمد، َاهللَ. َرسول َفقال َياَ: َبيتي َأهل أي
َقبلَإبراهيم:َجبرئيلَ؟َفقال َليورثكَفيَعلمَالنبوة وكانَعليهاََ.نجيبَاهللَمنهمَوذريته

َأمرَفيه،َثمَفتحَالحسنَالخاتمَاألولَومضXَخواتيم،َففتحَعليَ الخاتمXََىَلما
أنَقاتلَواقتلَ:َالخاتمَالثالثَفوجدَفيهXَالثانيَومضىَلماَأمرَبه،َثمَفتحَالحسينَ

َبنَ َعلي َإلى َدفعها َثم َففعل، َمعك، َإال َلهم َشهادة َال َللشهادة، َبقوم َواخرج وتقتل
َ َالسلم)الحسين َعليهما )َ َفوجد َالرابع َالخاتم َالحسين َبن َعلي َففتح َفيهومضى، أنَ:

َ َعلي َبن َمحمد َإلى َدفعها َثم َالعلم، َحجب َلما َواصمت َالسلم)أطرق َعليهما ففتحَ(
َفيه َفوجد َالخامس َالخاتم َالعلمَ: َابنك َوورث َأباك َوصدق َتعالى َاهلل َكتاب َفسر أن

لَالحقَفيَالخوفَواألمنَوالَتخشَإالَاهلل،َففعل،َثمَدفعهاَإلىَالذيَواصطنعَاألمةَوقَُ
َإالَأنَتذهبَ: وأنت هو ؟ فقال: فقلت له: فقال معاذ بن كثري .يليه ياََ-ماَبكَفيَهذا

مث من ؟ : ، مث سكت، فقلتاثنا عشر امسا   حىت عدد علي   .فترويهَعني،َنعمَأناَهوَ-معاذَ
 .( ) (حسبك: فقال

                                                           

 .8 0ص 0ج: األنوار، بحار 23و  20و  77ص: الشيخ الصدوق -كمال الدين وتمام النعمة  - 
 .22 ص 28ج: األنواربحار  -8
 .03ص: لنعمانيل -غيبة ال -0
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بلى جعلت فداك يا : قلت .أالَأبشركَ،ياَإسحاق): أنه قال Xعن أيب عبد اهلل الصادق 
:َفيهاXَوخطَأميرَالمؤمنينََوجدناَصحيفةَبإملءَرسولَاهللَ: فقال .ابن رسول اهلل

َكتابَمنَاهللَالعزيزَالحكيمَ،بسمَاهللَالرحمنَالرحيم وذكر حديث اللوح كما أنه قال  .هذا
هذاَدينَالملئكةَوالرسلَفصنهَعنَغيرَأهلهََ،ياَإسحاق: Xيف آخره، مث قال الصادق 
 .( ) (يصنكَاهللَويصلحَبالك

 هي Xاملؤمنني  أمريوخط  الرسول حممد  ءبامالالصحيفة )واملقصود يف هذه الرواية 
 (.Xيف ليلة وفاته لعلي  الوصية اليت كتبها 

 ،يا موالنا وابن موالنا: قلت له): قال ،Xيف رواية سعد بن عبد اهلل األشعري عن القائم و 
حىت أنه بعث يوم  X جعل طالق نسائه إىل أمري املؤمنني علي رسول اهلل  روي لنا أن  
وأهله بالغش الذي حصل  اإلسالمإنك أدخليت اهلالك على " :وقال ،إىل عائشة اجلمل رسوال  

فأخربنا يا موالي عن . "منك وأورديت أوالدك يف موضع اهلالك للجهالة فإن امتنعت وإال طلقتك
اهللََإنَّ: X؟ فقال  Xإىل أمري املؤمنني  معىن الطالق الذي فوض حكمه رسول اهلل 

َالنبي َنساء َشأن َعظم َاسمه َاألمهاتَ،تقدس َبشرف َاهللَ،فخصهن َرسول َفقال َأباَ: يا
َدمنَهللَعلىَطاعةَإنََّ،الحسن فأيتهنَعصتَاهللَبعديَفيَاألزواجََ،هذاَشرفَباقَما

 .( ) (بالخروجَعليكَفطلقهاَوأسقطهاَمنَشرفَأمهاتَالمؤمنين

 :ورد كنص واضح يف الوصية بطالق زوجات الرسول  Xاملؤمنني  أمريلة ختويل أومس
،َفمنَثبتهاَلقيتنيَغداَ :َأنتَوصييَعلىَأهلَبيتيَحيهمَوميتهم،َوعلىَنسائيَ،ياَعلي)

 .(فأناَبرئَمنها،َلمَترنيَولمَأرهاَفيَعرصةَالقيامةومنَطلقتهاَ

كأين برايات من مصر ): قال Xالفضل بن شاذان، عن معمر بن خالد، عن أيب احلسن 
وصاحب . ( ) (مقبالت خضر مصبغات، حىت تأيت الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات

                                                           

، 832ص: للحر العاملي -، الجواهر السنية 820و  827و  8 0ص: الشيخ الصدوق -كمال الدين وتمام النعمة  - 
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اليت ذكرت  األولوابنه هو املهدي  ،Xاملهدي حممد بن احلسن العسكري  اإلمامالوصيات هو 
 .املهديني من ولده إىل أشارتالروايات تفاصل عن صفته وامسه ومسكنه كما 

روايات كثرية عن العرتة الطهارة من  أيضا   إليهمقد نصت وأشارت  املهديني هؤالء  ن  إو 
وعند مالحظتها ال ميكن  ،األخرىغري الوصية، وكذلك يف باقي الكتب للمذاهب  حممد  آل

وبذلك يكون ذكر  ،X ومن ذرية اإلمام املهدي رسول اهلل  أوصياءاملهديني هم من  إنكار
 Xهنم خلفاء اإلمام املهدي أو  ،قرائن قطعية تنص على وجودهم أوبقرينة  ااملهديني مؤيد

َبعدَالقائمَ: )نه قالأ Xعن الصادق  :ومنها ،وأوصياءه َعشرَمهديا َمنXََإنَمّنا إثنا
  .( ) (Xولدَالحسينَ

 .( ) (يقومَالقائمَمناَثمَيكونَبعدهَاثناَعشرَمهدياَ : )قال ،Xوعن اإلمام السجاد 

إين مسعت من  ،يا ابن رسول: Xقلت للصادق جعفر بن حممد : )قال ،وعن أيب بصري
َقال :فقال. يكون بعد القائم اثنا عشر إماما  : نه قالأ Xأبيك  َعشرَمهدياَ َإنما ولمََاثنا

 .( )( ولكنهمَقومَمنَشيعتناَيدعونَالناسَإلىَمواالتناَومعرفةَحقناَ،يقلَاثناَعشرَإماماَ 

َمسجدَ : )...قال ،يف ذكر الكوفة( ليهما السالمع)وعن أيب جعفر وأيب عبد اهلل  فيها
َفيه َوصلى َنبيا َإال َاهلل َيبعث َلم َالذي َعدلَاهللَ،سهيل َيظهر َقائمهََ،ومنها َيكون وفيها

 .( )( وهيَمنازلَالنبيينَواألوصياءَوالصالحينَ،والقوامَمنَبعده

َكنَلوليكَالقائمَبأمركَمحمدَ) :قال يف أحد األدعية املشهورة Xوعن الصادق  اللهم
َكلَساعةَ بنَالحسنَالمهديَعليهَوعلىَآبائهَأفضلَالصلةَوالسلمَفيَهذهَالساعةَوفي

ََو َوقائدا  َوحافظا  َوعرضاَ وليا  َطوال  َفيها َوتمتعه َطوعا  َأرضك َتسكنه َحتى َومؤيدا  ناصرا 
 .( )( وتجعلهَوذريتهَمنَاألئمةَالوارثين
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ما جاء يف الدعاء املشهور املعترب عن اإلمام املهدي يف كيفية الصالة على حممد وآل حممد 
َ) :Xإىل أن يصل إىل نفسه فيقول  َورعيته َوذريتهَوشيعته َفيَنفسه وخاصتهَاللهمَأعطه

َتقرَبهَعينهَوتسرَبهَنفسه َما َوصلَّ: Xإىل قوله ...  وعامتهَوعدوهَوجميعَأهلَالدنيا
علىَوليكَووالةَعهدهَواألئمةَمنَولدهَومّدَفيَأعمارهمَوزدَفيَآجالهمَوبلغهمَأقصىَ

 .( )( ... آمالهمَدنياَوآخرة

: )... لإلمام املهدي يف عصر الغيبة -الصحيح  - Xوما جاء يف دعاء اإلمام الرضا 
اللهمَأعطهَفيَنفسهَوأهلهََوَول َِدهَوذريتهَوأمتهَوجميعَرعيتهَماَتقرَبهَعينهَوتسرَبهَنفسهَ

َكلها علىَوالةَعهدهَواألئمةَمنََاللهمَصلَّ :يقول أنإىل ... َوتجمعَلهَملكَالمملكات
 .( )...(  بعدهَوبلغهمَآمالهمَوزدَفيَآجالهمَوأعزَنصرهم

َبهذه :فقال ،إىل احلرية Xخرج أمري املؤمنني ): قال ،وعن حبة العرين َهذه  - لتصلن
َبدنانير - بيده إىل الكوفة واحلرية وأومئ َبينهما َفيما َالذراع َيباع َبالحيرةََ،حتى وليبنين

َفرجه َاهلل َعجل َالقائم َخليفة َفيه َيصلي َباب َخمسمائة َله َالكوفةََ؛مسجدا  َمسجد ألن
عدالَ َ،ليضيقَعنهم  .( )( احلديث...  وليصلينَفيهَاثناَعشرَإماماَ 

: قال فيه Xمبناسبة والدة اإلمام احلسني  Xويف الدعاء الوارد عن احلسن العسكري 
(َ َاألسرة َالكرةَ،(احلسني)وسيد َيوم َبالنصرة ََ،الممدود َقتله َمن َمنََأنَّالمعوض األئمة

َفيَتربتهَ،نسله َفيَأوبتهَ،والشفاء َمعه َبعدَقائمهمَوغيبتهَ،والفوز َمنَعترته َ،واألوصياء
 .( )( ويكونواَخيرَأنصارَ،ويثأرواَالثارَ،حتىَيدركواَاألوتار

َماَ) :قال ،وفيه ذكر املهديني  Xوروى علي بن بابويه دعاءا  عن اإلمام الرضا  هذا
َ،عليهَوعلىَآلهَمنَآلَطهَويسَاللهمَصلَّ: قال أنإىل ...  نداومَبهَمعاشرَأهلَالبيت
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واخصصَوليكَووصيَنبيكَوأخاَرسولكَووزيرهَووليَعهدهَإمامَالمتقينَوخاتمَالوصيينَ
َمحمدَ َالنبيين َالبتولَلخاتم َاألولينََ،وابنته َمن َالجنة َأهل َشباب َسيدي وعلى

وعلىَالنقباءَاألتقياءَالبررةََ،وعلىَاألئمةَالراشدينَالمهديينَالسالفينَالماضيينَ،واآلخرين
َالفاضلينَالبا وعلىََ،وعلىَبقيتكَفيَأرضكَالقائمَبالحقَفيَاليومَالموعودَ،قيناألئمة

 .( ) ....( الفاضلينَالمهديينَاألمناءَالخزنة

. ، وما جيريه اهلل عز وجل من اخلريات والفتح على يديهXأنه ذكر املهدي ) :عن النيب 
وماَلمَيكنَمنهَفيَحياتهَوأيامهَهوَََ،نعم: كل هذا جيمعه اهلل له ؟ قال  ،يا رسول اهلل: فقيل له

 .( ) (كائنَفيَأيامَاألئمةَمنَبعدهَمنَذريته

 :خرب املهديني  أيضا  السنة واجلماعة  أبناءويف كتب 

احلسني بن املنادى يف املهدي، وأنه  أبوونقل ابن اجلوزي الوجه الثاين عن اجلزء الذي مجعه 
كتاب حيتمل أن يكون هذا بعد املهدي الذي خيرج يف آخر الزمان، فقد وجدت يف  ) :قال

مث مخسة من ولد السبط  األكربإذا مات املهدي ملك بعده مخسة رجال من ولد السبط : دانيال
، مث ميلك بعده ولده فيتم بذلك األكربمث يوصي آخرهم باخلالفة لرجل من ولد السبط  األصغر

 .(مهدي إمامكل واحد منهم   اثنا عشر ملكا  

ستة من ولد احلسن ومخسة من ولد : بعده اثنا عشر رجال   األمرمث يلي ... ) ويف رواية : قال
 .( ) (احلسني، وآخر من غريهم، مث ميوت فيفسد الزمان

ا مْسُُه حُمَمَّد ْبن َعْبد اللَّه َوُهَو اْلَمْهد ي  ) :َويف  ر َوايَة َأيب  َصال ٍح َعْن ا ْبن  َعبَّاس :قاَل ا ْبن  اْلُمَناد ي
ُْمَرٍة يـَُفرِّج اللَّه ب ه  َعْن َهذ ه  اأْلُمَّة ُكل َكْرب، َوَيْصر ف ب َعْدل ه  ُكل  َجْور، مُثَّ يَل ي  َرُجل َربـَْعة ُمْشَرب حب 

تَّة م ْن َوَلد  احلََْسن ، َومَخَْسة م   ، س  ْن َوَلد  احلَُْسنْي، َوآَخر م ْن َغرْيهْم؛ مُثَّ اأْلَْمر بـَْعده ا ثـَْنا َعَشَر َرُجال 
 (.مَيُوت فـَيَـْفُسد الزََّمان

                                                           

 .330ص :فقه الرضا - 
 .02ص 8ج :األخبارشرح  -8
 2 -2 ص :البن حجر المحرقة ، والصواعق 03ص 0 ج: فتح الباري -0
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يكون ) :قال ،أىب اجلعد عن سامل بن( املالحم)وأخرج أبو احلسني بن املنادى يف كتاب 
وهو  ،وهو دونه ،خر من بعدهآمث يكون  ،أو اثنني وعشرين سنة ،املهدي إحدى وعشرين سنة

 .(تسع سنني ،وهو صاحل ،وهو دونه ،خر من بعدهآمث يكون  ،ةأربع عشرة سن ،صاحل

فيخرج السفياين  ،ن املهديني ثالثةأو  ،أن السفيانيني ثالثة) :قال ابن املنادي يف كتاب دانيال
فيخرج عليه  ،مث خيرج السفياين الثاين ،فإذا خرج وفشا ذكره خرج عليه املهدي األول ،األول

فيصلح اهلل به كل ما أفسد  ،فيخرج عليه املهدي الثالث ،مث خيرج السفياين الثالث ،املهدي الثاين
ويكون الناس يف زمانه  ،وحييي به السنة ويطفئ به نريان البدعة ،ويستنفذ اهلل به أهل اإلميان ،قبله

وخترج  ،ويرسل اهلل السماء عليهم مدرارا   ،ويعيشون أطيب عيش ،أعزاء ظاهرين على من خالفهم
 .(فيمكث على ذلك سبع سنني مث ميوت ،فال تدخر من نباهتا شيئا   ،األرض زهرها ونباهتا

 :وهذا النص ،على ذكر املهديني  اليت تنص   اإلجنيلويف رؤيا يوحنا الالهويت املوجودة يف 

يف السماء، وإذا الصوت األول الذي مسعته خياطبين كأنه  مفتوحا   رأيت بعد ذلك بابا    »
فاختطفين الروح   ". اصعد إىل ههنا، فسأريك ما ال بد من حدوثه بعد ذلك: "بوق، يقول

واجلالس على العرش   وإذا بعرش قد نصب يف السماء، وعلى العرش قد جلس واحد، . لوقته
وحول   لعرش هالة منظرها أشبه بالزمرد، منظره أشبه حبجر اليشب والياقوت األمحر، وحول ا

وعلى  بيضا   يلبسون ثيابا   ، وعلى العروش جلس أربعة وعشرون شيخا  العرش أربعة وعشرون عرشا  
أمام اجلالس على العرش،  جيثو األربعة والعشرون شيخا   ........رؤوسهم أكاليل من ذهب 
 .( ) «......ويسجدون للحي أبد الدهور، 

 أن   ويبدو ؟حممد  آلمن  هذه الروايات صرحية ومتواترة بذكر املهديني  تأليس
قصور البعض منهم وتقصري البعض للة ذكر املهدين أكانوا يتحاشون اخلوض يف مس  العلماء
حىت يكون صاحبها هو الذي  تأويلهاجل أقد  ن روايات املهديني أوذلك يعود إىل  اآلخر

 .حيتج هبا

                                                           

 .237ص: مجمع الكنائس الشرقية -الكتاب المقدس  - 
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بالصفة اليت  األمرلنصف صاحب هذا  إنا :Xجعفر  أليبقلت ) :قال ،عن مالك اجلهينف
حتىَيكونَهوَالذيَيحتجََأبداَ يكونَذلكََالَواهللَال: Xفقال . حد من الناسأليس هبا 

 .( )( إليهعليكمَبذلكَويدعوكمَ

حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن ابن سنان، عن حيىي أخي أدمي، عن الوليد بن عن 
ََإنَّ :مسعت أبا عبد اهلل يقول): قال ،صبيح َاهللََاألمرهذا َتبر َإال َصاحبه َغير َيدعيه ال
 .( )(عمره

: قال .وأىن هلم التناوش من مكان بعيد :عن قوله Xسألت أبا جعفر ): قال ،عن أيب محزة
 .( ) (منَحيثَينالَمنَحيثَالَينال،َوقدَكانَلهمَمبذوالَ Xَإنهمَطلبواَالمهديَ

ياَ: X فكيف بدء ظهور حممد املهدي وإليه التسليم ؟ قال ،موالي يا): قال املفضل
 .( ) (يظهرَفيَشبهةَليستبينَفيعلوَذكرهَويظهرَأمرهَ،مفضل

* * * 

 X احلسن محدأالسيد إىل  أشارتالروايات اليت 
وهي  شخصية مهمة جدا   إىل الواضحةبالنصوص  بيته  وأهل رسول اهلل  أشار

لإلمام علي  ته يف هناية وصيما ورد ومنها  ،Xمحد أوهو  Xاملهدي  اإلمامشخصية ابن 
X وخطورة مضامينها  ألمهيتها ضامن من الضاللالكتاب الها امساليت  ،عندما حضرته الوفاة

باالسم الصريح  تصرحيا   أو تلميحا   إما إليه أشارتبعض الروايات  أن  كما   ،األمةعلى مستقبل 
 .من الضالل لألمة ضامنا   حىت يكون كتاب الوصية فعال  

                                                           

 .007ص: للنعماني -الغيبة  - 

 .078ص  ج: للكليني -الكافي  -8
 .27 ص 28ج: العالمة المجلسي -بحار األنوار  -0
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َالوفاة)...  :قال  فقد َحضرته َأولَ (املهدي اإلماميعين ) فإذا َابنه َإلى فليسلمها
َأسامي َثلثة َالمقربينَله َكاسميَواسمَأبيَوهوَعبدَاهلل: َ:الثالثَوأحمد،َواالسمَاسم

 .( ) (هوَأولَالمؤمنينَالمهدي،

َيبايعَ) :- وذكر املهدي -يقول  مسعت رسول اهلل ): قال ،حذيفة بن اليمانعن  إنه
وهذه الرواية . ( ) (اسمهَأحمدَوعبدَاهللَوالمهديَفهذهَأسماءهَثلثتهاَ،بينَالركنَوالمقام

 ،Xاملهدي  اإلماموهو ابن  ،الثالثة األمساء بحاصالذي يبايع بني الركن واملقام هو  ن  أتشري ب
 .Xقبل قيام اإلمام املهدي  ا  البد أن يكون مولودا  وموجود الذيمحد أوهو 

هذه الشخصية باالسم  إىل أشارتيدقق يف هذه الروايات اليت  أنطلب من كل منصف أو 
 أواخللف الصاحل  أو هأبي إىل ويدع أوابنه  أواملهدي  أومثل القائم  أخر ومبعاينمحد أالصريح 
اليت سوف  اإلشاراتوالكثري من  ،أمرهيكىن حىت ظهور  يسمى وال ال أوالبيت  أهلرجل منا 

 .تتضح لكم من خالل القراءة

  .( )( حمدأمنهمَالغلمَاألصفرَالساقينَاسمهََنَّإَو)...  :Xاملؤمنني  أمريعن 

َ )..... :الزمان آخراملؤمنني يتحدث فيه عن  أمرييف خرب طويل عن و  َقادهم حمدَألما
 .( )....(  وصدقَمحمد

َكنزاَ َإنَّ: )Xوعن الباقر  َتعالى َألفاَ َهلل َعشر َاثنا َفضة، َوال َبذهب َليس َبالطالقان
َشعارهم َ)بخراسان َأحمد: َعليهََ،(أحمد َشهباء، َبغلة َعلى َهاشم َبني َمن َشاب يقودهم

َكأنيَأنظرَإليهَعابرَالفرات علىََفإذاَسمعتمَبذلكَفسارعواَإليهَولوَحبواَ َ،عصابةَحمراء،
 .( )( الثلج
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َفيقول) :قال رسول اهلل  َالمسلمين َمن َرجل َبعدََ:فيقوم َباهلل َأكفرتم ويحكم
َكلَمنَشايعهََإيمانكم؟َإنَّ َالَيحل،َفيقومَفيضربَعنقهَفيَمسجدَدمشق،َويقتل هذا

اهللَعزَوجلَقدَقطعَعنكمََإنََّ،أيهاَالناس:َفعندَذلكَيناديَمنَالسماءَمناد.َعلىَذلك
َوأشياعهم َوالمنافقين َالجبارين ََ،وأتباعهمَمدة َمحمد َأمة َخير َعليهووالكم َاهلل َصلى

 .( ) (... فالحقواَبهَبمكة،َفإنهَالمهدي،َواسمهَأحمدَوسلمَ[وآله]

َالبصرة ...: )Xيف خرب طويل مسى به أصحاب القائم  Xعن الصادق   ... ومن
 .( )( ... حمدأ

مكة رجل معصوم  يولد يف) :مذكور يف الكتب املنزلة على األنبياء املتقدمني وورد أنه 
وكذلك يف قرية من العراق أحدمها نيب واآلخر إمام ومذكور الليلة  ،امسه أمحد وكنيته أبو القاسم
 .( )( اليت يولد فيها أحد األمحدين

فيظهرَعندَذلكَصاحبَالرايةَالمحمديةَوالدولةَاألحمديةَ...َ) :Xاملؤمنني  أمريعن 
 .( ) (...َيمهدَاألرضَويحييَالسنةَوالفرضالقائمَبالسيفَالحالَالصادقَفيَالمقالَ

َ:(ليهمَالسلمع)حمدَوذريتهَالطاهرةَأقصيدةَقديمةَتذكرَالوصيََالشيخَالبهائيَينقل

حيتفظ هبا  أنأعطى جوهرة مثينة خلادمه وطلب منه  ملكا   أن  ( رياض الرياحني)جاء يف كتاب 
وهلذا كان يستخرجها بني اآلونة واألخرى  ،، ولكن اخلادم أعجب باجلوهرة كثريا  أسبوعملدة 

نصفني، وهلذا دخله  إىلويف إحدى املرات وقعت اجلوهرة من يديه وانكسرت . وينظر إليها
اضطراب كثري وخوف شديد من امللك، وهو يف هذه احلالة من االضطراب رأى أحد العلماء 

ن مشكلتك إل صدق وإخالص، فهذه األبيات الشعرية بك اقرأ: وأخربه عن حاله، فقال له العامل
ستنحل، فأخذ اخلادم يقرأ األبيات بكل تضرع وخشوع وبعد مدة قصرية جاءت اجلارية وقالت 
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 إىل، إذ أنه قرر إهدائها إليهنصفني وتأيت هبا  إىلامللك يطلب منك أن تكسر اجلوهرة  إن  له 
 :شخصني حمبوبني عنده، واألبيات الشعرية هي

 يدق خفاه عن فهم الزكي  
 وفرج كربه القلب الشجي  

 ك املسرة بالعشي  ـوتأتي
 واحد الفرد العلي  ـفثق بال
 ون إذ التوسل بالنيب  ـيه
 ور البهي الفاطمي  ـوبالن

 ساللة أمحد الولد الوصي  
 فكم هلل من لطف خفي  

 

 وكـم هلل من لطـف خفي 
 وكم يسر مـن بعد عـسر

 احا  ـاء به صبسوكم أمر تُ 
 يوما  إذا ضاقت بك األحوال 

 توسل بالنيب يف كل خطب
 رابـت أيبوىل العلي ـوبامل

 ار أهل الذكر حقا  ـوباألطه
 وال جتزع إذا ما ناب خطب

فمن يكون أمحد  على الرسول حممد ( الولد الوصي)ال ميكن إطالق تسمية  كان  فإذا
وأول املؤمنني وهو  املهديني  أيب( األولاملهدي )وساللته غري الشخص املذكور يف الوصية 

مث خيلفه بعد ذلك كما  ،X لإلمامووصيه واليماين الذي ميهد  Xاملهدي  اإلمامرسول 
 .القدسية واألحاديث الروايات أخربت

َأسمائيعظمََ،محمدَيا)...  :حممد بن عبد اهلل  األمنيرسوله الصادق  إىلقال تعاىل 
َنعمائياَو ََوالَ،شكر َسوائيَوالَآالئي،تجحد َغيريَوالَ،ترج َتخشى َإنيَ،محمدَيا..

َ َعلى َعلياَ َاألنبياء،اصطفتك َوصيك ََواصطفيت َعيبةََاألوصياء،على َالحسن وجعلت
ومنهََاإلمامةفيهَتثبتََ،واآلخرينَاألولينَأوالدوالحسينَخيرََأبيه،علميَبعدَانقضاءَمدةَ

َالعابدينَ،العقب َزين َالحسين َبن ََ،وعلي َالداعي َالعلم ََوَإليَّوالباقر َوع.... أيَلي
يخرجََاألغروالحسنََ،سبيليَوالذابَعنَحرميَوالقائمَفيَرغبتيَإلىاعيَالد(َالهادي)

 .( )...(  عمامةَبيضاءَرأسهالزمانَوعلىََآخرمنهَذوَاالسمينَخلفَمحمدَيخرجَفيَ
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محد أالسيد  Xاملهدي  اإلماماملرجفون عندما ظهر ابن  أشكله إشكالوهذا يرد على 
ضجة قوية حول  فأثاروا ،بعمامة بيضاء وليست سوداء كما هو معروف حوزويا   Xاحلسن 

 ،وهذه الرواية ستلقمهم حجرا   ،وهو يرتدي عمامة بيضاء وقالوا كيف يكون سيدا   ،نسبه الشريف
الذي   وسنة جده املصطفى  هئباآ ألقوال كان موافقا    Xمحد احلسن أما جاء به السيد ف

 Xاملهدي  اإلماموابن  ،وهي الغيمة ناصعة البياض( الغمام)تسمى كان يعتم بعمامة بيضاء 
 .بعد غيبته( كربالء)بقعة  آخرهو وارث جلده وهو الرسول الذي خيرج من 

يف  حممد  آلوهو جييب املفضل بن عمر عن القائم من  Xالصادق  اإلمام قال
بقعةَيخرجَالرسولَفيهاََآخرَنهاإ: )Xوهو يصف كربالء بقوله  قال أن إىل ،حديث طويل

 .( ) (وقتَغيبته

ياَسلمان،َ: فقال Xمث ضرب بيده على احلسني ... ) :يف خرب طويل قال رسول اهلل 
إمامَبنَ.َمنَولدَهذاَوظلماَ َكماَملئتَجوراَ ََوعدالَ َمهديَأمتيَالذيَيمألَاألرضَقسطاَ 

َأبوهَالذيَيليهَإمامَوصيَعالم يا نيب : قلت: قال. إمام،َعالمَبنَعالم،َوصيَبنَوصي،
َكلهم.َأبوهَأفضلَمنه: اهلل، املهدي أفضل أم أبوه ؟ قال ألنَاهللَهداهمََ؛لألولَمثلَأجورهم

 .( )( به

بيدهََأشارَرسولَاهللَ )...: عن سليم بن قيس يف نفس املصدر ىاخر يف رواية  وأيضا  
َ َالحسين َالمهديَ:Xإلى ََ،منهم َمن َخير َاألول َمنه، َأفضل َقبله ألنهََاآلخر؛والذي

 .( ) (علىَالدنياَاآلخرةإناَأهلَبيتَاختارَاهللَلناَ .وصيَاألولَواآلخرَإمامه

َكوفان) :Xزين العابدين  اإلمامقال  َبظهر َنجفكم َفوق َعل َبصاحبكم معهََ،كأني
َنشرهاَأبيهَأنصار َقد َاهلل َرسول َراية ََ،تحت َبها َيهوي َإالََإلىفل َعزََمهاهلكقوم اهلل
 .( ) (وجل
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َكلمتهمَوطلعَالقرنَ) :قال ،عن أيب جعفر ،عن جابر ،سعيد أبو عثمانحدثنا  إذاَاختلف
ثمَيثورَََ،حتىَيظهرَاألبقعَبمصرَيقتلونَالناسَحتىَيبلغواَأرمَذوَالشفاَلمَيلبثواَإالَيسيراَ 

َ،ثمَيظهرَالسفيانيَالملعونَفيظهرَبهماَجميعاَ َ،المشوهَعليهَفتكونَبينهماَملحمةَعظيمة
َمعروفة َبالكوفة َراية َعشرة َثنتي َذلك َقبل َالحسينََ،ويرفع َولد َمن َرجل َبالكوفة ويقبل

 .( ) (إلىَأبيهَثمَيبثَالسفيانيَجيوشهَيدعو

أنه  Xروى ابن اخلشاب يف كتابه مواليد أهل البيت يرفعه بسنده إىل علي بن موسى الرضا 
َوَُ: )قال َمن َالصالح َالخلف َوهو َعلي َبن َالحسن َمحمد َأبي َالقائمَلد َالزمان صاحب

واإلمام العسكري ليس له سوى ولد واحد، فاألوالد اآلخرون الذين تدل عليهم   .( ) (المهدي
 (.أمحد)باجلمع البد أن يكونوا أبناء اإلمام املهدي عليه السالم، وأوهلم ( ُولد)كلمة 

لصاحبَهذاَاألمرَغيبتينَأحداهماَتطولَحتىَيقولََإنَّ) :أنه قال Xاهلل  عن أيب عبد
َبعضهم َويقولَبعضهمَ،مات: َويقولَبعضهمَ،قتل: َمنََ،ذهب: حتىَالَيبقىَعلىَأمره

غيرهَإالَالمولىَالذيَيليََيطلعَعلىَموضعهَأحدَمنَولدهَوالَالَ،أصحابهَإالَنفرَيسير
 .( ) (أمره

أحدهماَمنَاآلخر،ََ؛مناَرجلنيخرجَ): ، أنه قالX، عن علي بإسنادهابن غسان،  عن
 .( ) (يقالَألحدهماَالمهدي،َولآلخرَالمرضي

تتكلم عن شخصيتني ومها املهدي واملرضي  أهنا يف هذه الرواية واضحة كل الوضوح تأليس
املؤمنني  أولوهو  Xن يف زمن الظهور غري اليماين امن مها الشخصيت إذن ،اآلخرواحدهم من 

ومها املقصودان  Xحممد بن احلسن العسكري  اإلمام إىل أيصاحبكم  إىل يدعوالذي 
 .باملرضي واملهدي

                                                           

 .82ص  ج: عن كتاب الفتن البي نعيم -مركز المصطفى  -في بعض ما ورد في السفياني في سنة الظهور  - 
 .27ص 0 ج: للتستري -الحق  إحقاق -8
 .08 ص: لطوسيلغيبة ال -0
 .020ص 0ج: القاضي النعمان المغربي - األخبارشرح  -3
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َالنقيَالتقيَالطاهرَالمهدي،َوالقائمَوالمهتديَالهاديَفانهَلهَكرامتكَفيَوزدَاللهم)
 .( ) (الشكورَالمجتهدَالصابرَالمرضي،َوالرضيَالزكي

عن  ،حدثنا محدان بن سليمان :قال، Xبعض ما ورد من سرية اإلمام جعفر الصادق 
مسعت السيد إمساعيل بن حممد احلمريي  :قال ،عن حيان السراج ،حممد بن إمساعيل بن بزيع

قد ضللت يف ( ي اهلل عنهرض)كنت أقول بالغلو واعتقد غيبة حممد بن علي بن احلنفية ) :يقول
وأنقذين به من النار وهداين  Xبالصادق جعفر بن حممد  اهلل عز وجل علي   فمن   ،ذلك زمانا  

وعلى  ي  نه حجة اهلل علأفسألته بعدما صح عندي بالداليل اليت شاهدهتا منه  ،إىل سواء الصراط
يا  :، فقلت لهعز وجل طاعته وأوجب االقتداء به نه اإلمام الذي فرض اهللأو  ،مجيع أهل زمانه
فقال  ،حة كوهنا فاخربين مبن تقعيف الغيبة وص قد روي لنا أخبار عن آبائك  ،ابن رسول اهلل

X :َّالغيبةَحقَستقعَبالسابعَمنَولديَإن) ( ). 

 ؟؟؟ Xالصادق  اإلماممن هو السابع من ولد  ن،إذ

 :Xالصادق  اإلمام أوالد

 .Xموسى بن جعفر  - 

 .Xعلي بن موسى الرضا  - 

 .Xحممد بن علي اجلواد  - 

 .Xعلي بن حممد اهلادي  - 

 .Xاحلسن بن علي العسكري  - 

 .Xحممد بن احلسن املهدي  -6

                                                           

 .من دعاء الفرج 8 2ص: للصدوق -كمال الدين وتمام النعمة  - 
 .872ص: للطبري -بشارة المصطفى   -8
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محد أوهو السيد  من هو السابع غري الذي يدعوكم وحيتج عليكم بوصية رسول اهلل  -7
 .الصادق  اإلمامهو السابع من ولد  Xاحلسن 

حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي، عن أبيه، عن أمحد بن حممد بن عيسى األشعري، عن 
قد بلغت ما : Xاحلسن  أليبقلت ): قال ،بن حممد بن أيب نصر، عن عقبة بن جعفرأمحد 

ََإنََّ،ياَعقبةَبنَجعفر: بلغت وليس لك ولد، فقال الَيموتَحتىَيرىََاألمرصاحبَهذا
 .( ) (ولدهَمنَبعده

َبهذه) :فقال ،إىل احلرية Xخرج أمري املؤمنني : قال ،وعن حبة العرين َهذه  - لتصلن
َبدنانير - إىل الكوفة واحلريةوأومى بيده  َبينهما َفيما َالذراع َيباع َبالحيرةََ،حتى وليبنين

َفرجه َاهلل َعجل َالقائم َخليفة َفيه َيصلي َباب َخمسمائة َله َالكوفةََ؛مسجدا  َمسجد ألن
عدالَ َ،ليضيقَعنهم  .( ) (احلديث ... وليصلينَفيهَاثناَعشرَإماماَ 

صف يل خروج املهدي وعرفين  :Xقلت لعلي بن احلسني ): قال ،عن حذمل بن بشري
يكونَقبلَخروجهَخروجَرجلَيقالَلهَعوفَالسلميَبأرضَالجزيرةَ: فقال ،دالئله وعالماته

َ،ثمَيكونَخروجَشعيبَبنَصالحَمنَسمرقندَ،ويكونَمأواهَتكريتَوقتلهَبمسجدَدمشق
هرَفإذاَظَ،ثمَيخرجَالسفيانيَالملعونَمنَالواديَاليابسَوهوَمنَولدَعتبةَبنَأبيَسفيان

 .( ) (المهديَثمَيخرجَبعدَذلكَاختفىالسفيانيَ

َولوَحبواَ ): قال ،عن النيب  ،عن ثوبان َرأيتمَالراياتَالسودَمنَخراسانَفأتوها إذا
 .( )( علىَالثلجَفإنَفيهاَخليفةَاهللَالمهدي

                                                           

 .888ص: للطوسي -الغيبة  - 
 .8  ص 0ج: للكوراني -المهدي  اإلمام أحاديث، معجم 820ص 0ج: التهذيب -8

 8ج: األمينمحسن  -الشيعة  أعيان، 0 8ص 28ج: األنوار، بحار 873و 333و 823ص: لطوسيل -غيبة ال -0
 .22 ص 0ج: للكوراني -المهدي  اإلمام أحاديث، معجم 70ص
 .07ص 83باب : المهدي المنتظر الموعود -3
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َكلهمَابنَخليفةَثمَالَتصيرَ: )قال رسول اهلل : قال ،عن ثوبان َكنزكمَثلثة يقتلَعنذ
الَيقاتلهَقومَ،واحدَمنهمإلىَ مث  .ثمَتطلعَالراياتَالسودَمنَقبلَالمشرقَفيقاتلونهمَقتاالَ 

 .( )( إذاَرأيتموهَفبايعوهَفإنهَخليفةَالمهدي :فقال ذكر شابا  

الذي يأيت مع الرايات السود هو خليفة املهدي أي  بأن   ا  صرحي ا  الروايتني ذكر  ذهيف ه ن  إف
 .األولاملهدي 

فوجدته ينكث  Xأتيت أمري املؤمنني : )قال ،الطوسي عن األصبغ بن نباتهوأخرج الشيخ 
: قال ،مايل أراك مفكرا  تنكت يف األرض أرغبة منك فيها ،أمري املؤمنني يا :فقلت له ،يف األرض
رغبتَفيهاَوالَفيَالدنياَقطَولكنيَتفكرتَفيَمولودَيكونَمنَظهرَالحاديََالَواهللَما

َكماَملئتَظلما َوجوراَ عشرَمنَولديَهوَالمهديَ يكونَلهََ،الذيَيمألهاَعدال َوقسطا 
 ؟فكم تكون احلرية والغيبة ،موالي يا: قلت .حيرةَوغيبةَتضلَفيهاَأقوامَويهتديَفيهاَآخرون

َكماَأنهَ: هذا األمر لكائن فقال وإن  : فقلت .ستةَأيامَأوَستةَأشهرَأوَستَسنين: قال نعم
َالعترةَ،مخلوق َأصبغَأولئكَخيارَهذهَاألمةَمعَأبرارَهذه َاألمرَيا : قال .وأنىَلكَبهذا
َما :قال ؟ يكون بعد ذلك مث ما: قلت َاهلل َوغاياتََيفعل َوإرادات َبداءآت َله َفإن يشاء

املهدي حممد بن احلسن  اإلمامال تنطبق على  بأهنا وهذه الرواية صرحية جدا  . ( ) (ونهايات
X،  علي  اإلمامفاحلادي عشر من ولدX  املهدي  اإلمامهوX،  والذي يكون من ظهره

 .املهديني  أولهو ابنه 

عن حممد بن مسعود، عن نصر بن الصباح، عن جعفر ابن سهل، عن أيب عبد اهلل أخي عبد 
اهلل الكابلي، عن القابوسي، عن نضر بن السندي، عن اخلليل بن عمرو، عن علي بن احلسني 

غدوت على سيدي حممد بن علي ): قال ،الفزاري، عن إبراهيم بن عطية، عن أم هانئ الثقفية
 .آية يف كتاب اهلل عز وجل عرضت بقليب أقلقتين وأسهرتين ،يا سيدي: فقلت له ،Xالباقر 

                                                           

 -هـ  028 -النجف األشرف  –منشورات المطبعة الحيدرية ومكتبتها  ،السيد مصطفى الكاظمي: بشارة اإلسالم - 
 .  0 - 03ص :م 200 

 – 23 ص: للشيخ المفيد -، االختصاص 008ص: للشيخ الحصيني -، الهداية الكبرى 02 ص: لطوسيل -غيبة ال -8
، 03ص: اإلسالم، بشارة 303ص 7ج: ، نهج السعادة08ص 0ج: للكوراني -المهدي  اإلمام أحاديث، معجم 832

سامي البدري في الرد على أحمد الكاتب تنقيح كاظم الحائري  -، شبهات وردود 030ص: النعمةكمال الدين وتمام 
 .ومجتبى العراقي ومرتضى العسكري
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 ."قسم باخلنس اجلوار الكنسأفال " :قول اهلل عز وجل: قلت :؟ قالت ياَأمَهانئَفاسألي: قال
المسألةَسألتنيَياَأمَهانئَهذاَمولودَفيَآخرَالزمانَهوَالمهديَمنَهذهَالعترةََ،نعم: قال

وياَطوبىَ.َتكونَلهَحيرةَوغيبةَيضلَفيهاَأقوامَويهتديَفيهاَأقوامَفياَطوبىَلكَإنَأدركته
 .( ) (منَأدركه

أخربين عن املهدي ما  ،يا ابن أيب طالب): فقال ،عن املهدي Xسأل عمر أمري املؤمنني 
أنَالَأحدثَباسمهَحتىَيبعثهَاهللََحبيبيَوخليليَعهدَإليََّأماَاسمهَفل،َإنَّ: ؟ قال امسه

 .( ) (عزَوجل،َوهوَمماَاستودعَاهللَعزَوجلَرسولهَفيَعلمه

علي بن احلسني دخلت على حممد بن علي الباقر  يملا مض): قال ،عن أيب خالد الكابلي
X، نسي به ووحشيت من الناس، قالأجعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إىل أبيك و : فقلت :

َخالد َبا  األمرجعلت فداك قد وصف يل أبوك صاحب هذا : ؟ قلتَتريدَماذاَ،صدقتَيا
أريد أن تسميه : ؟ قالَفتريدَماذاَياَباَخالد: قال .بيده ألخذتبصفة لو رأيته يف بعض الطرق 

ولقدَسألتنيَعنَأمرَماََ،سألتنيَواهللَياَباَخالدَعنَسؤالَمجهد: يل حىت أعرفه بامسه، فقال
َكنتَمحدثاَ  بنيَفاطمةَعرفوهَحرصواََولقدَسألتنيَعنَأمرَلوَأنََّ،لحدثتكَبهَأحداَ َلو

 .( ) (علىَأنَيقطعوهَبضعةَبضعة

منا القائم، ومنا املنصور، ) :اهلل عليه وسلم يقولمسعت رسول اهلل صلى : عن أيب سعيد، قال
املنصور  وأمافأما القائم فتأتيه اخلالفة مل يهرق فيها حمجمة من دم،  .ومنا السفاح، ومنا املهدي

كما ملئت   فال ترد له راية، وأما السفاح فهو يسفح املال والدم، وأما املهدي فيمأل األرض عدال  
 .( ) (ظلما  

حتىَإذاَبلغَإلىَالثعلبيةَقامَإليهَرجلَمنَصلبَ): يف حديث قال Xعن أيب جعفر 
ياَهذاَ:َأبيه،َوهوَمنَأشدَالناسَببدنه،َوأشجعهمَبقلبهَماَخلَصاحبَهذاَاألمر،َفيقول

                                                           

 .07 ص  2ج: العالمة المجلسي - األنواربحار  - 
 .32ص 0ج: الشيخ علي الكوراني العاملي - Xالمهدي  اإلمام أحاديثمعجم  -8
 . 0ص  2ج :مجلسيالعالمة ال -بحار األنوار  -0
 .27  – 20 ص  ج: الشيخ علي الكوراني العاملي - Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -3
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َتصنع َأفبعهدَمنَرسولَاهللََما َفواهللَإنكَلتجفلَالناسَإجفالَالنعم، َبماذاَ؟ ؟ََأم
:َفيقولَلهَالقائم.َلتسكتنَأوَألضربنَالذيَفيهَعيناكواهللَ :فيقولَالمولىَالذيَوليَالبيعة
َإنَّ َواهلل َإي َفلن، َيا َعهداَ َاسكت ََمعي َالعيبة َفلن َيا َلي َهات َاهلل، َرسول أوََ-من

َالعهدَمنَرسولَاهللََ-الزنجليفةَ َفيقرؤه َفيقولَفيأتيهَبها َأعطنيَ: جعلنيَاهللَفداك،
َيقَو َثم َعينيه، َبين َفيقبل َرأسه، َفيعطيه َأقبله َبيعة،ََ:لرأسك َلنا َجدد َاهللَفداك، جعلني

 .( ) (فيجددَلهمَبيعة

َليلةَعرسها،َوهوَ).....  :قال ،عن رسول اهلل  َتزفَالعروسَإلىَزوجها َكما فزفوه
 .( ) (فيَواليتهَأمتي،َوتنعمَوعدالَ َقسطاَ َاألرضيمألَ

ََرضأوغلبَعلىََ،إذاَقامَالقائمَبخراسان... ) :يف حديث طويل Xعن أمري املؤمنني 
َكاوان،َ،كوفانَوالملتان َقائمَبجيلنَوجازَجزيرةَبني َوأجابتهَاإلبرَوالديلمانَ،وقامَمنا

َ َالمأمول،... َالقائم َيقوم َالمجهول،َثم َوالفضلَواإلمام َالشرف َياََ،له َولدك َمن وهو
 .( ).( .. الَابنَمثلهَ،حسين

َقبلَ) :عن بشارة اإلسالم نقال  ( املمهدون) ونقل الشيخ الكوراين يف كتابه َرجل يخرج
َمنَالمشرق، ََالمهديَمنَأهلَبيته َثمانية َيقتلَويقتلَأشهريحملَالسيفَعلىَعاتقه ،

 .( )( ويتوجهَإلىَبيتَالمقدسَفلَيبلغهَحتىَيموت

لَمحمدَبرجلَمناَفإذاَانقضىَملكَبنيَفلن،َأتاحَاهللَآل) :X املؤمنني أمري عن علي
َبالتقىَ،أهلَالبيت َواهللَأنيََويعملَبالهدى،َ،يسير َالرشا، َ َألعرفهوالَيأخذَفيَحكمه

َ َأبيه َواسم َاستودعَفيمألهاََ...باسمه َالخالَوالشامتينَالعادلَالحافظَلما َذو َيأتينا ثم
وعدالَ   .( ) (قسطاَ 

                                                           

 .300ص 8ج: الحاج حسين الشاكري - Xكتاب المهدي المنتظر  - 
 .372ص  ج: للكوراني -المهدي  اإلمام أحاديثمعجم  -8

 . 3ص: اإلسالم، بشارة 820ص: لنعمانيل -غيبة ال -0
 .202ص  ج: الشيخ الكليني -الكافي  -3
 .32 ص: للكوراني -الممهدون  -2
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عن ابن رئاب، عن  ،، عن ابن حمبوبعن أمحد بن حممد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه مجيعا  
َاهللَتعالىَأوحىَإلىَعمرانَأنيَواهبَلكَذكراَ َإنَّ: )قال ،Xأيب بصري، عن أيب عبد اهلل 

َمباركاَ سوياَ  َواألبرص، َاألكمه َيبرئ َرسوالَ َ،، َوجاعله َاهلل، َبإذن َالموتى َبنيََويحيي إلى
َكانَحملهاَبهاَعندَ إسرائيل،َفحدثَعمرانَامرأتهَحنةَبذلكَوهيَأمَمريم،َفلماَحملت

َكاألنثى،َأيَالَيكونَ:َنفسهاَغلم،َفلماَوضعتهاَقالت ربَإنيَوضعتهاَأنثىَوليسَالذكر
يقولَاهللَعزَوجلَواهللَأعلمَبماَوضعت،َفلماَوهبَاهللَتعالىَلمريمَعيسىَََ.البنتَرسوالَ 

وكانَفيَولدهَأوََالذيَبشرَبهَعمرانَووعدهَإياه،َفإذاَقلناَفيَالرجلَمناَشيئاَ كانَهوَ
 .( )( ولدَولدهَفلَتنكرواَذلك

حممد بن إمساعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محاد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر 
فلمَيكنَفيهَوكانَفيَولدهَأوََ،إذاَقلناَفيَرجلَقوالَ : )قال ،Xعن أيب عبد اهلل  اليماين،

 .( ) (اهللَتعالىَيفعلَماَيشاءَولدَولدهَفلَتنكرواَذلك،َفإنَّ

 ،عن احلسني بن حممد، عن معلى بن حممد، عن الوشاء، عن أمحد بن عائذ، عن أيب خدجية
قدَيقومَالرجلَبعدلَأوَيجورَوينسبَإليهَولمَيكنَ: )يقول Xمسعت أبا عبد اهلل  :قال

 .( ) (فيكونَذلكَابنهَأوَابنَابنهَمنَبعده،َفهوَهوقامَبه،َ

َكذب): Xوقال أبو جعفر  َفقد َاألمر َمن َفرغ َقد َأنه َزعم َوجلََ؛من َعز َهلل ألن
فآخرهاَمنَ"َذريةَبعضهاَمنَبعض:َ"المشيةَفيَخلقهَيحدثَماَيشاءَويفعلَماَيريد،َوقال

َكائنَفكانَفيَغيرهَمنهَفقدََيءأولهاَوأولهاَمنَآخرها،َفإذاَخبرَعنهاَبش منهاَبعينهَأنه
 .( ) (وقعَالخبر
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خرهم آأوهلم من البصرة و  ن  أأال و  :Xفقال  ...: )يف خرب طويل Xوعن أمري املؤمنني 
 .( ) (...من األبدال 

إنَ): ؟ قال عن هذا األمر، مىت يكون Xسألت أبا جعفر : قال ،وعن أيب عبيدة احلذاء
 .( ) (منَوجه،َثمَجاءكمَمنَوجهَفلَتنكرونهكنتمَتؤملونَأنَيجيئكمَ

* * * 

 العلم
تبني هذه احلقيقة  بيت النبوة  أهلوعن  قد وردت أحاديث كثرية عن رسول اهلل 

علم الناس يف زمانه أيكون  أنالبد  اإلمامةمن يدعي  وأالوصي  أو اإلمام ن  أوهي وتؤكدها، 
 .وحيل حالل اهلل وحيرم حرام اهلل ،الكتب السماويةب

رسول  ابنيا : )إذ سأل أحدهم، يف جملس املأمون Xوكما جاء يف  حماججة اإلمام الرضا 
فداللة اإلمام فيما : قال له .بالنصَوالدليل: X؟ قال  بأي شيء تصح اإلمامة ملد عيها ،اهلل
 .( ) (فيَالعلمَواستجابةَالدعوة: Xقال  ؟ هي

 :على أهل الكتاب واجملوس ورئيس الصابئني وغريهم Xالرضا  اإلماماحتجاج 

ملا قدم علي بن موسى الرضا صلوات اهلل عليه ): روي عن احلسن بن حممد النوفلي أنه قال
اجلاثليق، ورأس : على املأمون، أمر الفضل بن سهل أن جيمع له أصحاب املقاالت، مثل

أصحاب زردشت ونسطاس الرومي، واملتكلمني، اجلالوت، ورؤساء الصابئني، واهلربذ األكرب، و 
أدخلهم : ليسمع كالمه وكالمهم، فجمعهم الفضل بن سهل، مث أعلم املأمون باجتماعهم فقال

، وأحببت أن تناظروا ابن عمي هذا إمنا مجعتكم خلري: ففعل، فرحب هبم املأمون مث قال هلم ،علي  
السمع والطاعة يا : فقالوا. وال يتخلف منكم أحد ، فإذا كان بكرة فاغدوا علي  املدين القادم علي  

فبينا حنن يف حديث لنا : قال احلسن بن حممد النوفلي. شاء اهلل إنأمري املؤمنني، حنن مبكرون 
                                                           

 .سيد مصطفى الكاظمي 822ص: بشارة االسالم - 
 .32 ص: اإلسالمبشارة  -8
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 - Xوكان يتوىل أمر أيب احلسن  -إذ دخل علينا ياسر اخلادم  Xعند أيب احلسن الرضا 
نه اجتمع إلينا أصحاب إفداك أخوك، : م ويقولأمري املؤمنني يقرؤك السال إن   ،يا سيدي: فقال

أحببت   إناملقاالت وأهل األديان واملتكلمون من مجيع أهل امللل فرأيك يف البكور علينا 
فقال أبو . ن أحببت أن نصري إليك خف ذلك عليناإن كرهت ذلك فال تتجشم، و إكالمهم، و 

. شاءَاهللَإنإليكَبكرةَقدَعلمتَماَأدرت،َوأناَصائرَ:َأبلغهَالسلمَوقل: Xاحلسن 
َنوفلي: فلما مضى ياسر التفت إلينا مث قال يل: قال احلسن بن حممد النوفلي أنتَعراقيََ،يا

َوأصحابَ َالشرك َأهل َعلينا َعمي َابن َجمع َفي َعندك َفما َغليظة، َغير َالعراقي ورقة
جعلت فداك يريد االمتحان، وحيب أن يعرف ما عندك، ولقد بىن على : ؟ فقلت المقاالت

َالباب: فقال يل. أساس غري وثيق البنيان، وبئس واهلل ما بىن َفيَهذا َبناؤه  إن  : ؟ قلت وما
العامل ال ينكر غري املنكر، وأصحاب املقاالت  أن  أصحاب الكالم والبدع خالف العلماء، وذلك 

صحح : احتجت عليهم بأن اهلل واحد قالوا إن ،الشرك أصحاب إنكار ومباهتةواملتكلمون وأهل 
وهو مبطل  -ثبت رسالته، مث يباهتون الرجل : رسول، قالوا  حممدا   إن  : ن قلتإوحدانيته، و 

ياَ: مث قال يل ،فتبسم: قال! ويغالطونه حىت يرتك قوله، فاحذرهم جعلت فداك  -عليهم حبجته 
 أنين ألرجو إواهلل ما خفته عليك قط، و  ،ال: قلت! ؟ حجتيَأتخافَأنَيقطعواَعليََّ،نوفلي

َنوفلي: فقال يل. شاء اهلل إنيظفرك اهلل هبم  : ؟ قلت أتحبَأنَتعلمَمتىَيندمَالمأمونَ،يا
َوعلىَأهلَاإلنجيلَبإنجيلهم،َ: قال. نعم َبتوراتهم، َسمعَاحتجاجيَعلىَأهلَالتوراة إذا

والَحولَوالَقوةَإالَباهللَالعليََ......زبورهم،َوعلىَالصابئينَبعبرانيتهمَوعلىَأهلَالزبورَب
 .العظيم

ابن عمك ينتظرك، اجتمع  إن   ،جعلت فداك: فلما أصبحنا أتانا الفضل بن سهل فقال له
 .شاءَاهللَإننيَصائرَإلىَناحيتكمَإتقدمنيَف: Xالقوم فما رأيك يف إتيانه ؟ فقال له الرضا 

الصالة، وشرب شربة سويق وسقانا، مث خرج وخرجنا معه، حىت دخل على مث توضأ وضوء 
. ، وحممد بن جعفر يف مجاعة الطالبيني واهلامشيني والقواد حضوربأهلهاملأمون، وإذا اجمللس غاص 

والرضا  قام املأمون وقام حممد بن جعفر ومجع بين هاشم، فما زالوا وقوفا   Xفلما دخل الرضا 
X   عليه حيدثه ساعة،  جالس مع املأمون حىت أمرهم باجللوس، فجلسوا فلم يزل املأمول مقبال
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هذا ابن عمي علي بن موسى بن جعفر وهو من ولد  ،يا جاثليق: مث التفت إىل اجلاثليق فقال
فقال . ، فأحب أن تكلمه وحتاجه وتنصفهX، وابن علي بن أيب طالب فاطمة بنت نبينا 

بكتاب أنا منكره، ونيب ال أؤمن به ؟  حياج علي   كيف أحاج رجال    ،مري املؤمننييا أ: اجلاثليق
وهل : ؟ قال اجلاثليق نَاحتججتَعليكَبإنجيلكَأتقرَبهإفَ،ياَنصراني :Xفقال الرضا 

سلَ: Xفقال له الرضا . أقدر على دفع ما نطق به اإلجنيل، نعم واهلل أقربه على رغم أنفي
ماَتقولَفيَنبوةَعيسىَوكتابهَهلَتنكرَمنهماَ: قال اجلاثليق .عماَبداَلكَواسمعَالجواب

أناَمقرَبنبوةَعيسىَوكتابه،َوماَبشرَبهَأمته،َوأقرتَبهَالحواريون،َ: X؟ قال الرضا  شيئاَ 
َكلَعيسىَلمَيقرَبنبوةَمحمدَوكتابه،َولمَيبشرَبهَأمته أليس إمنا : قال اجلاثليق .وكافرَبنبوة

فأقم شاهدين من غري أهل ملتك على نبوة : قال. بلى: بشاهدي عدل ؟ قال األحكامتقطع 
اآلنَجئتَ: Xقال الرضا . حممد ممن ال تنكره النصرانية وسلنا مثل ذلك من غري أهل ملتنا

؟ قال  Xأالَتقبلَمنيَالعدلَوالمقدمَعندَالمسيحَعيسىَبنَمريمََ،بالنصفةَياَنصراني
بخ بخ ذكرت : ؟ قال الديلمي(َيوحنا)ماَتقولَفيَ:  ؟ قالمسه يل ،ومن هذا العدل: اجلاثليق

المسيحََإنَّ:َيوحناَقالَأنَّأقسمتَعليكَهلَنطقَاإلنجيلَ: قال. أحب الناس إىل املسيح
َالحواريينَفآمنواَ أخبرنيَبدينَمحمدَالعبريَوبشرنيَبهَأنهَيكونَمنَبعدي،َفبشرتَبه

وبشر بنبوة رجل وأهل بيته ووصيه وأهل بيته،  قد ذكر ذلك يوحنا عن املسيح،: ؟ قال اجلاثليقبه
نَجئناكَبمنَيقرأَإف: Xقال الرضا . ومل يلخص مىت يكون ذلك، ومل يسم لنا القوم فنعرفهم

َبه َأتؤمن َوأمته َبيته َوأهل َمحمد َذكر َعليك َفتل قال الرضا . أمر سديد: ؟ قال اإلنجيل
ما أحفظين له، مث : ؟ قال كيفَيكونَحفظكَللسفرَالثالثَمنَاإلنجيل: لفسطاس الرومي

َفخذَعليَّ: قال. بلى لعمري: ؟ قال ألستَتقرأَاإلنجيل: Xالتفت إىل رأس اجلالوت فقال 
َكانَفيهَذكرَمحمدَوأهلَبيتهَوأمتهَفاشهدواَلي،ََوإالسفرَالثالث،َف نَلمَيكنَفيهَذكرهَإن
َلي َنصرانيي: وقف مث قال مث قرأ السفر الثالث حىت بلغ ذكر النيب  .فلَتشهدوا نيَإَ،ا

مث تال علينا ذكر حممد وأهل . نعم: ؟ قالأسألكَبحقَالمسيحَوأمهَأتعلمَأنيَعالمَباإلنجيل
َكذبتَماَنطقَبهَإماَتقولَياَنصرانيَ؟َهذاَقولَعيسىَبنَمريم،َف: بيته وأمته، مث قال ن

َكذبتَموسىَوعيسىَعليهماَالسلم،َومتىَأنكرتَهذاَالذكرَوجبَعليكَ اإلنجيلَفقد
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َكفرتَبربكَونبيكَوبكتابكَ؛لالقت ال أنكر ما قد بان يل من : قال اجلاثليق. ألنكَتكونَقد
 .( ) ......( اشهدواَعلىَإقراره: Xقال الرضا . ين ملقر بهإاإلجنيل، و 

َ) :قال ،Xالصادق  اإلماموعن  َهذا َادعي َلمن ََاألمرينبغي َالسر عليهََيأتيَأنفي
َالعلنية َفي َاهللَ :لاقيف العالنية ؟  يأيتالذي  وما هذا الربهان :قلت .ببرهان َحلل يحل

 .( ) (ويحرمَحرامَاهللَويكونَلهَظاهرَيصدقَباطنه

فاحلجة يف كل زمان البد أن تكون إهلية وليس من وضع البشر حىت لو كانوا أنبياء أو رسال  
 إلثباتن هو احلجة الدامغة آالقر  ن  أوهنالك الكثري من الروايات اليت تثبت ب ، أو أئمة

ذا األمر غري صاحبه برت اهلل ومن ادعى ه ،وال يدعي هذا األمر إال صاحبه ،صاحب الدعوة
َناَبَ ْعَضَاأْلَقَاِويِلَ﴿ :حيث قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي ،هعمر  أَلََخْذنَاَِمْنُهََ#َوَلْوَتَ َقوََّلََعَلي ْ

 .( )﴾ثُمَََّلَقطَْعَناَِمْنُهَاْلَوتِينَََ#بِاْلَيِميِنَ

فكل نيب عندما يريد أن حياجج أتباع الشريعة اليت تسبق مبعثه حياججهم بكتاهبم املنزل من 
قال  ،Xحاجج اليهود بالتوراة اليت نزلت على موسى  Xنيب اهلل عيسى  ن  إف ،اهلل تعاىل

ِلَماَبَ ْيَنَيََديَََّوِإْذَقَاَلَِعيَسىَاْبُنََمْرَيَمَيَاَ﴿: تعاىل بَِنيَِإْسرائيَلَِإنِّيََرُسوُلَاللَِّهَِإلَْيُكْمَُمَصدِّقاَ 
 .( )﴾ِمَنَالت َّْورَاةَِ

قال  ،عندما جاء حاجج علماء اليهود والنصارى بالتوراة واإلجنيل ورسول اهلل حممد 
َالَِّذي﴿: تعاىل َاأْلُمِّيَّ َالنَِّبيَّ َالرَُّسوَل َيَ تَِّبُعوَن َالت َّْورَاِةََالَِّذيَن َِفي َِعْنَدُهْم ََمْكُتوبا  َيِجُدونَُه

ْنِجيلَِ  .( )﴾َواأْلِ

َ؛لصاحبَهذاَاألمرَغيبتينَنَّإ: يقول Xمسعت أبا عبد اهلل ) :قال ،عن املفضل بن عمر
كيف نصنع إذا   :قلت .واألخرىَيقالَهلكَفيَأيَوادَسلكَ،يرجعَفيَأحدهماَإلىَأهله
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وأي  .( ) (أسالوهَعنَتلكَالعظائمَالتيَيجيبَفيهاَمثلهنَادعىَمدعَإ :؟ قال كان ذلك
 .عظائم هي أعظم من عظائم كتاب اهلل تعاىل

حيتج على أهل التوراة بتوراهتم  Xاإلمام املهدي  على أن   كدؤ توالكثري من الروايات اليت 
وأنه يدعو إىل املناظرة بالقرآن الكرمي  ،وعلى أهل اإلجنيل بإجنيلهم وعلى أهل القرآن بقرآهنم

عند  Xفيتأول علماء السوء عليه القرآن ويقاتلونه عليه، وأحد فقرات خطبة اإلمام املهدي 
 .( ) (... االَفمنَحاجنيَفيَكتابَاهللَفاناَاولىَالناسَبكتابَاهلل ...) :قيامه

 (.... والقائمَبدينكَ،كتابكََإلىاللهمَاجعلهَالداعيَ ...) :وورد يف دعاء االفتتاح الشهري

غري كتاب اهلل  إىل ومن قبله يدع يأيتمن  أو Xاملهدي  اإلمام ن  أوال يتوهم املتوهم ب
وهذا األمر يوضحه لنا صادق  ،اإلمام املهدي يأيت باألصول ن  أحسب زعم سادات القوم ب

 :العرتة

 ...) :Xيف رواية طويلة يشرح فيها حال بعض أصحاب اإلمام املهدي  Xعن الصادق 
َ،نآوأماَالمحتجَبكتابَاهللَعلىَالناصبَمنَسرخسَفرجلَعارفَيلهمهَاهللَمعرفةَالقَر

َكتابَاهللَأمرنافيثبتََهالَحاجإفلَيبقىَأحدَمنَالمخالفينَ وهذه الرواية . ( ) .(.. في
وهبذا يندفع قول من  ،حياجج بكتاب اهلل تعاىل Xأحد أنصار اإلمام  واضحة الداللة على أن  

 .ن الكرميآنه ال يصح احملاججة بالقر إيقول 

طالب  أيبعلي بن  اإلماماحملاججة بالكتب السماوية من سيد املوحدين  أن  وخري دليل على 
X حيث قال  ،يف احلديث املشهورX :(َالتوراة َأهل َألفتيت َالوسادة َلي َثنيت َلو

 .( ) (بتوراتهمَوأهلَاإلنجيلَبإنجيلهمَوأهلَالقرآنَبقرآنهم
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َوجعلناََإنَّ: )قوله Xورد عن أمري املؤمنني  وأيضا   َوعصمنا َطهرنا َوتعالى َتبارك اهلل
شهداءَعلىَخلقه،َوحجتهَفيَأرضه،َوجعلناَمعَالقرآنَوجعلَالقرآنَمعنا،َالَنفارقهَوالَ

 .( ) (يفارقنا

الذي بني يف هذه الرواية  ،Xما ورد عن أمري املؤمنني وسيد املوحدين علي بن أيب طالب و 
نهَإَو) :Xحيث قال ، حفظة القرآن أهنممن قبل من يدعون  وأهلهنبذ  القرآن سوف يُ أن 

َوالَ َشيئا َأخفىَمنَالحق، َوالَأسيأتيَعليكمَمنَبعديَزمانَليسَفيه ظهرَمنَالباطل،
وليسََعندَأهلَذلكَالزمانَسلعةَأبورَمنَالكتابَ!!!َمنَالكذبَعلىَاهللَورسولهََأكثر

َوالَ َتليَحقَتلوته، َمنَأإذا َأنكر َوالَفيَالبلدَشيء َحرفَعنَمواضعه، َإذا نفقَمنه
عرفَمنَالمنكر،َفقدَنبذَالكتابَُحملته،َوتناساهَحفظته،َفالكتابَيومئٍذَأالمعروفَوالَ

َمأوىَ وأهلهَطريدانَمنفيانَوصا فالكتابَ!!ََحبانَمصطحبانَفيَطريقَواحدَالَيؤويهما
َفيهمَومعهم َفيَذلكَالزمانَفيَالناسَوليسا َالَتوافقَالهدىََوَنَّألَ؛وأهله نَإالضللة

َكأنهمَأئمةَالكتابَوليسَالكتابََ،اجتمعا فاجتمعَالقومَعلىَالفرقةَوافترقواَعنَالجماعة،
 .( ) ...(إمامهم

قائمناَإذاَقامَاستقبلَمنََإنَّ :يقول Xمسعت أبا عبد اهلل ) :ن الفضيل بن يسار، قالع
: ؟ قال وكيف ذاك: قلت. منَجهالَالجاهليةَجهلَالناسَأشدَمماَاستقبلهَرسولَاهللَ

أتىَالناسَوهمَيعبدونَالحجارةَوالصخورَوالعيدانَوالخشبَالمنحوتة،ََرسولَاهللََإنَّ
َكتابَاهللَيحتجَعليهَبهقائمناَإذاَقامَأتىَالناسَوكلهمَيتأولَعلَوإنَّ أماَواهللَ: مث قال .يه

 .( )( ليدخلنَعليهمَعدلهَجوفَبيوتهمَكماَيدخلَالحرَوالقر

ََلَوَجُدواََْالّلهَََِغْيرََِِعندََِِمنَََْكانََََوَلوَْ﴿ :قال اهلل تعاىل ،الكتاب يصدق بعضه بعضا   وذكر أن  
 .( )﴾َكِثيراَ َاْخِتَلفاَ َِفيهَِ

                                                           

 .30 ص: ، بصائر الدرجات 2 ص  ج: الكافي - 
 .03ص 8ج: نهج البالغة -8
 .037ص: للنعماني -الغيبة  -0
 .28: النساء -3



 41................................................ الطريق إىل الدعوة اليمانية 

 

وفيه ما جيلو العمى، ويدعو إىل ) :يف املناقب البن محزة الطوسيجاء يف كتاب الثاقب  وما
اهلدى، وإن كان ال ينطق بلسانه، وال حيكم ببيانه، وال يذكر ما فيه، إال بدليل ناطق صادق، 

نيَمخلفَفيكمَإ :بقوله ، ونصبه عليهم أمينا  له قرينا   والدليل على أحكامه من جعله النيب 
تيَأهلَبيتي،َماَإنَتمسكتمَبهماَلنَتضلوا،َفإنَاللطيفَالخبيرَكتابَاهلل،َوعتَر:َالثقلين

 .( ) (الحوضَفهماَقرينانَمتفقانَوصاحبانَالَيفترقانَنبأنيَأنهماَلنَيفترقاَحتىَيرداَعليَّ

َكتابَاهللَماَمنَآيةَ) :نه قالإ Xطالب  أيبعن علي ابن  اسألونيَقبلَأنَتفقدونيَعن
َكبشها،َومنَيقتلَفيها،َوالعلمَبماَإالَوأناَأعلمَحيثَنزلت،َوماَمنَ فتنةَإالَوقدَعلمت

َتعالى َلقوله َللرسول َإال َيكون َال َ"يكون َأحداَ : َغيبه َعلى َيظهر َمنََال َارتضى َمن إال
 .( ) ("رسول

أحدهماََي،إنيَتاركَفيكمَالثقلينَماَإنَتمسكتمَبهَلنَتضلواَبعد) :قال رسول اهلل 
َإلىَاألرضََ؛أعظمَمنَاآلخر وعترتيَأهلََ،كتابَاهللَعزَوجلَحبلَممدودَمنَالسماء

َكيفَتلحقواَبيَفيهماَيَّولنَيفترقاَحتىَيرداَعلَ،بيتي  أخرىويف رواية ، (الحوضَفانظروا
َ،أيهاَالناس) :فحمد اهلل وأثىن عليه مث قال خطيبا   حيث قام رسول اهلل  عن رسول اهلل 

ولَربيَعزَوجلَفأجيبهَوإنيَتاركَفيكمَالثقلينَأولهماََإنماَأناَبشرَيوشكَأنَيأتينيَرس
 .( ) (كتابَاهللَفيهَالهدىَوالنورَفتمسكواَبكتابَاهللَعزَوجلَوخذواَبه

فنزل عن بغلة رسول اهلل،  Xعلي  اإلمام أقبل ...) :قال ،عن جندب بن زهري االزدي
. قطعوه وذهبوا: مث  جاء آخر تشتد به دابته، وقال. قطعوا النهر: وقام يصلي، إذ جاء رجل وقال

: وقال. ماَقطعوهَوالَيقطعونه،َوليقتلنَدونه،َعهدَمنَاهللَورسوله: Xفقال أمري املؤمنني 
َترىَالتل َجندب، مث . حدثنيَأنهمَيقتلونَعندهَرسولَاهللََنَّإف: قال. نعم: ؟ قلت يا

َنبعثَإليهمَرسوالَ : قال َإنا َكتابَاهللَوسنةَنبيه،َفيرشقونَوجههَبالنبل،ََأما يدعوهمَإلى
فنادى يف الناس . فانتهينا إليهم فإذا هم يف معسكرهم مل يربحوا، ومل يرحتلوا: قال. وهوَمقتول
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َ :فضمهم، مث أتى الصف، وهو يقول َفيمشي َالمصحف َهذا َيأخذ َالقومَمن َهؤالء إلى
 .( ) (فيدعوهمَإلىَكتابَاهللَوسنةَنبيه

يتدبرون هذه الروايات وهم يقرؤهنا على منابرهم  للقوم الصم البكم الذين ال أينولكن من 
بعد الناس من رسول أوهم  بيته  وأهل حممد  األكرمميثلون الرسول  بأهنمالناس  هاميإل

 أنبذلك نطلب من كل منصف . نآحيث كذبوا حجية القر  البيت  أهلومن  اهلل 
 .البيت  أهل أرشدونااحلق ومبا  إىلهو السبيل  هذه الروايات ويرى مايف يتدبر 

Xَبمنزلةَمنَاتبعَهارونََالناسَصارواَبعدَرسولَاهللَ): قال ،Xن أيب جعفر ع
َفأبىَعليََوإنََّ،ومنَاتبعَالعجل َبكرَدعا َفأبىَعليََوإنََّ،إالَالقرآنXَأبا عمرَدعا

Xَعثمانَدعاَفأبىَعليََوإنََّ،إالَالقرآنXَإالَالقرآن )........ ( ). 

وأوحي إيل هذا القرآن ": قوله عز وجل: Xقلت أليب عبد اهلل ): قال ،عن مالك اجلهين
َكماَأنذرََمنَبلغَأنَيكونَإماماَ : قال ،"ألنذركم به ومن بلغ منَآلَمحمدَفهوَينذرَبالقرآن

 .( ) (بهَرسولَاهللَ

كان آخر ما   رسول اهلل  اخلليفة هو الذي يقضي بكتاب اهلل، إن   إن  ) :عن سلمان، قال
عليكمَبكتابَاهلل،َوسترجعونَإلىَقومَيحبونَالحديثَعني،َومنَقالَ :عهد إلينا أن قال

 .( )( فليحدثَبهَماَلمَأقلَفليتبوأَمقعدهَمنَالنار،َومنَحفظَشيئاَ َعليَّ

 وسلم باهلجري [وآله] صلى اهلل عليهخطبنا رسول اهلل ): عن عوف بن مالك األشجعي، قال
َأحلواَ :وهو مرعوب فقال َوجل، َعز َاهلل َبكتاب َوعليكم َأظهركم، َبين َكنت َما أطيعوني

 .( ) (حللهَوحرمواَحرامه
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َقيلَلرسولَاهللَ) :قال ،Xعن علي  أمتكَستفتتنَبعدك،َفسألَرسولَاهللََإنَّ:
بكتابَاهللَالعزيز،َالذيَالَيأتيهَالباطلَمنَبينَيديهََ:؟َقالَماَالمخرجَمنهاَ:أوَسئلَ

َتنزيلَمنَحكيمَحميد،َمنَابتغىَالعلمَمنَغيرهَأضلهَاهلل،َومنَوليَهذاَ والَمنَخلفه
َاهلل َقصمه َبغيره َيحكم َجبار َمن َوالصرا َاألمر َالمبين، َوالنور َالحكيم، َالذكر َهو ،

 .( ) (المستقيم

تعملَهذهَاألمةَبرهةَبكتابَاهلل،َثمَتعملَبرهةَبسنةَرسولَاهلل،َ) :قال رسول اهلل 
 .( ) (ثمَتعملَبرهةَبعدَذلكَبالرأي،َفإذاَعملواَبالرأيَفقدَضلوا

يعملون بالرأي وهاهم قد ضلوا وأضلوا بقول رسول اهلل  الكلاليوم ف، صدق رسول اهلل 
 .ينكر ذلك إال متكرب وجاهل الو  الصادق األمني حممد 

وما  :يف مناظرته مع أيب حنيفة بعد أن قال Xورد عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد  ما
: له Xوتسري الرواية إىل أن تصل إىل قول اإلمام الصادق  ،يعلم جعفر بن حممد أنا أعلم منه

ياَ: قال .بكتاب اهلل وسنة نبيه :؟ قال فبماَتفتيهم: قال. نعم: قال ؟ أنتَفقيهَأهلَالعراق)
َكتابَاهللَحقَمعرفتهَوتعرفَالناسخَوالمنسوخَ،أباَحنيفة َأباَ: نعم، قال: ؟ قال تعرف يا

ََ،حنيفة َعلماَ َادعيتولقد َما َويلك َذلك، َاهلل َأنزلََجعل َالذين َالكتاب َأهل َعند إال
َكتابهَحرفاَ منَذريةَنبيناََعليهم،َويلكَوالَهوَإالَعندَالخاص  .( ) (،َوماَورثكَاهللَمن

 هشام فيها حج اليت السنة يف X جعفر أيب مع حججت) :قال ،الربيع وما ورد عن أيب
 ،املؤمنني أمري يا :هلشام فقال ،اخلطاب بن عمر موىل األزرق بن نافع معه وكان امللك عبد بن
 بن احلسني بن علي بن حممد هذا الكوفة أهل نيب هذا :فقال ؟ الناس عليه يتكافأ الذي هذا من
 أو نيب وصي أو نيب إال فيها جييبين ال مسائل عن وألسألنه آلتينه :نافع فقال .طالب أيب بن علي
 .ختجله أن فلعلك فسله إليه فاذهب :هشام فقال .نيب وصي ابن
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 قد إين، علي بن حممد يا: فقال X جعفر أيب على أشرف مث الناس على فاتكأ نافع فجاء
 ال مسائل عن أسألك جئت قد وحرامها حالهلا عرفت وقد والفرقان والزبور واإلجنيل التوراة قرأت
. سل: فقال رأسه X جعفر أبو إليه فرفع .نيب وصي ابن أو نيب وصي أو نيب إال فيها جييبين
 أخربين: قال؟  بقولكَأمَبقوليَأخبرك: قال؟  سنة من وحممد عيسى بني كم أخربين: فقال

فأخربين عن  :قال .بقولكَفستمائةَسنةَوأما،َسنةَفخمسمائةَبقوليَأما: قال. مجيعا   بالقولني
َة  يـُْعَبُدونَ  َوْسَئْل َمْن أَْرَسْلنا م ْن قـَْبل َك م ْن ُرُسل نا َأَجَعْلنا: "قول اهلل تعاىل من " م ْن ُدون  الرَّمْحن  آهل 

هذه  Xفتال أبو جعفر  :قال ؟ وكان بينه وبني عيسى مخسمائة سنة الذي سأل حممد 
َالَِّذيَُسْبحانََ": اآلية َاأْلَْقَصى َاْلَمْسِجِد َِإَلى َاْلَحراِم َاْلَمْسِجِد َِمَن َلَْيل  َِبَعْبِدِه ََأْسرى َالَِّذي

َإلىَبهَأسريَحينََمحمداَ َاهللَأراهاَالتيَاآلياتَمنَفكان"َلُِنرِيَُهَِمْنَآياتِناََحْوَلهََُبارَْكنا
Xََجبرئيلَأمرَثمَوالمرسلينَالنبيينَمنَواآلخرينَاألولينَاهللَحشرَأنَالمقدسَبيت
َفصلىََمحمدَتقدمَثمَ،العملَخيرَعلىَحيَإقامتهَفيَقالَثمَ،شفعاَوأقامَشفعاَفأذن

َالرَّْحمنََُِدونََِِمنَََْأَجَعْلناَُرُسِلناَِمنََْقَ ْبِلكَََِمنَََْأْرَسْلناََمنَََْوْسَئلَْ"َ:عليهَتعالىَاهللَفأنزلَبالقوم
َنشهدَ:قالواَ؟َتعبدونَكنتمَوماَتشهدونَعلمَ:َاهللَرسولَلهمَفقالَ،"يُ ْعَبُدونَََآِلَهةَ 

 .وعهودناَمواثيقناَذلكَعلىَأخذتَاهللَرسولَوأنكَلهَشريكَالَوحدهَاهللَإالَإلهَالَأن
 التوراة يف وخلفاؤه اهلل رسول أوصياء واهلل أنتم ،جعفر أبا يا اهلل رسول ابن يا صدقت :نافع قال

 .( ) (غريكم من باألمر أحق وأنتم القرآن ويف الزبور ويف اإلجنيل يف وأمساؤكم

لهَعلمَإذاَحانَوقتَخروجهَانتشرَذلكَالعلمَمنَنفسه،َوأنطقهَ) :قال رسول اهلل 
َحانَوقتَاهللَ َإذا َسيفَمغمد َوله َاهلل، َوليَاهللَفاقتلَأعداء َاخرجَيا َوجلَفناداه عز

وأنطقهَاهللَعزَوجلَفناداهَالسيفَاخرجَياَوليَاهللََ،خروجهَاقتلعَذلكَالسيفَمنَغمده
َفيخرجَ ويقتلَأعداءَاهللَحيثَثقفهمَويقيمXََفلَيحلَلكَأنَتقعدَعنَأعداءَاهلل،

 .( ) (زَوجلحدودَاهللَويحكمَبحكمَاهللَع

* * * 
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 اليماني املوعود
وجود راية واحدة هلل سبحانه وتعاىل وهي راية احلق من وكما ال خيفى على طالب احلق البد 

يف رواياهتم الطاهرة  حممد  آله كما سيتضح لنا من خالل ما ذكر   ،تعددةاملرايات ال بني
 .وهي راية اليماين ،ةمن هذه الرايات املتعددة واملشتبه األهدىالراية  أيضا  ووصفوا لنا 

َ؛وليسَفيَالراياتَرايةَأهدىَمنَرايةَاليمانيَهيَرايةَهدى): Xقال اإلمام الباقر 
ألنهَيدعوَإلىَصاحبكم،َفإذاَخرجَاليمانيَحرمَبيعَالسلحَعلىَالناسَوكلَمسلم،َوإذاَ

يحلَلمسلمَأنَيلتويَعليه،َفمنَفعلََخرجَاليمانيَفأنهضَإليهَفإنَرايتهَرايةَهدى،َوال
 .( ) (ألنهَيدعوَإلىَالحقَوإلىَطريقَمستقيمَ؛ذلكَفهوَمنَأهلَالنار

ََو: )Xعن اإلمام الباقر  َمحمدَإياك َآل َمن َرايةََشذاذ َوعلي َمحمد َآلل فإن
منَولدَالحسين،َمعهََحتىَترىَرجلَ َأبداَ َولغيرهمَراياتَفالزمَاألرضَوالَتتبعَمنهمَرجلَ 

 .( ) (عهدَنبيَاهللَورايتهَوسلحه

عن أيب جعفر حممد بن علي  ،(بن مسلم)عن حممد بن سليمان، عن العالء، عن حممد 
X (السفيانيَوالقائمَفيَسنةَواحدة): أنه قال ( ). 

خروج السفياين واليماين يف سنة واحدة وهنا يكون تعارض  أن   أخرىوقد ذكرت رواية 
ن اليماين هو حجة من حجج اهلل والقائم أل ؛نه ال تعارض بينهماأواحلقيقة  ،بني الروايتنياهري ظ

 اواحد اشخص نيكونا أهنما أو اآلخرحدهم حجة على أيكون  أنحجة من حجج اهلل فالبد 
محد أ األولوهو املهدي  Xفاليماين هو القائم  ،حجة اهلل واحدفتتعدد احلجج  حيث ال
X، احلوادث املعاصرة  أهمسفياين كفرسي رهان حنو الكوفة حيث جتري والذي يسابق ال

 .أرضهاللظهور على 
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َكلمتهمَوطلعَالقرنَ) :قال ،عن أيب جعفر ،عن جابر ،حدثنا سعيد أبو عثمان إذاَاختلف
َإالَيسيراَ  َلمَيلبثوا َأرمَ،حتىَيظهرَاألبقعَبمصرَذوَالشفا ثمََ،يقتلونَالناسَحتىَيبلغوا

َملحمةَعظيمة َفتكونَبينهما َعليه َالمشوه ثمَيظهرَالسفيانيَالملعونَفيظهرَبهماََ،يثور
َمعروفةَ،جميعاَ  َبالكوفة َراية َعشرة َثنتي َذلك َقبل َولدََ،ويرفع َمن َرجل َبالكوفة ويقبل

 .( )( ثمَيبثَالسفيانيَجيوشهَ،إلىَأبيهَالحسينَيدعو

َ،إياكمَوالتنويهَ،ياَأباَعبدَاهلل :فقال يل ...: )Xعن أيب عبد اهلل ، عن املفضل بن عمر
َرايةَمشتبهةَالَيعرفَأيَمنَأيَ.. منَالدهرَواهللَليغيبنَسبتاَ  َعشرة قال  .لترفعنَاثنتا

َيبكيك :فقال يل ،فبكيت :املفضل جعلت فداك كيف ال أبكي وأنت تقول ترفع  :قلت ؟ ما
فنظر إىل كوة يف البيت اليت تطلع فيها  :قال. اثنتا عشرة راية مشتبهة ال يعرف أي من أي

 .( )(ألمرناَأضوأَمنهاواهللَ :فقال .نعم :قلت ؟ أهذهَالشمسَمضيئة :الشمس يف جملسه فقال

َكنتهظلناَرايةَمنَاست... : )يف حديث طويل X عن أمري املؤمنني ومنَسبقَإليهاََ،لَبها
 .( )( ...َومنَتمسكَبهاَنجاَ،ومنَتخلفَعنهاَهلكَ،فاز

غريهم لو  (ليهما السالمع)حممد وعلي  آلراية احلق واحدة وهي راية  أن  قد ثبت لنا  ن،إذ
توجد راية يف زمن الظهور  وال ،Xيكون صاحب الراية من ذرية احلسني  أنوالبد  ،رايات
وامللتوي عليه من  ،Xاملهدي  اإلمام إىلصاحبكم أي  إىلمن راية اليماين الذي يدعو  أهدى
 ،Xاملهدي  اإلماموهي الراية اليت تسبق ظهور  ،Xالباقر  اإلمامالنار كما قال عنه  أهل

 .Xوهو من ذرية احلسني 

وسوف يتضح  جيدا   هاأيقر و يتدبر يف هذه الروايات  أنرجو من كل منصف يطلب احلقيقة أف
ستكون راية اليماين راية طاغوت وبيعته بيعة كفر  وإال ،حممد  آلاليماين هو قائم من  ن  أب

مل يكن  إن - Xاملهدي  اإلمامن راية اليماين تسبق ظهور أل ؛(وحاشاه من ذلك)ونفاق 
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 والذي قال عنه رسول اهلل  من االثىن عشر مهديا   األولاليماين هو القائم نفسه وهو املهدي 
 .غوت كما سيتضح من الرواياتيكون صاحب راية طا - املؤمنني أوليف وصيته هو 

َترفعَقبلَرايةَ): أنه قال Xعن مالك بن أعني اجلهين، عن أيب جعفر الباقر  كلَراية
 .( )( صاحبهاَطاغوتXَالقائمَ

كلَبيعةَقبلَظهورَالقائمَفبيعةَََ،ياَمفضل): Xقال أبو عبد اهلل : مفضل بن عمر، قال
 .( ) (كفرَونفاقَوخديعة،َلعنَاهللَالمبايعَلهاَوالمبايع

فقال  .Xقيامه ( وقبل)فبغري سنة القائم بايعوا له قبل ظهور  ،يا سيدي) :قال املفضل
X: كلَبيعةَقبلَظهورَالقائمَََ،ياَمفضلXََكفرَونفاقَوخديعة لعنَاهللَالمبايعََ،فبيعة

 .( )( لهاَوالمبايع

 .Xهو اليماين  حممد  آلالقائم من  أن  هبذه الروايات يتضح لكل صاحب لب 

ففي رواية طويلة يف مناجاة اهلل تعاىل لعيسى  ،(اليمانية)وقد مس ى اهلل تعاىل الكعبة املشرفة بـ 
َالحنفيةَ،عيسىَيا : )...قال عنه بن مرمي وعندما وصف له الرسول حممد  وقبلتهََ،دينه

 .( )البيت احلرام بالكعبة اليمانية  Xاملطلب  وقد مسى عبد .( )...(  يمانية

ألن مكة من هتامة : )... وقد ذكر ذلك املوىل حممد صاحل املازندراين يف شرح الكايف إذ قال
 .(6)...( وهتامة من أرض اليمن 

: قال ،(ميانيةقبلته ... ): ووصفه حملمد  Xعند شرحه ملناجاة اهلل تعاىل لعيسى  وأيضا  
 .(7) ..( كذا يف النهاية  .الكعبة اليمانية: وهلذا يقال ،ألن مكة من هتامة وهتامة من أرض اليمن)
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 ميان واحلكمة ميانية إمنا قال  اإلميانيف احلديث : )ونقل العالمة اجمللسي عن اجلزري قوله
الكعبة : ذا يقالوهتامة من أرض اليمن وهل ،بدأ من مكة وهي من هتامة اإلميانذلك ألن 

 .( ) (اليمانية

خيرج : )قال ،، عن ابن فضال، عن ابن بكري، عن حممد بن مسلم(الفضل بن شاذان)عنه 
 .( )( قبل السفياين مصري ومياين

َأهلََإنَّ: ويف حديث آخر قال النيب : )... وقال الشيخ علي النمازي َالرجال خير
 .( )( واإليمانَيمانَوأناَيمانيَ،اليمن

ماَقالهَإنسَوالَجانََأميرَالغضبَليسَمنَذيَوالَذهوَلكنهمَيسمعونَصوتاَ ) :قال
 .( )( باسمهَليسَمنَذيَوالَذهوَولكنهَخليفةَيمانيَبايعواَفلناَ 

َصوتاَ َفبيناَ،فيجتمعونَوينظرونَلمنَيبايعونه) َسمعوا َكذلكَإذا َقالَإنسَوالََهم ما
 .( )( باسمهَليسَمنَذيَوالَذهَولكنهَخليفةَيمانيَجانَبايعواَفلناَ 

َاألرضَ): بيد العباس وبيد علي فقال أخذ النيب  َيمأل َفتى َهذا َصلب َمن سيخرج
فإذاَرأيتمََ،فتىَيمألَاألرضَقسطا َوعدالَ ( Xأي علي ) وسيخرجَمنَهذاَ،جورا َوظلماَ 

 .(6)( ذلكَفعليكمَبالفتىَاليمنيَفإنهَيقبلَمنَالمشرقَوهوَصاحبَرايةَالمهدي

َنهرَمنَالجنةَ) :كما ورد عنهم  َوفيه َالجنة، َالذيَيدخلَمنه الركنَاليمانيَبابنا
 .(7) (تلقىَفيهَأعمالَالعباد
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َ:كفرسيَرهانَوكونَالمهديَهوَاليمانيََنالسفيانيَوالمهديَيتسابقا

: عن الزهري، قال ،عن سعيد بن زيد التنوخي ،حدثنا نعيم، حدثنا عبد اهلل بن مروان: قال
أولياء اهلل أصحاب  ن  أأال : إذا التقى السفياين واملهدي للقتال يومئذ يسمع صوت من السماء)

 .( )( هذا لفظ احلديث. املهدي: فالن، يعين

خيرج ): واملنادي عند ذلك من السماءالسفياين و الباب فيما ذكره نعيم من التقاء املهدي 
 .( )( السفياين واملهدي كفرسي رهان، فيغلب السفياين على ما يليه، واملهدي على ما يليه

عن حممد بن  ،إبراهيم بن هاشم عن ،حدثنا عبيد اهلل بن موسى :قال ،أخربنا علي بن أمحد
َكفرسيَاليماني: )أنه قال Xعن أيب عبد اهلل  ،عن هشام بن سامل ،أيب عمري َوالسفياني

 .( ) (رهان

إذا ) :قال ،عن الزهري ،عن سعيد بن زيد التنوخي ،حدثنا عبد اهلل بن مروان ،حدثنا نعيم
أولياء اهلل أصحاب فالن  ن  أأال : التقى السفياين واملهدي للقتال يومئذ يسمع صوت من السماء

 .( )( يعين املهدي

واملهدي كفرسي رهان فيغلب السفياين على ما يليه خيرج السفياين ) :قال ،عن أيب هريرة
 .( )( واملهدي على ما يليه

َرِجاٌلَ﴿ :عن هذه اآلية Xأبو جعفر  سألت :قال سعد بن طريف َاأْلَْعراِف َوَعَلى
َِبِسيماُهمَْ َُكلا الَيدخلَالجنةَإالَمنَعرفهمََآلَمحمدََ،ياَسعد): X قال، ﴾يَ ْعرُِفوَن

 .(6)(وأعرافَالَيعرفَاهللَإالَبسبيلَمعرفتهَإالَمنَأنكرهمَوأنكروهوالَيدخلَالنارََوعرفوه
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والدعوة إىل احلق (: أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم)] :Xحممد  آلقال مياين 
هذا الشخص ال خيطأ فُيدخل الناس يف باطل أو  والطريق املستقيم أو الصراط املستقيم تعين أن  

وهبذا املعىن يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة  ،منصوص العصمةنه معصوم أخيرجهم من حق أي 
يدعو إىل احلق وإىل طريق )أما افرتاض أي معىن آخر هلذا الكالم  ،يف حتديد شخصية اليماين

فال يكون قيدا  وال حدا  لشخصية اليماين  ،بال فائدة نه جيعل هذا الكالم منهم إف( مستقيم
 .( ) انتهى [وحاشاهم 

صراط مستقيم يف وقت تتقاذف الناس الفنت  إىلنه يهدي إصاحبكم ف إىلنه يهدي أكما 
وهو حبل اهلل املتني  ،بالتمسك بالصراط املستقيم إالواالبتالءات وال سبيل للخالص من ذلك 

 .أبنائهاويؤلف بني قلوب  األمةالذي جيمع 

الناسَأخذواَيمينا َوشماالَ َإنََّ،ياَفضيلَبنَيسار: )... نه قالأ Xوعن أيب عبد اهلل 
 .( )...(  وإناَوشيعتناَهديناَالصرا َالمستقيم

ومنَتخلفَعنكََ،منَتبعكَنجا: )....... Xلعلي بن أيب طالب  وقال رسول اهلل 
 .( )...(  وأنتَالصرا َالمستقيمَ،وأنتَالطريقَالواضحَ،هلك

 .( )( Xالصرا َالمستقيمَأميرَالمؤمنينَعليَ: )قال ،Xعن أيب عبد اهلل 

: قال ،( )﴾الُمسَتِقيمَََالصَِّرا َََاهِدنَا﴿: وجل أيضا  يف قول اهلل عز Xعن أيب عبد اهلل 
 .(6)( ومعرفتهXَهوَأميرَالمؤمنينَ)

 .(7) (أناَحبلَاهللَالمتينَوأناَالصرا َالمستقيم: )يقول يف خطبته Xوعن أمري املؤمنني 
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 Xاملهدي  اإلمام ن  إهو حبل اهلل املتني والصراط املستقيم ف Xاملؤمنني  أمريكان   وإذا
ه نومن حاد ع اجنمن سلكه  ،فهو الصراط املستقيم Xاملؤمنني  ألمريهو االمتداد الطبيعي 

امسه  وقد بينت روايات أهل البيت  ،ووصيه املهدي األول والذي يؤدي عنه ،هوى وغوى
الناس يقولون عنه  أي أن   ،وكنيته عبد اهلل أي إسرائيل ،محدأفامسه  ،وصفاته ومسكنه بالتفصيل

 .إسرائيلي قهرا  عليهم ورغم أنوفهم

َأمرهَفقدَأمرنيَوماَاسميَأحمدَوأناَعبدَاهللَا) :قال رسول اهلل  سميَإسرائيلَفما
 .( ) (عناهَفقدَعناني

ََو :Xفقال  ...: )يف خرب طويل Xوعن أمري املؤمنني  َالبصرةََنَّإأال َمن أولهم
 .( )( ... خرهمَمنَاألبدالآَو

َحمدأ ..ومنَالبصرة ...: )Xيف خرب طويل مسى به أصحاب القائم  Xوعن الصادق 
... )( ). 

 .( ) (فيَاليمنَونسباَ َلهَأصلَ َماَالمهديَإالَمنَقريش،َوماَالخلفةَإالَفيهمَغيرَأنَّ)

يكون السبب األساسي يف أن ثورة  أنولكن املرجح ): ق الكوراين على شخصية اليماينعل
، وأهنا جزء مباشر من خطة Xاليماين أهدى أهنا حتضى بشرف التوجيه املباشر من املهدي 

ويؤيد ذلك أن أحاديث ثورة . ، وأن اليماين يتشرف بلقائه ويأخذ توجيهه منهXحركته 
ويدعو إىل صاحبكم " يهدي إىل احلق"اليمانيني تركز على مدح شخص اليماين قائد الثورة وأنه 

 .( ) (يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو إىل النار أنال حيل ملسلم " نهأو "
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ما وقت خروج هذا اليماين األول، فقد حددت الرواية الشريفة أنه أ): يف نفس املصدر وأيضا  
 .( )( واهلل العامل. وقد يكون قبله مبدة قليلة أو سنني طويلة. قبل السفياين فقط

* * * 

 انييهو السفمن 
بغض النظر عن مكان  األحداثيعد السفياين من شخصيات الظهور اهلامة واملؤثرة يف سري 

تناولت هذه الشخصية ذات الصفات  اليتلتعدد الروايات  هي اختلف يف حتديدذانطالقه ال
ومما يزيد  ،غامضة أهدافه ،وإرهابا   يسوم الناس قتال   ،ويف عنقه صليب ،فهو مسلم ،املتناقضة

الغموض الذي يلف هذه الشخصية هو تعدد مصاديقها يف زمن الظهور حىت يشتبه على الناس 
 :فيقال عنه من السادة كما ورد أمره

َفيوقفهَ) :Xمام علي عن اإل َوسحب، َفيَعنقه ويكونَالسفيانيَقدَجعلتَعمامته
بينَيديك،ََبالحياةَأكونَسيفاَ َعليََّمنََّ،ياَابنَعمي:َفيقولَالسفيانيَللمهدي(َبينَيديه)

 .( ) (وأجاهدَأعداءك

 .( )( استبقنيَأكونَلكَعوناَ َ،ياَبنَالعم:َفيقولَالسفياني) :Xمام علي عن اإل

َالكوفةَمنَإليهَفيخرجَالنجفَيأتيَحتىXََالقائمَيقدم): قال ،X اهلل عبد أيبعن 
 .( )( معهَوالناسَوأصحابه،َالسفيانيَجيش

َمنَمصعدين - وأصحابه X القائم يعين - إليهمَأنظرَلكأني) :X الباقر اإلمام عن
َيمينه،َعنَجبرئيلَ،الحديدَزبرَقلوبهمَكأنَرجلَ َعشرَوبضعةَثلثمائةَالكوفةَنجف

َمنَآالفَبخمسةَاهللَأمدهَ،شهراَ َوخلفهَشهراَ َأمامهَالرعبَيسيرَيساره،َعنَوميكائيل
َبينَفيبيتونَ،هذهَليلتكمَتعبدوا:َألصحابهَقالَالنجفَصعدَإذاَحتى.َمسومينَالملئكة
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َالكوفةَوعلىَالنخيلة،َطريقَبناَخذوا:َقالَأصبحَإذاَحتىَ،اهللَإلىَيتضرعونَوساجدَراكع
َبالنخيلة،Xََإبراهيمَمسجدَإلىَينتهيَحتىَواهللَإي: قال ؟ جمند جند: قلت .مجندَجند

َجيشَمنَغيرهمَوأَةمرجئَمنَبالكوفةَكانَمنَإليهَفيخرجَركعتين،َفيهَفيصلي
 .( )(السفياني

 .( ) (هلكَالعباسي،َوخروجَالسفياني) :Xمام علي قال اإل

َألفاَ ) :قال ،عليه السالمعن علي بن أيب طالب  َعشر َاثني َفي َبهم َأوَ،إنَقلواَيسير
َكثروا،َشعارهمَأمتَأمت،َحتىَيلقاهَالسفيانيَفيقولَخمسةَعشرَألفاَ  َأخرجواَإليَّ:َإن

 .( )( ويبايعهَاألمرفيخرجَإليهَفيكلمه،َفيسلمَلهََ،ابنَعميَحتىَأكلمه

إنكَلوَرأيتَالسفيانيَلرأيتَ): Xقال يل أبو عبد اهلل الصادق : قال ،عن عمر بن يزيد
ثاريَثاريَثمَالنار،َوقدَبلغَمنَخبثهَأنهََ،ياَرب:َأخبثَالناس،َأشقرَأحمرَأزرق،َيقول

 .( ) (يدفنَأمَولدَلهَوهيَحيةَمخافةَأنَتدلَعليه

وخروجَالسفيانيَبرايةَخضراءَوصليبَمنَذهبَأميرهاَرجلَ)..  :Xاملؤمنني  أمريعن 
َكلبَ َرجالَمنََ،فيَطلبَرجلَمنَآلَمحمدََويبعثَخيلَ َ..من َإليه َاجتمع قد

َبمكة َغطفانَ،المستضعفين َمن َرجل َبالبيداءََ،أميرهم َالبيض َالصفايح َتوسطوا َإذا حتى
َمَكاٍنَََوَلْوَتَ َرىَِإْذََفزُِعواََفلَفَ ْوَتََوُأِخُذواَِمنَْ﴿ :فيومئذَتأويلَهذهَاآلية.َ..يخسفَبهمَ

 .(6) (( )﴾َقرِيبٍَ

قتلَالنفسَالزكيةَمنَالمحتوم،َ ...: )قال ،Xعن أيب جعفر  ،عن الفضل بن شاذان
يناديَمنادَمنَ: ؟ قال النداء( ذلك)كيف يكون : فقلت له. منَالمحتومXَوخروجَالقائمَ
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َالنهار َأول َالسماء :َ َآخرََنَّأأال َفي َاهلل َلعنه َإبليس َينادي َثم َوشيعته، َعلي َفي الحق
 .( )( الحقَفيَالسفيانيَوشيعته،َفيرتابَعندَذلكَالمبطلونَنَّأأالَ:َالنهار

َفارس) َوأرض َخراسان َأرض َمن َالشرق َعامة َفيبلغ َوجنوده، َخيله َالسفياني َ،يبعث
فيثورَبهمَأهلَالمشرقَفيقاتلونهم،َويكونَبينهمَوقعاتَفيَغيرَموضع،َفإذاَطالَعليهمَ

منَبنيَهاشم،َوهمَيومئذَفيَآخرَالشرقَفيخرجَبأهلَخراسانََقتالهمَإياهَبايعواَرجلَ 
َخمسةَ َفي َإليه َيخرج َاللحية، َقليل َأصفر، َلهم، َمولى َتميم َبني َمن َرجل َمقدمته على

َفيب َخروجه َبلغه َإذا َلهدها،َآالف َالرواسي َالجبال َاستقبله َلو َمقدمته، َعلى َفيصيره ايعه
ويقتلَمنهمَمقتلةَعظيمة،َثمَتكونَالغلبةَللسفياني،ََ،فيلتقيَهوَوخيلَالسفيانيَفيهزمهم

َمختفياَ  َصالح َبن َشعيب َويخرج َالهاشمي، َللمهديََويهرب َيوطئ َالمقدس َبيت إلى
 .( )(منزله

فيخرج  ،املهديني ثالثة وإن   ،السفيانيني ثالثة إن  ): قال ابن املنادي، ويف كتاب دانيال
مث خيرج السفياين الثاين فيخرج  ،السفياين األول فإذا خرج وفشا ذكره خرج عليه املهدي األول

فيصلح اهلل به كل ما  ،مث خيرج السفياين الثالث فيخرج عليه املهدي الثالث ،عليه املهدي الثاين
 .( ) (وحييي به السنة ويطفئ به نريان البدعة ،اإلميانويستنقذ اهلل به أهل  ،أفسد قبله

ثمَيخرجَهوَوالذيَأدخلهَبغدادَنحوَقبريَلينبشهَفيلقاهماَ) :X املؤمنني أمريعن 
 .( ) (السفيانيَفيهزمهماَثمَيقتلهما،َويتوجهَجيشَنحوَالكوفةَفيستعبدَبعضَأهلها

القرى  فأم ،جغرافية املدن يف زمن الظهور تتغري أن  القارئ الكرمي  أيها إليه اإلشارةومما جتدر 
وكذلك وما يقال عن الكوفة والبصرة  ،شرفهي مكة ولكنها يف زمن الظهور هي النجف األ

 أن  فقد ال يعين  ،وميسان اليت ذكرت يف الروايات قد ال تنطبق على مسمياهتا يف تلك الروايات
 ،وكذلك بقية مدن الظهور ،آخر تعين مكانا   خروج السفياين من الوادي اليابس يعين فلسطني بل
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وقد  ،الظهور اهلامة ألحداث خاصة تلك املدن اليت تكون مسرحا   ،مثل اصطخر وقرقيسيا وغريها
 .يف زمن يبعد عن زماننا هذا مبئات السنني البيت  أهلذكرت يف روايات 

* * * 

 الرؤيا
ََ#َالم﴿: قال اهلل تعاىل َلِْلُمتَِّقيَن َُهدى  َِفيِه َرَْيَب َال َاْلِكَتاُب َيُ ْؤِمُنوَنََ#َذِلَك الَِّذيَن

َناُهْمَيُ ْنِفُقونََ  .( )﴾بِاْلَغْيِبََويُِقيُموَنَالصَّلَةََوِممَّاََرزَق ْ

حيث قال سبحانه وتعاىل  يف قصة إبراهيم  Xويف قضية ذبح إمساعيل من قبل إبراهيم 
َِإنِّيََأَرىَِفيَاْلَمَناِمَأَنِّيََأْذَبُحَكَ﴿ :وإمساعيل عليهما السالم فَ َلمَّاَبَ َلَغََمَعُهَالسَّْعَيَقَاَلَيَاَبُ َنيَّ

َِمَنَالصَّاِبرِينََ َعْلََماَتُ ْؤَمُرََسَتِجُدِنيَِإنََشاءَاللَُّه َأََبِتَاف ْ ََماَذاَتَ َرىَقَاَلَيَا فأثبتا  ،( )﴾فَانظُْر
 .عليهما السالم الرؤيا وأوجبا احلكم هبا

َِإبْ َراِهيمَُ﴿ َيَا ََأْن ََكَذِلَكََنْجِزيَاْلُمْحِسِنينََ #ََونَاَديْ َناُه َِإنَّا ََصدَّْقَتَالرُّْؤيا ََهَذاََ#ََقْد ِإنَّ
 .( )﴾َوَفَديْ َناُهَِبِذْبٍحََعِظيمٍََ#ََلُهَوَاْلَبَلءَاْلُمِبينَُ

 .( )﴾َوتَ رَْكَناََعَلْيِهَِفيَاآْلِخرِينََ﴿

فال بالء أعظم من بالء شهد اهلل جل ثناؤه أنه بالء مبني، وهو تكليف إنسان أن جيعل )
فلما أديا ما كلفا من . سبيل الذبح ابنه وتكليفه هو واملذبوح أن يؤمنا ويصربا ويسلما وحيتسبا

، فدى االبن بذبح واإلذعان، والصرب، والتسليم، اإلميانذلك وعلم اهلل جل جالله منهما صدق 
 .( ) (صهما من تلك الشدائد اهلائلةلعظيم، وخ
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ََكوَْكبا ََوالشَّْمَسَ﴿: Xوقضية يوسف  ِإْذَقَاَلَيُوُسُفَأِلَبِيِهَيَاَأَبِتَِإنِّيَرَأَْيُتََأَحَدََعَشَر
َالََتَ ْقُصْصَُرْؤيَاَكََعَلىَِإْخَوِتَكََ#َواْلَقَمَرَرَأَيْ تُ ُهْمَِليََساِجِديَنَ ََكْيداَ قَاَلَيَاَبُ َنيَّ فَ َيِكيُدوْاََلَك

َمُِّبينٌَ  .( )﴾ِإنََّالشَّْيطَاَنَِلإِلنَساِنََعُدوٌّ

ََخْمراَ ﴿: وقال سبحانه وتعاىل َِإنِّيََأرَاِنيََأْعِصُر ََأَحُدُهَما َقَاَل َفَ تَ َياَن َالسِّْجَن ََمَعُه َوَدَخَل
َرَْأِسيَُخْبزا َ َفَ ْوَق َِإنِّيََأرَاِنيََأْحِمُل َاآلَخُر َِمَنََوقَاَل َنَ َراَك َِإنَّا َبَِتْأِويِلِه َنا َنَ بِّئ ْ َِمْنُه ُر َالطَّي ْ تَْأُكُل

فنبأمها بتأويله، وذلك على حتقيق منه حلكم الرؤيا، وكان سؤاهلما مع جهلهما . ( )﴾اْلُمْحِسِنينََ
 .الرؤيا حق على أن   بنبوته دليال  

َبَ َقَراتٍَ﴿: وقول فرعون ََسْبَع ََأَرى َِإنِّي َاْلَمِلُك ََوَسْبَعَََوقَاَل َِعَجاٌف ََسْبٌع َيَْأُكُلُهنَّ ِسَماٍن
َُكنُتْمَلِلرُّْؤيَاَتَ ْعبُ ُرونََ ُتوِنيَِفيَُرْؤيَاَيَِإن  .( )﴾ُسنُبَلٍتَُخْضٍرََوُأَخَرَيَاِبَساٍتَيَاَأَي َُّهاَاْلَمألََُأف ْ

َلَكَِإنَََّوِإْذَقُ ْلَناَ﴿ :قال تعاىل ،عندما رأى كالب وخنازير ترتقي على منربه ورؤيا النيب 
َنة َلِلنَّاِسََوالشََّجَرَةَاْلَمْلُعونََ َِفت ْ َةَِفيَاْلُقْرآِنَرَبََّكََأَحاَ َبِالنَّاِسََوَماََجَعْلَناَالرُّْؤياَالَِّتيََأرَيْ َناَكَِإالَّ

ََكِبيراَ  َطُْغَيانا   .( )﴾َوُنَخوِّفُ ُهْمََفَماَيَزِيُدُهْمَِإالَّ

َاْلَمْسِجَدَاْلَحَرامَََلَقْدََصَدَقَاللَُّهَرََ﴿: وقال تعاىل  .( )﴾ُسوَلُهَالرُّْؤياَبِاْلَحقَِّلََتْدُخُلنَّ

َ:قالَرسولَاهللََأنََّ،عنَأبيهَ،عنَجديَ،حدثنيَأبي: )قال ،Xفعن اإلمام الرضا 
َ َآَرمن َفقد َمنامه َفي ََوألَ؛نيآَرني َصورتي َفي َيتمثل َال َالشيطان َمنَن َأحد َصورة ال

َشيعتهم َمن َأحد َصورة َفي َوال َمنََنَّإَوَ،أوصيائي َجزءا  َسبعين َمن َجزء َالصادقة الرؤيا
 .(6)( النبوة
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أخذين اللصوص وجعلوا يف ): قال ،املكارمعن ينقل صاحب مستدرك علم رجال احلديث 
فمي الفالوذج حىت نضج مث حشوه بالثلج بعد ذلك فتساقطت أسناين وأضراسي، فرأيت الرضا 

X فلما محل إىل . استعمل السعد فإن أسنانك تنبت: يف النوم فشكوت إليه ذلك، قال
خراسان بلغين أنه مار بنا، فاستقبلته وسلمت عليه وذكرت له حايل وأين رأيته يف املنام وأمرين 

 .( )( وأناَآمركَفيَاليقظة: باستعمال السعد، فقال

دخل جندل بن جنادة بن جبري اليهودي على رسول اهلل : )عن جابر بن عبد اهلل األنصاري
سلم على يد أ ،يا جندل: ين رأيت البارحة يف النوم موسى بن عمران فقالإمث  ... :فقال 

فلله احلمد أسلمت وهداين  ،اسلم :فقلت. حممد خامت األنبياء واستمسك بأوصيائه من بعده
ثناَأوصيائيَاإل :هبم، قال ألمتسكربين يا رسول اهلل عن أوصياؤك من بعدك خأ :مث قال. بك

 .( ) .(..؟ فقال  مسهم يل ،يا رسول اهلل :وقال .هكذا وجدناهم يف التوراة: قال جندل. عشر

نه رأى أباه جيره إىل النار أكان سببه   ،قصة إسالم خالد بن سعيد بن العاص األموي وأيضا  
وكان  ،سلم وحسن إسالمهأوقص الرؤيا و  فأتى للرسول  ،جيره إىل اجلنة والرسول حممد 

 .( ) عندما خذله اجلميع بعد وفاة الرسول  Xمن الذين نصروا اإلمام علي 

هنا تعد من املشهورات، حيث كانت بنت إف Xنرجس أُم اإلمام املهدي  السيدة وأما قصة
للحسن  X خطبها من عيسى بن مرمي الرسول حممد  قيصر الروم، ورأت يف املنام أن  

ليها ع)وأمرهتا فاطمة  ،(ليها السالمع)ومرمي  (ليها السالمع)وبعدها رأت فاطمة الزهراء  ،Xالعسكري 

مث أمست ترى احلسن  ،(ليها السالمع)أن تسلم وتؤدي الشهادتني، فأسلمت نرجس  (السالم
ن تتنكر وتلبس ثياب اجلواري أوأمرها يف أحد الليايل ب ،يف كل ليلة يف املنام Xالعسكري 

لكي تصبح من سبايا  ،والذي سيذهب إىل قتال املسلمني وتذهب مع جيش والدها سرا  
 .( ) Xوتزوجيها من احلسن العسكري  Xاملسلمني مث يتم شراؤها من قبل اإلمام اهلادي 

                                                           

 .802ص 22ج: للمجلسي -، بحار األنوار  08ص 0 ج: الميرزا النوري -مستدرك الوسائل  - 
 .72 ص  ج: إلزام الناصب -8
 .الفصل العاشر 78 ص  ج: منتهى االمال -0
 027ص  3باب : للصدوق -، اكمال الدين 822ص  ج: القصة موجودة بكل تفاصيلها في الزام الناصب -3
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وأهنا كانت بسبب رؤيا رآها  وقصة وهب النصراين واستشهاده مع اإلمام احلسني مشهورة
 .( ) جل رؤيا رآها يف املنامأوضحى بنفسه وأهله من  Xوأمره بنصرة احلسني  Xبعيسى 

وأمره أن يصنف   Xيف املنام اإلمام املهدي ( قدس سره)وكذلك رأى الشيخ الصدوق 
فهذا هو الشيخ الصدوق من  ،كتابا  يف الغيبة فامتثل لذلك األمر وصنف كتاب كمال الدين

ما أن تكون للرؤيا حجية إف ،Xكرب علماء الشيعة وقد اعتد بالرؤيا وطبق أمر اإلمام املهدي أ
ما إذا كانت الرؤيا ليست فيها أي حجية فيكون عمل إو  ،فيكون عمل الشيخ الصدوق صحيحا  

صاحب املقام الشيخ الصدوق مبا جاءه يف تلك الرؤيا سفه وسذاجة وحاشاه من ذلك وهو 
 .العظيم والشأنالرفيع 

فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وإخوان ) :قال الشيخ الصدوق
ونعمة إذ غلبين النوم فرأيت كأين مبكة أطوف حول بيت اهلل احلرام وأنا يف الشوط السابع عند 

أمانيت أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد يل باملوافاة فأرى موالنا  :احلجر األسود أستلمه وأقبله وأقول
فأدنو منه على شغل قلب وتقسم فكر فعلم  ،بباب الكعبة واقفا   Xالقائم صاحب الزمان 

X مل ال تصنف   :السالم مث قال يل فسلمت عليه فرد علي   ،ما يف نفسي بتفرسه يف وجهي
قد صنفت يف الغيبة  ،يا ابن رسول اهلل :فقلت له ؟ يف الغيبة حىت تكفى ما قد مهك كتابا  
ذكر فيه أيف الغيبة و  آمرك أن تصنف اآلن كتابا   ،ليس على ذلك السبيل :Xفقال  .أشياء

إىل الدعاء والبكاء والبث والشكوى إىل  فانتبهت فزعا   ،Xمث مضى  .غيبات األنبياء 
ألمر ويل اهلل وحجته  فلما أصبحت ابتدأت يف تأليف هذا الكتاب ممتثال   ،وقت طلوع الفجر

 .( )(من التقصري وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب  عليه ومستغفرا  الباهلل ومتوك مستعينا  

َكانَالعبدَعلىَمعصيةَاهللَعزَوجلَوأرادَبهَخيراَ ) :Xقال اإلمام الصادق  أراهَفيََإذا
الصادقةَجزءَمنَسبعينَجزءاَ َالرؤياَنَّإَوَ،منامهَرؤياَتروعهَفينزجرَبهاَعنَتلكَالمعصية

 .( ) (منَالنبوة

                                                           

 2 ص : كمال الدين وتمام النعمة - 
 .2 – 3ص  ج: وتمام النعمة كمال الدين -8
 .302ص3 ج: ، بحار األنوار 83ص: للمفيد -االختصاص  -0
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 .( ) (رؤياَالمؤمنَتجريَمجرىَكلمَتكلمَبهَالربَعنده: )عن رسول اهلل 

 :قيل. خياركمَأولواَالنهى) :ويف كتاب الغايات جلعفر بن أمحد القمي، قال رسول اهلل 
 .( ) (أولواَالنهىَأولواَاألحلمَالصادقة: ؟ فقال  رسول اهلل، ومن هم أولوا النهى يا

: قال ؟ وما املبشرات ،يا رسول اهلل: قيل .الَنبوةَبعديَإالَالمبشرات) :قال الرسول 
 .( ) (الرؤياَالصالحة

هلم البشرى يف احلياة )يف قوله عز وجل  قال رجل لرسول اهلل ) :Xوعن أيب جعفر 
 .( ) (هيَالرؤياَالحسنةَيرىَالمؤمنَفيبشرَبهاَفيَدنيا ) قال.(الدنيا

أو أحد األئمة املعصومني أو  رؤيا النيب  وغري ذلك العشرات من األحاديث اليت تؤكد أن  
 .( ) أحد املؤمنني من الشيعة ال يتمثل به الشيطان

َالشيطانَالَيتمثلَبيَفيَنَّإفنيَآَرنيَفيَالمنامَفقدَآمنََر) :قال ،وعن رسول اهلل 
 .(6) (النومَوالَفيَاليقظةَوالَبأحدَمنَأوصيائيَإلىَيومَالقيامة

الرؤياَالَتقصَإالَعلىَ:َقالَرسولَاهللَ): قال ،Xعن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل 
 .(7) (مؤمنَخلَمنَالحسدَوالبغي

َفإنماَهيَمنَاهللَفليحمدَاهللَعليهاَإذاَرأىَ) :رسول اهلل قال  أحدكمَالرؤياَيحبها
 .( ) (وليحدثَبها

                                                           

 .  0ص  22ج: بحار األنوار - 
 .3 8ص 22بحار االنوار ج -8
 .20 ص 22ج: بحار األنوار -0
 . 2 ص 22ج: بحار األنوار -3
 .راجع كتاب دار السالم للميرزا النوري -2
 .870ص 3ج: كتاب دار السالم -0
 .23 ص 0ج: الشيخ هادي النجفي -( ليهم السالمع)موسوعة أحاديث أهل البيت  -7
 .2ص 0ج: اإلمام أحمد بن حنبل -مسند أحمد  -2
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لوَقرأَرجلَليلةَثلثَوعشرينَ): أنه قال Xوعن أيب حيىي الصنعاين، عن أيب عبد اهلل 
ألفَمرةَألصبحَوهوَشديدَاليقينَباالعترافَبماَيختصَفينا،َ"َإناَأنزلناه"منَشهرَرمضانَ

 .( ) (فيَنومهوماَذلكَإالَلشيءَعاينهَ

هلم البشرى يف ": قول اهلل ،يا نيب اهلل :قلت) :قال ،عن عبادة بن الصامت ،عن أيب سلمة
 .ماَسألنيَعنهَأحدَقبلكَأوَأحدَمنَأمتيَيءسألتنيَعنَش :فقال، "احلياة الدنيا ويف اآلخرة

 .( ) (هيَالرؤياَالصالحةَيراهاَالمسلمَأوَترىَله :قال

الرؤياَالحسنةَمنَالرجلَالصالحَجزءَمنَ) :قال رسول اهلل : عن أنس بن مالك، قال
 .( ) (منَالنبوةَستةَوأربعينَجزءاَ 

عن علي بن احلسني بن علي بن  ،حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد الكويف موىل بين هاشم
أهل أنه قال له رجل من ) :Xعن أيب احلسن علي بن موسى الرضا  ،عن أبيه ،فضال

يف املنام كأنه يقول يل كيف أنتم إذا دفن يف  رأيت رسول اهلل  ،يا ابن رسول اهلل: خراسان
أناَالمدفونَ: Xفقال له الرضا ! ؟ أرضكم بضعيت واستحفظتم وديعيت وغيب يف ثراكم جنمي

أالَومنَزارنيَوهوَيعرفَماَأوجبَاهللََ،ناَالوديعةَوالنجمأفَ،وأناَبضعةَنبيكمَ،فيَأرضكم
َكناَشفعاءهَنجىَولوَََ،ناَوآبائيَشفعاؤهَيومَالقيامةأتباركَوتعالىَمنَحقيَوطاعتيَف ومن

َولقدَحدثنيَأبيَعنَجديَعنَأبيهَعنَآبائهَأنََّ،كانَعليهَمثلَوزرَالثقلينَالجنَواإلنس
َألنَالشيطانَالَيتمثلَفيَصورتيَوالَ؛منَزارنيَفيَمنامهَفقدَزارني:َقالَرسولَاهللَ

َالصادقةَجزءَمنََ،فيَصورةَأحدَمنَأوصيائيَوالَفيَصورةَأحدَمنَشيعتهم وأنَالرؤيا
 .( ) (سبعينَجزءَمنَالنبوة

أخربين عن  ،يا رسول اهلل: رجل من أهل البادية له حشم ومجال فقال أتى رسول اهلل )
نْ َياَاْلَحياةََِِفيَاْلُبْشَرىََلُهمََُ#َيَ ت َُّقونَََوََكانُواََْآَمُنواََْالَِّذينََ﴿: قول اهلل عز وجل ََوِفيَالدُّ

                                                           

 .008ص 3 ج: وسائل الشيعة للحر العاملي ،80 ص 8ج: سنن الدارمي - 
  .80 ص 8ج: عبد هللا بن بهرام الدارمي -سنن الدارمي  -8
 .828 ص 8ج: يزيد القزوينيمحمد بن  -سنن ابن ماجة  -0
 .822 – 827ص  ج :الشيخ الصدوق - Xعيون أخبار الرضا  -3
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َتعالى: فقال ،( )﴾اآلِخَرةَِ َقوله نْ َياَاْلَحياةََِِفيَاْلُبْشَرىََلُهمَُ﴿ :أما َالحسنةَ ﴾الدُّ فهيَالرؤيا
َوجل َعز َاهلل َقول َوأما َدنياه، َفي َبها َفيبشر َالمؤمن َ ﴾اآلِخَرةَََِوِفي﴿ :يراها بشارةَفإنها

 .( )( اهللَقدَغفرَلكَولمنَيحملكَإلىَقبركَالمؤمنَعندَالموتَيبشرَبهاَعندَموتهَإنَّ

َعنهَ: )وقال  َرفعت َالعلم َفي َرسخ َإذا َفإنه َالرؤيا َعنه َترفع َأن َأحدكم َيحزن ال
 .( ) (الرؤيا

يقيمون دعوته  إهليونله رجال  ،هليإاحلقائق عن شهود وكشف بتعريف  أهلالعارفون من 
 .( ) (وينصرونه

 .( ) (والمستمعةَأسمعتَأهلَاإليمانَفيَمنامهم) :Xقال أمري املؤمنني 

َكلمناَفيَََأنَّواعلمَ) :سائل عن الرؤيا سألهحيث  X اإلمامقال  كلمناَفيَالنومَمثل
 .(6) (اليقظة

وذلك حني  Xعبد اهلل  أيبدخلت أنا وأبان على ) :قال ،احلديث الوارد عن احلضرمي
َرأيتموناَ :فقال ؟ ما ترى :وقلنا ،ظهرت الرايات السود خبراسان َفإذا َبيوتكم َفي اجلسوا

 .(7) (اجتمعناَعلىَرجلَفانهدواَإليناَبالسلح

 آخريكون اجتماعهم يف  أن؟ البد  Xيف زمن القائم  البيت  أهل كيف جيتمع  ن،إذ
 .الزمان يف عامل الرؤيا

* * * 

 

                                                           

 .03 – 00: يونس - 
 .03  – 00 ص  ج :الشيخ الصدوق -من ال يحضره الفقيه  -8
 .23ص :ابن شعبة الحراني -تحف العقول  -0
 .807ص 0ج: مولي محمد صالح المازندراني -الكافي  أصولشرح  -3
 .02 ص 8ج :الشيخ علي اليزدي الحائري -إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  -2
 .3ص 8ج: محمد علي االردبيلي -يضاً في كتاب جامع الرواة أ، و2 ص 3ج: التفرشي -كتاب نقد الرجال  -0
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 االستخارة
طلب  إذااملؤمن  ن  إف ،فيه حرية امروعال يف هو طلب النصح من اهلل جل  :االستخارة

فما ندم من استشار  األمور،طلب النصح من مدبر  إذااملؤمن نصح له فكيف به  هأخينصيحة 
 .وما خاب من استخار

اهلل  إىلوهناك كثري من املواقف يف حياتنا اليومية يصعب اختاذ القرار الصائب فيها فنلجأ 
 إىلوهنا تظهر احلاجة  ،يلو تأ إىلكالرؤيا حباجة   ،واالستخارة .سبحانه وتعاىل لغرض التسديد

طلب احلق  ألنه ؛عليه وقد تكون دليال   ،Xاملعصوم  اإلمامالعارف بظاهر القرآن وباطنه وهو 
 .من احلق

بيدهََنَّإلربكَفَلةأالمسواخلصَفيَ ...) :Xالبنه احلسن  Xيف وصية اإلمام علي 
 .( )( ... وأكثرَاالستخارةَ،العطاءَوالحرمان

َسورةَ) :قال ،اهلل عن رسول  َفاقرأ َوجل َعز َاهلل َبكتاب َتتفاءل َأن َأردت إذا
ثمَقلَاللهمَأنيَتفاءلتََ،لَمحمدَثلثاَ آثمَصليَعلىَمحمدََوَ،اإلخلصَثلثَمرات

َهوَمكتومَمنَبركَالمكنونَأبكتابكَوتوكلتَعليك،َف َكتابكَما ثمَ،َفيَغيبكرنيَمن
 .( ) (افتحَمنَغيرَأنَتعدَاألوراقَوالخطو 

وغريها الكثري من األحاديث تذكر وحتث الناس على الرجوع إىل اهلل تعاىل وطلب اخلرية منه 
 .تعاىل

باالستخارة  Xصفوان بن حيىي اجلمال استدل على إمامة علي بن موسى الرضا  ن  أوروي 
 إمامةومن املقربني يف زمن الكل وقف على  Xوهو من خيار الصحابة لإلمام موسى الكاظم 

 .علي بن محزة البطائينكالعلماء الغري عاملني   بعضبسبب ( الواقفية) Xالرضا  اإلمام

                                                           

 .020ص: صبحي الصالح -نهج البالغة  - 
 .033ص 3ج: للميرزا -مستدرك الوسائل  -8
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أي  -؟؟  بأي شيء قطعت على علي: قلت لصفوان بن حيىي): قال ،روى علي بن معاذ
 .( ) (صليت ودعوت اهلل واستخرت وقطعت عليه :قال - Xعلي بن موسى الرضا 

منَاستخارَاهللَعزَوجلَمرةَواحدةَ) :Xاهلل  عبد أبوقال : قال ،عن هارون بن خارجة
 .( )( وهوَراضَبماَصنعَاهللَلهَخارَاهللَلهَحتماَ 

َأيبدمنَالناسَحتىََأحداَ فلَيشاورَفيهََأمراَ َأحدكمَأرادَإذا) :Xاهلل  عبد أبوقال 
 .( ) ...(أوالَ فيستخيرَاهللَفيهََيبدأ :؟ قال وما مشاورة اهلل :قلت .فيشاورَاهلل

فلََاألعماليعملََأنمنَشقاءَعبديََ:قالَاهللَعزَوجل: )قال ،Xعبد اهلل  أيبعن 
 .( ) (يستخيرني

 .( ) (بغيرَاستخارةَثمَابتليَلمَيؤجرَأمرمنَدخلَفيَ) :قال ،Xعبد اهلل  أيبعن 

ََأوحجََبأمرَهمََّإذاXَالحسينََبنكانَعليَ) :قال ،Xجعفر  أيبعن  أوَعمرة
َكذاَوكذاَخيراَ ََإناللهمََ:ثمَقالَ،عتقَتطهرَأوشراءَ ليَفيَدنيايََليَفيَدينيَوخيراَ َكان

َليَربَجلهآَوَأمريوعاجلََوآخرتي َعلىَرشديَ،فيسره َكرهتَذلكَإَوَ،اعزم وابتهَن
 .(6) (نفسي

والذين قالوا بعدم احلجية ال دليل هلم فكيف  ،هذا شيء من األدلة على حجية االستخارة
 .يرد الدليل بالال دليل

 ،الكثري من املؤمنني واملؤمنات Xمحد احلسن أاملهدي السيد  اإلماممن بدعوة رسول آوقد 
فظهرت يل  Xمحد احلسن أاستخرت بالقرآن الكرمي خبصوص السيد ) :حد املؤمناتأتقول 
ََيْذُكُرُهمََْفَ ت ىََسِمْعَناَقَاُلواَ#َالظَّاِلِمينََََلِمنَََِإنَّهََُِبآِلَهِتَناََهَذاَفَ َعلََََمنَقَاُلوا﴿ :األنبياءسورة 
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وقد علق السيد  ،اآليةوكانت االستخارة مرتني على التوايل تظهر نفس  ،( )﴾ِإبْ َراِهيمَََُلهََُيُ َقالَُ
اليت تعبد  لألصنامالعلماء غري العاملني هم االمتداد الطبيعي  إن  ) :على ذلك Xمحد احلسن أ

ودعوته  X إبراهيم ألبيهمواملهديون هم االمتداد الطبيعي  األئمة ل حممد آو  ،من دون اهلل
 .( )( احلق إىل

* * * 

 املباهلة
 دليال  فكانت  ،صدق دعوته إلثبات احتج هبا رسول اهلل  اليت  األدلةهي من  :املباهلة

ثبت أف ،القوم عن مباهلته وهم كرباء علماء نصارى جنران أحجم عندما أحقيتهاعلى  ا  واضح
َفَمْنََحآجََّكَِفيِهَِمنَبَ ْعِدََماَ﴿ :قال تعاىل، العزيزاهلل  كتاب  إليها أشاروقد  ،بذلك حق رسالته

َ َأَبْ َناءنَا ََندُْع َتَ َعاَلْوْا َفَ ُقْل َاْلِعْلِم َِمَن َُثمَََّجاءَك َوأَنُفَسُكْم ََوأَنُفَسَنا ََوِنَساءُكْم ََوِنَساءنَا َوأَبْ َناءُكْم
 .( )﴾نَ ْبَتِهْلَفَ َنْجَعلَلَّْعَنَةَالّلِهََعَلىَاْلَكاِذبِينََ

عن أيب  ،علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حممد بن حكيم، عن أيب مسروق
َالّلهََََأِطيُعواَْ﴿: إنا نكلم الناس فنحتج عليهم بقول اهلل عز وجل: قلت): قال ،Xعبد اهلل 
السرايا، فنحتج عليهم بقوله  أمراءنزلت يف : فيقولون ،( )﴾ِمنُكمََْاأَلْمرَََِوُأْوِليَالرَُّسولََََوَأِطيُعواَْ
 نزلت يف املؤمنني، وحنتج: فيقولون ،إىل آخر اآلية ( )﴾َوَرُسولُهََُالّلهَََُولِيُُّكمََُِإنََّما﴿: عز وجل

: فيقولون ،(6)﴾اْلُقْرَبىَِفيَاْلَمَودَّةَََِإالََََّأْجراَ ََعَلْيهَََِأْسأَُلُكمََْالَََُّقل﴿: عليهم بقول اهلل عز وجل
مما حضرين ذكره من هذه وشبهه إال ذكرته، فقال  فلم أدع شيئا   :نزلت يف قرىب املسلمني، قال

َ :يل َكانَذلكَفادعهم  ،أصلحَنفسكَثلثاَ : ؟ قال وكيف أصنع: قلت .إلىَالمباهلةإذا
فشبكَأصابعكَمنَيدكَاليمنىَفيََ،وصمَواغتسلَوأبرزَأنتَوهوَإلىَالجبان: وأظنه قال
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َبنفسك َوابدأ َأنصفه َثم َ"وقلَ،أصابعه، َاألرضينَ: َورب َالسبع َالسماوات َرب اللهم
َكانَأبوَ َوادعىَباطلَ َمسروقَجحدَحقاَ السبع،َعالمَالغيبَوالشهادةَالرحمنَالرحيم،َإن

َكانَفلنَ:َ"ثمَردَالدعوةَعليهَفقلَ،"أليماَ َمنَالسماءَأوَعذاباَ َفأنزلَعليهَحسباناَ  وإن
فإنكَالَ: مث قال يل ."أليماَ َمنَالسماءَأوَعذاباَ َفأنزلَعليهَحسباناَ َوادعىَباطلَ َجحدَحقاَ 

  .( ) (يجيبنيَإليهَتلبثَأنَترىَذلكَفيه،َفواهللَماَوجدتَخلقاَ 

أخربين احلسني بن عبيد اهلل، عن أيب احلسن حممد بن أمحد بن داود القمي رمحه اهلل، عن أيب 
أنفذ حممد بن علي الشلمغاين العزاقري إىل الشيخ احلسني بن روح يسأله ): قال ،علي بن مهام

، فباهلين وظاهرا   أنا صاحب الرجل وقد أمرت بإظهار العلم، وقد أظهرته باطنا  : وقال ،أن يباهله
فأنفذ إليه الشيخ رضي اهلل عنه يف جواب ذلك أينا تقدم صاحبه فهو املخصوم، فتقدم العزاقري 

 .( )( فقتل وصلب وأخذ معه ابن أيب عون، وذلك يف سنة ثالث وعشرين وثالمثائة

نكلمَالناسََإنا) :أليب مسروق ملا قال له Xمن قول الصادق  علمتُ دعاء املباهلة وصورهتا 
َكانَذلكَفادعهمَإلىَالمباهلةَوأصلحَنفسكَثلثاَ  ويف ظن الراوي أنه  .فنحتجَعليهمَإذا

َالحبانه :قال َإلى َوهو َأنت َوابرز َواغتسل َفيََ،وصم َاليمنى َيدك َمن َأصابعك وشبك
َ،اللهمَربَالسماواتَالسبعَوربَاألرضينَالسبعَ:وقلَ،بنفسكَأوابدأصابعهَثمَانصفهَ

َكانَأبوَمسروقَجحدَحقاَ َ،عالمَالغيبَوالشهادةَالرحمنَالرحيم فأنزلََوادعىَباطلَ َإن
َكانَفلناَ َ:ثمَردَالدعوةَعليهَوقلَ،أليماَ َمنَالسماءَأوَعذاباَ َعليهَحسباناَ  َجحدَحقاَ َوإن
َأنفإنكَالَتلبثَ :مث قال يل .أليماَ َمنَالسماءَأوَعذاباَ َفأنزلَعليهَحسباناَ َوادعىَباطلَ 
 .( )( جييبين إليه فواهلل ما وجدت حلفا   :قال أبو مسروق .ترىَذلكَفيه

* * * 
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 قسم الرباءة
 إىليربأ من حول اهلل وقوته  إذا هالك من يقسم به كذبا   إىلقسم ثقيل يؤدي  ؛قسم الرباءة

نازلة التكذيب وعذاب يهد   وحتل مبن يقسم كاذبا   ،اإلهلية األلطافوتنعدم بذلك  ،حوله وقوته
 .كيانه حىت يكون من اهلالكني

رفع : Xأبا جعفر املنصور قال أليب عبد اهلل  ن  إ) :ففي خرب صفوان اجلمال كما يف الكايف
َكان: موالك املعلي بن خنيس يدعو إليك وجيمع لك األموال، فقال أن   إيل   َما وساق  .واهلل

فأنا أمجع بينك وبني من سعى بك، فقال له أبو عبد اهلل عليه : قال املنصور :احلديث إىل أن قال
َهذا: السالم نعم، واهلل الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة الرمحن : ؟ قال أتحلفَ،يا

ويلكَتبجلَاهللَفيستحييَمنَتعذيبك،َ: الرحيم لقد فعلت، فقال له أبو عبد اهلل عليه السالم
َقل َولكن َم: َوقوتيبرئت َحولي َإلى َوألجئت َوقوته َاهلل َحول فحلف هبا الرجل فما  .ن

، وأحسن جائزته ال أصدق عليك بعد هذا أبدا  : ، فقال أبو جعفر املنصوراستتمها حىت وقع ميتا  
 .( ) (ورده

َقال) :عن أمري املؤمنني عليه السالم َأنه :َ َبأنه َيمينه َأردتم َإذا َالظالم منََيءبَرأحلفوا
َكاذباَ  عوجل،َوإذاَحلفَباهللَالذيَالَإلهَإالَهوَلمََحولَاهللَوقوته،َفإنهَإذاَحلفَبها

 .( ) (ألنهَوحدَاهللَسبحانهَوتعالىَ؛يعاجل

جعفر بن حممد سالم اهلل عليهما يأخذ  وشى إىل املنصور أن   رجال   ن  إ) :عن أبيه ،عن الرضا
: البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم، فأحضره املنصور، فقال الصادق عليه الصالة والسالم

َفعلتَشيئاَ   -حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا : فقال املنصور حلاجبه .منَذلكَما
وجعل يغلظ عليه  -قل واهلل الذي ال إله إال هو : فقال احلاجب .-يعين الصادق عليه السالم 

الَتحلفهَهكذاَفإنيَسمعتَأبيَعليهَالسلمَ: فقال الصادق عليه الصالة والسالم -اليمني 
َكاذباَ َإنَّ:َأنهَقالَيذكرَعنَجديَرسولَاهللَ فيعظمَاهللَفيَيمينهََمنَالناسَمنَيحلف
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َكذبهَويمينهويصفهَبصفاتهَالحسنىَفيأتيَتعظيمهَا ولكنَدعنيَأحلفهَباليمينََ،هللَعلىَإثم
: فقال له املنصور .أنهَالَيحلفَبهاَحالفَإالَباءَبإثمهَالذيَحدثنيَأبيَعنَرسولَاهللَ

َكاذباَ : يا جعفر، فقال الصادق عليه السالم للرجل فه إذا  حل   َكنت َعليكَفبرئتَمنَقلَإن
ََاللهمَإن: فقاهلا الرجل، فقال الصادق عليه السالم .حولَاهللَوقوتهَولجئتَإلىَحوليَوقوتي

 .( ) (فما استتم كالمه حىت سقط الرجل ميتا واحتمل ومضى به احلديث .فأمتهَكاذباَ ََكان

* * * 

 الصفاتروايات بني التعارض 
املهدي غري  أوالقائم  تذكر الروايات اليت  إن   ؛األمهيةنعرف حقيقة بغاية  أن  قبل هذا البد 
املهدي نفسه  اإلمامفمرة يراد منها  ،Xاملهدي حممد بن احلسن  اإلماممنحصرة بشخص 

X،  املهديني االثين عشر كما جاء ذكرهم بوصية رسول  أولأي  األولومرة يراد منها املهدي
املهدي ال يسمى وال يكىن بل حيرم وال  أن   أشارتالكثري من الروايات اليت  إن   وأيضا  ، اهلل 

 .حيل تسميته

بل الروايات تذكر شخصيتني  ،ا  حممد تناقض آليف كالم  أن  القارئ الكرمي  أيهاوال تتصور 
 البيت  أهلالذي وصف ومسي وكين على لسان  Xاملهدي حممد بن احلسن  اإلمام ؛مها

 األطهارما سيتضح لنا من خالل روايات من االثين عشر ك األولواملهدي  ،يف كثري من املواطن
 أن إىلة احلديث يوهذا مما دفع ببعض املتخصصني بروا ،بينها اهناك تعارض أن  بدو حىت ي ،
قاعدة فقهية  إىل ودعىبل متادى بعض منهم  ،عرض اجلدار باألخرىويضرب  بأحدها يأخذ
م يوعدم تقي البيت  أهلويف هذا غنب واضح لرتاث  ،تعارضت الروايات تساقطت إذا :تقول

الذكر  أهليف عقول من قصر يف فهم كالم  إالفال عبث يف كالمهم وال تعارض  ،رواياهتم الربانية
نتدبر حكمتهم اليمانية  أنفالواجب  ،وبدايات وهنايات وباطن ظاهرالذي هو كالقرآن له  
 .إليهمن نرجع متشاهبه أو  ، حممد األكرماليت هي االمتداد الطبيعي ملا قاله الرسول  أقواهلميف 
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رضََأوغلبَعلىََ،إذاَقامَالقائمَبخراسان ...) :يف حديث طويل Xعن أمري املؤمنني 
َكاوان،َ،كوفانَوالملتان َقائمَبجيلنَوجازَجزيرةَبني وأجابتهَاإلبرَوالديلمانََ،وقامَمنا

َالمأمول،َ... َالقائم َيقوم َالمجهول،َثم ََواإلمام َمن َوهو َوالفضل َالشرف َياَله ولدك
 .( ).( .. الَابنَمثلهَ،حسين

َومناَ" :يقول صلى اهلل عليه وسلممسعت رسول اهلل ): عن أيب سعيد، قال َالقائم، منا
المنصور،َومناَالسفاح،َومناَالمهدي،َفأماَالقائمَفتأتيهَالخلفةَلمَيهرقَفيهاَمحجمةَمنَ

َ َالمهديََوأمادم، َوأما َوالدم، َالمال َيسفح َفهو َالسفاح َوأما َراية، َله َترد َفل المنصور
 .( )( "كماَملئتَظلماَ ََفيمألَاألرضَعدالَ 

 :Xوالسيد أمحد احلسن  Xاحلسن بني اإلمام حممد بن  فرق الصفات

َ:Xفيَصفةَاإلمامَالمهديَ

العينين،َبراقَالثنايا،َكثَاللحية،َأكحلَ. .). :Xورد عن اإلمام علي بن أيب طالب 
 .( )( فيَوجههَخال،َأقنى،َأجلى،َفيَكتفهَعلمة

المهديَيولدَبالمدينةَمنَأهلَبيتَ): قال ،عن علي رضي اهلل عنه ،ولنعيم بن محاد: قال
َكثَاللحيةَ،النبيَصلىَاهللَعليهَوسلم،َاسمهَاسمَنبي أكحلََ،ومهاجرهَبيتَالمقدس،

َالنبيَصلىَاهللَعليهََ،أجلىَ،أقنىَ،فيَوجههَخالَ،براقَالثناياَ،العينين َكتفهَعلمة في
َلحملهَسوداءَمرقعةَفيهاَحجراَ َ،وسلم،َيخرجَبرايةَالنبيَصلىَاهللَعليهَوسلمَمنَمرطه

َيخرجَ َحتى َتنتشر َوال َوسلم َعليه َاهلل َصلى َاهلل َرسول َتوفي َمنذ َتنتشر َلم وحجج،
يبعثَوهوَماََ،وجوهَمنَخالفهَوأدبارهمويمدَبثلثةَآالفَمنَالملئكةَيضربونََ،المهدي

 .( )( بينَالثلثينَإلىَاألربعين
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وإذا هو كغصن بان وأو )...  :قال ،Xمن قصة لقاء علي بن مزهيار لإلمام املهدي 
قضيب رحيان، مسح سخي تقي نقي، ليس بالطويل الشامخ وال بالقصري الالزق، بل مربوع 

على خده األمين  القامة، مدور اهلامة، صلت اجلبني، أزج احلاجبني، أقىن األنف، سهل اخلدين،
 .( )( خال كأنه فتات مسك على رضراضة عنرب

لو مل خيرج لضربت عنقه، يفرح خبروجه أهل السماوات ... : )قال ،Xعن أمري املؤمنني 
وهو رجل أجلى اجلبني، أقىن األنف، ضخم البطن، أزيل الفخذين، بفخذه اليمىن  وسكاهنا،

 .( )( وجورا   كما ملئت ظلما    وميأل األرض عدال   ،شامة، أفلج الثنايا

 Xقال أمري املؤمنني : قال ،عن أيب جعفر حممد بن علي الباقر، عن أبيه، عن جده 
يخرجَرجلَمنَولديَفيَآخرَالزمانَأبيضَاللون،َمشربَبحمرة،َ): -وهو على املنرب  -

َالبطن َالمنكبينَ،مبدح َمشاش َعظيم َالفخذين، َشامتانَ،عريض َلونََ؛بظهره َعلى شامة
َالنبيََ،جلده َلهَاسمانوشامةَعلىَشبهَشامة َالذيََ،اسمَيخفىَ؛، َفأما واسمَيعلن،

 .( )...(  يخفىَفأحمدَوأماَالذيَيعلنَفمحمد

َكالكوكبََهوجهَ،المهديَرجلَمنَولدي) :آلهعن النيب صلى اهلل عليه و  ،وعن حذيفة
 .( )( ...َإسرائيليوالجسمَجسمََ،اللونَلونَعربيَ،الدري

كانوا عند علي بن أيب   أهنماحلرث بن عبد اهلل اجلارثي اهلمداين، واحلرث بن شرب كل حدثنا 
وإذا  .ياَبنَرسولَاهللََمرحباَ ): فكان إذا قبل ابنه احلسن عليه السالم يقول ،Xطالب 

ما بالك  ،يا أمري املؤمنني: فقيل له .أنتَوأميَياَأباَابنَخيرَاإلماءَبأبي: اقبل احلسني يقول
َالطريدَ: ؟ فقال ؟ ومن ابن خرية اإلماء تقول هذا للحسن وتقول هذا للحسني ذلكَالفقيد
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محمدَبنَالحسنَبنَعليَبنَمحمدَبنَعليَبنَموسىَبنَجعفرَبنَمحمدَبنََ؛الشريد
 .( )( هذا ووضع يده على رأس احلسني عليه السالم ،عليَبنَالحسينَ

...ََالسلمَعليكَياَرسولَاهلل،َالسلمَعليكَياَنبيَاهلل: )عن الصادق صلوات اهلل عليه
مث يذكر ... ) السلمَعليكَياَفاطمةَالبتول،...ََياَأميرَالمؤمنين،السلمَعليكَياَمواليَ

َعلي :(السالم على األئمة مجيعهم حىت يصل إىل َبن َالحسن َمحمد َأبا َيا َعليك َ،السلم
َالقاسمَمحمدَبنَالحسنَصاحبَالزمانَصلىَاهللَعليكَ َأبا َمواليَيا السلمَعليكَيا

 .( ) ...( وعلىَعترتكَالطاهرينَالطيبين

َمنَآدمَبنيَمنَاهللَخذأَلماَمفضلَياَوكذلك): X الصادق فقال...  طويل خرب يف
َرسولَجدناَعلىَالذريةَتلكَعرضواَبربكمَلستأَأنفسهمَعلىَوأشهدهمَذريتهمَظهورهم

َوكنيهَ،جدهَسميَسميَ،المؤمنينَأميرَمنَعشرَالثانيَمهديناَإلىَإمامَبعدَإمامَوعليناَاهلل
 .( ) (ابنيَموسىَبنَعليَبنَمحمدَبنَعليَبنَالحسنَبنَمحمد

أن األرض ال ختلو من ) :يف اخلرب الذي روي عن آبائه :X علي بن احلسن حممد أيب عن
َحقَهذاَإنَّ: فقال .جاهلية ميتة مات زمانه إمام يعرف ومل مات من ن  أو حجة هلل على خلقه 

َبنيا: فقال ؟ بعدك واإلمام احلجة فمن ، اهلل رسول بن يا :فقيل .حقَالنهارَأنََّكما
 .( ) (جاهليةَميتةَماتَيعرفهَولمَماتَفمنَ،بعديَوالحجةَاإلمامَهوَمحمد

فأملى رسول اهلل  .دواةاحضرَصحيفةََو) :Xعندما قال لعلي  ويف وصية رسول اهلل 
َإنهَسيكونَمنَبعديَإثناَعشرَإماماَ َ،ياَعلي: فقال ،وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع 

َعشرَمهدياَ  َإمامَ،ومنَبعدهمَإثنا َعليَأولَاإلثنيَعشر وساق احلديث إىل أن  .فأنتَيا
 .( )....(  بنهَمحمدَالمستحفظَمنَآلَمحمدَاوليسلمهاَالحسنَإلىَ :قال
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َونسبناهَ: )... Xعبد اهلل  أيبعن  ،وعن املفضل َعليه َودللنا َقصصنا َقد َأنه على
والََاوكنيهَلئلَيقولَالناسَماَعرفناَلهََوسميناهَوكنيناهَوقلناَسميَجدهَرسولَاهللَ سماَ 

َواهللَليتحققَاإليضاحَبهَوباسمهَوكنيتهَعلىَألسنتهمَحتىَيسميهَبعضهم.َوالَنسبَةكني
 .( )...(  هَجدهَلبعضَكلَذلكَللزومَالحجةَعليهمَثمَيظهرهَاهللَكماَوعدَب

يَم  ،َعْن َعْبد  اللَّه  ْبن  َجْعَفٍر احلْ ْمرَي يِّ  ،َوَعْن حُمَمَّد  ْبن  ُموَسى ْبن  اْلُمتَـوَكِّل   َعْن حُمَمَّد  ْبن  إ بـْرَاه 
 ِّ بـََعَث إ ىَل بـَْعض  َمْن مَسَّاُه َشاة  َمْذبُوَحة   Xَأنَّ أَبَا حُمَمٍَّد احلََْسَن ْبَن َعل يٍّ اْلَعْسَكر يَّ  :اْلُكويف 
 .( ) (َهِذِهَِمْنََعِقيَقِةَاْبِنيَُمَحمَّدٍَ: )َوقَالَ 

َيب  حُمَمٍَّد  :قَالَ  ،َعْن َأيب  َغاِنٍ  اخْلَاد م   ،َعْن حُمَمَّد  ْبن  َأمْحََد اْلَعَلو يِّ  ،َعن  احلْ ْمرَي يِّ  ،َوَعْنهُ  ُول َد أل 
X  ََبَ ْعِديَ: )َمْوُلوٌد َفَسمَّاُه حُمَمَّدا  َوَعَرَضُه َعَلى َأْصَحاب ه  يـَْوَم الثَّال ث  َوقَال َِمْن ََصاِحُبُكْم َهَذا

 .( ) (َوَخِليَفِتيََعَلْيُكْمََوُهَوَاْلَقاِئمَُ

ٍن الرَّاز يِّ  ،َعْن حُمَمَّد  ْبن  يـَْعُقوَب اْلُكَلْيين ِّ  ،َوَعْن حُمَمَّد  ْبن  حُمَمَّد  ْبن  ع َصامٍ  َعْن بـَْعض   ،َعْن َعالَّ
َسَتْحِمِليَنََوَلدا ََواْسُمُهَُمَحمٌَّدََوُهَوَاْلَقائُِمَ: )قَالَ  Xأَنَُّه َلمَّا مَحََلْت َجار يَُة َأيب  حُمَمٍَّد  ،َأْصَحاب َنا

 .( ) (ِمْنَبَ ْعِدي

أَنَُّهَ) :(ليها السالمع)َعْن فَاط َمَة  ،َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  اللَّه   ،Xَعْن َأيب  َجْعَفٍر  ،َعْن َأيب  َنْضَرةَ 
أَبُوَاْلَقاِسِمَ":َفَ َقَرَأَهاَِإَلىََأْنَقَالَََ،َوَجَدََمَعَهاََصِحيَفة َِمْنَُدرٍَّةَِفيَهاََأْسَماُءَاأْلَِئمَِّةَِمْنَُوْلِدَها

 .( )( "ْلِقِهَاْلَقاِئُمَأُمُُّهََجارِيٌَةَاْسُمَهاَنَ ْرِجسَُُمَحمَُّدَْبُنَاْلَحَسِنَُحجَُّةَاللَِّهََعَلىَخََ

 :ايقاربَاألربعينَعامبماXََالمهديََاإلمامالرواياتَالتيَحددتَعمرَ
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َإنَّحتىََ،شابَالمنظرَ،يكونَشيخَالسنَأن( يعين القائم) علمته)...  :Xعن الرضا 
واللياليَحتىََاأليامعلمتهَالَيهرمَبمرورََنَّإَوَ،دونهاَأوسنةََأربعينليحسبهَابنََإليهالناظرَ

 .( )( األجليأتيهَ

 .( )...(  سنةَأربعينالمهديَمنَولديَابنَ: )عن رسول اهلل 

 .( ) ...( األربعينمنَجازََاألمرليسَصاحبَهذاَ: )Xجعفر  أيبعن 

بنَسيدةَاإلماء،َيطيلَاهللَعمرهَاالتاسعَمنَولدَأخيَالحسينَ: )Xعن احلسن اجملتىب 
 .( ) ...(َفيَغيبتهَثمَيظهرهَاهللَبقدرتهَفيَصورةَشابَدونَاألربعينَسنة

 :Xفيَصفةَالسيدَأحمدَالحسنََأحاديث

إين قد دخلت  ،جعلت فداك: Xقلت أليب جعفر الباقر ): قال ،عن محران بن أعني
أو  دينارا   أنين أنفقها ببابك دينارا   دينار، وقد أعطيت اهلل عهدا   ألفاملدينة ويف حقوي مهيان فيه 

َحمران: جتيبين فيما أسألك عنه، فقال َدنانيركَ،يا َتنفقن َوال َتجب، سألتك : فقلت .سل
فمن هو بأيب : قلت .ال: ؟ قال أنت صاحب هذا األمر والقائم به بقرابتك من رسول اهلل 

الغائرَالعينين،َالمشرفَالحاجبين،َالعريضَماَبينََ،ذلكَالمشربَحمرة: أنت وأمي، فقال
 .( ) (المنكبين،َبرأسهَحزاز،َبوجههَأثر،َرحمَاهللَموسى

ببغداد  Xاحلسن موسى بن جعفر  أيبدخلت على ): قال ،عن حيىي بن الفضل النوفلي
األولَأنتَاهللَالَإلهَإالَأنتَ: حني فرغ من صالة العصر، فرفع يديه إىل السماء ومسعته يقول

وأنَتعجلَفرجََأسألكَأنَتصليَعلىَمحمدَوآلَمحمد،َ...َواآلخرَوالظاهرَوالباطن،
من املدعو : قلت :قال. المنتقمَلكَمنَأعدائك،َوأنجزَلهَماَوعدتهَياَذاَالجللَواإلكرام

َمحمدَ :قال ؟ له َآل َمن َالمهدي َالمقرونَ: مث قال. ذلك َالبطن، َالمنتدح بأبي
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َبينَالمنكبين،َأسمرَاللون،َيعتورهَمعَسمرتهَصفرةَالحاجبين،َأحمشَالساقين ،َبعيدَما
 .( ) ...( وراكعاَ َمنَسهرَالليل،َبأبيَمنَليلهَيرعىَالنجومَساجداَ 

فيهََاألمرصاحبَهذاََإنَّ: مسعت أبا جعفر عليه السالم يقول: )قال ،عن ضريس الكناسي
 .( ) (سنةَمنَيوسفَابنَأمةَسوداء،َيصلحَاهللَعزَوجلَأمرهَفيَليلةَواحدة

 ؟ األمرصاحب هذا  أنت :فقلت له Xعبد اهلل  أيبدخلت على : )قال ،محزة أيبعن 
؟ فولد ولد ولدك  :قلت .ال :فقال؟ فولد ولدك  :فقلت .ال :فقال؟ فولدك  :فقلت .ال :فقال
لعلىَفترةَمنََ،وجوراَ َكماَملئتَظلماَ ََالذيَيمألهاَعدالَ  :قال ؟ فمن هو :قلت .ال :قال

َكماَ لو دققنا يف هذه الرواية لوجدنا  .( ) (بعثَعلىَفترةَمنَالرسلَالنبيََأنَّاألئمةَيأتي
 ؛فرتة انقطاع Xاحلسن العسكري  أبيهليس بينه وبني  Xاملهدي حممد بن احلسن  اإلمام أن  
 .وهو حجة على اخللق من ذلك الوقت ،مباشرة X أبيهمن  اإلمامةاستلم  ألنه

الذي سوف متتحن به  األولفرتة انقطاع هو املهدي  األئمةبينه وبني  يأيتالقائم الذي  ن،إذ
 .األمة

 إين :Xقلت حملمد بن على بن موسى ) :قال ،عن عبد العظيم بن عبد اهلل احلسين
 كم ملئت جورا    وعدال   قسطا   األرضالبيت حممد الذي ميأل  أهلتكون القائم من  أن ألرجوك
ولكنَالقائمََ،دينَاهللَإلىوهاديََ،اهللَبأمرقائمََإالماَمناََ،قاسمَأباياَ :Xفقال  .وظلما  

َعدالَ َأهلمنََاألرضالذيَيطهرَاهللَبهَ هوَالذيَيخفىََوقسطاَ َالكفرَوجحودَويمألها
 .( ) .......( ويحرمَعليهمَتسمتيتهَ،ويغيبَعنهمَشخصةَ،علىَالناسَوالدته
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أخربين عن  ،يا ابن أيب طالب): فقال ،سأل عمر أمري املؤمنني عليه السالم عن املهدي
أنَالَأحدثَباسمهَحتىََحبيبيَوخليليَعهدَإليََّأماَاسمهَفل،َإنَّ: ؟ قال املهدي ما امسه

 .( ) (يبعثهَاهللَعزَوجل،َوهوَمماَاستودعَاهللَعزَوجلَرسولهَفيَعلمه

علي بن احلسني دخلت على حممد بن علي الباقر  مضيملا : )قال ،الكابليعن أيب خالد 
نسي به ووحشيت من الناس، أجعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إىل أبيك و : عليه السالم فقلت

َباَخالد: قال قد وصف يل أبوك صاحب هذا  ،جعلت فداك: ؟ قلت تريدَماذاَ،صدقتَيا
أريد أن : ؟ قال فتريدَماذاَياَباَخالد: قال .بيده ألخذتبصفة لو رأيته يف بعض الطرق  األمر

ولقدَسألتنيَعنََ،سألتنيَواهللَياَباَخالدَعنَسؤالَمجهد: تسميه يل حىت أعرفه بامسه، فقال
َكنتَمحدثاَ  َلو بنيَفاطمةَعرفوهََولقدَسألتنيَعنَأمرَلوَأنََّ،لحدثتكَبهَأحداَ َأمرَما

 .( ) (حرصواَعلىَأنَيقطعوهَبضعةَبضعة

َالسَّاِبعَِ: ؟ قَالَ  َمن  اْلَمْهد يُّ م ْن ُوْلد كَ ): أَنَُّه ق يَل َلهُ  Xَعن  الصَّاد ق   َُوْلِد َ،اْلَخاِمُسَِمْن
 .( )( يَِغيُبََعْنُكْمََشْخُصُهََواَلََيِحلََُّلُكْمََتْسِمَيُتهَُ

وأشهدَعلىَرجلَمنَولدَالحسينَالَيسمىَوالَيكنىَ) :أنه قال X وعن أيب جعفر
 .( )...( َيظهرَأمرهَفيمألهاَعدال َكماَملئتَجوراَ حتىَ

َاألمرَفيهَشبهَمنَيوسفَابنَأمةََإنَّ) :يقول ،Xوعن أيب جعفر الباقر  صاحبَهذا
 .( )( سوداءَيصلحَاهللَلهَأمرهَفيَليلة

حدثنا جعفر بن حممد بن : قال ،حدثنا حممد بن حيىي العطار: قال ،حدثنا أيب رضي اهلل عنه
قلت ): قال ،حدثين محدان بن منصور، عن سعد بن حممد، عن عيسى اخلشاب: قال ،مالك
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ََ،ال: ؟ قال األمرأنت صاحب هذا : للحسني بن علي عليهما السالم َصاحب َاألمرولكن
 .( )( بعمه،َيضعَسيفهَعلىَعاتقهَثمانيةَأشهرَىنالموتورَبأبيه،َالمكَ،الطريدَالشريد

على سيدي حممد بن علي الباقر عليهما السالم فقلت  غدوت): قالت ،عن أم هانئ الثقفية
فسليَياَ: قال .آية يف كتاب اهلل عز وجل عرضت بقليب فأقلقتين وأسهرت ليلي ،يا سيدي :له

َهانئ َاْلَجَوارََِ#َبِاْلُخنَّسََِأُْقِسمَََُفَلَ﴿: قول اهلل عز وجل ،يا سيدي: قلت: قالت .أم
َهانئَ،نعم: قال .( )﴾اْلُكنَّسَِ َأم َيا َسألتيني َهوََ،المسألة َالزمان َآخر َفي َمولود هذا

 .( )( المهديَمنَهذهَالعترة

 :يزيدَأووهوَثلثينَعامََ،عندَظهورهXَحمدَأالسيدَعمرَالرواياتَالتيَتحددَ

 :ومما نقله السيد الشهيد الصدر

َبينَ: )قال ،Xيف حديث عن املهدي  Xطالب  أيبعن علي بن  َما َوهو يبعث
 .( ) (األربعينَإلىالثلثينَ

 .( )( موفقاَ َألنهَيرجعَإليهمَشاباَ ؛َلوَقدَقامَالقائمَألنكرهَالناس) :Xعن أيب عبد اهلل 

ََأعظممنََنَّإَو: )قال ،Xوعنه  وهمَيحسبونهََصاحبهمَشاباَ َإليهميخرجََأنالبلية
 .(6)( كبيراَ ََشيخاَ 

ويظهرَفيَصورةَشابَموفقَابنَاثنيَوثلثينَ) :Xاهلل جعفر بن حممد  عبد أيبعن 
 .(7) (سنةَحتىَيرجعَعنهَطائفةَمنَالناس

* * * 
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 وهدم علم الرجال (ليهم السالمع)عدم رد روايات أهل البيت 
 ،ودقتهم يف النقل البحث عن حال الرواة ومدى ضبطهم ووثاقتهم :واملقصود من علم الرجال

وذلك من  ،األصيلمعادية للنهج احملمدي  ةختدم جهات سياسي ألغراضوقد استخدم هذا العلم 
واليت ال تتفق مع مصاحل تلك اجلهات  ،Xاملعصوم  إىلاملنسوبة  خالل تضعيف النصوص

هذا العلم علم الرجال الشكوك يف توثيق النصوص  وأشاع ،وعقال   حبيث جتعلها ال قيمة هلا شرعا  
القيمة العقائدية  إىلعلى الناقل وعدم النظر  التأكيدمن حيث  Xاملعصوم  إىلاملنسوبة 

الرآي واالجتهاد النتقاء ما يتالئم مع  ألهلوقد فتح هذا العلم الباب  ،والفقهية ملا ينقل
علم الرجال خمالف ملنهج  ن  إوبالتايل ف ،املستقبلية أو اآلنيةمنطلقاهتم الفكرية وال خيدم مصاحلهم 

 .القرآن الذي هو منهج التبني

ن حيكم بفسق الناقل للخرب واهلل آهنا القر  .( )﴾فَ َتبَ ي َُّنواَبَِنَبأٍََفَاِسقٌَََجاءُكمََِْإن﴿ :عاىلقال ت
 أنن الراوي الثقة ممكن أل ؛الرواين هو التبني من املنت ال آمنهج القر  نإذ ،يقول تبني من اخلرب

 ،املفروض ؟نتفحص يف املنت أيضا  نه أ أمفهل نقبل احلديث  ،األمريلتبس عليه  أو أيشتبه وخيط
احلجة احلديث ومنت  وإمنان احلجة ليس الراوي أل ؛فاسقا   أون كان الراوي ثقة إنبحث يف املنت و 

 .هأهلفاعرف احلق تعرف  ،ن دين اهلل ال يعرف بالرجال بل بآية احلقأل ؛الرواية

عن أيب )بشري، ، عن جعفر بن إمساعيلأمحد بن حممد بن خالد الربقي، عن حممد بن عن 
َتكذبواَ: )قال ،Xأو عن أيب عبد اهلل  Xعن أيب بصري، عن أيب جعفر  ،(احلصني ال

َيءالَتدرونَلعلهَشَفإنكمَ،الحديثَإذاَأتاكمَبهَمرجئيَوالَقدريَوالَحروريَينسبهَإلينا
 .( )( منَالحقَفيكذبَاهللَفوقَعرشه

 املؤمنني أمري على هلمداينا احلارث دخل): قال، نباتة بن األصبغ عن، الكابلي خالد أىب عن
: X قال أن إىل طويل ديثح يف، فيهم وكنت الشيعة من نفر يف X طالب أيب بن علي

َيلحقَوبهم،َالغاليَيرجعَإليهم،َاألوسطَالنمطَشيعتيَخير،َأالَأّنَهمدانَأخاَياَفحسبك
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 على ذلك يف وجعلتنا قلوبنا عن الريب وأمي أيب فداك كشفت لو: احلارث له فقال. التالي
َعليهَملبوسَأمرَفإنهَفذاك: قال. أمرنا من بصرية َإّن َبآيةَبلَبالرجالَيعرفَالَاهللَدين،
 .( ) (مجاهدَبهَوالصادعَالحديثأحسنََالحقإّنََحارََِيا.َأهلهَتعرفَالحقَفاعرفَالحق

x حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن مجيل بن صاحل، عن أيب عبيدة 
َإنَّ: )يقول Xمسعت أبا جعفر : قال ،احلذاء َإليََّواهلل َأصحابي َوأفقههمََأحب أورعهم

َلحديثنا ََ،وأكتمهم َللذي َوأمقتهم َحاال  َعندي َأسوأهم َالذي)وإن َالحديثَ( َسمع إذا
وهوَالَيدريَلعلََ،ينسبَإليناَويروىَعناَفلمَيقبلهَإشمأزَمنهَوجحدهَوكفَّرَمنَدانَبه

 .( )( عنَواليتناَسند،َفيكونَبذلكَخارجاَ أيناَالحديثَمنَعندناَخرجَوإل

حممد : )6 6 رقم    قال عنه النجاشي يف رجاله ص: حممد بن حيىي العطار القمي - 
له كتب، . بن حيىي أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا يف زمانه، ثقة، عني، كثري احلديث

، عن ابنه أمحد، عن من أصحابنا، وكتاب النوادر، أخربين عدة Xكتاب مقتل احلسني : منها
 (.أبيه بكتبه

)...  : 6قال الشيخ الطوسي يف الفهرست ص: أمحد بن حممد بن عيسى األشعري - 
 : 6ص األقوالوقال العالمة احللي يف خالصة ...(.  شيخ قم ووجهها وفقيهها غري مدافع

وأبو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها غري مدافع، وكان أيضا  الرئيس الذي يلقي السلطان هبا، )
، وكان ثقة، (عليهما السالم)وأبا جعفر الثاين وأبا احلسن العسكري  Xولقى أبا احلسن الرضا 

 (.وله كتب ذكرناها يف الكتاب الكبري

 "أمحد بن حممد بن عيسى": و جعفرأمحد بن حممد أب) :وقال عنه احملقق اخلوئي يف معجمه
هو أمحد : أقول: أن قال إىل... روى عن احلسني بن سعيد،. األشعريأمحد بن حممد بن عيسى 

: القمي األشعريأمحد بن حممد بن عيسى : أن قال إىل....  اآليت األشعريبن حممد بن عيسى 
ثقة، له  . األشعريهلل أمحد بن حممد بن عيسى بن عبد ا "أمحد بن حممد بن عيسى االشعري"
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: وعده من أصحاب اجلواد، قائال  . يف أصحاب الرضا عليه السالم: كتب، ذكره الشيخ يف رجاله
من أصحاب الرضا عليه السالم، ومن أصحاب اهلادي عليه . األشعريأمحد بن حممد بن عيسى 

بن حممد بن أمحد : وقال النجاشي. القمي األشعريأمحد بن حممد بن عيسى : السالم، قائال  
، األشعريعيسى بن عبد اهلل بن سعد بن مالك ابن االحوص بن السائب بن مالك بن عامر 

 .( )(، يكىن أبا جعفراألشعرمن بين ذخران بن عوف ابن اجلماهر بن 

احلسن بن : ) :  6  رقم 66قال الشيخ الطوسي الفهرست ص: احلسن بن حمبوب - 
روى عن أيب احلسن . ويكىن أبا علي، موىل جبيلة، كويف، ثقةالزراد، : حمبوب السراد، ويقال له

الرضا عليه السالم، وروى عن ستني رجال  من أصحاب أيب عبد اهلل عليه السالم، وكان جليل 
 (.عد يف األركان األربعة يف عصرهالقدر، وي

مجيل بن صاحل االسدي : )6   رقم 7  قال النجاشي يف رجاله ص: مجيل بن صاحل - 
 (.اهلل وأيب احلسن عليهما السالمثقة، وجه، روى عن أيب عبد 

زياد بن عيسى أبو : )6  رقم 71 قال النجاشي يف رجاله ص: أبو عبيدة احلذاء - 
ومات يف حياة أيب ...  عبيدة احلذاء كويف، ثقة، روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليهما السالم

 .(Xعبد اهلل 

x عن عبد  ،عن احلسني بن سعيد وحممد بن خالد الربقي ،عن أمحد بن حممد بن عيسى
يأتينا  ،جعلت فداك :Xعبد اهلل  أليبقلت ) :قال ،عن سفيان بن السمط ،اهلل بن جندب

يقولَ :Xفقال أبو عبد اهلل  ،الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث باحلديث فنستبشعه
قلتهَفلََإنينَقالَلكَهذاَإف :قال .ال :قلت؟  نهَليلأنهَنهارَوالنهارَأقلتَالليلََإنيلكَ

 .( )( تكذبنيَإنمانكَإتكذبَبهَف

شيخ قم  : ).. 6قال الشيخ الطوسي يف الفهرست ص : أمحد بن حممد بن عيسى - 
وأبو جعفر : ) 6ص األقوالوقال العالمة احللي يف خالصة ...(.  ووجهها وفقيهها غري مدافع

                                                           

 .22ص  0ج: للسيد الخوئي -معجم رجال الحديث  - 
 8ج: ، بحار األنوار803ص: ، وفي طبعة أخرى70ص: للحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات  -8

 .  8ص



 83................................................ الطريق إىل الدعوة اليمانية 

 

شيخ قم ووجهها وفقيهها غري مدافع، وكان أيضا  الرئيس الذي يلقي السلطان هبا، ولقى أبا 
كتب   ، وكان ثقة، وله(عليهما السالم)وأبا جعفر الثاين وأبا احلسن العسكري  Xاحلسن الرضا 

 (.ذكرناها يف الكتاب الكبري

صاحب املصنفات : ).... ، فقال   وثقه الطوسي يف رجاله ص: احلسني بن سعيد - 
ثقة، روى عن الرضا وأيب جعفر الثاين : )... وقال الطوسي يف الفهرس أيضا  (. األهوازي، ثقة

(. وله ثالثون كتابا  وذكر أنه روى عنه أمحد بن حممد بن عيسى...  Xوأيب احلسن الثالث 
وورد يف (. ثقة، عني، جليل القدر: )، فقال   يف خالصة األقوال ص ووثقه العالمة احللي

  تفسري القمي ج إسنادوورد يف . وغريمها    ص ،7 كتاب كامل الزيارات ص  إسناد
 .وغريها 17 ص

ثقة، من : )، فقال 6 وثقه الشيخ الطوسي يف رجاله ص: حممد بن خالد الربقي - 
. وغريها    ص ،6  ص ،   لزيارات صكامل ا  إسنادووقع يف (. Xأصحاب الرضا 

: قوله تعاىل تفسري القمي، إسنادوقع يف : )66ص 7 وقال عنه احملقق اخلوئي يف املعجم ج
َناُهم مُّْلكا  َعظ يما  ) يَم اْلك َتاَب َواحلْ ْكَمَة َوآتـَيـْ َنا آَل إ بـْرَاه  وكذلك يف كامل الزيارات الباب  (فـََقْد آتـَيـْ

 (.Xواإلمام احلسني  لرسول األول يف ثواب زيارة ا

ووثقه (. عريب كويف، ثقة: )1  قال عنه الطوسي يف رجاله ص: عبد اهلل بن جندب - 
 . 6 العالمة احللي، وأثىن عليه ثناءا  كثريا  كثريا ، راجع خالصة األقوال ص

البجلي، الكويف أسند : )1  قال عنه الشيخ الطوسي يف رجاله ص: سفيان بن السمط - 
ويظهر من ذلك جاللته كما ال خيفى على ) :وعلق احملقق الداماد على كالم الطوسي قائال  (. عنه

وهو من مشايخ ابن عمري الذي ال يروي إال عن ثقة، .   ص 7اثنا عشر رسالة ج( املتبحر
، وأيضا  من مشايخ أمحد بن حممد بن أيب نصر البيزنطي، راجع  1 ص 6راجع الكايف ج
وقد أكثر عنه النقل الثقة عبد اهلل بن جندب، وهذا قرينة واضحة . 1  ص  الكايف للكليين ج

 .على وثاقته كما ال خيفى على املطلع
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x عن علي  ،عن محزة بن بزيع إمساعيل،عن حممد بن  ،حدثنا حممد بن احلسني :الصفار
والَتقلَلماَبلغكَعناَأوَنسبَ: )... نه كتب إليه يف رسالةإ ،Xعن أيب احلسن  ،السناين

 .( )( نكَالَتدريَلمَقلناَوعلىَأيَوجهَوصفةإنَكنتَتعرفهَخلفهَفإهذاَباطلََوَإلينا

 .وثقه النجاشي وغريه: الصفار - 

 ،76، وكذلك الشيخ الطوسي يف رجاله ص   وثقه النجاشي ص: حممد بن احلسني - 
 .1  ص ،7 ص ، 6، ووقع يف اسناد كتاب كامل الزيارات ص 6 ص

واعترب العالمة احللي .  6 رقم  1  وثقه النجاشي ص: بن بزيغ إمساعيلحممد بن  - 
ثقة، صحيح،  : )71 ص  ج أحد الطرق به صحيحا  حيث قال يف كتاب خمتلف الشيعة

 ...(.كويف

وقال آخرون بأنه واقفي .    وثقه العالمة احللي يف خالصة األقوال ص: محزة بن بزيغ - 
وهذا ال يضر باالعتماد على قول ما دام ثقة يف نقل احلديث، كما نص على هذا األئمة األطهار 

 .وعلماء الرجال 

 Xألنه هو نفسه الذي كاتب اإلمام الرضا  ؛هو علي بن سويد السائي: علي السائي - 
. 1   رقم  6  وثقه الشيخ الطوسي يف رجاله ص. وأجابه برسالة من ضمنها هذا احلديث
 . 1  رقم    ص   رجال احلديث ج وذكر توثيقه احملقق اخلوئي يف معجمه

x  عن أيب )، عن جعفر بن بشري، إمساعيلأمحد بن حممد بن خالد الربقي، عن حممد بن
َتكذبواَ: )قال ،Xأو عن أيب عبد اهلل  Xعن أيب بصري، عن أيب جعفر  ،(احلصني ال

َيءالَتدرونَلعلهَشَفإنكمالحديثَإذاَأتاكمَبهَمرجئيَوالَقدريَوالَحروريَينسبهَإليناَ
 .( ) (منَالحقَفيكذبَاهللَفوقَعرشه
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ثقة يف نفسه يروي عن : )قال النجاشي: أمحد بن حممد بن خالد الربقي بن أيب عبد اهلل - 
وروايته عن الضعفاء ال تضرنا يف هذا ...(. الضعفاء واعتمد املراسيل وصنف كتبا  منها احملاسن

وذكر الطوسي نفس ما ذكر النجاشي، . ألنه رواه عن حممد بن إمساعيل وهو ثقة ؛احلديث
 إسنادنه وقع يف إ: )   رقم    ص  وذكر احملقق اخلوئي يف املعجم ج.  6الفهرس ص

كامل   إسنادووقع أيضا  يف (. "ُحوٌر مَّْقُصورَاٌت يف  اخلْ َيام  ": تفسري القمي يف تفسري قوله تعاىل
 .   رقم     ص ،   رقم  6  ص ،1  رقم  6 الزيارات البن قولويه ص

كان من صاحلي الطائفة وثقاهتم : )1  النجاشي صقال : بن بزيغ إمساعيلحممد بن  - 
كان حممد بن : وقال حممد بن عمرو الكشي...  كثري العمل له كتب منها كتاب ثواب احلج

وقال الطوسي يف (. Xبن بزيغ من رجال أيب احلسن موسى وأدرك أبا جعفر الثاين  إمساعيل
 ...(.ثقة، صحيح، كويف: ) 6 رجاله ص

أبو حممد البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا : )6  قال النجاشي ص: جعفر بن بشري - 
وعبادهم ونساكهم وكان ثقة وله مسجد يف الكوفة باٍق يف جبيلة اىل اليوم، وأنا والكثري من 
أصحابنا إذا وردنا الكوفة نصلي فيه مع املساجد اليت يرغب يف الصالة فيها ومات جعفر رمحه 

بو العباس بن نوح يقول كان يلقب فقحة العلم، روى عن الثقات كان أ.  1 اهلل باألبواء سنة 
وقد وقع يف ...(. البجلي ثقة جليل القدر: ) 6وقال الطوسي يف الفهرست ص...(. ورووا عنه

  وغريها، وكذلك يف تفسري القمي ج    ص+ 66ص+   اسناد كامل الزيارات ص 
 . 6ص  اخلوئي ج ، بل قيل إنه ال يروي إال عن الثقات، راجع معجم6  ص

زهر : )67 قال النجاشي ص: وامسه زهر بن عبد اهلل األسدي: أبو احلصني األسدي - 
وقال العالمة ...(. له كتاب Xبن عبد اهلل األسدي ثقة روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل 

ن أيب جعفر وأيب عبد زهر بن عبد اهلل األسدي ثقة روى ع: )   احللي يف خالصة األقوال ص
 (.X اهلل

 .غين عن التعريف بوثاقته: أبو بصري - 
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ولالختصار سأذكر بعض الروايات بدون التعرض للتحقيق السندي، وألن الصحيح يف علم 
حىت لو كان ضعيف السند أو  ،اخلرب إذا كان موافقا  ألخبار صحيحة يعتمد عليه إن  : الدراية هو

صحة سندها،  أثبتناوهبذا يؤخذ بكل الروايات املوافقة للروايات السابقة واليت . أصال   إسنادبال 
أقوى مراحل القطع واليقني، لتواتر الروايات  إىلاملوضوع الذي حنن بصدده يرقى  بل إن  

وصحتها، فال ميكن للمطلع على علم الدراية رد هذه الروايات أو التشكيك هبا إال إذا كان من 
 .ين الذين جيادلون بال برهانعاندامل

َحديثاَ : )عن النيب  َرد َعنيََمن َبلغكم َفإذا َالقيامة، َيوم َمخاصمه َفأنا َعني بلغه
 .( ) (اهللَأعلم:َفقولواَتعرفواَحديثَلم

أو: )وعن النيب  َمتعمداَ  فيَجهنمَردَشيئاَ َمنَكذبَعليَّ  .( )( أمرتَبهَفليتبوأَبيتاَ 

وعرََ،أمردَذكوانَ،حديثناَصعبَمستصعبَ،ياَجابر: )قال ،وعن أيب جعفر عليه السالم
الَيحتملهَواهللَإالَنبيَمرسل،َأوَملكَمقرب،َأوَمؤمنَممتحن،َفإذاَوردَعليكَياََ،أجرد

:َجابرَشيءَمنَأمرناَفلنَلهَقلبكَفاحمدَاهلل،َوإنَأنكرتهَفردهَإليناَأهلَالبيت،َوالَتقل
 .( )(اَواهللَالشركَباهللَالعظيم؟َفإنَهذَوكيفَهوَ،وكيفَكان،َكيفَجاءَهذا

َعلىَ) :قال ،Xوعن أيب عبد اهلل  ََأحدكمما َحديثَلمَيعطَمعرفته َعنا َبلغه َأنإذا
 .( )( يقولَالقولَقولهمَفيكونَقدَآمنَبسرناَوعلنيتنا

وهذه  ،القانون العام عند أهل البيت هو عدم رد األحاديث بأي سبب كان إن  : ملحظة
 :هي ،هي الضابطة العامة، وعند التعارض هناك ضوابط

إذا كان احلديث معارضا  ملسلمات الكتاب والسنة يرتك، عن أيب جعفر الثاين عليه  - 
َالوداعَقالَرسولَاهللَ): السالم أنه قال َفيَحجة ...َ َالحديثَفاعرضوهَ: َأتاكم فإذا
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َكتابَاهللَوسنتيَف َكتابَاهللَوسنتيَفماَوافق َكتابَاهللَوسنتيََ،خذواَبهعلى وماَخالف
 .( )...(  فلَتأخذواَبه

إذا تعارض ما روي عن الشيعة وما روي عن العامة يؤخذ مبا روي عن طرق الشيعة، عن  - 
 .( )..(  دعواَماَوافقَالقومَفإنَالرشدَفيَخلفهم: ).... Xالصادق 

 ،معارض لألول Xآخر عنه  وورد حديث مثال   Xإذا ورد حديث عن الصادق  - 
بحديثَالعامََأرأيتَلوَحدثتك: )Xوعرفنا املتقدم من املتأخر نأخذ باملتأخر، عن الصادق 
َتأخذ َبأيهما َبخلفه َفحدثتك َقبل َمن َجئتني ََثم فقال له الصادق . خريباألخذ آ :قلت؟

X:َرحمكَاهلل) ( ). 

 X آخر عن نفس اإلمام وورد حديث Xعن اإلمام الصادق  مثال   حديث إذا ورد - 
يف حالة عدم معرفتنا مبن هو األول ومن هو األخري نأخذ بأي منهما   ،للحديث األول معارضا  

: )... حينما سئل عن تعارض األخبار عنهم فأي خرب يؤخذ، فقال Xكما ورد عن الصادق 
 .( )( فبأيهماَأخذتمَمنَبابَالتسليمَوسعكم

له عن اإلمام املهدي  آخر معارضا   وورد حديث مثال   Xإذا جاء حديث عن الصادق  - 
X،  نأخذ حبديث األخري، عن الصادقX إذا جاء حديث عن أولكم ): حينما سئل

 .( )( بحديثَاألخير :؟ فقال فبأيهما نأخذ آخركموحديث عن 

وجهونا إىل اإلميان حبديثهم والتصديق به وهو من أعظم درجات اليقني  أهل البيت  إن  
 :على التفقه يف أحاديثهم كدونؤ وي ،واإلميان

                                                           

 . 882ص 8ج :بحار األنوار - 
 .80ص  ج :الكافي -8
 .27ص  ج :الكافي -0
 .80ص  الكافيج -3
 . 88ص: مختصر بصائر الدرجات -2



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .........................................  81

َلقلوبكمَوذكرا َألحاديثنا،َ: )قال ،Xعن أيب عبد اهلل  َفإنَفيَزيارتكمَإحياء تزاوروا
وإنَتركتموهاَضللتمََ،فإنَأخذتمَبهاَرشدتمَونجوتمَ،وأحاديثناَتعطفَبعضكمَعلىَبعض

 .( )( فخذواَبهاَوأناَبنجاتكمَزعيمَ،وهلكتم

لحديثناَيبثهَفيَالناسَويسددهَفيَقلوبَشيعتناَأفضلَمنََالراوية) :Xوعن الصادق 
 .( )( ألفَعابد

قومَيكونونَفيََوأعظمهمَيقيناَ َأعجبَالناسَإيماناَ َإنََّ،ياَعلي: )وعن رسول اهلل 
 .( )( آخرَالزمانَلمَيلحقواَالنبيَوحجبتهمَالحجةَفآمنواَبسوادَعلىَبياض

أنَيقولواَماَ: ما حجة اهلل على العباد ؟ قال: سألت أبا جعفر عليه السالم): عن زرارة، قال
 .( ) (يعلمونَويقفواَعندماَالَيعلمون

حديثي حديث أيب، وحديث أيب حديث جدي، وحديث ): يقول Xعبد اهلل عن أيب 
 ،جدي حديث احلسني، وحديث احلسني حديث احلسن، وحديث احلسن حديث أمري املؤمنني

 .( )(قول اهلل عز وجل وحديث رسول اهلل  ، املؤمنني حديث رسول اهللوحديث أمري

سألته عن مسألة فأجابين، مث جاءه رجل ): قال ،Xعن زرارة بن أعني، عن أيب جعفر 
فسأله عنها، فأجابه خبالف ما أجابين، مث جاء رجل آخر، فأجابه خبالف ما أجابين وأجاب 

يا ابن رسول اهلل، رجالن من أهل العراق من شيعتكم قدما : صاحيب، فلما خرج الرجالن قلت
ياَزرارة،َإنَهذاَخيرَلنا،َ :، فأجبت كل واحد منهما بغري ما أجبت به صاحبه ؟ فقاليسأالن

َلبقائناَ َأقل َولكان َعلينا، َالناس َلصدقكم َواحد َأمر َعلى َاجتمعتم َولو َولكم، َلنا وأبقى
 .(6)( وبقائكم
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َإالَ): قال رسول اهلل  َوالَعملَونية َوالَقولَوالَعملَإالَبنية، الَقولَإالَبعمل،
 .( ) (شهيدَةائمبإصابةَالسنة،َومنَتمسكَبسنتيَعندَاختلفَأمتيَكانَلهَأجرَ

َ) :قال ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم َكلمنا َعرفتمَمعاني كلمناَََإنَّأنتمَأفقهَالناسَما
 .( ) (لينصرفَعلىَسبعينَوجهاَ 

فواعدين  ،جتعل يل جملسا   أنأريد  إين :Xقلت أليب عبد اهلل ) :قال ،أشيمعن موسى بن 
فبينا حنن كذلك إذ قرع علينا  ،فدخلت عليه فسألته عما أردت أن أسأله عنه ،واتيته للميعاد يوما  

  .ماَترىَهذاَرجلَبالباب :فقال ،رجل الباب

فدخل الرجل فتحدث  .له فأذنفقد فرغت من حاجيت فرأيك  أنا أما ،جعلت فداك :فقلت
فدخلين من ذلك ماال  ،فأجابه بغري ما أجابين مث سأله مسائلي بعينها مل خيرم منها شيئا   ،ساعة
فتحدث ساعة مث  ،فأذن له ،استأذن عليه آخر حىت يسريا   إالمث خرج فلم يلبث  ،اهلل إاليعلمه 

 أنحىت كدت  فازددت غما   ،سأله عن تلك املسايل بعينها فأجابه ما أجابين وأجاب األول قبله
حىت جاء آخر ثالث فسأله عن تلك املسايل بعينها فأجابه  يسريا   إالمث خرج فلم يلبث  ،كفرأ

ما يب مما  ىرأو  نظر إيل  فلما  ،البيت ودخلين غم شديد فاظلم علي   ،خبالف ما أجابنا أمجعني
سليمانََىإلاهللَعزَوجلَفوضََإنََّأشيم،ياَبنَ :مث قال ،ضرب بيده على منكيب ،تداخلين

اهللَعزََنَّإَوَ،فقالَهذاَعطاؤناَفامننَأوَامسكَبغيرَحسابَ،ابنَداودَعليهَالسلمَملكه
ضَاهللَفوََّنَّإفقالَاحكمَبينَالناسَبماَأريكَاهللََوَ،دينهَأمرَضَإلىَمحمدَوجلَفوَّ

 .( ) (ذلكَكماَفوضَإلىَمحمدََإلينا

* * * 
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 (الرأي)اإلفتاء بالدليل العقلي 

 2من كتاب العجل جحبث مستل 
َ:دليلَالعقلَمنَأدلةَالتشريعَأنَّاألدلةَعلىََ- 

 :ومنها ،نه ال جيب التوقف عند حمكمات الكتاب والرواياتإو 

فما اتفق عليه (. األصوليني حسب ما قاله بعض)املشرع سبحانه من مجلة العقالء  إن   -أ
 .قره املشرع سبحانهأالعقالء 

الشريعة موافقة للعقل، فكل ما حسنه العقل حثت عليه الشريعة، وكل ما قبحه  إن   -ب
 .العقل هنت عنه الشريعة

ألن العمل باالحتياط قد يكون فيه  ؛التوقف عن الفتوى عند الشبهات يلزم العسر إن   -ج
 .عسر على املكلفني، كصالة القصر والتمام أو الصيام اليوم وقضاءه

توى عند عدم وجود رواية أو آية حمكمة، يلزم مجود الشريعة وعدم التوقف عن الف إن   -د
واملستحدثات أصبحت كثرية خصوصا يف املعامالت، كأطفال األنابيب . مواكبتها للتطور

والتلقيح الصناعي، واملعامالت املصرفية واملالية املتنوعة وتقنية االستنساخ البشري واحليواين 
 .وغريها

 :التوقفَعندَالرواياتَواآلياتَالمحكمةاألدلةَعلىَوجوبَ - 

والتوقف عن الفتوى عند الشبهات واملستحدثات اليت ال يوجد دليل نقلي عليها والعمل فيها 
 :ومنها ،باالحتياط

، فبالعقل يستدل على وجود العقل حجة باطنة، وهذا ورد يف الروايات عنهم  إن   -أ
داللة كل منها، وبالعقل تفهم اآليات ويعرف املتشابه اخلالق، مث بالعقل تعارض الروايات وتعرف 

إمنا االعرتاض على وضع قاعدة عقلية غري مروية، يستنبط . واحملكم، وهذا ال اعرتاض عليه
 وهكذا نعود إىل احلام والبحرية. بواسطتها حكم شرعي، فهذه هي عبادة العباد للعباد
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وخترصاهتم العقلية وحتليلهم احملرمات، وهكذا  موالسائبة، وعدنا إىل حترمي علماء اليهود بأهوائه
 .نقر للطواغيت تشريعاهتم الوضعية الباطلة

بعض القواعد العقلية مل يتحرر النزاع فيها يف  اتفاق العقالء املدعى غري موجود، مث إن   -ب
 األصول بني األصوليني أنفسهم، فكيف يعتمد عليها يف استنباط األحكام الشرعية، هذا فضال  

 .اعتبار املشرع سبحانه من مجلة العقالء غري صحيح ن  أن ع

، فالعقل حيكم بقبحها، ولكن هناك   إن   -ج بعض األشياء اليت هنى عنها الشارع قبحها بني 
كثري من األشياء غري بي نة القبح واحلسن يف الظاهر، فالبد من االطالع على حقائق األشياء 

أو من شاء اهلل اطالعه عليها، مث  قائق األشياء إال خالقها،وال يعرف ح .ن من القبيحملعرفة احَلس  
لعل بعض األشياء نعتقد حنن بقبحها لعدم اطالعنا على حقائقها وبواطنها، واكتفائنا مبنافاة 
. ظاهرها لطباعنا وأحوالنا وتقاليدنا االجتماعية اليت عادة يعتربها الناس نواميس إهلية حيرم خرقها

ََكِثيراَ َفَ َعَسى﴿ :قال تعاىل َوَيْجَعَلَاللَُّهَِفيِهََخْيرا   .( )﴾َأْنََتْكَرُهواََشْيئاَ 

ٌرََلُكْمَ﴿وقال تعاىل  َُكْرٌهََلُكْمََوَعَسىََأْنََتْكَرُهواََشْيئا ََوُهَوََخي ْ ُكِتَبََعَلْيُكُمَاْلِقَتاُلََوُهَو
ََلُكْمََواللَُّهَيَ ْعَلمَُ َوُهَوََشرٌّ  .( )﴾َوأَنْ ُتْمَالَتَ ْعَلُمونََََوَعَسىََأْنَُتِحبُّواََشْيئاَ 

 :قال تعاىل. وبعض األشياء فيها حسن وقبح ومالئمة ومنافاة ولكن أحدمها أرجح من اآلخر
َِمْنَ﴿ ََأْكبَ ُر ََوِإْثُمُهَما َلِلنَّاِس ََوَمَناِفُع ََكِبيٌر َِإْثٌم َِفيِهَما َُقْل ََواْلَمْيِسِر َاْلَخْمِر ََعِن َيْسأَلوَنَك

 .( )﴾نَ ْفِعِهَما

احلسن والقبح مفهومان عقليان، ولكن تطبيق هذين املفهومني على  ن  أن قلنا بإو  فنحن
 .أمر متعسر، الن بعض املوجودات متشاهبة( أي املصاديق)املوجودات يف اخلارج 

يف الشبهات حكمة إهلية، فالذي نزل القرآن قادر على أن جيعل مجيع آياته حمكمة  إن   -د
أي مشتبهة على جاهلها وحتتمل )ه جعل فيه آيات متشاهبات ، ولكنه سبحان(أي بينة املعىن)
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 Xولعلها واهلل العامل بيان احلاجة إىل املعصوم  .حلكمة( أكثر من وجه يف التفسري والتأويل
وأمرََ،أمرَبّينَرشدهَفيتبع) :ما معناه فعن رسول اهلل . الذي يعلم تفسري وتأويل املتشابه

َفيجتنب َغيه ََوَ،بّين َاهلل َإلى َحكمها َيرد َذلك َبين َالعلمَإومتشابهات َفي َالراسخين لى
 .( ) (العالمينَبتأويله

بعد  ففي الشبهات إشارة إىل حاجة األمة إىل الراسخني يف العلم، وهم األئمة  ،ذنإ
، ولعل الذي يفيت يف الشبهات يلغي هذه اإلشارة، بل X، ويف زماننا صاحب األمر النيب 

فال حاجة لنا بك، فقد أصبحنا بفضل  ،االستغناء عن املعصوم عندما يفيت لعله يشري إىل
القواعد العقلية نفيت يف كل مسألة، وما عدنا نتوقف، وما عاد لدينا شبهات، ومع أننا فقدناك 

 .ننا اليوم ال نواجه عسرا  يف حتصيل احلكم الشرعيإف

كرب أإىل دليل العقل  ةندرمبا يكون الفساد الذي حيصل من فتوى غري صحيحة مست -هـ
الدين هلل فمىت  مث إن  . بكثري مما نعتقده مجود يف الشريعة عند االحتياط، والتوقف عن الفتوى

، وفق حكمته وعلمه نه سبحانه سيفرج هذا العسر حتما  إأصبح هناك عسر يف الدين والشريعة ف
لتشريع، فما الذي يدفعنا للتصدي نه سبحانه وتعاىل مل يكلفنا أمر اإمث . مبا يصلح البالد والعباد

مع متام  هلذا األمر اخلطري، احملصور به سبحانه، ومل يتصَد له األنبياء واملرسلني واألئمة 
 .عقوهلم، وانكشاف كثري من احلقائق هلم

ن مل يكن عليها دليل نقلي بل لعله يقول بلسان احلال لإلمام إعندما يفيت يف أي مسالة و 
 .ابن فاطمة فال حاجة لنا بكارجع يا  :Xاملهدي 

 :ومنها ،الروايات الدالة على وجوب التوقف عند األدلة النقلية -و

أول،ََالمؤمنَيستحلَالعامَماَاستحلَعاماَ َواعلمواَعبادَاهللَأنَّ) :Xقال أمري املؤمنني 
حدثَالناسَالَيحلَلكمَشيئا َمماَحرمَعليكم،َأماََنَّإأول،ََوَويحرمَالعامَماَحرمَعاماَ 

َحرمَاهللأولكنَالحللَماَ فقدَجربتمَاألمورَوضرستموها،َووعظتمَ.َحلَاهللَوالحرامَما
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َكانَقبلكم وضربتَاألمثالَلكم،َودعيتمَإلىَاألمرَالواضحَفلَيصمَعنَذلكَإالََ،بمن
التجاربَلمَينتفعَبشيءَمنَومنَلمَينفعهَاهللَبالبلءََوَ،أصمَوالَيعمىَعنَذلكَإالَأعمى

:َوإنماَالناسَرجلن.َوأتاهَالتقصيرَمنَأمامهَحتىَيعرفَماَأنكر،َوينكرَماَعرفَ،العضة
اهللََنَّإوالَضياءَحجة،ََوَمتبعَشرعةَومبتدعَبدعة،َليسَمعهَمنَاهللَسبحانهَبرهانَسنة،

َف َالقرآن، َهذا َبمثل َأحد َيعظ َلم َالمتين،إسبحانه َاهلل َحبل َاألمينَنه َربيعَوسببه َوفيه ،
نهَقدَذهبَالمتذكرون،َوبقيَالناسونَأوماَللقلبَجلءَغيره،َمعَ،َوينابيعَالعلمَالقلب،

ََرسولَاهللََنَّإف،َوإذاَرأيتمَشرا َفاذهبواَعنهَفأعينواَعليه،َفإذاَرأيتمَخيراَ .َوالمتناسون
 .( ) (اعملَالخيرَودعَالشرَفإذاَأنتَجوادَقاصدَ،بنَآدمَياَ:كانَيقول

 .( ) (لمَيأخذهَعنَرأيهََوَ،عنَربهخذَدينهَأالمؤمنََإنَّ) :النيب وعن 

رجلَ:َمنَأبغضَالخلقَإلىَاهللَعزَوجلَلرجلينَإنَّ) :نه قالإ Xوعن أمري املؤمنني 
َقدَلهجَبالصومَ َبدعة، َمشغوفَبكلم َفهوَجائرَعنَقصدَالسبيل، َاهللَإلىَنفسه وكله
َكانَقبله،َمضلَلمنَاقتدىَبهَفيَ والصلةَفهوَفتنةَلمنَافتتنَبه،َضالَعنَهديَمن

َ.،َحمالَخطاياَغيره،َرهنَبخطيئتهحياتهَوبعدَموته

َالناسَعالماَ َلَ هورجلَقمشَج َفيَجهالَالناس،َعانَبأغباشَالفتنة،َقدَسماهَأشباه
َكثر،َحتىَإذاَارتوىَمنَآجن،َسالماَ َولمَيغنَفيهَيوماَ  ،َبكرَفاستكثر،َماَقلَمنهَخيرَمما

َالناسَقاضياَ  َبين َجلس َطائل َغير َمن َوإنََضامناَ َواكتنز َغيره، َعلى َالتبس َما لتخليص
َكانَقبله،َوإنََسبقه،َلمَيأمنَأنَينقضَخالفَقاضياَ  َكفعلهَبمن حكمهَمنَيأتيَبعده،

َلهاَحشواَ  منَرأيه،َثمَقطعَبه،َفهوَمنَلبسََنزلتَبهَإحدىَالمبهماتَالمعضلتَهيأ
الشبهاتَفيَمثلَغزلَالعنكبوتَالَيدريَأصابَأمَأخطأ،َالَيحسبَالعلمَفيَشيءَمماَ

وإنَأظلمََ،مَيكذبَنظرهبشيءَلَ،َإنَقاسَشيئاَ وراءَماَبلغَفيهَمذهباَ َأنكر،َوالَيرىَأنَّ
الَيعلم،َثمَجسرَفقضى،َفهوَ:َعليهَأمرَاكتتمَبه،َلماَيعلمَمنَجهلَنفسه،َلكيلَيقالَله
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مفتاحَعشوات،َركابَشبهات،َخبا َجهاالت،َالَيعتذرَمماَالَيعلمَفيسلم،َوالَيعضَ
َالمواريث،َ َمنه َتبكي َالهشيم، َالريح َذرو َالروايات َيذري َفيغنم، َقاطع َبضرس َالعلم في

تصرخَمنهَالدماء،َيستحلَبقضائهَالفرجَالحرام،َويحرمَبقضائهَالفرجَالحلل،َالَملئََو
 .( ) (بإصدارَماَعليهَورد،َوالَهوَأهلَلماَمنهَفر ،َمنَادعائهَعلمَالحق

لو أخذته  :فقال قوم. يف أيامه، حلي الكعبة وكثرته) :نه ذكر عند عمر بن اخلطابأوروى 
؟ فهم من عمر بذلك  فجهزت به جيوش املسلمني كان أعظم لألجر، وما تصنع الكعبة باحللي

أموالَ:َواألموالَأربعةَالقرآنَأنزلَعلىَالنبيََنَّإ" :Xفقال  ،Xأمري املؤمنني  وسأل
َوالخمسَ َمستحقيه، َعلى َفقسمه َوالفيء َالفرائض، َفي َالورثة َبين َفقسمها المسلمين
َفيهاَ َالكعبة َحلي َوكان َجعلها، َحيث َاهلل َفجعلها َوالصدقات َوضعه، َحيث َاهلل فوضعه

قرهَاهللَأولمَيتركهَنسيانا ،َولمَيخفَعليهَمكانا َفاقره،َحيثََ،يومئذَفتركهَاهللَعلىَحاله
 .( ) (وترك احللي حباله .لوالك الفتضحنا :فقال عمر. "ورسوله

ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف كتاب اهلل  :Xقلت أليب عبد اهلل ) :قال ،وعن أيب بصري
َكذبتَعلىَاهللَعزََنإَوَ،ال،َأماَإنكَإنَأصبتَلمَتؤجر :؟ قال وال سن ة فننظر فيها أخطأت

 .( ) (وجل

منَنصبَنفسهَللقياسَلمَيزلَ: )قال ،Xعن علي  ،Xعن أبيه  ،X عن الصادق
 .( )( رتماسادهرهَفيَالتباس،َومنَدانَاهللَبالرأيَلمَيزلَدهرهَفيَ

منَأفتىَالناسَبرأيهَفقدَدانَاهللَبماَالَيعلم،َومنَدانَاهللَ) :Xوقال أبو جعفر : قال
 .( ) (بماَالَيعلمَفقدَضادَاهللَحيثَحلَوحرمَفيماَالَيعلم
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َحنيفة) :قال ،يف حماججته أليب حنيفة يف حديث طويل Xوعن أيب عبد اهلل  َأبا َ،يا
َكتابَاهللَحقَمعرفته،َوتعرفَالناسخَوالمنسوخ لقدََ،ياَأباَحنيفة: قال. نعم :قال ؟ تعرف

نزلَعليهم،َويلكَوالَأماَجعلَاهللَذلكَإالَعندَأهلَالكتابَالذينََ،ويلكَ.ادعيتَعلماَ 
َكتابهَحرفاَ .َهوَإالَعندَالخاصَمنَذريةَنبيناَ َكماَنقولَإفَ،ماَورثكَاهللَمن َكنت ن

 .( ) (....... ولستَكماَتقول

إال كاد أن  Xمسعته من جعفر بن حممد  ذكر حديثا  أما ) :قال ،وعن عبد اهلل بن شربمة
قسم باهلل ما كذب أو  :قال ابن شربمة ،عن رسول اهلل  ،عن جدي ،قال أيب .يتصدع قليب

منَعملَبالمقاييسَ: "قال رسول اهلل  :فقال ،أبوه على جده وال جده على رسول اهلل 
ََو َهلك َمنََ،هلكأفقد َوالمحكم َالمنسوخ َمن َالناسخ َيعلم َال َوهو َالناس َأفتى ومن

 .( ) ("هلكأالمتشابهَفقدَهلكََو

إياكَأنَتفتيَالناسَبرأيك،ََ:هلكَإياكَوخصلتينَففيهماَهلكَمن) :Xوعن الصادق 
 .( ) (نَتدينَبماَالَتعلمأَو

َالرحمةَ) :Xوعن الباقر  َملئكة َلعنته َاهلل َمن َهدى َوال َعلم َبغير َالناس َأفتى من
 .( ) (وملئكةَالعذاب،َولحقهَوزرَمنَعملَبفتياه

 .( ) (منَعملَبغيرَعلمَكانَماَيفسدَأكثرَمماَيصلح) :وعن النيب 

َكالسائرَعلىَغيرَالطريق) :Xوعن الصادق  الَيزيدهَسرعةََ،العاملَعلىَغيرَبصيرة
 .(6) (السيرَإالَبعداَ 
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َيزدهمََإنَّ) :Xوعن الصادق  َفلم َبالمقاييس، َالعلم َطلبوا َالمقاييس أصحاب
 .( ) (دينَاهللَالَيصابَبالمقاييسَنَّإَوَ،المقاييسَعنَالحقَإالَبعداَ 

َكفرَوقولَاهللَومنَتركَكتابَ،منَنظرَبرأيهَهلك): Xوعن الكاظم   .( ) (نبيه

َواليتنا) :Xوعن أمري املؤمنني  َوالمنتحلين َشيعتنا َمعشر َالرأيََ،يا َوأصحاب إياكم
َالسننإف َأعداء َيعوها،ََ،نهم َأن َالسنة َوأعيتهم َيحفظوها، َأن َاألحاديث َمنهم تفلتت

وأطاعهمَالخلقَأشباهَالكلب،ََ،فذلتَلهمَالرقاب.َ،َومالهَدوالَ فاتخذواَعبادَاهللَخوالَ 
َ َالصالحين َالمعصومين َباألئمة َفتمثلوا َوأهله َالحق َالصادقين)ونازعوا َالجهالَ( َمن وهم

َالملعين َبأنهم. َأنَيعترفوا َفأنفوا َالَيعلمون، َعنَما َالدينََالَفسألوا َفعارضوا يعلمون،
َكان.َبآرائهم،َوضلواَفاضلوا أولىَبالمسحَمنََالدينَبالقياسَلكانَباطنَالرجلينَأماَلو

 .( ) (ظاهرهما

َالمفلحة: )Xوقال الصادق  َالمرحومة َالعصابة َمنََإنََّ،أيتها َأتاكم َما َلكم َأتم اهلل
َ َواعلموا َدينهَأالخير، َفي َاهلل َخلق َمن َأحد َيأخذ َأن َأمره َمن َوال َاهلل َعلم َمن َليس نه

َمقاييس َوال َرأي، َوال َبهوى، .َ َالقَرأقد َاهلل َشيءآنزل َكل َتبيان َفيه َوجعل وجعلََ،ن،
الذينَآتاهمَاهللَ( أي آل حممد ) نآ،َالَيسعَأهلَعلمَالقَرنَأهلَ آن،َولتعلمَالقَرآللقَر

َمقاييس َوال َرأي، َوال َبهوى، َفيه َيأخذوا َأن َعلمه َمنَ. َآتاهم َبما َذلك َعن َاهلل أغناهم
َكرامةَمنَاهللَأكرمهمَبهاَوهمَأهلَالذكر  .( ) (علمه،َوخصهمَبه،َووضعهَعندهم

* * * 
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 بالرأيذم القياس والفلسفة وتفسري القرآن 
وقصته عندما قاس نفسه بنيب اهلل  ،(لعنه اهلل) إبليسمن قاس  أول إن  القارئ الكرمي  أيهااعلم 

رٌََأَنَاََْقَالََََأَمْرُتكَََِإذَََْتْسُجدََََأالَََّمنَ َعكََََماَقَالََ﴿ :ذكرها القرآن Xدم آ َِمنََخَلْقَتِنيَمِّْنهَََُخي ْ
 .( )﴾ِطينٍََِمنََوَخَلْقَتهََُنَّارٍَ

 األمورحىت يعتد بفكره ويقيس  اإلنسانخل ايف د األناواستمر هذا  الداء الشيطاين يغذي 
دور  ويأخذبل ويتطاول حىت على كتاب اهلل  ،عن رضا اهلل سبحانه وتعاىل ةبعيد سمبقايي

 األمرملا هلذا  شديدا   البيت عن ذلك هنيا   أهلوقد هنى  ،ههوااملعصوم عندما يفسر القرآن على 
حدثنا حممد بن : قال ،حممد بن علي أبو جعفر أخربفما  اإلسالمية،من خماطر على العقيدة 

عن محاد  ،حدثنا يعقوب بن يزيد: قال ،احلسن الصفار حدثنا حممد بن: قال ،احلسن بن الوليد
قال يل أبو جعفر حممد بن علي : قال ،عن زرارة بن أعني ،بن عثمان عن محاد ،بن عيسى
َزرارة: )السالم عليهما َيا َبهَ، َوكلوا َما َعلم َتركوا إيّاكَوأصحابَالقياسَفيَالدينَفإنهم

َكفوه، َقد َما َمنهمََوتكلفوا َبالرجل َوكأني َوجل، َعز َاهلل َعلى َويكذبون َاألخبار يتأولون
َوينادىَمنَخلفهَفيجيبَينادىَمنَبينَيديه َقدَمنَبينَفيجيبَمنَخلفه، َتاهواَيديه،
 .( )( والدينَوتحّيرواَفيَاألرض

: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، قال: ، قال(رمحه اهلل)حدثنا حممد بن موسى بن املتوكل 
حدثنا أيب، عن الريان بن الصلت، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن أمري 

َعز: )قال رسول اهلل : ، قالاملؤمنني  َاهلل َوجلَقال َبرأيهََ: َفسر َمن َبي َآمن ما
 .( )( كلمي،َوماَعرفنيَمنَشبهنيَبخلقي،َوماَعلىَدينيَمنَاستعملَالقياسَفيَديني

 ،حدثنا حممد بن موسى بن املتوكل :قال ،أخربين أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني :قال
عن  ،عن أبيه ،حدثنا أمحد بن حممد بن خالد :قال ،آبادي حدثنا علي بن احلسني السعد :قال
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لعنَاهللَأصحابَالقياسَفإنهمَ) :قال ،عن أيب عبد اهلل  ،عن غري واحد ،ابن أيب عمري
َكلمَاهللَوسنةَرسولهَ  .( )( واتهمواَالصادقينَفيَدينَاهللَعزَوجلَ،غيروا

بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرمحن، عن مساعة بن  علي
عندنا فال  إنا جنتمع فنتذاكر ما ،أصلحك اهلل: قلت): قال ،Xاحلسن موسى مهرا، عن أيب 
 يءمث يرد علينا الش مسطر وذلك مما أنعم اهلل به علينا بكم، يءإال وعندنا فيه ش يءيرد علينا ش

؟  فنقيس على أحسنه فينظر بعضنا إىل بعض، وعندنا ما يشبهه يءالصغري ليس عندنا فيه ش
َهلكَمنَهلكَمنَقبلكمَبالقياسَالكمَوللقياسوم: فقال َإنما َجاءكمَماَ: قال مث .؟ إذا

لعنَاهللَ: مث قال .- إىل فيه وأهوى بيده -وإنَجاءكمَماَالَتعلمونَفهاََ،تعلمونَفقولواَبه
أكنتَتجلسَ: مث قال .قالَعليَوقلتَأنا،َوقالتَالصحابةَوقلت:َكانَيقول،ََحنيفةَأبا

الناس مبا يكتفون  أتى رسول اهلل  ،أصلحك اهلل :ولكن هذا كالمه، فقلت ،ال: ؟ فقلت إليه
؟ يء فضاع من ذلك ش: فقلت .وماَيحتاجونَإليهَإلىَيومَالقيامةَ،نعم :؟ قال به يف عهده

 .( )( عندَأهلهَهوَ،ال: فقال

 Xاهلل  حنيفة على أيب عبد دخل أبو: قال ،حممد بن عبيد، عن محاد، عن حممد بن مسلم
فقال  .إين رأيت ابنك موسى يصلي والناس ميرون بني يديه فال ينهاهم، وفيه ما فيه): فقال له

أباَحنيفةَيذكرَأنكَتصليََإنََّ،ياَبني: ه قال فلما جاء .ادعَليَموسى: Xاهلل  عبد أبو
َكنتََإنََّ،نعمَياَأبه: قال .والناسَيمرونَبينَيديكَفلَتنهاهم َكانَأقربََأصليالذي له

 Xاهلل  عبد فضمه أبو: قال ."نحنَأقربَإليهَمنَحبلَالوريد:َ"منهم،َيقولَاهللَتعالىَإليَّ
 .اإلسرارياَمودعََوأميبأبيَأنتَ: إىل نفسه وقال

: الق .بل القتل :؟ فقال القتلَعندكمَأشدَأمَالزناَ،حنيفةَياَأبا: Xاهلل  عبد فقال أبو
َكيفَيدركَهذاَبالقياسَفكيفَأمرَاهللَفيَالقتلَبشاهدينَوفيَالزناَبأربعة ؟َياَأباَحنيفةََ؟

فكيفَتقضيَالمرأةَصيامهاَ: بل ترك الصالة، قال: ؟ قال تركَالصلةَأشدَأمَتركَالصيام
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َبالقياس َكيفَيدركَهذا َأضعفَعلىََوالَتقضيَصلتها، َالنساء َحنيفة َأبا َويحكَيا ؟
َوللرجلَسهمينَفكيفَجعلَاهللَللمرأةَسهماَ :َبلَالنساء،َقال: ؟ قالَالرجالالمكاسبَأمَ

َبالقياس َكيفَيدركَهذا َأباَحنيفةَ؟ : بل الغائط، قال: ؟ قال الغائطَأقذرَأمَالمنيَ،؟َيا
َبالقياسَفكيفَيستنجىَمنَالغائطَويغتسلَمنَالمني َكيفَيدركَهذا َأباََ؟ ؟َويحكَيا

َأنزل َما َمثل َسأنزل َتقول َأنتََ،بلى: أعوذ باهلل أن أقوله، قال :؟ قال اهللَحنيفة تقوله
 .وأصحابكَمنَحيثَالَتعلمون

حدثنيَأبيَمحمدَبنَ: حدثين حبديث حندث به عنك، قال ،جعلت فداك: حنيفة قال أبو
،َعنَأبيهَالحسينَبنَعليَعليهماَالسلم،َعنَأبيهَعلي،َعنَأبيهَعليَبنَالحسينَ

َ َاهلل َصلوات َطالب َأبي َبن َأجمعينعلي َقالَ،عليهم َرسولَاهللَ: َقال َأخذََإنَّ: اهلل
َعليين َأعلى َمن َالبيت َأهل َمناَ،ميثاق َشيعتنا َطينة َوأهلََ،وأخذ َالسماء َأهل َجهد ولو

َشيئاَ َاألرض َذلك َمن َيغيروا َاستطاعوهَأن وبكى  شديدا    حنيفة بكاء   فبكى أبو: قال .ما
 .( ) (أصحابه مث خرج وخرجوا

 .( ) (منَفسرَالقرآنَبرأيهَفليتبوأَمقعدهَمنَالنار): نه قالأ وروي عنه 

 .( ) (لمَيؤجرصابَالحقَنَأمنَفسرَالقرآنَبرأيهَفأ): قال ،عن النيب 

منَفسرَالقرآنَبرأيهَإنَأصابَلمَيؤجرَوإنَ): قال ،Xعن أيب عبد اهلل  ،أيب بصري
: قال ،عن الرضا عليه السالم ،عن ياسر ،وفيه عن يعقوب بن يزيد .أخطأَفهوَأبعدَمنَالسماء

 .( )( الرأيَفيَكتابَاهللَكفر

 .( )( فقدَافترىَعلىَاهللَالكذبَبرأيهمنَفسرَالقرآنَ) :قال رسول اهلل 
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ياَأباَهاشم،َسيأتيَزمانَ): ، أنه قال أليب هاشم اجلعفريXعن اإلمام احلسن العسكري 
َ َمظلمة َوقلوبهم َمستبشرة، َضاحكة َوجوههم َالناس َبدعة،َعلى َفيهم َالسنة متكدرة،

والبدعةَفيهمَسنة،َالمؤمنَبينهمَمحقر،َوالفاسقَبينهمَموقر،َأمراؤهمَجاهلونَجائرون،َ
أغنياؤهمَيسرقونَزادَالفقراء،َوأصاغرهمَيتقدمونََ،[سائرون]وعلماؤهمَفيَأبوابَالظلمةَ

علىَالكبراء،َوكلَجاهلَعندهمَخبير،َوكلَمحيلَعندهمَفقير،َالَيميزونَبينَالمخلصَ
ألنهمََ؛والمرتاب،َالَيعرفونَالضأنَمنَالذئاب،َعلماؤهمَشرارَخلقَاهللَعلىَوجهَاألرض

 .( )( يميلونَإلىَالفلسفةَوالتصوف

َكيفَعميتَقلوبهمَوخيبةَوتعساَ  )... :Xجعفر  أيبعن   .( ) ...( لمنتحليَالفلسفة،

* * * 

 اللغة العربية
 :رواياتَفيَعلمَالنحو

من األمور اليت أصبحت عقبة ومهية أمام الكثري هي ما يتعلق بعلم النحو، فالكثري يظن أن  
العلم، وهذا يف احلجة البد أن يكون كالمه مطابقا  لقواعد علم النحو املوضوعة من علماء ذلك 

ه أهل البيت اشرتط ال، و احلقيقة اشرتاط اجتهادي ال ربط له بامليزان الذي يُعرف به احلجج
 يذمون التصنع يف الكالم ومتابعة األلفاظ وهجران املعاين، بل جند األمر بالعكس أهنم 

! األلفاظ إال وسيلة من خالهلا يبني اإلنسان املعىن، فكيف ينشغل عن املعىن باأللفاظ ؟ توليس
فهم خياطبون الناس على قدر عقوهلم ال على قدر ما لديهم من ! ينشغل بالقشور ويرتك اللب ؟

 اآلياتوحىت  ،هنائية تشغلهم عن املعىن بأهناقواعد حنوية هم قد وضعوها وفق قوالب اعتقدوا 
 :فالحظوا هذه اآلية. قواعد النحو تموارد خالف آنية ال ختلو من ر الق
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ََواْليَ ْوِمَ﴿: قال تعاىل َبِاللَِّه َآَمَن ََمْن ََوالصَّابِِئيَن ََوالنََّصاَرى ََهاُدوْا ََوالَِّذيَن َآَمُنوْا َالَِّذيَن ِإنَّ
هذه اآلية . ﴾َخْوٌفََعَلْيِهْمََواَلَُهْمََيْحَزنُونََاآلِخِرََوَعِمَلََصاِلحا َفَ َلُهْمََأْجُرُهْمَِعنَدَرَبِِّهْمََواَلَ
، بينما يف اآلية التاسعة والستون من (الصابئني)الثانية والستون يف سورة البقرة، جاء فيها لفظ 

 (.الصابئون)جاءت نفس اآلية وجاء فيها لفظ  سورة املائدة

َالَِّذيَنَآَمُنوْاَ﴿ :سورة املائدةقال تعاىل يف  َوالَِّذيَنََهاُدوْاََوالصَّاِبُؤوَنََوالنََّصاَرىََمْنَآَمَنَِإنَّ
َفلَََخْوٌفََعَلْيِهْمََوالََُهْمََيْحَزنُونََ  .﴾بِالّلِهََواْليَ ْوِمَاآلِخِرَوَعِمَلََصاِلحاَ 

َأَلَْيَسَِليَُمْلُكَِمْصَرَ﴿ :مث الحظوا تفسري قوله تعاىل َقَ ْوِم َونَاَدىَِفْرَعْوُنَِفيَقَ ْوِمِهَقَاَلَيَا
ٌرَمِّْنََهَذاَالَِّذيَُهَوََمِهيٌنََواَلََيَكاُدََ#َوَهِذِهَاأْلَنْ َهاُرََتْجِريَِمنََتْحِتيََأَفَلَتُ ْبِصُروَنَ َأْمَأَنَاََخي ْ

 .( )﴾يُِبينَُ

وقالوا يا " :وأصحابه ملوسى عليه السالم فقال مث حكى قول فرعون: )جاء يف تفسري القمي
أم أنا ": مث قال فرعون ،"ادع لنا ربك مبا عهد عندك أننا ملهتدون"أي يا أيها العامل  "أيها الساحر

 .( )( مل يبني الكالم :فقال ،"وال يكاد يبني"يعين موسى  "خري من هذا الذي هو مهني

وال يكاد يفصح بكالمه وحججه : أي "يبني وال يكاد)" :وجاء يف جممع البيان للطربسي
 .( ) (للعقدة اليت يف لسانه

 .حجة حملتج يف اشرتاط النحو والتكلم طبقا  للقواعد النحوية تبقىفال أعتقد بعد هذا 

َمِّْنَ﴿ :نالحظ يف هذه اآليات الكرمية َُيْخرَِجاُكم ََأن َيُرِيَداِن ََلَساِحَراِن ََهَذاِن َِإْن قَاُلوا
َ َاْلُمثْ َلىَأْرِضُكم َِبَطرِيَقِتُكُم ََوَيْذَهَبا  إن) :والصحيح على قواعدهم النحوية .( )﴾ِبِسْحرِِهَما

 .وترفع الثاين األولحرف مشبه بالفعل تنصب  إن: ألنه ؛(هذين لساحران
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َالَِّذيَنَيُ َباِيُعوَنَكَِإنََّماَيُ َباِيُعوَنَاللََّهََيُدَاللَِّهَفَ ْوقََ﴿ :قوله تعاىل وأيضا   أَْيِديِهْمََفَمنَنََّكَثََِإنَّ
ََعِظيماَ  ََأْجرا  ََفَسيُ ْؤتِيِه َاللََّه ََعَلْيُه ََعاَهَد َِبَما ََأْوَفى ََوَمْن َنَ ْفِسِه ََعَلى َيَنُكُث : على .( )﴾فَِإنََّما

حسب قواعدهم  (عليه  اهلل)واملفروض مبين على الكسر فيكون  ،حرف جر واهلاء ضمري متصل
هل من منصف ويرى كيف التمادي  ،(عليُه اهلل) وأصبحجاءت هلم الضمة  أينفمن  ،النحوية

 .لقواعدهم النحوية ا  كالم اهلل عندهم خمالف  أصبحعلى اهلل حيث 

ُهْمََواْلُمْؤِمُنوَنَيُ ْؤِمُنوَنَِبَماَأُنِزَلَِإلَيَكََوَماَ﴿ :قوله تعاىل وأيضا   لَِّكِنَالرَّاِسُخوَنَِفيَاْلِعْلِمَِمن ْ
َ َُأْولَ ِئَكَأُنِزَل َاآلِخِر ََواْليَ ْوِم َبِالّلِه ََواْلُمْؤِمُنوَن َالزََّكاَة ََواْلُمْؤُتوَن َالصََّلَة ََواْلُمِقيِميَن َقَ ْبِلَك ِمن

ََعِظيماَ  ََأْجرا   املقيمونتكون  أنفاملفروض  ،معطوفة على املؤمنون: املقيمني. ( )﴾َسنُ ْؤتِيِهْم
 أن إما ،ملعطوف عليها يتبعفاملعطوف  ،الزكاة هذا حسب قواعدهم النحوية واملؤتونالصالة 

الصالة  املقيمون أو ،الزكاةواملؤتني الصالة  املقيمني: أي ،يكونا مرفوعني أويكونا منصوبني 
 .كلها حسب قواعدهم  األموروهذه  ،الزكاة واملؤتون

َقَاَلَِإنِّيََجاِعُلَكَلِلنَّاِسَِإَماما َقَاَلََوِمْنَُذرِّيَِّتيََوِإِذَابْ تَ َلىَِإبْ َراِهيَمَرَبُُّهَِبَكِلَماٍتَ﴿ فَأََتمَُّهنَّ
 (.الظاملون) والصحيح حبسب القواعد النحوية. ( )﴾قَاَلَالَيَ َناُلََعْهِديَالظَّاِلِمينََ

 نفع منتاللغة العربية ال  أن  كد على ؤ ت بيت النبوة  أهلالروايات عن وهناك الكثري من 
 .تعلمها وال تضر من تركها

حدثين عبد اهلل، عن  :من كتاب جعفر بن حممد بن سنان الدهقان جعفر بن حممد، قال
دخل ): درست بن أيب منصور، عن عبد احلميد بن أيب العال، عن أيب إبراهيم عليه السالم، قال

َ :املسجد، فإذا مجاعة قد أطافوا برجل، فقال رسول اهلل  رسول اهلل   :؟ فقالوا هذاما
َالعلمة :فقال  .عالمة، يا رسول اهلل عامل بأنساب العرب، ووقائعها، وأيام  :قالوا ؟ وما
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ذلكَعلمَالَيضرَمنَجهله،َوالَينفعَمنَ :فقال رسول اهلل  .اجلاهلية، والشعر، والعربية
 .( )( علمه

يخطئَبلمَوالَتجدَالرجلَالَ): قال لنا ذات يوم: قال ،Xعن عمرو، عن أيب عبد اهلل 
ولقلبهَأشدَظلمةَمنَالليلَالمظلم،َوتجدَالرجلَالَيستطيعَيعبرَعماََمصقعاَ َواوَخطيباَ 

َكماَيزهرَالمصباح حسن الظاهر  وفيه داللة واضحة على أن  . ( )( فيَقلبهَبلسانهَوقلبهَيزهر
وإمنا العربة  ،ه واستقامته ال عربة هبائوطالقة اللسان وفصاحة البيان بدون تنور القلب وصفا
واهلل الناظر الرقيب ال ينظر إىل صور  ،بصفاء الباطن ونورانيته وإن مل يكن معه صفاء الظاهر

 .( ) اللهم نور قلوبنا بنور اإلميان. ينظر إىل صور باطنكم وإمناظاهركم 

َاهللََإنَّ: )عنهم  (عدة الداعي)محد بن حممد بن فهد احللي يف أ َعند َبلل سين
 .( )(شين

كان يناظر اليوم   بالال   إن   ،يا  أمري املؤمنني: فقال Xجاء رجل إىل أمري املؤمنني ): وفيه
َإنما": Xفقال أمري املؤمنني  .، فجعل يلحن يف كالمه، وفالن يعرب ويضحك من فالنفالنا  
َكانتََإعرابهَويهذبها،َماَينفعَفلناَ َاألعمالالكلمَوتقويمهَليقومََإعرابيرادَ وتقويمهَإذا
ََأفعاله َيضرَبلالَ َأقبحملحونة َذا َوما َكانتََلحن، َإذا َأحسنَتقويم،ََأفعالهلحنه مقومة

 .( ) ("ومهذبةَأحسنَتهذيب

حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، : أخربين حممد، حدثين موسى، قال
،َأعجميتهليقرأَالقرآنَعلىََاألعجميالرجلََإنَّ:َقالَرسولَاهللَ): ، قالعن آبائه 

 .(6) (فترفعهَالملئكةَعلىَعربيته
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، عن ربعي، عن حويزة بن أصحابنابعض : محد بن حممد السياري يف التنزيل والتحريفأ
الَ: نك رجل لك فضل، لو نظرت يف هذه العربية فقالإ: Xعبد اهلل  أليبقلت ): قال ،أمساء

 .( ) (حاجةَليَفيَسهككمَهذا

 .( ) (منَانهمكَفيَطلبَالنحوَسلبَالخشوع: )نه قالأ Xوروي عنه 

: مث قلت! نوح : قلت .ولقد نادينا نوحا   Xقرأ أبو عبد اهلل ): قال ،عن حممد بن مسلم
 .( ) (دعنيَمنَسهككم: عين العربية، فقالأجعلت فداك لو نظرت يف هذا 

َأصحاب: )Xقال أبو عبد اهلل : قال ،األعلىعن احلجال، عن قطبة بن ميمون، عن عبد 
 .( ) (العربيةَيحرفونَالكلمَعنَمواضعه

 .( )(يكره اهلمزة Xكان أبو عبد اهلل ): قال ،عمري، عن هشام بن سامل أيبعن ابن 

الَبحسنََاألعمالالشرفَعندَاهللَبحسنَ): ومن حكم أمري املؤمنني عليه السالم، قوله
 . (6) (األقوال

 .(7)( إعرابَاألعمالَأحوجَمنكمَإلىَإعرابَاألقوالَإنكمَإلى): Xعنه و 

 .( )( اهللَسبحانهَبحسنَاألعمال،َالَبحسنَاألقوالَالشرفَعند): Xعنه و 

َأمتيََأمتيَشرار: )قال رسول اهلل و  َوخيار َالمتفيهقون، َوالمتشدقون الثرثارون
 .(6)( أحاسنهمَأخلقاَ 
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َ: )قال رسول اهلل  َيأكلون َأمتي َمن َرجال َالطعامسيكون َأنواعََ،ألوان ويشربون
 .( ) (الشراب،َويلبسونَألوانَالثياب،َويتشدقونَفيَالكلم،َفأولئكَشرارَأمتي

َالطعام: ) قال رسول اهلل َألوان َيأكلون َالذين َبالنعيم، َغذوا َالذين َأمتي َ،شرار
 .( )( ويلبسونَألوانَالثياب،َويتشدقونَفيَالكلم

، ولدوا يف النعيم، وغذوا به، ويأكلون من الطعام ألوانا   شرار أميت الذين: )قال رسول اهلل 
 .( )( ويتشدقون يف الكالم ،، ويركبون من الدواب ألوانا  ويلبسون من الثياب ألوانا  

 .( )( لعنَاهللَالذينَيشققونَالخطبَتشقيقَالشعر: )عنه 

َالباقرةََإنَّ: )عنه  َتخلل َبلسانه َيتخلل َالذي َالرجال َمن َالبليغ َيبغض َتعالى اهلل
 .( )( بلسانها

اهللَتعالىَيبغضَالبليغَمنَالرجالَالذيَيتخللَبلسانهَتخللََإنَّ: )قال رسول اهلل 
 .(6)( الباقرةَبلسانها

البقرَلسانهاَبالمراعي،َََاهللَالَيحبَهذاَوضربهَيلوونَألسنتهمَللناسَليََّإنَّ: )عنه 
 .(7)( اهللَألسنتهمَووجوههمَفيَجهنمَيكذلكَيلَو

َكماَتخللَالبقرَبألسنتهم)  .( )( يأتيَعلىَالناسَزمانَيتخللونَفيَالكلمَبألسنتهم،

بإحدى القراءات السبعة وإن كان األقوى عدم وجوهبا، بل األحوط القراءة : 1 مسألة )
 .(6)( يكفي القراءة على النهج العريب وإن كانت خمالفة هلم يف حركة بنية أو إعراب
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َناُهمََُالَِّذينََ﴿): عن الصادق عليه السالم يف قوله ُلونَهََُاْلِكَتابَََآتَ ي ْ : قال ،( )﴾ِتَلَوتِهَََِحقَََّيَ ت ْ
ويخافونَوعيده،َويعتبرونََ،ويعملونَبأحكامهَ،َويرجونَوعدهَ،ويتفقهونَبهَ،يرتلونَآياته

بقصصه،َويأتمرونَبأوامره،َوينتهونَبنواهيه،َماَهوَواهللَحفظَآياته،َودرسَحروفه،َوتلوةَ
َآياتهَهسوَر َتدبر َهو َوإنما َحدوده، َوأضاعوا َحروفه َحفظوا َوأخماسه، َأعشاره َودرس ،

ب َُّرواَُمَباَركٌََِإلَْيكَََأَنَزْلَناهََُِكَتابٌَ﴿ :قالَاهللَتعالىوالعملَبأحكامه،َ  .( ) (( )﴾آيَاتِهََِلَِّيدَّ

* * * 

 (رمحه اهلل) توقيع السمري
 :جامعَاألدلةكتابَمنََبحثَمستلَ

املعاندين وقد  على الرغم من كون التوقيع متشابه الداللة كما يتضح لكل من يقرؤه، إال أن  
أعيتهم احليلة أمام أدلة الدعوة، تشبثوا هبذا التوقيع كما يتشبث الغريق بقشة، يف حماولة التفاف 

التوقيع ال  اهلدف منها ليس النقض على الدعوة، فهم يعرفون متاما  أن   ،فاشلة على أدلة الدعوة
لشبهات واإلثارات النفسية حيقق غرضهم، وإمنا إلحاطة احلديث عن الدعوة الشريفة بسياج من ا

 .س عنها ودق إسفني بينهم وبينهاإلبعاد النا

ولننظر اآلن يف كلمات بعض أهم من حتدثوا عن التوقيع الشريف لنرى مقدار التضارب 
 .أن أشرنا إليه من تشابه التوقيعاحلاصل يف أفهامهم مما يعزز ما سبق 

لعله حممول على من : بيان: )الشريف قائال  يعلق العالمة اجمللسي بعد أن ينقل التوقيع  - 
يدعي املشاهدة مع النيابة وإيصال األخبار من جانبه عليه السالم إىل الشيعة، على مثال السفراء 

 .( ) (لئال ينايف األخبار اليت مضت وستأيت فيمن رآه عليه السالم واهلل يعلم
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احتماال  وال يقطع به، وواضح أيضا  إنه واضح يف أنه حيتمل هذا املعىن ( اخل ... لعله: )وقوله
إمنا ذهب هذا املذهب هروبا  مما اعتربه تعارضا  بني مفاد التوقيع الذي ينفي املشاهدة قبل خروج 

 .صول املشاهدة ألناس كثريين جدا  السفياين والصيحة وما دلت عليه األخبار من ح

سي يف كتاب الغيبة عن احلسن بن روى الشيخ الطو : )وقال املريزا النوري يف جنة املأوى - 
يا علي بن : أنه خرج التوقيع إىل أيب احلسن السمري أمحد املكتب والطربسي يف االحتجاج مرسال  

امسع أعظم اهلل أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وما بني ستة أيام، فامجع  ،حممد السمري
الغيبة التامة، فال ظهور إال بعد أمرك، وال توص إىل أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت 

، وسيأيت من شيعيت وامتالء األرض جورا   ،إذن اهلل تعاىل ذكره، وذلك بعد األمد، وقسوة القلوب
أال فمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة، فهو كذاب مفرت،  ،من يدعي املشاهدة

 .( )( وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

قال الفقري إىل اهلل تعاىل علي : )7  ص  ج :ربليكشف الغمة البن أيب الفتح االويف   - 
إن قال قائل كيف يقول الطربسي رمحه اهلل تعاىل إنا ال نقطع على : بن عيسى أثابه اهلل وعفا عنه

أن اإلمام ال يصل إليه أحد إىل آخره ويلزمه القطع بذلك ألنه قال قبل هذا بقليل فيما حكاه 
" فمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كذاب مفرت"يعاته عليه السالم عن توق

نه إن كان يراه أحد فقد علم منهم أهنم ال يدعون رؤيته ومشاهدته وان الذي يدعيها  أوالذي أراه 
 (.كذاب فال مناقضة إذا واهلل أعلم

وهي  ،خربها دون سواها املشاهدة املنفية حبسب االربلي إذن هي تلك اليت يذيع الشخص
 .هنا مطلق الرؤية البصرية كما ال خيفى، ال خصوص املقرتنة بادعاء السفارة

ويف خرب علي بن إبراهيم بن مهزيار األهوازي املروي يف إكمال ) :وقال العالمة اجمللسي - 
الدين وغيبة الشيخ ومسند فاطمة عليها السالم أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ويف لفظ 

ما الذي : األخري أنه قال له الفىت الذي لقيه عند باب الكعبة، وأوصله إىل اإلمام عليه السالم
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م ولكن حجبه ما هو حمجوب عنك: مام احملجوب عن العامل، قالاإل: تريد يا أبا احلسن؟ قال
 .اخلرب. سوء أعمالكم

وفيه إشارة إىل أن من ليس له عمل سوء فال شئ حيجبه عن إمامه عليه السالم وهو من 
 .( ) (األوتاد أو من األبدال، يف الكالم املتقدم عن الكفعمي، رمحه اهلل

املشاهدة املنفية هي مطلق الرؤية  مفاده أن   ،وهذا توجيه جديد للعالمة اجمللسي :أقول
البصرية ال خصوص املقرتنة بادعاء السفارة كما سبق منه، ولكنه قصر النفي هنا على من كانت 

 .Xسيئة حتجب عنه رؤية اإلمام  أعماله

رضة بني توقيع السمري ال معا(: )العبقري احلسان)وقال احملقق النهاوندي يف كتابه  - 
ن التوقيع الشريف بصدد منع دعوى الظهور العلين أل ؛وقصص اللقاءات حىت حيتاج إىل اجلمع

ْنُكُم الشَّْهَر "لإلمام، وذكر املشاهدة يف التوقيع مبعىن الظهور واحلضور كما يف اآلية  َفَمْن َشه َد م 
 ."فـَْلَيُصْمهُ 

. فال ظهور إال بعد اهلرج واملرج، والفتنة والفساد: X األول قوله: والقرينة على املعىن أمران
قبل خروج  - Xأي الظهور، ظهور اإلمام  -أال من ادعى املشاهدة  Xوالثاين قوله 

السفياين والصيحة من عالمات الظهور، وعلى هذا ال تعارض أبدا  بني التوقيع الشريف وبني 
 (....احلكايات 

كالم احملقق النهاوندي يصرف املراد من املشاهدة إىل وجهة خمتلفة، فاملشاهدة حبسبه   :أقول
ْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ "يراد منها الظهور، ويستدل هلذا املعىن باآلية الكرمية  أي من  . "َفَمْن َشه َد م 

المه، وكالمه على أي كان الشهر حاضرا  أو ظاهرا  له، ويقوي هذا املعىن بقرينتني يذكرمها يف ك
 .حال أكثر متانة من كل ما سبقه

على هذا التوقيع الشريف تعليقا  طويال  ننقل منه ( رمحه اهلل)وعلق السيد الشهيد الصدر  -6
إذن مدعي املشاهدة كاذب مزور يف خصوص ما إذا كان منحرفا  ينقل : )مقدار احلاجة، قال
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ما سوى ذلك فال يكون التوقيع الشريف داال  على وأما في. Xأمورا  باطلة عن اإلمام املهدي 
سواء نقل الفرد عن املهدي أمورا  صحيحة حبسب القواعد اإلسالمية أو حمتملة الصحة . بطالنه
 (.قل تقدير، أو مل ينقل شيئا  على اإلطالقأعلى 

إذن فقد حتصل من كل ذلك أن اإلشكال الذي ذكروه غري : )وقال رمحه اهلل يف موضع آخر
رد على التوقيع وال على أخبار املشاهدة وانه باإلمكان األخذ به وبأخبار املشاهدة وال جيب وا

 .( )( ...تكذيبهما إال ما كان قائما  على االحنراف واخلروج عن احلق 

املنحرف الذي ينقل أمورا  السيد الصدر إذن يرى التكذيب منصرفا  خلصوص الشخص 
 .باطلة

* * * 

 وجوب التقليد على دليلال يوجد 
َأنَّ) :نه قالأعن أمري املؤمنني  َفزعم َسلطان َاهلل َآتاه َومعصيتهََورجل َاهلل َطاعة طاعته

يكونَللمخلوقََأنألنهَالَطاعةَلمخلوقَفيَمعصيةَالخالق،َالَينبغيََ؛معصيةَاهلل،َوكذب
هَالطاعةَهللَورسولَإنماحبهَلمعصيةَاهلل،َفلَطاعةَفيَمعصيته،َوالَطاعةَلمنَعصىَاهلل،َ

ألنهَمعصومَمطهرَالَيأمرَبمعصية،َوإنماََولوالةَاألمر،َإنماَأمرَاهللَبطاعةَالرسولََ
 .( )( أمرَبطاعةَأوليَاألمرَألنهمَمعصومونَمطهرونَالَيأمرونَبمعصية

نه كان مع املفضل عند أيب عبد اهلل عليه السالم فقال له أعن مساعة بن سعد اخلثعمي 
َ،ال :قال .يفرض اهلل طاعة عبد على العباد مث حيجب عنه خرب السماء ،جعلت فداك) :املفضل

 .( )( اهللَأكرمَوأرأفَبالعبادَمنَأنَيفرضَعليهَطاعةَعبدَيحجبَعنهَخبرَالسماءَصباحاَ 

قال السيد حممود احلسين ، (ناظم العقيلي) امليزان للشيخ الفاضل يفمن كتاب الصرخي  نقال  و 
األخبار اليت تشري إىل وجوب التقليد : روايات وجوب التقليد) :7 ص  يف املنهاج الواضح ج

                                                           

 .023ص: الغيبة الصغرى - 
 .20ص 2 ج: وسائل الشيعة -8
 .33 ص: محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات  -0
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فأما من كان من الفقهاء صائنا  لنفسه ": Xعلى املكلف، منها ما ورد عن اإلمام العسكري 
 (."حافظا  لدينه خمالفا  هلواه مطيعا  ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه

( اإلفحام ملكذب رسول اإلمام)تاب لقد مت مناقشة هذه الرواية بالتفصيل يف ك: ويردَعليه
فال حاجة إىل  -خمطوط  -( من هم ورثة األنبياء)ردا  على السيد حممود احلسين ويف كتاب 

آراء علماء الشيعة هبذه ولذلك سأرد عليها باختصار مع ذكر بعض  ،اإلطالة يف الرد عليها
 :الرواية

حسب  -فال جيوز االستدالل هبا  ،هذه الرواية ضعيفة ومرسلة بإمجاع الشيعة ن  إ - 
 !!؟ فكيف جاز للسيد حممود احلسين الذي يدعي األعلمية االستدالل هبا - قواعدكم

ويف  ،هنا مؤولة يف نقلة األخبار وليس أصحاب الرأي واالجتهاد فتكون ظنية الداللةإ - 
يف الدليل أن يكون ألنه يشرتط  ؛ال ميكن للسيد حممود احلسين االستدالل هبا هذه احلالة أيضا  

 .قطعي الداللة ال ظين

ومن البديهي  ،هنا معارضة بروايات متواترة وصحيحة متنع عن اإلفتاء بالرأي واالجتهادإ - 
نه عند تعارض أخبار متواترة مع خرب آحاد ضعيف تقدم األخبار املتواترة ويؤول اخلرب الضعيف أ

 .واألئمة  ليوافقها أو يرد علمه إىل اهلل ورسوله 

بل  ،هلا نص أو ظهور يف وجوب التقليدليس الرواية  ن  إومع غض النظر عن كل شيء ف - 
وهذه العبارة ظاهرة يف التخيري وليس يف الوجوب، فكيف يصفها  ،(فللعوام أن يقلدوه)ورد فيها 

 !!؟ السيد حممود احلسين بأهنا من األخبار اليت تشري إىل وجوب التقليد

 :نقل بعض تعليقات العلماء احملققني يف هذه املوضوعأوإىل القارئ املنصف 

: أقول: )، قال بعد نقله للرواية 6 -  6ص   احلر العاملي يف كتابه وسائل الشيعة ج - 
التقليد املرخص فيه هنا إمنا هو قبول الرواية ال قبول الرأي واالجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك 

على أن هذا احلديث ال جيوز عند األصوليني االعتماد عليه يف األصول وال  ..... ال خالف فيه
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يف الفروع، ألنه خرب واحد مرسل، ظين السند واملنت ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر قطعي 
 (.السند والداللة، ومع ذلك حيتمل احلمل على التقية

كالم طويل يف إثبات ونفي   ، قال بعد67السيد اخلميين يف كتابه االجتهاد والتقليد ص - 
كما ترى، فالرواية مع ضعفها سندا ، واغتشاشها متنا  ال تصلح : )....حجية هذه الرواية

 ...(.للحجية

الشهيد السيد حممد حممد صادق الصدر يف موسوعة اإلمام املهدي تاريخ الغيبة الصغرى  - 
لذي حيتوي على هذه الرواية ، قال حول التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري وا67 ص
بشكل غري موثوق، ( أي للحسن العسكري) ونسب إليه أيضا  : )قال (.فللعوام أن يقلدوه)

....  وهو حيتوي على تفسري سوريت احلمد والبقرة. بتفسري اإلمام العسكري: التفسري املشهور
. ليس بقلم اإلمام عليه السالم بل بتقرير بعض طالبه عن تدريسه إياه - على أي حال - وهو

فكان عليه السالم يدرس الطالب حبسب ما يراه مناسبا مع فهمه، وكان الطالب يتلقى عنه 
على . ومن هنا جاء مستوى التفسري منخفضا  عن مستوى اإلمام بكثري. ويكتب ما يفهمه منه

 .انتهى( بات التارخييوال تصلح لإلث ،أن روايته ضعيفة

ال  Xتفسري احلسن العسكري  واضح يف أن   (السيد الشهيد الصدر)كالم   إن  : أقول
ال يصلح  وهويصلح لإلثبات التارخيي فكيف السيد حممود احلسين حيتج به يف قضية عقائدية 

 .حىت لالستدالل الفقهي حسب قواعدكم

ن إمث  : )....، قال بعد كالم طويل  صاحملقق اخلوئي يف كتابه االجتهاد والتقليد  - 
وذلك لعدم وروده . التكلم يف مفهوم التقليد ال يكاد أن يرتتب عليه مثرة فقهية اللهم إال يف النذر

فأما من كان من الفقهاء صائنا  لنفسه "نعم ورد يف رواية االحتجاج . يف شيء من الروايات
إال أهنا رواية مرسلة غري قابلة  "فللعوام أن يقلدوه حافظا  لدينه خمالفا  هلواه مطيعا  ألمر مواله

 الرواية ضعيفة السند ألن التفسري املنسوب إىل ن  إ: )   وقال يف ص ....(لالعتماد عليها
العسكري عليه السالم مل تثبت بطريق قابل لالعتماد عليه فان يف طريقه مجلة من اجملاهيل  
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مد بن زياد، وعلي بن حممد بن سيار كمحمد بن القاسم االسرتابادي، ويوسف بن حم
 ....(فليالحظ

، قال بعد كالم   التقليد ص - السيد حممد سعيد احلكيم يف كتابه مصباح املنهاج - 
ُعوا ف يَها إىل ": نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف... .: )طويل َوأَمَّا احلََْواد ُث اْلَواق َعُة فَاْرج 

 ."فَإ نَـُّهْم ُحجَّيت  َعَلْيُكْم َوأَنَا ُحجَُّة اللَّه  ُرَواة  َحد يث َنا 

فأما من كان من الفقهاء صائنا  لنفسه حافظا  ": ومثله ما عن االحتجاج من قوله عليه السالم
 ."لدينه خمالفا  هلواه مطيعا  ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه

مسن يف حبنا، كثري القدم يف  اعتمدوا يف دينكم على كل": وما عن أيب احلسن عليه السالم
اللهم إال أن يستشكل يف األول بقرب كون الرجوع للرواة ألخذ الرواية منهم، ال ألخذ  ."أمرنا

 .احلكم الذي استنبطوه منها

مع األخريين وعدم وضوح  مضافا  إىل اإلشكاالت يف اجلميع بضعف السند، خصوصا  
لقرب احتمال اعتمادهم على األدلة األخر اإلجنبار بعمل األصحاب ومفروغيتهم عن احلكم، 

 .انتهى( فال جمال للتعويل عليها يف استفادة العموم

ألنه من الشيعة  ؛هبذه الرواية - صاحب وسائل الشيعة - وقد تعمدت نقل رأي احلر العاملي
الية ونقل رأي السيد اخلميين والشهيد الصدر ألهنما من الشيعة األصولية القائلني بالو  ،اإلخبارية

ألهنما من الشيعة األصولية القائلني  ؛العامة، ورأي احملقق اخلوئي والسيد حممد سعيد احلكيم
الشيعة بكل فرقهم تقريبا  ال يعتمدون على  بالوالية اخلاصة ال العامة، ليتبني للقارئ املنصف أن  

 .ألهنا غري تامة السند والداللة ؛هذه الرواية يف االستدالل على وجوب التقليد

متانة  فهل توهم السيد حممود احلسين أن   !!؟ فكيف يسوغ ملن يدعي األعلمية االستدالل هبا
وبعد هذا أقول  !!؟ الروايات مع غض النظر عن متامية الداللةو االستدالل هو بكثرة سرد اآليات 

 .دىنقد نضح اإلناء مبا فيه وبان ما حيتويه، ورحم اهلل امرئ مسع حقا  فوعى ودعي إىل رشاد ف
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َوَأمَّاَاْلَحَواِدُثَاْلَواِقَعُةَفَاْرِجُعواَِفيَهاَإلىَ(: )عليه السالم )ما ورد عن اإلمام صاحب الزمان 
 .(ُرَواِةََحِديِثَنا

لقد أطلت الكالم يف الرد على االستدالل هبذا التوقيع على وجوب التقليد يف  : ويردَعليه
ولذلك سوف اختصر قدر  ،(ورثة األنبياءمن هم ) و( اإلفحام ملكذب رسول اإلمام)كتايب 

ومن أراد املزيد فلرياجع الكتابني املذكورين فإن فيهما الكفاية ملن طلب  ،اإلمكان يف هذا البحث
  .احلق وأزال عن عينه غشاوة التعصب األعمى

 :فأقول وباختصار

وعلى هذا  ،هذا التوقيع ضعيف السند بإسحاق بن يعقوب الذي مليوثق يف كتب الرجال - 
وهذا وحده كاٍف يف رد استدالل السيد حممود  ،-حسب قواعدكم  -فال ميكن االستدالل به 
 .احلسين به فضال  عما يأيت

وليس اجملتهدين والفرق واضح كما ال خيفى، فال ( رواة احلديث)هذا احلديث ذكر  إن   - 
 .ليل ضده بدليل وال دليل بل الدميكن تعديته لالنطباق على اجملتهدين إال

نه يف عصر الغيبة أصدر هذا التوقيع على يد السفري الثاين حُمَمََّد ْبَن ُعْثَماَن اْلَعْمر يَّ أي  - 
والرجوع الذي سأل عنه إ ْسَحاَق ْبن  يـَْعُقوَب والذي أجاب عنه اإلمام هو الرجوع يف  ،الصغرى

ال  Xألن اإلمام املهدي  ؛الغيبة الصغرى وليس الكربى فيكون منطبقا  على السفراء األربعة
عامة الرواة يف املسائل املستحدثة مع وجود النواب اخلاصني وهم  إىلميكن أن يرجع الناس 

غريهم يعترب نقضا  للغرض من  إىلورجوع الناس  ،X إليهألهنم هم األبواب  ؛السفراء األربعة
فَِإن َُّهْمَ: )Xوجودهم، وخصوصا  بعد مالحظة بعض القرائن املؤيدة هلذا املعىن كقول اإلمام 

احلجة الذي جتب طاعته هو من كان معصوما  فال ينطبق إال  ومن املعلوم أن   ،(ُحجَِّتيََعَلْيُكمَْ
حملمد بن عثمان وأبوه ووصفهما  أو نائب املعصوم اخلاص، كتوثيق اإلمام Xعلى املعصوم 

 :Xبأهنما وكالئه بعد هذا احلديث مباشرة، فرمبا يكون ذكره هلما من باب ذكر مصاديق قوله 
 (.رواةَحديثنا)
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هناك مسائل معهودة ذكرت يف  للعهد، أي أن  ( احلوادث)حيتمل أن تكون الالم اليت يف  - 
ومما  ،ناها الم االستغراق فتشمل كل احلوادث الواقعةرسالة إ ْسَحاَق ْبن  يـَْعُقوَب لإلمام، وليس مع

َسأَْلُت حُمَمََّد  :قَالَ ) :كتاب إ ْسَحاَق ْبن  يـَْعُقوَب مل ينقل يف الرواية بل اكتفى بقوله  يؤيد ذلك أن  
َل يل  ك َتابا  َقْد َسأَْلُت ف يه  َعْن َمَسائ َل َأْشَكَلْت ع َطِّ  ،لي  ْبَن ُعْثَماَن اْلَعْمر يَّ َأْن يُوص  فـََوَرَد التـَّْوق يُع خب 

ب  الزََّمان   فاملسائل اليت أشكلت على إسحاق بن يعقوب كانت يف زمن ، ....(Xَمْواَلنَا َصاح 
 ،أي قبل انتهاء الغيبة الصغرى خبمسني سنة تقريبا   ،Xالسفري الثاين حممد بن عثمان العمري 

وهي مسائل موثقة باستفتاء إسحاق بن يعقوب أو مطلق املسائل احلادثة يف تلك الفرتة، فكيف 
وأنتم تقرون بأن األحكام ختتلف باختالف  تطبقون أحكام الغيبة الصغرى على الغيبة الكربى ؟؟

العناوين، وموضوع الغيبة الصغرى قطعا  خيتلف عن موضوع الغيبة الكربى فكيف حيمل حكم 
 ؟؟ األخرىعلى  اإحدامه

قل تقدير احتمال وإذا ورد أوقد ذكر هذا االحتمال بعض العلماء كما سيأيت، وهو على 
 .-كما تقولون   -بطل االستدالل  االحتمال

التوقيع غري تام السند والداللة فال ميكن االعتماد عليه  وهذه النقاط األربعة كافية إلثبات أن  
 :ليقات العلماء حول هذا التوقيعليك بعض تعإو  ،-حسب استداللكم  -

وقال صاحب زماننا صلوات : )، قال1  - 6الفيض الكاشاين يف كتابه احلق املبني ص - 
وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإهنم حجيت عليكم وأنا حجة ": ريب عليه

وباجلملة قد أذنوا يف األخذ باألخبار والكتب بالتسليم واالنقياد ومل يأذنوا يف األخذ باآلراء  ،"اهلل
واالجتهاد بل هنوا عنه فليس لنا إال اإلتباع واالقتصار على السماع من دون ابتغاء الدليل واهلل 

 (.يقول احلق وهو يهدي السبيل

، قال بعد كالم طويل حول هذا 11 السيد اخلميين يف كتابه االجتهاد والتقليد ص - 
أن صدره غري منقول إلينا، ولعله كان مكتنفا   -وفيه بعد ضعف التوقيع سندا  : ).... التوقيع

بقرائن ال يفهم منه إال حجية حكمهم يف املتشاهبات املوضوعية، أو األعم وكان اإلرجاع يف 
 (.القضاء ال يف الفتوى



 331................................................ الطريق إىل الدعوة اليمانية 

 

رجعوا فيها إىل رواة اوأما احلوادث الواقعة ف") : 7 ص  قال أيضا  يف كتاب البيع جو 
روايته يف كتاب الغيبة ( هس سر قد)وعن الشيخ  "حديثنا فإهنم حجيت عليكم وأنا حجة اهلل

 (.جهة إسحاق بن يعقوب غري معتربةبسنده إىل حممد بن يعقوب والرواية من 

كالم طويل نأخذ منه ما ، قال بعد     يف كتابه االجتهاد والتقليد صاحملقق اخلوئي  - 
ن إوكذلك احلال يف التوقيع الشريف ف: ..... ويرد عليه) :خيص هذا التوقيع سندا  وداللة، إذ قال
نعم حممد بن حممد . حممد بن عصام ومل تثبت وثاقتهما يف سنده إسحاق بن يعقوب وحممد بن

 .ق أبدا  خة ملثله ال يقتضي التوثيإال أن جمرد الشيخو ( هس سر قد)شيخ الصدوق 

ن اإلرجاع إىل رواة احلديث ظاهره اإلرجاع إليهم إإىل إمكان املناقشة يف داللته، ف هذا مضافا  
 ....( مبا هم رواة حديث ال مبا أهنم جمتهدون

والتوقيع مل : ).... قال ،11 ص  السيد أمحد اخلونساري يف كتابه جامع املدارك ج - 
ن الظاهر أن الالم فيه للعهد وما ذكرت من يعلم املراد من احلوادث الواقعة املذكورة فيها أل

املقربات ال يوجب سكون النفس كما ال خيفى بل يستبعد من جهة أن مقتضى االستظهار 
املنصب اخلطري  املذكور ثبوت الوالية لكل من يروي ويصدق عليه الراوي، وهل ميكن ثبوت هذا

له مضافا  إىل أن الراوي ال يصدق على املطلع على كتب احلديث وإال لصدق على كل من طالع  
 ....(.كتب احلديث انه راوي للحديث 

جندهم خيتلفون أميا  وهي وجوب التقليد األدلة اليت ساقوها يف إثبات هذه الفكرة املبتدعة
بينما يرى آخرون وهم القلة ، يل عليها دليل عقليالدل بأن  القول  إىلاختالف، فأكثرهم يذهب 

 .وجود الدليل النقلي على هذه الفكرة إىل

هذه السطور تقدمي نقض واضح ومبسط للدليل النقلي على أن أعقبه يف  وسأحاول يف
 .بنقض دليلهم العقلي املزعوم اهلل مناسبة أخرى إن شاء

 :اآليات القرآنية اليت استدلوا هبا
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َُكنُتمََِْإنَالذِّْكرَََِأْهلَََفَاْسأَُلواََِْإلَْيِهمََْنُّوِحيَرَِجاالَ َِإالََّقَ ْبِلكَََِمنََأْرَسْلَناََوَما﴿: قوله تعاىل - أ
 .( )﴾تَ ْعَلُمونَََالََ

العلماء يف عصر الغيبة  استدالهلم باآلية على وجوب تقليد غري املعصوم وهم إن  : ويردَعليها
باملعصومني من  فاآلية خاصة ،ال وجه له( لوات اهلل عليهمص)املعصومني الكربى خاصة باألئمة 

خالل الروايات  وهذا واضح وجلي من ،وال ميكن أن تنطبق على غريهم ، ذرية النيب حممد
 :ومنها ،املتواترة اليت نصت على ذلك

ن قول اهلل عز أإن من عندنا يزعمون : )، قالXجعفر  عن أيب ،عن حممد بن مسلم
َيدعونكمَإذاَ : إهنم اليهود والنصارى، قال ﴾تَ ْعَلُمونَََالَََُكنُتمََِْإنَالذِّْكرَََِأْهلَََفَاْسأَُلواَْ﴿ :وجل

 .( ) (نحنَأهلَالذكرَونحنَالمسئولون: قال بيده إىل صدره: قال .إلىَدينهم

بنَالحسينَعليهََقالَعلي: )قال مسعته يقول ،Xعن أيب احلسن الرضا  ،وعن الوشاء
أمرهمَاهللََعلينا،َعلىَاألئمةَمنَالفرضَماَليسَعلىَشيعتهمَوعلىَشيعتناَماَليس:َالسلم

فأمرهمَأنَيسألوناَ، ﴾تَ ْعَلُمونَََالَََُكنُتمََِْإنَالذِّْكرَََِأْهلَََفَاْسأَُلواَْ﴿ :عزَوجلَأنَيسألونا،َقال
 .( )( مسكناأشئناََنإَوَ،وليسَعليناَالجواب،َإنَشئناَأجبنا

 ،ودخل عليه الورد أخو الكميت  Xكنت عند أيب جعفر: )قال ،وعن أيب بكر احلضرمي
َياَ: منها مسألة، قال جعلين اهلل فداك اخرتت لك سبعني مسألة ما حتضرين: فقال والَواحدة
َفَاْسأَُلواَْ﴿ :قول اهلل تبارك وتعاىل :؟ قال هيَوما: بلى قد حضرين منها واحدة، قال: ؟ قال ورد
 .نعم: علينا أن نسألكم ؟ قال :قلت .نحن: من هم ؟ قال، ﴾تَ ْعَلُمونَََالَََُكنُتمََِْإنَالذِّْكرَََِأْهلََ
 .( )( ذاكَإلينا: جتيبونا ؟ قال عليكم أن :قلت
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: قال ،﴾تَ ْعَلُمونَََالَََُكنُتمََِْإنَالذِّْكرَََِأْهلَََفَاْسأَُلواَْ﴿: يف قوله تعاىل Xوعن أيب جعفر 
 .( )( ونحنَالمسئولونَنحنَأهلَالذكر،)

، ﴾تَ ْعَلُمونَََالَََُكنُتمََِْإنَالذِّْكرَََِأْهلَََفَاْسأَُلواَْ﴿: يف قول اهلل تعاىل Xوعن أيب عبد اهلل 
 .( )( ونحنَأهلهَونحنَالمسئولونَ،َالذكرَمحمد): قال

يف وصيته للحسن إن كل من يدعي هذا املقام (: لوات اهلل عليهص)املؤمنني  وروي عن أمري
َأهلَالذكر،َونحنَواهللَأهلَالذكر،َالَيدعيَ: )... قال فهو كذاب، إذ وأمركمَأنَتسألوا
َإال أهلََفنحن ﴾تَ ْعَلُمونَََالَََُكنُتمََِْإنَالذِّْكرَََِأْهلَََفَاْسأَُلواَْ﴿: مث قال ... كاذبَذلكَغيرنا

فنحنَواهللََونحنَاألبوابَالتيَأمرتمَأنَتأتواَمنها،َ،فاقبلواَأمرناَوانتهواَعماَنهيناَ،الذكر
 .( )....( َتلكَالبيوتَليسَذلكَلغيرناَوالَيقولهَأحدَسواناأبوابَ

 وهذا حيتاج ،اآلية جيب أن يكون عنده جواب عن كل مسألة ُيسأل عنها ول يفؤ املس مث إن  
ول ؤ املس ، فإذا كانوهذا ما ال يوجد إال يف العرتة الطاهرة حملمد  ،واإلهلام اإلهلي إىل العصمة

يكون سائال  ال مسئوال ، وهو خالف الفرض، فالبد أن تنتهي  جاهال  ولو يف مسألة واحدة،
كما   حممد وآل حممد  وهم. لة إىل من حتتاج الناس إليه وال حيتاج إىل أحد من الناسأاملس

 .نصت على ذلك الروايات املتواترة

 البد أن يكون واجب الطاعة فيما ُيسأل عنه ﴾الذِّْكرَََِأْهلَََفَاْسأَُلواَْ﴿: ول يف اآليةؤ واملس
 القول بوجوب طاعة غري املعصوم يستلزم ألن   ؛به، وهذا خاص باألئمة املعصومني  ويأمر

فكيف جتب  ألن غري املعصوم ممكن اخلطأ واالحنراف عمدا  أو سهوا   ؛األمر باملعصية وهذا حمال
َأمر).... : بقوله Xطاعته مطلقا ، وقد صرح بذلك اإلمام علي  َالرسولََوإنما اهللَبطاعة

َأمرَ َوإنما َبمعصية، َيأمر َال َمطهر َمعصوم َمعصومونََألنه َألنهم َاألمر َأولي بطاعة
 .( )( مطهرونَالَيأمرونَبمعصية
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 آراء بعض علماء الشيعة يف الرد على من استدل هبذه اآلية على وجوب التقليد أو على
 :وجوب حجية خرب الواحد

الذين أُمر من ال  - يعين األئمة - وهم : )..قال ،احلليب يف كتابه الكايفأبو الصالح  - 
وقد بينا يف غري هذا  "الذِّْكر  إ ن ُكنُتْم اَل تـَْعَلُمونَ  فَاْسأَُلوْا أَْهلَ ": يعلم مبسألتهم ليعلم يف قوله

ر دون األئمة االثين عشر صلوات اهلل عليهم أويل األمر وأهل الذك الكتاب ونبينه فيه كون
 .( )(غريهم

فأمر من ال  "الذِّْكر  إ ن ُكنُتْم اَل تـَْعَلُمونَ  فَاْسأَُلوْا أَْهلَ ": قوله تعاىل: ) 6وقال أيضا  يف ص
لعلم املسئولني  ص ذلك بشيء، دون شيء، وذلك مقتضٍ ومل خي يعلم بسؤال أهل الذكر ليعلم،

معصومون فيما يفتون به، لقبح األمر باملسألة من ال يعلم ما ُيسأل  بكل شيء ُيسألون عنه،
 ...(.لفتيا من جيوز عليه اخلطأ عن قصد أو سهو عنه، وعدم العلم

 فَاْسأَُلوْا أَْهَل الذِّْكر  إ ن ُكنُتْم الَ ": )قال ،61إشارة السبق ص أبو اجملد احلليب يف كتابه - 
 ..(.يسألون عنه أمر بوجوب املسئولني ال جيوز كوهنم سائلني، ألحاطتهم علما بكل ما "تـَْعَلُمونَ 

إ لَْيه ْم فَاْسأَُلوْا أَْهَل الذِّْكر  إ ن  ": )قال ،6 السيد اخلميين يف كتابه االجتهاد والتقليد ص - 
خمالفة قوله لألفضل إطالقه يقتضي الرجوع إىل املفضول حىت مع  بدعوى إن. "ُكنُتْم اَل تـَْعَلُمونَ 

 مضافا  إىل ظهور اآلية يف أن: وفيه. التساوي بني العلماء وتوافقهم يف اآلراء وال سيما مع ندرة
ن أيف  أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى، إرجاع املشركني إليهم، وإىل ورود روايات كثرية

 (.، حبيث يظهر منها أهنم أهله ال غريأهله هم األئمة 

: قال ،7  حممد باقر الصدر يف احللقة الثانية من دروس يف علم األصول ص دالسي - 
ذلك، ألنه  إضافة إىل أن األمر بالسؤال يف اآلية ليس ظاهرا  يف األمر املولوي لكي يستفاد منه)

الواضح أن هذا  وارد يف سياق احلديث مع املعاندين واملتشككني يف النبوة من الكفار، ومن
الطرق اليت توجب زوال  يناسب جعل احلجية التعبدية، وإمنا يناسب اإلرشاد إىلالسياق ال 

ونالحظ . يتعبد بقرارات الشريعة التشكك، ودفع الشبهة باحلجة القاطعة، ألن الطرف ليس ممن
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ي إ لَْيه   َماَ": أيضا أن األمر بالسؤال مفرع على قوله والتفريع  "مْ أَْرَسْلَنا م ن قـَْبل َك إ الَّ ر َجاال  نُّوح 
 انعقاد إطالق يف متعلق السؤال لكي يثبت األمر بالسؤال يف غري مورد املفرع عليه مينع عن
 ..(.الدين هذا على أن مورد اآلية ال حجية فيه لألخبار اآلحاد ألنه مرتبط بأصول .وأمثاله

 :قال تعاىل: )، قال   ص  ابه مستدرك سفينة البحار جالشيخ علي النمازي يف كت - 
بذلك نطقت الروايات املتواترة  الذكر األئمة  أهل "فَاْسأَُلوْا أَْهَل الذِّْكر  إ ن ُكنُتْم اَل تـَْعَلُمونَ "

 (.أهل الذكر وأهنم هم املسئولون املذكورة يف باب أهنم

قال ردا  على من استدل  ،   ص  األصول ج الشيخ مرتضى األنصاري يف كتابه فرائد -6
االستدالل إن كان بظاهر اآلية، فظاهرها مبقتضى السياق إرادة  أوال  إن: ويرد عليه: )هبذه اآلية

نه وارد يف إ: ن كان مع قطع النظر عن سياقها، ففيهإو : إىل أن يقول ..... علماء أهل الكتاب
مث قال ..لذلك صول الكايف بابا  وقد عقد يف أ أهل الذكر هم األئمة  إن: املستفيضة األخبار

منها صحيحتان، ومها روايتا  ن روايتنيوفيه نظر، أل: ردا  على من قال بضعف سند الروايات
نعم ثالث روايات . احلضرمي حسنة أو موثقة حممد ابن مسلم والوشاء، فالحظ، ورواية أيب بكر

 ...(. آخر منها ال ختلو من ضعف، وال تقدح قطعا  

ولكن ): قال ، ذكر كالما  طويال  مث61ي يف كتاب االجتهاد والتقليد صاخلوئاحملقق  -7
ألن موردها ينايف  اآلية املباركة ال ميكن االستدالل هبا على جواز التقليد وذلك الصحيح إن  

 َوَما : "وهي ،السابقة عليها موردها من األصول االعتقادية بقرينة اآلية ن  إحيث  ،القبول التعبدي
ي ر َجاال   إ الَّ  قـَْبل كَ  م ن أَْرَسْلَنا  وهو رد" تـَْعَلُمونَ  الَ  ُكنُتمْ  إ ن الذِّْكر   أَْهلَ  فَاْسأَُلواْ  إ لَْيه مْ  نُّوح 

واملعرفة وال  الستغراهبم ختصيصه سبحانه رجال  بالنبوة من بينهم فموردها النبوة ويعترب فيها العلم
على قبول فتوى  اإلذعان فال جمال لالستدالل هبا يكفي فيها جمرد السؤال من دون أن حيصل

 (.الفقيه تعبدا  من دون أن حيصل منها علم باملسألة

ما  طويال  قال كال ،  التقليد ص -حممد سعيد احلكيم يف كتابه مصباح املنهاج  السيد - 
العلماء  نه البد من رفع اليد عن ظهور اآلية، يف إرادة مطلقإ: )وهو ،منه مقدار احلاجة نأخذ
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 باألئمة  من أهل الذكر، بالنصوص الكثرية الظاهرة، بل الصرحية يف اختصاص أهل الذكر
 (.وعدم مشوهلا لغريهم

فَاْسأَُلوْا أَْهَل الذِّْكر  إ ن  )": قال ، 6ص  كتابه إفاضة الفوائد ج السيد الكلبايكاين يف -6
 أهنا لو دلت على - فا  إىل ما مر من اجلوابمضا - وفيه: إىل أن يقول.....  "تـَْعَلُمونَ  ُكنُتْم الَ 

وعلى . حجية الغري لدلت على حجية األخبار اليت وردت يف أن املراد بأهل الذكر األئمة 
 .(االستدالل هبا هذا ال دخل هلا حبجية خرب الواحد، فصحة االستدالل هبا توجب عدم

  ج السيد اخلميين تقرير حبث -الشيخ جعفر السبحاين يف كتاب هتذيب األصول  -1 
إ ن ُكنُتْم اَل تـَْعَلُمونَ  الذِّْكر فَاْسأَُلوْا أَْهلَ ": منها قوله تعاىل: )، قال76 ص مدعيا  إن إطالقها  "ِ 

نه ال يصح االستشهاد باآلية ملا أ: أوال  : وفيه: إىل قوله....  الذكر يشمل السؤال عن مطلق أهل
 كون املراد من أهل الذكر، هو علماء اليهود والنصارى، وال  حبكم السياق إذ الزمه حنن فيه ال

. عنهم هم أهل الذكر املأمور بالسؤال حبكم الروايات، فإن مقتضى املأثورات كون األئمة 
تؤكد على أن املراد من اآلية  وأقوال هؤالء العلماء وإن كان بعضها فيه كالم ولكن كلها أو جلها

 .(غريهم خاصة وال دخل هلا بوجوب تقليد (أهل البيت )هم 

 والصرخي اإلفحاممثل كتاب ( حفظه اهلل)م العقلي ناظلرياجع كتب الشيخ فاملزيد  أرادومن 
 .يف امليزان وغريها

* * * 

 Xاألمام املهدي  من هم أعداء
هلذا ( لعنة اهلل عليه) إبليسوعصيان  ،املالئكة بالسجود له وأمر Xدم آخلق اهلل  أنمنذ 
 ،جبهة احلق ميثلها خليفة اهلل يف أرضه ومن تبعه ؛ناتشكلت على طول اخلط جبهت األمر،

 .وجبهة الباطل وميثلها املنكرون خلليفة اهلل يف أرضه وهم احلكام والعلماء غري العاملني ومن تبعهم

 ،فقد تشكلت جبهة من جبهات الباطل تواجه األوصياء يف صميم دعوهتم وادعاءهم 
منهم من ادعى النبوة  ،وهم أصناف كثرية ،حيث ادعى هؤالء الدجالون أهنم خلفاء اهلل يف أرضه
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 هنم ادعوا أهنم من اهلل وميثلون اهلل بينما هم منأأي  ،أو امللك الباطل ،أو اإلمامة الباطلة ،الباطلة
 آل قائم ن  إوهلذا  ف ،من الناس واتبعهم كثري من الناس ا  وخدعوا كثري  ،الشيطان وميثلون الشيطان

عن اخلط اإلهلي احلقيقي ودعوة يف زمن الظهور عند ظهوره يكون هو املدافع الوحيد  حممد 
 مغتصبون حلقهم وتقمصوا نيهؤالء الدجال ن  أو  ،حممد  آلويبني للناس حق  ،ةياهلل احلقيق
 أولولعل  ،من كان ينتظر ظهوره Xاملهدي  اإلماميعادي  أن من الغريب حقا  و  .مراتبهم 

بل هم يعادون  ،املهدي اإلمامالزمان الذين يعيشون يف نعمة وفضل  آخرهم قريش  من يعاديه
كل من ميد يد العون بل وحياربون   ،وال ينصرونه ويكفرون حىت بوصية رسول اهلل  إليهمرسوله 

 :شيء من التفصيلبذلك  البيت  أهلروايات  أكدتوقد  ،والنصرة للقائم بشىت الوسائل

ثلثَعشرةَمدينةَوطائفةَيحاربَ): يقول Xمسعت أبا عبد اهلل ورد يف كتاب الغيبة، 
َويحاربونه َوأهلَالبصرة،ََ؛القائمَأهلها َوبنوَأمية، َوأهلَالشام، َوأهلَالمدينة، أهلَمكة،

 .( ) (وأهلَدستَميسان

يسومهمََ- Xيعين القائم من ولده  -بأبيَابنَخيرةَاإلماءَ) :Xقال أمري املؤمنني و 
َ،فعندَذلكَتتمنىَفجرةَقريشَوالَيعطيهمَإالَالسيفَهرجاَ َ،ويسقيهمَبكأسَمصبرةَخسفاَ 

 .( ) (لوَأنَلهاَمفاداةَمنَالدنياَوماَفيهاَليغفرَلهاَالَنكفَعنهمَحتىَيرضيَاهلل

ماَبقاءَقريشََ،ياَبشر :Xقال يل احلسني بن علي ) :قال ،عن بشر بن غالب األسديو 
َصبراَ  َأعناقهم َفضرب َرجل َخمسمائة َمنهم َالمهدي َالقائم َقدم َخمسمائةََ،إذا َقدم ثم

َفضربَأعناقهمَصبراَ َ،فضربَأعناقهمَصبراَ  أصلحك اهلل  :فقلت له :قال .ثمَخمسمائة
َمنهمَإنَّ :Xفقال احلسني بن علي  ؟ أيبلغون ذلك َالقوم فقال يل بشري بن  :قال .مولى

أو  ،عد على أخي ست عدات Xاحلسني بن علي  أشهد أن   :غالب أخو بشر بن غالب
 .( )( ات على اختالف الروايةست عد :قال
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لستَأخافَعلىَأمتيَغوغاءَتقتلهم،َوالَعدوا َيجتاحهم،َ: )قال ،وعن رسول اهلل 
 .( )( ولكنيَأخافَعلىَأمتيَأئمةَمضلينَإنَأطاعوهمَفتنوهم،َوانَعصوهمَقتلوهم

َخوفاَ ) :Xعن الصادق  َحكمه َتحت َيدخلون َالمقلدون َالفقهاء َسيفهََأعداؤه من
َلديه َفيما َورغبة َالعارفونَباهللَتعالىَمنََ،وسطوته الحقائقَعنَشهودَوكشفََأهليبايعه

 .( )( لهيإبتعريفَ

َ: )ويف الينابيع ورد َالقائم َخرج َوهوXََإذا َخاصة، َالفقهاء َإال َمبين َعدٍو فليسَله
َالفقهاءَفيَقتله،َولكنَاهللَيظهرهَبالسيفََأنَّوالسيفَأخوان،َولوالَ السيفَبيدهَألفتوا

 .( )( فيقبلونَحكمهَمنَغيرَأيمانَبلَيضمرونَخلفهَ،والكرم،َفيطيعونَويخافون

َكانَرسولَاهللَ: )ينقل الكوراين يف كتابه َيظهرَمنَالدينَماَهوَعليهَفيَنفسهَماَلو
أعداؤهَمقلدةَالفقهاءَ.َالدينَالخالصَإاليرفعَالمذاهبَمنَاألرضَفلَيبقىَ.َلحكمَبه

َكرهاَ  تحتََأهلَاالجتهاد،َلماَيرونهَمنَالحكمَبخلفَماَحكمتَبهَأئمتهم،َفيدخلون
َخوفاَ  َلديهَحكمه َفيما َورغبة َوسطوته، َسيفه َمن َمنَ. َأكثر َالمسلمين َعامة َبه يفرح

 .( ) (خواصهم،َويبايعهَالعارفونَمنَأهلَالحقائقَعنَشهودَوكشفَبتعريفَإلهي

فتعسا َلهمََ،إذاَخرجَالقائمَينتقمَمنَأهلَالفتوىَبماَالَيعلموا) :يقول Xوالصادق 
َكانَالدينَناقصا َفتمموهَ،وألتباعهم َالناسَبالخلفََ،أَو َكانَبهَعوجا َفقوموه،َأمََهمَّ أم
أمَالدينَلمََ،أمََهمََّالمختارَفيماَأوحيَإليهَفذكروهَ،أمَأمرهمَبالصوابَفعصوهَ،فأطاعوه

بعدهَفاتبعوهَ،يكتملَعلىَعهدهَفكملوه  .( ) (أمَجاءَنبياَ 

َأهلَ) :أنه قال Xعن أيب جعفر  َقراء َخرجَإليه َالقائمَعلىَنجفَالكوفة َظهر إذا
َرماحهم َوأطراف َأعناقهم َفي َالمصاحف َعلقوا َقد ََ،الكوفة َيا ََ،)...(شعارهم َ،)...(يا
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َابنَفاطمةَقد َفيكَيا َعندكمَخيراََّفيقولونَالَحاجةَلنا َمنََ،جربناكمَفماَوجدنا ارجعوا
 .( ) (فيقتلهمَحتىَالَيبقىَمنهمَمخبرَ،حيثَجئتم

َالقائمَ) :Xعن الباقر و  َقام َبضعةَألفَنفسXََإذا سارَإلىَالكوفةَفيخرجَمنها
َالسلح َعليهم َالبترية َبنيََ،يدعون َفي َلنا َحاجة َفل َجئت َحيث َمن َارجع َله فيقولون

َكلَمنافقََ،فيضعَفيهمَالسيفَحتىَيأتيَعلىَآخرهمَ،فاطمة ثمَيدخلَالكوفةَفيقتلَبها
 .( )( مرتابَويهدمَقصورهاَويقتلَمقاتليهاَحتىَيرضىَاهللَعزَوعل

فيخرجَإليهَمنََ،يقدمَالقائمَعليهَالسلمَحتىَيأتيَالنجف): Xإلمام الصادق اقال 
َي َوذلك َمعه، َوالناس َوأصحابه، َالسفياني َجيش َاألربعاءالكوفة َويناشدهمََ،وم فيدعوهم

فيقولونََ،منَحاجنيَفيَاهللَفأناَأولىَالناسَباهلل:َويقولَ،حقهَويخبرهمَأنهَمظلومَمقهور
 .( ) (ارجعَمنَحيثَشئتَالَحاجةَلناَفيك،َقدَخبرناكمَواختبرناكم

َالرأي،َ): Xوقال أمري املؤمنني  َوأصحاب َإياكم َمودتنا، َالمنتحلين َشيعتنا َمعشر يا
َيعوها،ََفإنهم َأن َالسنة َوأعيتهم َيحفظوها، َأن َاألحاديث َمنهم َتفلتت َالسنن، أعداء

َعبادَاهللَخوالَ  َدوالَ َفاتخذوا َالكلبَ،وماله َوأطاعهمَالخلقَأشباه ،َفذلتَلهمَالرقاب،
َباألئمةَالصادقين،َوهمَمنَالكفارَالملعين َالحقَأهله،َوتمثلوا َعماَالََ،ونازعوا فسئلوا

 .( ) (رفواَبأنهمَالَيعلمون،َفعارضواَالدينَبآرائهم،َفضلواَوأضلوايعلمون،َفأنفواَأنَيعت

فيََالقضيةحدهمَأتردَعلىَ) :املؤمنني يف ذم اختالف العلماء يف الفتوى ألمريومن خطبه 
ََاألحكامحكمَمنَ َفيحكمَفيهاََالقضيةثمَتردَتلكََبرأيه،فيحكمَفيها َعلىَغيرِه بعينها

ََ،بخلفه َعند َبذلك َالقضاة َيجتمع َجميعاَ َاإلمامثم َآرائهم َفيصّوب َاستقضاهم .َالذي
َوكتابهمَواحدَ،ونبيهمَواحدَ،واحدَوإلههم .َ َأمفأمرهمَاهللَتعالىَباالختلفَأ َفأطاعوه،

َفعصوه َلهََأمَإتمامه،بهمَعلىََفاستعاننزلَاهللَدينا َناقصا َأَأمَ،نهاهمَعنه َشركاء َكانوا
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فقّصرَالرسولَأَأمَ،يرضىَأنيقولواَوعليهََأنفلهمَ تاماَ  عنَتبليغهََنزلَاهللَسبحانهَديناَ 
َكلَشيء،َماَفرطناَفيَالكتابَمنَشيءَ:واهللَسبحانهَيقولَوأدائه َأنَّوذكرََ،فيهَتبيان

َكانَمنَعندَغيرَاهللَ"َ:فقالَسبحانهَ،نهَالَاختلفَفيهأَوَالكتابَيصّدقَبعضهَبعضاَ  ولو
َ َفيه َكثيراَ لوجدوا َ"اختلفا  ََنَّإَو. َظاهره َعميقَأنيقالقرآن َعجائبهَ،وباطنه َتفنى والََ،ال

 .( )( بهَإالوالَتكشفَالظلماتََ،تنقضيَغرائبه

َمسعود .......) :من وصيته ألبن مسعود وعن رسول اهلل  َابن َالناسََ،يا َعلى يأتي
َكانَفيَذلكَالزمانَذئباَ  ،َزمانَالصابرَفيهَعلىَدينهَمثلَالقابضَعلىَالجمرَبكفه،َفإن

 .وإالَأكلتهَالذئاب

َمسعود َابن ََ،يا َأال َفجرة، َخونة َوفقهاؤهم َوكذلكَأعلماؤهم َاهلل، َخلق َأشرار نهم
يدخلهمَنارََ،أتباعهمَومنَيأتيهمَويأخذَمنهمَويحبهمَويجالسهمَويشاورهمَأشرارَخلقَاهلل

 .( ) ("ُصمٌَُّبْكٌمَُعْمٌيَفَ ُهْمَالَيَ ْرِجُعونََ"جهنمَ

وتميلَالعلماءََ،وتميلَالفقهاءَإلىَالكذب ...)يف خطبة طويلة  Xوعن أمري املؤمنني 
هناكَيناديََ،وتطلعَالشمسَمنَالغربَ،فهنالكَتنكشفَالغطاءَمنَالحجبَ،إلىَالريب

َالسماء َمن َاألحياءَ:مناد َإلى َاهلل َولي َيا َوالمغربَ،اظهر َالمشرق َأهل فيظهرََ،وسمعه
 .( )( ... وبيدهَالكتابَالمستبينَ،يقدمهَالروحَاألمينَ،يتألألَنورهَ،قائمناَالمتغيب

والَمنَاإلسلمََ،يأتيَعلىَأمتيَزمانَالَيبقىَمنَالقرآنَإالَرسمه: )وعن رسول اهلل 
فقهاءََ،مساجدهمَعامرةَوهيَخرابَمنَالهدىَ،الناسَعنهبعدَأإالَاسمه،َيسمونَبهَوهمَ

 .( ) (ليهمَتعودإذلكَالزمانَشرَفقهاءَتحتَظلَالسماءَمنهمَخرجتَالفتنةََو
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 ؟فمتىَيكونَذلكَ،لهيإَ:قلت.. ) :عن اهلل سبحانه وتعاىل يف املعراج وقال رسول اهلل 
َ .(أي قيام القائم) َوجلَإليَّفأوحى َالعلمَ:عز َرفع َإذا َذلك َالجهلَ،يكون وكثرََ،وظهر

 .( )( .. وكثرَفقهاءَالضللةَالخونةَ،وقلَالفقهاءَالهادونَ،وكثرَالفتكَ،وقلَالعملَ،القراء

َهوََ.ومنَنازعهَخذلَ،ومنَأبىَقتلَ،يخرجَعلىَفترةَمنَالدين) يظهرَمنَالدينَما
َاهللَ َرسول َكان َلو َما َنفسه َفي َعليه َبهََالدين َيحكم َالفقهاءََ.كان َأعدائه أول

يبايعهَالعارفونََ،منَسيفهَوسطوتهَورغبةَفيماَلديهَيدخلونَتحتَحكمهَخوفاَ َ،المقلدون
َإلهي َبتعريف َوكشف َشهود َعن َالحقائق َأهل َمن َتعالى َدعوتهََ،باهلل َيقيمون َرجال وله

 .( ) (وينصرونه

َيشتهون) َبما َيفتون َالَ،وفقهاؤهم َبما َهَؤَ،يعلمونَوقضاتهم َيحكمون وأكثرهمَالء
َكانَعندهمَمرفوعاَ  َكانَعندهَدرهم ،َومنَعلمواَأنهَمقلَفهوَعندهمَبالزورَيشهدون،َمن

 .( )( موضوع

منَأخذَدينهَمنَأفواهَالرجالَأزالتهَالرجال،َومنَأخذَدينهَ: )وقال الصادق عليه السالم
 .( ) (منَالكتابَوالسنةَزالتَالجبالَولمَيزل

َ: )وقال عليه السالم َهلكإياكم َدينه َفي َقلد َمن َفإنه َيقولَ،والتقليد، َتعالى َاهلل :َإن
فلَواهللَماَصلواَلهمَوالَصاموا،َولكنهمََ،"منَدونَاهللَاتخذواَأحبارهمَورهبانهمَأرباباَ "

 .( )(،َفقلدوهمَفيَذلك،َفعبدوهمَوهمَالَيشعرونحلالَ َ،َوحرمواَعليهمأحلواَلهمَحراماَ 

َاإلسلمومنََ،الناسَزمانَالَيبقىَفيهَمنَالقرآنَإالَرسمهيأتيَعلىَ) :وقال عليه السالم
سكانهاَوعمارهاَشرَأهلََ،مساجدهمَيومئذَعامرةَمنَالبنىَخرابَمنَالهدى.َإالَاسمه

ويسوقونَمنََ،يردونَمنَشذَعنهاَفيهاَ،األرض،َمنهمَتخرجَالفتنةَوإليهمَتأويَالخطيئة
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َإليها فبيَحلفتَألبعثنَعلىَأولئكَفتنةَأتركَالحليمَفيهاَ"َ:يقولَاهللَتعالىَ،تأخرَعنها
َ.( ) ("حيران

َالناسََإنَّ: )قال ،Xوعن اإلمام الصادق  َاستقبلَمنَجهلِة َقام َإذا شدَمماَأقائمنا
أتىََرسولَاهللََإنَّ: ؟ فقال كيف ذلك: فقيل له .منَالجاهليةَاستقبلهَرسولَاهللَ

نَقائمناَإذاَقامَأتىَإَوَ،الناسَوهمَيعبدونَالحجارةَوالصخورَوالعيدانَوالخشبَالمنحوتة
َكتابَاهلل،َويحتجَعليهَبهَويقاتلونهَعليه،َأماَواهللَليدخلنَعليهمَ َكلهمَيتأولونَعليه الناس

َكماَيدخلَالحرَوالقر  .( )( عدلهَجوفَبيوتهم

َكانَيومَالقيامةَ: )قال رسول اهلل  أينَأعوانَالظلمة،َومنَالقَلهمَ:َنادىَمنادإذا
 .( ) (دواة،َأوَربطَلهمَكيسا،َأوَمدَلهمَمدةَقلم،َفاحشروهمَمعهم

 :-بعد السؤال عن أعمال السلطان  -عن الرضا عليه السالم  :ويف تفسري العياشي 
والسعيَفيَحوائجهمَعديلَالكفر،َوالنظرَإليهمَعلىََ،والعونَلهمَ،الدخولَفيَأعمالهم)

 .( ) (العمدَمنَالكبائرَالتيَيستحقَبهاَالنار

َكانَيومَالقيامةَنادىَمناد: )قال عليه السالم: ويف كتاب ورام أينَالظلمةَوأعوانَ:َإذا
فيجتمعونَفيَتابوتَ: قال. أوَالقَلهمَدواةَالظلمةَوأشباهَالظلمةَحتىَمنَبرىَلهمَقلماَ 

 .( )( منَحديدَثمَيرمىَبهمَفيَجهنم

َمنَ): أنه قال وفيه أيضا   َخرج َفقد َظالم َأنه َيعلم َوهو َليعينه، َظالم َإلى َمشى من
 .(6) (اإلسلم
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َقوم)..... : خطبه إحدىيف  Xاملؤمنني  أمريعن  َعلماَ َ،يا الذيََأنََّيقيناَ َاعلموا
يستقبلَقائمناَمنَأمرَجاهليتكمَليسَبدونَماَاستقبلَالرسولَمنَأمرَجاهليتكم،َوذلكَ

َكلهاَيومئذَجاهليةَإالَمنَرحمَاهللَأنَّ  .( ) (األمة

علي بن احلسني دخلت على حممد بن علي الباقر  يملا مض: )قال ،عن أيب خالد الكابلي
نسي به ووحشيت من الناس، أجعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إىل أبيك و : فقلت ،عليه السالم

َخالدَتريدَماذا: قال َبا قد وصف يل أبوك صاحب هذا  ،جعلت فداك: ؟ قلت صدقتَيا
أريدَأنَ: ؟ قال فتريدَماذاَياَباَخالد: قال .بيده ألخذتبصفة لو رأيته يف بعض الطرق  األمر

ولقدَسألتنيََ،سألتنيَواهللَياَباَخالدَعنَسؤالَمجهد: قال، فتسميهَليَحتىَأعرفهَباسمه
َكنتَمحدثاَ  بنيَفاطمةَعرفوهََولقدَسألتنيَعنَأمرَلوَأنََّ،لحدثتكَبهَأحداَ َعنَأمرَماَلو

 .( ) (حرصواَعلىَأنَيقطعوهَبضعةَبضعة

* * * 

 النجمة السداسية Xجنمة نيب اهلل داود 
ولكن دالالهتا قد تغريت  اإلسالمظهور النجمة السداسية يف حضارات خمتلفة قبل  مرغ
وال عالقة  ،  6 رض فلسطني عام أعلى  تاقيملدولتهم اليت  رااشعها الصهاينة رفععندما 

اليت ورثها  األنبياءحد مواريث أفهي متثل  ،هلذه النجمة بالصهاينة ال من قريب وال من بعيد
واليهود  ،وتعين املنتصر واملنصور X إليهوهي ترمز  ،Xالقائم حممد بن احلسن املهدي 
النتظارهم للمصلح العاملي املوعود  ؛هلم ورمزا   شعارا   هاذو واختالصهاينة سرقوا هذه النجمة 

 .عتبارها متثل الراية الغالبةاب

محد أحممد السيد  آلقائم  أشاروقد  ،إسالميةهذه النجمة  أن  وقد دلت دراسة حديثة 
واهليكل هيكلنا  ،سليماننا Xوسليمان  ،داودنا Xوداود ) :ذلك بقوله إىل Xاحلسن 
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والبد من حتريرها  أرضنااملقدسة  واألرض ،األنبياءحنن املسلمني ال هيكل اليهود الصهاينة قتلت 
 .( )...(  وفتحها

 ،Xحممد  آلالنجمة وكوهنا من املواريث اليت يرثها قائم  إسالميةعلى  األدلةوهذه بعض 
 :دليل واضح على هذا إالالكساء على خطوطها  أصحاب أمساءوما وجود 

يف حديث  Xيف كتاب اجلفر يف كالمه عن املهدي  Xقال أمري املؤمنني  :األولالدليلَ
ويعليَاهللَشأنَمحمد،َيظهرَبللَومنَتحنفَفيَنجومَ ..: )قوله إىليصل  أن إىلطويل 

المرسومةََإسرائيلخمسينَليستَفيَالسماء،َإنماَهيَباألرضَالعظيمة،َلكنَنجمةَبنيَ
َكلَالعرب،ََفيَخطو َالدرعَتبلعهمَجميعاَ  زمانَوعدَاآلخرةَلهم،َالذيَيسوؤنَفيهَوجوه

 .( ) (وتبكيَأمةَخالفَرسولهاَوأطفأتَبيدهاَمصباحها

املرسومة  إسرائيلبنجمة بين  Xاملهدي  أعداء فيهايتوعد  Xهذا كالم ألمري املؤمنني 
واليت رفعها ، X بنجمة داو د ملعرفةهي النجمة السداسية ا إسرائيليف خطوط الدرع، وجنمة بين 

 .ألهنا مرسومة خبطوط الدرع؛ X محد احلسنأالسيد 

َالثاني عن حممد بن  ،بسنده عن حممد بن حيىي روى الشيخ الكليين عليه الرمحة :الدليل
عن أيب جعفر عليه ، عن أيب بصري ،عن أيب احلسن األسدي ،عن موسى بن سعدان ،احلسني
َيقول) :قال ،السالم َوهو َعتمة َبعد َليلة َذات َالسلم َعليه َالمؤمنين َأمير همهمةََ:خرج
وعصاََ،ليمانوفيَيدهَخاتمَسَ،وليلةَمظلمة،َخرجَعليكمَاإلمامَعليهَقميصَآدمَ،همهمة

النجمة السداسية  ونقش خامت سليمان ه أن   نيم لدی املسلمومسل  . ( ) (موسىَعليهَالسلم
 .الالحقة باألدلةسيتبني  وهذا ما

 ،عن النزال بن سربة...  حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق رضي اهلل عنه :الدليلَالثالث
 ،السالم وتكلم عن عالمات آخر الزمانخطبنا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه ): قال
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خروجَدابةَاألرضَمنَ ...": قال أن إىلفحمد اهلل عز وجل وأثىن عليه وصلى على حممد وآله، 
َكلَعندَالصفا،َمعهاَخاتمَسليمانَبنَداود،َوعصىَموسىَ ،َيضعَالخاتمَعلىَوجه

َكافرَفينكتبَهذاََمؤمنَفينطبعَفيهَهذاَمؤمنَحقاَ  َكل ،َحتىَكافرَحقاَ ،َويضعهَعلىَوجه
َكافر،َوإنََّنَّإ الكافرَيناديَطوبىَلكَياَمؤمن،َوددتَأنيََالمؤمنَليناديَالويلَلكَيا

َكنتَمثلكَفأفوزَفوزاَ  ثمَترفعَالدابةَرأسهاَفيراهاَمنَبينَالخافقينَبإذنَاهللَ.َعظيماَ َاليوم
 .( ) (".. جلَجلله

 ؟مصفراَ َأراكماليَ: فقال له X دخل رجل علی الرضا) :قال ،عن الوشاء :الدليلَالرابع
اهللََباسمبسمَاهللَالرحمانَالرحيم،َ: بدواة وكتب X فدعا .حل ْت علي  أمح ى الر ْبع قد : قال

الكتاب سبع  أسفل، مث ختم يف اهللَتعالیَبإذنوباهللَابجدَهوَّزَحطيَعنَفلنَبنَفلنَ
ونسخ صاحب الكتاب يف احلاشية ثالث جنمات  .( ) (... مث طواه X مرات خبامت سليمان
 يف داخل املثلثات نقطة والثالثة النجمة السداسية املعروفة بنجمة داو د وإحداهااثنان منهن مثانية 

X .الشكل هبذا: 

 
ويريدَمعرفةََإّنَمنَينتظرَجانباَ : )قال ،الصادق X اهلل عبد أيبعن  :الدليلَالخامس

َ َفليكتبَهذه َبعضََاألحرفخبره َيأتيه َفأنه َويرقد، َكفه َفكلَمااألرواحفي سئلَعنهََ،
من املائة  أكثر أوقل أوطلسم معقد حيوي  ،( )( بسمَاهللَبهتَهتَفهتَلهتَلهتَ:يجيبه
 :هبذا الشکل X مرسوم فيه جنمتني لنجمة داو د أسفلهويف  وأعجميا   عربيا   حرفا   وأربعني

                                                           

 .Xباب حديث الدجال وما يتصل به من أمر القائم   ح 282ص :الشيخ الصدوق -النعمة كمال الدين وتمام  - 
 . 33ص: الشيخ رضي الدين الطبرسي في كتابه مكارم األخالق -8
 .83ص 0ج: الشيخ الميرزا حسين النوري في كتابه دار السالم -0



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .........................................  318

 

 
 أسفلهوالنجمتان بارزتان  Xالصادق  اإلمامهذا هو الطلسم الذي ذكره 

 :قال ،X الباقر جعفر أيبعن ، (ي اهلل عنهرض) األنصاريجابر عن  :السادسَالدليل
بأنطاكيةَفيستخرجَمنهاَالتوراةَمنَغاٍرَفيهَعصیَموسیَوخاتمXََماَيبدأَالقائمََأول)

 .حيوي النجمة السداسية بأنهونقش خامت سليمان معروف . ( ) ...( سليمان

، بن املازيار إبراهيملعلي بن ( ملقدمه الفداء أرواحنا) املهدي اإلماممالقاة  :الدليلَالسابع
 وقت اخلروج أي - األمرمىت يكون هذا  ،يا سيدي )..: قال بن املازيار لإلمام يف حديث طويل

واستدارَبهماََ،إذاَحيلَبينكمَوبينَسبيلَالكعبة،َواجتمعَالشمسَوالقمر: X ؟ فقال -
َتخرجَدابةَ: ؟ فقال يل مىت يا بن رسول اهلل :فقلت .الكواكبَوالنجوم َوكذا َكذا فيَسنة

 .( ) (األرضَبينَالصفاَوالمروةَومعهَعصاَموسىَوخاتمَسليمانَيسوقَالناسَإلىَالمحشر
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عليها هذا خامت  القدمية جدا   اإلسالميةوهذان الرمسان لنجمة داو د وسليمان وجدتا يف كتابان من الكتب 

 .سليمان

 أهلالنجمة السداسية مقدسة وليست غريبة بني كتب  بأن   لالحتجاج آخران هذان دليالنو 
الشيخ البهائي الذي عرف بعلمه ولقد ذكر جنمة  األجالءحد العلماء أفهذا  ،العلم واالختصاص

 أرادومن  ،(السر املسترت) عروف بـداو د السداسية وخطها بيده ودوهنا يف موضعني يف كتابه امل
ولقد مت تصوير  ،من الكتاب املذكور    وصفحة   التأكد عليه مراجعة الكتاب صفحة 

للنجمة  ةلإلشار لنجمة السداسية ورمسُت دائرتني حوهلما هما افيالصفحتني اليت دونت 
 :السداسية
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* * * 

 وباخلصوص الشيعةاالمتحان 

ويف  ،خطورة هو االختالف يف الدين وأشدها ،هبا الناس هي االختالف يالفنت اليت يبتل إن  
 .االختالف يف املذهب الواحد األمرالزمان ال ينحصر االختالف بني املذاهب بل يصل  آخر

َكيفَأنتَإذاَ: Xقال أمري املؤمنني ) :عن مالك بن ضمرة، قال َمالكَبنَضمرة، يا
يا أمري املؤمنني، : ؟ فقلت -وشبك أصابعه وأدخل بعضها يف بعض  - اختلفتَالشيعةَهكذا
َكلهَعندَذلك: قال. ما عند ذلك من خري َفيقدمََ.الخير َمالك،َعندَذلكَيقومَقائمنا يا

َرسولهَ َوعلى َاهلل َعلى َيكذبون َرجل  َأمرََسبعين َعلى َاهلل َيجمعهم َثم فيقتلهم،
 .( )(واحد
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الَتنفكَهذهَالشيعةَحتىَتكونَبمنزلةَالمعز،َالَيدريَ) :بقوله Xعن أمري املؤمنني 
َفي َإليه َيستندون َسناد َوال َيشرفونه َ َشرف َ َلهم َفليس َيده، َيضع َأيها َعلى َالخابس

 .( ) (أمورهم

َفانبذوهََإنَّ: )، إنه قالXعن اإلمام الباقر  َقلوبَالرجال، َمنه َلتشمئز حديثكمَهذا
َبهَفزيدوه،َومنَأنكرَفذروه إنهَالبدَمنَأنَتكونَفتنةَيسقطَفيهاَََ.إليهمَنبذا ،َفمنَأقّر

َنحنَ َإال َيبقى َال َحتى َبشعرتين، َالشعرة َيشق َمن َفيها َيسقط َحتى َووليجة َبطانة كل
 .( ) (وشيعتنا

َأباَ: مىت يقوم قائمكم ؟ قال :سألته: قال)، Xعن أيب اجلارود، عن أيب جعفر  يا
َاَبالحقَبعدنولنَتدركَأهلَزمانه،َيقومَقائم: فقال. أهل زمانه: فقلت. الجارود،َالَتدركون

 .( ) ...(َإياسَمنَالشيعة

َالزجاج،َوإنَّ: )نه قالأ Xعن أيب عبد اهلل  َتكسر الزجاجَليعادَفيعودَََواهللَلُتكسرّن
َوإنَّ َالفخار، َتكسر َلُتكسرّن َواهلل َكان، َوواهللََكما َكان، َكما َفلَيعود َليتكسر الفخار

 .( ) (، وصع ر كفهلُتغربلّن،َوواهللَلُتميزّن،َواهللَلُتمحصّنَحتىَالَيبقىَمنكمَإالَاألقل

َ: )Xعن اإلمام الرضا  َأعينكمَحتىَُتمّحصوا َإليه َتمدون وُتمّيزوا،َواهللَالَيكونَما
 .( ) (وحتىَالَيبقىَمنكمَإالَاألندرَفاألندر

جعلت فداك، إين واهلل أحبك، وأحب : )، حني سأله بعض أصحابه قائال  Xعن الصادق 
؟  ُتحصيهم: فقال ،كثري: فقال. اذكرهم: فقال له. ما أكثر شيعتكم ،يا سيدي .من حيبك

َلو: Xاهلل  فقال أبو عبد. هم أكثر من ذلك: فقال َالموصوفةَثلثمائةَََأما كملتَالعدة
َكانَالذيَتريدون فكيف أصنع هبذه الشيعة املختلفة الذين يقولون : فقلت...  وبضعةَعشر
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َعليهمَ: X؟ فقال  إهنم يتشيعون َيأتي َالتبديل، َوفيهم َالتمحيص، َوفيهم َالتمييز، فيهم
 .( ) (اخل...  سنونَتفنيهم،َوسيفَيقتلهم،َواختلفَيبددهم

من  إن  : فقيل له. يسيرَيءمنَالعربَشXَمعَالقائمَ: )، إنه قالX اهلل عن أيب عبد
البدَللناسَمنَأنَيُمّيزواَويغربلوا،َوسيخرجَمنَالغربالَ: قال. يصف هذا األمر منهم لكثري

 .( ) (خلقَكثير

َوإنَّ: )Xوعن أيب جعفر  َآلَمحمدَتمحيصَالكحلَفيَالعين، َشيعة َيا َلُتمحصّن
صاحبَالعينَيدريَمتىَيقعَالكحلَفيَعينهَوالَيعلمَمتىَيخرجَمنها،َوكذلكَيصبحَ
الرجلَعلىَشريعةَمنَأمرناَويمسيَوقدَخرجَمنها،َويمسيَعلىَشريعةَمنَأمرناَويصبحَ

 .( ) (وقدَخرجَمنها

أنىَيكونَذلكَولمَيستدرَالفلكَحتىَيقالَماتَأوَهلكَفيَأيَ) :Xوعن الصادق 
 .( ) (اختلفَالشيعةَبينهم :فقال ؟ وما استدارة الفلك :فقلت .وادَسلك

َالذيَ: يقول Xمسعت احلسني بن علي ) :عن عمرية بنت نفيل، قالت الَيكونَاألمر
تنتظرونهَحتىَيبرأَبعضكمَمنَبعض،َويتفلَبعضكمَفيَوجوهَبعض،َويشهدَبعضكمَعلىَ

َبعضاَ  َبعضكم َويلعن َبالكفر، فقال احلسني . ما يف ذلك الزمان من خري: فقلت له. بعض
X :َكلهَفيَذلكَالزمان،َيقومَقائمناَويدفعَذلكَكله  .( )( الخير

الَيكونَذلكَاألمرَحتىَيتفلَيعضكمَفيَوجوهَبعض،َوحتىَ: )Xاهلل  وعن أيب عبد
 .(6) (كذابينََبعضاَ يلعنَبعضكمَبعضا ،َوحتىَُيسميَبعضكمَ
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َكالنحلَفيَالطير: )Xوعن أمري املؤمنني  فوالذيَنفسيَبيدهَ: Xقوله  إىل... َكونوا
َكذابين،َ ماَترونَماَتحبونَحتىَيتفلَبعضكمَفيَوجوهَبعض،َوحتىَُيسميَبعضكمَبعضا 

َ َمنكم َيبقى َال َشيعتي :أو قال -وحتى َفيَ - من َوالملح َالعين، َفي َكالكحل إال
 .( )...(الطعام

فُسئل  .ألمتيَمنَالشورىَالكبرىَوالصغرىالويلَالويلَ: )، إنه قالعن رسول اهلل 
َحقَ: عنهما، فقال َوغصب َأخي َخلفة َلغصب َوفاتي َبعد َبلدتي َفي َفتنعقد َالكبرى أما

َوتبديلَابنتي َسنتي َلتغيير َالزوراء َفي َالكبرى َالغيبة َفي َفتنعقد َالصغرى َالشورى َوأما ،
 .( ) (أحكامي

ولترفعنَاثنتاَ: Xقوله  إىل...  Xاهلل  كنت عند أيب عبد: )قال ،فعن املفضل بن عمر
: ؟ قلت ماَيبكيك: فبكيت، فقال يل: قال املفضل. عشرةَرايةَمشتبهةَالَيُعرفَأيَمنَأي
تُرفع اثنتا عشرة راية مشتبهة ال يُعرف أي من أي؟ : جعلت فداك، كيف ال أبكي وأنت تقول

؟ أهذهَالشمسَمضيئة: كو ة يف البيت، اليت تطلع فيها الشمس يف جملسه، فقال  إىلفنظر : قال
 .( ) (واهللَألمرناَأضوءَمنها: فقال. نعم: قلت

َالملكَإلىَالزوراء ...) :Xعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  َدار وتصيرََ،ويعود
فيركبَفيَاألرضََ،منَغلبَعلىَشيءَفعله،َفعندَذلكَخروجَالسفيانيَ،األمورَشورى

ََ،فويلَلمصرَوويلَللزوراءَوويلَللكوفةَوالويلَلواسطَ،يسومهمَسوءَالعذابَ،تسعةَأشهر
َ َبخبرأكأني َمخبر َفيها َوما َواسط َإلى َالسفيانيَ،نظر َخروج َذلك َالطعامَ،وعند َ،ويقل

َثمَيخرجَالمهديَالهاديََ،ويقلَالمطرَ،ويقحطَالناس َتنزل، فلَأرضَتنبتَوالَسماء
 .( )( ... المهتديَالذيَيأخذَالرايةَمنَيدَعيسىَبنَمريم
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إذاَظهرتَرايةَ: يقول Xمسعت أبا عبد اهلل جعفر بن حممد ) :قال ،بن تغلب أبانن ع
َذلك َلم َأتدري َالمغرب، َوأهل َالمشرق َأهل َلعنها َيلقىَ: قال. ال: ؟ قلت الحق للذي

 .( )( الناسَمنَأهلَبيتهَقبلَخروجه

فرقةََ؛هذهَاألمةَتفترقَعلىَثلثَوسبعينَفرقةَإنََّ،ابنَقيس) :Xعلي  اإلمامقال 
َواثنتانَوسبعونَفيَالنار َفيَالجنة َالسامرةََ،واحدة َمنه َإلىَاهللَوأبعدها َوأبغضها وشرها

َقتال َال َيقولون َنبيهَ،الذين َوسنة َكتابه َفي َالباغين َبقتال َاهلل َأمر َقد وكذلكََ،وكذبوا
 .( )( المارقة

* * * 

 عالمات الظهور
وابتعاد من يسمون  ،الزمان آخراليت كشفت عما حيدث يف  األحاديثهنالك الكثري من 

 األخالق،الحنرافات وفساد بانغمسوا او  ،(نه اهلللع) إبليسبداء  أصيبواوقد  ،مبسلمني أنفسهم
 .وقول العرتة الطاهرة  وهنا قد حتقق قول رسول اهلل 

فإذاَرأيتَالحقَقدَماتَوذهبَأهله،َورأيتَالجورَقدَ ...) :قال ،Xعن الصادق 
َ َورأيت َالبلد، َفيهشمل َليس َما َوأحدث َخلق، َقد َعلىَاألهواءَ،القرآن ورأيتََ،ووجه

َكماَينكفئَاإلناء،َورأيتَأهلَالباطلَقدَاستعلواَعلىَأهلَالحق،َورأيتَ الدينَقدَانكفأ
ورأيتَالفسقَقدَظهر،َواكتفىَالرجالَبالرجال،ََ،الَينهىَعنهَويعذرَأصحابهَالشرَظاهراَ 

الَيقبلَقوله،َورأيتَالفاسقَالَيكذبَوالَيردَعليهَََوالنساءَبالنساء،َورأيتَالمؤمنَصامتاَ 
كذبهَوفريته،َورأيتَالصغيرَيستحقرَالكبير،َورأيتَاألرحامَقدَتقطعت،َورأيتَمنَيمتدحَ
بالفسقَيضحكَمنهَوالَيردَعليهَقوله،َورأيتَالغلمَيعطىَماَتعطيَالمرأة،َورأيتَالنساءَ

َكثر،َورأيتَالَر جلَينفقَالمالَفيَغيرَطاعةَاهللَفلَينهىَيتزوجنَبالنساء،َورأيتَالثناءَقد
َورأيتَ َالمؤمنَمنَاالجتهاد، َيرىَفيه والَيؤخذَعلىَيديه،َورأيتَالناظرَيتعوذَباهللَمما
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لماَيرىََلماَيرىَفيَالمؤمن،َمرحاَ َالجارَيؤذيَجارهَوليسَلهَمانع،َورأيتَالكافرَفرحاَ 
َعليهاَمنَالَيخافَاهللَعزَفيَاألرضَمنَالفساد،َورأيتَالخمورَتشربَعلنية،َويجتمع

،َورأيتَمحموداَ َ،َورأيتَالفاسقَفيماَالَيحبَاهللَقوياَ وجل،َورأيتَاآلمرَبالمعروفَذليلَ 
َمنقطعاَ  َورأيتَسبيلَالخير َمنَيحبهم، َويحتقر َوسبيلَالشرَأصحابَالكيانَيحقرون، ،

َالَيفمسلوكاَ  عله،َورأيتَ،َورأيتَبيتَاهللَقدَعطل،َويؤمرَبتركه،َورأيتَالرجلَيقولَما
الرجالَيتمنونَللرجالَوالنساءَللنساء،َورأيتَالرجلَمعيشتهَمنَدبره،َومعيشةَالمرأةَمنَ
َكماَيتخذهاَالرجال،َورأيتَالتأنيثَفيَولدَالعباسَ فرجها،َورأيتَالنساءَيتخذنَالمجالس
َكماَتمتشطَالمرأةَلزوجها،َوأعطواَالرجالَاألموالَ قدَظهر،َوأظهرواَالخضاب،َوامتشطوا

َالرجالعل َعليه َوتغاير َالرجل، َفي َوتنوفس َفروجهم، َمنََ،ى َأعز َالمال َصاحب وكان
الَيغير،َوكانَالزناَتمتدحَبهَالنساء،َورأيتَالمرأةَتصانعَزوجهاََالمؤمن،َوكانَالرباَظاهراَ 

علىَنكاحَالرجال،َورأيتَأكثرَالناسَوخيرَبيتَمنَيساعدَالنساءَعلىَفسقهن،َورأيتَ
َورأيتَالناسَيعتدونَبشاهدَذليلَ َمحتقراَ َالمؤمنَمحزوناَ  َقدَظهر، َورأيتَالبدعَوالزنا ،

َالكتابَ َوعطل َبالرأي، َالناس َورأيت َيحرم، َوالحلل َيحلل، َالحرام َورأيت الزور،
َورأيتَالمؤمنَالَيستطيعَأنَ َعلىَاهلل، َمنَالجرأة َورأيتَالليلَالَيستحىَبه وأحكامه،

يَسخطَاهللَعزَوجل،َورأيتَالوالةَيقربونَينكرَإالَبقلبه،َورأيتَالعظيمَمنَالمالَينفقَف
َقبالةَ َورأيتَالوالية َيرتشونَفيَالحكم، َورأيتَالوالة َويباعدونَأهلَالخير، أهلَالكفر
لمنَزاد،َورأيتَذواتَاألرحامَينكحنَويكتفىَبهن،َورأيتَالرجلَيقتلَعلىَالتهمةَوعلىَ

لرجلَيعيرَعلىَإتيانَالنساء،َالظنة،َويغايرَعلىَالرجلَالذكرَفيبذلَلهَنفسهَوماله،َورأيتَا
َيكريَ َالرجل َورأيت َزوجها، َعلى َوتنفق َيشتهي َال َما َوتعمل َزوجها َتقهر َالمرأة ورأيت

َاأليمانَباهللَعز َورأيت َوالشراب، َويرضىَبالدنئَمنَالطعام َوجاريته، َكثيرةََامرأته وجل
رأيتَالنساءَليسَلهَمانع،ََوَعلىَالزور،َورأيتَالقمارَقدَظهر،َورأيتَالشرابَيباعَظاهراَ 

،َوالَيبذلنَأنفسهنَألهلَالكفر،َورأيتَالملهيَقدَظهرتَيمرَبهاَالَيمنعهاَأحدَأحداَ 
يجترئَأحدَعلىَمنعها،َورأيتَالشريفَيستذلهَالذيَيخافَسلطانه،َورأيتَأقربَالناسَ
منَالوالةَيمتدحَبشتمناَأهلَالبيت،َورأيتَمنَيحبناَيزورَوالَتقبلَشهادته،َورأيتَالزورَ
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َ َالناسَمن َعلى َوخف َاستماعه، َالناس َعلى َثقل َقد َالقرآن َورأيت َفيه، َيتنافس القول
َخوفاَ  َالجار َيكرم َالجار َورأيت َالباطل، َعطلتََاستماع َقد َالحدود َورأيت َلسانه، من

َالناسَ َعند َالناس َأصدق َورأيت َزخرفت، َقد َالمساجد َورأيت َباألهواء، َفيها وعمل
َوالسعي َقدَظهر َورأيتَالشر َورأيتََالمفتريَالكذب، َورأيتَالبغيَقدَفشا، بالنميمة،
َبعضاَ  َبعضهم َالناس َبها َويبشر َتستملح، َاهلل،َالغيبة َلغير َوالجهاد َالحج َطلب َورأيت ،

َ،َورأيتَالخرابَقدَأديلَمنَالعمران،َورأيتَالرجلنََالمؤمَورأيتَالسلطانَيذلَللكافرَِ
َبها َيستخف َالدماء َسفك َورأيت َوالميزان، َالمكيال َبخس َمن َالرجلََوَ،معيشته رأيت

يطلبَالرئاسةَلغرضَالدنيا،َويشهرَنفسهَبخبثَاللسانَليتقى،َوتستندَإليهَاألمور،َورأيتَ
الصلةَقدَاستخفَبها،َورأيتَالرجلَعندهَالمالَالكثيرَلمَيزكهَمنذَملكه،َورأيتَالميتَ
َورأيتَالرجلَيمسيَنشوانَ َكثر، َورأيتَالهرجَقد َويؤذىَوتباعَأكفانه، َمنَقبره ينشر

ورأيتَالبهائمَتنكح،َورأيتَالبهائمَتفرسَبعضهاََ،سكران،َالَيهتمَبماَالناسَفيهويصبحَ
َشبعضاَ  َويرجعَوليسَعليه َورأيتَالرجلَيخرجَإلىَمصله ورأيتَقلوبََ،منَثيابهَيء،

الناسَقدَقست،َوجمدتَأعينهم،َوثقلَالذكرَعليهم،َورأيتَالسحتَقدَظهرَيتنافسَ
َيصليَليراهَ الناس،َورأيتَالفقيهَيتفقهَلغيرَالدينَيطلبَالدنياَفيه،َورأيتَالمصليَإنما

َالحرامَ َوطالب َويعير، َيذم َالحلل َطالب َورأيت َغلب، َمن َمع َالناس َورأيت والرئاسة،
َبماَالَيحبَاهلل،َالَيمنعهمَمانع والَيحولََ،يمدحَويعظم،َورأيتَالحرمينَيعملَفيهما

َفيَالح َالمعازفَظاهرة َورأيت َورأيتَالرجلَيتكلمَبينهمَوبينَعملَالقبيحَأحد، رمين،
:َمنَالحقَويأمرَبالمعروفَوينهىَعنَالمنكرَفيقومَإليهَمنَينصحهَفيَنفسهَفيقولَيءبش

َورأيتَ َالشر، َبأهل َويقتدون َبعض، َإلى َبعضهم َينظر َالناس َورأيت َموضوع، َعنك هذا
ََالَيسلكهَأحد،َورأيتَالميتَيهزأَبهَفلَيفزعَلهَأحد،َورأيتَمسلكَالخيرَوطريقهَخالياَ 

َكان،َورأيتَالخلقَوالمجالسَالَيتابعونَ كلَعامَيحدثَفيهَمنَالبدعةَوالشرَأكثرَمما
ورأيتَالمحتاجَيعطىَعلىَالضحكَبهَويرحمَلغيرَوجهَاهلل،َورأيتَاآلياتََ،إالَاألغنياء

َكماَتتسافدَالبهائمَالَينكرَأحدََ،فيَالسماءَوالَيفزعَإليهاَأحد ورأيتَالناسَيتسافدون
ورأيتَالرجلَينفقَالكثيرَفيَغيرَطاعةَاهللَويمنعَاليسيرَفيَطاعةََ،نَالناسمَتخوفاَ َمنكراَ 
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عندَالولدَويفرحََورأيتَالعقوقَقدَظهرَواستخفَبالوالدينَوكاناَمنَأسوأَالناسَحاالَ َ،اهلل
َكلَأمرَالَيؤتىَإالَماََ،بأنَيفترىَعليهما ورأيتَالنساءَوقدَغلبنَعلىَالملكَوغلبنَعلى

ورأيتََ،ابنَالرجلَيفتريَعلىَأبيهَويدعوَعلىَوالديهَويفرحَبموتهماَورأيتَ،لهمَفيهَهوى
َمرَبهَيومَولمَيكسبَالذنبَالعظيمَمنَفجورَأوَبخسَمكيالَأوَميزانَأوَ الرجلَإذا

َكئيباَ  َ،ذلكَاليومَعليهَوضيعةَمنَعمرهَيحسبَأنََّ،حزيناَ َغشيانَحرامَأوَشربَمسكر
َالطعام َيحتكر َالسلطان َبهاََ،ورأيت َويتقامر َالزور َفي َتقسم َالقربى َذوي َأموال ورأيت

َالخمور َويوصفَللمريضَويستشفىَبهاَ،وتشربَبها َيتداوىَبها ورأيتََ،ورأيتَالخمر
ورأيتَرياحََ،الناسَقدَاستوواَفيَتركَاألمرَبالمعروفَوالنهيَعنَالمنكرَوتركَالتدينَبه

َتحرك َال َالحق َأهل َورياح َقائمة َالنفاق َوأهل َوالصلةََ،المنافقين َباألجر َاألذان ورأيت
َوأكلَلحومََ،باألجر َللغيبة َممنَالَيخافَاهللَمجتمعونَفيها ورأيتَالمساجدَمحتشدة

ورأيتَالسكرانَيصليَبالناسَوهوَالَيعقلََ،أهلَالحقَويتواصفونَفيهاَشرابَالمسكر
منََورأيتَ،وإذاَسكرَُأكرمَوأُتقيَوخيفَوتركَالَيعاقبَويعذرَبسكرهَ،والَيشانَبالسكر

َأمرَاهللَ،أكلَأموالَاليتامىَيحمدَبصلحه ورأيتَالوالةََ،ورأيتَالقضاةَيقضونَبغيرَما
َ،ورأيتَالميراثَقدَوضعتهَالوالةَألهلَالفسوقَوالجرأةَعلىَاهللَ،يأتمنونَالخونةَللطمع

ورأيتَالمنابرَيؤمرَعليهاَبالتقوىَوالَيعملَالقائلََ،يأخذونَمنهمَويخلونهمَوماَيشتهون
فرأيتَالصدقةَبالشفاعةَالَيرادَبهاَوجهَاهللََ،ورأيتَالصلةَقدَاستخفَبأوقاتهاَ،ربماَيأم

َالناس َلطلب َوفروجهمَ،ويعطى َبطونهم َهمهم َالناس َوماََ،ورأيت َأكلوا َبما َيبالون ال
َ.ورأيتَأعلمَالحقَقدَدرستَ،ورأيتَالدنياَمقبلةَعليهمَ،نكحوا

َيمهلهمَألمرَيرادَبهمَفكنََ،واطلبَإلىَاهللَعزَوجلَالنجاةَ،فكنَعلىَحذر وإنما
فإنَنزلَبهمَالعذابَعجلتََ،واجتهدَليراكَاهللَعزَوجلَفيَخلفَماَهمَعليهَ،مترقباَ 

َاهلل َعلىَاهللَعزََ،إلىَرحمة َمنَالجرأة َهمَفيه َوكنتَقدَخرجتَمما وإنَأخرتَابتلوا
 .( )( سنيناهللَقريبَمنَالمحَةرحمَنَّإَوَ،اهللَالَيضيعَأجرَالمحسنينَواعلمَأنََّ،وجل
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َتداعىَاآلكلةَ) :قال رسول اهلل  َكما َكلَأفق، يوشكَأنَتداعىَعليكمَاألممَمن
َقصعتها َولكنَ: ؟ قال ئذيا رسول اهلل، أمن قلة بنا يوم: قلنا :قال .على َكثير، َيومئذ أنتم

َويجعلَفيَقلوبكمَالوهن َمنَقلوبَعدوكم، َينتزعَالمهابة َكغثاءَالسيل،  .تكونونَغثاء
 .( )( حبَالحياةَوكراهيةَالموت: ؟ قال وما الوهن: قلنا :قال

قد تكالبت على العراق من كل  األمم أن  جيد  أعالهوهل من منصف يتدبر هذه الرواية 
  ةواضحيكفي هذه عالمة  أال ،العراق حتاللاوقامت ب ،مل يسبق له مثيل بشكل وصوب حدب

 يف زمن الظهور املقدس ؟ أنناكل الوضوح على 

يا ) :، قال املفضل- واحلديث طويل أخذنا منه موضع احلاجة - املفضل بن عمرعن 
تكونَمحلَعذابَ: فقال ؟ فالزوراء اليت تكون يف بغداد ما يكون حاهلا يف ذلك الزمان ،سيدي

َ،والويلَلهاَمنَالراياتَالصفرَومنَالراياتَالتيَتسيرَإليهاَفيَقريبَوبعيدَ،اهللَوغضبه
 فالويلَلمنَاتخذَبهاَمسكناَ َ.......واهللَلينزلنَمنَصنوفَالعذابَماَنزلَبسائرَاألممَ

...... )( ). 

 احلسن موسى بن جعفر ببغداد أيبدخلت على علي ): قال ،عن حيىي بن الفضل النوفلي
بأبيَمنَالَيأخذهَ.......  :السماء ومسعته يقول إىلفرفع يده  ،عندما انتهى من صالة العصر

إذاَرأيتَ: ؟ قال ومىت خروجه: قلت .القائمَبأمرَاهللَبأبيفيَاهللَلومةَالئم،َمصباحَالدجى،َ
وهدمَقنطرةَالكوفة،َوإحراقَبعضََ،نبارَعلىَشاطئَالفراتَوالضراةَودجلةالعساكرَباأل

َالكوفة َفَ،بيوتات َذلك َرأيت ََنَّإفإذا َغالب َال َيشاء، َما َيفعل َوالَألمراهلل معقبََاهلل
 .( )( لحكمه

إذاَهدمَحائطَمسجدَالكوفةَمؤخرهَمماَيليَدارَعبدَاهللَ ...) :Xعن أيب عبد اهلل 
 .( )( هادمهَالَيبنيهَنَّأماَأَ،بنَمسعودَفعندَذلكَزوالَملكَبنيَفلن
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أنىَيكونَ: X؟ فقال  مىت يكون هذا األمر ...: Xقلت أليب جعفر ) :قال ،عن جابر
 .( )( ... القتلىَبينَالحيرةَوالكوفةذلكَياَجابرَولمَتكثرَ

همَلناَأهلَ، (أي سيستان) وأهلَمدينةَتدعىَسجستان ...) :Xوعن جعفر بن حممد 
َونصب َوهامانََ،عداوة َفرعون َعلى َما َالعذاب َمن َعليهم َوالخليقة، َالخلق َشر وهم

َ.وقارون

نَحربَأهلَوأهلَمدينةَتدعىَالري،َهمَأعداءَاهللَوأعداءَرسولهَوأعداءَأهلَبيته،َيرَو
،َلهمَعذابَالخزيَفيَالحياةَالدنياَواآلخرةَولهمَومالهمَمغنماَ َجهاداَ َبيتَرسولَاهللَ

َ.عذابَمقيم

َ.وأهلَمدينةَتدعىَالموصل،َهمَشرَمنَعلىَوجهَاألرض

َالزمان،َيستشفونَبدمائنا َتبنىَفيَآخر َتسمىَالزوراء َ،ويتقربونَببغضناَ،وأهلَمدينة
فاحذرَهؤالءَثمَأحذرهمَفإنهََ،ياَبنيَ.وقتالناَحتماَ َويرونَحربناَفرضاَ َ،ويوالونَفيَعداوتنا

 .( ) (الَيخلواَاثنانَمنهمَبأحدَمنَأهلكَإالَهمواَبقتله

ََرَ،يحكمَالحجازَرجلَاسمهَعلىَاسمَحيوان) :عن النيب  :محدأعن مسند  يتهَأإذا
يخلفهَلهَأخََ،وإذاَاقتربتَمنهَالَترىَفيَعينهَشيءَ،حسبتَفيَعينهَالَحولَمنَالبعيد

 .( )( بشرونيَبموتهَأبشركمَبظهورَالحجة -أعادها ثالثا   - اسمهَعبدَاهللَويلَلشيعتناَمنه

ويف عينه حول من بعيد  ،وقد حكم احلجاز أي السعودية امللك فهد وامسه على اسم حيوان
بتدقيق شخصية امللك  واإلعجازومن الغريب يف هذه الرواية  .وليس يف عينه شيء من القريب

 أن  وهذا عكس ما موجود  ،يكون احلول من بعيد ما وهذه احلالة أي حالة احلول نادرا   ،فهد
وهذه الصفات من  ،عبد اهلل هو أخ فهخل وأيضا   ،حالة احلول متيز من قريب وليس من بعيد
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من هذا البيان  أوضحهل يوجد بيان و  جتتمع بشخص ولكن هي رمية رسول اهلل  أنالصعب 
 .حممد بن عبد اهلل  األمنيالصادق  اإلنسانيةعلى لسان رسول 

 ألنه ؛Xغري راية اليماين  Xاملهدي  اإلمام إىل والطريق الواضح الذي يدع أين إذن،
 من هو أدناهوسوف تبني لكم هذه الرواية  ،النار أهلواملتلوي عليه من  ،صاحبكم إىل ويدع

 .صاحبكم

منَيضمنَليَموتَعبدَاهللَأضمنَ: يقول Xمسعت أبا عبد اهلل ): عن أيب بصري، قال
إذاَماتَعبدَاهللَلمَيجتمعَالناسَبعدهَعلىَأحد،َولمَيتناهَهذاَاألمرَ: مث قال .لهَالقائم

َ َويصير َالسنين، َملك َويذهب َاهلل، َشاء َإن َصاحبكم َواأليامدون َالشهور : فقلت. ملك
 .( )( كل: ؟ قال يطول ذلك

َكردان،َ ...) :من خطبة له طويلة قال Xوعن أمري املؤمنني  َلعماليق َالراية وعقدت
َ َبلد َعلى َالعرب َسينان،ََاألرمنوتغلبت َلبطارقة َبقسطنطينة َهرقل َوأذعن والسقلب،

َ َفيظهرَهذا َعلىَالطور، َظهورَمكلمَموسىَمنَالشجرة َومعاينَفتوقعوا ظاهرَمكشوف،
هو  ي شخص كرديرئيس العراقالوها هو  ،عماليق كردانوقد تسلم احلكم . ( )( ... موصوف

 مكلم موسى ؟ أين نإذ ،جالل الطلباين

من : قلنا .يوشكَأهلَالعراقَأالَيجئَإليهمَقفيزَوالَدرهم): فقال ،عن جابر بن عبد اهلل
َيمنعونَذلك :؟ قال أين ذاك َأالَيجئَإليهمَ: مث قال .منَقبلَالعجم يوشكَأهلَالشام

 .( )( منَقبلَالروم: ؟ قال من أين ذاك: قلنا. دينارَوالَمدى

الجسرَمماَيليَ ...) :يذكر عالمات الظهور املقدس Xومن خطبة طويلة ألمري املؤمنني 
َكثيرَمنَاألنام  .( )( الكرخَبمدينةَالسلم،َوارتفاعَريحَسوداءَبها،َوخسفَيهلكَفيه
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إذاَأرادَاهللَأنَيظهرَقائمَآلَمحمدَ(: )Xرضيع احلسني )عن كتاب عبد اهلل بن بشار 
 .( )( بدأَالحربَمنَصفرَإلىَصفرَوذلكَأوانَخروجَالمهدي

 .( )(منَاقترابَالساعةَ،والجذامَ،وموتَالفجأةَ،ظهورَالبواسير) :عن رسول اهلل 

َالفرقةَوماليَ ...: )قال ،يف خطبة له Xوعن أمري املؤمنني  َهذه الَأعجبَمنَخطأ
والَيؤمنونََ،والَيعتقدونَبعملَوصيَ،ثرَنبيأالَيقتفونََ،علىَاختلفَحججهاَفيَدينها

 .( ) (والَيعفونَعنَعيبَ،بغيب

َموتان): أنه قال Xعن أيب عبد اهلل  َالقائم َأبيضَ؛قدام َوموت َأحمر حتىََ،موت
 .( )( الطاعون:َالسيف،َوالموتَاألبيض:َيذهبَمنَكلَسبعةَخمسة،َالموتَاألحمر

 :أنه قام إليه رجل حني حتدث حبديث طويل يف آخر الزمان Xعن علي بن أيب طالب 
فإنهَالََ،الهربَالهرب :فقال ؟ وكيف نصنع يف ذلك الزمان ،يا أمري املؤمنني :فقال له ...)

وماَلمَيزلَأبرارهمََ،علىَهذهَاألمةَماَلمَيملَقراؤهمَإلىَأمرائهمَيزالَعدلَاهللَمبسوطاَ 
َفقالواَالَإلهَإالَاهللَ،ينهىَفجارهم َثمَاستنفروا َكذبتمََ،فإنَلمَيفعلوا قالَاهللَفيَعرشه

 .( ) (لستمَبهاَصادقين

أبشركمَبالمهديَيبعثَفيَأمتيَعلىَاختلفَمنَالناسَوزالزلَ) :قال رسول اهلل 
 .(6)( وظلماَ َكماَملئتَجوراَ ََوعدالَ َاألرضَقسطاَ َفيمأل

أولهاَتخريقَالراياتَفيَأزقةََ؛لخروجهَعلماتَعشرَنَّأأالََو) :Xعن أمري املؤمنني 
َالمساجد َوتعطيل َالحاجَ،الكوفة، َبخراسانَ،وانقطاع َوقذف َالكوكبََ،وخسف وطلوع
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ومنَالعلمةََ،فتلكَعلماتَعشرةَ،وقتلَونهبَ،وهرجَومرجَ،واقترانَالنجومَ،المذنب
 .( )( فإذاَتمتَالعلماتَقامَقائمناَ،إلىَالعلمةَعجب

َوعلمات: )يف حديث طويل وفيه Xعن أمري املؤمنني  َآيات َولذلك َإحصارَ: أولهن
وتعطيلَالمساجدَأربعينَليلة،ََ،الكوفةَبالرصدَوالخندق،َوتخريقَالرواياَفيَسككَالكوفة

َالنار،َ َفي َوالمقتول َالقاتل َتهتز، َاألكبر َالمسجد َحول َالرايات َوخفق َالهيكل، وكشف
 .( )( اخلرب - وقتلَسريع،َوموتَذريع،َوقتلَالنفسَالزكيةَبظهرَالكوفةَفيَسبعين

ارك وحوصرت الكوفة يف املع ،وقد خرقت الرايات يف سكك الكوفة وأزقتها من جهات خمتلفة
ق، مث بعد معارك مجادي ورجب واليت كان منها ما كان .  هـ      /صفر /  اليت بدأت يف 

َكلَالعجبَبينَ) :Xأمري املؤمنني  وحتقق قول ،عالمات يف مقربة النجف األشرف العجب
 ؟ ما هذا العجب الذي ال تزال تتعجب منه ،يا أمري املؤمنني: فقام رجل وقال .جمادىَورجب

َكلَعدوَهللَولرسولهََ،ثكلتكَأمك: Xفقال  وأيَالعجبَأعجبَمنَأمواتَيضربون
يَاَأَي َُّهاَالَِّذيَنَآَمُنواَالَتَ تَ َولَّْواَقَ ْوما ََغِضَبَاللَُّهََعَلْيِهْمَ﴿ :وألهلَبيتهَوذلكَتأويلَهذهَاآلية

ََكَماَيَِئَسَاْلُكفَّاُرَِمْنََأْصَحاِبَاْلُقُبورَِ  .( ) (( )﴾َقْدَيَِئُسواَِمَنَاآْلِخَرِة

َكلهاَهالكةَإالَ: )نه قالأ ورد عن النيب  ستفترقَهذهَاألمةَعلىَثلثَوسبعينَفرقة
َكلهاَهالكةَإالَواحدةَ،واحدة  .( )( وتفترقَالواحدةَإلىَاثنتيَعشرةَفرقة

َاللَِّهَ): نه قَالَ أ Xومنها ما ورد عن َعل يٍّ  ََرُسوُل َقَاَل ََثَلثٍَ: ََعَلى َأُمَِّتي ََستَ ْفَتِرُق
َِفْرَقةَ  ََهاِلُكونَََ،َوَسْبِعيَن ََواْلَباُقوَن َنَاِجَيٌة َها َِمن ْ َِبَواَليَِتُكْمََ،ِفْرَقٌة َيَ َتَمسَُّكوَن َالَِّذيَن َوالنَّاُجوَن

 .(6)( َويَ ْقَتِبُسوَنَِمْنَِعْلِمُكْمََواَلَيَ ْعَمُلوَنَِبَرْأِيِهْمَفَُأولَِئَكََماََعَلْيِهْمَِمْنََسِبيلٍَ
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وهي داللة تامة على ، أعنتهارض الواقع خلع العرب أومن العالمات املهمة اليت حتققت يف 
عندما  Xالصادق  اإلمامكما جاء يف احلديث الشريف عن   X األمرخروج صاحب هذا 

َالعباسَإذا )...... :X فأجاب، عن فرج الشيعة سألوه َولد َسلطانهمَ،اختلف َ،ووهى
َكلَذيَصيصيةَصيصيتهَأعنتها،وخلعتَالعربَ،َوطمعَفيهمَمنَلمَيكنَيطمع َ،ورفع

 .( )..(  األمرخروجَصاحبَهذاَ...ََوظهرَالسفيانيَواليماني

 أمريكما جاء عن   ،أبوابكم Xخلعوا الشعب املصري حاكمهم سيطرق املهدي  وإذا
 .1  الزمان ص آخريف  Xيف كتاب ماذا قال علي  Xطالب  أيباملؤمنني علي بن 

َالعلمات) :Xعلي  اإلمامعن  َاماراتَوآيتهَ،صاحبَمصرَعلمة قلبهَ.َعجبَلها
َالجدَ،محمدَورأسهَ،حسن َاسم َويغير ََإن. َفاعلم ََأنَّخرج َسيطرق َأبوابكم،المهدي

 .( ) (علىَالثلجَوحبواَ َائتوهَزحفاَ َأوَ،فيَقبابَالسحابَإليهيقرعهاَطيرواََأنيلَبفق

  إليها أشارالعراق من جبل سنام هي من العالمات اليت  إىل( الدجال) أمريكادخول  وأيضا  
َهوََأول) :حيث قال  ،رسول اهلل  َالدجالَسنامَجبلَمشرفَعلىَالبصرة َيرده ما

 .( )( يردهَالدجالَماَأول

* * * 
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 ؟ من هو الثالث عشر
هي من  البيت  أهلالروايات عن  أو القرآنية اآلياتاملتشابه من  حكاما أن  من املعلوم 
تنحصر تلك الوظيفة يف املعصوم  أنوقد شاءت مشيئة اهلل سبحانه وتعاىل  ،Xوظيفة املعصوم 

Xويرتكز ذلك يف عصر الظهور ملا تعيشه  ،يف كل زمان ومكان إليهليبني حاجة الناس  ؛
 رتفاع رايات مشتبه حبيث الاو  ،بتالءات واختالط احلق بالباطلامن فنت و البشرية يف ذلك العصر 

 !تدري أي من أي

من الشمس بوجود املعصوم الذي يزيل العمى عن العيون  وأبني اواضح  أمرهمولكون 
، تدور حوهلا األمورهي مركز العقيدة يف زمن الظهور وكل  اإلمامةولكون  ،ويكشف عن البصائر

 اآليات تأويلالشبهات من خالل  اثارةحياولون  ،من املتصيدين باملاء العكر أعداءها ن  فإ
ن إاحلقيقي هلا حىت و  بالتأويل يأيتاملعصوم  ن  إلذلك ف ،واملصاحل األهواءوالروايات حسب 

 .تعارض مع ما تعارف عليه الناس

 ،Xاملؤمنني  أمريفقط بضمنهم  اإماماثىن عشر  األئمة ن  أومنه اعتقاد الغالبية العظمى ب
 أشارتاليت  البيت  أهلنضرب بروايات  أنعلينا  هلذا االعتقاد لكان لزاما   ولو سلمنا جدال  

وهذا خمالف ومنهي  ،عرض اجلدار Xوولد علي  اثين عشر من ولد رسول  األئمة أن   إىل
روية تامة لنصل لذلك جيب تناول هذا املوضوع ب ،نيةعن حكمتهم الربا إعراضا  ويشكل بل  ،عنه
 .عن التعصب املذهيب والعقائدي اعيدباحلقيقة بوجهها الناصع  إىل مجيعا  

َعْن  ،اْلُعْصُفور يِّ  َعْن َأيب  َسع يدٍ  ،َعْن حُمَمَّد  ْبن  احلَُْسنْي   ،َعْن حُمَمَّد  ْبن  َأمْحَدَ  ،حُمَمَُّد ْبُن حَيْىَي 
ِإنِّيََواثْ َنْيََ:قَاَلََرُسوُلَاللَِّهَ) :قَالَ  ،Xَعْن َأيب  َجْعَفٍر  ،َعْن َأيب  اجْلَاُرود   ،َعْمر و ْبن  ثَاب تٍ 

ََوِجَباَلَها ََأْوتَاَدَها َيَ ْعِني َاأْلَْرِض َِزرُّ ََعِليُّ َيَا َُوْلِديََوأَْنَت َِمْن ََأْنََ،َعَشَر َاأْلَْرَض َاللَُّه ََأْوَتَد بَِنا
 .( ) (بَِأْهِلَهاََوَلْمَيُ ْنَظُروافَِإَذاََذَهَبَااِلثْ َناََعَشَرَِمْنَُوْلِديََساَخِتَاأْلَْرُضََ،َتِسيَخَبَِأْهِلَها
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ِمْنَُوْلِدَيَاثْ َناََعَشَرََ:قَاَلََرُسوُلَاللَِّهَ) :قَالَ  ،Xَعْن َأيب  َسع يٍد َرفـََعُه َعْن َأيب  َجْعَفٍر 
ثُوَنَُمَفهَُّموَنَآِخُرُهُمَاْلَقائََِنَِقيباَ   .( )(َكَماَُمِلَئْتََجْوراَ ََُمَبِاْلَحقََِّيْمأَلَُهاََعْدالَ ُنَجَباُءَُمَحدَّ

شَّاب   ،َعن  احلََْسن  ْبن  ُعبَـْيد  اللَّه   ،أَبُو َعل يٍّ اأْلَْشَعر يُّ  َعْن َعل يِّ ْبن   ،َعن  احلََْسن  ْبن  ُموَسى اخلَْ
 Xمسَ ْعُت أَبَا َجْعَفٍر  :قَالَ  ،َعْن ُزرَاَرةَ  ،َعن  اْبن  أَُذيـَْنةَ  ،َعْن َعل يِّ ْبن  احلََْسن  ْبن  ر بَاطٍ  ،مَسَاَعةَ 
َُكلُُّهْمَُمَحدٌَّثَِمْنَُوْلِدََرُسوِلَاللَِّهَ) :يـَُقولُ  َماَمَِمْنَآِلَُمَحمٍَّد ََااِلثْ َناََعَشَرَاإْلِ َوُوْلِدََعِليِّ

 .( )( ُهَماَاْلَواِلَدانXَََِوَعِليٌََّفَ َرُسوُلَاللَِّهََ،Xَْبِنَأَِبيَطَاِلبٍَ

من   األئمة أناملتعارف ف ،عن حقيقة كانت خمفيةهذه الروايات وغريها  أفصحتلقد 
وقد برز نتيجة لذلك تعارض  ،Xاملؤمنني علي  أمريمن ضمنهم  إماما  اثىن عشر  حممد  آل

 أيبمع علي بن  األئمة أن  وعلي هم الوالدان ينتج عنه  ن قولنا رسول اهلل أل ؛بينهما ظاهري
 .(ليها السالمع)لوح فاطمة  أكدهوهذا العدد  ،شر وليس اثىن عشرثالثة ع يكونون Xطالب 

 ،Xَعْن َأيب  َجْعَفٍر  ،َعْن َأيب  اجْلَاُرود   ،َعن  اْبن  حَمُْبوبٍ  ،َعْن حُمَمَّد  ْبن  احلَُْسنْي   ،حُمَمَُّد ْبُن حَيْىَي 
َوبَ ْيَنََيَديْ َهاََلْوٌحَِفيِهََ(ليهاَالسلمع)َدَخْلُتََعَلىَفَاِطَمَةَ) :قَالَ  ،َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  اللَّه  اأْلَْنَصار يِّ 

َ َاأْلَْوِصَياِء َُوْلِدَهاَأْسَماُء ََعَشرَََ،ِمْن َاثْ َنْي ََفَ َعَدْدُت َاْلَقاِئُم َُمَحمٌَّدََ،Xآِخُرُهُم ُهْم َِمن ْ َثَلثٌَة
ُهْمََعِليٌَّ  .( )( َوَثَلثٌَةَِمن ْ

 .ثالثة عشر Xلكانوا مع علي   األئمةذا العدد على فلو طبقنا ه

شَّاب   ،حُمَمَُّد ْبُن حَيْىَي  َعْن َعل يِّ ْبن  احلََْسن  ْبن   ،َعن  اْبن  مَسَاَعةَ  ،َعْن َعْبد  اللَّه  ْبن  حُمَمٍَّد اخلَْ
َماَمَِمْنَآِلَ) :يـَُقولُ  Xمسَ ْعُت أَبَا َجْعَفٍر  :قَالَ  ،َعْن ُزرَاَرةَ  ،َعن  اْبن  أَُذيـَْنةَ  ،ر بَاطٍ  ااِلثْ َناََعَشَرَاإْلِ

ََ،َوِمْنَُوْلِدََعِليَ َِمْنَُوْلِدََرُسوِلَاللَِّهَُكلُُّهْمَُمَحدٌَّثَََُمَحمٍَّدَ Xََوَرُسوُلَاللَِّهََوَعِليٌّ
 .( )( ... ُهَماَاْلَواِلَدانَِ
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إنيَمزوجكَفاطمةَابنتيَسيدةَنساءَالعالمينََ،ياَعلي) :Xلعلي  قال رسول اهلل 
سيداَشبابَأهلَالجنةَوالشهداءَالمضرجونَالمقهورونََوكائنَمنكماَ،بعدكَوأحبهنَإليَّ

والنجباءَالزهرَالذينَيطفئَاهللَبهمَالظلمَويحييَبهمَالحقَويميتََ،فيَاألرضَمنَبعدي
 .( )( خلفهXَخرهمَيصليَعيسىَبنَمريمَآَ،عدتهمَعدةَأشهرَالسنةَ،بهمَالباطل

َمنَ: عن حواري عيسى، فقال سئلت رسول اهلل ) :ورد عن أنس بن مالك، قال كانوا
: ؟ فقال فمن حواريك يا رسول اهلل: فقلت -إىل أن قال  - ثنىَعشرإصفوتهَوخيرته،َوكانواَ

َ َبعدي َوفاطمةاألئمة َعلي َصلب َمن َعشر َعليهماثنا َوأنصاري، َحواري َوهم َاهللََ، من
 .( )( التحيةَوالسلم

اهللَنظرَإلىَأهلَاألرضَنظرةَفاختارَمنهمََنَّأأالََو): قال ،واحلديث عن رسول اهلل 
أنَأتخذهََ،َواآلخرَعليَبنَأبيَطالب،َوأوحىَإليَّونبياَ َأحدهماَأناَفبعثنيَرسوالَ :َرجلين

َكلَمؤمنَبعدي،َمنَوااله.َوخليفةَووصياَ َووزيراَ َوخليلَ َأخاَ  ومنََ،واالهَاهللَأالَوإنهَولي
َكافر.َعاداهَعاداهَاهلل هوَزرَاألرضَبعديَوسكنها،َوهوََ.َالَيحبهَإالَمؤمنَوالَيبغضهَإال

 .كلمةَاهللَالتقوىَوعروتهَالوثقى

َواِهِهْمََواللَُّهَُمِتمَُّ﴿ ََكرَِهَاْلَكاِفُرونََيُرِيُدوَنَلُِيْطِفُئواَنُوَرَاللَِّهَبَِأف ْ  .( )﴾نُورِِهََوَلْو

منَأهلَبيتي،َفجعلهمَخيارََوصياَ فاختارَبعدناَاثنيَعشرََاهللَنظرَنظرةَثانيةَنَّأأالََو
َكلماَغابَنجمَطلعَنجمَأمتيَواحداَ  همَأئمةَهداةََ.بعدَواحد،َمثلَالنجومَفيَالسماء،

َخذلهم َمن َخذالن َوال َكادهم َمن َكيد َيضرهم َال َأرضه،ََ.مهتدون َفي َاهلل َحجج هم
منَأطاعهمَأطاعَاهللَ.َوشهداؤهَعلىَخلقه،َوخزانَعلمه،َوتراجمةَوحيه،َومعادنَحكمته

َاهلل َعصى َعصاهم َومن َعليَّ. َيردوا َحتى َيفارقونه َال َمعهم، َوالقرآن َالقرآن َمع َهم
 .( )( -مرات  ثالث - اللهمَاشهد،َاللهمَاشهد.َفليبلغَالشاهدَالغائبَ،الحوض
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خرجَمنَصلبَأَأنيَإليَّاهللَتعالىََأوحى) :نه قالأيف ليله املعراج  ما نقل عن النيب 
َاألرضوَيمألXََمنَيصليَخلفهَعيسىَبنَمريمََآخرهمَإماما ،اثنيَعشرXََعليَ
 .( ) (وجوراَ َبعدماَملئتَظلماَ َوعدالَ َقسطاَ 

َعني،َ") :ييف عل أسند ابن النجار النحوي إىل أيب هريرة قول النيب  َالمبلغ َإنه أال
َمهديَهذهَاألمةَالذيَيملَاألرضَ( )بعدي،َوأبوَاألئمةَالزهرَاالثنيَعشرَومنهاَواإلمام
َملئتَظلماَ ََوعدالَ َقسطاَ  . "االَتخلوَاألرضَمنهمَولوَخلتَلساختَبأهلهَ،وجوراَ َكما

ميتتيََمنَأرادَأنَيحيىَحياتيَويموت": وأسند حممد بن وهبان إىل أيب هريرة قول النيب 
 .( )( "بنَأبيَطالب،َوليقتدَباألئمةَمنَبعدهَعددَاألسبا َيفليتولَعل

 من املهدي خيرج منهم خليفة عشر اثىن ولدك من خيرج ،عم يا) :قال نهأ طالب أيب وعن
 .( ) (وجورا   ظلما   ملئت كما وعدال   قسطا   اهلل وميال ،األرض تصلح به ،ولدك

َويموتَحياتي،َيحيىَأنَأرادَمن) : النيب قول هريرة أيب إىل وهبان بن حممد وأسند
 .( ) (األسبا َعددَبعدهَمنَباألئمةَوليقتدَطالب،َأبيَبنَيعلَفليتولَميتتي

* * * 

 

 

 

 

                                                           

 .البيان األربعون 00 ص  ج: بيان األئمة - 
 .منهم: كذا وردت في المصدر، ولعلها -8
 .3  ص 8ج: للبياضي -الصراط المستقيم  -0
 .3ص  ج: للشيخ جعفر كاشف الغطاء -كشف الغطاء  -3
 .3  ص 8ج: للبياضي -الصراط المستقيم  -2



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .........................................  348

 احلنك
َ:سنةَأهلَالبيتَالمهجورة

، وكان سبب اإلعراض جلهل أو بغض، عرض الناس عن كثري من روايات أهل البيت أ
قد  أهل البيت  ن  أ تالئم نفوسهم وغريها، علما   ال اليت الرواياتأو أعذار واهية كتضعيف 

 .ذموا من يرد كالمهم بتكذيب أو تضعيف سند أو غري ذلك

َبهَ) :اهلل يقول عبد أبومسعت  :بصري أيبعن : كقوهلم  َأتاكم َالحديث َتكذبوا ال
فتكذبواَاهللََمرجئيَوالَقدريَوالَخارجيَنسبهَإلينا،َفإنكمَالَتدرونَلعلهَشيءَمنَالحق

 .ةوغريها من األحاديث الكثري . ( )( عزَوجلَفوقَعرشه

ونتيجة هلذا اإلعراض هجرت من سننهم الكثري، ومن السنن اليت هجرت ودثرت هي سنة 
 .عاملني بروايات أهل البيت الوالسبب يف ذلك كله هم العلماء غري  ،التحنك

ولنرجع إىل معىن التحنك فالظاهر من كالم بعض املتأخرين هو أن ) :وذكر احملقق البحراين
وكما هو املضبوط عند سادات  ...يدير جزء من العمامة حتت حنكه ويغرزه يف الطرف اآلخر 

 واألئمة  عن سلف ومل يذكر يف تعمم رسول اهلل  بين حسني أخذوه عن أجدادهم خلفا  
 .( )( إال هذا

، وكعادهتم باألخذ بالقشر وترك اللب، فقد وكعادة أبناء العامة يف خمالفة آل حممد 
 .تعمموا والقوا احلنك خلف العمامة وهي أشبه بالذيل

فقد  ،وسننهم فاحلنك تلك السنة هجرت بسبب إعراض الناس عن روايات آل البيت 
( الدالة على التحنك)مان هي عرض عنها علماء آخر الز أوردت روايات كثرية وأحاديث دثرها و 

 .حىت وصل هبم احلال إىل االستهزاء مبن عمل هبا ويعاب عليه ذلك من قبل هؤالء اجلهلة
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وهو وصيه ( مكن اهلل له يف األرض)واليوم ظهر من حييي تلك السنن بأمر من اإلمام املهدي 
إحياء )جاء به والعمل بتلك السنة، وهذا دليل على صدق ما  Xمحد احلسن أورسوله السيد 

 .(السنة وإماتت البدعة

ليكم من تلك الروايات واألحاديث اليت تؤكد أحقية مطالب وصي ورسول اإلمام املهدي إو 
X  محد احلسن أالسيدX  هذه السنة حياءإيف. 

َألمَالَ) :Xعن أيب عبد اهلل  َفأصابه َالعمامةَعنَحنكه منَخرجَفيَسفرَفلمَيدر
 .( ) (إالَنفسهَدواءَلهَفلَيلومنَّ

منَتعممَولمَيتحنكَفأصابهَداءَالَدواءَلهَ) :نه قالأ Xعن الصادق  ،وعن أيب عمري
 .( )( إالَنفسهَفلَيلومنَّ

َعنَ) :قال ،Xعن أيب عبد اهلل  ،وعن عيسى بن أيب محزة َالعمامة َيدر َفلم منَاعتم
 .( )( إالَنفسهَدواءَلهَفلَيلومنََّحنكهَفأصابهَألمَال

َمتعمما َتحت) :قال ،Xعن أيب عبد اهلل  ،وعن علي بن احلكم َمنزله َمن َخرج َمن
لمَيصبهَمنَسفرهَسرقَوالَحرقَوالَمكروه  .( )( حنكهَيريدَسفراَ 

أنيَألعجبَممنَيأخذَفيَحاجةَوهوَ) :عنهم  ،وروي عن ابن بابويه يف كتابه الفقيه
َكيفَالَتقضىَحاجته  .( )( معتمَتحتَحنكه

تحتَحنكهَأنَيرجعَإليهََيخرجَمنَبيتهَمتعمماَ ضمنتَلمنَ: )قال ،Xعن الصادق 
 .(6)( سالماَ 
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تحتَحنكهَأنَالََمتعمماَ َأناَالضامنَلمنَخرجَيريدَسفراَ : )قال ،Xعن أيب احلسن 
 .( )( يصيبهَالسرقَوالغرقَوالحرق

 .( )(الفرقَبينَالمسلمينَوالمشركينَالتلحيَبالعمامة: )أنه قال عن النيب  وروى أيضا  

: واملراد بالتلحي. أنه أمر بالتلحي وهنى عن االقتعاط أهل اخلالف أيضا   وقد نقل عنه 
 .( )تطويق العمامة حتت احلنك 

يقال تعمم ومل يقتعط . هو شد العمامة على الرأس من غري إدارة حتت احلنك: واالقتعاط
 .( )وهي العمة الطابقية 

 .( )( إبليسَلعنهَاهللَالطابقيةَعمة) :نه قالأ وورد عن رسول اهلل 

ولنذكر بعض األخبار وعبارات اللغويني ليتضح لك األمر يف ذلك وبعض ما ورد عن طريق 
 .العلماء

 :نَبخصوصَالتحنكَوالسابق

املواظبة على التحنك يف مجيع األوقات أن يستدميه اإلنسان  يظهر أن  ) :ذكر البهائي العاملي
ومن مل يكن متحنكا  وأراد أن يصلي حبنك فاألوىل له أن  ،يف حال الصالة وال يصلي بدونه

 .(6)( نه ألجل الصالة كرداءأنه مستحب يف نفسه مث يصلي فيه ال أيقصد عند التحنك 

ال جيوز الصالة يف  :مسعت مشاخينا رضوان اهلل عليهم يقولون) :ذكر الصدوق يف كتابه
 .(7)( الطابقية وال جيوز للمتعمم أن يصلي إال وهو متحنك

                                                           

 .832ص: الشيخ الطبرسي -مكارم األخالق  - 
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يكره أن يصلي اإلنسان بعمامة ال حنك هلا ولو صلى كذلك لكان ) :ذكر الشيخ املفيد
 .( )( مسيئا  

يكره أن يصلي اإلنسان يف عمامة ال حنك هلا وهذا هو االقتعاط ) :ذكر ابن إدريس احللي
 .( )( املنهي عنه يف األحاديث اليت يرويها املخالف واملوالف

 .( )( استحباب التحنك مطلقا  سواء كان يف الصالة أو غريها) :ذكر العالمة احللي

لإلمام  "مطلقا  "وهو إدارة جزء من العمامة حتت احلنك : "ويكره ترك التحنك)" :أيضا  وذكر 
 .( )( وغريه

 العمامة على الرأس من وأما اإلعتجار املنهي عنه يف الصالة فهو يلُّ ) :ويف شرح أصول الكايف
 .( ) (غري إدارة حتت احلنك

االقتعاط شد  :وقال. التحنك التلحي وهو أن تدير العمامة من حتت احلنك): قال اجلوهريو 
نه هنى عن االقتعاط وأمر أ"العمامة على الرأس من غري إدارة حتت احلنك، ويف احلديث 

 .(6)( التحلي تطويق العمامة حتت احلنك :وقال ،"بالتحلي

. العمة الطابقية هي االقتعاط :وقال. اقتعط تعمم ومل يدر حتت احلنك): آباديوقال الفريوز 
 .(7) (حتنك أدار العمامة حتت حنكه :وقال

حتت  هو أن يعتم بالعمامة وال جيعل منها شيئا  " نه هنى عن االقتعاطأ"فيه ): وقال اجلزري
العمامة حتت احلنك  هو جعل بعض" نه هني عن االقتعاط وأمر بالتلحيأ"فيه : وقال ،ذقنه

 .( )( واالقتعاط أن ال جيعل حتت حنكه منها شيئا  

                                                           

 .223 ص: في كتابه المقنعة - 
 .802ص  ج: في كتابه الزائر -8
 . 82ص 3ج: منتهى الطلب -0
 .203ص  ج: شرح اللمعة -3
 .030ص 2ج: للمولي محمد صالح المازندراني -شرح أصول الكافي  -2
 .82 ص 7ج: المحقق البحراني -الحدائق الناضرة  -0
 22 ص 23بحار االنوار ج -7
 .872ص  ج: الخرائج للراوندي -2
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. اقتعط العمامة إذا مل جيعلها حتت حنكه، مث ذكر احلديث): وقال الزخمشري يف األساس
 .( ) (يقال اقتعط بالعمامة إذا اعتم هبا ومل يدرها حتت احلنك: وقال اخلليل يف العني

فما )وعن الفقهاء العاملني رضوان اهلل عليهم  ،اهلل عليهمهذا ما ورد عن آل البيت صلوات 
 .(بعد احلق إال الضالل

 .Xمحد احلسن أوهكذا يضاف دليل آخر بعد كل األدلة اليت جاء هبا السيد 

عنديَسلحَرسولَاهللَ) :يقول Xمسعت أبا عبد اهلل  :قال ،عن عبد األعلى بن أعني
َكانَأخيرهمَإنَّ :مث قال .الَأنازعَفيهَ  .السلحَمدفوعَعنهَلوَوضعَعندَشرَخلقَاهلل
َكانتَمنَاهللَفيهَالمشيئةَخرجَإنَّ :مث قال َهذاَاألمرَيصيرَإلىَمنَيلوىَلهَالحنكَفإذا

 .( ) (فيقولَالناسَماَهذاَالذيَكانَويضعَاهللَلهَيدهَعلىَرأسَرعيته

 فما بقي عذر ألتباع الفقهاء الذين ظهرت منهم املخالفات الصرحية لنهج آل البيت 
ُقْلََهْلَِمْنَُشرََكاِئُكْمََمْنَيَ ْهِديَِإَلىَاْلَحقَِّ﴿ :وال نقول إال ما قاله اهلل سبحانه يف كتابه العزيز

َ ََأَحقُّ ََأَفَمْنَيَ ْهِديَِإَلىَاْلَحقِّ ََأْنَيُ ْهَدىََفَماَُقِلَاللَُّهَيَ ْهِديَلِْلَحقِّ َأْنَيُ تََّبَعََأمَّْنَالََيِهدِّيَِإالَّ
ََكْيَفََتْحُكُمونََ  .( )﴾َلُكْم

* * * 
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 كتب السنة يف Xاملهدي 
 ،الزمان آخرماعة تذكر املهدي الذي يولد يف اجلالسنة و  أبناءيف كتب  ةوردت روايات كثري 

 .فمن قال ذلك فقد كفر ،Xاملهدي  إنكارمن  حذر رسول اهلل  وأيضا  

ويف كتاب فرائد  ،وغريه الباب الثامن والسبعون يف إيراد ما يف كتاب فرائد السمطني -
بسنده عن : احملدث الفقيه الشافعي السمطني للشيخ حممد بن إبراهم اجلويين اخلراساين احلمويين

البخاري، بسنده، عن جابر بن عبد اهلل  الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكالبادي
َعلىَ: )"قال رسول اهلل : قال األنصاري َأنزل َبما َكفر َفقد َالمهدي َخروج َأنكر من

َكفرَمحمد،َومن َكفر،َومنَأنكرَخروجَالدجالَفقد أخرج إبراهيم  ".أنكرَنزولَعيسىَفقد
 األنصاريبسنده عن جابر بن عبد اهلل : السمطني يف كتابه فرائد بن حممد احلمويين الشافعي

َكفرَبماَأنزلَعلىَمحمد،َومنَأنكرَنزولَعيسىََمنَأنكر: "رفعه Xَخروجَالمهديَفقد
َكفر  .( )( "فقدَكفر،َومنَأنكرَخروجَالدجالَفقد

َبالمهديَيُبعثَفيَأّمتيَعلىَاختلفَمنَالناس): قال رسول اهلل : قال َ،أبّشركم
َالسماءَ َساكن َعنه َيرضى َوظلما ، َجورا  َملئت َكما َوعدال  َقسطا  َاألرض َفيمأل وزالزل،

 .( ) (..... أي بالسوية. وساكنَاألرض،َيقسمَالمالَصحاحاَ 

خطبناَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوالهَوسلمَفذكرَبماَهوَََ):  قعن حذيفة بن اليمان 
َاالَيومَواحدَلطولَاهللَعزَوجلَذلكَاليومَحتىَ:َكائنَثمَقالَ لوَلمَيبقىَمنَالدنيا

منَولديَ:اهللَمنَايَولدكَقالَفقالَيارسول..فقامَسلمانَ..َيبعثَفيهَرجلَمنَولدي
 .( )( ......Xََهذاَوضربَبيدهَعلىَالحسين

                                                           

 .020ص 0ج: القندوري -ينابيع المودة  - 
 .27ص 0ج: ، والدر المنثور للسيوطي28ص 0ج: مسند أحمد -8
 .263ص: ذخائر العقبى المحب الطبريمن الباب االول،  12ص: عقد الدرر -0
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َباألعمالَستاَ ": )قال النيب  هريرة،عن أيب  طلوعَ": وذكر من أشراط الساعة ،"بادروا
 .( )( "...الشمسَمنَمغربها،َوالدجال،َوالدخان،َودابةَاألرض

احلافظ أبو احلسني حممد بن احلسني اآلمدي السجستاين، صاحب كتاب مناقب الشافعي 
بذكر  وقد تواترت األخبار واستفاضت عن رسول اهلل : ، حيث قال(ـه  6 املتوىف )

يصل ي  Xوأن عيسى  ،املهدي، وأنه من أهل بيته وأنه ميلك سبع سنني، وأنه ميأل األرض عدال  
 .خلفه

أحاديث وجود املهدي وخروجه آخر  قد علمت أن  : تنبيه: قال (اإلشاعة)حممد الربزجني يف 
من ولد فاطمة، بلغت حد  التواتر املعنوي فال معىن  الزمان، وأنه من عرتة رسول اهلل 

 .إلنكارها

،َاألنبياءأعطيتَماَلمَيعطَأحدَمنَ:َقالَرسولَاهللَ": )قال ،عن علي كرم اهلل وجهه
َ َمفاتيح َوأعطيت َبالرعب، َاألرضنصرت َلي َوجعل َأحمد، َوسميت َطهوراَ ، ،َالتراب

 .( ) (رواه أمحد "األمموجعلتَأمتيَخيرَ

 .( )( ابنَالذبيحينَأنا) :قال رسول اهلل و 

، ... بلغت الروايات حد  التواتر املعنوي): قال ،الشيخ حممد السفاريين يف لوامع األنوار البهية
واجب كما هو مقر ر وقد روي ما يفيد جمموعه العلم القطعي، فاإلميان خبروج املهدي : مث قال

 .( )( عند أهل العلم، ومد ون يف عقائد أهل السن ة واجلماعة

قال يف التوضيح يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر  ،القاضي حممد بن علي الشوكاين
 .( )( ..األحاديث الواردة يف املهدي متواترة بال شك وال شبهة): والدجال واملسيح

                                                           

 .في الفتن 8237رقم : صحيح مسلم - 
 . 80ص 0ج: الشوكاني -نيل األوطار  -8
 .222ص 8ج: للحاكم النيسابوري -المستدرك  -0
 .30ص: عبد العليم عبد العظيم-في ضوء االحاديث واالثار الصحيحة  Xالمهدي المنتظر -3
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من األمور اليت تعقبها  -منها أي ): الشيخ صد يق حسن القنوجي البخاري قال ما لفظه
املهدي املوعود املنتظر الفاطمي وهو أوهلا واألحاديث الواردة فيه على اختالف رواياهتا   -الساعة 

 .( )( كثرية جدا  تبلغ حد التواتر

فال ): العرب، ما لفظهب  كتااعرتاضا  على ما قاله ابن خلدون يف( 6  ص)وقال أيضا  يف 
معىن  للريب يف أمر ذلك الفاطمي املوعود املنتظر املدلول عليه باألدل ة، بل إنكار ذلك جرأة 

 .( )( عظيمة يف مقابل النصوص املستفيضة املشهورة البالغة إىل حد التواتر

يف املهدي واحلاصل أن األحاديث الواردة ): الشيخ حممد بن جعفر الكتاين، قال ما لفظه
 .( )( املنتظر متواترة

كيفَأنتمَ): قال رسول اهلل : قال ،عن أيب هريرة: Xيف باب نزول عيسى بن مرمي 
 .( )( ؟ إذاَنزلَابنَمريمَفيكمَوإمامكمَمنكم

َأّمتيَ): يقول عن جابر أنه مسع النيب  :روى مسلم يف صحيحه َمن َطائفة َتزال ال
َ َيوم َإلى َظاهرين َالحق َعلى َ: قال. القيامةيقاتلون َمريم َبن َعيسى فيقولXََفينزل

 .( )( بعضكمَعلىَبعضَأمراءَتكرمةَاهللَهذهَاألّمةَال،َإنَّ:َفيقول.َتعالَصّلَلنا:َأميرهم

الَتذهبَالدنياَوالَتنقضيَحتىَيملكَرجلَ): قال رسول اهلل : قال ،عن ابن مسعود
 .والرتمذيأخرجه أمحد وأبو داود  (منَأهلَبيتيَيواطئَاسمهَاسمي

َيومَلطّولَيليَرجلَمنَأهلَبيتيَيواطئَاسمهَاسمي،َلوَلمَيبقَإاّلَ): وعنه أيضا  بلفظ
 .(6)( ..... اهللَذلكَاليومَحتىَيلي

                                                           

 .8  ص: في كتابه اإلذاعة - 
 .نفس المصدر -8
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المهديَمنَعترتيَ): يقول مسعت رسول اهلل : قالت ،(ي اهلل عنهارض)وعن أم سلمة 
املستدرك ورمز السيوطي لصحته، رواه أبو داود وابن ماجة واحلاكم يف  ،(.....َمنَولدَفاطمة
 اذكر املصدر .إسناده جي د: وقال األلباين

أّمتيَالمهديَإنَقصرََيكونَفي): املهدي فقال ذكر رسول اهلل : قال ،وعن أيب هريرة
 .( ) ..( نعمةَلمَينعمواَمثلهاَقطَأمتيفتنعمَفيهَ.َفتسعَفسبع،َوإاّلَ

تلكَالليلةَحتىَيليَرجلََليلةَلطّولَاهللََلوَلمَيبقَمنَالدنياَإاّلَ):  قال رسول اهلل
 .( ) (منَأهلَبيتي

 ،وقد عقد أبو داود يف سننه كتابا  أفرد فيه روايات املهدي، وأورد فيه ثالثة عشر حديثا  
َقائماَ ): يقول مسعت رسول اهلل : قال ،صد رها حبديث جابر بن مسرة َالدين َهذا َيزال ال

 .( ) (....َحتىَيكونَعليكمَاثناَعشرَخليفة

أجلىَالجبهة،َأقنىَاألنف،ََ،المهديَمّني): قال رسول اهلل : قال ،وعن سعيد اخلدري
وظلما ،َويملكَسبعَسنين وعدال َكماَملئتَجوراَ   .( ) (.....يمألَاألرضَقسطاَ 

َبالمهديَيُبعثَفيَأّمتيَعلىَاختلفَمنَالناس،َ): قال رسول اهلل : قال أبّشركم
َاألرض َفيمأل َالسماءََوزالزل، َساكن َعنه َيرضى َوظلما ، َجورا  َملئت َكما َوعدال  قسطا 

 .( ) أي بالسوية (وساكنَاألرض،َيقسمَالمالَصحاحاَ 

َقدَجاءتَمنَ)  :قال رسول اهلل    :قال   ،ثوبان  عن  َرأيتمَالراياتَالسود خراسانََإذا
 .(6) (المهديَفأتوهاَفإنَفيهاَخليفةَاهللََ

                                                           

، وسنن ابن ماجة في كتاب 227ص 3ج: ، بلفظ مقارب، والحاكم في المستدرك02730ح 3 ص: كنز العمال - 
 .3320ح: الفتن
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َكالكوكبَالدّري): ما يف اجلامع الصغري عنه   .( )( .. المهديَرجلَمنَولدي،َوجهه

الدنياَحتىَيملكَالعربَرجلَمنَأهلَبيتيَ(َالَتنقضي)الَتذهبَأوَ): أبو داود يف سننه
 .( ) (..... يواطئَاسمهَاسمي

الَتنقضيَاأليامَوالَيذهبَ): قال رسول اهلل : اهلل، قال عن عبد ،عن زر بن حبيش
 .( )( ....... رجلَمنَأهلَبيتيَيواطئَاسمهَاسميالدهرَحتىَيملكَالعربَ

َكنزكمَثلثة: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن ثوبان، قال كلهمَابنَََ،يقتتلَعند
فيقتلونكمََ،ثمَتطلعَالراياتَالسودَمنَقبلَالمشرقَ،ثمَالَيصيرَإلىَواحدَمنهمَ،خليفة

علىَالثلجََفإذاَرأيتموهَفبايعوهَولوَحبواَ  :فقال ،ال أحفظه مث ذكر شيئا  . لمَيقتلهَقومَقتلَ 
 .( )( فإنهَخليفةَاهللَالمهدي

املهدي خري أو أبو بكر وعمر  :قيل له) :عن ابن سريين ،عن السري بن حيىي ،حدثنا حيىي
 .( ) (هو أخري منهما ويعدل بنيب :رضي اهلل عنهما ؟ قال

* * * 

 روايات متفرقة
َِإنََََّأاَلَ﴿ :اآليةما معىن هذه : قلت للصادق جعفر بن حممد: )قال ،عن املفضل بن عمر

ساعةَقيامَالقائمَيقولونَمتىَولدَ؟َ: فقال .(6)﴾بِعيدٍَََضَللٍَََلِفيَالسَّاَعةََِِفيَيَُماُرونَََالَِّذينََ
 .(7)( هوَ؟َومتىَيظهرَ؟َوأين؟ََرآهومنَ
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َاألبنعمََ،ياَمحمدَ:كانَيومَالقيامةَنوديتَمنَبطنانَالعرشََإذا: )قال رسول اهلل 
 .( ) (Xطالبََأبيعليَبنََأخوكَاألخونعمََ،الخليلَإبراهيم

: مسعت الصادق جعفر بن حممد عليهما السالم يقول): قال ،عبد اهلل بن الفضل اهلامشي عن
َكلَمبطلَإنَّ ومل جعلت فداك ؟ : فقلت له .لصاحبَهذاَاألمرَغيبةَالَبدَمنها،َيرتابَفيها
َكشفهَلكم: قال وجهَالحكمةَفيَ: فما وجه احلكمة يف غيبته ؟ قال: قلت .ألمرَلمَيأذنَفي

بعدََإالوجهَالحكمةَفيَذلكَالَينكشفََإنَّغيباتَمنَتقدمهَمنَحججَاهللَتعالىَذكره،َ
َكماَالَينكشفَوجهَالحكمةَلماَأتاهَالخضرَ لمَمنَخرقَالسفينةَوقتلَالغXَظهوره،

 .( ) (.... وقتَافتراقهماَإالXَوإقامةَالجدارَلموسىَ

البدَمنَرحىَتطحن،َفإذاَقامتَعلىَقطبهاَوثبتتَعلىَساقهاَ): X املؤمنني أمري قال
َعبداَ  َعليها َاهلل َشعورهم،ََخاملَ َعنيفاَ َبعث َالطويلة َأصحابه َمعه، َالنصر َيكون أصله،

َهرجاَ  َيقتلونهم َناواهم، َلمن َويل َسود، َرايات َأصحاب َثيابهم، َسود َالسبال، ،َأصحاب
الجفاةَيسلطهمَاهللََواألعرابواهللَلكأنيَأنظرَإليهمَوإلىَأفعالهمَوماَيلقىَالفجارَمنهمَ

 الفراتَالبريةَوالبحرية،َجزاءَبماعلىَمدينتهمَبشاطئََرحمة،َفيقتلونهمَهرجاَ  عليهمَبل
 .( ) (عملوا،َوماَربكَبظلمَللعبيد

َ: )Xاحلسني  اإلمامقال  َعلى َلعق َوالدين َالدنيا، َعبيد َماََألسنتهم،الناس يحوطونه
 .( ) (محصواَبالبلءَقلَالديّانونَفإذاَ،درتَمعائشهم

وأيَعجبَفيه،َ" :قال .املالئكة إميان: قالوا ".؟ أعجبَإيمانأيَ"): ، أنه قالوعنه 
فأي : قالوا ".!نتمَتروننيأوأيَعجبَفيه،ََو" :قال  .إمياننا: قالوا ".! وينزلَعليهمَالوحي

 .( ) "(قومَفيَآخرَالزمانَبسوادَعلىَبياضَإيمان: "هو ؟ قال إميان
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أقوامَفيَأصلبَالرجالَيأتونَ... ): يف وصف املؤمنني يف آخر الزمان عن رسول اهلل 
يجدونَالورقَالمعلقَفيعملونَبماََ،ويصدقونيَولمَيرونيَ،يؤمنونَبيَولمَيرونيمنَبعديَ

  .( ) (إيماناَ َاإليمانفهؤالءَأفضلَأهلََ،فيه

َمنكراَ  : )......قال الرسول حممد  َالمعروف َرأيتم َإذا َبكم َكيف َذلك َمن َوشر
 .( ) (والمنكرَمعروفاَ 

َأجدهملوَمّيزتَشيعتيَلمَ) :Xاحلسن  أبوقال يل : قال ،عن موسى بن بكر الواسطي
َوجدتهمََ،واصفةَإال َخلصَمنَاأللفََ،مرتدينَإالولوَامتحنتهمَلما ولوَتمحصتهمَلما

َلمَيبقَمنهمََ،واحد َعلىََإنهمَكانَلي،َماَإالولوَغربلتهمَغربلة َاتكوا َ،األرائكطالما
 .( ) (نحنَشيعةَعلي،َإنماَشيعةَعليَمنَصدقَقولهَفعله:َفقالوا

؟  ما مجاعة أمتك: قيل لرسول اهلل ): اهلل العلوي رفعه قال بن حيىي بن عبدعن عبد اهلل 
 .( ) (نَكانواَعشرةإمنَكانَعلىَالحقََو: قال

َاهللَ): قال Xاهلل  عبد أيبعن  َرسول َفيهََ:قال َتخبث َزمان َالناس َعلى سيأتي
يكونَدينهمََيريدونَبهَماَعندَربهم،َالَ،طمعا َفيَالدنياَ؛سرائرهم،َوتحسنَفيهَعلنيتهم

 .( ) (ريقَفلَيستجيبَلهمغيعمهمَاهللَبعقابَفيدعونهَدعاءَالَ،الَيخالطهمَخوفَ،رياء

ََأبيعليَبنََإنَّ) :قال رسول اهلل  :عن ابن عباس وخليفتيَعليهاََأمتيطالبَإمام
َكماَملئتَظلما َوجوَرقَاألرضومنَولدهَالقائمَالمنتظرَالذيَيمألََبعدي، َ،اَ سطا َوعدال 

َمنَ َألعز َغيبته َزمان َفي َبإمامته َالقول َعلى َالثابتون َونذيرا  َبشيرا  َبالحق َبعثني والذي
 .(6) (... األحمرالكبريتَ
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َ. ..) :قال ،Xعن أيب عبد اهلل  َالقائم َيخرج َكتابانXَوال َيقرأ كتابَََ؛حتى
 .( )( Xَعليبالبصرة،َوكتابَبالكوفةَبالبراءةَمنَ

بعدَفقدَجاءنيََأماَبسمَاهللَالرحمنَالرحيم،: )سعد اخلري إىل (Xأيب جعفر )يف رسالة 
كتابكَتذكرَفيهَمعرفةَماالَينبغيَتركهَوطاعةَمنَرضىَاهللَرضاه،َفقبلتَمنَذلكَلنفسكَ

َكانتَنفسكَمرتهنةَلوَتركتهَتعجبَأنَّ رضىَاهللَوطاعتهَونصيحتهَالَتقبلَوالَتوجدََما
لماَيرمونهمَبهَمنَمنَالناَأخلءوالَتعرفَإالَفيَعباٍدَغرباء،َ سَقدَاتخذهمَالناسَسخرياَ 

َيقال َوكان َالمنكرات، ََال: َيكون َحتى َمؤمنا  َالمؤمن َأيكون َجيفةََإلىبغض َمن الناس
َكثيرَمنَالناسَإالنهَالَتنالَمحبةَاهللَأواعلمَرحمكَاهللَ....ََالحمار والَواليتهََ،ببغض

ََ...َبمعاداتهمَإال َكلَمَإنََّأخي،يا َمنَاهللَعزَوجلَجعلَفي العلمََأهلنَالرسلَبقايا
َإلىويدعونََ،،َيجيبونَداعيَاهللاألذىالهدىَويسيرونَمعهمَعلىََإلىيدعونَمنَضلَ

فيَالدنياَوضيعةَإنهمَيحيونََأصابتهمنَإفيَمنزلةَرفيعةََوَفإنهمرحمكَاهللََفأبصرهمَ،اهلل
َكمَمنَقتيلَ وكمَمنََأحيوه،قدََإلبليسبكتابَاهللَالموتىَويبصرونَبنورَاهللَمنَالعمى،

َوأقبحعلىَالعبادََأثرهمَأحسنتائهَضالَقدَهدوه،َيبذلونَدمائهمَدونَهلكةَالعبادَوماَ
 .( ) (آثارَالعبادَعليهم

َأمركمَهللَوالَ: )يقول Xمسعت أبا عبد اهلل : عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال اجعلوا
َكانَهللَفهوَهللإتجعلوهَللناسَف َاهللَعزَإنَّ: يقول Xإين مسعت أيب : قال  أن إىل..  نهَما

َكتبَعلىَعبدَأنَيدخلَفيَهذاَ  .( ) (كانَأسرعَإليهَمنَالطيرَإلىَوكرهََاألمروجلَإذا

َمرَّ): قال ، احلسني بن علي عن أبيه، عن ،X اهلل عبد أيب عن ،مسكان ابن عن
َاهللَيدعوَالسماءَإلىَيدهَرافعَوهوَبرجلXََعمرانَبنَموسى َفيَموسىَفانطلق،
َعبدكَهذا،َربَيا:َفقال،َالسماءَإلىَيدهَرافعَوهوَإليهَرجعَثمَأيامَسبعةَفبات،َحاجته

ََلهَتستجيبَالَأيامَسبعةَمنذَالمغفرةَويسألكَحاجتهَيسألكَإليكَيديهَرافع :َقال!
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َحتىَلهَاستجبتَماَلسانهَينقطعَأوَيداهَيسقطَحتىَدعانيَلو،َموسىَيا:َإليهَاهللَفأوحى
 .( ) (أمرتهَالذيَالبابَمنَيأتيني

ويوم القيامة ": قول اهلل عز وجل: قلت له): قال ،Xعن سورة ابن كليب، عن أيب جعفر 
: قلت : قال .بإمامإنيَإمامَوليسََمنَقال: ؟ قال "ترى الذين كذبوا على اهلل وجوههم مسودة

َكانَعلوياَ : ؟ قال وإن كان علويا   ؟  Xوإن كان من ولد علي ابن أيب طالب  :قلت .وإن
 .( )( وإنَكان: قال

منَأشركَمعَإمامَإمامتهَمنَعندَاهللَمنَ): قال ،Xعن أيب عبد اهلل  ،عن طلحة بن زيد
 .( )( باهللَليستَإمامتهَمنَاهللَكانَمشركاَ 

كأهنم بنو أب وأم، وإن افرتقوا عشاء التقوا   يلقى بعضهم بعضا   Xأصحاب القائم  وإن  
َراتََِفَاْسَتِبُقواَْ﴿: غدوة، وذلك تأويل هذه اآلية  .( )﴾َجِميعاَ َالّلهََُِبُكمََُيَْأتَََِتُكونُواَََْماَأَْينَََاْلَخي ْ

بلى،َ: جعلت فداك، ليس على األرض يومئذ مؤمن غريهم ؟ قال: قلت): قال أبو بصري
،َهمَالنجباءَوالفقهاءَفيَالدين،َيمسحXَالتيَيخرجَاهللَفيهاَالقائمََولكنَهذهَالعدة

 .( )( بطونهمَوظهورهمَفلَيشتبهَعليهمَحكم

َإليهَ) :البيت  أهلعن  َيركب َوالمقام، َزمزم َبين َله َيبايع َالبيت َأهل َمنا ورجل
عصائبَأهلَالعراقَوأبدالَالشامَونجباءَأهلَمصر،َوتصيرَأهلَاليمنَعدتهمَعدةَأهلَ

 .(6) (بدر

َقتتلافمصرََوآخرملكَرجلَالشامََإذا): الق ،عن رسول اهلل  ،حدثنا وليد بن مسلم
وأقبلَرجلَمنَالمشرقَبراياتَسودََ،الشامَقبائلَمنَمصرَأهلَسباَوَ،الشاميَوالمصري
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َالمهدي َإلى َالطاعة َيؤدي َالذي َفهو َالشام، َصاحب َقبل يكونَ: قال أبو قبيل. صغار
َ َاثنا َأمير َيملكَرجبإفريقية َثم َفتنة، َثمَتكونَبعده َعدالَ عشرَسنة َيملها َثمَلَأسمر ،

 .( )( يسيرَإلىَالمهديَفيؤديَإليهَالطاعةَويقاتلَعنه

َشاطئََيبعثَاهللَرجلَ )....  :قال ،وهي طويلة Xطالب  أيبيف خطبة لعلي بن  من
َكانَفيَسترَوغطاء وهوََفيقتلَقوماَ َ،دجلةَألمرَحزبهَيحملهَالحقدَعلىَسفكَالدماءَقد

 .( ) .. ( غضبانَشديدَالحقدَحران

: Xهل رأيت ربك يا أمري املؤمنني ؟ فقال ) :Xاملؤمنني  ألمريقال ذعلب اليماين 
الَتدركهَالعيونَبمشاهدةَالعيانَولكنَتدركهَ :وكيف تراه ؟ فقال: فقال. أفأعبدَماَالَأرى
 .( )( اإليمانالقلوبَبحقائقَ

َِإَلىََوَرُسوِلهََِالّلهََِمِّنََََوَأَذانٌَ﴿: يف قول اهلل Xجعفر  أيبعن  جعفر بن حممد و  ،عن جابر
 .( )( خروجَالقائمَوأذانَدعوتهَإلىَنفسه): قال .( )﴾اأَلْكَبرََِاْلَحجََِّيَ ْومَََالنَّاسَِ

َالقائمَ: )Xوقال الصادق  َقام َالناسَإلىَاإلسلمَجديداَ Xَإذا وهداهمَإلىََدعا
ألنهَيهدىَإلىَأمرَمضلولََ؛وإنماَسمىَالمهدىَمهدياَ َ،أمرَقدَدثرَوضلَعنهَالجمهور

 .(6) (وسمىَالقائمَلقيامهَبالحقَ،عنه

ثلثمائةَ:َيجتمعَإليهَمنَأصحابهَعدةَأهلَبدر) :قال ،Xعن علي بن موسى الرضا 
َراتََِفَاْسَتِبُقواَْ﴿ :منَأقاصيَاألرض،َوذلكَقولَاهللَعزَوجلَوثلثةَعشرَرجلَ  ََماَأَْينَََاْلَخي ْ

فإذاَاجتمعتَلهَهذهَالعدةَ، (7)﴾َقِديرٌَََشْيءٍََُكلَََِّعَلىَالّلهَََِإنََّ َجِميعاَ َالّلهََُِبُكمََُيَْأتَََِتُكونُواَْ
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َكملَلهَالعقدَوهوَعشرةَآالفَرجلَخرجَبإذنَاهللََاإلخلصمنَأهلَ أظهرَاهللَأمره،َفإذا
 .( )( عزَوجل

فعندَذلكَيبعثَاهللَقائمَآلَمحمدَفيَعصبةَلهمَأدقَ).....  :البيت  أهلعن 
يفتحََ،فيَأعينَالناسَمنَالكحل،َفإذاَخرجواَبكىَلهمَالناس،َالَيرونَإالَأنهمَيختطفون

 .( ) (أالَوهمَالمؤمنونَحقاَ .َاهللَلهمَمشارقَاألرضَومغاربها

 وهو حيدث أن   Xشهدت جابر اجلعفي عند أيب جعفر ): قال ،عن عبد اهلل بن سليمان
 Xومسعت أبا جعفر : قال عبد اهلل بن سليمان. الوالدان (عليهما السالم) رسول اهلل وعليا  

 .( ) (ومناَالذيَجاءَبالصدقَ،مناَالذيَأحلَالخمس: يقول

َاألمرَحتىَالَيبقىَصنفَمنَالناسَ) :Xقال اإلمام الصادق  وّلواََإالالَيكونَهذا
 .( ) (لوَوليناَلعدلنا،َثمَيقومَالقائمَبالحقَوالعدل:َعلىَالناس،َحتىَالَيقولَقائل

َكنتَ: فقال .فإن األسعار تزيد وتنقص لو أسعرت لنا سعرا  ) :إنه قيل للنيب  اهللََأللقيما
 .( )( يءتعالىَببدعةَلمَيحدثَإلىَفيهاَش

 .(6) (تحتاجونَإليهااحتفظواَبكتبكمَفإنكمَسوفَ: )Xوقال الصادق 

 .(7) ........( فيَآخرَالزمانَعلىَرأسهَعمامةَبيضاء )........ :Xاهلل  عن أيب عبد

َمنهَفيَحلَ): قال ،Xاملهدي  اإلمامعن  َوجعلوا َالخمسَفقدَأبيحَلشيعتنا َإلىأما
 .( )( لتطيبَوالدتهمَوالَتخبثَ؛وقتَظهورَأمرنا
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نهَيكونَألمَيكنَالصوتَالذيَقلناهَلكمََإنأرئيتَ) :ضريس إىل Xجعفر  أبوقال 
َصانع َأنت َ :Xفقال  .أمرك إىلانتهي واهلل  :فقال ضريس ؟ ما َالتسليم َواهلل َوإالهو

 .( )( حلقه إىلبيده  وأومأ .فالذبح

عن حممد  ،عن عاصم ،عن علي بن حممد احلناط ،عن حممد بن علي ،عن حممد بن احلسني
فرد  فهدراإذ وقع عليه زوج ورشان  كنت عنده يوما  ) :قال ،Xعن أيب جعفر  ،بن مسلم

فلما صارا على احلايط هدد الذكر على األنثى ساعة مث  ،عليهما أبو جعفر كالمها ساعة مث هنضا
خلقهَاهللَمنَطيرََيءكلَشََ،ياَبنَمسلم :فقال ؟ ما حال الطري ،جعلت فداك :فقلت ،هنضا

 .( )( منَابنَآدمسمعَلناَوأطوعَأفيهَروحَهوََيءأوَبهيمةَأوَش

 :فقال ،عن تكبرية االفتتاح Xسئلت أبا احلسن الرضا ) :قال ،ففي خرب احلسن بن راشد
َيكبرَََالنبيََإنَّ :فقال .كان يكرب واحدة جيهر هبا  النيب  روى أن   :قلت .سبع كان

 .( )( واحدةَيجهرَفيهاَويسرَستاَ 

فلم جعل التكبري يف االستفتاح سبع : قال فإن... ): Xعن الفضل بن شاذان، عن الرضا 
:َإنماَجعلَذلكَألنَالتكبيرَفيَالصلةَاألولىَالتيَهيَاألصلَسبعَتكبيرات: قيل مرات ؟

َكبرَ أولَالصلةَسبعََاإلنسانتكبيرةَاالستفتاح،َوتكبيرةَالركوع،َوتكبيرتينَللسجود،َفإذا
َكله،َفإنَسهاَفيَش منهاَوتركهاَلمَيدخلَعليهاَنقصَفيََيءتكبيراتَفقدَأحرزَالتكبير

 .( )( صلته

قولَالرجلَتباركَاسمكََ،شيئانَيفسدَالناسَبهماَصلتهم): قال ،Xعن أيب جعفر 
َهوَشَ،والَإلهَغيركَ،وتعالىَجدك َالجنَبجهالةَفحكىَاهللَعنهمَيءوإنما وقولهََ،قالته

 .( )( السلمَعليناَوعلىَعبادَاهللَالصالحين
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َالحكومة): يف خرب سليمان بن خالد Xوعن الصادق  ََهيََفإنََّ،اتقوا الحكومةَإنما
 .( )( لإلمامَالعالمَبالقضاءَالعادلَفيَالمسلمينَكنبيَأوَوصيَنبي

 عبد اهلل أيب إىلباملدينة وقد كان باملدينة وقد محل  مسمعا   رأيت: )قال ،عن عمر بن يزيد
X  قال أن إىل.. عبد اهلل  أبوتلك السنة مال فرده :َ َوأحللناكقدَطيبناهَلكََ،سيارَأبايا

ََ،منه َفيََإليكفضم َمنََأيديمالكَوكلَما َمحللونَحتىَيقومََاألرضشيعتنا َفيه فهم
 .( ) (قائمنا

* * * 

 املسيحية األدلة
هم  األنبياء إن   :حممد آليقول مياين  ، واألوصياء األنبياءللرسل من  اإلرسال عةيبطعن 
 :Xبقوله  ،يف كتاب النبوة اخلامتة إليه أشاروهذا ما  ،منهم هلداية الناس يرسلون رسال   أيضا  
يعمل  Xألن  عيسى  ؛رسال  منه إىل أنطاكية، وهم أيضا  رسل من اهلل Xلقد أرسل عيسى )

 .﴾ال َيْسب ُقونَُه ب اْلَقْول  َوُهْم ب َأْمر ه  يـَْعَمُلونَ ﴿ بأمر اهلل سبحانه وتعاىل،

ب ﴿َواضر  : ذُك َر يف القرآن يف سورة يس، قال تعاىل Xوهذا اإلرسال من رسول اهلل عيسى 
ْرَسُلوَن 

ُ
بُومُهَا فـََعزَّْزنَا ب ثَال ٍث  #هَلُم مََّثال  َأصَحاَب الَقْريَة  إْذ َجآَءَها امل ُم اثـْنَـنْي  َفَكذَّ إ ْذ أَْرَسْلَنا إ لَْيه 

 .﴾ُلونَ فـََقاُلوا إ نَّا إ لَْيُكْم ُمْرسَ 

ل "أرسلنا": فاهلل يقول رس 
ُ
هي  X، فأصبحت الرسالة من عيسى Xعيسى ، مع أن  امل

 ."طلعة اهلل يف ساعري"، فهو مثَّل اهلل يف اخللق Xرسالة من اهلل سبحانه وتعاىل؛ ألن  عيسى 

                                                           

 .0 – 2ص 3 ج: الفاضل الهندي -( ج. ط )كشف اللثام  - 
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ل البد أن يكون  رس 
ُ
ويبقى أمر البد من معرفته يف قضية اإلرسال من الُرُسل، وهو كون امل

لني من املُرَسلني من اهلل سبحانه وتعاىل البد أن يكونوا  ،مبقام الالهوت للُمرَسل ولذا فإن  املُرس 
 .( )( مبقام اهلل يف اخللق

وأما اآلن فأنا ماضي للذي أرسلين وليس أحد منكم يسألين أين متضي ولكن » :ال يسوعق
انه خري لكم أن انطلق ألنه إن مل ألين قلت لكم هذا قد مأل احلزن قلوبكم لكن أقول لكم احلق 

 .( ) «...انطلق ال يأتيكم املعزي ولكن إن ذهبت أُرسله إليكم

 7 . وحده أيب إالحد وال مالئكة السموات أذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم هبما  وأما»
اليت  األيامكما كانوا يف   ألنه    .اإلنسانجميء ابن  أيضا  نوح كذلك يكون  أياموكما كانت 
مل  6 اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك  إىلويشربون ويتزوجون ويزو جون  يأكلونقبل الطوفان 

حينئذ  1 . اإلنسانجميء ابن  أيضا  كذلك يكون  .يعلموا حىت جاء الطوفان واخذ اجلميع
تؤخذ  .اثنتان تطحنان على الرحى   . يؤخذ الواحد ويرتك اآلخر .يكون اثنان يف احلقل

 .... األخرىالواحدة وترتك 

. واليه نأيت وعنده نصنع منزال   أيبحد حيفظ كالمي وحيبه أ أحبين إنيسوع وقال له  أجاب
 .أرسلينوالكالم الذي تسمعونه ليس يل بل لآلب الذي  .الذي ال حيبين ال حيفظ كالمي

بامسي فهو يعل مكم  املعزي الروح القدس الذي سريسله اآلب  وأما. عندكم وأناهبذا كلمتكم 
 . كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم

نتم أيضا  مستعدين ألنه يف ساعة ال تظنون يأيت ابن اإلنسان ألذلك كونوا  Xقال يسوع 
أي )فمن هو العبد األمني احلكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام  (أي يسوع)

 .( ) «يف حينه طويب لذلك العبد الذي إذا جاء سيده جيده يفعل هكذا (العلم واملعرفة واحلكمة
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فمن هذا املعزي الذي ! فمن هو هذا العبد األمني احلكيم إال أن يكون رسول من يسوع ؟
 !؟ برسوله أمبنفسه  (يسوع)ابن اإلنسان  جميءيرسل ؟ هل 

رجسة اخلراب اليت فمىت نظرمت (   ) ..........وسوف تسمعون حبروب وأخبار حروب »
ولكن ألجل املختارين تقصر تلك (   ....... )قال عنها دانيال النيب قائمة يف املكان املقدس 

ألنه كما إن الربق خيرج من املشارق ويظهر إىل املغارب هكذا يكون أيضا  جميء ابن ... األيام 
 .( ) «....وللوقت بعد ضيق تلك األيام تظلم الشمس والقمر ال يعطي ضوءه اإلنسان

إن يل أمور كثرية أيضا  ألقول لكم ولكن ال تستطيعون أن حتملوا اآلن » :Xقال يسوع 
وأما مىت جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما 

 .( ) «يسمع يتكلم به وخيربكم بأمور كثرية ذلك ميجد ين ألنه يأخذ مما يل وخيربكم

علماء اليهود هم من  أن   إال ،يريد صلب عيسى رؤيا فكان احلاكم ال رأتبيالطس  ةزوج
 .هصلبعلى  أصر

وأعطيت أن   . لنفرح ونتهلل ونعطه اجملد ألن عرس اخلروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها»
وقال يل اكتب طوىب للمدعوين إىل عشاء  6ألن البز هو تربرات القديسني  هبيا   نقيا   تلبس بزا  

 .وقال هذه هي أقوال اهلل الصادقة. عرس اخلروف

وبالعدل حيكم  وصادقا   مث رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض واجلالس عليه يدعى أمينا  
ليس أحد يعرفه إال  وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثرية وله اسم مكتوب   . وحيارب

وهذا الذي يركب الفرس  .( ) «وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى امسه كلمة اهلل   . هو
 .يف هذه الرؤيا هو املهدي األول اليماين

اشهدوا مبا تسمعون وترون يف ملكوت السماوات عرفوا الناس باحلق، وادعوا الناس إىل »
احلق، وادعوا اجلميع إىل املائدة اليت نزلت من السماء، فرمبا لن حيضر إليها من يظهرون إهنم 
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أنا يطيلون الصالة والدعاء، بل حيضر إليها الزناة وشاربو اخلمر واخلاطئون فيتوبوا إىل اهلل، هلذا 
طوىب ملن ال يعثر . طوىب هلم إن تابوا وحضروا إىل مائدة عرس اخلروف بُعثت، إلصالح هؤالء

 .( ) «يب

أنا هو األلف والياء . مث قال يل قد مت 6. ةينوأموقال يل اكتب فإن هذه األقوال صادقة »
 يءكل ش  من يغلب يرث 7. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء احليوة جمانا  . البداية والنهاية
 .( ) «...وهو يكون يل ابنا   وأكون له إهلا  

 :هذا النص اإلجنيلويف رؤيا يوحنا الالهويت املوجودة يف 

يف السماء، وإذا الصوت األول الذي مسعته خياطبين كأنه  مفتوحا   رأيت بعد ذلك بابا    »
فاختطفين الروح   ". اصعد إىل ههنا، فسأريك ما ال بد من حدوثه بعد ذلك: "بوق، يقول

واجلالس على العرش   وإذا بعرش قد نصب يف السماء، وعلى العرش قد جلس واحد، . لوقته
وحول   لعرش هالة منظرها أشبه بالزمرد، منظره أشبه حبجر اليشب والياقوت األمحر، وحول ا

وعلى  بيضا   يلبسون ثيابا   ، وعلى العروش جلس أربعة وعشرون شيخا  العرش أربعة وعشرون عرشا  
أمام اجلالس على العرش،  جيثو األربعة والعشرون شيخا   .........رؤوسهم أكاليل من ذهب 

الذين جيلسون حول العرش  وعشرون شيخا  فاألربعة . ( ) «......ويسجدون للحي أبد الدهور، 
 .هم األئمة واملهديون 

، واألئمة  وهبذا حيصل اجلمع بني ما ورد يف اإلجنيل وما ورد يف حديث رسول اهلل 
 .بل والقرآن أيضا  

* * * 
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