
א א א F٤٢EאXLא
  
  
  
  
  

א א
א

א א א א
  
  
  
  
  

א א
  
  
  
  

مزيدة ومنقحة



  
  
  
  

  
  لثةثاالطبعة ال

  م ٢٠١١  -  هـ١٤٣٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ميكنكم الدخول إىل املوقع التايل اليما�يملعرفة املزيد حول موضوع 
ww.almahdyoon.orgw  

  
  
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



  
  
  
  

   بن حممد الصادقجعفر  اإلمامعن 
  …يكون فرتة ال يعرف املسلمون فيها إمامهم 

   )لكم اآلخر إذا كان ذلك فتمسكوا باألمر األول حتى يبني( :Xقال 
  ١٦١ص  :غيبة النعماين

  
  
  

  :X اإلمام الصادق قَالَ
الْقَوْلُ مِنِّي فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَوْلُ  فَلْيَقُلِكُلَّهُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْإِميَانَ (

  آلِ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَسَرُّوا
  )فِيمَا لَمْ يَبْلُغْنِيوَ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُمْ مَا أَعْلَنُوا وَ وَ

  ٣٩١ص ١ج  :الكايف
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  إىل أمري املؤمنني ويعسوب الدين
  إىل املظلوم من شيعته قبل املنكرين

  إىل ميا�ي الرسول األمني
  إىل مكلم موسى  من جا�بِ الطُّورِ الْأَيمنِ

أَن يا مُوسى إِ�ِّي أَ�َا اللَّهُ  فَلَمَّا أَتَاها �ُودي من شاطئِ الْواد الْأَيمنِ في الْبُقْعة الْمُباركَة من الشَّجرة﴿
  ﴾ربُّ الْعالَمني

  إىل الباطن… إىل الظاهر … إىل اآلخر … إىل األول 
  إىل والد خلفاء اجلبار…إىل والد األطهار … إىل والد األبرار 

  إىل قسيم اجلنة والنار… إىل �فس املصطفى املختار 
  .ولني واآلخرينيف األ  X  بن أبي طالب يإىل سيدي وموالي عل

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  



  

  .خللق حممد وآله الطيبني الطاهرينشرف اأاحلمد هللا رب العاملني والصالة على 
  …أما بعد 

ومن أجله بعث اهللا تعاىل  ٬،املخاض الذي ينتهي إليه اخللق X املهديتعترب قضية اإلمام 
  .حكامنزل الكتب وشرع األأوالرسل واألنبياء 

ه>و/ الNذ0ي أَر+س/لَ ر/س>ولَه> بِالْه>د/ى و/د0ينِ الْح/قِّ ل0ي>ظْهِر/ه> ع/لَى الدِّينِ كُل2ه0 و/لَو+ ﴿ :قال تعاىل
  .)١(﴾كَرِه/ الْم>ش+رِكُونَ
٬، وال يتحقق ذلك إال يف دولة )٢(﴾و/م/ا خ/لَقْت> الْجِنَّ و/الْأ0ن+س/ إِلNا ل0ي/ع+ب>د>ون0﴿ :وقال تعاىل

  .واح العاملني لتراب مقدمه الفداءإلهلي بقيادة صاحب الزمان روحي وأرالعدل ا
وكل من يؤمن بذلك يتمىن أن يكون من املسامهني يف ذلك اليوم املوعود لكي يفوز بعاجل 

  .الدنيا وآجل اآلخرة٬، ولكن أىب اهللا تعاىل للدنيا إال أن تكون دار بالء وامتحان
و/لَقَد+ فَت/نَّا الNذ0ين/  #ي>ت+ر/كُوا أَنْ ي/قُولُوا آم/نَّا و/ه>م+ ال ي>فْت/ن>ونَ  أَح/ِسب/ النَّاس> أَنْ﴿ :قال تعاىل

٬، فال بد من الغربلة والتمحيص )٣(﴾م0ن+ قَب+ل0هِم+ فَلَي/ع+لَم/نَّ اللNه> الNذ0ين/ ص/د/قُوا و/لَي/ع+لَم/نَّ الْكَاذ0بِني/
إال كالكحل يف العني أو امللح  X ام القائمقبل قيام القائم حىت ال يبقى من الذين يؤمنون بقي
  .والعترة الطاهرة ت عن الرسول يف الطعام كما أشارت إىل هذا املعىن مئات الروايا

هي مسألة املمهد الرئيسي اليماين املوعود  X ومن أهم املسائل اليت تسبق قيام القائم
 اجلنة أهلبني  فهو احلد الفاصل٬، إذن أهل الناربأن املتخلف عنه من  خرب عنه األئمة أالذي 
 X بن أيب طالب٬، كما أن علي قسيم اجلنة والنار يف عصر الظهورويصدق عليه  النار٬، وأهل

  .كذلك يف كل العصور
ولكن أكثر األحباث أما أن تكون خمتصرة  ٬،وقد خاض الكثري من العلماء يف هذا املوضوع
ال لتقصري  ٬،وحل الرموز بصورة صحيحة أو مبهمة مل يتمكن باحثوها من اجلمع بني الروايات

عيها منهم ولكن حكمة اهللا اقتضت أن تكون مسألة اليماين مبهمة حلني جميء أهلها لكي ال يدَّ
                                                            

  .٣٣ :التوبة -١
 .٥٦ :الذاريات -٢
  .٣ – ٢ :العنكبوت -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................  ١٠ 

  .عون ما ليس هلمل أحد من الذين يدَّك
وايات يف عشرات الر ح قضية اليماين بشكل رمزي ومبعثرطر د األئمة وقد تعمَّ

احبها ثالثا٬ً، لكي ال يعرفها إال ص٬، وولكي ال تدعى كذباً ثانياًإلخفائها عن األعداء أوال٬ً، 
  .اليت غابت عنا اآلن وغريها من األسباب

٬، وكل جزء يف مثالًوبعبارة أخرى تعترب قضية اليماين عبارة عن صورة مقسمة إىل مئة جزء 
٬، الكتب لتكتمل عنده الصورةمجع كل هذه األجزاء من بطون  إىلفيحتاج الباحث  ٬،كتاب

  .هليإشاق حيتاج إىل تأييد وتسديد وهذا أمر صعب و
وهذا الكتاب الذي بني يديك عزيزي القارئ هو للشيخ حيدر الزيادي وقد خاض يف هذا 

من  أيضاً واستطاع ٬،وقد متكن من حل الكثري من الرموز يف مسألة اليماين املوعود ٬،البحر العباب
وال ندعي انه حل كل  .طوال مئات السننياجلمع بني كثري من الروايات اليت ظلت مبهمة 

وأدق  أفضل٬، ولكنه برأيي القاصر انه غموض اال يشول التعارضات بصورة الرموز وحل ك
جلرأة العلمية والدقة وقد اعتمد الكاتب الكرمي ا .تب يف قضية اليماين املوعودوأوسع حبث كُ

٬، وال أُبالغ عليه ملسات التوفيق اإلهليادياً ب ٬،٬، فلذلك خرج حبثه هذا مكلالً بالنجاحواملوضوعية
من حل قضية اليماين % ٩٠عندما أقول من درس هذا الكتاب مبوضوعية وحيادية يصل إىل 

  .كثر معامل الصورة اليمانيةأعنده املوعود وتتضح 
  . ورولكن من مل جيعل اهللا له نوراً فماله من ن

  .واحلمد هللا وحده وحده وحده
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  ناظم العقيلي

  ق. هـ  ١٤٢٧ محرم الحرام١٨
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  .)١(﴾و/ن/ر/اه> قَرِيباً #م+ ي/ر/و+ن/ه> ب/ع0يداً إِنَّه>﴿
أخلده  ﴾إِنَّه>م+ ي/ر/و+ن/ه> ب/ع0يداً﴿ :مما ال خالف فيه إال من معاند مكابر مشمول بقوله تعاىل

 ٬،٬، إننا ويف هذه األيام العصيبة نعيش فترة الظهور املقدس لدولة العدل اإلهليهواه إىل اجلحيم
٬، ففي دولة والصاحلني من أهل الدنيا واآلخرةواملرسلني واألولياء وذلك قرة عني كل األنبياء 

وتتحقق األهداف السامية اليت كلفهم اهللا  ٬،العدل اإلهلي تطبق شرائع األنبياء اليت جاءوا ا
ووضع  ٬،جل إقامتها وإقامة العدلأوشردوا وقتلوا والقوا ما القوا من  .بتطبيقها على هذه األرض
و/إِذْ قَالَ ر/بُّك/ ل0لْم/الئ0كَة0 إِنِّي ج/اع0لٌ ف0ي ﴿ ٬،رار حاكمية اهللا يف أرضهالشيء يف موضعه وإق

  .)٢(﴾الْأَر+ضِ خ/ل0يفَةً
ي/ا د/او>د> إِنَّا ج/ع/لْن/اك/ خ/ل0يفَةً ف0ي الْأَر+ضِ فَاح+كُم+ ب/ي+ن/ النَّاسِ بِالْح/قِّ و/ال ت/تَّبِعِ ﴿ :8 وقال

اللNه0 إِنN الNذ0ين/ ي/ض0ل~ونَ ع/ن+ س/بِيلِ اللNه0 لَه>م+ ع/ذَاب} ش/د0يد} بِم/ا ن/س>وا الْه/و/ى فَي>ض0لNك/ ع/ن+ س/بِيلِ 
  .)٣(﴾ي/و+م/ الْح0س/ابِ

قُلِ اللNه>مَّ م/ال0ك/ الْم>لْك0 ت>ؤ+ت0ي الْم>لْك/ م/ن+ ت/ش/اُء و/ت/ن+زِع> الْم>لْك/ م0مَّن+ ت/ش/اُء ﴿ :8وقال 
  .)٤(﴾م/ن+ ت/ش/اُء بِي/د0ك/ الْخ/ي+ر> إِنَّك/ ع/لَى كُل2 ش/ي+ٍء قَد0ير} و/ت>ع0زُّ م/ن+ ت/ش/اُء و/ت>ذ0ل~

اً من مرتقب )دولة العدل اإلهلي(خليفة اهللا يف أرضه ليقيم مثل هذه الدولة  ظهوروكون 
٬، فكل أهل ديانة يعتقدون إن حاكم اهللا قر انه أمر البد منهقبل مجيع الديانات اإلهلية٬، والكل ي¹

  . كر يف كتبهم التارخيية والسماويةعلى ما ذُ اً األرض هو منهم بناءوخليفته يف
ولكن ال ميكن  ٬،وكما هو معروف أن الكتب السماوية املوجودة اآلن ال ختلوا من حتريف

إمجاالً وخيتلف  الكلتوجيه ادعاء اجلميع إىل طرح يشمل  بل ميكن ٬،كل ديانة هلأ ادعاء¾ميش 
الختالف يف نصها جودة يف هذه الكتب معظمها من اهللا فال يكون اكون العبارات املو ٬،تفصيالً

  .ولكن يف مصداقها
                                                            

 .٧ – ٦: المعارج -١
  .٣٠:البقرة -٢
 .٢٦ :ّص -٣
  .٢٦ :عمران لآ -٤



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................  ١٢ 

يف آخر الزمان وهلم قبله  ويعتقدون بظهوره ٬،X ن اليهود ينتظرون نيب اهللا إيلياإف
  .عالمات

  .يعتقدون بظهوره وهلم قبله عالماتو ٬، Xب الديانة املسيحية ينتظرون عيسىوأصحا
وهلم قبله ٬، X اإلمام املهديبظهور  مذاهبهم فهم يعتقدون واملسلمني ورغم اختالف

  .عالمات
لبداء فتتغري أو ال وتنقسم هذه العالمات إىل عالمات غري حتمية أي ميكن أن حيصل ا ا

مات إذا حتققت دلت على قرب ٬، بل هي عالX ٬، فال يشترط حتققها قبل اإلمامتكون إطالقاً
  .عدهن مل تتحقق مل تدل على ب¹إو ٬،الفرج

٬،  العدل اإلهلي كما ورد عن األئمة وعالمات حتمية أي هي ركيزة أساسية لقيام دولة
اليماين والسفياين : مخس عالمات حمتومات X لقائمقبل قيام ا(: X فعن الصادق

  .)١()والصيحة وقتل النفس الزكية واخلسف بالبيداء
وهو اليماين الذي  ٬،ةوموضوع البحث هو الركن الرئيسي من بني هذه العالمات اخلمس

وامللتوي عليه من أهل  ٬،ويف رواية خليفة اهللا املهدي ٬،نه هو خليفة املهديأدلت الروايات على 
وهذا التأكيد على اإلتÂباع مل يرد على  .إتباعهوما إىل ذلك من الروايات اليت تؤكد على  ٬،النار

يه واتÂبعه فقد اتÂبع إمام فمن عرف شخص اليماين واستدل عل ٬،أي شخصية قبل اإلمام إطالقاً
  .)٢(﴾إِلNا أَص+ح/اب/ الْي/م0نيِ #ن/فْسٍ بِم/ا كَس/ب/ت+ ر/ه0ين/ةٌ كُلÃ ﴿زمانه 

ة للباحث ما يكفي ملعرفة هذه الشخصي  وقد ورد من الروايات عن أهل بيت العصمة
ذلك حلكمة و .ملا لبث إال يسرياً حىت ينكشف أمره ٬، فلو ادعاها كاذباملنصف يف حالة االدعاء

يريدون أن يبينوا كل  أÄم٬، فلو تأملنا يف كالمهم نرى ليمانية والربانية يف كل أقواهلمآل حممد ا
  .ن يقولوا كل شيء خشية من أعداءهمويف نفس الوقت ال يريدون أ ٬،شيء ألوليائهم

وليس  ٬،يف الظاهر اًلوجد تعارض ٬،فلو نظر طالب احلق الباحث عن إمام زمانه يف الروايات
وحنيل القارئ يف هذا اخلصوص إىل كتاب أيقاظ النائم الستقبال  ٬،بتعارض يف حقيقة األمر

وكتاب املهدي واملهديني يف القرآن  ٬،وكتاب الرد احلاسم على منكري ذرية القائم ٬،القائم
  .والسنة

                                                            
  .١١٩ص ٢ج :إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -١
 .٣٩ – ٣٨ :لمدثرا -٢



  ١٣ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

كوÄم القرآن الناطق وسبل النجاة من  وعلى القارئ التركيز على كالم آل حممد 
فت فيكم إين قد خلّ ٬،أيها الناس( :لذلك قال رسول اهللا  ٬،ب اخلروج من الفنتوبا ٬،احلرية

إن اللطيف اخلبري أخربين أ�ما كتاب اهللا وأهل بييت أال و ٬،تم به لن تضلوا بعديما إن متسك
  .)١()احلوض لن يفترقا حىت يردا علي�

كل ما خالف و ٬،ومن هذا الكالم نفهم إن كل طريق غري طريق آل حممد تشوبه الظلمة
فمن خالفهم ورد  ٬،فهم نواة القرآن وهم والقرآن طريق واحد .فهو الضالل بعينه كالمهم 

  .ومن أطاعهم وقبل كالمهم فقد أطاع اهللا ٬،كالمهم خالف اهللا
عندما طلب ما  ويف حلظات وداعه  ٬،هؤه وأوصياؤبأÄم خلفا اهللا  وقد صرح رسول

 ٬،ن املرء إذا حضرته الوفاة يوصي بأهم متعلقاتهأملعروف وا ٬،يكتب به ألمته األمان من الضالل
 .إن الرجل يهجر :وقال عمر بن اخلطاب٬، ولكن اعترض جناة أمته من الضالل كان مهه و

٬، مث بعدها انفرد املصطفى بأخيه ووزيره وميينه وابن عمه وهارونه للجميعواحلادثة معروفة 
وهو حتديد خلفاء  ٬،تاج إليه األمة من بعدهوأوصاه بأهم ما حت Xووصيه علي بن أيب طالب 

لئال تتبع األمة من يسري ا إىل هاوية  ٬،اهللا يف األرض وحجج اهللا على أهل كل زمان بزماÄم
و/إِذْ قَالَ ر/بُّك/ ل0لْم/الئ0كَة0 إِنِّي ج/اع0لٌ ف0ي ﴿ ٬،وكي تتبع األمة من حاج اهللا به مالئكته ٬،اجلحيم

ا أَت/ج+ع/لُ ف0يه/ا م/ن+ ي>فِْسد> ف0يه/ا و/ي/س+ف0ك> الدِّم/اَء و/ن/ح+ن> ن>س/بِّح> بِح/م+د0ك/ و/ن>قَدِّس> الْأَر+ضِ خ/ل0يفَةً قَالُو
  .)٢(﴾لَك/ قَالَ إِنِّي أَع+لَم> م/ا ال ت/ع+لَم>ونَ

 ٬،ويوصي كل خليفة بالذي يليه ٬،له يف أرضه ونصبهم بوحيه خلفاًءفبعث اهللا تعاىل األنبياء 
وملا  ٬،)٣( الفشل يف انتظار خلفاء اهللا إال القلة القليلة من األولياء والصاحلني فكانت سرية األمم

٬،  ثنا عشرهللا من بعده األئمة املعصومني االكان خليفة ا ختم اهللا تعاىل النبوة مبحمد 
وهم الذين تقام على أيديهم دولة العدل اإلهلي من بعد ٬، عشر  اثنومن بعدهم املهديني اال

  .Xأبيهم 
هديني من فذكر األئمة يف وصيته بأمسائهم وذكر أول امل قد أوصى م رسول اهللا و

 .٬، أما ذكره باإلشارة إليه فقد م¹لئ الكتب دون أن يلتفت إليه أحدبعدهم بامسه بلفظ صريح
 وهو أحد العالمات احلتمية اليت البد من حتققها قبل ظهور اإلمام X ومنها شخصية اليماين

                                                            
  .٧٠ص ١ج :االحتجاج -١
  .٣٠: البقرة -٢
  .Xراجع آتاب فشل المنتظرين من إصدارات أنصار اإلمام المهدي -٣
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X،وكون التمسك ا هو التمسك  ٬،اليماين أهم شخصية قبل ظهور اإلماموكون شخصية  ٬
ا وغريهم يبتلون به كم X وأصحاب القائم. X ألنه املمهد الرئيسي قبله X باإلمام

  .ابتلى اهللا أصحاب طالوت بالنهر
إِنN ﴿ :تلوا بالنهر الذي قال اهللا تعاىلإن أصحاب طالوت اب(: قال ٬،X عبد اهللا عن أيب

 وإن أصحاب القائم ٬،﴾م>ب+ت/ل0يكُم+ بِن/ه/رٍ فَم/ن+ ش/رِب/ م0ن+ه> فَلَي+س/ م0نِّي و/م/ن+ لَم+ ي/طْع/م+ه> فَإِنَّه> م0نِّي اللNه/
X ١()يبتلون مبثل ذلك(.  

يماين الركن ال( :الذي كما ورد عنهم  وهذا النهر من اجلنة يف باب آل حممد 
  .)٢( )جلنة تلقى فيه أعمال العباد٬، وفيه �ر من ابابنا الذي يدخل منه اجلنة

٬، مستعيناً باهللا وتسديده سبحانه ريب يف هذا املوضوع ما مكنينلذلك قمت بكتابة ومجع 
٬، X د احلسن وصي ورسول اإلمام املهديمحأومستفيداً من توضيح بعض األمور من السيد 

ملؤمنني إلظهار احلق ألهل خواين من ااوأسال اهللا تعاىل التوفيق لبيان ما فيه من مالبسات خلدمة 
  .احلق ولو كره احلاقدون الغاصبون احلاسدون آلل حممد

اصيب حقوقهم من األولني واآلخرين٬، واحلمد هللا وأسال اهللا أن يلعن أعداء آل حممد وغ
  .رب العاملني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .٣١٦ص :الغيبة للنعماني -١
  .٣١٤ص ٣ج :جامع السعادات -٢

  الشيخ
  حيدر الزيادي

  ق. هـ   ١٤٢٦ ذي الحجة ٩



א
أمر  إن٬، حيث اًاحاً ومساءعشرية انتظار الفرج صب اوابت مذهب الشيعة اإلمامية االثنمن ث

ال يظهر  Xن اإلمام املهدي إفمن قال  ٬،ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىل ٬،)فجأة(الظهور بغتة 
٬، فقد شارك اهللا يف قضائه ومل يؤمن بعقيدة أهل البيت حىت تتم العالمات كلها وحىت وحىت

  :احلقيقية وهذا واضح من قوهلم  

وأرضى ما يكون  8أقرب ما يكون العباد من اهللا (: أنه قال X يب عبد اهللاعن أ  •
٬، وهم يف ذلك يعلمون أنه مل فلم يظهر هلم ومل يعلموا مبكانه 8،٬هم إذا افتقدوا حجة اهللا عن

ومساء٬، وإن أشد ما يكون  فعندها فتوقعوا الفرج صباحاً) عنهم وبيناته(تبطل حجج اهللا 
٬، وقد علم أن أولياءه ال  فلم يظهر هلما افتقدوا حجة اهللاغضب اهللا تعاىل على أعدائه إذ

٬، وال يكون ذلك إال على ب عنهم حجته طرفة عنيابون ملا غيَّعلم أ�م يرت ٬، ولورتابوني
   .)١( )رأس شرار الناس

 من مات منتظراً( :يقول Xمسعت الصادق جعفر بن حممد : قال املفضل بن عمر  •
بل كان كالضارب بني يدي رسول اهللا  ٬، الكان كمن كان مع القائم يف فسطاطه األمرهلذا 
  . )٢() بالسيف 

من آل حممد  اماًال ترى فيه إم إذا أصبحت وأمسيت يوماً( :Xقال أبو عبد اهللا   •
 تواىل وانتظر الفرج صباحا٬ً، ووال من كنت فأحبب من كنت حتب٬، وأبغض من كنت تبغض

  .)٣() ومساء
ج املوعود من اهللا سبحانه للفر فأكثر أكثرعلى القرب  داللةوعالمات الظهور ما هي إال 

  . وتعاىل
  :ونبدأ حبديثن طويلني فيهما ذكر جممل ألغلب عالمات آخر الزمان

إي والذي نفسي بيده يا سلمان إن عندها يليهم أمراء ... ( :عن رسول اهللا  •
ل إن هذا لكائن يا رسو: وسارع سلمان قائالً .ء ظلمة وأمناء خونةجورة ووزراء فسقة وعرفا

                                                            
 .٣٣٧ص :آمال الدين وتمام النعمة -١
 .٣٣٨ص :ةآمال الدين وتمام النعم -٢
 .  ١٥٨ص :آتاب الغيبة للنعماني -٣
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واملعروف  إي والذي نفسي بيده يا سلمان إن عندها يكون املنكر معروفاً: فقال  ؟ اهللا
إن هذا : قال سلمان .كذب الصادقصدق الكاذب وي>ألمني وي>ويؤمتن اخلائن وخيون ا ٬،منكراً

٬، والذي نفسي بيده يا سلمان فعندها إمارة النساء إي: فأجابه  ؟ ل اهللالكائن يا رسو
 يء٬، والفوالزكاة مغرما٬ً، ًويكون الكذب ظرفا٬، وقعود الصبيان على املنابر ٬،ماءومشاورة اإل

إن  :وانربى سلمان قائالً. ٬، ويطلع الكوكب املذنب٬، ويرب صديقهوجيفو الرجل والديه٬، مغنماً
والذي نفسي بيده يا سلمان وعندها تشارك املرأة  إي: فقال  ؟ هذا لكائن يا رسول اهللا

٬، وحيتقر الرجل املعسر٬، فعندها ويغيظ الكرام غيظاً ون املطر قيظا٬ً، ويكزوجها يف التجارة
 .هللا فال ترى إال ذاما٬ً، ٬، وقال هذا مل أربح شيئاًتقارب األسواق٬، إذ قال هذا مل أبع شيئاً

إن هذا لكائن والذي نفسي :  قال النيب ؟ إن هذا لكائن يا رسول اهللا :وسارع سلمان قائالً
عندها يليهم أقوام إن تكلموا قتلوهم٬، وإن سكتوا استباحوهم ليستأثروا ف ٬، يا سلمانبيده

فال تراهم إال وجلني٬،  بفيئهم٬، وليطؤون حرمتهم٬، وليسفكن دماءهم٬، وليملؤن قلو¹م رعباً
أي والذي نفسي :  النيب فقال ؟ إن هذا لكائن: سلمانفقال . ٬، مرهوبنيخائفني مرعوبني

من املغرب يلون أميت٬، فالويل  يءمن املشرق٬، وش يءش إن عندها يؤتى لمان٬، يا سبيده
 يتجاوزون ٬، وال٬، وال يوقرون كبرياًلضعفاء أميت منهم٬، والويل هلم من اهللا٬، ال يرمحون صغرياً

: سلمانفقال  .٬، أخبارهم خفاء٬، جثثهم جثث اآلدميني٬، وقلو¹م قلوب الشياطنييءعن مس
أي والذي نفسي بيده٬، يا سلمان٬، وعندها  : النيب فقال ؟ إن هذا لكائن يا رسول اهللا

٬، ويغار على الغلمان كما يغار على اجلارية يف بيت يكتفي الرجال بالرجال٬، والنساء بالنساء
٬، والنساء بالرجال٬، ويركنب ذوات الفروج السروج فعليهن وتشبه الرجال بالنساء٬، اأهله

ي والذي إ:  النيبفقال  ؟ إن هذا لكائن يا رسول اهللا: سلمانفقال  .من أميت لعنة اهللا
الكنائس٬، وحتلى تزخرف املساجد كما تزخرف البيع و٬، يا سلمان إن عندها نفسي بيده

: سلمانفقال  .املصاحف وتطول املنارات٬، وتكثر الصفوف بقلوب متباغضة٬، وألسن خمتلفة
أميت حتلى ذكور  ٬، وعندهاي والذي نفسي بيده يا سلمانإ:  النيبفقال ؟  إن هذا لكائن

إن هذا : سلمانفقال . بالذهب٬، ويلبسون احلرير والديباج ويتخذون جلود النمور صفاقاً
الربا ويتعاملون بالغيبة  ي والذي نفسي بيده يا سلمان وعندها يظهرإ:  النيب قال ؟لكائن

ي والذي إ:  النيبفقال  ؟ هذا لكائن :سلمانفقال . والرشا٬، ويوضع الدين وترفع الدنيا
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فقال  . يقام هللا حد ولن يضر اهللا شيئاًعندها يكثر الطالق فال٬، وده يا سلماننفسي بي
ي والذي نفسي بيده يا سلمان وعندها تظهر إ:  النيبقال  ؟ إن هذا لكائن :سلمان

ي إ:  النيبفقال  ؟ إن هذا لكائن: سلمان فقال .٬، ويليهم أشرار أميتنات واملعازفالقي
أوسطها للتجارة٬، زهة وحيج ـعندها حيج أغنياء أميت للن٬، ووالذي نفسي بيده يا سلمان

٬، فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغري اهللا ويتخذونه وحيج فقراؤهم للرياء والسمعة
مزامري٬، ويكون أقوام يتفقهون لغري اهللا٬، ويكثر أوالد الزنا٬، ويتغنون بالقرآن ويتهافتون 

يا سلمان ذاك إذا ي والذي نفسي بيده إ:  النيب فقال ؟ إن هذا لكائن: سلمانقال  .بالدنيا
انتهكت احملارم٬، واكتسبت املآمث٬، وسلط األشرار على األخيار٬، ويفشوا الكذب٬، وتظهر 

٬، ويستحسنون وان املطرأون يف اللباس٬، وميطرون يف غري ٬، ويتناهاللجاجة٬، وتفشوا الفاقة
نكر حىت يكون املؤمن يف ذلك الكوبه واملعازف وينكرون األمر باملعروف والنهي عن امل

٬، فأولئك يدعون يف ملك راؤهم وعبادهم فيم بينهم التالومالزمان أذل من االم/ة ويظهر ق
ي والذي إ:  النيبفقال  ؟ هذا لكائن إن: سلمانقال  !األرجاس واألجناس: السماوات

يما بني نفسي بيده يا سلمان فعندها ال خيشى الغىن إال الفقر حىت أن السائل ليسأل ف
ي إ:  النيب فقال ؟ إن هذا لكائن: سلمانفقال . ًيضع يف يده شيئا اجلمعتني ال يصيب أحداً

يضة يا رسول اهللا ما الروب: فقال سلمان ٬،والذي نفسي بيده يا سلمان عندها يتكلم الروبيضة
حىت ختور  فلم يلبثوا إال قليالً مل يكن يتكلم يتكلم يف أمر العامة من: فداك أيب وأمي٬، قال 

٬، مث ينكثون ما شاء اهللا فيمكثون األرض خورة فال يظن كل قوم إال أ�ا خارت يف ناحيتهم
 :مث أومأ بيده إىل األساطني٬، فقال ٬،وفضة ذهباً :قال .يف مكثهم فتلقى هلم األرض أفالذ كبدها

 .)١() فقد جاء أشراطها: هذا فيومئذ ال ينفع ذهب وال فضة٬، فهذا معىن قوله مثل
٬، اد املسلمني عن دينهمذا احلديث قد كشف عما حيدث يف آخر الزمان من ابتعوه

٬، ويف التحلل واالحنراف وفساد األخالق٬، وعندها تتحقق أشراط الساعة وإصابتهم بكثري من
  .  XأÄا كناية عن خروج اإلمام املنتظر . ٣٩٦    ٣٩٤زان يف تفسري القرآن صاملي

املهدي  هل للمأمول املنتظر Xدي الصادق سألت سي :قال ٬،عن املفضل بن عمر  •
X أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا٬، حاش هللا ( :؟ فقال قت يعلمه الناسؤن وقت مم

                                                            
 .٢٥٨ – ٢٥٤ص :باقر شريف القرشي -Xحياة اإلمام المهدي  ،١١١ص :اليقين للبرسي أنوارمشارق  -١
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ي/س+أَلُون/ك/ ع/نِ السَّاع/ة0 ﴿ :اليت قال اهللا تعاىل ألنه هو الساعة: ؟ قال يا سيدي ومل ذاك: قلت
   .)١() …﴾أَيَّانَ م>ر+س/اه/ا

ه٬، ورأيت اجلور فإذا رأيت احلق قد مات وذهب أهل… ( :قال Xوعن الصادق   •
ورأيت  ٬،٬، وأحدث ما ليس فيه ووجه على األهواءقد مشل البالد٬، ورأيت القرآن قد خلق

٬، ورأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل احلق٬، ورأيت الدين قد انكفأ كما ينكفئ اإلناء
٬، ٬، واكتفى الرجال بالرجالد ظهرورأيت الفسق ق الشر ظاهرا ال ينهى عنه ويعذر أصحابه

ذب٬، وال يرد عليه ورأيت املؤمن صامتا ال يقبل قوله٬، ورأيت الفاسق ال يك٬َ، والنساء بالنساء
ورأيت من ميتدح  ٬،كذبه وفريته٬، ورأيت الصغري يستحقر الكبري٬، ورأيت األرحام قد تقطعت

اء ٬، ورأيت النسي املرأةرأيت الغالم يعطى ما تعط٬، وبالفسق يضحك منه٬، وال يرد عليه قوله
اهللا فال ينهى ٬، ورأيت الثناء قد كثر٬، ورأيت الرجل ينفق املال يف غري طاعة يتزوجن بالنساء

٬، ورأيت اجلار مما يرى فيه املؤمن من االجتهاد ٬، ورأيت الناظر يتعوذ باهللاوال يؤخذ على يديه
يف األرض  ملا يرى ن٬، مرحاًملا يرى يف املؤم يؤذي جاره وليس له مانع٬، ورأيت الكافر فرحاً

٬، ورأيت اآلمر 8مع عليها من ال خياف اهللا ٬، ورأيت اخلمور تشرب عالنية٬، وجيتمن الفساد
٬، ورأيت أصحاب الكيان باملعروف ذليال٬، ورأيت الفاسق فيما ال حيب اهللا قويا حممودا

ت بيت ي٬، ورأوحيتقر من حيبهم٬، ورأيت سبيل اخلري منقطعا٬، وسبيل الشر مسلوكا حيقرون
ال يتمنون ٬، ورأيت الرجما ال يفعله: اهللا قد عطل٬، ويؤمر بتركه٬، ورأيت الرجل يقول

٬، ورأيت للرجال والنساء للنساء٬، ورأيت الرجل معيشته من دبره٬، ومعيشة املرأة من فرجها
٬، يت التأنيث يف ولد العباس قد ظهر٬، ورأيتخذن اÐالس كما يتخذها الرجالالنساء 
أعطوا الرجال األموال على وامتشطوا كما متتشط املرأة لزوجها٬، و ٬،اخلضاب وأظهروا

٬، وتغاير عليه الرجال وكان صاحب املال أعز من املؤمن٬، وكان فروجهم٬، وتنوفس يف الرجل
رأة تصانع زوجها على نكاح ٬، ورأيت امل٬، وكان الزنا متتدح به النساءالربا ظاهرا ال يغري

٬، ورأيت املؤمن يت من يساعد النساء على فسقهن ب٬، وخريثر الناس٬، ورأيت أكالرجال
٬، ورأيت الناس يعتدون بشاهد الزور ٬،الزنا قد ظهر٬، ورأيت البدع وحمزونا حمتقرا ذليال

٬، ورأيت الناس بالرأي٬، وعطل الكتاب وأحكامه٬، ورأيت احلالل حيرموورأيت احلرام حيلل٬، 

                                                            
 .١ص ٥٣ج :بحار األنوار -١
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٬، ورأيت يستطيع أن ينكر إال بقلبه ؤمن ال٬، ورأيت املة على اهللالليل ال يستحى به من اجلرأ
٬، ويباعدون أهل ٬، ورأيت الوالة يقربون أهل الكفر8ن املال ينفق يف سخط اهللا العظيم م

٬، ورأيت ذوات األرحام ٬، ورأيت الوالة يرتشون يف احلكم٬، ورأيت الوالية قبالة ملن زاداخلري
الرجل ويغاير على  ٬، ويكتفى ¹ن٬، ورأيت الرجل يقتل على التهمة وعلى الظنة٬،ينكحن

٬، ورأيت املرأة تقهر أيت الرجل يعري على إتيان النساء٬، ورالذكر فيبذل له نفسه وماله
 ٬،ورأيت الرجل يكري امرأته وجاريتهزوجها وتعمل ما ال يشتهي٬، وتنفق على زوجها٬، 

ورأيت ٬، كثرية على الزور8ان باهللا ٬، ورأيت األميويرضى بالدنئ من الطعام والشراب
٬، ورأيت الشراب يباع ظاهرا ليس له مانع٬، ورأيت النساء يبذلن أنفسهن قد ظهرالقمار 

٬، وال جيترئ أحد على ظهرت مير ¹ا ال مينعها أحد أحداًألهل الكفر٬، ورأيت املالهي قد 
ن الوالة ميتدح منعها٬، ورأيت الشريف يستذله الذي خياف سلطانه٬، ورأيت أقرب الناس م

ورأيت الزور من القول يتنافس ٬، حيبنا يزور٬، وال تقبل شهادته بشتمنا أهل البيت٬، ورأيت من
ـاس استماعهفيه ٬، ٬، وخف على الناس استماع الباطل٬، ورأيت القرآن قد ثقل على الن

٬، وعمل فيها باألهواء٬، تورأيت اجلار يكرم اجلار خوفا من لسانه٬، ورأيت احلدود قد عطل
أيت الشر ٬، ورالناس املفتري الكذب ق الناس عندورأيت املساجد قد زخرفت٬، ورأيت أصد

٬، ويبشر ¹ا الناس ٬، ورأيت الغيبة تستملحقد ظهر والسعي بالنميمة٬، ورأيت البغي قد فشا
٬، ورأيت طلب احلج واجلهاد لغري اهللا٬، ورأيت السلطان يذل للكافر املؤمن>٬، بعضهم بعضا

كيال وامليزان٬، ٬، ورأيت الرجل معيشته من خبس املورأيت اخلراب قد أديل من العمران
٬، ويشهر نفسه يطلب الرئاسة لغرض الدنياورأيت سفك الدماء يستخف ¹ا ورأيت الرجل 

٬، ورأيت الرجل ٬، ورأيت الصالة قد استخف ¹اخببث اللسان ليتقى٬، وتستند إليه األمور
ينشر من قربه ويؤذى وتباع أكفانه٬، عنده املال الكثري مل يزكه منذ ملكه٬، ورأيت امليت 

ا الناس فيه ٬، ال يهتم مبويصبح سكران ٬،اهلرج قد كثر٬، ورأيت الرجل ميسي نشوانورأيت 
رج إىل مصاله ٬، ورأيت الرجل خيورأيت البهائم تنكح٬، ورأيت البهائم تفرس بعضها بعضا

٬، وثقل ن ثيابه ورأيت قلوب الناس قد قست٬، ومجدت أعينهمم يءويرجع وليس عليه ش
٬، يت املصلي إمنا يصلي لرياه الناسيتنافس فيه٬، ورأ ٬،ورأيت السحت قد ظهرالذكر عليهم٬، 

٬، ورأيت ورأيت الفقيه يتفقه لغري الدين يطلب الدنيا والرئاسة٬، ورأيت الناس مع من غلب
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رمني يعمل فيهما مبا ال ٬، ورأيت احلاحلرام ميدح ويعظم ٬، وطالبطالب احلالل يذم ويعري
ورأيت املعازف ظاهرة يف  ٬،مل القبيح أحدحيول بينهم وبني ع ٬، ال مينعهم مانع والحيب اهللا
قوم إليه من احلق ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر في يء٬، ورأيت الرجل يتكلم بشاحلرمني

٬، ورأيت الناس ينظر بعضهم إىل بعض هذا عنك موضوع٬،: من ينصحه يف نفسه فيقول
رأيت امليت يهزأ ال يسلكه أحد٬، و ويقتدون بأهل الشر٬، ورأيت مسلك اخلري وطريقه خالياً

به فال يفزع له أحد٬، ورأيت كل عام حيدث فيه من البدعة والشر أكثر مما كان٬، ورأيت 
اخللق واÐالس ال يتابعون إال األغنياء ورأيت احملتاج يعطى على الضحك به ويرحم لغري 

ورأيت الناس يتسافدون كما  ٬،وجه اهللا٬، ورأيت اآليات يف السماء وال يفزع إليها أحد
ورأيت الرجل ينفق الكثري يف غري طاعة  ٬،من الناس ختوفاً سافد البهائم ال ينكر أحد منكراًتت

ورأيت العقوق قد ظهر واستخف بالوالدين وكانا من أسوأ  ٬،اهللا ومينع اليسري يف طاعة اهللا
ورأيت النساء وقد غلنب على امللك وغلنب  ٬،الناس حاال عند الولد ويفرح بأن يفترى عليهما

ورأيت ابن الرجل يفتري على أبيه ويدعو على  ٬،ل أمر ال يؤتى إال ما هلم فيه هوىعلى ك
ورأيت الرجل إذا مر به يوم ومل يكسب الذنب العظيم من فجور أو  ٬،والديه ويفرح مبوÕما

حيسب أن ذلك اليوم  حزيناً خبس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكر كئيباً
ورأيت أموال ذوي القرىب تقسم يف  ٬،يت السلطان حيتكر الطعامورأ ٬،عليه وضيعة من عمره

ورأيت اخلمر يتداوى ¹ا ويوصف للمريض ويستشفى  ٬،الزور ويتقامر ¹ا وتشرب ¹ا اخلمور
 ٬،ورأيت الناس قد استووا يف ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر وترك التدين به ¹،٬ا

ورأيت األذان باألجر  ٬،ورياح أهل احلق ال حترك ورأيت رياح املنافقني وأهل النفاق قائمة
والصالة باألجر ورأيت املساجد حمتشدة ممن ال خياف اهللا جمتمعون فيها للغيبة وأكل حلوم 

ورأيت السكران يصلي بالناس وهو ال يعقل وال  ٬،أهل احلق ويتواصفون فيها شراب املسكر
ورأيت من  ٬،اقب ويعذر بسكرهيشان بالسكر وإذا سكر أُكرم وأُتقي وخيف وترك ال يع

ورأيت الوالة  ٬،أكل أموال اليتامى حيمد بصالحه ورأيت القضاة يقضون بغري ما أمر اهللا
ورأيت املرياث قد وضعته الوالة ألهل الفسوق واجلرأة على اهللا  ٬،يأمتنون اخلونة للطمع

يعمل القائل مبا  ورأيت املنابر يؤمر عليها بالتقوى وال ٬،يأخذون منهم وخيلو�م وما يشتهون
الصدقة بالشفاعة ال يراد ¹ا وجه اهللا  رأيتو ٬،الصالة قد استخف بأوقاÕا ورأيت ٬،يأمر
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 ٬،وفروجهم ال يبالون مبا أكلوا وما نكحوا ورأيت الناس مههم بطو�م ٬،ب الناسويعطى لطل
 فكن على حذر واطلب إىل اهللا ٬،ورأيت أعالم احلق قد درست ٬،ورأيت الدنيا مقبلة عليهم

يف خالف ما هم  8فكن مترقبا واجتهد لرياك اهللا  ٬،النجاة وإمنا ميهلهم ألمر يراد ¹م 8
عليه فإن نزل ¹م العذاب عجلت إىل رمحة اهللا وإن أخرت ابتلوا وكنت قد خرجت مما هم 

واعلم أن اهللا ال يضيع أجر احملسنني وأن رمحه اهللا قريب من  8فيه من اجلرأة على اهللا 
  .)١(  )احملسنني

عن بعض األخبار اليت ذكرت اÄيار أخالق الناس وحتللهم من  احلديثانإىل هنا ينتهي بنا 
وهي من  ٬،وعود¾م إىل مآمث احلياة اجلاهلية وشرورها ٬،مجيع املبادئ والقيم اليت يسمو ا اإلنسان

 ل نفسه هل بقي غريألذا فال بد للقارئ أن يس. Xأمارات وعالئم ظهور اإلمام املنتظر 
بعضها  إنبل  ؟ ومالزمة للقيامغلبها متأخرة عن الظهور أالمات احلتمية اخلمسة اليت تكون الع

  . بعده
  .وإذا تابعنا عالمات الظهور جند بعض ما حتقق منها يدل على ظهور أمر اإلمام

أن تداعى عليكم األمم من كل أفق٬، كما تداعى اآلكلة  يوشك( :قال رسول اهللا 
أنتم يومئذ كثري٬، ولكن : ؟ قال يا رسول اهللا٬، أمن قلة بنا يومئذ: قلنا :٬، قالعلى قصعتها

 :قال ٬،كم الوهن٬، وجيعل يف قلوبتكونون غثاء كغثاء السيل٬، ينتزع املهابة من قلوب عدوكم
  .)٢( )حب احلياة وكراهية املوت :؟ قال وما الوهن: قلنا

يا سيدي  :قال املفضل٬، ديث طويل أخذنا منه موضع احلاجةعن املفضل بن عمر واحل
  : الفق ٬،اليت تكون يف بغداد ما يكون حاهلا يف ذلك الزمان فالزوراء
تكون حمل عذاب اهللا وغضبه والويل هلا من الرايات الصفر ومن الرايات اليت تسري (

فالويل ملن  … مإليها يف قريب وبعيد واهللا ليرتلن من صنوف العذاب ما نزل بسائر األم
  .)٣() …اختذ ¹ا مسكناً

ومل يسبق قبل هذا أن تقوم عشرات الدول  ٬،ها قد تداعت وتكالبت األمم على العراقو
فاحملتل من جهة والناصيب  ٬،وقد جاءت الرايات إىل الزوراء من كل مكان .باحتالل دولة واحدة

                                                            
 .٤٢ – ٣٧ص ٨ج :الكافي -١
  .٧٨ص ١ج :الشيخ علي الكوراني - Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٢
  .١٤٣ص :بشارة اإلسالم -٣
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حنن يف زمن  ما يكفي ملعرفة هل ٬،ها أعالهسبق ماالرواية و هذه يف وللمتأمل اللبيب .من جهة
  .هور املقدس أم الالظ

ويعود دار امللك إىل الزوراء وتصري  …(: Xعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
فعند ذلك خروج السفياين فريكب يف األرض  مور شورى من غلب على شيء فعله٬،األ

 تسعة أشهر يسومهم سوء العذاب فويل ملصر وويل للزوراء وويل للكوفة والويل لواسط
وما فيها خمرب خبرب وعند ذلك خروج السفياين ويقل الطعام ويقحط  كأين انظر إىل واسط

أخذ ٬، مث خيرج املهدي اهلادي املهتدي الذي يملطر فال أرض تنبت وال مساء ترتلالناس ويقل ا
  .)١() …الراية من يد عيسى بن مرمي

 وما بقي إال انتظار خروج) االنتخابات(واليوم دار امللك بغداد وصارت األمور شورى 
 Xعيسى  أنعلمنا  إذاوهو  … وهنا سؤال سيتضح جوابه فيما بعد …  للقتالالسفياين

لم الراية للمهدي ٬، فمن عيسى الذي يسهدي بل يصلي خلفه يف بيت املقدسخيرج بعد امل
  ؟ اهلادي املهتدي

رأيتم صاحب الشام ينشر فكيف إذا  …( :قال ٬،Xومن خطبة ألمري املؤمنني   •
 أمر اخللق غداً دُّر/فإيل ي>٬، ألذيقنه أليم العقاب٬، أال فابشروا٬، مث ملساطريباملناشري٬، ويقطع با

 .)٢() …بأمر ريب٬، فال يستعظم ما قلت
اس قتلون الني٬، فهم Xإن ما يفعله النواصب هذه األيام يوضح ما قاله أمري املؤمنني 

٬، أي اخل…قنهأحد مصاديق السفياين٬، وأما قوله ألذي ٬، وهمبالسيف رغم توفر أحدث األسلحة
  . وهذا واضح Xانه يفعل ذلك رجل من صلبه 

ومىت : قلت القائم بأمر اهللا٬، بأيبمن ال يأخذه يف اهللا لومة الئم٬، مصباح الدجى٬، بأيب (  •
قنطرة  ٬، ودجلة وهدمعلى شاطئ الفرات والضراة نبارإذا رأيت العساكر باأل :قال ؟ خروجه
 ألمر٬، ال غالب يت ذلك فان اهللا يفعل ما يشاءرأ ٬، وإحراق بعض بيوتات الكوفة فإذاالكوفة

  .)٣() اهللا وال معقب حلكمه

٬، فاألوىل يصيب أميت يف آخرها فنت مترادفة ٬،تكون يف أميت أربع فنت( :وعنه   •

                                                            
  .١٣٤ص :د بن طاووس الحسنيالسي -المالحم والفتن  -١
  .٢٦٤ص :الحافظ رجب البرسي -مشارق أنوار اليقين  -٢
 .٨١ص ٨٣ج :العالمة المجلسي –بحار األنوار  -٣
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يقول املؤمن هذه والثانية حىت . تنكشف  ول املؤمن هذه مهلكيت مثتصيبهم فيها بالء حىت يق
ة الرابعة تصريون فيها إىل والفتن. ا قيل انقضت متادتوالثالثة كلم. مهلكيت مث تنكشف

ومع هذا مرة بال إمام وال مجاعة٬، مث املسيح٬، مث  مع هذا مرة )١(معة إذا كانت األ. الكفر
٬، منهم من ال يتبعه إال رجل الساعة اثنان وسبعون دجاال٬ً، ودون طلوع الشمس من مغر¹ا

   .)٢() واحد

٬، حىت ينادي مناد من السماء ب إال جاش منها جانبهدأ منها جانستكون فتنة ال ي(  •
  .)٣() أمريكم فالن

  .)٤() بالعلم ٬، إال من أحياه اهللاوميسي كافراً ستكون فنت يصبح الرجل فيها مؤمناً(  •
٬، مد أي كالمهم الذي هو عدل القرآنومن املعلوم إن العلم املطلوب هنا هو علم آل حم

ي أحيا قلبه وبصريته واتبع سرية أهل البيت ومنهجهم وميز قوهلم فقوله إال من أحياه اهللا بالعلم أ
الشيعة اليوم  كما هو حال علماء أبناء العامة وأكثر علماء) أي آراء الرجال(من قول غريهم 

) ٬، القرآن والسنةمصدراً للتشريع ومكمالً للثقلني ٬، وأضافوا العقل القاصرفهم يفتون بالرأي(
اِإلس+الَم/ و+م/ أَكْم/لْت> لَكُم+ د0ين/كُم+ و/أَت+م/م+ت> ع/لَي+كُم+ نِع+م/ت0ي و/ر/ض0يت> لَكُم> الْي/﴿ :ونسوا قوله تعاىل

  .)٥(﴾د0يناً
٬، الثقلني وحدد الرسول  وله دينه على يد رس أكملاهللا سبحانه وتعاىل : أقول

ل العقلي التشريع بالدلي نأوتواترت الروايات على  ٬،لتشريعا االقرآن والسنة فقط مها مصدر
آخر الزمان مصدراً  ٬، فكيف يعتربه علماء وأهل بيته ف ملا جاء به حممد خمال

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون… !!للتشريع؟

٬، وتعطيل السيف من اجلهاد وأن من أشراط الساعة سوء اجلوار٬، وقطيعة األرحام(  •
 .)٦() ختتل الدنيا بالدين

 .والتظاهر بالدين أي تطلب باحليلة: ختتل الدنيا: املفردات

                                                            
  !!!الذي يقول إنما أنا مع الناس حيثما آانوا أآون : األمعة -١
 . ٨٧ص ١ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٢
 . ٨٨ص ١ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٣
 .٩٩ص ١ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٤
  .٣: المائدة -٥
  .١٠٠ص ١ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٦
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  :Xعلق الشيخ الكوراين يف معجم أحاديث اإلمام املهدي و
 ﴾ح/تَّى ت/ض/ع/ الْح/ر+ب> أَو+ز/ار/ه/ا﴿ :٬، ويف تفسري قوله تعاىلوردت أحاديث يف أبواب اجلهاد(
٬، وقد تقدمت أحاديث X أو إىل نزول عيسى ٬،إىل يوم القيامة ى أن اجلهاد ماضٍتدل عل

فيكون املراد . Xويرتل عيسى  Xاجلهاد حىت يظهر املهدي  النيب مواصلة فئة من أمة 
كثر األمة إال من عصم اهللا من تعطيل اجلهاد يف احلديث الشريف تعطيله من قبل احلكام وأ

 .)١() تعاىل
ر على شهر من ناأ تمتفشية يف اÜتمع وصار فهي أما سوء اجلوار وقطيعة األرحام: أقول

من  يق٬، أما تعطيل اجلهاد فهذا أحد األمور اليت تبناها علماء السوء فبدالًتاج إىل تعلحت٬، وال علم
ري ٬، وأما ختل الدنيا بالدين فهذا ديدن العلماء غاس إىل اآلخرة وجهوهم إىل الدنياهوا النن يوجِّأ

  .٬X، ومنهم تبدأ احلرب ضد اإلمام املهدي )وهنا تسكب العربات(العاملني 
إذا كان بيننا اليوم سيهادن األمريكان أو  Xن أمري املؤمنني أأسألكم باهللا هل تعتقدون 

 ٬، قطعاًاء الكفار أو يقبل بتعطيل اجلهادجل إرضأاليزيدية والعلمانية والكفار من يقبل بتنصيب 
قد مات  Xن أمري املؤمنني أ٬، أم هل تعتقدون م وهؤالء العلماء من سرية األئمةإذن أين انت: ال

نون أن اإلمام املهدي بني أظهركم٬، هل تعتقدون انه مات أم ٬، أال تؤمفال بد أن ميوت منهاجه
ما هو اعتقادكم كلٌ  اسألوا أنفسكم؟  ن اهللا خيلي األرض من حجةأهل تعتقدون  !؟ ماذا

   .﴾أَال لَع+نةُ اللNه0 ع/لَى الظNال0م0ني/﴿…  فليسأل نفسه

مما يلي دار عبد  إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره …( :Xعن أيب عبد اهللا   •
  .)٢() ما إن هادمه ال يبنيهأعود فعند ذلك زوال ملك بين فالن اهللا بن مس

أىن  :X؟ فقال  مىت يكون هذا األمر …(: Xقلت أليب جعفر  :قال ٬،عن جابر  •
  .)٣() …يكون ذلك يا جابر ومل تكثر القتلى بني احلرية والكوفة 
ل أم ال فأقول له تذكر يوم عودة السيد ومن أراد أن ينكر أو يتساءل هل هذا األمر حص

   .)احلبل على اجلرار(السيستاين من لندن ماذا حصل ؟ وكما يقول املثل 
د مل حيصل أي شيء ٬، فقط قامت الشرطة العراقية واحلرس الوطين وقوات االحتالل تقأع

                                                            
 .١٠٠ص ١ج :Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -١
 .٢١٠ص ٥٢ج :البحار -٢
 .٢٠٩ص ٥٢ج :بحار األنوار -٣
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تلي سيارته  السيارات اليتمساحة السيد السيستاين فأطلقت النار على  باستقباليف مدينة النجف 
٬، مث استمرت بقتل املواطنني من الظهر حىت املساء واستمر إطالق النار على الناس العزل مباشرة

٬، ومل حيرك مساحة ساء وعلى مجيع منافذ مدينة النجفالذين وردوا من حمافظات خمتلفة حىت امل
ة السيد ٬، بعد أيام علقت الفتات من كالم مساحالسيستاين أي ساكن بل على العكس السيد

  .ارك عملهم ويدعو هلم يف كل صالةالسيستاين يف مداخل املدينة مضموÄا انه يب

هم     أي سيستان  وأهل مدينة تدعى سجستان  …( :Xوعن جعفر بن حممد   •
ن ٬، عليهم من العذاب ما على فرعون وهامااخلليقةاوة ونصب وهم شر اخللق ولنا أهل عد

٬، يرون  وأعداء رسوله وأعداء أهل بيتهأعداء اهللا٬، هم وأهل مدينة تدعى الري. وقارون
ة الدنيا ٬، هلم عذاب اخلزي يف احليووماهلم مغنماً جهاداً ل اهللا حرب أهل بيت رسو

وأهل مدينة تدعى املوصل٬، هم شر من على وجه األرض وأهل . واآلخرة وهلم عذاب مقيم
يتقربون ببغضنا ويوالون يف ٬، يستشفون بدمائنا وتبىن يف آخر الزمان مدينة تسمى الزوراء

حذرهم فإنه ال خيلوا اثنان ايا بين فاحذر هؤالء مث ٬، وقتالنا حتماً ا ويرون حربنا فرضاًعداوتن
 . )١() نهم بأحد من أهلك إال مهوا بقتلهم

يته أاز رجل امسه على اسم حيوان إذا رحيكم احلج( :عن النيب  ٬،محدأعن مسند   •
يد وإذا اقتربت منه ال ترى يف عينه شيء خيلفه له أخ امسه حسبت يف عينه احلَول من البع

  .)٢() شروين مبوته أبشركم بظهور احلجةب   أعادها ثالثاً    عبد اهللا ويل لشيعتنا منه
وهذا هو فهد ملك السعودية على اسم حيوان ويف عينه احلول من بعيد وليس فيه شيء من 

بد اهللا فلم يبقà وقد حكم بعده ع ٬، شخصوليس من السهل أن جتتمع هذه الصفات يف ٬،القريب
؟  Xاملمهد الذي خيرج قبل اإلمام احلجة  فأين .سوى خرب موت عبد اهللا من الرواية شيء

؟   ل أحدكم نفسه عن ذلكأهل س  يباً سنوات تقر ذكرت الروايات انه خيرج قبله بستوقد 
٬، كما دوا الستقباله٬، ولن تستع…و… بزيد وعمر و Xألنكم مستغنون عن اإلمام  ؛كال –
٬، وسودت وجوهكم الذنوب وحب أخراكم٬، فعمرمت دنياكم وخربتم مل تستعدوا للقاء اهللا نكما

بشكل  Xفلم يسعكم الوقت أن تنتظروا اإلمام … نا واملناصب الدنيوية الرذيلة والذات واأل
  .ن التعصب وامليل العاطفي املنحرفم جدي خالٍ

                                                            
 .٢٦٣ص :الحر العاملي ،٣ج :الفصول المهمة -١
 .١٢٢ص :مةآتاب مائتان وخمسون عال -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................  ٢٦ 

من يضمن يل موت عبد اهللا٬، (: يقول X د اهللامسعت أبا عب: قال ٬،عن أيب بصري  •
٬، ومل يتناه هذا األمر هللا مل جيتمع الناس بعده على أحدإذا مات عبد ا :مث قال ٬،ائمأضمن له الق

: فقلت. ويصري ملك الشهور واأليام٬، صاحبكم إن شاء اهللا٬، ويذهب ملك السننيدون 
   .)١() كال :؟ قال يطول ذلك

ب بفضل اهللا وحكم الشهور واأليام عشناه وكل عراقي ونرى أن حكم السنني قد ذه
رئيس له كل ثالثني يشهد بذلك رغم انفه فكان جملس احلكم يف بداية استالمه األمور يغري 

  . …و… و!!!  شهرأاتفقوا على شخص ملدة مثانية ٬، مث بعد ذلك اًيوم
 Xلإلمام املهدي  ويف هذه الرواية أيضاً داللة واضحة على إننا يف زمن املمهد الرئيسي

وهو كبري السن وبعده ال  ٬، ألن عبد اهللا حيكم احلجاز حالياًبفترة قليلة Xوالذي يسبق اإلمام 
 ... ن هذا األمر ال يطولأأكد على  Xن اإلمام الصادق إ٬، مث األمر دون القائميتبىن هذا 

﴿Nه> ي/ه+د0ي ل0لْح/قِّ أَفَم/ن+ ي/ه+د0ي إِلَى الْح/قِّ أَح/قُّ قُلْ ه/لْ م0ن+ ش>ر/كَائ0كُم+ م/ن+ ي/ه+د0ي إِلَى الْح/قِّ قُلِ الل
  .)٢(﴾أَنْ ي>تَّب/ع/ أَمَّن+ ال ي/هِدِّي إِلNا أَنْ ي>ه+د/ى فَم/ا لَكُم+ كَي+ف/ ت/ح+كُم>ونَ

لكان يف احلديثني ٬، واهللا لوال تعلقكم الشديد بالدنيا ونبذكم وعدم ثقتكم بأهل البيت 
كل جدي كما تبحثون عن لقمة العيش٬، ن تبحثوا عن إمامكم بشم ألكيكفي السابقني ما

  .ولكنكم أموات األحياء
ـزاً إولو قال لكم بوش الفاجر  ٬، لنبشتم تلك دفن يف مدينة ما فمن وجده فهو لهن كن
كذبون آل نتم ت¹أوها  ٬،أعشى بصره ئاًباملال٬، فمن أحب شي املدينة كلها وصدقتم الفاسق حباً

  .طول بقائكم ا ولكن هيهات هيهاتيا ومتنون أنفسكم ببالدن حبا٬ً، حممد 

ة لعماليق وعقدت الراي …( :من خطبة له طويلة قال Xوعن أمري املؤمنني   •
عن هرقل بقسطنطينة لبطارقة ٬، وأذوالسقالب األرمن٬، وتغلبت العرب على بالد كردان
هر مكشوف٬، ر مكلم موسى من الشجرة على الطور٬، فيظهر هذا ظا٬، فتوقعوا ظهوسينان

 .)٣() …ومعاين موصوف
وتسليم احلكم لعماليق كردان أي إىل األكراد من العالمات املتأخرة حيث بينها وبني 

                                                            
  .٢١٠ص ٥٢ج :بحار األنوار -١
  .٣٥:يونس -٢
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٬، وارجوا أن ال متر عبارة فتوقعوا بالسيف فترة قليلة Xالظهور املكشوف أي قيام اإلمام 
تسائل من هو  ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور مرور الكرام على القارئ والبد من

ورمبا يف ذلك إشارة ليماين  .)١(﴾و/ن/اد/ي+ن/اه> م0ن+ ج/انِبِ الط~ورِ الْأَي+م/نِ و/قَرَّب+ن/اه> ن/جِي�اً﴿مكلم موسى 
  .Xاإلمام 

: قلنا جيئ إليهم قفيز وال درهم٬، راق أالّيوشك أهل الع(: فقال ٬،عن جابر بن عبد اهللا  •
يوشك أهل الشام أال جيئ إليهم  :مث قال ذلك٬، من قبل العجم مينعون :ك ؟ قالمن أين ذا
 .)٢() من قبل الروم :من أين ذاك ؟ قال: قلنا . مدىدينار وال

  :يذكر عالمات الظهور املقدس Xومن خطبة طويلة ألمري املؤمنني   •
٬، وخسف يهلك فيه سر مما يلي الكرخ مبدينة السالم٬، وارتفاع ريح سوداء ¹ااجل …(

 .)٣() كثري من األنام

إذا أراد اهللا أن يظهر قائم آل (: )Xرضيع احلسني (عن كتاب عبد اهللا بن بشار و  •
   .)٤() حممد بدأ احلرب من صفر إىل صفر وذلك أوان خروج املهدي

   .)٥()ظهور البواسري وموت الفجأة واجلذام من اقتراب الساعة( :عن رسول اهللا و  •

 ال أعجب من خطأ هذه الفرقة ومايل …(: يف خطبة له قال Xوعن أمري املؤمنني   •
ثر نيب وال يعتقدون بعمل وصي وال يؤمنون أعلى اختالف حججها يف دينها ال يقتفون 

 . )٦() بغيب وال يعفون عن عيب

ت أبيض حىت موت أمحر ومو: قدام القائم موتان(: أنه قال Xعن أيب عبد اهللا و  •
  .)٧() الطاعون: ألبيضواملوت ا ٬،السيف: سبعة مخسة٬، املوت األمحر يذهب من كل

أنه قام إليه رجل حني حتدث حبديث طويل يف آخر  Xعن علي بن أيب طالب و  •
 اهلرب اهلرب فإنه(: فقال؟ كيف نصنع يف ذلك الزمان و ٬،يا أمري املؤمنني :فقال له…  الزمان
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برارهم ما مل يزل أو ٬،على هذه األمة ما مل ميل قراؤهم إىل أمرائهم ال يزال عدل اهللا مبسوطاً
قال اهللا يف عرشه كذبتم لستم  فإن مل يفعلوا مث استنفروا فقالوا ال إله إال اهللا ٬،ينهى فجارهم

 .)١( )¹ا صادقني
وأفتوا بوجوب املشاركة  ٬،لقد مال القراء إىل األمراء وكادت تنحين ظهورهم من شدة امليل

  نتخابات هي مبثابة بيعة ٬، واالكمية اهللا وهي من ضروريات املذهبيف االنتخابات ونقضوا حا
املهم أن تكون السلطات  ٬،يبالون إىل من تكون وال   ومن املعلوم البيعة ال تكون إال للمعصوم

Äم وجهوا أوالطامة الكربى  !! ن الصوم والصالةبل قالوا إن االنتخابات أوجب م ٬،راضية عنهم
لعلمانيني وأعداء الدين ويزيدية وغريهم من ا نواصبالناس إىل اختيار قائمة حتتوى على 

الدور  فاتبعتهم اهلمج الرعاع وأوصلوا اليزيدية وغريهم إىل كراسي احلكم وكان لرجال الدين
  .األكرب يف مثل هذه األمور

تغيب من ولدي عن عيون الناس حىت إذا غاب امل …( :قال ٬،Xعن أمري املؤمنني   •
لت البلية والتحمت العصبية وغال و بقتله أو مبوته اطلعت الفتنة ونزماج الناس بفقده أو

  .)٢( )… اإلمامة باطلةالناس يف دينهم وأمجعوا على أن احلجة ذاهبة و
بتأييدهم مجيعاً حلاكمية ) التنصيب اإلهلي(لة إمجاع العلماء على خالف أمر اهللا أإن مس

٬، )اإلمامة( قول ببطالن تنصيب اهللا٬، وهذا هو الة بيعة لغري املعصومهو مبثاب) االنتخابات(الناس 
عتقدون بوجوده ٬، بل رمبا ال يويأسهم منه Xوذلك لترجيحهم االنتخابات على انتظار احلجة 

  . إال حرباً على ورق
   .أن اإلمامة باطلة بفعلهم وقوهلمعلى مجعوا أإذن فهم 

األرض  فيمأل ٬،على اختالف من الناس وزالزلأبشركم باملهدي يبعث يف أميت (  •
  .)٣( )ًوظلما ت جوراًكما ملئ قسطا وعدالً

ا ختريق الرايات ن خلروجه عالمات عشر أوهلإأال و( :X ومنها عن أمري املؤمنني  •
وطلوع  ٬،وخسف وقذف خبراسان ٬،وانقطاع احلاج ٬،٬، وتعطيل املساجديف أزقة الكوفة
فتلك عالمات عشرة ومن  ٬،وهرج ومرج وقتل و�ب ٬،واقتران النجوم ٬،الكوكب املذنب
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   .)١() المة عجب فإذا متت العالمات قام قائمناالعالمة إىل الع

هلن إحصار أو :ولذلك آيات وعالمات(: يف حديث طويل وفيه Xعن أمري املؤمنني   •
كوفة وتعطيل املساجد أربعني ليلة٬، ٬، وختريق الروايا يف سكك الالكوفة بالرصد واخلندق

ملقتول يف النار٬، وقتل كرب Õتز٬، القاتل وا٬، وخفق الرايات حول املسجد األوكشف اهليكل
 .)٢() اخلرب – ٬، وقتل النفس الزكية بظهر الكوفة يف سبعنيسريع٬، وموت ذريع

وقد خرقت الرايات يف سكك الكوفة وأزقتها من جهات خمتلفة وحوصرت الكوفة يف 
ـ  ١٤٢٥ صفر ١٨يت بدأت يف املعارك ال ٬، مث بعد معارك مجادي ورجب واليت كان منها ق. ه
  .أمري املؤمنني يف مقربة النجف األشرف وحتقق قولمات عالمن ما كان 

يا أمري : ٬، فقام رجل وقالالعجب كل العجب بني مجادى ورجب( :Xأمري املؤمنني   •
وأي العجب  ٬،ثكلتك أمك: Xما هذا العجب الذي ال تزال تتعجب منه ؟ فقال  ٬،املؤمنني

ي/ا ﴿ :تأويل هذه اآلية وذلك أعجب من أموات يضربون كل عدو هللا ولرسوله وألهل بيته
فNار> م0ن+ أَيُّه/ا الNذ0ين/ آم/ن>وا ال ت/ت/و/لNو+ا قَو+ماً غَض0ب/ اللNه> ع/لَي+هِم+ قَد+ ي/ئ0س>وا م0ن/ الْآخ0ر/ة0 كَم/ا ي/ئ0س/ الْكُ

  .)٣( )﴾أَص+ح/ابِ الْقُب>ورِ
ن آنذاك يف مقربة تباع السيد مقتدى الصدر املوجديأالكثري من املقاتلني من  إنيعلم والكل 

النجف األشرف نقلوا حوادثاً كثرية ألموات خرجوا من قبورهم وقاتلوا معهم ضد أعداء اهللا 
٬، قتال احملتلني ذحيب ال ري ممن كانوقد جحد وكذب ذه احلوادث الكث٬، ورسوله وأهل بيته 

وهم  ٬،أو معنوياً كأن يكون متضرراً من أتباع السيد مقتدى أو مستفيداً من وجود احملتلني مادياً
ومل ينساهم أمري املؤمنني يف الرواية أعاله وهو يعلم بتكذيبهم فنهى  ٬،حثالة اÜتمع وخونة األمة

X ذ0ين/ ﴿ :تويل أعداء اهللا ومن اليأس من أصحاب القبور مستشهداً بقوله تعاىلNي/ا أَيُّه/ا ال
قَد+ ي/ئ0س>وا م0ن/ الْآخ0ر/ة0 كَم/ا ي/ئ0س/ الْكُفNار> م0ن+ أَص+ح/ابِ  آم/ن>وا ال ت/ت/و/لNو+ا قَو+ماً غَض0ب/ اللNه> ع/لَي+هِم+

  . )٤(﴾الْقُب>ورِ
ن أمري أخاصة و ٬،ي أمواتاً يف الدنيايأن حيإن القادر على أن يبعثك يوم القيامة قادر على 

اهللا يوم القيامة وبقدرة ولكن إذا كان القارئ ممن ال يؤمنون ب … خرب بذلك مسبقاًأاملؤمنني 
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  .مِ الكتاب من يدك فإين مل أكتبه لتقرأه القردة واخلنازير٬، فأقول له ارعلى ذلك
٬، أمر قد حصل وأُغلقت أبواب املساجد وخاصة مسجدي وتعطيل املساجد أربعني ليلة
 ١٤٢٦شعبان  ١٣وكنت يف ٬، ة يف الكوفة أكثر من أربعني يومالكوفة والسهلة وعطلت الصال

ـ  جد الكوفة الكبري قد أغلق بناءاً بالطابوق وعندما سألت عن ٬، قد شاهدت باب مسق.ه
إِنN اللNه/ ب/ال0غُ ﴿٬، )لعنه اهللا(له صدام علماً أن هذا املوقف مل يفع !! السبب قالوا هذا بأمر املرجعية

  .)١(﴾أَم+رِه0 قَد+ ج/ع/لَ اللNه> ل0كُل2 ش/ي+ٍء قَد+راً
الظهور صة فهو من أهم عالمات وأسباب وأما االختالف بني الشيعة وعلماء الدين خا

  .املقدس ومن أوضح العالمات
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                            
  .٣: الطالق -١



א

א Wא

أما إنكم لن تروا ما  …( :لشيعته Xقال أمري املؤمنني  :قال ٬،عن مالك بن ضمرة  •
يسمي بعضكم حىت عة حىت يتفل بعضكم يف وجوه بعض وما تأملون يا معشر الشيحتبون و

 ٬،هذا األمر إال كالكحل يف العني وامللح يف الطعام ىحىت ال يبقى منكم علو بعضا كذابني
رجل كان له طعام قد ذرأه وغربله  سأضرب لكم يف ذلك مثال وهو كمثلو ٬،وهو أقل الزاد

جعله يف بيت وأغلق عليه الباب ما شاء اهللا مث فتح الباب عنه فإذا السوس قد وقع ونقاه و
باب مث فتح ال ٬،أغلق عليه الباب ما شاء اهللانقاه وذرأه مث جعله يف البيت وومث أخرجه  ٬،هفي

مث  ٬،أغلق عليه البابمث جعله يف البيت و ذرأهعنه فإذا السوس قد وقع فيه وأخرجه ونقاه و
أخرجه بعد حني فوجده قد وقع فيه السوس ففعل به كما فعل مرارا حىت بقيت منه رزمة 

كذلك أنتم متحصكم الفنت حىت ال يبقى منكم و ٬،الذي ال يضره السوس شيئا ألندركرزمة ا
   .)١() ًإال عصابة ال تضرها الفنت شيئا

بعضكم من  أيربحىت  ال يكون هذا األمر الذي تنتظرون(: Xعن احلسن بن علي   •
وحىت يشهد بعضكم بالكفر على  ٬،بعض ويلعن بعضكم بعضاً ويتفل بعضكم يف وجه بعض

  .)٢() اخلري كله يف ذلك يقوم قائمنا فريفع ذلك كله :٬، قالما يف ذلك خري: قلت ٬،بعض
ألن أهل  ؛مر¾نة مبسالة اختالف الشيعة Xلة خروج اإلمام املهدي أمس إنوهنا نرى 

٬، ومن يركز يف ثل آل حممد بينهم فأين جتد احلقفإذا اختلف من مي ٬،احلق املطلقهم  البيت 
ن اختالف علماء آخر الزمان أم إشارة واضحة وتأكيد على د منهجي٬، كالم أهل البيت 

  :فيما بينهم هو فرج الشيعة واليك بعض الروايات عن عدد من األئمة 

أنه  Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن بعض رجاله ٬،عن عبد اهللا بن جبلة ٬،عن احلسن بن علي  •
 م بعضاًمر حىت يتفل بعضكم يف وجوه بعض وحىت يلعن بعضكال يكون ذلك األ( :قال

   .)٣() حىت يسمي بعضكم بعضا كذابنيو
                                                            

  .٢٦ص :الغيبة للنعماني -١
 .٢١٠ص ٥٢ج :بحار األنوار -٢
 .٢٠٦ص :الغيبة للنعماني -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................  ٣٢ 

كيف أنتم إذا وقعت السبطة بني ( :أنه قال Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أبان بن تغلب  •
مسى بعضهم و اختلفت الشيعة بينهمو ٬،ية يف جحرهااملسجدين فيأزر العلم فيها كما تأزر احل

اخلري كله  :قال ٬،من خريما عند ذلك  :فقلت ٬،يتفل بعضهم يف وجوه بعضوكذابني  بعضاً
  .)١() يريد قرب الفرج يقوله ثالثاً ٬،عند ذلك

 ٬،إال على خوف شديد Xال يقوم القائم  …( :Xعن أيب عبد اهللا الصادق   •
 ٬،وسيف قاطع بني العرب ٬،وطاعون قبل ذلك ٬،بالء يصيب الناسو ٬،وفتنة ٬،وزالزل

حىت يتمىن املتمين املوت تغري من حاهلم و تشتت يف دينهمو ٬،واختالف شديد بني الناس
وخروجه إذا خرج عند  اء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضاًمسو صباحاً

الويل ملن خالفه وخالف الويل كل و ٬،فيا طوىب ملن أدركه وكان من أنصاره ٬،اإلياس والقنوط
رب العقضاء جديد على يقوم بأمر جديد وسنة جديدة و :مث قال ٬،أعدائه كان منأمره و

 .)٢() ال تأخذه يف اهللا لومة الئمو شديد ليس شأنه إال القتل وال يستتيب أحداً

أىن يكون ذلك ومل يستدر الفلك حىت يقال مات أو هلك يف ( :Xوعن الصادق   •
 .)٣() اختالف الشيعة بينهم :فقال ؟ وما استدارة الفلك :فقلت ٬،أي واد سلك

ال يكون األمر الذي ( :قولي Xعن احلسني بن علي  ٬،عن عمرية بنت نفيل  •
ويشهد بعضكم على  ٬،ويتفل بعضكم يف وجوه بعض ٬،نتظرونه حىت يربأ بعضكم من بعضت

فقال احلسني ؟ ما يف ذلك الزمان من خري  :فقلت له ٬،يلعن بعضكم بعضاًو ٬،بعض بالكفر
X:  ٤() يدفع ذلك كلهيقوم قائمنا واخلري كله يف ذلك الزمان(.   

كيف أنت  ٬،يا مالك بن ضمرة( :Xقال أمري املؤمنني  :لقا ٬،عن مالك بن ضمرة  •
 ٬،يا أمري املؤمنني :فقلت – أدخل بعضها يف بعضوشبك أصابعه و    هكذا إذا اختلفت الشيعة
يا مالك عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعني  ٬،اخلري كله عند ذلك :قال ٬،ما عند ذلك من خري

 .)٥() م مث جيمعهم اهللا على أمر واحدفيقتله على رسوله على اهللا و يكذبون رجالً

                                                            
  .١٦٠ص :الغيبة للنعماني -١
 .٢٣٥ص :الغيبة للنعماني -٢
 .١٥٧ص :اني، غيبة النعم٢٨٨ص ٥٢ج :بحار األنوار -٣
 .٢٠٦ص :الغيبة للنعماني -٤
 . ٢٠٦ص :الغيبة للنعماني -٥
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قد أكدوا تأكيداً شديداً  ٬،أهل البيت  أن٬، نرى بقالذي س  ومن كالم أهل البيت
٬، واختالفهم يبدأ قرون مبسالة اختالف الشيعة بينهمم٬، على أن خروج القائم من آل حممد 

 ٬،)عض بالكفريشهد بعضكم على بو(: Xوقوله  ٬،تشتت يف دينهممن املراجع كون عبارة 
فهم أصحاب الفتوى بالتكفري والتفسيق وما إىل ذلك  ٬،هذا ال يكون إال بأمر من مراجع التقليد

أفتوا على غريهم بالكفر أم ال٬، فهم غري  سواء يةعري هلم أمهأما سائر الناس فمن الذي ي¹ .من أمور
  .متبوعني٬، فاملتبع هنا هو رجل الدين
عند ذلك يقوم :  كله عند ذلك يا مالك٬، والسبباخلري :وقوله بعد أن ذكر االختالف

على على اهللا و يكذبون قائمنا٬، فيستأصل رأس الفتنة وسبب االختالف فيقدم سبعني رجالً
٬، فال تفترق الناس إذا كذب ين الذين جعلوا األمة طرائق قددا٬ً، وهم كبار رجال الدرسوله 

ألÄم غري ٬، وذلك …أو… أوخضار أو طبيب أو قمÂاش صاحب دكان  هعلى اهللا ورسول
فيقتلهم٬، وبعد استئصال الداء املسبب يف اختالف الشيعة قال   :٬، لذا قالمتبوعني من قبل الناس

:X  راية اهلدى الوحيدة بال تعددية وال  وإتباعجيمعهم اهللا على أمر واحد٬، وهو أمر اإلمام
بِع>وه> و/ال ت/تَّبِع>وا السُّب>لَ فَت/فَرَّق/ بِكُم+ ع/ن+ س/بِيل0ه0 و/أَنN ه/ذَا ص0ر/اط0ي م>س+ت/ق0يماً فَاتَّ﴿ :تفرقة قال تعاىل

  .)١(﴾ذَل0كُم+ و/صَّاكُم+ بِه0 لَع/لNكُم+ ت/تَّقُونَ
   .حدة املوحدة احلقة العامل بأمجعهحىت خيضع هلذه الراية الوا

  

א א Wא
صل كل الديانات أكل الديانات وهو الدين الناسخ ل من املعلوم أن الدين اإلسالمي هو

بن عمر يسأل فيه اإلمام ففي حديث طويل للمفضل  فيما سبق حسب ما ورد عنهم 
فواهللا يا مفضل٬، لريفع ( :Xفقال  ٬،يف آخر الزمان Xمسائل حول القائم  :Xالصادق 

 إِنN﴿ :اهللا عن امللل واألديان االختالف حىت يكون الدين كله واحد كما قال جل ذكره
و/م/ن+ ي/ب+ت/غِ غَي+ر/ الْأ0س+المِ د0يناً فَلَن+ ي>قْب/لَ م0ن+ه> و/ه>و/ ف0ي ﴿ :وقال تعاىل ٬،)٢(﴾الدِّين/ ع0ن+د/ اللNه0 الْأ0س+الم>
والدين الذي يف آبائه إبراهيم  ٬،قلت يا سيدي وموالي: قال املفضل .)٣(﴾الْآخ0ر/ة0 م0ن/ الْخ/اس0رِين/

 .يا مفضل هو اإلسالم ال غري ٬،نعم: قال ؟ سالماإلهو  ونوح وموسى وعيسى وحممد 
                                                            

  .١٥٣:األنعام -١
 .١٩ :عمران لآ -٢
  .٨٥:عمران آل -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................  ٣٤ 

إِنN ﴿ :ومنه هذه اآلية ٬،نعم من أوله إىل آخره: قال ؟ موالي أجتده يف كتاب اهللا تعاىل يا: قلت
  .﴾الدِّين/ ع0ن+د/ اللNه0 الْأ0س+الم>

ومنه قوله تعاىل يف قصة  ٬،)١(﴾م0لNةَ أَبِيكُم+ إِب+ر/اه0يم/ ه>و/ س/مَّاكُم> الْم>س+ل0م0ني/﴿ :وقوله تعاىل
  .)٢(﴾و/اج+ع/لْن/ا م>س+ل0م/ي+نِ لَك/ و/م0ن+ ذُرِّيَّت0ن/ا أُمَّةً م>س+ل0م/ةً لَك﴿ : ابراهيم وإمساعيل

إِذَا أَد+ر/كَه> الْغ/ر/ق> قَالَ آم/ن+ت> أَنَّه> ال إِلَه/ إِلNا الNذ0ي  ح/تَّى﴿ :وقوله تعاىل يف قصة فرعون
  .)٣(﴾رائيلَ و/أَن/ا م0ن/ الْم>س+ل0م0ني/آم/ن/ت+ بِه0 ب/ن>و إِس+

 :وقوهلا٬، )٤(﴾قَب+لَ أَنْ ي/أْت>ونِي م>س+ل0م0ني/﴿ :ويف قصة سليمان وبلقيس حيث يقول
  .)٥(﴾و/أَس+لَم+ت> م/ع/ س>لَي+م/انَ ل0لNه0 ر/بِّ الْع/الَم0ني/﴿

ن> أَن+ص/ار> اللNه0 آم/نَّا بِاللNه0 م/ن+ أَن+ص/ارِي إِلَى اللNه0 قَالَ الْح/و/ارِيُّونَ ن/ح+﴿ :X وقول عيسى
  .)٦(﴾و/اش+ه/د+ بِأَنَّا م>س+ل0م>ونَ

  .)٧(﴾و/لَه> أَس+لَم/ م/ن+ ف0ي السَّم/او/ات0 و/الْأَر+ضِ طَو+عاً و/كَر+هاً﴿ :8وقوله 
 Xولوط  ٬،)٨(﴾فَم/ا و/ج/د+ن/ا ف0يه/ا غَي+ر/ ب/ي+تç م0ن/ الْم>س+ل0م0ني/﴿ :لوط وقوله تعاىل يف قص

قُولُوا آم/نَّا بِاللNه0 و/م/ا أُن+زِلَ إِلَي+ن/ا و/م/ا أُن+زِلَ إِلَى إِب+ر/اه0يم/ و/إِس+م/اع0يلَ ﴿ :وقوله٬،Xإبراهيم قبل 
و/إِس+ح/اق/ و/ي/ع+قُوب/ و/الْأَس+ب/اط0 و/م/ا أُوت0ي/ م>وس/ى و/ع0يس/ى و/م/ا أُوت0ي/ النَّبِيُّونَ م0ن+ ر/بِّهِم+ ال ن>فَرِّق> 

ç١٠() اخل احلديث …)٩(﴾م0ن+ه>م+ و/ن/ح+ن> لَه> م>س+ل0م>ونَ ب/ي+ن/ أَح/د(.  
فهل  ٬،املسلمني متفرقون أنن الدين األوحد عند اهللا هو اإلسالم فإننا نرى اليوم أوملا تبني 

  …  كلهم على حق ؟ كال بال نقاش
٬، ستون منها يف النار بال تراق األمة إىل ثالث وسبعون فرقةفقد أكدت الروايات على اف

 ٬X، وثالث عشر راية تنتحل مودة أمري املؤمنني Xوهم منكرو والية أمري املؤمنني  ٬،قاشن
  .واحدة فقط هي اليت يف اجلنةر واثنا عشر منها يف النا –أي من الشيعة    

                                                            
 .٧٨: الحج -١
 .١٢٨: البقرة -٢
 .٩٠: يونس -٣
 .٣٨: النمل -٤
 . ٤٤: النمل -٥
 .٥٢: آل عمران -٦
 .٨٣ :آل عمران -٧
 .٣٦ :رياتاالذ -٨
  . ١٣٦ :البقرة -٩
  .٤ص ٥٣ج :بحار األنوار -١٠
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فهم ممتحنون  ٬X، فالذين جنوا من بالء عدائهم ألمري املؤمنني يس كمثله بالءوهذا بالء ل
  .املنصوص عليهم من قبل اهللا تعاىل٬، أي باألوصياء بعد من وباملهديني  باألئمة 

على كذا وكذا : ؟ فقال على كم افترقتم(: يقول لرأس اليهود Xعن أمري املؤمنني   •
واهللا لو ثنيت يل : على الناس فقال مث أقبل ٬،كذبت يا أخا اليهود :Xفقال علي . فرقة

إلجنيل بإجنيلهم٬، وبني أهل الزبور لقضيت بني أهل التوراة بتوراÕم٬، وبني أهل ا الوسادة
 .بزبورهم٬، وبني أهل القرآن بقرآ�م

وواحدة  يف النار ٬، سبعون منهاعلى إحدى وسبعني فرقة افترقت اليهود ٬،أيها الناس
على  وافترقت النصارى ٬،X ناجية يف اجلنة٬، وهي اليت اتبعت يوشع بن نون وصي موسى

٬، وهي اليت اتبعت مشعون وواحدة يف اجلنة٬، راثنتني وسبعني فرقة٬، إحدى وسبعني يف النا
 ٬، وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة٬، اثنتان وسبعون فرقة يفXوصي عيسى 

 :وضرب بيده على صدره٬، مث قال ٬،٬، وهي اليت اتبعت وصي حممد النار٬، وفرقة يف اجلنة
وهم  منها يف اجلنة٬، واحدة والسبعني كلها تنتحل موديت وحيب ثالث عشرة فرقة من الثالث

  .)١() ٬، واثنتا عشرة يف النارالنمط األوسط
فأما أمة حممد  .فحسبن الفرقة الناجية هي اليت تتبع الوصي أومن خالل هذه الرواية نرى 

ويكون هذا االنقسام بشكل  فتكون ثالثة عشر راية تتبع األوصياء من بعد رسول اهللا  
على منهاج الوصي الذي  أÄمهذه األمة مدعني  ٬، فكلما جاء وصي ترسبت فرقة منتدرجيي
َـÃبع من فرقة  ٬،قبله إىل أن يصل األمر إىل الوصي الثاين عشر من األوصياء فعنده يكون قد ات¹

   عشر  ٬، وعند جميء الوصي الثالثصياء أحد عشر فرقة كلها يف الناروترسبت على مسرية األو
فيصبح عدد فرق النار اثنا عشر  ٬،ال يؤمنون به تترسب عنه فرقة    وهو اليماين واملهدي األول

جية اليت اتبعت الوصي الثالث وتبقى الفرقة النا ٬،من منتحلني مودة أمري املؤمنني كلها يف النار
  .عشر

٬، وبعد أمري Xوهذه الفرق اليت تنتحل مودة أمري املؤمنني البد أÄا تأيت بعد أمري املؤمنني 
رقة يصبح عدد فرق النار ا ترسبت عن كل واحد منهم ف٬، فإذاًأحد عشر إمام Xاملؤمنني 

٬، فال بد ةعشر يتأمري املؤمنني كما يف احلديث اثنليت تنتحل مودة ٬، بينما فرق النار اإحدى عشر

                                                            
  .٥٢٤ص :الشيخ الطوسي -األمالي -١
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لتترسب عنه الفرقة الثانية عشر من فرق ) ٬، املهدي األولاليماين(وجود الوصي الثالث عشر  من
اثنان وسبعون  أمة حممد  فيمسي عدد فرق النار من ٬،نير اليت تنتحل مودة أمري املؤمنالنا
وعن  ٬،٬، على مدى مسرية األمة أي إن فرقة اجلنة مواكبة ملسرية األمةحدة٬، وفرقة اجلنة وافرقة

ترسبت ستون فرقة مث عن احلسن  ٬X، فعن علي تترسب فرقة أو فرق من أهل النار كل وصي
٬، فيكون عدد فرق النار املترسبة عنهم ٬، فرقة مث عن احلسني فرقة وهكذا بقية األئمة 

 ٬، إذا٬Xً، فتبقى فرقة من فرق النار وهي اليت تترسب عن وصي اإلمام املهدي إحدى وسبعون
٬، فيثبت Xفحديث الفرق يثبت وصي اإلمام املهدي بل ويثبت ظهوره قبل قيام اإلمام املهدي 

مث وصي اإلمام املهدي  ٬،هم األئمة  اًوصي) ١٢(البد من ظهور  أن بعد رسول اهللا 
ذا املعىن دلت عليه روايات ٬، وهاًوصي) ١٣(هذه األمة  فيكون عدد األوصياء الذين ت¹متحن م

٬، أي إذا مجعنا معهم اإلمام ثىن عشر من ولد علي وفاطمة ان األئمة أكثرية٬، تنص على 
  .يصبحون ثالثة عشر Xعلي 

ل األرض نظرة فاختار منها رجلني وأن اهللا نظر إىل أه... (: قال رسول اهللا   •
 ووزيراً وخليالً ختذه أخاًأأن  واآلخر علي بن أيب طالب وأوحى أيلً ٬،حدمها أنا فبعثين رسوالًأ

من أهل بييت  أال وأن اهللا نظر نظرة ثانية فاختار بعدنا أثين عشر وصياً... وخليفة ووصياً
 .)١() ...لما غاب جنم طلع جنمفجعلهم خيار أميت واحد بعد واحد مثل النجوم السماء ك

٬، ولكن أحد هؤالء األوصياء وهو هارون وولده  ٬،عشر اثنافأوصياءه  Xأما موسى 
٬، ولذلك يف أمته أحد عشر وصي Xفيبقى بعد موسى  Xمات قبل موسى  Xهارون 
  .ت أمة موسى إىل إحدى وسبعون فرقةافترق

) مسعان بطرس(الصفا مشعون  ٬،عشر اثناهم  Xفأوصياء عيسى  Xأما أمة عيسى 
  .اثنان وسبعون فرقة Xولذا افترقت أمة عيسى  Xوكلهم بعد رفع عيسى  وأوالده 

عني فرقة كلها هالكة سبستفترق هذه األمة على ثالث و(: نه قالأ ورد عن النيب  •
 .)٢() عشرة فرقة كلها هالكة إال واحدة تفترق الواحدة إىل اثنيتإال واحدة و

س/ت/فْت/رِق> أُمَّت0ي ع/لَى ثَلَاثç (: قَالَ رàس¹ولُ اللñهï : نه قَالَأ Xلïيٍّ عà ومنها ما ورد عن
و/النَّاج>ونَ الNذ0ين/ ي/ت/م/سَّكُونَ بِو/لَاي/ت0كُم+  ٬،ف0ر+قَةٌ م0ن+ه/ا ن/اجِي/ةٌ و/الْب/اقُونَ ه/ال0كُونَ ٬،و/س/ب+ع0ني/ ف0ر+قَةً

                                                            
  .١٤٨ص ٢٢ج :بحار األنوار -١
  .١٠١ص ٢ج :الصراط المستقيم -٢
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  .)١() ونَ بِر/أْيِهِم+ فَأُولَئ0ك/ م/ا ع/لَي+هِم+ م0ن+ س/بِيلٍو/ي/قْت/بِس>ونَ م0ن+ ع0لْم0كُم+ و/لَا ي/ع+م/لُ
٬، ومن من هذه الفرق إال من اتبع الوصي ال ينجونه أوالواضح من رواية الفرقة الناجية 

هو أول  ٬X، ووصي اإلمام املهدي ل حجة هللا على األرض البد من وصينه لكأاملعلوم 
  .ثنا عشرثنا عشر وأبو املهديني االئمة االآخر األ Xألن اإلمام املهدي  ؛املهديني

بعون تكون قبل دولة العدل اإلهلي٬، وال الفرق الثالث والس أنومن الواضح لدى اجلميع 
اهللا يا  فو٬، Xكما يف الرواية اليت مرت علينا عن اإلمام الصادق  ٬،ديانات أو فرق فيما بعد

٬، وهو جامع الكلمة ن الدين كله واحدمفضل٬، لريفع اهللا عن امللل واألديان االختالف حىت يكو
ه>و/ الNذ0ي أَر+س/لَ ر/س>ولَه> بِالْه>د/ى و/د0ينِ ﴿ :قال تعاىلو ٬،ى التقوى كما ورد يف دعاء الندبةعل

  .)٢(﴾الْح/قِّ ل0ي>ظْهِر/ه> ع/لَى الدِّينِ كُل2ه0 و/كَفَى بِاللNه0 ش/هِيداً
الْه>د/ى و/د0ينِ الْح/قِّ ل0ي>ظْهِر/ه> ع/لَى الدِّينِ كُل2ه0 و/لَو+ ه>و/ الNذ0ي أَر+س/لَ ر/س>ولَه> بِ﴿ :وقال تعاىل
  .)٣(﴾كَرِه/ الْم>ش+رِكُونَ
ممن يكذبون على اهللا ورسوله فيقتلهم وجيمع الناس على أمر  رجالً قدم سبعنيوهو الذي ي¹

الظهور علماً أن هؤالء السبعني املعاصرين لزمن  ٬،السابقة الذكر واحد كما هو يف الروايات
٬، فالفرقة الناجية هم الذين يتبعون وصي اإلمام عشر فرقة اثناب تفرقة األمة إىل املقدس هم سب

 كما كان وصي رسول اهللا ٬، ول املؤمنني به قبل ظهوره املقدسوالذي هو أ Xاملهدي 
  .أول من آمن به

  .حدةكون هناك فرق بل كلها فرقة وا٬، وبعده ال تأليس وصيه بعده :ولرب قائل يقول
ن اها فيواليت أكد  ٬، ولكن وصيه قبله كما يف وصية رسول اهللا نعم ال فرق بعده: أقول

  .ثنا عشرصيه وهو أول املهديني االهو من ذريته وو Xأول املؤمنني باإلمام املهدي 
روايات عديدة تذكر  ٬، وهناكمحدأعبد اهللا٬، و٬، واملهدي كونه أول املهديني: مساءهوأ

ن منها ما ألن األمة ممتحنة به فقد بيَّ ؛رحم من أن خيفي كل صفاتهأ ٬، واهللامسكنه وصفاته
إن األمة مهددة علماً  ٬،ملن اتبعهم وملن انتحل حبهم  ٬،حتتاجه األمة عن طريق األئمة 

عشر فرقة ال تستفيد من كالم أهل البيت وال تتبع الوصي إال واحدة هي  بالتفرقة إىل اثين
يف قوله خلفت فيكم الثقلني  نه رسول اهللا بعة طريق اهلدى الذي بيَّتاالالناجية من الضاللة و

                                                            
  .باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي ٤٩ص ٦ج :وسائل الشيعة -١
  .٢٨ :الفتح -٢
  .٩:، الصف٣٣ :التوبة -٣
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يأخذون بكالم  غري هذه الفرقة غري متمسكني بالكتاب والعترة أي ال نإ٬، أي اب اهللا وعتريتكت
يالئم أهوائهم  فكثري من رجال الدين يرفضون ما ال ٬،وهذا ما موجود حاليا٬ً، أهل البيت 

Äا ضعيفة السند أو رفضها علماؤنا السابقون أو الالحقون أو أجة حب ٬،من كالم أهل البيت 
ي¹سلòم علم كيف يقبل الوصي من ال أ ٬، وال…أو …تالئم العقل كما يقولون أو كوÄا ال 

لثاين ومل ٬، فكذلك فعلها افقد ضلوا الطريق من أوله ٬،أهل البيت  وبكالم املوصي٬، أما خمالف
من قبل  Xاألمة واتبع الوصي  أكثربع الثاين من قبل ات¹ ٬، ورغم ذلكيسلم لكالم املوصي 

  .فخسر االنتخابات اليت ابتدعوها \هم سلمان واملقداد وأبو ذر وعمار وآخرون دوÄم  أربعة
أي بأمر اهللا اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر  وكون املنصوص عليهم من قبل النيب 

   .مهدياً
  .)١()X من ولد احلسني بعد القائم اثنا عشر مهدياً إن منا( :نه قالأ Xعن الصادق 

ع يف سقيفة بين يأما غريهم نصبه الناس واختاروه باالنتخابات كما هو معروف لدى اجلم
وإمنا نريد أن نرى ماذا جرى هلذه الفرقة الناجية من بني . ولسنا ذا الصدد اآلن...  ساعدة

هب أهل البيت لتبقى ناجية أم تفرقت إىل فرق الثالث والسبعون فرقة وهل هي الزالت على مذ
  .متعددة حىت يكتملوا اثنا عشر فرقة كما ورد عنهم 

   ..ويبقى من هذه الفرقة األندر األندر

حىت ال  مشاالًو اهللا لتمحصن واهللا لتطرين مييناًو( :أنه قال Xروي عن أيب عبد اهللا و  •
يف رواية ميان يف قلبه وأيده بروح منه وم إال كل امرئ أخذ اهللا ميثاقه وكتب اإليبقى منك

   .)٢() حىت ال يبقى منكم على هذا األمر إال األندر فاألندر أخرى عنهم 

أصحابنا يف اجلامع يوم مبرو فاجتمعنا و Xكنا مع موالنا الرضا  ٬،عن عبد العزيز  •
على سيدي فدخلت  ٬،ذكروا كثرة االختالف فيهااإلمامة و جلمعة يف بدء مقدمنا فأداروا أمرا

جهل القوم  ٬،يا عبد العزيز( :مث قال Xفتبسم  ٬،فأعلمته خوض الناس يف ذلك X الرضا
حىت أكمل له الدين فأنزل عليه  خدعوا عن آرائهم إن اهللا تبارك امسه مل يقبض رسوله و

ما حيتاج مجيع ء بني فيه احلالل واحلرام واحلدود واألحكام و تفصيل كل شي القرآن فيه

                                                            
  .٣٨٥ص :بة للطوسيالغي ،٣١٠ص ٣ج :، البرهان١٤٨ص ٥٣ج :بحار األنوار -١
  .٢٧ص :الغيبة للنعماني -٢
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عليه يف حجة أنزل و ٬،)١(﴾ٍء ما فَرَّطْنا ف0ي الْك0تابِ م0ن+ ش/ي+﴿ :8 كامالً فقال الناس إليه
ر/ض0يت> لَكُم> م/م+ت> ع/لَي+كُم+ نِع+م/ت0ي و/أَت+م+ د0ين/كُم+ و/الْي/و+م/ أَكْم/لْت> لَكُ﴿ هي آخر عمرهالوداع و

  .)٢(﴾الْإِس+الم/ د0يناً
 أوضح هلم سبيلهم ألمته معامل دينهم وحىت بني أمر اإلمامة من متام الدين مل ميض و

حيتاج إليه األمة إال  ما ترك شيئاًو ٬،وإماماً علماً X أقام هلم علياًو ٬،تركهم على قول احلقو
به هل يعرفون قدر اإلمامة  ٬،كافرهو مل يكمل دينه فقد رد كتاب اهللا وفمن زعم أن اهللا  ٬،بينه

وأمنع  أعلى مكاناًو وأعظم شأناً امة أجل قدراًاختيارهم إن اإلم حملها من األمة فيجوز فيهاو
ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما  من أن يبلغها الناس بعقوهلم أو اًأبعد غورو جانباً

  .)٣()باختيارهم
ورغم ذلك كله مل يتحرج أصحاب املناصب الدينية اليوم من أن ينتحلوا مقامات مل 

بل اعتمدوا ٬، أي من املعصومني ٬، ئمة واأل وال ينصبهم ا اهللا تعاىل وال رسوله 
حيث مزقوا  )حنن نرى املصلحة يف ذلك(على نزوا¾م املتدفقة حنو األنا وحب الدنيا حبجة 

وهذا  .قوه إىل فرق متعددةمزقه بعض أصحاب القيادات الدينية وفرَّ ٬،مذهب أهل البيت 
ألن رم  ؛حبت اختالفهم دنيوي ٬،فنيعلماً إن هؤالء املختل. نعيشه اليومهو الواقع احلايل الذي 

لكنهم اختلفوا على الدنيا  ٬،واحد ونبيهم واحد وإمامهم واحد وصومهم وصال¾م واحدة
يف النهي عن طلب  ونسوا وصايا األئمة . واإلتباعطمعاً يف املال واملنصب والقيادة الدينية 

وعليه جيب  ٬،Xاإلمام احلجة  ٬، فكلهم يقول أنا أنوب عنئاسة الدنيوية والدعوة إىل األناالر
  .٬X، وبدون أي ختويل أو إشارة من اإلمام املهدي تباعيا

نه أألنه يظن  ؛لغائب حىت يعودعن ا فنصب نفسه بديالًخربه به شيطانه أولكن هذا ما 
 ٬،غري مبالني لنهي اهللا تعاىل عن الظن وذمه. األصلح هلذه األمة٬، يظن فقط وليس لديه أي دليل

و/إِنْ ت>ط0ع+ أَكْثَر/ م/ن+ ف0ي الْأَر+ضِ ي>ض0ل~وك/ ع/ن+ س/بِيلِ اللNه0 إِنْ ي/تَّبِع>ونَ إِلNا الظNنَّ و/إِنْ ه>م+ ﴿ :قال تعاىل
  .)٤(﴾إِلNا ي/خ+ر>ص>ونَ

م+ إِلNا قُلْ ه/لْ ع0ن+د/كُم+ م0ن+ ع0لْمٍ فَت>خ+رِج>وه> لَن/ا إِنْ ت/تَّبِع>ونَ إِلNا الظNنَّ و/إِنْ أَن+ت>﴿ :وقال تعاىل

                                                            
  .٣٨: األنعام -١
  .٣: المائدة -٢
  .٢١٧ص :الغيبة للنعماني -٣
    .١١٦ :األنعام -٤
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   .)١(﴾ت/خ+ر>ص>ونَ
و/م/ا ي/تَّبِع> أَكْثَر>ه>م+ إِلNا ظَن�اً إِنN الظNنَّ ال ي>غ+نِي م0ن/ الْح/قِّ ش/ي+ئاً إِنN اللNه/ ع/ل0يم} بِم/ا ﴿ :وقال تعاىل

  .)٢(﴾ي/فْع/لُونَ
م/ا ي/تَّبِع> الNذ0ين/ ي/د+ع>ونَ م0ن+ أَال إِنN ل0لNه0 م/ن+ ف0ي السَّم/او/ات0 و/م/ن+ ف0ي الْأَر+ضِ و/﴿ :وقال تعاىل

  .)٣(﴾د>ون0 اللNه0 ش>ر/كَاَء إِنْ ي/تَّبِع>ونَ إِلNا الظNنَّ و/إِنْ ه>م+ إِلNا ي/خ+ر>ص>ونَ
و/م/ا لَه>م+ بِه0 م0ن+ ع0لْمٍ إِنْ ي/تَّبِع>ونَ إِلNا الظNنَّ و/إِنN الظNنَّ ال ي>غ+نِي م0ن/ الْح/قِّ ﴿ :وقال تعاىل

  .)٤(﴾ئاًش/ي+
هذا املنعطف الضيق والعمل باملذموم من اهللا تعاىل ومن أهل البيت يف ومل يدخلوا أنفسهم 

وإجهاد أنفسهم يف إجياد تربيرات عقلية غري منصوص عليها يف القرآن والسنة املطهرة بل ٬، 
٬، ما كان ذلك إال طلباً حسب الظن املذموم Xوخاصة مسألة تنصيب أنفسهم نواب له 

  .أخرىخيرجون من حفرة فيقعون يف ٬، وإذا م ة املذمومة كما ورد عنهم للرئاس

قد هلكنا إذا : فقلت ٬،والرياسة فما طلبها أحد إال هلك إياك(: X عبد اهللا قال أبو  •
٬، إمنا ذلك ليس حيث تذهب: وهو حيب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه٬، فقالليس أحد منا إال 
   .)٥() كل ما قال وتدعو الناس إىل قوله دون احلجة فتصدقه يف أن تنصب رجالً

قدس قد أصبح فإن اختالف الشيعة الذي هو أحد أهم العالمات الرئيسية للظهور امل ٬،وبعد
٬، فإذا تسلل ٬، احلق الوحيد على هذه األرض٬، وكون مذهب أهل البيتشهر من نار على علمأ

٬، أما على توى القيادات الدينيةهذا على مس ٬،من احلق فال يبقى إال الباطل ىما تبقالباطل إىل 
م قلة حماربون ولكنه ٬،مستوى األفراد فال خيلو اÜتمع من أفراد خملصني غرباء يف جمتمعهم

وال يكون ذلك إال برفضهم ٬، ٬، خلروج الكثري عن مذهب أهل البيت حمتقرون عند الناس
    .حلجة اهللا دون أن يشعروا كما ورد عنهم

 ٬،آل حممد متحيص الكحل يف العني لتمحصن يا شيعة( :أنه قال Xعن أيب جعفر   •
وكذلك يصبح  ٬،ني يدري مىت يقع الكحل يف عينه وال يعلم مىت خيرج منهاإن صاحب العو

                                                            
  .١٤٨: األنعام -١
 .٣٦ :يونس -٢
  .٦٦ :يونس -٣
  .٢٨ :النجم -٤
  .١٢٧ص ٢٧ج :وسائل الشيعة -٥
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ا ويصبح ميسي على شريعة من أمرنو ٬،على شريعة من أمرنا وميسي وقد خرج منها الرجل
   .)١() قد خرج منهاو

وإن الزجاج ليعاد  ٬،سرن تكسر الزجاجواهللا لتك( :أنه قال Xعن أيب عبد اهللا   •
 ٬،خار ليتكسر فال يعود كما كانفإن الف ٬،اهللا لتكسرن تكسر الفخارو ٬،فيعود كما كان

   .)٢() صعر كفهإال األقل واهللا لتمحصن حىت ال يبقى منكم واهللا لتميزن واهللا لتغربلن وووو

 ٬،ء يسري عرب شيمن ال Xمع القائم ( :أنه قال Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أيب بصري  •
مييزوا اس من أن ميحصوا وال بد للن :قال ٬،إن من يصف هذا األمر منهم لكثري :فقيل له

 .)٣() سيخرج من الغربال خلق كثريلوا وويغرب
و موقفه من هذا الغربال وعرف ما ه ٬،وحنن يف زمن الظهور فهال راجع كل منا نفسه

رج من هذا الغربال الكثري ال القليل نه سيخأ ن وخربنا أئمتنا الصادقأ٬، فقد والتمحيص
  .ودون أن يشعر فتدبر ذلك

وحكمهم خمالف حلكم اهللا لعدم تنصيبهم  ٬،مبا إن الدين عند اهللا اإلسالم وما سواه ضاللو
املذهب الذي يتبع املنصب ٬، ويف اإلسالم احلق فقط يف اهللا مالك امللك فهو حكم الطاغوتمن 

٬، وحكمهم من ديانات قما سبا سواه ينظم إىل ٬، فمعشرية انمن اهللا٬، وهو مذهب اإلمامية االث
٬، وعدم عمل وفرض أصحاب القيادات الدينية لعدم تنصيبهم من اهللا مالك امللكالطاغوت 

يلحقهم مبا سبق من ديانات ومذاهب من الظلم  ٬،وفقهاء مذهب اإلمامية االثين عشرية حبكم اهللا
  . مي إال بالتقوىفضل لعريب على أعج وال. واجلور واالحنراف
ب أن توصل هذا خالٍ من القيادة الدينية الصحيحة املخلصة هللا واليت جي وكون اÜتمع

  .اÜتمع إىل اهللا
لى ٬، أي إÄم غري قادرين عأفراد متفرقني ٬، ومل يبق إالم وتكالبهم على الدنيابسبب اختالفه

فال ) ...إذا ملئت األرض( ٬، هنا قد حتقق مصداق كالمهم إصالح هذا اÜتمع بدون قيادة
٬، وال الص من الرذيلة اليت يعيشون فيهاتصلح حىت يبعث اهللا القيادة اليت تقود هذا اÜتمع حنو اخل

تكون إال باستئصال مواضع املرض الذي أردى هذا الدين احلق وأوصله إىل ما وصل إليه كما 
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      .ورد عنهم 

 :قال ٬،عن مالك بن ضمرة  •
؟  يف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذاك ٬،يا مالك بن ضمرة( :X قال أمري املؤمنني

 :قال ٬،ما عند ذلك من خري ٬،يا أمري املؤمنني :فقلت ٬،أدخل بعضها يف بعضوشبك أصابعه و
يكذبون على اهللا  دم سبعني رجالًمالك عند ذلك يقوم قائمنا فيق يا ٬،اخلري كله عند ذلك

  .)١() مر واحدفيقتلهم مث جيمعهم اهللا على أ على رسوله و
فيجمع الناس بعد استئصاله للداء املسبب يف تفرقة  ٬،األخريةنه يبدأ من نقطة احلق إأي 

الذين يكذبون على اهللا  ٬،٬، واستئصال الداء بقتل السبعني رجالًق إىل فرق متعددةأتباع الدين احل
 –ب دينية هم أصحاب مناصأي (ويؤثر هذا الكذب يف اÜتمع فيفرقه فرق متعددة  ٬،ورسوله
٬، أي يزيل داعي التفرقة بني هؤالء السبعني الكذابني ٬X، مث بعد أن يقتل القائم ) مراجع 

٬، عندها جيمعهم اهللا على أمر واحد قصد مذهب أهل البيت أالناس املتفقني عقائدياً أصالً و
  .كما يف احلديث

وقد ) الشيعة(٬، ومبا أن الفرقة الناجية على األرض هم من أتباع مذهب أهل البيت 
 وقد ٬،٬، فعندها مل يبق صاحل الظاهر النواة هلذا الدين احلقوصل الفساد إىل علمائهم وهم يف

ما ولكن إذا فسد امللح  ٬،وكل شيء يفسد يصلحه امللح ٬،٬، فمثلهم كامللحملئت األرض بالفساد
  .يصلحه يالذ

قة الناجية دائماً الفرقة ٬، والفرهذه األمة كما يف األمم السابقة ومادام التمحيص والبالء يف
ننا وسيكون بالؤنا وامتحا Xوكوننا منتظرين لإلمام املهدي  ٬،اليت تتبع احلجة أو الوصي

٬، وهو صاحب راية لنا من النجاة إال مبعرفة الوصي ٬، فال سبيلبالوصي حالنا حال سائر األمم
رقة الناجية فقط كما وهو صاحب الف ٬،وما بعد احلق إال الضالل ٬،احلق الوحيدة من بني الرايات

على بيعته من  منصوص٬، أي الوصي منصب من اهللا أنعلماً  ٬،نصت روايات أهل البيت 
  .قبل املعصومني 

   :قال تعاىل ٬،حىت يتبني زيفه وهذا املقام لو ادعاه غري صاحبه ملا لبث إال قليالً
  .)٢(﴾اً كَث0رياًو/لَو+ كَانَ م0ن+ ع0ن+د0 غَي+رِ اللNه0 لَو/ج/د>وا ف0يه0 اخ+ت0الف﴿
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ثُمَّ لَقَطَع+ن/ا م0ن+ه>  #لَأَخ/ذْن/ا م0ن+ه> بِالْي/م0نيِ  #و/لَو+ ت/قَوَّلَ ع/لَي+ن/ا ب/ع+ض/ الْأَقَاوِيلِ ﴿: وقال تعاىل
  .)١(﴾الْو/ت0ني/

والبد لنا عند البحث عن هذا الوصي أن نعرف إن الفرقة الناجية اليت كانت متبعة للوصي 
٬، وللنجاة من النار وغضب اجلبار فالبد أن منيز راية احلق عشرة راية اثنيتقبله تفترق إىل  الذي

٬، فالتمسك بالثقلني واختاذمها السبيل إىل اهلداية هو الطريق الوحيدة ألن ما سواها إىل النار
   .الوحيد الذي يربط بيننا وبني راية احلق

إياكم  ٬،بد اهللايا أبا ع :فقال يل… ( :Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن املفضل بن عمر  •
 .لترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة ال يعرف أي من أي ...اهللا ليغينب سبتا من الدهرويه والتنو

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

  .)٢()اهللا ألمرنا أضوأ منهاو :فقال ٬،نعم :قلت ؟ هذه الشمس مضيئةأ :الشمس يف جملسه فقال
لو كانوا  فإÄم٬، شيعة اثين عشرية أÄمدالة على  اثنتا عشرة راية مشتبهة Xوهنا قوله 

االثين الÄم بسهولة للشيعي ٬، أي ميكن احلكم ببطشرية ملا كان يف أمرهم أي اشتباهغري اثين ع
  .أمر عقائدي Xفاألمر الذي يتحدث عنه  ٬،وإمنا وقع االشتباه لتشابه العقيدة عشري٬،

يات مشتبهة كلها تدعوا إىل ومن هذه النقطة البد أن نعرف أن احلق واحد ما بني عدة را
وهو يف راية  فحسبن احلق واحد او ٬،تثنية احلق وتعدده أمر بعيد كل البعد عن احلقيقة٬، والنار
فالبد أن نبحث عن حامل لواء آل حممد يف زمن الظهور من خالل كالمهم  ٬،مد آل حم
 .  

حيد بأنه موجود بني ن أهل البيت كما وصفوا احلق الواعلى طالب احلق  ىال خيفوكما 
  .هدى هذه الرايات هي راية اليماين٬، وصفوا أيضاً أن أرايات متعددة

ة أهدى من راية اليماين٬، هي راية رايات رايوليس يف ال… ( :Xفعن اإلمام الباقر
٬، م بيع السالح على الناس وكل مسلم٬، فإذا خرج اليماين حرألنه يدعو إىل صاحبكم ؛هدى

دى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل وإذا خرج اليماين فا�ض إليه فإن رايته راية ه
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  .)١() ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ؛ذلك فهو من أهل النار
٬، هذا األمر حيتاج إىل حتري عن هذه اليماين من بني اثنيت عشرة راية ولكن من هو

أن يتضح األمر  وبعد ٬،مث بعد مجع الصفات واملعلومات الكاملة ٬،الشخصية من خالل الروايات
كالم أهل  حسب٬، ميكننا أن نعرض أصحاب الرايات املوجودة يف الساحة من خالل الروايات

فات كان صاحب راية احلق فمن اتصف ذه الصاروا به إىل حامل لوائهم الذي أش البيت 
  .واحد فقط وباقي الفرق إىل النار كون احلق ٬،٬، والبد أن يكون مطابقاً متاماًوإال فال
  

* * *  

                                                            
  .٢٦٤ص :محمد بن ابراهيم النعماني -الغيبة  -١



אא א
اً كبرياً يف روجهة من أهم اجلهات اليت تلعب دو ٬،العلماء مصدر الرايات املشتبهة أنمبا 

٬، فالبد من التعرض للروايات اليت يز هذا الدور سلبياً أو إجيابيا٬ً، ولكي منحركة الظهور املقدس
هذا املوقف ومن خالل الروايات ميكن متييز  ٬،تذكر موقف علماء آخر الزمان من حركة الظهور

لكي     اليماينة راي   ٬، هذا من باب ومن باب آخر حبثاً عن راية احلق ليتبني للمكلف الباحث
عر منها تفشي الباطل ن رواية الفرقة الناجية نستشأ٬، على الرغم من حق كل ذي حق سال نبخ

والعمل باألهواء ٬،   هو نبذ الكتاب وأحاديث أهل البيت٬، والسبب الرئيسي بني العلماء
  .واآلراء الشخصية

 العاملني كما وصف ٬، فقد وصف اهللا تعاىل العلماء غريوكون القرآن حي إىل يوم القيامة
م/ثَلُ الNذ0ين/ ﴿ :٬، قال تعاىلا بني أيديهم من كالم اهللا تعاىلحني مل يعملوا مب ٬،أهل الكتاب من قبل

٬، أي حيملون كالم اهللا ومل )١(﴾...ح>مِّلُوا التَّو+ر/اةَ ثُمَّ لَم+ ي/ح+م0لُوه/ا كَم/ثَلِ الْح0م/ارِ ي/ح+م0لُ أَس+فَاراً
٬، فال بد أن متر بنا سنة أهل الذي حيمل أثقاالً ال ينتفع ا٬، حيملها فقط ارفهم كاحلم ٬،ينتفعوا به

  . يعملوا بهالكتاب الذين محلوا التوراة ولكنهم مل

مسعته قال  :عمر وأيب بكر٬، قال عن رسول اهللا  هججتيف حما X عن أمري املؤمنني  •
 بشرب باعاً ٬، شرباًالقذة بالقذةالنعل بالنعل وحذو  ة بين إسرائيل حذونَّلتركنب أميت س>(: يقول

٬، وإنه كتب التوراة والقرآن  لو دخلوا جحرا لدخلوا فيه معهمبذراع حىت بباع وذراعاً
   .)٢() ملك واحد يف رق واحد وجرت األمثال والسنن

٬، أي لون مبا فيه هم مصداق هلذه اآليةفالعلماء غري العاملني الذين عندهم القرآن وال يعم
ـزل ألمة قرآن حي ال ميوت إىل يوم القيامةفال. ﴾ًالْح0م/ارِ ي/ح+م0لُ أَس+فَارا كَم/ثَلِمثلهم ﴿ ٬، ومل ين

 .غريهادون 
٬، ال ولكين سأنقل كالم البشرية أين متحامل على العلماء أن ال يعتقد عبدة األوثان رجوأو

ن إأن ال تغمض عينيك٬، فقط اقرأ و فأرجوني يديك رسول اهللا وأهل بيته وكالمهم واضح ب
٬، وأما أنا فقط وال يضرهم كفر من كفر م٬، شئت أن ال تصدق فالكالم ألهل البيت 

ملتناوم فال حيتاج إىل سكب املاء٬، فهو يقظ ٬، وأما غري اطة أحاول سكب املاء على املتناومواس
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  .فحسب والكالم على الراد لكالمهم . أصالً
العرب وقريش إال السيف  إذا خرج القائم مل يكن بينه وبني(: قال Xعن الصادق   •

؟ واهللا ما لباسه إال الغليظ وما طعامه إال  السيف وما يستعجلون خبروج القائمما يأخذ منها 
   .)١() الشعري اجلشب وما هو إال السيف واملوت حتت ظل السيف

 :ث يشري إىل السدنة يف الكعبةيف حدي X عن أيب جعفر ...عن سدير الصرييف  •
علقت يف الكعبة مث يقال لكم نادوا حنن عت أيديكم وأرجلكم وكيف بكم لو قد قط...(

  .)٢() … سراق الكعبة
   Xالقائم من ولده  يعين  بأيب ابن خرية اإلماء ( :X قال أمري املؤمنني  •

فعند ذلك تتمىن  ٬،ال يعطيهم إال السيف هرجاًو ٬،ويسقيهم بكأس مصربة يسومهم خسفاً
 .)٣()اهللاى ال نكف عنهم حىت يرض ٬،ما فيها ليغفر هلايا ويش لو أن هلا مفاداة من الدنفجرة قر

٬، ومرجعية األحناف ينية لقريش يف زمن رسول اهللا ويف هذا إشارة إىل املرجعية الد
أما سراق الكعبة فهم  .رة إىل قريش كوÄم أصحاب القيادة٬، وإشااليوم٬، هم علماء النجف

   .سراق العتبات املقدسة يف هذه األيام
ما بقاء  ٬،يا بشر( :Xقال يل احلسني بن علي  :قال ٬،بن غالب األسديعن بشر   •

مث قدم مخسمائة  ٬،قريش إذا قدم القائم املهدي منهم مخسمائة رجل فضرب أعناقهم صرباً
 ٬،أصلحك اهللا :فقلت له :قال ٬،م صرباًمث مخسمائة فضرب أعناقه ٬،فضرب أعناقهم صرباً

بشري بن غالب  فقال يل :قال .موىل القوم منهم إن :Xفقال احلسني بن علي  ؟ يبلغون ذلكأ
عد على أخي ست عدات أو قال ست  Xعلي  أشهد أن احلسني بن :و بشر بن غالبأخ

   .)٤() عددات على اختالف الرواية
 :بن مسعودمن وصيته ال :وعن رسول اهللا   •
مر اجل يأيت على الناس زمان الصابر فيه على دينه مثل القابض على ٬،يا ابن مسعود… (

  .بكفه٬، فإن كان يف ذلك الزمان ذئبا٬، وإال أكلته الذئاب
٬، وكذلك علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة٬، أال إ�م أشرار خلق اهللا ٬،يا ابن مسعود
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أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم وحيبهم وجيالسهم ويشاورهم أشرار خلق اهللا يدخلهم نار 
  .)١(﴾ع>ونَص>مٌّ ب>كْم} ع>م+ي} فَه>م+ ال ي/ر+جِ﴿ جهنم
و/ن/ح+ش>ر>ه>م+ ي/و+م/ الْق0ي/ام/ة0 ع/لَى و>ج>وه0هِم+ ع>م+ياً و/ب>كْماً و/ص>م�اً م/أْو/اه>م+ ج/ه/نَّم> كُلNم/ا خ/ب/ت+ ﴿

  .)٢(﴾زِد+ن/اه>م+ س/ع0رياً
  .)٣(﴾كُلNم/ا ن/ض0ج/ت+ ج>لُود>ه>م+ ب/دَّلْن/اه>م+ ج>لُوداً غَي+ر/ه/ا ل0ي/ذُوقُوا الْع/ذَاب/﴿
  .)٤(﴾ت/كَاد> ت/م/يَّز> م0ن/ الْغ/ي+ظ #أُلْقُوا ف0يه/ا س/م0ع>وا لَه/ا ش/هِيقاً و/ه0ي/ ت/فُور> إِذَا ﴿
  .)٥(﴾لَه>م+ ف0يه/ا ز/ف0ري} و/ه>م+ ف0يه/ا ال ي/س+م/ع>ونَ﴿
  .)٦(﴾كُلNم/ا أَر/اد>وا أَنْ ي/خ+ر>ج>وا م0ن+ه/ا م0ن+ غَمٍّ أُع0يد>وا ف0يه/ا و/ذُوقُوا ع/ذَاب/ الْح/رِيقِ﴿

ئعي إ�م مين برآء وأنا أ�م على ديين وسنيت ومنهاجي وشرا يدعون ٬،عوديا ابن مس
  .يءمنهم بر

الطريق٬،  املال وال تبايعوهم يف األسواق٬، وال Õدوهم إىل ال جتالسوهم يف ٬،يا ابن مسعود
  .وال تسقوهم املاء

ا ن>و/فِّ إِلَي+هِم+ أَع+م/الَه>م+ ف0يه/ا و/ه>م+ ف0يه/ا م/ن+ كَانَ ي>رِيد> الْح/ي/اةَ الدُّن+ي/ا و/زِين/ت/ه/﴿ :قال اهللا تعاىل
  .)٧(﴾ال ي>ب+خ/س>ونَ

و/م/ن+ كَانَ ي>رِيد> ح/ر+ثَ الدُّن+ي/ا ن>ؤ+ت0ه0 م0ن+ه/ا و/م/ا لَه> ف0ي الْآخ0ر/ة0 م0ن+ ﴿ :يقول اهللا تعاىل
  .)٨(﴾ن/ص0يبٍ

ذالء هذه األمة ك أما بلوى أميت منهم العداوة والبغضاء واجلدال أولئ ٬،يا ابن مسعود
  .والذي بعثين باحلق ليخسفن اهللا ¹م وميسخهم قردة وخنازير. يف دنياهم
رمحة : ؟ فقال يا رسول اهللا ما يبكيك: وقلنا وبكينا لبكائه بكى رسول اهللا ف: قال

   .)٩(﴾يبٍلَو+ ت/ر/ى إِذْ فَزِع>وا فَال فَو+ت/ و/أُخ0ذُوا م0ن+ م/كَانç قَرِ﴿ :لألشقياء٬، يقول اهللا تعاىل

                                                            
 .١٨: البقرة -١
 .٩٧: اإلسراء -٢
 .٥٦: النساء -٣
 .٧: الملك -٤
 .١٠٠: األنبياء -٥
  .٢٢: الحج -٦
 .١٥: هود -٧
 .٢٠: الشورى -٨
 .٥١: سبأ -٩
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  .)١() يعين العلماء والفقهاء
  .)٢(﴾ل0ن>ذ0يقَه>م+ ع/ذَاب/ الْخ0ز+يِ ف0ي الْح/ي/اة0 الدُّن+ي/ا﴿: قوله تعاىل

ما هو عذاب خزي  ﴾ع/ذَاب/ الْخ0ز+يِ﴿ :قول اهللا تعاىل Xعن الصادق  ٬،يف غيبة النعماين
يف بيته وأصحابه  أي خزي أخزى يا أبا بصري من أن يكون الرجل( :X ل؟ فقا يف الدنيا

: ؟ فيقال ما هذا: اجليوب عليه وصرخوا فيقول الناس وعلى إخوانه وسط عياله إذ شق أهله
  .)٣() ال٬، بل قبله :؟ قال و بعدهأ X قبل قيام القائم: فقلت فالن الساعة٬، مسخ

٬، أي قوله البن مسعود٬، أما اخلسف  وصية رسول اهللا واملسخ يف العلماء كما مر يف
  ).ي بعثين باحلق ليخسفن اهللا ¹م وميسخهم قردة وخنازيروالذ( :

هذه اآلية  ﴾َلَو+ ت/ر/ى إِذْ فَزِع>وا فَال فَو+ت/ و/أُخ0ذُوا م0ن+ م/كَانç قَرِيبٍو﴿ :ويف قوله تعاىل
سفياين الذي إÄا يف زمن الظهور وتأويلها يف جيش ال ٬،وردت يف أحاديث أهل البيت 

؟ ولو ربطنا بني  عالقة بني العلماء وجيش السفياينهي ال ري مادأ٬، وال خيسف اهللا م األرض
ن هناك رابط وثيق ا٬، يتضح لنا يف الرواية التالية Xوكالم اإلمام الباقر  كالم رسول اهللا 

   .بني العلماء وبني جيش السفياين الذي يقع به اخلسف فهما مشموالن يف نفس اآلية القرآنية
يتضمن غيبته  طويالً حديثاً وذكر ٬،ا األمر غيبةيكون لصاحب هذ(: Xأيب جعفر  •

إىل كتاب اهللا وسنة نبيه والوالية لعلي بن    يعين القائم    فيدعو الناس :وظهوره٬، إىل أن قال
حىت ينتهي إىل البيداء فيخرج إليه جيش  وال يسمي أحداً ٬،والرباءة من عدوه Xأيب طالب 
و/لَو+ ت/ر/ى إِذْ فَزِع>وا فَال ﴿ :٬، وهو قول اهللا تعاىلأمر اهللا فتأخذهم من حتت أقدامهمالسفياين في

   .)٤() ... يعين بقائم آل حممد  ﴾...و/قَالُوا آم/نَّا بِه0  #فَو+ت/ و/أُخ0ذُوا م0ن+ م/كَانç قَرِيبٍ 
اتَّخ/ذُوا أَح+ب/ار/ه>م+ و/ر>ه+ب/ان/ه>م+ أَر+ب/اباً ﴿ :قلت له :قال ٬،Xعن الصادق  ٬،وعن أيب بصري  •
ما واهللا ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم ولو دعوهم إىل عبادة أ(: X فقال ٬،)٥(﴾ون0 اللNه0م0ن+ د>

عليهم حالالً فعبدوهم من حيث ال  وحرموا حلوا هلم حراماًأوهم ولكن أنفسهم ما أجاب
  .)٦() يشعرون

                                                            
  . ٤٥١ – ٤٥٠ص :الشيخ الطبرسي -مكارم األخالق -١
  .١٦: فصلت -٢
  .١٠٦ص ٢ج :حجة الغائبإلزام الناصب في إثبات ال -٣
 .١٠٦ص ٢ج :الشيخ علي اليزدي الحائري - إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -٤
  .٣١: التوبة -٥
  .١ح ٥٣ص ١ج :، أصول الكافي باب التقليد١٢٠ص ١٠ج :البرهان -٦
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قل للذين يتفقهون لغري الدين  ٬،هاهللا إىل بعض أنبيائ أوحى( :قال عن النيب   •
قلو¹م يلبسون للناس مسوك الكباش و ٬،خرةيطلبون الدنيا لغري اآللغري العمل وويتعلمون 

يب إياي خيادعون و ٬،هلم أمر من الصربأعماألسنتهم أحلى من العسل و ٬،الذئاب كقلوب
   .)١() ألتيحن هلم فتنة تذر احلكيم حرياناً ٬،يستهزءون

ل يا رسو: قيل يف الدنيا٬،سل ما مل يدخلوا الفقهاء أمناء الر(: قال وعن رسول اهللا   •
عن  فاحذروهمفإذا فعلوا ذلك  ٬،إتباع السلطان : اهللا وما دخوهلم يف الدنيا قال

 . )٢()دينكم
شد مما أإذا قام استقبل من جهلة0 الناس  إن قائمنا(: قال Xوعن اإلمام الصادق   •

أتى   إن رسول اهللا :؟ فقال كيف ذلك: فقيل له ٬،من اجلاهلية  رسول اهللاستقبله 
ن قائمنا إذا قام أتى إو ٬،صخور والعيدان واخلشب املنحوتةالناس وهم يعبدون احلجارة وال

٬، أما واهللا ليدخلن عليهم ناس كلهم يتأولون عليه كتاب اهللا٬، وحيتج عليه به ويقاتلونه عليهال
   .)٣() عدله جوف بيوÕم كما يدخل احلر والقر

من أهل الفتوى مبا ال يعلموا فتعساً هلم  إذا خرج القائم ينتقم(: يقول Xوالصادق •
٬، أم ه/مَّ الناس باخلالف أم كان به عوجاً فقوموه ٬،فتمموهأو/ كان الدين ناقصاً  ٬،وألتباعهم
أم الدين مل  ٬،أم ه/مَّ املختار فيما أوحي إليه فذكروه ٬،أم أمرهم بالصواب فعصوه ٬،فأطاعوه

  . )٤() بعوهأم جاء نبياً بعده فات ٬،يكتمل على عهده فكملوه
لست أخاف على أميت غوغاء تقتلهم٬، وال عدواً ( :قال وعن رسول اهللا   •

ن عصوهم إ٬، ويت أئمة مضلني إن أطاعوهم فتنوهم٬، ولكين أخاف على أمجيتاحهم
  . )٥()قتلوهم
لدين ورأيت ا ٬،ورأيت احلالل حيرم ٬،ورأيت احلرام حيلل(: Xوعن أيب عبد اهللا   •

  .)٦() …هبالرأي وعطل الكتاب وأحكام
س له عدوٍ مبني إال الفقهاء خاصة٬، وهو فلي X إذا خرج القائم(: ويف الينابيع ورد  •

                                                            
  .٧٠ص :، عدة الداعي٢٢٤ص ١ج :بحار األنوار -١
  . ١١٠ص ٢ج :، بحار األنوار٤٦ص ١ج :أصول الكافي -٢
  .٣٦٣ص ٥٢ج :بحار األنوار -٣
  .٢٠٠ص ٢ج :إلزام الناصب -٤
  .١٩٦ص ١ج :إلزام الناصب -٥
  .٢٥٧ص ٥٢ج :بحار األنوار -٦
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سيف بيده ألفتوا الفقهاء يف قتله٬، ولكن اهللا يظهره بالسيف ال أن٬، ولوال والسيف أخوان
  .)١() ميان بل يضمرون خالفهإون وخيافون فيقبلون حكمه من غري ٬، فيطيعوالكرم
يعز اإلسالم به  ٬،يقيم الدين وينفخ الروح يف اإلسالم… (: كية قاليف الفتوحات املو  •

٬، لسيف فمن أىب قُتل ومن نازعه خذل٬، يضع اجلزية ويدع إىل اهللا باعد موتهبعد ذلة وحيىي ب
يرفع املذاهب من  ٬،يظهر من الدين ما هو الدين عليه يف نفسه ما لو كان رسول اهللا حيكم به

أعداءه الفقهاء أهل االجتهاد ملا يرونه من احلكم خبالف  ٬،الصاألرض فال يبق إال الدين اخل
 ٬،حتت حكمه خوفاً من سيفه وسطوته ورغبة فيما لديه ما ذهب إليه أئمتهم فيدخلون كرهاً

يبايعه العارفون باهللا تعاىل من أهل احلقائق عن  ٬،يفرح به عامة املسلمني أكثر من خواصهم
  .)٢() شهود وكشف وتعريف اهلي

رمسه وال من  يأيت على أميت زمان ال يبقى من القرآن إال(: قال رسول اهللا وعن   •
 ٬،بعد الناس عنه مساجدهم عامرة وهي خراب من اهلدىأ٬، يسمون به وهم اإلسالم إال امسه

  .)٣() تعود فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت السماء منهم خرجت الفتنة واليهم
من دين اهللا أفواجاً كما دخلوا فيه خيرج الناس (: قال وعن رسول اهللا   •
  . )٤()أفواجاً
 ٬،نعم :؟ قال أترتل بعد إىل الدنيا: سألت أخي جربائيل(: قال عن رسول اهللا   •

الربكة  أرفعاألوىل  يف املرة :؟ قال وما ترفع: قلت .جواهر األرض أرفعنزل عشر مرات وأ
احلياء من  أرفعالثالثة ويف املرة  .دالشفقة من قلوب العبا أرفعية ويف املرة الثان .من األرض

احملبة من قلوب  أرفعة ويف املرة اخلامس. العدل من أويل األمر أرفعابعة ويف املرة الر .النساء
السخاوة من  أرفعابعة ويف املرة الس .الصرب من الفقراء أرفعالسادسة ويف املرة  .اخلالئق
القرآن من  أرفعويف املرة التاسعة . ماءالعلم من العل أرفعويف املرة الثامنة  .األغنياء

  .)٥( )اإلميان من قلوب أهل اإلميان أرفعويف املرة العاشرة  .املصاحف ومن قلوب القراء
من تلك األيام وتواتر شر ذلك  فيا هللا… ( :يف خطبة طويلة Xوعن أمري املؤمنني   •

                                                            
  .٢١٥ص ٣ج :ينابيع المودة -١
  .٢٩٧ص :بشارة اإلسالم -٢
  .٢١ح ١٩٠ص ٥٢ج :األنوار بحار -٣
  .١٣٣ص :المالحم والفتن -٤
  .عقائد اإلمامية -٥
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وإنه ليمنع الرب جانبه  ٬، أالتسعة أشهر العام وهو العام املظلم املقهر ويستعكمك هوله يف
وينكر األخ أخاه ويعق الولد أباه ويذممن النساء بعولتهن وتستحسن األمهات  ٬،والبحر راكبه
فهنالك تنكشف الغطاء من  ٬،ومتيل الفقهاء إىل الكذب ومتيل العلماء إىل الريب ٬،فجور بناÕن

ويل اهللا إىل ٬، اظهر يا ءمن السما هناك ينادي منادç ٬،احلجب وتطلع الشمس من الغرب
وح األمني األحياء ومسعه أهل املشرق واملغرب فيظهر قائمنا املتغيب يتألأل نوره يقدمه الر

 .)١() …وبيده الكتاب املستبني
  

Wא
  .)الفقهاء غري العاملني(تكز عليه ٬، كوÄم اجلهاز اإلعالمي الذي يرالذين هم رأس البلية

الناس يف الفنت كل خفي نقي٬، إن ظهر مل يعرف٬، أسعد  …( :عن رسول اهللا   •
ال خيلص من  .فيها كل خطيب مصقع أو راكب مضوع ٬، وأشقى الناسوإن غاب مل يفتقد

  .)٢() شرها إال من أخلص الدعاء كدعاء الغرق يف البحر
ن+س/و+نَ أَت/أْم>ر>ونَ النَّاس/ بِالْبِرِّ و/ت/﴿ :يف قوله تعاىل: تفسري القمي يفن علي بن إبراهيم وع  •

قول أمري  ٬، نزلت يف اخلطباء والقصاص وهو﴾أَن+فُس/كُم+ و/أَن+ت>م+ ت/ت+لُونَ الْك0ت/اب/ أَفَال ت/ع+ق0لُونَ
  .)٣()وعلى كل منرب خطيب مصقع يكذب على اهللا وعلى رسوله وعلى كتابه( :Xاملؤمنني 
عصابة  ٬،أيتها العصابةمث أنتم  …( :يف خطبة طويلة قال X وعن أمري املؤمنني  •

٬، وباهللا يف أنفس الناس لكم مهابة ٬،وبالنصيحة معروفة ٬،وباخلري مذكورة ٬،بالعلم مشهورة
وال يد لكم عنده  ويؤثركم من ال فضل لكم عليه٬،يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف 

 .ريق ¹يبة امللوك وكرامة األكابر٬، ومتشون يف الطن باحلوائج إذا امتنعت من طال¹اتشفعو
إمنا نلتموه ملا يرجى عندكم من قيام حبق اهللا وإن كنتم عن أكثر حقه أليس كل ذلك 

فأما حق اهللا وحق الضعفاء فضيعتم وأما حقكم بزعمكم  .مقصرين واستخففتم حبق األئمة
مبرتلة األطباء الذين استوفوا مثن اس مدينة أسلموها وأهلها للعدو وفطلبتم فكنتم كحر

وال نفسا خاطرمت ¹ا للذي خلقها٬، وال  ٬،موه للذي رزقهفال مال بذلتالدواء وعطلوا املرضى 

                                                            
 .١٩٥ص ٢ج :ثبات الحجة الغائبإلزام الناصب في إ -١
  .١٤٤ص ١١ج :المتقي الهندي –آنـز العمال  -٢
  .٢٢٣ص ٦٩ج  :بحار األنوار -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................  ٥٢ 

  .عشرية عاديتموها يف ذات اهللا
٬، واالستئثار رسله والرباءة والفرار من أعدائهوجماورة  مث أنتم متنون على اهللا جنته

  .امة من اهللا عند مالقاة املالئكةبالكر
م من قماته ألنكم بلغتلقد خشيت عليكم أيها املتمنون على اهللا أن حتل بكم نقمة من ن

  .٬، ومن يعرف باهللا ال تكرمون وأنتم باهللا يف عباده تكرمونكرامة اهللا مرتلة فضلتم ¹ا
وذمة  مم آبائكم تفزعون٬،ذ منقوضة فال تفزعون وأنتم لنقض وقد ترون عهود اهللا

 املدائن مهملون ال ترمحون وأنتم ال يف مرتلتكم رسوله خمفرة والعمي والبكم والزمين يف
٬، وال من عمل فيها تعينون وباالدهان واملصانعة أراكم عند الظلمة تأمنون كل ذلك تعملون

  .النهي والتناهي وأنتم عنه غافلونمما أمركم اهللا به من 
وذلك  فأنتم أعظم الناس مصيبة ملا غلبتم عليله من منازل العلماء لو كنتم تشعرون٬،

باهللا يف كتابه يكون هم األمناء على حالله  بأن جماري األمور واألحكام على أيدي العلماء
فأنتم املسلوبون تلك املرتلة٬، وما سلبتم ذلك إال بنفوركم عن احلق واختالفكم يف وحرامه 

  .السنة بعد البينة الواضحة
أمور اهللا عليكم ترد وعنكم  ٬، وحتملتم املؤونة يف ذات اهللا كانتاألذىولو صربمت على 
مكنتم الظلمة من أزمتكم وأسلمتم أمور اهللا يف أيديهم  ولكنكم٬، تصدر٬، وإليكم ترجع

٬، وإعجابكم لطهم على ذلك فراركم من املوتس يعملون بالشبهات ويسريون يف الشهوات٬،
ومن بني ٬، رقتكم فأسلمتم الضعفاء يف أيديهم٬، فمن بني مستعبد ومقهورباحلياة اليت هي مفا

اخلزي بأهوائهم  ويستشعرون ائهم٬،يتقلبون يف امللك بآر٬، مستضعف على معيشته مغلوب
  .باألشرار٬، وجرأة على اجلبار إقتداء

مبسوطة واألرض هلم شاغرة وأيديهم فيها  يف كل بلد منهم على منربه خطيب مصقع
٬، وسيوفكم عنهم مسنمة والناس هلم وأيدي القادة عنهم مكفوفة٬، وسيوفهم عليهم مسلطة

شديد مطاع ال ٬، ذي سطوة على الضعفة جبار عنيد وخول ال يدفعون يد المس فمن بني
  .يعرف املبدئ املعيد

وعامل ٬، األرض مشحونة من غاش غشوم٬، ومتصدق ظلومومايل ال أعجب و فيا عجباً
  .على املؤمنني ¹م غري رحيم٬، فاهللا احلاكم فيما فيه تنازعنا٬، والقاضي حبكمه فيما شجر بيننا
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من فضول  يءان وال التماس شيف سلط أللهم إنك تعلم أنه مل يكن الذي كان منا تنافساً
ادك ٬، ويأمن املظلوم من عباإلصالح يف بالدك٬، ولكن لنرد املعامل من دينك ونظهر احلطام

٬، وإن الثائر يف دمائنا يوماً أال إن لكل دم ثائراً. ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك
الذي ال يعجزه ل اهللا واحلاكم يف حق نفسه وحق ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبي

  .)١() ٬، وال يفوته من هرب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونما طلب
  

* * *  

                                                            
  .٢٧٤ص :أبو جعفر اإلسكافي -المعيار والموازنة  -١



א אא א א
ن لنا أن يف زمن الظهور املقدس ترفع عدة رايات كلها باطلة واألمر بينها وبعد أن تبيَّ
٬، فال تكون تلك الراية املعصومة إال راية اإلمام وراية احلق املستقيم ة فهي اهلدىمشتبه إال واحد

 الرئيسي أال وهو اليماين أو املوىل الذي ويلñ همتمثلة براية ممهد ٬X، وراية اإلمام Xاحلجة 
  .Xالبيعة لإلمام املهدي 

ولكي يتضح لنا جانب من الصورة ملعرفة شخصية اليماين الذي نصت روايات أهل البيت 
 ٬، لكون رسول اهللا على البيعة ٬، فال بد أن نتعرض أوالً للروايات اليت نصتعلى بيعته 

 تطلب البيعة تشري إىل ال يطلبون البيعة لشخصني يف آن واحد فالروايات اليت وأهل بيته 
لبيعة البد أن يكون هو نص من اهللا مل ل٬، طلبهم شخص معني٬، هذا من باب ومن باب آخر

٬، فطلبوا هم من ورثوا ذلك العلم عنه ٬، وأهل بيته من تلقاء نفسه هللا ليه رسول اينص ع
 ٬، ومن هنا يتضح أن الروايات اليت تطلبلشخص يف زمن الظهور للشخص املعنيالبيعة هلذا ا

تضح لنا جانب من ومن خالهلا ي. البيعة كلها تشري إىل نفس الشخص٬، بشخصه أو أحد أتباعه
  .الصورة املطلوبة
٬، وال يقصد فيها اإلمام اليت تشري إىل القائم أو املهدي بعض األوصاف: اينواألمر الث

  .٬X، وذلك لعدم انطباقها أو تناقضها مع الصفات املعروفة لإلمام املهدي X املهدي
  

Jא אא
ى اللNه> و/ر/س>ولُه> أَم+راً أَنْ ي/كُونَ لَه>م> الْخ0ي/ر/ةُ م0ن+ و/م/ا كَانَ ل0م>ؤ+م0نٍ و/ال م>ؤ+م0ن/ةç إِذَا قَض/﴿

  .)١(﴾أَم+رِه0م+ و/م/ن+ ي/ع+صِ اللNه/ و/ر/س>ولَه> فَقَد+ ض/لN ض/الالً م>بِيناً
  :البيعة لغري املعصوم بال يطلواملعصوم  …أمر البيعة ليس اختيار

يف  ل اهللا قال رسو: قال ٬،X عن أمري املؤمنني ٬،عن آبائه ٬،X عن أيب عبد اهللا  •
فأملى رسول  ٬،حضر صحيفة ودواةأ ٬،يا أبا احلسن( :Xالليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي 

 نه سيكون بعدي اثنا عشر إماماًإ ٬،يا علي :تهى إىل هذا املوضع فقالوصيته حىت ان اهللا 
 :ن قالأديث إىل ثين عشر إمام ٬،وساق احلفأنت يا علي أول اال ٬،ا عشر مهدياًومن بعدهم اثن

                                                            
    .٣٦ :األحزاب -١
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 ٬،فذلك اثنا عشر إماماً املستحفظ من آل حممد  د م ح إىل ابنه م Xوليسلمها احلسن 
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني له  ٬،مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً
و أول وه ٬،واالسم الثالث املهدي ٬،محدأعبد اهللا ووهو  ٬،ثالثة أسامي اسم كامسي واسم أيب

  .)٢() )١( املؤمنني
مسعت رسول  :قال ٬،عن إمساعيل بن عياش٬، عن األعمش٬، عن أيب وائل٬، عن حذيفة  •

٬، امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي٬، فهذه بايع بني الركن واملقامإنه ي(: وذكر املهدي فقال 
  .)٣() أمساؤه ثالثتها
هو الذي يبايع بني  Xملهدي ٬، أي ابن اإلمام ان الرواية أعاله أن املهدي األولوواضح م
مسائه كما يف وصية رسول هي أ) املهديعبد اهللا وامحد و(كون األمساء الثالثة ٬، الركن واملقام

وتؤخذ البيعة له بعد أبيه اإلمام املهدي  Xأي هو املوىل الذي يوىل البيعة لإلمام . اهللا 
X.  

 ول اهللا أوصياء رس أنلتفات إىل تعرض الروايات األخرى البد من االوقبل أن نس
 اًوهم اثنا عشر إمام ٬، كما مر يف وصية رسول اهللا املنصوص هلم بالبيعة٬، هم أربعة وعشرون

٬، حيكمون دولة العدل Xمن ذرية اإلمام املهدي  اًواثنا عشر مهدي Xآخرهم اإلمام املنتظر 
محد٬، أر٬، هو ابنه ثنا عشأي أول املهديني اال Xوأول خليفة لإلمام املنتظر ٬، Xاإلهلي بعده 
وهو الذي يأخذ البيعة  يف بداية ظهوره٬، ٬،٬X، وهو أول املؤمنني باإلمام املهدي وهو وصيه

٬، فالروايات اليت نص إىل يوم القيامة اد بعد حممد وهؤالء هم حجج اهللا على العب ٬،Xألبيه 
أو إىل ٬، ٬X، هي أما تشري إىل اإلمام املهدي ى البيعة يف زمن الظهورعل ا أهل البيت 

 املنصوص عليهم Xلعدم وجود غريهم من احلجج األربعة والعشرين  ٬،Xاملهدي األول ابنه 
٬، واملهديني األحد عشر  ٬،توفوا قبل الظهور املقدس  ٬، كون األئمة يف زمن الظهور

فال يواكب أحداث الظهور إال اإلمام املهدي ٬، Xحيكمون دولة العدل اإلهلي بعد أبيهم 
X،هديني وأول امل ٬.  

صلب  إذا بلغ إىل الثعلبية قام إليه رجل من حىت(: يف حديث قال٬، Xعن أيب جعفر  •
                                                            

  ).أي أول الثالث مائة والثالث عشر(في أوان ظهوره  Xأول المؤمنين أي باإلمام المهدي  -١
، مختصر ٢٤١ص ٢ج :، غاية المرام١٥٠ص :، والغيبة للطوسي٢٦٠ص ٣٦ج ،١٤٨ص ٥٣ج :ألنواربحار ا -٢

  .٩٦ص ٢ج :للميانجي -مكاتيب الرسول ،٣٩ص :للحلي -بصائر الدرجات
 ١ج :حاديث اإلمام المهدي للكوارنيأ، معجم ٢٩١ص ٥٢ج :، بحار األنوار٤٧٠ – ٤٥٤ص :غيبة الطوسي -٣

  .١١٤٩ص :وندي، الخرائج والجرائح للرا٤٥٣ص
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يا هذا : فيقول٬، هذا األمر ٬، وأشجعهم بقلبه ما خال صاحب٬، وهو من أشد الناس ببدنهأبيه
؟ فيقول  اأم مباذ  ٬، أفبعهد من رسول اهللاهللا إنك لتجفل الناس إجفال النعم؟ فوا ما تصنع

اسكت يا : فيقول له القائم. أو ألضربن الذي فيه عيناكواهللا : )١(الذي ويل البيعة املوىل 
فيأتيه  –أو الزجنليفة  –٬، هات يل يا فالن العيبة واهللا إن معي عهدا من رسول اهللا ٬، إيفالن

ين اهللا فداك٬، أعطين رأسك أقبله فيعطيه جعل: فيقول  ¹ا فيقرؤه العهد من رسول اهللا
  . )٢() ٬، فيجدد هلم بيعة٬، جدد لنا بيعةجعلين اهللا فداك: بني عينيه٬، مث يقول رأسه٬، فيقبل

٬، حىت تأيت برايات من مصر مقبالت خضر مصبغاتكأين (: قال Xعن أيب احلسن   •
  .)٣() الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات

فإن إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج (  •
  .)٤( )فيها خليفة املهدي

يقتل عند كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث ال تصري إىل واحد ( :قال رسول اهللا   •
 مث ذكر شاباً ٬،ال يقاتله قوم منهم مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوهم قتاالً

  .)٥() نه خليفة املهديإإذا رأيتموه فبايعوه ف :فقال
٬، وكوننا نبحث شاب٬، Xعرف أن صاحب البيعة أو خليفة املهدي ومن هذه الرواية ن
٬، أي ال داعي بعد هذه الرواية أن ب راية احلق ألن كل ما سواه باطلعن خليفة املهدي وصاح
٬، فإذا كان أصحاب الرايات الطاعنني يف السن٬، أقول الشباب فقط نبحث عن راية احلق يف

٬، فال تبتئس وال تزعل وأجعل هدفك اهللا لغربالأيها القارئ سقط من أول ا خليلك اخلاص بك
من القيود  واحبث بشكل جدي خالٍ ٬،واإلمام واحلق الذي أشاروا إليه أهل البيت 

فأمري  ٬،على أفكارهم وعواطفهم توسيطر والصنمية اليت طوقت رقاب الكثري يف هذه األيام
  .)جالاحلق بالر اوال تعرفو ٬،أعرفوا الرجال باحلق( :يقول Xاملؤمنني 
مث ال تصري إىل واحد  ٬،يقتتل عند كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة(: رسول اهللا  قال  •

على  فإذا رأيتم أمريهم فبايعوه ولو حبواً ...الرايات السود من قبل املشرقمث تطلع  ٬،منهم

                                                            
  .Xالذي يأخذ البيعة لإلمام المهدي  -١
  . ٤٣٦ص ٢ج :الحاج حسين الشاآري – Xآتاب المهدي المنتظر -٢
  .٣٧٦ص ٢ج :الشيخ المفيد -اإلرشاد  -٣
 .٥٢ص :السيد بن طاووس الحسني -المالحم والفتن  -٤
 .٣٠ص :بشارة اإلسالم -٥
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  .)١() الثلج فإنه خليفة اهللا املهدي
٬، محدأعبد اهللا٬، (احب البيعة هو املهدي صومن هذه الرواية نعرف أن أمري رايات املشرق 

علماً  .يقوم يف مكة وليس باملشرق ٬،Xألن املشهور من الروايات أن اإلمام املهدي  ؛)املهدي
اليت تشري إىل بيعة ليك بعض الروايات إو أن األمر حيتاج إىل حبث مفصل رمبا سنتطرق له الحقاً

  .ات بصيغ خمتلفة٬، والروايرايات املشرق
مث ال يصري إىل واحد  ٬،يقتل عند كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة(: قال رسول اهللا   •

مث جييء خليفة اهللا املهدي فإذا  ٬،مل يقتله قوم مث جتئ الرايات السود فيقتلو�م قتالً ٬،منهم
  .)٢() نه خليفة اهللا املهديإتوه فبايعوه فأمسعتم به ف

 ٬،و¹م زبر احلديدجتيء الرايات السود من قبل املشرق كأن قل(: قال رسول اهللا   •
 .)٣() على الثلج ولو حبواً فمن مسع ¹م فليأÕم فبايعهم

 8وذلك حني يأذن اهللا  ال تقوم الساعة حىت يقوم قائم احلق٬،(: قال رسول اهللا   •
٬، فإنه على الثلج عباد اهللا٬، فأتوه ولو حبواً جنا٬، ومن ختلف عنه هلك٬، اهللا اهللا ٬، فمن تبعهله

  .)٤( )وخليفيت 8خليفة اهللا 
 اإلمام املهدي يكون املراد منه) قائم( ما ذكر اسمأن يلتفت القارئ إىل أنه ليس كل رجوأو

٬، واملراد إن شاء اهللا) ب(قادمة يف الفقرة كما سيتضح ذلك من رواية   X احلجة بن احلسن
  .Xيوالساعة هو اإلمام املهد هو القائم الذي يقوم قبل الساعة من قائم احلق يف الرواية أعاله

هل للمأمول املنتظر املهدي  Xسألت سيدي الصادق : قال ٬،عن املفضل بن عمر  •
X أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا٬،حاش هللا (: ؟ فقال اسمن وقت موقت يعلمه الن 
ي/س+أَلون/ك/ ع/نِ السَّاع/ة0 ﴿ :اليت قال اهللا تعاىل ألنه هو الساعة :؟ قال يا سيدي ومل ذاك: قلت

س/اه/ا قُلْ إِنَّم/ا ع0لْم>ه/ا ع0ن+د/ ر/بِّي ال ي>ج/ل2يه/ا ل0و/قْت0ه/ا إِلNا ه>و/ ثَقُلَت+ ف0ي السَّم/او/ات0 و/الْأَر+ضِ أَيَّانَ م>ر+
اسِ ال ر/ النَّال ت/أْت0يكُم+ إِلNا ب/غ+ت/ةً ي/س+أَلون/ك/ كَأَنَّك/ ح/ف0يٌّ ع/ن+ه/ا قُلْ إِنَّم/ا ع0لْم>ه/ا ع0ن+د/ اللNه0 و/لَك0نَّ أَكْثَ

 .)٥(﴾ي/ع+لَم>ونَ

                                                            
  .١٠٨ص :السيد هاشم البحراني -غاية المرام  -١
  .٨٣ص ٥١ج :بحار األنوار -٢
 .٨٤ص ٥١ج :بحار األنوار -٣
  .٦٥ص ٥١ج :، بحار األنوار٤٥٢ص :دالئل اإلمامة الطبري -٤
 .١٨٧ :األعراف -٥
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  .)١(﴾ي/س+أَلون/ك/ ع/نِ السَّاع/ة0 أَيَّانَ م>ر+س/اه/ا﴿ :وهو الساعة اليت قال اهللا تعاىل
  .ومل يقل إ�ا عند أحد ﴾ع0ن+د/ه> ع0لْم> السَّاع/ة0 ﴿ :وقال
ر/اطُه/ا فَأَنَّى لَه>م+ إِذَا ج/اَءت+ه>م+ فَه/لْ ي/ن+ظُر>ونَ إِلNا السَّاع/ةَ أَنْ ت/أْت0ي/ه>م+ ب/غ+ت/ةً فَقَد+ ج/اَء أَش+﴿ :وقال

  .)٢(﴾ذ0كْر/اه>م+
  .)٣(﴾اقْت/ر/ب/ت0 السَّاع/ةُ و/ان+ش/قَّ الْقَم/ر>﴿ :قال

  .)٤(﴾و/م/ا ي>د+رِيك/ لَع/لN السَّاع/ةَ ت/كُونُ قَرِيباً﴿ :وقال
قُونَ م0ن+ه/ا و/ي/ع+لَم>ونَ أَنَّه/ا الْح/قُّ أَال ي/س+ت/ع+جِلُ بِه/ا الNذ0ين/ ال ي>ؤ+م0ن>ونَ بِه/ا و/الNذ0ين/ آم/ن>وا م>ش+ف0﴿

çذ0ين/ ي>م/ار>ونَ ف0ي السَّاع/ة0 لَف0ي ض/اللٍ ب/ع0يدNال N٦() )٥(﴾إِن(.  
أي ال  Xن الساعة هو اإلمام امبا وال تقوم الساعة حىت يقوم قائم احلق٬، : أذن فقوله 

 خليفة رسول اهللا) قائم احلق(يقوم  ٬، حىتبالقيام العسكري X) الساعة(يقوم اإلمام املهدي 
الذي ذكر    املؤمنني  أول  أي املهدي األول ) وخليفيت 8فإنه خليفة اهللا ( :كما قال 
 أي من ذريته  من أهل بيته  الذي ٬، وهو الرجل٬X، أي يقوم ممهداً لإلمام املهدي يف الوصية

  :شهر كما يف الروايةأاتقه مثانية الذي حيمل السيف على ع   
وخيرج قبله رجل من أهل  …( :يقول X ن حدثين من مسع علياًبن عبد الرمح عن اهليم

  .)٧() …بيته بأهل الشرق وحيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر
فياين الكوفة فيسبيها ثالثة أيام٬، ويقتل من أهلها يدخل الس( :ويف خمطوطة ابن محاد  •

٬، فيبلغ املاءقبل الرايات السود حىت ترتل على وت. ٬، مث ميكث فيها مثانية عشرة ليلةستني ألفاً
وفة ليس معهم وخيرج قوم من سواد الك. ن أصحاب السفياين نزوهلم فيهربونمن بالكوفة م

قذون فيدركون أصحاب السفياين فيستن ٬،أهل البصرة٬، ومنهم نفر من سالح إال قليل منهم
  .)٨() إىل املهدي وتبعث الرايات السود بالبيعة. ما يف أيديهم من سيب الكوفة

ترتل الرايات السود اليت تقبل من خراسان (: قال ٬،Xعن أيب جعفر  ٬،عن جابر  •
                                                            

  .٤٢ :النازعـات -١
 .١٨ :محمد -٢
 .١ :القمر -٣
  .٦٣: األحزاب -٤
 .١٨ :الشورى -٥
  .١ص ٥٣ج :العالمة المجلسي –بحار األنوار  -٦
  .٦٦ص :السيد بن طاووس -فتن المالحم وال -٧
  .١٢٥ص :الشيخ الكوراني -عصر الظهور -٨
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  .)١() الكوفة فإذا ظهر املهدي مبكة بعث بالبيعة إىل املهدي
مث خيرج من مكة هو ومن معه الثالمثائة وبضعة عشر  …( :قال ٬،Xعن أيب جعفر   •

  .)٢() ٬، وسالحهورايته اهللا ٬، معه عهد نيب يبايعونه بني الركن واملقام
على  خيرج رجل من وراء النهر يقال له احلارث بن حراث( :Xعن أمري املؤمنني   •

٬، ٬، يوطن أو ميكن آلل حممد كما مكنت قريش لرسول اهللا مقدمته رجل يقال له املنصور
  .)٣() ٬، أو قال إجابتهنصره وجب على كل مؤمن

لها ٬، فكتوه إذا مسعتم به ولو حبواًأف أو٬، وجب على كل مؤمن Xوهنا واضح قوله 
  .بصيغة األمر بالبيعة والنصرة

الوا مات أو قو )٤( إذا دار الفلكقال يل يا أبا اجلارود ( :قال ٬،Xعن أيب جعفر   •
د بليت عظامه فعند ذلك فارجتوه قهلك وبأي واد سلك وقال الطالب له أىن يكون ذلك و

 .)٥() لجعلى الث لو حبواًبه فأتوه و مسعتمإذا و
  

FEא אא אXא א
غري حمصورة يف ) القائم(وقبل التعرض للمواصفات البد أن نعرف أن الروايات اليت ذكرت 

وتارة أخرى يكون ٬، X ٬، فتارة يكون املقصود منها اإلمامXشخص اإلمام املهدي 
  :كما يف الرواية التالية X املقصود منها شخص يقوم بأمر اإلمام

أشياء تكون حدث عن  Xأن أمري املؤمنني ( :Xعن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد   •
٬، مىت يطهر اهللا األرض من الظاملني٬، يا أمري املؤمنني: X بعده إىل قيام القائم٬، فقال احلسني

ن كوفاإذا قام القائم خبراسان وغلب على أرض  :مث قال ... :Xفقال أمري املؤمنني 
مث يقوم  ...ر والديلمان أجابته اآلب٬، وقام منا قائم جبيالن ووامللتان وجاز جزيرة بين كاوان

٬، وهو من ولدك يا حسني ال ابن مثله٬، له الشرف والفضل اÐهول القائم املأمول٬، واإلمام

                                                            
  .١٩٨ص :نعيم بن حماد المروزي -آتاب الفتن -١
  .٢٢٣ص ٥٢ج :األنوار بحار -٢
وراني  - Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٣ ايلي     ذو. ٣٩٤ص  ١ج  :الك وراني م ي الك ردات : آر الشيخ عل وراء : المف

الحارث  . ء نهر جيحون من سمرقند وبخاري وغيرهما، وقد يراد به ما وراء نهر دجلة والفراتيطلق على ما ورا: النهر
رة الحراث     قد يكون معنى اسمه بالعربية وقد يكون تعبيرًا: الحارث حراث: بن حراث، وفي رواية ه آخب عن خبرته بعمل

  .بحرثه
  .بينهمرواية أن استدارة الفلك هو اختالف الشيعة  ٣٧ن مر في صإسبق و -٤
  .١٥٤ص :لنعمانيلغيبة ال -٥
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  .)١() ...هر بني الركنني يف دريسني بالينييظ
 ٬X، فهي غري حمصورة باإلمام املهدي )ياملهد(ر أوصاف وكذلك الروايات اليت تذك

ثين عشر٬، كما مر ومرة يراد منها املهدي األول٬، أي أول املهديني اال Xفمرة يراد منها اإلمام 
ه وبقيامه وهو املمهد ٬، وكون أوهلم مزامن لإلمام املهدي بل أول املؤمنني بيف وصية رسول اهللا

  .الرئيسي له
ر ات اإلمام املهدي كما سيمبعض الباحثني يف مواصفوهذا ما حيل التناقض الذي اعتقده 

بيض مشرب أنه أة أخرى تذكر ٬، وروايمسر٬، ومرة مشرب حبمرةأعلينا٬، فمرة تذكر الرواية انه 
مفترقان فمرة تذكر الرواية أزج  أÄما٬، ورواية تذكر حبمرة٬، ورواية تذكر أن حاجبيه متصالن

أيقاظ النائم الستقبال ( زيد فلرياجع كتابومن أراد امل… مشرف احلاجبني احلاجبني ومرة
  .)القائم

٬، ائم أو املهدي أو صاحب هذا األمروهنا سنورد بعض الروايات اليت تذكر أوصاف الق
مناقضة متاماً للمواصفات املعروفة عن  هان بعضأل٬، ليت ال ميكن حصرها بشخص واحد فقطوا

العينني وخبده األمين خال  وأكحل نه أزج احلاجبنيأبيض مشرب حبمرة وأنه امثل  ٬،Xاإلمام 
  .٬، مثل لقاء علي بن مهزيار وغريهعرفت عند الشيعة من قصص اللقاءاتواليت … و… و

وإذا هو كغصن بان أو  ...( :قال Xومن قصة لقاء علي بن مهزيار لإلمام املهدي   •
بوع ٬، ليس بالطويل الشامخ٬، وال بالقصري الالزق٬، بل مر٬، مسح سخي تقي نقيقضيب رحيان

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

قال بأنه مشرف احلاجبني وليس أزج٬،  Xوما يناقض هذه الصفات ما وصفه به الصادق 
ليك الروايات إغري ذاك و أن يكون هذا٬، فالبد وقال بوجهه اثر ومل يقل خال٬، واألثر غري اخلال

  :التالية
جعلت فداك إين قد دخلت ( :Xقلت أليب جعفر الباقر :قال ٬،عن محران بن أعني  •

أو  ديناراً أنين أنفقها ببابك ديناراً قد أعطيت اهللا عهداًاملدينة ويف حقوي مهيان فيه ألف دينار و
سألتك بقرابتك  :فقلت ٬،ال تنفقن دنانريكسل جتب و ٬،يا محران :فقال ٬،سألك عنهجتيبين فيما أ

                                                            
  .٤١ص :اإلسالم، وبشارة ٢٨٣ص :الغيبة للنعماني -١
  .٢٦٥ص :الشيخ الطوسي -الغيبة -٢
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فمن هو بأيب أنت  :قلت ٬،ال :قال؟  القائم بهمر وأنت صاحب هذا األ من رسول اهللا 
يض ما بني املنكبني برأسه ذاك املشرب محرة الغائر العينني املشرف احلاجبني العر :فقال ٬،أميو

 .)١() بوجهه أثر رحم اهللا موسىحزاز و
  .)٢( )يف الشعر مثل النخالةواحلزاز ما يكون (
قد  :فقال؟ أنت القائم  :فقلت له Xسألت أبا جعفر ( :قال ٬،عن محران بن أعني  •

قد عرفت  :فقال ٬،مث أعدت عليه ٬،يفعل اهللا ما يشاءإين املطالب بالدم وو اهللا  ولدين رسول
  .)٣( )حيث تذهب صاحبك املبدح البطن مث احلزاز برأسه ابن األرواع رحم اهللا فالناً

الشك من ابن     Xأبو عبد اهللا  أو ٬،Xقال أبو جعفر  :قال ٬،عن أيب بصري  •
وشامة بني كتفيه  ٬،داء احلزاز برأسهشامة يف رأسه و ٬،انبالقائم عالمت ٬،يا أبا حممد( : عصام

   .)٤() من جانبه األيسر حتت كتفه األيسر ورقة مثل ورقة اآلس
  Xبن جعفر لى أيب احلسن موسى دخلت ع(: قال ٬،عن حيىي بن الفضل النوفلي  •

أنت اهللا ال إله إال أنت  :رفع يديه إىل السماء ومسعته يقول٬، فببغداد حني فرغ من صالة العصر
ن تعجل ٬، وأأن تصلي على حممد وآل حممد أسألك٬،  ...ألول واآلخر والظاهر والباطن٬،ا

من : قلت: قال .رامما وعدته يا ذا اجلالل واإلك ٬، وأجنز لهفرج املنتقم لك من أعدائك
٬، املقرون احلاجبني٬، بأيب املنتدح البطن :مث قال .من آل حممد  ذاك املهدي: ؟ قال املدعو له

٬، بأيب توره مع مسرته صفرة من سهر الليل٬، أمسر اللون٬، يع٬، بعيد مابني املنكبنيأمحش الساقني
  .)٥() …وراكعاً من ليله يرعى النجوم ساجداً

 وهو غالم Xنه رأى اإلمام املهدي أي يف حديث طويل منه سعد بن عبد اهللا القم  •
استوىف  حني غشينا نور وجهه إال ببدر قد Xفما شبهت وجه موالنا أيب حممد  …(: قال

٬، على رأسه يناسب املشتري يف اخللقة واملنظر٬، وعلى فخذه األمين غالم بعد عشر من لياليه أربعاً
  .)٦() ... فرق بني وفرتني كأنه ألف بني واوين

فرح خبروجه أهل ٬، يلو مل خيرج لضربت عنقه ...( :قال ٬،Xعن أمري املؤمنني   •
                                                            

  .٢١٥ص :الغيبة للنعماني -١
  .٤٠ص ٥١ج :بحار األنوار -٢
 .٢١٦ص :الغيبة للنعماني -٣
  .٢١٦ص :الغيبة للنعماني -٤
  .٨١ص ٨٣ج :العالمة المجلسي –بحار األنوار  -٥
  .٤٥٧ص :الشيخ الصدوق -آمال الدين وتمام النعمة -٦
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٬، أزيل الفخذين٬، ٬، أقىن األنف٬، ضخم البطنوهو رجل أجلى اجلبني ٬،السماوات وسكا�ا
  .)١() وجوراً كما ملئت ظلماً بفخذه اليمىن شامة٬، أفلج الثنايا وميال األرض عدالً

ناس حبكم داود حكم بني ال إذا قام قائم آل حممد (: قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا   •
٬، ويعرف وليه ال حيتاج إىل بينة٬، يلهمه اهللا تعاىل فيحكم بعلمه٬، وخيرب كل قوم مبا استبطنوه

و/إِنَّه/ا  # إِنN ف0ي ذَل0ك/ لَآياتç ل0لْم>ت/و/سِّم0ني/﴿ :٬، قال اهللا سبحانه وتعاىلمن عدوه بالتوسم
  .)٢() ﴾لَبِس/بِيلٍ م>ق0يمٍ

. فأخربين عن صفته: قال ... القائم فامتنع عندما سأله عمر عن اسم Xعن أمري املؤمنني 
٬، يسيل شعره على منكبيه ونور وجهه هو شاب مربوع٬، حسن الوجه٬، حسن الشعر(: قال

  .)٣() ورأسه٬، بأيب ابن خرية اإلماء يعلو سواد حليته
  .هو األمسر يف الروايات السابقة فمن: بيض مشرب حبمرةأالتالية املهدي  ويف الرواية

قال أمري املؤمنني : قال ٬،٬، عن جده عن أيب جعفر حممد بن علي الباقر٬، عن أبيه •
X    ٬، مشرب أبيض اللونخيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان (:  وهو على املنرب

شامة على : ٬، عظيم مشاش املنكبني بظهره شامتان٬، مبدح البطن عريض الفخذينباحلمرة
٬، فأما الذي خيفى اسم خيفى واسم يعلن: ٬، له امسانجلده وشامة على شبه شامة النيب  لون

  .)٤() ...فأمحد وأما الذي يعلن فمحمد
اسم يعلن أي اسم اإلمام حممد بن احلسن  :االسم وليس الشخص جبسمه٬، فقوله: أقول

ما الذي خيفى ٬، أومل خيفوه العسكري وهو اسم معلوم للجميع وقد أشار إليه أهل البيت 
مام يظهر بوصيه يف أول ٬، أي إن اإلوصيه ٬، وهو اسماالسم الذي يظهر به يف أول ظهورهفهو 

محد ابن أ٬، أي )وهو أول املؤمنني( د كما مر يف وصية رسول اهللا محأ٬، وهو أمر ظهوره
ال أو يف ولده ف ن األمر يظهر يف الرجلأعلماً إن أهل البيت أشاروا إىل  ٬،X اإلمام املهدي

  :ينبغي إنكار ذلك٬، واليك الرواية التالية
إن اهللا أوحى إىل عمران أين واهب لك (: قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أيب بصري •
إىل بين  وجاعله رسوالً ٬،يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بأذن اهللا مباركاً سوياً ذكراً

                                                            
  .٢١٥ص :النعماني إبراهيممحمد بن  -آتاب الغيبة  -١
  .٣٨٦ص ٢ج :الشيخ المفيد -اإلرشاد  -٢
  .٤٧٠ص :الشيخ الطوسي -الغيبة -٣
  .٦٥٣ص :الشيخ الصدوق -آمال الدين وتمام النعمة -٤
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لت كان محلها ¹ا عند فحدث عمران امرأته حنة بذلك وهي أم مرمي فلما مح ٬،إسرائيل
أي ال  ﴾و/لَي+س/ الذNكَر> كَاُألنثَى .... فَلَمَّا و/ض/ع/ت+ه/ا قَالَت+ ر/بِّ إِنِّي و/ض/ع+ت>ه/ا أُنثَى﴿ نفسها غالم

فلما وهب اهللا ملرمي عيسى  ٬،﴾و/اللّه> أَع+لَم> بِم/ا و/ض/ع/ت+﴿ :8 يقول اهللا ٬،تكون البنت رسوالً
فكان يف ولده أو ولد  فإذا قلنا يف الرجل منا شيئاً .وعده إياهكان هو الذي بشر به عمران و

  .)١() ولده فال تنكروا ذلك
حممد بن إمساعيل٬، عن الفضل بن شاذان٬، عن محاد بن عيسى٬، عن إبراهيم بن عمر  •
ولده أو ٬، فلم يكن فيه وكان يف إذا قلنا يف رجل قوالً(: قال ٬،٬X، عن أيب عبد اهللا اليماين

  .)٢() ٬، فإن اهللا تعاىل يفعل ما يشاءنكروا ذلكولد ولده فال ت
ت أبا مسع: قال ٬،عن معلى بن حممد٬، عن الوشاء٬، عن أمحد بن عائذ٬، عن أيب خدجية •

ون ٬، فيكجيور وينسب إليه ومل يكن قام به قد يقوم الرجل بعدل أو(: يقول Xعبد اهللا 
  .)٣() ٬، فهو هوذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده

  . وكنيته يف أدعيتهم ويف روايا¾م بامسه وصفه أهل البيت  Xواإلمام املهدي 
يا (: X؟ قال  وإليه التسليم Xفكيف بدء ظهور املهدي ! يا موالي: قال املفضل  •
٬، وينادي بامسه وكنيته ونسبه يظهر يف شبهة ليستبني٬، فيعلو ذكره٬، ويظهر أمره ٬،مفضل

به على واملخالفني لتلزمهم احلجة مبعرفتهم ويكثر ذلك على أفواه احملقني واملبطلني واملوافقني 
وكنيه  ٬، وقلنا مسي جده رسول اهللا ونسبناه ومسيناه وكنيناه٬، أنه قد قصصنا ودللنا عليه

وبامسه ونسبه واهللا ليتحقق اإليضاح به . وال كنية وال نسباً عرفنا له امساًما : لئال يقول الناس
٬، مث يظهره ض٬، كل ذلك للزوم احلجة عليهموكنيته على ألسنتهم٬، حىت ليسميه بعضهم لبع

ه>و/ الNذ0ي أَر+س/لَ ر/س>ولَه> بِالْه>د/ى و/د0ينِ الْح/قِّ ل0ي>ظْهِر/ه> ﴿ :8يف قوله  اهللا كما وعد به جده 
  . )٤() ﴾ع/لَى الدِّينِ كُل2ه0 و/لَو+ كَرِه/ الْم>ش+رِكُونَ

  . بل حيرم وال حيل تسميتهوال يكىنأن املهدي ال يسمى  إىلكما أشارت روايات أخرى 
 إين  قلت حملمد بن علي بن موسى: ن عبد العظيم بن عبد اهللا احلسين٬، قالع  •
 كما ملئت جوراً وعدالً طاًأن تكون القائم من أهل بيت حممد الذي ميأل األرض قس ألرجوك

                                                            
  .٥٣٥ص ١ج :، الكافي١٢٠ص ٥٢ج :بحار األنوار -١
  .٥٣٥ص ١ج :الكافي -٢
  .٥٣٥ص ١ج :الكافي -٣
  .٣ص ٥٣ج :بحار األنوار -٤
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ولكن القائم  ٬،ئم بأمر اهللا وهادي إىل دين اهللامنا إال قا ما ٬،يا أبا القاسم(: Xفقال . وظلماً
هو الذي خيفى  وقسطاً به األرض من أهل الكفر واجلحود وميألها عدالً 8الذي يطهر اهللا 

 ٬، وهو مسي رسول اهللا وحيرم عليهم تسميتهعلى الناس والدته ويغيب عنهم شخصه 
٬، جيتمع إليه من أصحابه عدد أهل ذي تطوى له األرض ويذل له كل صعب٬، وهو الوكنيه

أَي+ن/ م/ا ت/كُون>وا ﴿ :٬8، وذلك قول اهللا ثالث عشر رجال من أقاصي األرضة وبدر ثالمثائ
العدة من أهل  فإذا اجتمعت له هذه ٬،﴾لَى كُل2 ش/ي+ٍء قَد0ير}ي/أْت0 بِكُم> اللNه> ج/م0يعاً إِنN اللNه/ ع/

٬، فال يزال وهي عشرة آالف رجل خرج بإذن اهللا٬، فإذا أكمل له العقد اإلخالص أظهر أمره
 . )١()  حىت يرضى اهللا تبارك وتعاىلقتل أعداء اهللاي

عن قول اهللا  Xسألت سيدي موسى بن جعفر : قال ٬،عن حممد بن زياد االزدي  •
والباطنة  النعمة الظاهرة اإلمام الظاهر(: فقال ﴾ه> ظَاه0ر/ةً و/ب/اط0ن/ةًو/أَس+ب/غَ ع/لَي+كُم+ نِع/م/﴿ 8:

يغيب عن أبصار الناس  ٬،نعم: ؟ قال مة من يغيبويكون يف األئ: فقلت له ٬،اإلمام الغائب
٬، وهو الثاين عشر منا يسهل اهللا له كل عسري ذكرهشخصه وال يغيب عن قلوب املؤمنني 

٬، ه كل بعيد ويبري به كل جبار عنيدويذلل له كل صعب ويظهر له كنوز األرض ويقرب ل
وال ى الناس والدته ويهلك على يده كل شيطان مريد ذاك ابن سيدة اإلماء الذي خيفى عل

 ملئت جوراًكما  وعدالً به األرض قسطاً فيمأل 8حىت يظهره اهللا  حيل هلم تسميته
 .)٢()وظلماً
ل عمر بن اخلطاب أمري أس: يقول Xمسعت أبا جعفر : قال ٬،عن جابر اجلعفي  •

 أال عهد إيلّ امسه فإن حبييب  أما(: ؟ فقال أخربين عن املهدي ما امسه: فقال Xاملؤمنني 
  .)٣() ...أحدث به حىت يبعثه اهللا
تناقضاً بل الروايات يف شخصني مها اإلمام املهدي   يف كالمهم أنوال يتصور أحد 

X بن على أفواه الناس فهو حممد  ٬، فالذي وصف وس¹ميَّ وكُينَّ وكثر ذكرهواملهدي األول
م ال حيل تسميته ٬، أما الذي ذكره أهل البيت بقوهلسن العسكري صاحب االسم الذي يعلناحل

بن اإلمام املهدي محد أصاحب االسم الذي خيفى وهو  إىل أوان ظهوره أو حىت يبعثه اهللا فهو

                                                            
 .٢٨١ص :الخزاز القمي -آفاية األثر -١
  .١٥٠ص ٥١ج :العالمة المجلسي –بحار األنوار  -٢
  .٣٨٢ص ٢ج :الشيخ المفيد -اإلرشاد  -٣
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X وهو واضح من قوله  ٬، وهنا تبني أن ليس هناك أي تناقض يف كالم أهل البيتX 
  .ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلكفإذا قلنا يف الرجل منا شيئا فكان يف 

 ؟ أنت صاحب هذا األمر :فقلت له Xدخلت على أيب عبد اهللا ( :قال ٬،عن أيب محزة  •
 ؟ فولد ولد ولدك :قلت ٬،ال :فقال ؟ فولد ولدك :فقلت ٬،ال :فقال ؟ فولدك :فقلت ٬،ال :فقال
لعلى فترة من  جوراًو كما ملئت ظلماً لذي ميألها عدالًا :قال ؟ فمن هو :قلت ٬،ال :قال

  .)١() لى فترة من الرسلبعث ع األئمة يأيت كما أن النيب 
وبني الرسل  اهللا ٬، كما كان بني رسول  وبينه وبني األئمة فترة انقطاعن القائم يأيتإأي 

ألنه استلم أمر اإلمامة بعد احلسن  ؛٬X، وهذا األمر ال يكون يف اإلمام املهدي فترة انقطاع
ألرض منذ ذلك مباشرة ومل تكن بينهما أي فترة انقطاع وهو حجة على أهل ا Xالعسكري 

  .يف تصحيح فتاوى املراجع أحياناً ٬، ويتدخل يف كثري من أمور الشيعة وحىتزمنال
٬، فهل لو من حجة ولو خليت لساخت بأهلها٬، واألرض ال ختوهو احلجة على أهل األرض

بل كانت األمم موعودة به مث ولد٬،  ٬،؟ ال ذا الشكل انقطاع رسول اهللا كانت فترة 
   .فاختلفوا فيه

 مقرة ٬، فتختلف األمة بنيبني األئمة فترة هو املهدي األوللقائم الذي يأيت وبينه ووا
  .باملهديني وبني جاحدة هلم

ابن أمة  ٬،إن صاحب هذا األمر فيه شبه من يوسف( :يقول ٬،Xوعن أيب جعفر الباقر 
  .)٢() يصلح اهللا له أمره يف ليلة ٬،سوداء

قيصر  ةبنارومية و السيدة نرجس  Xاتفقت الروايات على أن أم اإلمام املهدي 
ـ بيضاء اللون Xالروم من ذرية مشعون الصفا وصي عيسى  مàة أ(٬، فصاحب األمر ابن ال

٬، مسر اللونأنه أفة املهدي األول و٬، بل ما يف الرواية يوافق صXاملهدي  اإلمامليس ) سوداء
فال  Xملهدي ٬، أما اإلمام ائم املهدي األولكونه يسجن تال Xكما أن مشاة يوسف 

وجيدر بنا ذكر إن هذا اللون . اية أعاله تتحدث عن املهدي األوليسجن كما هو معلوم فالرو
هو يذكر فيها اداموس و األمسر أو األسود كما يف الرواية يالئم أمر آخر ورد يف نبوءة نوستر

  .ك النبوءةى احتالهلا العراق واليالوصي الرجل األسود أو األمسر الذي جيعل أمريكا تندم عل

                                                            
  .١٨٧ص :الغيبة للنعماني -١
  .١٦٣ص :الغيبة للنعماني -٢
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٬، ن عاجزاً عن محاية نفسه يف البحر٬، سيكوالدموي) الوصي(أخرياً يف اآللوس متتد يده (
على  ٬، وسيجعله الشخص األسود الغاضب يندمخيشى اليد العسكرية بني النهرين سوف
  .)١()فعلته

* * *  
  

                                                            
  .النبوءة الثالثة والثالثون –القرن السادس : موستنبؤات نوستر ادا -١



א א א
٬، هل البلد حلديث ما املراد من كلمة اليمايناولكي يتضح لنا من خالل كتب اللغة وكتب 

٬، وهل هي حمددة بأهل بالد اليمن اليوم أم أن هناك ميانية يف ي¹من أم القوة أم اليمني أم ماذاأم ال
  .البالد األخرى من حيث انتسام للموطن

  :)١(ورد يف كتاب جممع البحرين 
  .نه٬، وقيل القوة والقدرةأي بيمي ﴾ض/ر+باً بِالْي/م0نيِ﴿ :قوله تعاىل ):ي م ن(

كنتم (٬، ومعناه يل هي مستعارة جلهة اخلري وجانبهق ﴾ت/أْت>ون/ن/ا ع/نِ الْي/م0نيِ﴿ :تعاىل قوله
  ). احلق والدين ما تضلوننا به٬، فتروننا عن ن قبل الدين فتزينون لنا ضاللتناتأتوننا م
  .ا يقع البطشن اليمني موصوفة بالقوة٬، وأل ؛إÄا مستعارة للقوة والقهر: لوقي
ألخذنا بيمينه ومنعناه من ٬، وقيل قيل أي بالقوة والقدرة ﴾ي/م0نيِلَأَخ/ذْن/ا م0ن+ه> بِالْ﴿ :تعاىل قوله
  … التصرف

رب كل ألÄم كانوا إذا حالفوا ض ؛٬، يقال مسي بذلكالقسم٬، واجلمع أي¹من وأميان: واليمني
يتقوى  ن الشخص بهأل ؛مبعىن القوةهو مأخوذ من اليمني  وقيل. منهم ميينه على ميني صاحبه

هو مأخوذ من اليمن مبعىن  وقيل. على فعل ما حيلف على فعله٬، وترك ما حيلف على تركه
  …٬،الربكة٬، حلصول التربك بذكر اهللا

٬، هذا متثيل وتشبيه: قيل ٬،)صافح ¹ا ما يشاء من عباده٬، ير ميني اهللاحلج( :ويف احلديث
فكأن احلجر مبرتلة اليمني  قبل ذلك الرجل املصافح يده داًواألصل فيه أن امللك إذا صافح أح

ن امليثاق املأخوذ من بين آدم يف وإمنا خص بذلك أل. للملك٬، فهو يستلم ويلثم فشبهه باليمني
قد جعله اهللا مع احلجر٬، وأمر الناس    ما نقل  على   ﴾أَلَس+ت> بِر/بِّكُم+ قَالُواْ ب/لَى﴿ :قوله تعاىل
عند ربك ٬، فاشهد يل أمانيت أديتها٬، وميثاقي تعاهدته( :يف الدعاء عنده ءولذا جا. بتعاهده

  . )باملوافاة يوم القيامة
من  ٬،اليمن بالد العرب: واليمن. خالف اليسرة: واليمنة. ميني اإلنسان وغريه: واليمني

البحر ق ا بعض اجلزر يف تلتح. حر األمحر واململكة العربية وعدندول اجلزيرة العربية بني الب
 واإلجنادتشرف عليه جبال اليمن . ساحل ¾امة أرضها٬، ماليني ٥و  ٤سكاÄا بني . األمحر

                                                            
  .٥٨٢ص ٤ج: الشيخ الطريحي –مجمع البحرين  -١
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٬، )صنعاء(وعاصمتها . )دةبالد العرب السعي( ومنها مسيت اليمن قدمياً. اخلصيبة الكثرية املياه
ل وبعضهم يقو. واأللف عوض عن ياء النسبة٬، فال جيتمعان٬، والنسبة إليهم ميين٬، وميان خمفف

  . عن سيبويه بالتشديد نقالً) مياين(
) مكة(ن اإلميان بدأ من أل ؛قيل إمنا قال ذلك )٬، واحلكمة ميانيةاإلميان ميان( :ويف احلديث

قيل إنه قال هذا و ٬،)الكعبة اليمانية(وهلذا يقال ) اليمن(من أرض ) ¾امة(و )١()¾امة(وهي يف 
من وأشار إىل ناحية اليمن٬، وهو يريد مكة بني الي٬، ومكة واملدينة بينه والقول وهو بتبوك

٬، وهم نصروا األميان واملؤمنني وآووهم فنسب ألÄم ميانيون ؛واملدينة٬، وقيل أراد ذا األنصار
  . إليهم اإلميان

: وتيمنت به. عليهم إذا صار مباركاً: وقد مين فالن على قومه فهو ميمون. الربكة: واليمن
: التيمن يف اللغة املشهورة ٬،)تطاعحيب التيمن ما اس يب كان الن( :ويف اخلرب ٬،تربكت به

  … واملراد البدأة باألمين. الربكة: التربك بالشيء٬، من اليمن
كان من  رض اليمن وسكان مكة هم ميانيون أيضاً والرسول حممد أومكة من ¾امة من 

  :سكان مكة فهو مياين أيضاً كما ورد يف احلديث
 نزل قريباً Xملا أقبلنا من صفني مع أمري املؤمنني ( :قال ٬،عن سليم بن قيس اهلاليل  •

عندي إمالء  :قال … بن مرميمن نسل حواري عيسى  … ن دير نصراين إذ خرج علينا شيخم
من العرب من ولد إمساعيل بن  تعاىل يبعث رجالًوإن اهللا تبارك …  خط أبيناعيسى بن مرمي و

له اثنا عشر  ٬،ديقال له أمح ٬،من قرية يقال هلا مكة ٬،إبراهيم خليل اهللا من أرض يقال هلا ¾امة
ما تلقى يعاديه وما يعيش و منمولده ومهاجرته ومن يقاتله ومن ينصره ووذكر مبعثه و ٬،امساً

من  يف ذلك الكتاب ثالثة عشر رجالًماء وزل عيسى ابن مرمي من السـإىل أن ين ٬،أمته بعده
ملن واالهم  ومن أحب خلق اهللا إليه واهللا ويل خلق اهللاهيم خليل اهللا من خري ولد إمساعيل بن إبرا

  .)٢() عدو ملن عاداهمو
  :املؤمنني بيت الشعر التايل وينسب إىل أمري  •

ـطن ـد األبلج ليث كالش ـن     املاج ـي املؤمت ـالم القرش   أنا الغ
                                                            

إلى أطراف اليمن  شماًال) سيناء(هي أراضي السهل الساحلي الضيق الممتد من شبه جزيرة :  - بكسر التاء -تهامة  -١
اشتهرت . في طريق الحج من دمشق إلى المدينةمدينة : تبوك). صنعاء(و) جدة(و) مكة(و) نجران(، وفيها مدن جنوبًا

. فهي واقعة على شمال مكة والمدينة. بالغزوة العظيمة التي قام بها النبي صلى اهللا عليه وآله إلخضاع عرب الشمال
  .٥٨١ص ٤ج :مجمع البحرين. انتهى

  .٧٤ص :الغيبة للنعماني -٢
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ـل عدن   يرضى به السادة من أهل اليمن     من ساكين جند ومن أه
  .فنجد وعدن كالمها من اليمن: تاج التوضيحهذا األمر صريح ال حيو
اهلجرة ميانية ولوال  مياين واحلكمة وأن اإلميان(: يف مدح اليمن وعن رسول اهللا   •

 .)لكنت امرءاً من أهل اليمن
٬، إن خري الرجال أهل اليمن٬، واإلميان ميان وأنا مياين(: ويف حديث آخر قال النيب 

  .)ة مذحجائل دخول اجلنة يوم القياموأكثر قب
من وهلذا أرض اليمن مكة وهي من ¾امة و¾امة من  أألن اإلميان بد ؛إمنا قال ذلك: بيان

  .الكعبة اليمانية: يقال
لف عوض من ياء ٬، وميان خمففة واألاليمن بالد العرب٬، والنسبة إليهم ميين: قال اجلوهري
  . تهىان. مياين بالتشديد: قال سيبويه وبعضهم يقول. النسب فال جيتمعان

ملراد ما تيسر له من ا: أجد نفس ربكم من قبل اليمن: قال الفريوز آبادي يف قوله: أقول
  .)١( انتهى. يواء أهل املدينة٬، وهم ميانون من النصرة واال

 ألنه ؛أو حسيل وإمنا مسى باليمان ٬،حسل: وأبو عبد اهللا٬، حذيفة بن اليمان٬، واسم اليمان
اليمان لكونه حالف  ٬، فسماه قومهعبد األشهل ف بينفهرب إىل املدينة فحال أصاب دماً

  . )٢(اليمانية
  .نه هرب إىل املدينة وليس إىل اليمنأوكما هو واضح 

مانية وبعض الروايات الكعبة الين الكعبة تدعى بالقبلة اليمانية ونصت بعض الروايات أ
  : واليك بعض من هذه الروايات

عاء طويل من د ١٣٣ص ١ج :هر آشوبابن ش    طالب ورد يف كتاب مناقب آل أيب  •
ق يوم احلساب صاحب القضيب العجيب٬، والفناء الرحيب٬، اخلل… ( :نأخذ منه قدر الفائدة

٬، وامللة صاحب القبلة اليمانية. على البعيد والقريب حممد احلبيب ٬، املشفقوالرأي املصيب
صاحب الدين واإلسالم٬، . يةينهدية٬، والعترة احلسنية واحلس٬، واألمة املاحلنيفية٬، والشريعة املرضية

  .)…والبيت
يف دعاء أيب طالب قبل . ٣١٠ص ١٥ج :العالمة اÜلسي   وورد يف  حبار األنوار   •

                                                            
  .٦٠١ص ١ج :الشيخ علي النمازي -مستدرك سفينة البحار  -١
  .١٨٥ص ١ج :االحتجاج -٢
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٬، أين ألعلم عن قليل وحق إله احلرم٬، وبارئ النسم: قائل لكم… ( :الدة رسول اهللا و
عصره مثيل٬، له يف  ٬، الذي ليسيل املوصوف بالكرم والتفضيلليظهرن املنعوت يف التوراة واإلجن

٬، مث قصد ولقد تواترت األخبار٬، أنه يبعث يف هذه اإلعصار٬، رسول امللك اجلبار٬، املتوج باألنوار
٬، تى الناس وراءه إال أبا جهل وحده٬، وقد حلت به الذلة والصغار٬، والذل واالنكسارالكعبة وأ

األرض املدحية٬، واجلبال و ٬،اللهم رب هذه الكعبة اليمانية: ن الكعبة قالفلما دنا أبو طالب م
٬، وعزاً فوق املرسيه٬، إن كان قد سبق يف حكمك٬، وغامض علمك٬، أن تزيدنا شرفاً فوق شرفنا

٬، واصرف عنا ه سطيح فأظهر اللهم يا رب تبيانه٬، وعجل برهانهعزنا بالنيب املشفع الذي بشر ب
  .)كيد املعاندين٬، يا أرحم الرامحني

ألن  ؛ذلك إمنا قال  .)ميان٬، واحلكمة ميانيةاألميان ( :يف احلديث وقال اجلزري  •
: الكعبة اليمانية٬، وقيل: من مكة وهي من ¾امة٬، و¾امة من أرض اليمن٬، وهلذا يقال أاألميان بد
٬، وهم نصروا األميان واملؤمنني وآووهم فنسب األميان هذا القول لألنصار ألÄم ميانون إنه قال
  .)١( …انتهى .إليهم

  : ١ص  ١ج   : مقدمة  حبار األنوارÜلسي يفوقد علق العالمة ا
٬، وعلق م احلمد هللا الذي مسك مساء العلم٬، وزينها بربوجها للناظرينبسم اهللا الرمحن الرحي(

عل جنومها ٬، وجمامة ملن أراد سلوك مسالك اليقنيعليها قناديل األنوار بشموس النبوة وأقمار اإل
٬، مث مبضالت الفنت ها عن شبهات املضلنيا بثواقب شهب٬، وحفظهرجوما لوساوس الشياطني

لبساتني احلكمة مهد أراضي قلوب املؤمنني ٬، ولها وبنريات الرباهني أخرج ضحاهاأغطش لي
  .)…انية فأخرج منها ماءها ومرعاها٬، وهيأها ألزهار أسرار العلوم الربفدحاها اليمانية

 مى العالمة اÜلسيحبار األنوار هو جمموعة روايات ألهل البيت فس أنومن املعلوم 
٬، أي أشار إىل أهل البيت بأÄم ميانية لنسبتهم للكعبة اليمانية كالمهم ببساتني احلكمة اليمانية

نفهم أن رسول اهللا  دما ورحسب ما ورد يف احلديث ومن خالل  وجلدهم اليماين حممد 
  .اهللا الواسعة ينما كانوا يف بالدن آل بيته هم ميانيون أيضاً أإوإذا كان ذلك فمياين  

دينه احلنفية  ٬،يا عيسى …( :يف وصف النيب حممد  Xويف مناجاة اهللا تعاىل لعيسى 
  .)٢() …وقبلته ميانية

                                                            
  .١٣٧ص ٢٢ج :بحار األنوار -١
 .١٣٩ص ٨ج :الكافي -٢
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فإن قال قائل اليماين من الي¹من والربكة فجدهم املصطفى هو امليمون وليس يف اخللق من 
ال يعد مي¹ن قياساً ) الدنيا(لك ميني عرش اهللا وي¹من عامل امل أÄمفقد ورد يف احلديث  ٬،هو أحق منه

يصل مينهم وبركتهم وهم العلماء  يمون وال مباركفال م) ملكوت السماوات(بعامل امللكوت 
علماء أميت كأنبياء بين ( :كما ورد احلديث فيهم  الذين فضلهم اهللا على األنبياء 

  .املعصومني  يتوهم بعض منتحلي مراكز آل حممد هذا احلديث يف غري وال ٬،)١()إسرائيل
مسعت  :قال ٬،عن مجيل ٬،عن يونس ٬،عن حيىي بن أيب عمران ٬،بن هاشم إبراهيمحدثنا   •

فنحن العلماء  ٬،يغدوا الناس على ثالثة صنوف عامل ومتعلم وغثاء( :يقول Xعبد اهللا  أبا
  .)٢() وشيعتنا املتعلمون وسائر الناس غثاء

هو غثاء ويف وإال ف م من حديثهم أي إذا كان العامل من شيعتهم يصح القول فيه متعل
 من أنبياء بين إسرائيل  أفضلوهم  فالعلماء هم آل حممد . رواية أخرى مهج رعاع

واقصد الفقهاء    وإال هل من عاقل يصدق أن شخصاً غري معصوم . هللاوهم ميني عرش ا
والقول  !!؟ العزم من أنبياء اهللا وفيهم أويل أفضلهم     املوجودين اليوم املتكالبني على الدنيا

٬، وخري ما يصل إليه املرء أن يكون من شيعتهم فيكون متعلماً حنن العلماء :Xالفصل هو قوله 
وأما ما دون شيعتهم    .فال يساويهم    أي بالتمسك فيما ورد عنهم من روايات    منهم 

ن يف مزابل هال الذين خيوضو٬، أي الذين يشرعون بآرائهم وغريهم من اجلاملتعلمني٬، فهم غثاء
  . غثاء ٬X، فسماهم اإلمام العلم

  .)٣( وقيل مسي اليمن ليمنه والشام لشئمه  •
أسري  ةليل( :يقول  مسعت رسول اهللا :قال ٬،رسول اهللا  يعن أيب سليمان راع  •

فاخترتك  إطالعهإين اطلعت إىل األرض  ٬،يا حممد…  :>السماء قال يل اجلليل  إىل يب
من عبادي عبدين حىت ينقطع يصري كالشن البايل مث أتاين  لو أن عبداً ٬،يا حممد…  منها

 .ملواليتكم ما غفرت له حىت يقر بواليتك جاحداً
فالتفت فإذا  ٬،التفت عن ميني العرش :فقال ٬،نعم يا رب: ؟ قلت حتب أن تراهم ٬،يا حممد

 أنا بعلي وفاطمة واحلسن واحلسني وعلي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر بن حممد وموسى

                                                            
  .٢٢ص ٢ج: بحار األنوار -١
  .٢٨ص :محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات -٢
  .٣٧١ص ٩ج :تاج العروس -٣
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بن جعفر وعلي بن موسى وحممد بن علي وعلي بن حممد واحلسن بن علي واملهدي يف 
يا  :وقال ٬،واملهدي يف وسطهم كأنه كوكب دري بينهم ٬،ضحضاح من نور قيام يصلون

ة وعزيت وجاليل أنه احلجة الواجب ٬،يا حممد .هؤالء احلجج وهذا الثائر من عترتك ٬،حممد
  .)١() ألوليائي واملنتقم من أعدائي

 ٬،ور عليخلق األشياء فكانت مظلمة فنورها من نوري ون …( :وعن رسول اهللا   •
املالئكة فسبحنا وسبحت املالئكة٬، وهللنا وهللت  ٬، مث خلقعن ميني العرشمث جعلنا 

  .)٢() …املالئكة
نسبح اهللا ونقدسه من  عن ميني العرشأنا وعلي بن أيب طالب من نور اهللا ( :وعنه   •

  .)٣()  تعاىل آدم بأربعة عشر ألف سنةقبل أن خيلق اهللا
٬، هل كونه ية اليماين الذي يأيت قبل اإلماممن شخص دملرااما ونستفاد من الكالم السابق 

ميانية كما مر كوÄم من مكة ومكة من ¾امة وهي أراضي  فإن ذرية حممد  ؟ من بالد اليمن
٬، وفيها مدن اليمن جنوباً إىل أطراف مشاالً) سيناء(السهل الساحلي الضيق املمتد من شبه جزيرة 

  وذرية رسول اهللا ٥٨٣،٬ص :كما مر يف جممع البحرين) صنعاء(و) جدة(و) مكة(و) جنران(
غري حمدد يف بالد اليمن أو غريها٬، وإذا كان ٬، ومن هذا نفهم أن اليماين اليوم يف بالد اهللا الواسعة

  !!؟  ينتسب إىل بالد تسمى سفيانفياين٬، فهل  الساملقصود انتسابه لبالد اليمن حصراً
  .)واإلميان ميان وأنا مياين …(: وقول النيب 

٬، بل رمبا يشترط انتسابه د اليمن حني ظهوره يف هذه احلالةإذن ال يشترط انتسابه إىل بال
٬، وهنا نه مياينألك احلني كي يصدق عليه إىل الرسول أو إىل أي قبيلة كانت تسكن ¾امة يف ذ

 ٬، كون آخرتنات أخرى للتعرف على شخصية اليماينالبحث على قرائن وعالماالبد لنا من 
ضالة املؤمن الذي ٬، واحلق ية احلق الوحيدة هي راية اليماين٬، فرامر¾نة به يف زمن الظهور املقدس

٬، وكما كان ريد أن يكون ملتوياً على اليماين٬، فامللتوي عليه من أهل النار٬، وال يخيشى اهللا
  .ليمن كذلك كان االخساء من اليمناألولياء من ا

فهنا ال يشترط املكان  ٬،وإذا كان املقصود ليس البلد بل املراد من اليماين امليمون أي املبارك

                                                            
  .١٧٣ص :السيد ابن طاووس الحسني -الطرائف  -١
 .٤٨ص ١ج :غاية المرام -٢
  .٢٧ص ١ج :البحراني السيد هاشم - غاية المرام -٣
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م ميني العرش له هآوحممد و ٬،Xبل صفات الشخص نفسه وقربه من اهللا ومن اإلمام املهدي 
يموناً يف قيادته جليش اإلمام املهدي فهو م ٬،٬، أما إذا كان امليمون أي املوفقكما مر يف الروايات

X٬، واألصح املطلوب يف شخصية اليماين هنا هو ميني اإلمام.  
احلجر ميني ( :مر يف احلديث اليت يصافح ا أولياءه ويقارع ا أعدائه٬، كماهي : واليمني

صافح  ٬، واألصل فيه أن امللك إذاهذا متثيل وتشبيه: قيل ٬،)صافح ¹ا ما يشاء من عباده٬، ياهللا
٬، فهو يستلم ويلثم فشبهه زلة اليمني للملكـفكأن احلجر مبن قبل ذلك الرجل املصافح يده أحداً

  .)١( باليمني
َألخ/ذْن/ا م0ن+ه> ﴿ :قوله. اليمني موصوفة بالقوة٬، وا يقع البطش( :ذا املعىنوجاء فيه ه

  .)٢( )…قيل أي بالقوة والقدرة  ﴾بِالْي/م0نيِ
    .الفخر على صاحب اليسار كما ورد عنهم ن لصاحب اليمني أكما و
 ٬،)٣(﴾…قُلْ م/ن كَانَ ع/د>و�اً ل2جِب+رِيلَ﴿(: ىلكان سبب نزول قوله تعا: Xحممد  فعن أيب

عن ميينه وميكائيل عن يساره ويفتخر جربئيل على ميكائيل يف  لجربائيويقول يف بعض ذلك 
ر ندمي ملك عظيم يف الدنيا الذي هو أفضل من اليسار كما يفتخ Xأنه عن ميني علي 

جيلسه امللك عن ميينه على الندمي اآلخر الذي جيلسه على يساره٬، ويفتخران على إسرافيل 
٬، وأن اليمني واليسار أشرف من ذلك ٬،ة وملك املوت الذي أقامه باخلدمةالذي خلفه باخلدم

  .)٤() على زيادة قرب حملهم من ملكهم كافتخار حاشية امللك
احلجر األسود يف الركن العراقي من الكعبة والذي  يفالعهد وامليثاق كما  وباليمني يؤخذ

نه الواسطة بني اهللا وعباده أ٬، وروي دء باستالمه عند أداء مناسك احلجتواترت الروايات على الب
هو الواسطة بني  Xاإلمام املهدي  ن اليماين الذي يأيت قبلاكما  ٬،ويشهد ملن أدى البيعة

ـزلة ميني  ٬،ناس وهو الذي يأخذ البيعة والعهد وامليثاق من الناسوبني ال Xاإلمام  وهو مبن
ل الناس إىل اجلنة عن ٬، ويدخباب اجلنة الذي يدخل منه العباد٬، واإلمام هو اجلنة اإلمام وهو
  .طريق الباب

                                                            
  .٥٨٣ص ٤ج :مجمع البحرين -١
  .٥٨٢ص ٤ج :مجمع البحرين -٢
  .٩٧: البقرة -٣
 .٤٧ص ١ج :االحتجاج -٤
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٬، فمن )١()امن با¹ افمن أراد املدينة فليأÕأنا مدينة العلم وعلي با¹ا ( :قال رسول اهللا 
 :يف الوصي اليماين ٬X، لذا قال ريه بدالً فهو سارق من أهل النارتوى على الباب أي أراد غال
  .٬، كونه باب اجلنة)امللتوي عليه من أهل النار(

   :٣١٤ص ٣ج :د يف كتاب جامع السعاداتوقد ور
٬، وفيه مواثيق يف أرضه زلة ميني اهللاـاستالم احلجر األسود٬، أنه مبنينبغي أن يتذكر عند (

¹ا خلقه مصافحة ٬، يصافح اهللا يف خلقه ٬، فإنه مينياستلموا الركن( :قال رسول اهللا . عبادال
ألنه  ؛احلجر األسود: كنبالر ومراده  .)٬، ويشهد ملن استلمه باملوافاةالعبد أو الدخيل

يف النيل والوصول والتحبب ألنه واسطة بني اهللا وبني عباده  ؛٬، وإمنا شبه باليمنيموضوع فيه
  .)رضا٬، كاليمني حني التصافحوال

أمر احلجر فالتقمها٬،  ٬،رك وتعاىل ملا أخذ مواثيق العبادإن اهللا تبا( :Xوقال الصادق 
  .)أمانيت أديتها٬، وميثاقي عاهدته٬، لتشهد يل باملوافاة: فلذلك يقال
  .)الركن اليماين باب من أبواب اجلنة مل يغلقه اهللا منذ فتحه( :Xوقال 
من اجلنة تلقى فيه ماين بابنا الذي يدخل منه اجلنة٬، وفيه �ر الركن الي( :X وقال

  .)أعمال العباد
م املواثيق ليشهد ملن أدى البيعة٬، هو على شاكلة الذي التق) اليماين(احلجر األسود : أقول

  .ويشهد ملن يؤدي األمانة والعهد Xلإلمام املهدي ) اليماين(املوىل الذي ويل البيعة 
  .)٢(﴾فُوا بِالْع/ه+د0 إِنN الْع/ه+د/ كَانَ م/س+ؤ>والًو/أَو+﴿ :قال تعاىل
والذي يبني أن    واب اجلنة مل يغلق اهللا منذ فتحهباب من أب اينالركن اليم :أما قوله

لة اليماين٬، موجودة يف كل الدعوات أفمس   إىل شخص اليماينالركن اليماين واحلجر يشريان 
وجتد مسألة .  الفكري والعسكري٬، على النطاقنيمةاليت متكنت من قيادة شعب أو أ ٬،اإلهلية

٬، ومع ذلك يعصى هي العقبة اليت يسقط ا الكثري٬، ممن واكبوا الدعوات اإلهلية الوصي وطاعته
ويرغب الناس يف غري وصيه ووصيته٬، وهو مبثابة التواء عن القبلة٬، وانتهاج دين  احلجة يف زمانه

 ؟  الصالة وقبلته خلفهيف  اًم قائمفهل رأيت٬، كون احلجة هو القبلة أمام الناس ٬،آخر
àيمïاهàرûن¹ إِبûيُّ بïلà٬،ع ïأَبِيه ûنàرٍ ٬،عûيàنِ أَبِي ع¹مûنِ ابàةَ ٬،عàنûنِ أُذَيûنِ ابàلِ ٬،عûيàنِ الْفُضàفَرٍ  ٬،عûعàأَبِي ج ûنàع

                                                            
 .١٤٨ص ١٣ج: ، آنز العمال٢١١ – ٢١٠ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا  -١
  .٣٤: اإلسراء -٢
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X،فَقَالَ( :قَالَ ٬ ïةàبûلَ الْكَعûوàطُوفُونَ حàإِلَى النَّاسِ ي àظَرàوا ي/طُوفُونَ ف0ي الْج/اه0ل0يَّة0 إِنَّم/ا ه/كَذَا كَان>: ن
ثُمَّ  ٬،ي/ع+رِض>وا ع/لَي+ن/ا ن>ص+ر/ت/ه>م+فَي>ع+ل0م>ون/ا و/لَاي/ت/ه>م+ و/م/و/دَّت/ه>م+ و/أُم0ر>وا أَنْ ي/طُوفُوا بِه/ا ثُمَّ ي/ن+ف0ر>وا إِلَي+ن/ا 

  .)١() ﴾إِلَي+هِم+فَاج+ع/لْ أَفْئ0د/ةً م0ن/ النَّاسِ ت/ه+وِي ﴿ :قَرàأَ هàذïهï الْآيàةَ
وا عليه واليتهم ومود¾م واملقصود هنا أي ينفروا إىل احلجة يف زمانه فيبايعوه ويعرض

ال من  ٬، وقطعاًالدعوات اإلهلية االمتحان بالوصيغلب أ٬، وكان على مدى التاريخ ويف ونصر¾م
ع أمري أو م٬، ٬X، كما هو احلال مع هارون ظهر القبولأن إيقبل الوصي ال يقبل املوصي٬، و

مودته  ٬X، ومن مل يعرض على علي مل يقبل حممداً ٬X، فمن مل يقبل علياً X املؤمنني
بول احلجة رح أن احلج هو قص٬َّ، فاحلديث أعاله ي¹ونصرته وبيعته٬، فليس له من حجه إال الشقاء

  .جلاهلية٬، وإال فالطواف بال قبول البيعة طواف اوكل يف زمانه ٬،املنصب من اهللا ورسوله
وملا هو ثابت من  ٬،صت روايات أهل البيت يف زمن الظهور على بيعة اليماينوقد ن

عند العامة واخلاصة من أمهية شخصية اليماين يف  وأهل بيته  أحاديث رسول اهللا 
 X فال بد من التركيز والسؤال من هو مياين وميني اإلمام املهدي ٬،التمهيد لويل اهللا األعظم

؟  Xيزه من بني الشخصيات الكثرية اليت تسبق اإلمام املهدي وهل ميكن أن نستدل عليه ومن
 ٬،من السماء إىل األرضنصب أعيننا واحلبل املمدود  على أن يكون كالم أهل البيت 

ووصف الثقلني بأÄما أمان من الضاللة  والتمسك به أمان من الضاللة كما أشار رسول اهللا 
ما غريمها أو من جعل الثقلني أربعة فقال القرآن ليهما وساوى إملن متسك ما٬، أما من أضاف 

هل قال رسول اهللا ثقلني أم ٬، فنعم احلكم اهللا ونعم املوعد القيامة لنرى واإلمجاع والعترة والعقل
  .أربعة

* * *  
  

  
  
  

                                                            
  .٣٩٢ص ١ج :الكافي -١



א
كرت مرات متعددة وبصيغ اليماين ذُ ةشخصي أنيتبني  من خالل روايات أهل البيت 

ويتبني أن اليماين الذي يأيت من اليمن هو غري  ٬،كل مرة نفهم جانباً من الصورةخمتلفة ويف 
وقال امللتوي عليه من أهل  Xواإلمام الباقر  اليماين اخلاص باإلمام الذي ذكره رسول اهللا 

وقائد جيوشه وهو املوىل الذي يأخذ البيعة من الناس  Xوالذي هو ميني اإلمام املهدي  ٬،النار
ثورات آل حممد  أن٬، كما ائد على جيوشه وهو مياين اليماينوهلذا اليماين أيضاً ق ٬،Xلإلمام 

ألÄم ميانية بالنسب والسبب والقائد للثورة فهو مياين  ؛فهي ثورات ميانية Xالتمهيدية للقائم 
ن أومن هنا نفهم  .املنسوب للسفياين فهو سفياين أيضاً أن٬، كما أيضاً نسبة ألهل البيت 

كلهم ميانية نسبة لقائدهم اليماين ألنه  Xئة والثالث عشر أنصار اإلمام املهدي الثالث ما
  .هم يقوم بثورة تسمى ثورة اليماينأوهلم وصاحبهم فأي من

 .د مروره بروايات تذكر عدة ميانية٬، أي اليماين متعدد القادةفال يلتبس على أحد األمر عن
ه من أهل النار٬، هو حجة من حجج اهللا يف أرضه٬، إال إن اليماين املخصوص بالبيعة٬، وامللتوي علي

  .وهو معصوم
بيب ٬، فكيف يطلب البيعة سيد املرسلني وحن األنبياء على بيعة غري املعصومومل يشر أي م

وقد مرت علينا الروايات اليت تطلب البيعة والنصرة ممن مسع أو . له العاملني لشخص غري معصومإ
  .اليماين رأى داعي آل حممد 

وهذا ٬، يف كتاب عصر الظهور للشيخ الكوراين عدت احتماالت حول ثورة اليماين وجاء
  :نص ما قال

٬، سواء يف ياسته احلامسة مع جهازه التنفيذيوحيتمل أن تكون ثورة اليماين أهدى بسبب س(
٬، وهي السياسة اليت من النوعيات املخلصة املطيعة فقط٬، وحماسبته الدائمة والشديدة هلماختياره 

يف مصر إىل عامله  Xاإلسالم ويل األمر أن يتبعها مع عماله كما يف عهد أمري املؤمنني  يأمر
أنه شديد على العمال رحيم باملساكني  ٬X، وكما ورد يف صفات املهدي Wمالك األشتر 

ن ملصاحل املسلمني ٬، وال يعاقبون املسؤول املقصر أو اخلائال يتبىن اإليرانيون هذه السياسةبينما 
فهم خيافون أن يؤدي ذلك إىل تضعيف الدولة اإلسالمية اليت . الناس٬، ليكون عربة لغريه على مأل

٬، وعدم أهدى يف طرحها اإلسالمي العاملي وحيتمل أن تكون راية اليماين. ي كيان اإلسالمه



  ٧٧ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

٬، اليت تعتقد الثورة هيم واملعادالت املعاصرة القائمةمراعا¾ا للعناوين الثانوية الكثرية واملفا
  . يرانية أنه جيب عليها أن تراعيهااإلسالمية اإل

ى بشرف ظأ�ا حتولكن املرجح أن يكون السبب األساسي يف أن ثورة اليماين أهدى 
 ٬، وأن اليماين٬X، وأ�ا جزء مباشر من خطة حركته Xه املباشر من املهدي التوجي

دح ني تركز على مويؤيد ذلك أن أحاديث ثورة اليماني. يتشرف بلقائه ويأخذ توجيهه منه
نه ال حيل ملسلم أن أو٬، حلق٬، ويدعو إىل صاحبكم٬، يهدي إىل اشخص اليماين قائد الثورة وأنه

  ).…يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو إىل النار
  :وقال ٬X، اليت تكون قبل اإلمام راين إىل ثورة اإليرانيني وغريهامث أشار الكو

٬، وال فقهاء واجتهاد وكالئهم السياسينيتهاد الومثل هذه البداية املبكرة إمنا تقوم على اج
رة من اإلمام املهدي تتوفر هلا ظروف النقاء والنصاعة اليت تتوفر لثورة اليماين املوجهة مباش

X.  
. الثاين منهما هو اليماين املوعود٬، ويكون احتمال أن يكون اليماين متعدداًومنها حول 

يف سنة  يماين املوعود مقارن لظهور السفياين٬، أيفقد نصت الروايات املتقدمة على أن ظهور ال
 :تقول Xولكن توجد رواية أخرى صحيحة السند عن اإلمام الصادق . Xظهور املهدي 

  .)١( )خيرج قبل السفياين مصري ومياين(
. ط٬، فقد حددت الرواية الشريفة أنه قبل السفياين فقأما وقت خروج هذا اليماين األول

الذي ) كاسر عينه بصنعاء(ومنها خرب . واهللا العامل. يلة أو سنني طويلةن قبله مبدة قلوقد يكو
ذكر عند  :قال ٬،Xعن اإلمام الصادق  ٬،عن عبيد بن زرارة ٢٤٥،٬ص ٥٢ج :رواه يف البحار
وهو من  )أىن خيرج ذلك ومل خيرج كاسر عينه بصنعاء(: السفياين فقال Xأيب عبد اهللا 

. نعماين ولعله صحيح السندالدرجة األوىل مثل غيبة الاألحاديث امللفتة الواردة يف مصادر 
٬، لليماين املوعود كما ذكرنا ممهداً وحيتمل أن يكون هذا الرجل الذي يظهر قبل السفياين ميانياً

عدة احتماالت أرجحها أنه وصف رمزي مقصود من اإلمام ) كاسر عينه(وحيتمل يف تفسري 
  .)٢( تهىان) …يتضح معناه إال يف حينهال  Xالصادق 

                                                            
  .الطوسي ةعن غيب ٢١٠ص ٥٢ج :األنوار بحار -١
 .١٤٨ – ١٤٦ص :الشيخ الكوراني -ر الظهورآتاب عص -٢



א
 تلك الشخصية اليت ترتكز عليها ٬،غلب الباحثني الذين تطرقوا إىل شخصية اليماينأإن 

انطالق  بالد اليمن احلالية هي نقطة أن٬، كان تركيزهم على خطة التمهيد لدولة العدل اإلهلي
وبني مياين اإلمام كان ال يفرق بني اليماين الذي خيرج من اليمن  ومعظمهم .اليماين املوعود

وصفوا  ن آل حممد أ٬، وعلى الرغم من ووزيره اخلاص املنصوص له بالبيعة Xاملهدي 
أعداء حركة  ٬، ومن باب التقية خوفاً منميانيهم بصورة دقيقة ولكن حلكمة هم أرادوها 

فيه ووجه التعتيم  ٬،عن مياين آخر غري اليماين املوعود أكثر٬، لذلك كان احلديث الظهور املقدس
هدة ومعظمها إشارات إىل كونه من اليمن كما أشاروا يف روايات أخرى إىل عدة شخصيات مم

فيخرج عليه ) أي السفياين(واليماين الذي خيرج من اليمن يقاتل األخوص . شخص واحد
  .األخوص
مث يسري إليهم منصور اليماين من صنعاء جبنوده وله … ( :قال ٬،Xعن أيب جعفر  •
الناس قتل اجلاهلية٬، فيلتقي هو واألخوص٬، وراياÕم صفر٬، وثيا¹م  شديدة يستقبلفورة 

  .)١() …ملونة٬، فيكون بينهما قتال شديد٬، مث يظهر األخوص السفياين عليه
   :غلب الرواياتأفهو الذي يهزم السفياين كما يف  أما اليماين املوعود

لسفياين إىل فيخرج اهللا على السفياين من أهل املشرق وزير املهدي فيهزم ا… (  •
  .)٢() …الشام

  …اين اإلمام هو صاحب رايات املشرقومن املعلوم أن مي
٬، ويف خرب امسه حسن أو حسني إال إن هذا اخلرب لد زيدأما ما خيص مياين اليمن فهو من و

٬، أبيض كالقطن امسه حسني أو مث خيرج ملك من صنعاء اليمن… ( :نورد عن سطيح الكاه
  .)٣() …حسن 

٬، وسطيح هذا هو الذي تويف يوم مني إطالقاً ال من قريب وال بعيدملعصوومل يرد عن ا
٬، كر يف فضائل يوم والدة النيب ويعد خرب وفاته من العالمات اليت تذ والدة رسول اهللا 

أي قبل أن حتمى السماء من الذين يسترقون (وهذا الكاهن كان يأخذ أخباره عن طريق اجلن 

                                                            
  .٥١٥ص ٢٩ج :شرح إحقاق الحق -١
  .٦٢٠ص ٢٩ج :شرح إحقاق الحق -٢
  .١٦٢ص ٥١ج :بحار األنوار -٣



  ٧٩ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

ا الصحيح ٬، ففيه)١(﴾فَأَت+ب/ع/ه> ش0ه/اب} م>بِني} إِلNا م/نِ اس+ت/ر/ق/ السَّم+ع/﴿ :كما يف قوله تعاىل) السمع
ن اليماين امسه حسن إلوا غلب الباحثني الذين تطرقوا لشخصية اليماين قاأ٬، علماً أن وفيها اخلطأ
٬، وأخذوا خرب هذا الكاهن طعوا بذلك اعتماداً على خرب سطيح٬، بدون أي دليل بل قأو حسني

 ٬، واعتربوه ككالم اهللا ال يأتيهعلي الكوراين والشيخ حممد السند سلمات ومنهم الشيخخذ املأ
و/م0ن+ه>م+ م/ن+ ﴿فلم يستمعوا له  ٬، أما كالم أهل البيت الباطل من بني يدية وال من خلفه

م+ و/قْراً و/إِنْ ي/ر/و+ا كُلN آي/ةç ال و/ف0ي آذَانِهِ ي/فْقَه>وه>ي/س+ت/م0ع> إِلَي+ك/ و/ج/ع/لْن/ا ع/لَى قُلُوبِهِم+ أَك0نَّةً أَنْ 
 ٬،)٢(﴾ي>ؤ+م0ن>وا بِه/ا ح/تَّى إِذَا ج/اُءوك/ ي>ج/اد0لُون/ك/ ي/قُولُ الNذ0ين/ كَفَر>وا إِنْ ه/ذَا إِلNا أَس/اط0ري> الْأَوَّل0ني/

 وإنا إليه إنا هللا… و…و٬، وضعيف وقوي خذ وردأ فيه يقولون كالم أهل البيت و
٬، وتتوجلون من ليه اعتقادكم٬، تسلمون لكالم الكاهن وتبنون عنتم واهللاأقوم راجعون٬، بئس ال

  .احلوض لن يفترقا حىت يردا عليَّ كالم من قرن كالمهم بكتاب اهللا وقال فيهما رسول اهللا 
وهو من ولد اإلمام  ٬،هو املنصوص له بالبيعة كما يف روايات أهل البيت  Xومياين اإلمام 

٬، وأمر له ل رسول اهللا هو معصوم منصوص على بيعته من قبوهو وصي و Xاملهدي 
يف وصية نه من ذرية زيد أ٬، ومل يرد محدأوامسه  Xنه من ذرية اإلمام املهدي أبالبيعة وحدد 

ذُرِّيَّةً ب/ع+ض>ه/ا م0ن+ ﴿خيلفه إال معصوم وهو خليفة أبيه  ليلة وفاته٬، واملعصوم ال رسول اهللا 
  .)٣(﴾ع/ل0يم} ب/ع+ضٍ و/اللNه> س/م0يع}

א Wא
ال تصري إىل واحد  يقتل عند كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث( :قال رسول اهللا   •

 مث ذكر شاباً ٬،ال يقاتله قوم الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوهم قتاالًمنهم مث تطلع 
  .)٤() نه خليفة املهديإإذا رأيتموه فبايعوه ف :فقال

٬، حىت برايات من مصر مقبالت خضر مصبغاتكأين (: قال ٬،Xاحلسن عن أيب   •
  .)٥() تأيت الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات

Wא
                                                            

 .١٨: الحجر -١
  .٢٥: األنعام -٢
  .٣٤:آل عمران -٣
  .٣٠ص :بشارة اإلسالم -٤
  .٣٧٦ص ٢ج :الشيخ المفيد -اإلرشاد  -٥



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................  ٨٠ 

خروج ( :قال ٬،يف حديث تعقيب صالة الظهر يف عالمات الظهور Xعن الصادق   •
عمي زيد من ولد  ٬، وخروج رجلرب٬، وفتنة تظل أهل الزوراءراية من املشرق وراية من املغ

  .)١() …باليمن
لرجل من ولد زيد وقد ٬، غري راية اظهور راييت املشرق واملغرب٬، ومها اليماين والسفياين

مانع من أن يكون فيما بعد ممن يتبع ويبايع راية املشرق املنصوص ببيعة  وال ذكرت مستقلة٬،
  .مة من عالمات الظهورأنه ذكر كعال٬، أو خيرج وينتهي أمره يف أوانه وك)يماينال(صاحبها 

  .وأشارت بعض روايات أبناء العامة إىل أن مياين اليمن قحطاين
بد أن ٬، وال إىل األرض Xنزول عيسى البد من : (عن كعب ٬،ويف قصص األنبياء  •

على البالد األصهب٬، خيرج من بالد  فأول ما خيرج ويغلب. يظهر بني يديه عالمات وفنت
٬، قال كعب من بالد اليمن وخيرج القحطاين٬، ي من الشام خيرج من بعده اجلرمه٬، مثاجلزيرة
٬، وإذ قد خرج السفياين من قد تغلبوا على مواضعهم بالظلمبينما هؤالء والثالثة : األحبار
  .)٢( دمشق

ه أشارت له ألن ؛د اليمن هو ليس اليماين املوعودوقطعاً أن القحطاين الذي خيرج من بال
٬، وهذا ال يليق بيماين اإلمام املهدي وا على مواضعهم بالظلمفقال تغلب ٬،الرواية أعاله بالظلم

X  لناس بالباطل وال خيرجهم من احلق٬، ال يدخل اواجبكونه معصوماً وبيعته فرض.  
ومن ذرية اإلمام املهدي  اليماين املوعود من ذرية رسول اهللا  إنومن باب آخر 

الذي من فيماين رسول اهللا  ٬،يرجع نسبه عدناين وليس قحطاين ٬، ورسول اهللا باخلصوص
يد فهو عدناين أيضاً ٬، وحىت الثائر من ذرية زنسبه عدناين وليس قحطاين٬، وهذا وحده يكفي

  .وليس قحطاين
عبد  أبو القاسم حممد بن عبد اهللا بن فهو ٬، إىل عدنان وهذا نسب رسول اهللا 

بن غالب بن فهر  يقصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤاملطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
٬، بن نزار بن معد بن عدنانبن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر 

  .)٣( )يءىل آدم خمتلف فيه وال يثبت فيه شإىل هنا جممع عليه وما بعده إ

                                                            
  .١٧١ – ١٧٠ص :، فالح السائل٤٧ص ٧ج  :مستدرك سفينة البحار -١
 .٥٣٠ص ٢٩ج :شرح إحقاق الحق. ٤٨٣ص ١ج :الشيخ علي الكوراني - Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٢
  .٧ص ١ج :محيى الدين النووي -المجموع  -٣



Xאא

ي هو شخص اليماين إن من أهم الشخصيات اليت يرتكز عليها التمهيد لدولة العدل اإلهل
٬، ونظراً لتعدد هذه الشخصية كما هو وصاحب راية احلق الوحيدة احلامل لراية أهل البيت 

والوصي من  ٬،لتفات إىل أن مياين اإلمام هو وصيهالبد من اال واضح من روايات أهل البيت 
حلتمية اخلمسة اوهو أحد العالمات  ٬،احملتوم الذي أشارت إليه الروايات بأنه غري مشمول بالبداء

هي  ٬،٬X، والعالمات احلتمية اخلمسة اليت تسبق اإلمام املهدي أما غريه٬، فهو مشمول بالبداء
   .٬، وهي تكون قبل القيام بالسيفظهور بل هي جزء من الظهور املقدساليت تتحكم خبطة ال

اين٬، ٬، والسفيخروج اليماين: مخس قبل قيام القائم(: قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا   •
  .)١() ٬، وقتل النفس الزكيةادي ينادي من السماء٬، وخسف بالبيداءواملن

وهو من عالماته احملتومة الغري  ٬،Xال خالف فيه أن اليماين خيرج قبل اإلمام املهدي  ومما
  .إال ما شاء اهللا مشمولة بالبداء كما ورد عنهم 

رايات راية أهدى من راية وليس يف ال… ( :Xعن أيب جعفر حممد بن علي   •
على  ألنه يدعو إىل صاحبكم٬، فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح ؛اليماين٬، هي راية هدى

٬، وال حيل ملسلم أن فإن رايته راية هدى ٬، وإذا خرج اليماين فا�ض إليهالناس وكل مسلم
  .)٢() ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ؛يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار

وراية اهلدي  ٬،)٣(من الرايات الضالة  اًنا مسبقاً يف الروايات اليت تذكر عددوبعد أن مرر
الوحيدة واليت كل ما سواها  ٬، جند راية اهلدىبينها واحدة فقط٬، وعند مرورنا بالرواية أعاله

ن السبب هدى من راية اليماين هي راية هدى٬، مث بيَّليس يف الرايات أ: ٬X، فنرى قوله باطل
وبدون أي لف أو  علناً ٬X، أي يدعو إىل بيعة اإلمام املهدي دعو إىل صاحبكمألنه ي: قائالً
أمر إعالن الدعوة إىل ٬، وأو مرجعية أو حركة أو كيان سياسيأي حتت اسم حزب  ٬،دوران

٬، أي قوله يبني سبب الوجوب ٬X، فقول اإلمام الباقر اليماين واجب٬، على صاحب األمر
X :الروايات ٬، باإلضافة إىل من فعل ذلك فهو من أهل الناروال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، ف

                                                            
  .١٢٨ص :اإلمامة والتبصرة -١
  .٢٦٤ص :النعماني إبراهيممحمد بن  -الغيبة  -٢
ة ثالث و   -٣ ي مر     روايات تفترق األم ة والت بعين فرق م أسباب            ذس وان أه اب تحت عن ذا الكت ا مضى من ه ي م ا ف آره

ليم  ٩٥ص :النص واالجتهاد: الظهور، ومن أراد المزيد من المصادر لهذه الروايات اب س يس   ، آت ن ق ال  ١٦٩ص :ب ، آم
د  ٥٠ص ٢٧ج :، وسائل الشيعة٦٦٢ص :الدين ز الفوائ ا مصدر من مصا      ٢٩٧ص :، آن وا منه اد ال يخل يعة  ، ويك در الش
  .والسنة
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  .األخرى اليت توجب بيعته
٬، فالبد أن ر٬، وااللتواء عليه يستوجب دخول النااليماين وطاعته تباعابومبا أن الناس مبتلون 

٬، وغري مستتر حتت أي ما يدعيه صحة ة يقدم فيها ما يدل علىيكون اليماين صاحب دعوة علني
٬، وكل منهم ينوه إىل نفسه ولكنه يصطادون باملاء العكر هذه األيامفعل بعض من كما ي ٬،عنوان
٬، ومن الطبيعي أن ي¹كذïب مثل نه صاحب هذه الشخصية٬، ولكنه يتمىن ذلكأأن يدعي  أال يتجر
ذه الدعوى إذا ٬، باإلضافة إىل أن هصاحب الدعوة احلقيقي إذا ادعاها بدعوة) حسداً(هؤالء 

و/لَو+ ت/قَوَّلَ ع/لَي+ن/ا ب/ع+ض/ ﴿ :٬، قال تعاىلفال يلبث إال قليال٬ً، حىت يفضحه اهللا ادعاها غري صاحبها٬،
  .)١(﴾ثُمَّ لَقَطَع+ن/ا م0ن+ه> الْو/ت0ني/ #لَأَخ/ذْن/ا م0ن+ه> بِالْي/م0نيِ  #الْأَقَاوِيلِ 
 عيه غري صاحبه إال ترب اهللا إن هذا األمر ال يد(: قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا   •
  .)٢()عمره

٬، شهراÄًا اثنان وسبعون أالروايات ٬، لفترة من الزمن واليت أشارت إليها بعض مث بعد الدعوة
الذي ميهد ألبيه اإلمام املهدي ) اليماين(٬، بني خروج املهدي األول سنوات تقريباً أي ست
Xروج الرايات اليت تقاتل بني يديه٬، وخروج ٬، وفترة متهيده للدعوة وخروجه للقتال وخ

ال ٬، واستمرار القتالذي خيرج به اليماين واخلرساين ٬، وهو الذي خيرج يف نفس الوقتالسفياين
   .٬X، إىل أن يسلم األمر لإلمام املهدي شهرأة بينهم طيلة فترة حكم السفياين٬، وهي مثاني

بني خروج الراية السوداء من خراسان وشعيب بن صاحل ( :قال ٬،عن ابن احلنفية  •
  .)٣() وسبعون شهراً اثناناألمر للمهدي  وخروج املهدي وبني أن يسلم

السفياين فهما  فإذا خرج اليماين أي خرج لقتال: اية خروج اليماينيف رو Xمث قال 
٬، والسفياين ألد أعداء اإلمام املهدي ٬X، واليماين قائد جيوش اإلمام املهدي نظام كنظام اخلرز

X،وخروج اليماين للقتال هو خروج لإلمام املهدي  ٬Xحر¹م بيع السالح على ٬، عندهàا ي
أي يàحر¹م بيع السالح والبد أن يبذل جماناً للمسلمني عند خروجهم : مالناس وعلى كل مسل

ليفة اهللا الذي هو خ ٬X، كونك وما متلك ملك لإلمام )Xأي قتال أعداء اإلمام (للقتال 

                                                            
  .٤٦ – ٤٤:الحاقة -١
دي     -٢ ام المه املي    -Xمعجم أحاديث اإلم وراني الع ي الك افي  ،٢٨ص ٣ج :الشيخ عل واب   ،٥ ج  ٣٧٣ص ١ج: الك ث

ا  ناد    .٤ج ٢٥٥ص :األعمال وعقابه ذا اإلس د اهللا      (وبه ن عب ه اهللا، عن سعد ب ي رحم ن       ) أب ن الحسين عن اب د ب عن محم
د اهللا    : قال ،، عن الوليد بن صبيحسنان، عن يحيى أخي أديم ا عب ول  Xسمعت أب ه      -: يق افي، وفي ي الك ا ف دل   (آم ر ب بت

  .عن ثواب األعمال - ٩ج ٣  ، ب١١٢ص ٢٥ج :األنوار بحار). تبر
  .٣٩٧ص ١ج X :، معجم أحاديث اإلمام المهدي١٦٥ص :نعيم بن حماد -آتاب الفتن -٣



  ٨٣ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

و/لَقَد+ جِئْت>م>ون/ا فُر/اد/ى ﴿ :٬، قال تعاىليبيع املخول على املالك احلقيقي ٬، فالاملالك احلقيقي للعباد
أوىل منك  ٬X، واإلمام )١(﴾كَم/ا خ/لَقْن/اكُم+ أَوَّلَ م/رَّةç و/ت/ر/كْت>م+ م/ا خ/وَّلْن/اكُم+ و/ر/اَء ظُه>ورِكُم

ه بل جيب ٬، لذا يàحر¹م بيع السالح عليوىل منك مبا متلك من سالح أو مال٬، أفال يكون أبنفسك
وهذا أمر ال ٬، اÜاهدين يف صفوفه إلخوانك لديك من سالح ما ن تبذلأعليك القتال بني يديه و
  .حيتاج إىل فتوى مرجع

فإذا خرج  :أما البيع على أعداءه٬، فهذا أمر ال حيتاج إىل توضيح٬، لذا ورد يف احلديث
٬، سالح مرتبطة بقضية اخلروج للقتالفقضية ال ٬،اليماين ح¹رم بيع السالح على الناس وكل مسلم

٬، والبد من دعوة الناس لنصرة روجه وهذا واضح من الروايةتسبق خفبكم أما دعوته لصاح
٬، فقوله ن حجيته عليهمبيِّن ي¹أمع القاعدة وأن جي) أي اليماين(والبد له  Xاإلمام املهدي 

X: )يدعو إىل احلق ألنه  ؛وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار
  .)وإىل طريق مستقيم

أي اخلارج عن طاعته  ٬،لنا أن اليماين حجة اهللا على العباد وامللتوي عليه من أهل الناريتبني 
ية آل حممد وعن أي امللتوي عليه خارج عن وال ٬،وهذا ال يكون إال يف املعصوم ٬،من أهل النار

  .طاعة احلجة منهم
 ٬،٬X، عن جعفر بن حممد X بن جعفر٬، عن موسى Xعن علي بن موسى الرضا 

٬، عن علي بن ٬X، عن احلسني بن علي X ٬، عن علي بن احلسنيXعلي  عن حممد بن
عن  ٬،٬X، عن إسرافيل X عن ميكائيل ٬،X ٬، عن جربئيلعن النيب  ٬،Xأيب طالب 

٬، فمن دخل والية علي بن أيب طالب حصين( :يقول اهللا تبارك وتعاىل: اللوح٬، عن القلم٬، قال
  .)٢() حصين أمن ناري

 حممد بن جعفر أيب مسعت: يقول جعفر بن موسى أيب مسعت( :X الرضااإلمام  قالو
 احلسني أيب مسعت: يقول احلسني بن علي أيب مسعت: يقول علي بن حممد أيب مسعت: يقول

 :يقول  النيب مسعت :يقول  طالب أيب بن علي املؤمنني أمري أيب مسعت: يقول علي بن
 مرت فلما :قال ٬،عذايب من نأم حصين دخل فمن حصين اهللا إال إله ال: يقول 8 اهللا مسعت

                                                            
 .٩٤: األنعام -١
  .٣٠٦ص :األمالي -٢
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  .)١() شروطها من وأنا ٬،بشروطها :نادانا الراحلة
من  ا٬ً، أي البد أن يكون االلتواء عليه خروجااللتواء على اليماين يوجب النارفكون جمرد 

حيث أن حصن اهللا الذي يأمن . ألنه خروج على حجة اهللا يف زمانه٬، )أي الوالية(هذا احلصن 
اهللا يف وال يقوهلا اإلنسان خملصاً إال إذا اتبع وأطاع حجة ) ال اله إال اهللا(من دخله العذاب هو 

٬، ن قاهلا بلسانهإ وال اله إال اهللا أن٬، فالذي ال يقر تنصيب اهللا ال يقر زمانه ألنه منصب من اهللا
وأبناءه املهديني  من شروطها Xمن شروطها وابنه املهدي األول  Xإذن فاإلمام املهدي 

فليس يف األرض حجة بعد األنبياء والرسل واألئمة إال املهديني من ولد  ٬،هامن شروط 
  .Xاإلمام املهدي 

بني ٬، البد له من دعوة قبل خروجه ينيالذي هو أول املؤمن) املهدي األول(فال بد لليماين 
  .Xومكانته منه  ٬X، وارتباطه باإلمام املهدي ا أحقيته على غريه بالنصرة

عن  اًكل منها كان خارج ٬،)لعنه اهللا(اب اإلسالمية أيام نظام صدام ن األحزإ: وكمثال
بالطريقة اليت  ههدميانه بعصمته وكل جياإلعدم  ٬،منهم يرى ما ال يرى اآلخر وكل ٬،طاعة اآلخر

٬، وذلك أحدهم من أهل النار يف ذلك احلنين أ٬، فال يعين التواء وعدم طاعة أحدهم اآلخر يراها
  .خر وكالمها كان جياهددهم على اآللعدم حجة أح

ن رايات إ٬، وعليه فمن اهللا حجة منصبألنه  ؛ل النارأما اليماين فامللتوي عليه من أه
املشرق اليت فيها اليماين مبا فيها اخلراساين وشعيب بن صاحل وغريهم أي الرايات اليت تقاتل 

كما قال  ٬،هل النارن مل تكن كذلك فهي من أإف ٬،ام هي منطوية حتت راية اليماينمتهيداً لإلم
ألنه  ؛ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار( :Xاإلمام الباقر 

  .٬، والطريق املستقيم هو صراط اهللا املستقيم)إىل طريق مستقيم يدعوا
قاً ل0م/ا ب/ي+ن/ ي/د/ي+ه0 قَالُوا ي/ا قَو+م/ن/ا إِنَّا س/م0ع+ن/ا ك0ت/اباً أُن+زِلَ م0ن+ ب/ع+د0 م>وس/ى م>ص/دِّ﴿: قال تعاىل

  .)٢(﴾ي/ه+د0ي إِلَى الْح/قِّ و/إِلَى طَرِيقٍ م>س+ت/ق0يمٍ
ل0كُل2 أُمَّةç ج/ع/لْن/ا م/ن+س/كاً ه>م+ ن/اس0كُوه> فَال ي>ن/ازِع>نَّك/ ف0ي الْأَم+رِ و/اد+ع> إِلَى ر/بِّك/ إِنَّك/ لَع/لَى ﴿

  .بن أيب طالب الوالية صراط عليستقيم هو صراط والصراط امل٬، )٣(﴾ه>دى÷ م>س+ت/ق0يمٍ

                                                            
  .  ١٤٥ص :Xخبار الرضا عيون أ -١
 .٣٠:اإلحقاف -٢
  .٦٧:الحج -٣



  ٨٥ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

  .٬X، فهل من متبع لصراط علي )١(﴾قَالَ ه/ذَا ص0ر/اطٌ ع/لَيَّ م>س+ت/ق0يم}﴿ :قال تعاىل 
ـر/اطç     ﴿ :قال تعاىل ـى ص0 ـوِي�اً ع/لَ ـي س/ أَفَم/ن+ ي/م+ش0ي م>ك0ب�اً ع/لَى و/ج+هِه0 أَه+د/ى أَمَّن+ ي/م+ش0

  .)٢(﴾م>س+ت/ق0يمٍ
لَي+ك/ ر>وحاً م0ن+ أَم+رِن/ا م/ا كُن+ت/ ت/د+رِي م/ا الْك0ت/اب> و/ال الْأ0مي/انُ و/لَك0ن+ و/كَذَل0ك/ أَو+ح/ي+ن/ا إِ﴿

  .)٣(﴾ج/ع/لْن/اه> ن>وراً ن/ه+د0ي بِه0 م/ن+ ن/ش/اُء م0ن+ ع0ب/اد0ن/ا و/إِنَّك/ لَت/ه+د0ي إِلَى ص0ر/اطç م>س+ت/ق0يمٍ
والساعة هو اإلمام  ٬،)٤(﴾و/اتَّبِع>ون0 ه/ذَا ص0ر/اطٌ م>س+ت/ق0يم}و/إِنَّه> لَع0لْم} ل0لسَّاع/ة0 فَال ت/م+ت/ر>نN بِه/ا ﴿
  .كما مر يف الروايات Xاملهدي 

يدعو إىل احلق  أنه( يف اليماين: Xوقول املعصوم  ٬،قامة إال من اهللا وممن ميثل اهللاوال است
معانيها  ٬، وال تكتملمعانيها وبال جماملة وال مبالغة هو يقصد الكلمة بكل )وإىل طريق مستقيم

إال حبجة من حجج اهللا وشخص معصوم طاهر من الرجس من آل بيت النبوة وال يوجد من 
وابنه  Xإال اإلمام املهدي ) أي يف زمن ظهور اليماين(أهل البيت وحجج اهللا يف وقتها 

٬، ٬X، وكون اليماين هو ليس اإلمام املهدي )٥( كما يف الروايات Xووصيه أول املهديني 
٬، ومبا أن األحد عشر املهديني الباقني يأتون من ملهديني فليس هناك وصي غريهأول اإذن فهو 

وليس يف  Xذرية األول فالبد أن يكون املهدي األول هو اليماين الذي قال فيه اإلمام الباقر 
٬، فإذا خرج اليماين صاحبكمألنه يدعو إىل  ؛رايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي راية هدىال
إليه فإن رايته راية هدى٬،  ٬، وإذا خرج اليماين فاÄضالح على الناس وكل مسلمم بيع السحر

ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق  ؛وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار
  .مستقيم

  :ومنها )٦(يف روايات عديدة  وطلب له البيعة رسول اهللا 
٬، كأن جتئ الرايات السود من قبل املشرق(:  قال رسول اهللا: قال ٬،بإسناده عن ثوبان

  .)٧() على الثلج ولو حبواً ٬، فمن مسع ¹م فليأÕم فليبايعهمقلو¹م من حديد

                                                            
 .٤١:الحجر -١
 .٢٢:الملك -٢
 .٥٢:الشورى -٣
  .٦١:الزخرف -٤
ه        -٥ ل بيت ن أه ل م ة رج يات، ورواي احب الوص ن ص ة اب ية، ورواي ياء    … الوص وع األوص ي موض رت ف خ، ذآ ال
  .وص لهم بالبيعة من هذا الكتابصالمن
  .وص لهم بالبيعة من هذا الكتابصذآرت في موضوع األوصياء المن -٦
 .١٠٤ص ٧ج :غاية المرام -٧



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................  ٨٦ 

 ٬،يطلب هلم البيعة نه إأي  )فمن مسع ¹م فليأÕم فليبايعهم( :وهنا قول رسول اهللا 
 ٬،صوم منصب من اهللاواملعصوم ال يطلب البيعة إال ملع ٬،وطلبه واجب على كل من مسع به

ذَل0ك/ ظَنُّ الNذ0ين/ كَفَر>وا فَو/ي+لٌ ﴿فرسول اهللا مل ينصب اليماين ويطلب له البيعة من تلقاء نفسه 
N١(﴾ذ0ين/ كَفَر>وا م0ن/ النَّارِل0ل(.  

ومل يطلب أي نيب أو إمام أو وصي من األولني واآلخرين  ٬،)٢(﴾و/م/ا ي/ن+ط0ق> ع/نِ الْه/و/ى﴿
أما  ٬،بل كان شعارهم البيعة هللا واحلكم هللا والتنصيب هللا ٬، معصوم إطالقاًالبيعة لشخص غري

بشدة على هذه البيعة وال  ٬X، كما أكد واختيارهم فذلك من مطالب الشيطانتنصيب الناس 
فبايعوه ولو حبواً : Xذكراً كان أو أنثى فقال  اًعذر ألي شخص منها كبرياً كان أو صغري

٬، وأرجو من األخ إطالقاً اًفلم جيعل هلم عذر .واهية ذلني احملتجني حبججلعلمه باملتخا .على الثلج
ولو حبواً على الثلج واثأر هللا … فال عذر ؟ نفسه هل هو من املتخاذلني أم ال لأالقارئ أن يس
  .ك فتكون والشيطان سواء يف اجلحيموال تثأر لنفس

ن حجج أومن املعلوم  ٬،خلقهن اليماين معصوم وهو حجة من حجج اهللا على أوملا تبني لنا 
معصوم إال  ألئمة وهم أموات قبل هذا فلم يبقàوا اهللا املعصومني هم األنبياء وختموا مبحمد 

ن اليماين ليس اإلمام أ٬، ومبا يف زمن الظهور Xوصي اإلمام املهدي و Xاإلمام املهدي 
ويف  Xقبل اإلمام اليماين من العالمات احلتمية اليت  أن٬، ومبا Xاملهدي حممد بن احلسن 

ني الركن واملقام وليس خيرج من مكة ب Xروايات تذكر املهدي خيرج من املشرق واإلمام 
  .من املشرق

رسوله هو املهدي األول ص بالبيعة من قبل اهللا وإذن صاحب رايات املشرق الذي خ¹
ص دام خ¹ ٬، والوصي خمصوص بالعصمة ماXهو الوصي واملمهد ألبيه  ألنه ؛)اليماين(
  .يف الروايات ا اليماين كما مرَّ ٬، وهذه األمور خصالوصاية والبيعة اإلهليةب

لبون البيعة ال يط وأهل بيته  ٬، فرسول اهللا فالبد أن يكون هو نفس الشخص
  .)أي زمن الظهور.(لشخصني يف نفس الوقت
ثنان منهم موجودان ٬، اونأربعة وعشر احلجج بعد رسول اهللا  نإ وقد ذكرت مسبقاً

  .٬، أول املهدينيمها اإلمام وشخص املمهد له فقط٬،  زمن الظهوريف

                                                            
 .٢٧: ص -١
  .٣: النجم -٢
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ـدياً  Xأن منا بعد القائم (: Xعن الصادق   • ـد   اثنا عشر مه ـن ول ـني   م احلس
X()١(.   

رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فائتوها ولو  إذا(: قال رسول اهللا   •
  .)٢() على الثلج فإن فيها خليفة اهللا املهدي حبواً
 ٬X، واخللفاء املهديون من ولد اإلمام املهدي ت املشرق فيها خليفة اهللا املهديذن فراياإ

٬، كما أن األول منهم هو صاحب رايات املشرق٬، فال إشكال أن يكون املهدي اًعشر مهدي اثنا
إال معصوم فامللتوي على صاحبها  اال يقودهورايات املشرق  ٬،املهدي األول حجة اهللا ومعصوم

روايات ال٬، وأكدت فال يكون إال معصوماً ٬،ن أهل النارعن طاعته خارج عن الوالية ومواخلارج 
كما أكدت الروايات إن فيها خليفة اهللا املهدي  .إن قائدها اليماين الوحيد الذي يهزم السفياين

قائدها  إنومن جانب آخر أكدت الروايات  .ال يكون منطوياً حتت راية أحدو Xواملهدي 
 فمحمد  ذرية حممد  ل ألحد أن يلتوي عليه فال يكون إال هو اليماين مناليماين ال حي

٬، مكة من ¾امة فذريته ميانية ألن ن يقال كل أهل مكة ميانيةأكما مر يف احلديث ويصدق مياين 
  .Xولكن املطلوب مياين اإلمام 

فهما  ٬،ماينخيرج من مكة وال خيرج قبل السفياين وال قبل الي Xوقد مر مسبقاً أن اإلمام 
إذن خليفة اهللا املهدي املوجود يف رايات املشرق هو أول  ٬،من العالمات احلتمية اليت تسبقه

٬، ولكن و وصي اإلمام ووزيره وقائد جيوشهورايات املشرق هي رايات اليماين وه ٬،املهديني
وهو أن اسم صاحب رايات املشرق واسم  ٬،وان كان هذا كافياً أكثرهناك ما يوضح األمر 

  .هو واحد Xملهدي األول من ولد اإلمام املهدي ا
  

* * *  
  
  
  

  

  

  

                                                            
  .٣٨ص  :، مختصر بصائر الدرجات١٤٨ص  ٣٥ج  :بحار األنوار -١
  .١٠٣ص ٧ج :السيد هاشم البحراني - غاية المرام -٢



א א
يف  قال رسول اهللا : قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،عن آبائه ٬،Xعن أيب عبد اهللا   •

ودواة فأملى رسول  .احضر صحيفة ٬،يا أبا احلسن( :Xالليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي 
 نه سيكون بعدي اثنا عشر إماماًإ ٬،يا علي :فقال ٬،إىل هذا املوضعتهى وصيته حىت ان اهللا 

 :ن قالأوساق احلديث إىل  ٬، عشر إمامثينفأنت يا علي أول اال ٬،ا عشر مهدياًومن بعدهم اثن
فذلك اثنا عشر إماما  د املستحفظ من آل حممد  م ح إىل ابنه م Xوليسلمها احلسن 

ذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني له فإ ٬،مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً
وهو أول  ٬،واالسم الثالث املهدي ٬،محدأعبد اهللا ووهو  ٬،ثالثة أسامي اسم كامسي واسم أيب

  .)١() املؤمنني
اضحة الداللة ال حتتاج ٬، واملريزا النوري يف النجم الثاقب والرواية معتربة السند كما ذكر

وأول أنصار اإلمام وأول املؤمنني بدعوة  Xاألول هو ابن اإلمام ٬، أي إن املهدي إىل تأويل
فقوله أول املؤمنني ال يكون  ٬،أكثرن املؤمنني باهللا كثري واملسلمون أل ؛Xظهور اإلمام املهدي 

وهو وصيه الذي  ألنه رسوله للناس كافة ؛ته للظهوريف أوان دعو Xإال أول املؤمنني باإلمام 
فأما عبد اهللا فهي ) املهديو عبد اهللاو محدأ(أمساؤه و Xبعد أبيه  حيكم دولة العدل اإلهلي

فال يبقى من أمسائه  Xصفة وأما املهدي فكونه أول املهديني االثين عشر أبناء اإلمام املهدي 
  .محدأإال 

JאW
مث ننظر يف  ٬،محد من خالل وصية رسول اهللا أبعد أن تبني لنا أن املهدي األول امسه 

لروايات اليت تشري إىل اليماين وهي الروايات اليت ختص الرايات السود وكنوز الطلقان ورايات ا
خراسان ورايات املشرق لعدم ورود أي رواية تشري إىل تلك الرايات إÄا خارجة أو ملتوية على 

 Äا رايات تقاتلأالنار بل كل الروايات تؤكد على  فامللتوي عليه من أهل ٬،Xراية اليماين 
     .Xللتمهيد لإلمام املهدي 

بالطالقان  إن هللا تعاىل كرتاً(: يق املذكور يرفعه إىل جابر قالبالطر Xوعن الباقر   •
شاب من بين  يقودهم) أمحد أمحد:(ليس بذهب وال فضة٬، اثنا عشر ألفا خبراسان شعارهم

                                                            
  .٢٤١ص ٢ج :، غاية المرام١٥٠ص :والغيبة للطوسي ،١٤٧ص ٥٣ج :بحار األنوار -١
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ا مسعتم بذلك فإذ ٬،هاشم على بغلة شهباء٬، عليه عصابة محراء٬، كأين أنظر إليه عابر الفرات
 .)١() على الثلج حبواً فسارعوا إليه ولو

كما  ٬،Xسم املهدي األول وهذا مطابق ال ٬،محد أيضاًأماين هو ن الرواية اسم اليبيِّفهنا ت¹
  .Xها إىل وصي وخليفة اإلمام املهدي فياليت أشار  يف وصية رسول اهللا  مرَّ

وأكد على بيعتها ولو حبواً على الثلج إليها رسول اهللا  دعان الرايات اليت إوقلت مسبقاً 
٬، النار أهلحد إال كان من أعليها  يال يلتواليت ) أي رايات اليماين املوعود(هي رايات املشرق 

لقان هو اوالشاب من بين هاشم الذي يقود كنوز الط ٬،وكنوز الطلقان ممدوحون حسب الرواية
ملشرق املنطوية حتت راية اليماين لقان من رايات اان كنوز الطأل ؛أحد قادة جيش اليماين

كشعاراتنا املعروفة بل  اًليس شعار) محدأمحد أ(ن عبارة أومن املعلوم ) محدأمحد أ(وشعارهم 
  .إليه مجيع رايات اهلدى املشرقية هي إشارة إىل القائد العام والذي تدعو

وكون  اتعابر الفر نظر إليهأكأين  ٬،لقاناوهو يتحدث عن كنوز الط Xأما قول اإلمام 
ن الفرات ال مير بأي منطقة حدودية لدولة إيران إال حمافظة أفمن املعلوم  ٬،لقان يف إيراناالط

ة أخرى من أما عبوره من أي منطق .البصرة بعد التقاء الفرات بدجلة ويدخالها بشط العرب
 ىلإشارة واضحة إ إذن فهناكيعرب دجلة وليس الفرات٬،  أن٬، فليزمه مدن العراق غري البصرة

٬، يف مدينة العراق اليت مير ا Äر الفرات ٬، وهي أحد احملافظات اجلنوبية يفليماين بالبصرةاعالقة 
  .)دجلة البصرة(تسمى حمافظة ميسان كما ) فرات البصرة(الناصرية واليت كانت تسمى 

وخيرج دجال من دجلة البصرة … (: Xعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب   •
 . )٢() ة الدجالني كلهموليس مين وهو مقدم

مث خيرج املهدي اهلادي املهتدي … ( :Xوعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب   •
الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن مرمي مث خروج الدجال من بعد ذلك خيرج الدجال من 

ن والبصرة حبدودها احلالية ليس فيها دجلة وال فرات بل مها جمتمعا .)٣() ميسان نواحي البصرة
فيها بشط العرب فتكون دجلة البصرة ميسان وفرا¾ا الناصرية كما هو واضح يف الرواية الثانية 

  .ن ميسان من نواحي البصرة قدمياًإأي  ٬،Xعن أمري املؤمنني 
فاحلديث  ٬،الفرات يف العراق ألن ؛تباع عابر الفراتامن الناس  وطلب أهل البيت 

                                                            
  .٣٤٣ص :منتخب األنوار المضيئة -١
 .  ١٣٤ص :السيد بن طاووس -المالحم والفتن  -٢
  .نفس المصدر -٣
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فإذا مسعتم . كأين أنظر إليه عابراً الفرات( :٬X، قال ألهل العراق أوالً وغريهم ثانياًموجه 
   )١( مشى على يديه وبطنه: ويقال حبا الرجل  ) على الثلج بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً

وال يلتوي إال معاند  ٬،وهذا أمر صريح وليس جمرد إشارة للبيب أو غريه ٬،واللبيب باإلشارة يفهم
 ألحد علماء الضاللة اخلونة   أو عابد لغري اهللا ) دائهممن أع(مكابر كافر بآل حممد رافض هلم 

 ٬،)ل السماءظفقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت ( :الذي قال عنهم الناطق عن اهللا حممد    
  .أولياء اهللابأÄم وأنفسهم  الناس نيومهوو

س/ع+ي>ه>م+ ف0ي الْح/ي/اة0 الدُّن+ي/ا  الNذ0ين/ ض/لN #أَع+م/االً  بِالْأَخ+س/رِين/قُلْ ه/لْ ن>ن/بِّئُكُم+ ﴿ :قال تعاىل
لة النسبة املستثناة منهم آمنهم٬، لض ومل يستثنِ  ٬،)٢(﴾و/ه>م+ ي/ح+س/ب>ونَ أَنَّه>م+ ي>ح+ِسن>ونَ ص>ن+عاً

وهم من املستضعفني  ٬،وهم الذين ال يعتد م آنذاك وال يؤثرون بذلك اÜتمع العاصي املنحرف
نَّ ع/لَى الNذ0ين/ اس+ت>ض+ع0فُوا ف0ي الْأَر+ضِ و/ن/ج+ع/لَه>م+ أَئ0مَّةً و/ن/ج+ع/لَه>م> و/ن>رِيد> أَنْ ن/م>﴿: ل تعاىلقا

  .)٣(﴾الْو/ارِث0ني/
  

XWאא–
هم من  Xبعد اإلمام املهدي  شر املهديني ع ثينالمن الواضح من رواية املهديني أن ا

ثين عشر على األئمة اال صية رسول اهللا يهم كما نصت وذريته وهم أوصياء منصوص عل
األرض من  حجج اهللا على العباد لئال ختلو ٬X، وهم بعد أبيهم اإلمام املهدي قبلهم 
  .حجة

ر>س>الً م>ب/شِّرِين/ و/م>ن+ذ0رِين/ ل0ئَلNا ي/كُونَ ل0لنَّاسِ ع/لَى اللNه0 ح>جَّةٌ ب/ع+د/ الرُّس>لِ و/كَانَ ﴿ :قال تعاىل
   .)٥(﴾قُلْ فَل0لNه0 الْح>جَّةُ الْب/ال0غ/ةُ فَلَو+ ش/اَء لَه/د/اكُم+ أَج+م/ع0ني/﴿ :وقال تعاىل ٬،)٤(﴾للNه> ع/زِيزاً ح/ك0يماًا

فيها هللا أرضه منذ قبض اهللا آدم إال واهللا ما ترك او( :أنه قال Xعن أيب جعفر الباقر  •
األرض بغري إمام حجة هللا على  ال تبقىهو حجته على عباده وإىل اهللا و إمام يهتدى به

  . )٦()عباده

                                                            
  .٤٥٥ص ٤ج :القاموس -١
  .١٠٤ – ١٠٣ :الكهف -٢
  .٥: القصص -٣
  .١٦٥: النساء -٤
  .١٤٩: األنعام -٥
  .١٣٨ص :الغيبة للنعماني -٦
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حدمها احلجة على أبقي يف األرض اثنان لكان  لو( :قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  •
  .)١() صاحبه
قال إن آخر من ان أحدمها اإلمام ولو كان الناس رجلني لك( :Xقال أبو عبد اهللا  •

  .)٢() ليهأنه تركه بغري حجة هللا ع 8ميوت اإلمام لئال حيتج أحد على اهللا 
ع/ال0م> الْغ/ي+بِ ﴿يكون إال معصوماً لتكون حجته كاملة  ن حجة اهللا الأخالف فيه  ومما ال

إِلNا م/نِ ار+ت/ض/ى م0ن+ ر/س>ولٍ فَإِنَّه> ي/س+لُك> م0ن+ ب/ي+نِ ي/د/ي+ه0 و/م0ن+ خ/لْف0ه0  #فَال ي>ظْهِر> ع/لَى غَي+بِه0 أَح/داً 
 تعظيماًألقدارهم ورفعة من خلفهم رصداً  أيدي حججه ون اهللا جيعل من بنيإف٬، )٣(﴾ر/ص/داً
  . ن حجة اهللا عليهم تامة غري ناقصةلتكوللناس على اهللا حجة بعد الرسل و لئال يكون ٬،لشأÄم

وملا تبني لنا أن أول املهديني هو حجة من حجج اهللا ومعصوم وهو الوصي بعد أبيه 
 والقائد للجيوش اليت تقاتل قبل القائم متهيداًوخليفته وأول املؤمنني به وهو املمهد الرئيسي 

  .لدولته
ذن فهو املهدي إاملهدي٬، ومبا إن اخلليفة واحد٬،  فهو خليفة أما قائد الرايات السود املشرقية

  : ٬، واليك هذه الروايةاألول نفسه
على الثلج فإن  إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبواً( •

  .)٤() ة املهديفيها خليف
ن اليماين هو قائد رايات املشرق وهو أيضاً حجة اهللا ومعصوم كما نصت إوقلت مسبقاً 

  .Xنه املمهد الرئيسي لإلمام أالروايات على 
ـزكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث ال تصري إىل واحد ( :قال رسول اهللا  • يقتل عند كن

 تلوهم قتاال ال يقاتله قوم مث ذكر شاباًمنهم مث تطلع  الرايات السود من قبل املشرق فيقا
  . )٥() فقال إذا رأيتموه فبايعوه فانه خليفة املهدي

له بالبيعة دليل على عصمته   مبجرد دعوة رسول اهللاو ٬،وهذا الشاب وهو اليماين
كد حجية اليماين ؤي )امللتوي عليه من أهل النار(: Xقول اإلمام الباقر  وحجيته كما أن

                                                            
  .١٤٠ص :الغيبة للنعماني -١
  .١٤٠ص :الغيبة للنعماني -٢
  .٢٧: الجـن -٣
 .٥٣ص :السيد بن طاووس الحسني -المالحم والفتن  -٤
  .٣٠ص :بشارة اإلسالم -٥
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نه خليفة أب تصرحوالرواية السابقة ٬، ول وصي فعصمته وحجيته ثابتةملهدي األوكون ا٬، أكثر
إن اليماين أما إذا قلنا رمبا  ٬،كون إال اليماين هو املهدي األولفال ي ٬،خليفة املهدي واحدواملهدي 

  .حدهم حجة واآلخر منطوي حتت رايته٬، أقول البد أن يكون أشخص غري املهدي األول
وهو منطوي حتت ٬، وهنا يصبح دور اليماين ثانوياً األول هو احلجة هديفإذا قلت إن امل
ن اليماين هو املمهد الرئيسي تصرح بأالروايات  ألن ؛٬، وهذا غري صحيحراية املهدي األول

يطلب  اهللا  ورسول ٬،لإلمام وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه ومن فعل ذلك فهو من أهل النار
  .Xوالروايات صرحية بأنه خليفة املهدي له البيعة ولو حبواً على الثلج 

أشار بالوصية للمهدي األول  ن رسول اهللا إن اليماين هو احلجة فأقول إأما إذا قلت 
فهو منصوص على بيعته وهو وصي اإلمام ٬، )اخل… وليسلمها إىل ابنه أول املهديني( :وقال

ورسول  ٬،حد غري أبيهحتت راية أ اًفال يكون منطوي وخليفته بنص رسول اهللا  Xاملهدي 
يطلب البيعة إىل شخصني يف نفس الوقت ومها يف زمن واحد زمن الظهور ألن  ال اهللا 

وهو أول ... ( :٬، كما قال يف أوان ظهوره X املهدي األول أول املؤمنني باإلمام املهدي
ل اهللا واليماين هو قائد جيشه يف أوان ظهوره إذن مها يف زمن واحد٬، إذن طلب رسو )املؤمنني

  .)اليماين( األولالبيعة يف زمن الظهور ال يكون إال لشخص واحد هو املهدي  
  

JאW
ن املهدي األول هو وصي اإلمام أب) وصية رسول اهللا (صرحت روايات املهديني 

كما نصت روايات عديدة على أن صاحب رايات املشرق املنصوص على بيعته  Xاملهدي 
ومن املعلوم أن اإلمام  ٬،)١(ولو حبواً على الثلج هو خليفة املهدي ويف روايات خليفة اهللا املهدي 

ورايات املشرق أي رايات  ٬،خيرج بني الركن واملقام يف مكة وليس من املشرق Xاملهدي 
 املهدي أو خليفة أنوصرحت الروايات  ٬،اليماين وغريها من العالمات احلتمية اليت تسبق اإلمام

فمن هذا املهدي الذي هو من  ٬،Xاملهدي هو يف الرايات املشرقية اليت تسبق اإلمام املهدي 
؟ إذا مل يكن معصوماً  Xأو من هذا اخلليفة الذي خيلف اإلمام املهدي  ؟ العالمات احلتمية

  .أن اإلمام ال خيلفه إال إمامبالروايات صرحية  أنكما 
األحاديث الدالة على أن  ٤٠٢ص) العابدينزين (ذكر السيد املقرم يف كتابه وقد   •

                                                            
  .راجع الروايات فيما تقدم من البحث -١



  ٩٣ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

   .)١( ال يلي أمره إال إمام مثلهاإلمام 
 Xوالذي يوضح ما ورد يف خرب املسيب حديث علي بن أيب محزة حني سأل الرضا   •
؟ فقال له أبو احلسن الرضا  إلمام ال يلي أمره إال إمام مثله٬، أن اإنا روينا عن آبائك(: قال
X : فمن  :قال. كان إماماً: قال ؟ أو كان غري إمام بن علي٬، كان إماماًفأخربين عن احلسني

يف يد عبيد  بوساً؟ كان حم وأين كان علي بن احلسني :قال. علي بن احلسني: قال ؟ ويل أمره
  . )٢() علمون حىت ويل أمر أبيه مث انصرفخرج وهم ال ي :قال .اهللا بن زياد

أيب عبد اهللا الرازي اجلاموراين٬، عن  مد بن٬، عن أيب عبد اهللا حموعن سعد بن عبد اهللا  •
: قال ٬،Xعن أيب جعفر  ٬،٬، عن أيب بكر احلضرمييه سيف٬، عن أباحلسني بن سيف بن عمرية

 أباالكوفة يا (: فقال؟  رم رسوله وح 8بعد حرم اهللا  أفضلأي بقاع األرض : قلت له
٬، سلني واألوصياء الصادقنيغري املر٬، فيها قبور النبيني املرسلني وبكر هي الزكية الطاهرة

فيها ٬، وإال وقد صلى فيه٬، ومنها يظهر عدل اهللا يبعث اهللا نبياً وفيها مسجد سهيل الذي مل
 .)٣() والصاحلني ل النبيني واألوصياء ٬، وهي منازيكون قائمه والقوام من بعده

 وعلق الشريف املرتضى على الرواية أعاله على عبارة القوام من بعده وعلى روايات
   .Xاملهديني الذين خيلفون اإلمام املهدي 

ده ن قلنا بوجود إمام بعا(: ١٤٥ يف اÜموعة الثالثة من رسائله قال الشريف املرتضى 
بطلنا األصل الذي هو عماد أ٬، وان مل نقل بوجود إمام بعده خرجنا من القول باالثين عشرية

 زوال جيو٬، العامل بعده زماناً كثرياًجيوز أن يبقى … املذهب٬، وهو قبح خلو الزمان من اإلمام
٬، ة يقومون حبفظ الدين ومصاحل أهلهوجيوز أن يكون بعده عدة أئم خلو الزمان بعده من األئمة

ا منه أن نعلم إمامة وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق اإلمامة ألن الذي كلفنا إياه وتعبدن
ثين عشرية ألن جنا هذا القول عن التسمي باالخيروال … ٬، ونبينه بياناً شافياًعشر ثينهؤالء اال

حنن وال موافق لنا يف هذا ٬، وقد أثبتنا ى من يثبت إمامة اثين عشر إماماًهذا االسم عندنا يطلق عل
  .)٤() ٬، فانفردنا حنن ذا االسم دون غرينااملذهب

تنص   أي تفيد االعتقاد  كما دلت روايات تصل إىل حد التواتر قطعية السند والداللة 

                                                            
  .٢٠٢ص :الحاج حسين الشاآري -Xآتاب اإلمام الحسين  -١
  .٤٢١ص :للحاج حسين الشاآري -Xاإلمام موسى الكاظم  -٢
  .٧٦ص :آامل الزيارات -٣
 .٩٩ص :محمد مؤمن األسترابادي -الرجعة  هامش آتاب -٤
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يصبح  أي مع علي وفاطمة ورسول اهللا  ٬،على إمامة اثين عشر من ولد علي وفاطمة 
واليك  Xالعدد مخسة عشر وهي إشارة واضحة إىل أول املهديني من ولد اإلمام املهدي 

  :منها
 أَبِي سàعïيد!عàنû  ٬،عàنû م¹حàمَّدï بûنِ الْح¹سàيûنِ ٬،عàنû م¹حàمَّدï بûنِ أَحûمàدà ٬،م¹حàمَّد¹ بûن¹ يàحûيàى  •

قَالَ رàس¹ولُ اللñهï  :قَالَ ٬،Xعàنû أَبِي جàعûفَرٍ  ٬،عàنû أَبِي الْجàار¹ودï ٬،عàنû عàمûرِو بûنِ ثَابِت! ٬،الْع¹صûفُورِيِّ
ت/د/ اللNه> جِب/الَه/ا بِن/ا أَو+أَر+ضِ ي/ع+نِي أَو+ت/اد/ه/ا و/أَن+ت/ ي/ا ع/ل0يُّ زِرُّ الْإِنِّي و/اثْن/ي+ ع/ش/ر/ م0ن+ و>لْد0ي و/( :

لَم+ اخ/ت0 الْأَر+ض> بِأَه+ل0ه/ا و/الْأَر+ض/ أَنْ ت/ِسيخ/ بِأَه+ل0ه/ا فَإِذَا ذَه/ب/ ال0اثْن/ا ع/ش/ر/ م0ن+ و>لْد0ي س/
  .)١()ي>ن+ظَر>وا
م0ن+ و>لْد0ي/ اثْن/ا ( :قَالَ رàس¹ولُ اللñهï  :قَالَ ٬،Xعàنû أَبِي جàعûفَرٍ  ٬،عàنû أَبِي سàعïيد! رàفَعàه¹  •

  .)٢() ن>ج/ب/اُء م>ح/دَّثُونَ م>فَهَّم>ونَ آخ0ر>ه>م> الْقَائ0م> بِالْح/قِّ ي/م+لَأُه/ا ع/د+لًا كَم/ا م>ل0ئَت+ ج/و+راً ر/ ن/ق0يباًع/ش/
عàنû  ٬،عàنِ الْحàسàنِ بûنِ م¹وسàى الْخàشَّابِ ٬،عàنِ الْحàسàنِ بûنِ ع¹بàيûدï اللñهï ٬،أَب¹و عàلïيٍّ الْأَشûعàرِيُّ  •
سàمïعûت¹ أَبàا  :قَالَ ٬،عàنû ز¹رàارàةَ ٬،عàنِ ابûنِ أُذَيûنàةَ ٬،عàنû عàلïيِّ بûنِ الْحàسàنِ بûنِ رِبàاط! ٬،سàمàاعàةَ عàلïيِّ بûنِ
 ن+ و>لْد0 ر/س>ولِ اللNه0 ال0اثْن/ا ع/ش/ر/ الْإِم/ام/ م0ن+ آلِ م>ح/مَّدç كُل~ه>م+ م>ح/دَّثٌ م0( :يàقُولُ Xجàعûفَرٍ 

  .)٣() ه>م/ا الْو/ال0د/انX 0ع/ل0يٌّ و/ فَر/س>ولُ اللNهX  0 بِي طَال0بٍو>لْد0 ع/ل0يِّ ب+نِ أَو/
عàنû أَبِي  ٬،عàنû أَبِي الْجàار¹ودï ٬،عàنِ ابûنِ مàحûب¹وبٍ ٬،عàنû م¹حàمَّدï بûنِ الْح¹سàيûنِ ٬،م¹حàمَّد¹ بûن¹ يàحûيàى  •
ب/ي+ن/ ي/د/ي+ه/ا لَو+ح} و/ د/خ/لْت> ع/لَى فَاط0م/ةَ ( :قَالَ ٬،عàنû جàابِرِ بûنِ عàبûدï اللñهï الْأَنûصàارِيِّ ٬،Xجàعûفَرٍ 

ثَلَاثَةٌ م0ن+ه>م+ م>ح/مَّد}  Xآخ0ر>ه>م> الْقَائ0م>  م0ن+ و>لْد0ه/ا فَع/د/د+ت> اثْن/ي+ ع/ش/ر/ف0يه0 أَس+م/اُء الْأَو+ص0ي/اِء 
  .       )٤() ثَلَاثَةٌ م0ن+ه>م+ ع/ل0يٌّو/

عàنû عàلïيِّ بûنِ  ٬،عàنِ ابûنِ سàمàاعàةَ ٬،اللñهï بûنِ م¹حàمَّد! الْخàشَّابِ عàنû عàبûدï ٬،م¹حàمَّد¹ بûن¹ يàحûيàى  •
ال0اثْن/ا ع/ش/ر/ ( :يàقُولُ Xقَالَ سàمïعûت¹ أَبàا جàعûفَرٍ  ٬،عàنû ز¹رàارàةَ ٬،عàنِ ابûنِ أُذَيûنàةَ ٬،الْحàسàنِ بûنِ رِبàاط!

 çه0 م0ن+كُل~ه>م+ م>ح/دَّثٌ  الْإِم/ام/ م0ن+ آلِ م>ح/مَّدNو/ر/س>ولُ  ٬،و/م0ن+ و>لْد0 ع/ل0يٍّ  و>لْد0 ر/س>ولِ الل
  .)٥() …ه>م/ا الْو/ال0د/ان0 ع/ل0يٌّ اللNه0 و/

                                                            
  .٥٣٥ص ١ج :الكافي -١
  .٥٣٥ص ١ج :الكافي -٢
  .٥٣٤ص ١ج :الكافي -٣
  .٥٣٣ص ١ج :الكافي -٤
  .٥٣٢ص ١ج :الكافي -٥
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اطمة ابنيت سيدة نساء العاملني إين مزوجك ف ٬،علي يا( :Xلعلي  قال رسول اهللا   •
ون يف ون املقهورالشهداء املضرجسيدا شباب أهل اجلنة و كائن منكماو ٬،بعدك وأحبهن إيلّ

مييت ¹م زهر الذين يطفئ اهللا ¹م الظلم وحييي ¹م احلق والنجباء الاألرض من بعدي و
  .)١() خلفه  Xبن مرمي أخرهم يصلي عيسى  عدÕم عدة أشهر السنة ٬،الباطل
ينكت يف  يوم فوجدته مفكراً ذات Xأتيت أمري املؤمنني عليا (: قال ٬،صبغعن األ  •

ال واهللا ما رغبت  :فقال ؟ تنكت يف األرض أرغبة منك فيها نييا أمري املؤمن: األرض٬، فقلت
٬، من ظهر احلادي عشر من ولديفيها وال يف الدنيا ساعة قط ولكن فكري يف مولود يكون 

ضل ٬، ت٬، يكون له غيبة وحريةوجوراً كما ملئت ظلماً وعدالً قسطاً الذي ميالها هو املهدي
ستة  :؟ قال ملؤمنني وكم تكون احلرية والغيبةري ايا أم: فقلت .فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون

٬، وأىن نعم٬، كما أنه خملوق :؟ قال وإن هذا لكائن: فقلت٬، )٢( ست سننيأو  ستة أشهرأو  أيام
   .)٣() ؟ أولئك خيار هذه األمة مع خيار أبرار هذه العترة يا أصبغلك ¹ذا األمر 

؟  ة كم هلا من إمام هدىعن هذه األمأخربين : Xقال يهودي ألمري املؤمنني   •
ـزلته يف اجلنةوأخربين عن نبيكم حممد أين م ؟ فقال له أمري  ؟ وأخربين من معه يف اجلنة ن

وأما مرتل نبينا  ٬،إن هلذه األمة اثين عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم مين( :Xاملؤمنني 
ؤالء االثنا عشر من فهوأما من معه يف مرتله فيها  ٬،يف اجلنة ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن

  .)٤() وأمهم وجدÕم وأم أمهم وذراريهم٬، ال يشركهم فيها أحد ذريته
عن حواري عيسى٬،  ئلت رسول اهللا س( :٬، قالومنها ما ورد عن أنس بن مالك  •

                                                            
  .٥٨ص :غيبة النعماني -١
المؤمنين يعلم أو ستة سنين، وهل أمير  أشهرستة أيام أو ستة  Xالبد للجاحد أن يسأل نفسه هل غيبة اإلمام المهدي  -٢

، ويمهد Xأن أمير المؤمنين يتحدث عن شخص يخرج من ظهر الحادي عشر من ولده أي اإلمام المهدي  أمذلك أم ال، 
شهر أي ستة سنين آما في الروايات ويتخفى من طواغيت  ٧٢حوالي Xهذا الشخص ألبيه الحادي عشر من ولد علي 

  .ذلك الزمن، السفياني واشباهه
المهدي (، وفي آتاب ٥٢٩ص :)الشيعي(محمد بن جرير الطبري  -هذا الحديث انظر دالئل اإلمامة  لمعرفة مصادر -٣

، وروى الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وغيرهم ١٨٠ص ١ج :الحاج حسين الشاآري - )المنتظر
آتاب قد يكون اإلمام ، وصاحب ٦ - ٥ -  ٤الحاشية  ٢٠٩ص :باإلسناد عن األصبغ بن نباتة، االختصاص للمفيد

 ٥٢ج :، وفي البحار٣٢٩ح ٥١٠ص ٣ج: ، عنه إثبات الهداة٩٤ص: مرآز المصطفى  - المعصوم غائبا 
: وفي منتخب األثر. بإسناده عن محمد بن منصور الصيقل - ١٦ح ٢٠٨: وعن غيبة النعماني ،عنه ٢٣ح١١٢ص
 ١١١ص ٥٢ج :وأخرجه في البحار. نحوهبإسناده عن منصور مختصرا  -  ٣٢ح ٣٤٦: ، وعن آمال الدين١ح ٣١٤ص
  .٩٨ص  مرآز المصطفى  - قد يكون اإلمام المعصوم غائبا . ٦ح ٣٧٠ص ١ج:ورواه في الكافي ،عن الكمال ٢٠ح
أشار المحقق إلى صحة السند فراجع تحقيق عبد اهللا  ١٣٥، الغيبة للطوسي ص٥٣٢ص ١الكافي للشيخ الكليني ج -٤

، معجم أحاديث اإلمام ٣٨١ص ٣٦، ج١٠٨ص ٢٠ج :، بحار األنوار٢٥٦ص ١ج :الطهراني واحمد ناصح، المناقب
 .١٥٨ص ٣ج :المهدي
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فمن حواريك يا : فقلت  إىل أن قال   عشر اثنانوا من صفوته وخريته٬، وكانوا كا: فقال
٬، أنصاري٬، وهم حواري واثنا عشر من صلب علي وفاطمةي األئمة بعد :؟ فقال رسول اهللا

 .)١() عليهم من اهللا التحية والسالم
دخلت على احلسن بن علي بن : قال ٬،عن جنادة بن أيب أمية ٬،اخلزازما أخرجه الشيخ   •

يا : ؟ فقال يا موالي مالك ال تعاجل نفسك: فقلت( :إىل أن قال ...يف مرضه Xأيب طالب 
ه لعهد نإواهللا : فقال مث التفت إيلّ. ه راجعونإنا هللا وإنا إلي :فقلت ؟ عاجل املوتعبد اهللا مباذا أ

ما   اثنا عشر إماما من ولد علي وفاطمةإن هذا األمر ميلكه   عهده إلينا رسول اهللا
  . )٢() منا إال مسموم أو مقتول

الطاعة اثنا  هم ثالثة عشر إماماً مفترض ومن هذه األحاديث الدالة على إن األئمة   •
هل أال وإن اهللا نظر إىل أ(: قال ٬، واحلديث عن رسول اهللا لي وفاطمةعشر من صلب ع

٬، ٬، واآلخر علي بن أيب طالبونبياً حدمها أنا فبعثين رسوالًا: األرض نظرة فاختار منهم رجلني
ي٬، من أال وإنه ويل كل مؤمن بعد. وخليفة ووصياً ووزيراً وخليالً أخاً وأوحى إيل أن أختذه

هو زر األرض . به إال مؤمن وال يبغضه إال كافرال حي ٬،هللا ومن عاداه٬، عاداه اهللاوااله ا٬، وااله
  . كلمة اهللا التقوى وعروته الوثقى ٬، وهوبعدي وسكنها

  .)٣(﴾بِأَفْو/اه0هِم+ و/اللNه> م>ت0مُّ ن>ورِه0 و/لَو+ كَرِه/ الْكَاف0ر>ونَ اللNه0ي>رِيد>ونَ ل0ي>طْف0ئُوا ن>ور/ ﴿
فجعلهم خيار ٬، من أهل بييت وصياًعشر  افاختار بعدنا اثن أال وإن اهللا نظر نظرة ثانية

هم أئمة هداة . بعد واحد٬، مثل النجوم يف السماء٬، كلما غاب جنم طلع جنم أميت واحداً
هم حجج اهللا يف أرضه٬، . كيد من كادهم وال خذالن من خذهلممهتدون ال يضرهم 
هم أطاع اهللا من أطاع. مه٬، وترامجة وحيه٬، ومعادن حكمتهن عل٬، وخزاوشهداؤه على خلقه

. ال يفارقونه حىت يردوا علي احلوض٬، هم مع القرآن والقرآن معهم. ومن عصاهم عصى اهللا
  . )٤()    مرات  ثالث    ٬، اللهم اشهداللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب

م ما شاء اهللا ويكون له همث يغيب عنهم إمام( :بعد عد األئمة  قال رسول اهللا   •

                                                            
 .٢٢٠ص :للشيخ الصافى -آفاية األثر عن ما جاء عن انس بن مالك، وآتاب لمحات -١
، ١٢١ص :، واإلنصاف١٢٨ص ٢ج :، آما أخرجه الصراط المستقيمXآفاية األثر في باب ما جاء عن الحسن  -٢

 .٢٢٠ص :لشيخ لطف اهللا الصافىا -ولمحات
  .٨: الصف -٢
  .٣٨٠ص :لسليم بن قيس - آتاب السقيفة -٤
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احلذر  احلذر :إلينا رسول اهللا فقال رافعا صوتهمث التفت  ٬،أطول من األخرى إحدامهاغيبتان 
  .)١() إذا فقد اخلامس من ولد السابع من ولدي
لألستاذ ضياء ) املهدي واملهديني يف القرآن والسنة(ومن أراد املزيد فلريجع إىل كتاب 

    .Xنصار اإلمام املهدي الزيدي وهو أحد إصدارات أ
  

–W
فال مانع روائي أو غريه  ٬،واملهدي األول معصوم ٬،ن اليماين معصومألداللة الروايات على 

شخص املهدي  أن٬، أو Xأن يكون شخص اليماين هو نفسه شخص املهدي األول  مينع
اد اليماين بل ال ميكن فهم الروايات إال بالقول باحت ٬،Xاألول هو نفسه شخص اليماين 

  .واملهدي األول وعصمته
  

א– א XWא
هو وصيه كما إن هناك  Xن أول املؤمنني باإلمام املهدي على انصت روايات املهديني 

  .)خليفته(ال يعلم مبكانه إال املوىل الذي يلي أمره أي  Xن اإلمام املهدي أروايات تدل على 
حدامها حىت إإن لصاحب هذا األمر غيبتني٬، تطول ( :قولي ٬،Xأيب عبد اهللا  عن  •

ال يطلع . بقى امرؤ من أصحابه إال نفر يسري٬، حىت ال يوبعضهم ذهب ٬،يقول بعضهم مات
   .)٢() على موضعه أحد من ولده وال غريه إال املوىل الذي يلي أمره

دي يعين امله   لصاحب هذا األمر( :قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا احلسني بن علي   •
X  ذهب ال يطلع على موضعه  حدامها تطول حىت يقول بعضهم مات٬، وبعضهمإ: غيبتان

 .)٣() أحد من ويل وال غريه إال املوىل الذي يلي أمره
ال يعلم مبكانه يف زمن  Xن اإلمام املهدي أ علىدالة وهذه الرواية واليت قبلها صرحية 

وهو الوصي  Xحكمه بعد حكم اإلمام ظهوره حىت أوالده إال املوىل الذي يلي أمره ويأيت 
  . منازع وال إشكال أي املهدي األولبال 

إذا بلغ إىل حىت (: قال   يف حديث  ٬X، عن أيب جعفر عن عبد األعلى احلليب  •
                                                            

 .٣٨٠ص ٥٢ج :بحار األنوار -١
  .١٥٥ص :السيد بهاء الدين النجفي -منتخب األنوار المضيئة  -٢
  .٢٩٨ص ١ج :إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -٣
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عهم بقلبه ما خال ٬، وأشج٬، وهو من أشد الناس ببدنهالثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه
٬، أفبعهد هللا إنك لتجفل الناس إجفال النعما ؟ فو عهذا ما تصن يا: صاحب هذا األمر٬، فيقول

لتسكنت أو ألضربن الذي واهللا : فيقول املوىل الذي ويل البيعة؟  أم مباذا رسول اهللا  من
٬، هات يل واهللا إن معي عهدا من رسول اهللا ٬، إياسكت يا فالن: فيقول له القائم. فيه عيناك

جعلين اهللا : فيقول ؤه العهد من رسول اهللا ا فيقرفيأتيه ¹ –أو الزنفيلجة  –يا فالن العيبة 
جعلين اهللا فداك٬، جدد : أعطين رأسك أقبله فيعطيه رأسه٬، فيقبل بني عينيه٬، مث يقول ٬،فداك

  . )١() ٬، فيجدد هلم بيعةلنا بيعة
 Xكما نصت رواية الباقر  Xالناس إىل بيعة اإلمام املهدي  أما اليماين فهو الذي يدعو

ويف رواية  ٬،)خليفة املهدي(نه هو أوأُشري إليه  ٬،)يدعوا إىل صاحبك(روايات وغريها من ال
ـ  إليه أشري أخرى   :واليك الروايات )يفة اهللا املهديخل(ويف رواية  ٬،)خلف اخللف(ب
لى الثلج فإن ع إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبواً( •

  . )٢() فيها خليفة املهدي
حيج حجيج و… حىت إذا غاب املتغيب من ولدي. ..( :قال ٬،Xاملؤمنني عن أمري  •

فال يرى  التجسس عن خلف اخللفلناس يف تلك السنة من شيعة علي ونواصبه للتحسس وا
ؤها وظهرت عليها ال خلف فعند ذلك سبت شيعة علي سبها أعداله أثر وال يعرف له خرب و

 .)٣() ..األشرار والفساق باحتجاجها
زكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث ال تصري إىل واحد ـيقتتل عند كن(: اهللا  قال رسول •

على  فإذا رأيتم أمريهم فبايعوه ولو حبواً... لع الرايات السود من قبل املشرقمنهم مث تط
  .)٤() الثلج فإنه خليفة اهللا املهدي

٬، فاليماين أمري اًدواح اًإذا مل يكونا شخص ؟ م اليماينفمن هو اخلليفة منهما املهدي األول أ
واملهدي األول وصي اإلمام املهدي الذي  ٬،له البيعة رايات املشرق الذي طلب رسول اهللا 

  .فال يكون اخلليفة إال نفس الشخص ٬،على بيعته يف وصيته ليلة وفاته  نص رسول اهللا 
األمر غيبة يف بعض  يكون لصاحب هذا( :أنه قال Xعن أيب جعفر حممد بن علي   •

                                                            
  .٤٣٦ص ٢ج :الحاج حسين الشاآري - Xالمهدي المنتظر  -١
 .٥٢ص :السيد بن طاووس الحسني -المالحم والفتن -٢
  .١٤٤ص :الغيبة للنعماني -٣
  .١٠٨ص ٧ج :السيد هاشم البحراني - غاية المرام -٤
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حىت إذا كان قبل خروجه أتى املوىل الذي     أومأ بيده إىل ناحية ذي طوىو    ٬،لشعابهذه ا
فيقول  كان معه حىت يلقى بعض أصحابه فيقول كم أنتم هاهنا فيقولون حنو من أربعني رجالً

ناها معه مث يأتيهم من اهللا لو ناوى بنا اجلبال لناويأنتم لو رأيتم صاحبكم فيقولون و كيف
م فينطلق ¹م حىت ل أشريوا إىل رؤسائكم أو خياركم عشرة فيشريون له إليهيقوالقابلة و

 .)١() يلقوا صاحبهم ويعدهم الليلة اليت تليها
يكون معه شخص هو الذي يدل أول  Xاإلمام املهدي  أنّفالواضح من ظاهر الرواية 

بيعة٬، وهو الشخص يت بايعت املوىل الذي ويل الجمموعة قادمة لنصرة اإلمام املهدي اÜموعة ال
 ٬X، فمن كان يبحث عن اإلمام اس معرفة اإلمام من تلقاء أنفسهمميكن للن ٬، والالذي معه

يف  ظاهراً يكون شخصا٬ً، وه وهو الواسطة بني اإلمام والناسفعليه أن يعرف املوىل الذي مع
األربعني  ٬، والبد أن يكون٬، أشريوا إىل عشرة منكمدعواه لإلمام٬، لذا يقول لنحو أربعني رجالً

معىن استعدادهم للقتال بغض  إال ما٬، وبني عدد كبري أيضاً جاءوا للنصرةقد أُشري إليهم من 
استعدادهم للشهادة وان  ٬، وإذا قال قائل استعدادهم للقتال نابع منعن عدة وعدد العدوالنظر 

٬، إذا تهإلمام للشهادة قبل أن ينجز مهموهل هم مستعدون أيضاً لتقدمي ا: قل عددهم٬، فأقول
  . دون أن يكون خلفهم أعداد تابعةكانوا فقط األربعني

  
* * *

                                                            
  .١٨٢ص :الغيبة للنعماني -١



البد لكل قائد  نهأنرى  ٬،إلهليةوخاصة الدعوات ا ٬،خومن خالل املرور باألحداث عرب التاري
وموضوعنا يف البحث هو  ٬،األحيان هو وصيه وخليفته من بعده أكثر٬، ويف من وزير وهو ميينه

من مياين يف الروايات وتداخل  أكثروذلك لورود  ٬،ومياين القائد العاملي لدولة العدل اإلهلي وزير
    .Xاإلمام   الروايات يف هذه الشخصية ويف غريها من الشخصيات اليت تسبق 

غلب األحيان يف مهامه أإن كل صاحب دعوة البد له من شخص يعتمد عليه يف كل أو 
 ٬،له اًمبثابة ذراعه األمين كأن يكون قائداً جليشه أو وزيراً أو وصي وهو له ٬،اإلدارية والعسكرية

دعوات ال ألصحابغلب األحيان يكون الشخص الذي جيمع هذه الصفات هو واحد بالنسبة أو
  :اإلهلية واليك بعض األمثلة

و/قَالَ م>وس/ى ﴿وهو املمهد له ووصيه وخليفته ووزيره  Xمياين موسى  Xهارون   •
 .)١(﴾ر>ونَ اخ+لُفْنِي ف0ي قَو+م0ي و/أَص+ل0ح+ و/ال ت/تَّبِع+ س/بِيلَ الْم>فِْسد0ين/ل0أَخ0يه0 ه/ا
 .)٢(﴾و/و/ه/ب+ن/ا لَه> م0ن+ ر/ح+م/ت0ن/ا أَخ/اه> ه/ار>ونَ ن/بِي�اً﴿
ن> فَاتَّبِع>ونِي و/لَقَد+ قَالَ لَه>م+ ه/ار>ونُ م0ن+ قَب+لُ ي/ا قَو+مِ إِنَّم/ا فُت0ن+ت>م+ بِه0 و/إِنN ر/بَّكُم> الرَّح+م/﴿

هو احلجة املفترض الطاعة  Xوقت غياب موسى  Xوكان هارون  ٬،)٣(﴾و/أَط0يع>وا أَم+رِي
و/لَقَد+ ﴿ ودعاهم لطاعته اليت هي طاعة اهللا فمن أطاعه جنا من فتنة العجل ومن عصاه وقع فيها

  .)٤(﴾آت/ي+ن/ا م>وس/ى الْك0ت/اب/ و/ج/ع/لْن/ا م/ع/ه> أَخ/اه> ه/ار>ونَ و/زِيراً
 .)٥(﴾اش+د>د+ بِه0 أَز+رِي #ه/ار>ونَ أَخ0ي  #و/اج+ع/لْ ل0ي و/زِيراً م0ن+ أَه+ل0ي ﴿

وقد مات هارون  Xوجعل له خليفة من أهله وهو هارون  Xاهللا على موسى  لقد منَّ
كيف  :مكان موسى يف زماننا العترض عليه بعض أولياء الشيطان بقوهل ولو Xقبل موسى 

سال اف ؟ عد النيبوهل فائدة الوصي إال ب ٬،مث ميوت قبله ٬،لنيب يفة ووزيراًينصب اهللا وصياً وخل
  .القارئ هل كنت ستعترض معهم أم النفسك أيها 

إلمام املهدي  لورسوالً اًمحد احلسن وصيأواليوم يعترض أولياء الشيطان كيف يكون السيد 

                                                            
 .١٤٢: األعراف -١
  .٥٣: مريم -٢
  .٩٠: طـه -٣
  .٣٥: الفرقان -٤
  .٣١ – ٢٩: طـه -٥
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X  املهدي  اإلمامقيام ويأيت قبلX ؟ وحيكم بعده  
وكان ذلك قبله بسنني عديدة ومن  ٬،ارون قبل موسى ومهد له يف مصرلقد جاء ه :أقول

   .أراد املزيد فلرياجع قصص األنبياء
وكان أمري املؤمنني مياين رسول اهللا ووزيره ووصيه وقائد جيشه وصاحب لوائه ويف 

هل تعلمون إين كنت إذا قاتلت عن ميني رسول اهللا  …( :قال Xاحلديث عن أمري املؤمنني 
  . )١() اللهم نعم: قالوا ؟ نيب بعدي أنت مين مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال :قال 

يا : جربئيل يف وقت والدة علي فقال يلولقد هبط حبييب ( :وعن رسول اهللا   •
ر هذا أوان ظهو: م ويهنيك بوالدة أخيك علي ويقولاهللا يقرأ عليك السال ٬،حبيب اهللا

أيدتك بأخيك ووزيرك وصنوك وخليفتك ومن  ٬، إذنبوتك وإعالن وحيك وكشف رسالتك
وجدت فاطمة بنت أسد أم علي وقد  زرك وأعليت به ذكرك فقمت مبادراًأشددت به 
٬، وقال حبييب جربئيل يا حممد أسجف بينها ض وهي بني النساء والقوابل حوهلاجاءها املخا

د يدك يا حممد امد: فإذا وضعت بعلي فتلقاه٬، ففعلت ما أمرت به مث قال يل بينك سجفاًو
 . )٢() ...يديعلى  حنو أمه فإذا بعلي مائالً يدي٬، فمددت اليمنيفإنه صاحبك 

  .نه خليفته وقائد جندهإ رسول أي هو مياين Xن اإلمام علي أأي 
 ...( :X ييقول يف بعض فضائل عل عن رسول اهللا  ٬،Xوعن أبو حممد   •

على ميكائيل يف أنه عن ميني علي ويفتخر جربئيل  ٬،جربئيل عن ميينه وميكائيل عن يساره
X كما يفتخر ندمي ملك عظيم يف الدنيا جيلسه امللك عن ميينه  ٬،الذي هو أفضل من اليسار

٬، ويفتخران على إسرافيل الذي خلفه باخلدمة ندمي اآلخر الذي جيلسه على يسارهعلى ال
تخار حاشية ٬، كافوأن اليمني واليسار أشرف من ذلك ٬،خلدمةوملك املوت الذي أقامه با

 . )٣() امللك على زيادة قرب حملهم من ملكهم
   .وحامل لوائه Xمياين اإلمام احلسني  Xأيب الفضل العباس 

فبه  ٬،جند اهللا وهو ميني عرشه جل وعال خليفة اهللا يف أرضه وقائد Xواإلمام املهدي   •
٬، عرش اهللا جل وعالهديني على ميني املعصومني وأبناؤه امل آباؤهووهو ٬، تقم من قتلة احلسنيين

                                                            
 .٥٣١ص :نهج اإليمان -١
  .٨٣ص :الفتال النيسابوري -الواعظينروضة  -٢
  .٤٧ص ١ج :االحتجاج -٣
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عن فرسه يوم  إن احلسني ملا سقط(: وقال… كتاب املقتلابن طاووس يف السيد روى كما 
انظروا إىل ميني  :؟ فقال اهللا هلم يفعل هذا باحلسني وأنت باملرصاد ربنا: الطف قالت املالئكة

 .)١() ؤالءإين أنتقم هلذا ¹ذا من ه: فقال هلم٬، فنظروا فإذا القائم قائما يصلي. العرش
فما املانع من  ٬،هم ميانية اهللا وميني عرشه وأنبياء اهللا ورسله  ٬،فإذا كان القائم مياين اهللا

  ...ضاًاملوىل الذي يأخذ البيعة والذي يلي أمره  هو ميينه أي Xأن يكون رسول اإلمام املهدي 
٬، لى مدى التاريخاء غري العاملني ع٬، والعلمهو أهل اخلربة كما يسميهم البعض املانع: أقول

يعيدوÄا إال بشق األنفس ٬، فال ب خلفاء اهللا بشق األنفس وبالسيفالذين اغتصبوا مناص
   :س مصربة كما يف الروايةأوبالسيف٬، لذا يسقيهم القائم ك

ومهم يس    Xيعين القائم من ولده    بأيب ابن خرية اإلماء ( :Xأمري املؤمنني عن   •
يش فعند ذلك تتمىن فجرة قر ٬،طيهم إال السيف هرجاًال يعيسقيهم بكأس مصربة وو خسفاً

  .)٢() اهللا ليغفر هلا ال نكف عنهم حىت يرضي ما فيهالو أن هلا مفاداة من الدنيا و
يف البحث ٬، ملا كان اهللا وأنبيائه وأوصيائه فلو جتردنا من عبادة األوثان البشرية وتعبدنا بقول

نعرف  فمن خالل كالم أهل البيت . أهل اخلربةوملا احتاج األمر إىل ٬، عن اليماين أي عناء
  :٬، فمثالً يف الروايتني التاليتنيصفاته
   لتصلن هذه ¹ذه (: إىل احلرية فقال Xخرج أمري املؤمنني : قال ٬،عن حبة العرين  •
وليبنني باحلرية مسجد  ٬،حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري  بيده إىل الكوفة واحلرية  ىوأوم

ن مسجد الكوفة ليضيق أل ؛فرجهة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهللا تعاىل له مخسمائ
ويسع مسجد الكوفة هذا  ٬،يا أمري املؤمنني: قلت ٬،عدالً عشر إماماً اثنا٬، وليصلني فيه عنهم

تبىن له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها وهذا  :قال!! ؟ لناس يومئذالذي تصف ا
أومى بيده حنو البصريني و   ذا اجلانب وهذا اجلانبومسجدان يف طريف الكوفة من ه

  .)٣()    والغريني
يقتل عند كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث ال تصري إىل واحد ( :وقال رسول اهللا   •

 مث ذكر شاباً ٬،ال يقاتله قوم مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوهم قتاالً ٬،منهم

                                                            
  .٣٤١ص :الحافظ رجب البرسي –مشارق أنوار اليقين  -١
  .٢٢٩ص :الغيبة للنعماني -٢
  .٢٥٣ص ٣ج :الشيخ الطوسي –تهذيب األحكام  -٣



  ١٠٣ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

  .)١() نه خليفة املهديإإذا رأيتموه فبايعوه ف :فقال
وقد أشار إليه  ٬،٬، وهو مياين اإلمام أيضاًهو وصيه Xالشاب خليفة اإلمام املهدي 

علماً إن قتال هذه الرايات الثالثة وطلوع الرايات السود من قبل املشرق قبل  ٬،املصطفى بالبيعة
ود من العالمات بل الرايات الس ٬،كما هو ثابت بالكثري من الروايات ٬،Xقيام اإلمام املهدي 

نه مل يقل شيخاً بل قال إف ٬،بعض العلماء املسنني أتباعيفهم ذلك  أن رجوأو ٬،Xاليت تسبقه 
من أراد اليوم أن و ...ظري من قال إن الرجل يهجرومن اعترض على املصطفى فهو ن ٬،شاباً

  .فليقل قوله وليفعل فعله أتباعهيكون من 
  .)٢(﴾لَه> قَرِيناً فَس/اَء قَرِينا و/م/ن+ ي/كُنِ الشَّي+طَانُ﴿ :قال تعاىل

 يتصاحب الرايات السود املشرقية ال هوو ٬،هذا الشاب Xوخليفة ومياين اإلمام املهدي 
واليت تشري  ٬،حبواً على الثلجولو على بيعتها  اليت حث رسول اهللا و ٬،)محدأمحد أ( اشعاره

 .وأبناءه املعصومني  Xي ال يطلب البيعة إال لعل نه إوكما قلنا مسبقاً  .إىل اليماين
ملعصومني تنص على أن ا )٤( ذكر¾ا سابقاً )٣( وقد وردت روايات قوية السند تتعدى حد التواتر

سة أي معهم يكون العدد مخ(عشر إماماً  ااثنهم  وفاطمة  X يوعل من غري حممد 
والذي يوضح (٬، ٬X، إذن خليفة املهدي من أبناء اإلمام املهدي ٬، إشارة إىل أول املهديني)عشر

إنا روينا عن : لقا Xما ورد يف خرب املسيب حديث علي بن أيب محزة حني سأل الرضا 
فأخربين عن : X؟ فقال له أبو احلسن الرضا  إلمام ال يلي أمره إال إمام مثله٬، أن اآبائك

: الق ؟ فمن ويل أمره: قال. كان إماماً: قال ؟ أو كان غري إمام احلسني بن علي٬، كان إماماً
: قال .يف يد عبيد اهللا بن زياد حمبوساً؟ كان  وأين كان علي بن احلسني: قال. علي بن احلسني
  . )٥() علمون حىت ويل أمر أبيه مث انصرفخرج وهم ال ي

محد كما قال أومن خالل رواية املهديني نفهم أن خليفة املهدي هو أول املهديني ابنه 
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول  عشر مهدياًمث يكون من بعده اثنا ( :رسول اهللا 

محد واالسم الثالث املهدي أم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا واملهديني له ثالثة أسامي اس

                                                            
  .٣٠ص :بشارة اإلسالم -١
  .٣٨: النساء -٢
  .تبنى إال على روايات مسندة متواترة عند علماء األصول قاعدة مفادها أن العقيدة ال -٣
  .من هذا الكتاب ١٢٧ – ١٢٣ذآرت في ص -٤
  .٤٢١ص :للحاج حسين الشاآري -Xاإلمام موسى الكاظم  -٥
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  .)١() وهو أول املؤمنني
ن اليماين إوهذا ما يعزز قولنا  ٬،هو واحد Xومن املعلوم أن خليفة اإلمام املهدي 

  .مث يعزز ذلك ما روى عن بن محاد ٬،دهو واح Xمام املهدي واملهدي األول وخليفة اإل
م غري أن له ٬، وما اخلالفة إال فيهما املهدي إال من قريش :قال ١٠٣ص: روى ابن محاد  •

 :عن أرطأة ١٠٧ص ويف ٬،بسنده املذكور ١٠٩يف ص ورواه أيضاً ٬،أصال ونسبا يف اليمن
: ما قاله إنس وال جان مسعوا صوتاً ٬، فبينا هم كذلك إذوينظرون ملن يبايعون فيجتمعون(

 .)٢() …٬، ولكنه خليفة مياين٬، وليس من ذي وال ذوبامسه٬، بايعوا فالناً
٬، فإذا ة بن أيب سفيانمث خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتب(  •

  .)٣() مث خيرج بعد ذلك ظهر السفياين اختفى املهدي
 Xاإلمام املهدي  ألن؛ )اليماين(واية هو املهدي األول روهذا املهدي املذكور يف هذه ال

ألن السفياين قبله ومن العالمات احلتمية الدالة على ظهور اإلمام املهدي  ؛خيتفي من السفياين ال
X،هر السفياين فإذا ظ( :٬، وهذا واضح من قولهقبله اًتفي من السفياين يكون ظاهروالذي خي ٬

الذي ) أول املؤمنني(ظهر قبل السفياين هو املهدي األول  ٬، فالذي خيتفي وقد)ملهدياختفى ا
ر٬، واخلروج خروج والظهور ظهور األم. ع القاعدة ويأخذ البيعة من الناسميهد لإلمام وجيم

  .للقتال
وهذا هو ديدن الناس مع آل . تفي بسبب خذالن الناصر أول األمر٬، وقïلñتà من يبايعهوخي

  .ة على مر العصورب الدعوات اإلهليومع أصحا حممد 
    

* * *

                                                            
  .١٤٧ص ٥٣ج :بحار األنوار -١
  .٢٩٩ص ١ج :للشيخ علي الكوراني Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٢
  .٤٤٤ص :الشيخ الطوسي - الغيبة -٣



א א
وردة آيات قرآنية خاصة بأولياء اهللا متدحهم وتبشرهم بالثواب اجلزيل وتقسمهم درجات 

محد احلسن اليماين أأي الوقعة الثالثة كما ذكر يف بيان السيد  ﴾الْو/اق0ع/ةُ و/قَع/ت0إِذَا ﴿ :قال تعاىل
والوقعات اإلهلية  ٬،أي القيامة الصغرى ﴾الْكُب/رِ إلَِحد/ى إِنَّها﴿ :عاىلقال يف قوله ت ٬،املوعود

والواقعة الثالثة القيامة الكربى  ٬،يامة الكربىالقيامة الصغرى والرجعة والق: الكربى ثالث هي
ص+ح/اب> فَأَص+ح/اب> الْم/ي+م/ن/ة0 م/ا أَ #و/كُن+ت>م+ أَز+و/اجاً ثَالثَةً ﴿ :إىل أن قال تعاىل ٬،كما هو واضح

أُولَئ0ك/  #و/السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  #و/أَص+ح/اب> الْم/ش+أَم/ة0 م/ا أَص+ح/اب> الْم/ش+أَم/ة0  #الْم/ي+م/ن/ة0 
   .)١(﴾َو/قَل0يلٌ م0ن/ الْآخ0رِين #ثُلNةٌ م0ن/ الْأَوَّل0ني/  #ف0ي ج/نَّات0 النَّع0يمِ  #الْم>قَرَّب>ونَ 

ويوم  ٬،ويوم الكرة ٬،Xيوم يقوم القائم : هللا ثالثةأيام ا( :Xعن اإلمام الصادق   •
  .)٢( )القيامة

وتصنف  ٬،لكربىوبعد أن نقرأ سورة الواقعة كاملة جندها تتحدث عن درجات القيامة ا
٬، ثانية أصحاب اجلنة أصحاب امليمنة٬، والفئة الثالثة أصحاب النار٬، الفئة الالناس إىل ثالث فئات
 أÄمكرب من األولني والقليل من اآلخرين أي أاملقربون وهم عدد سابقون أو أما الفئة األوىل فال

أصحاب  ٬، أماالدرجة الثانية يف سورة الواقعة ٬، فأصحاب امليمنة هميف آخر الزمان عدة قليلة
الذين استثناهم اهللا من احلساب بل هم  ٬،غري الذين يف سورة الواقعة فهم ٬،اليمني يف سورة املدثر

كُل~ ن/فْسٍ بِم/ا كَس/ب/ت+ ﴿ :قال تعاىل ٬،تسنة مبا كسبت وما قدمعندما تكون كل نفس مر¾
أي هم  ٬،¾نني بأي ذنب وهم الدرجة األوىلغري مر أÄم٬، أي )٣(﴾إِلNا أَص+ح/اب/ الْي/م0نيِ #ر/ه0ين/ةٌ 

٬، خاصة )ميني عرش اهللا(حلجج من آل حممد ٬، وهم خاصة أصحاب ااملقربون يف سورة الواقعة
ـ هدياًعشر م اواالثن عشر إماماً اأصحام٬، االثن ٬، ومنهم أصحاب اليماين جيش الغضب ال

  .قول الناس هذه األمة كلها أنبياءحيشرون يوم القيامة الكربى في أÄمالروايات وتذكر  ٣١٣
يقول إن صاحب هذا األمر حمفوظة له أصحابه لو ذهب ( :Xعن أيب عبد اهللا   •

                                                            
  .١٤ – ٧: الواقعة -١
  .١٩٢ص ٥ج :الشيخ  الكوراني Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٢

المحجة . أيام اهللا المرجوة ثالثة"وفيه  ٣ح ٥٧٦ص ٢ج :، تأويل اآليات١٨ص :مختصر بصائر الدرجات: وانظر أيضًا
فاوت آما في مختصر بصائر الدرجات بت - ٣ح ٣٠٥ ص ٢ج :آما في تأويل اآليات، البرهان - ٢٠٣، وفي ص١٠٨ص

عن مختصر بصائر  - ٥٣ح ٢٥  ب ٦٣ص ٥٣ج :األنوار عن تأويل اآليات، بحار - ٣ح ١٦٨ص  ٤ج :يسير، وفي
  .٧١ب ٤٢٨ص :الدرجات، ينابيع المودة

 .٣٩ – ٣٨ :المدثر -٣
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فَإِنْ ي/كْفُر+ بِها هؤ>الِء فَقَد+ و/كNلْنا ﴿ :8الذين قال اهللا  همأتى اهللا له بأصحابه و ناس مجيعاًال
فَس/و+ف/ ي/أْت0ي اللNه> بِقَو+مٍ ي>ح0بُّه>م+ ﴿ :هم الذين قال اهللا فيهمو ٬،)١(﴾ماً لَي+س>وا بِها بِكاف0رِين/بِها قَو+

  . )٣() )٢(﴾ي>ح0بُّون/ه> أَذ0لNةç ع/لَى الْم>ؤ+م0نِني/ أَع0زَّةç ع/لَى الْكاف0رِين/و/
يف  Xعن أيب جعفر  ٬،عن جابر ٬،عن عمرو بن مشر جاء يف تفسري أهل البيت    •
من  عني خلقه وحيداًيعين ¹ذه اآلية إبليس الل(: قال ﴾ذَر+نِي و/م/ن+ خ/لَقْت> و/ح0يداً﴿: 8قوله 

الوقت املعلوم  يعين هذه الدولة إىل يوم ﴾و/ج/ع/لْت> لَه> م/االً مَّم+د>وداً﴿ :غري أب وال أم٬، وقوله
 معانداً: يقول ﴾كَلNا إِنَّه> كَانَ ل0آي/ات0ن/ا ع/نِيداً﴿ :إىل قوله ﴾و/ب/نِني/ ش>ه>وداً﴿ ٬،م القائميوم يقو

 ﴾س/أُر+ه0قُه> ص/ع>وداً﴿ :إىل غري سبيلها ويصد الناس عنها٬، وهي آيات اهللا٬، وقوله ٬، يدعوئمةلأل
٬، فإذا س حيمل عليه حبتر ليصعده كارهاًاصعود جبل يف النار من حن: Xقال أبو عبد اهللا 

اجلبل ذابتا حىت تلحقا بالركبتني٬، فإذا رفعهما عادتا٬، فال يزال هكذا ما ضرب بيديه على 
 .شاء اهللا

 ﴾إِنْ ه/ذَا إِلNا قَو+لُ الْب/ش/رِ﴿ :إىل قوله ﴾فَقُت0لَ كَي+ف/ قَدَّر/ #إِنَّه> فَكNر/ و/قَدَّر/ ﴿ :وقوله تعاىل
له٬، مث ٬، وادعاؤه احلق لنفسه دون أهونظره وفكرته واستكباره يف نفسه  تدبريههذا يعين: قال

يراه أهل الشرق كما يراه : قال ﴾لَوَّاح/ةٌ ل2لْب/ش/رِ﴿ :إىل قوله ﴾س/أُص+ل0يه0 س/قَر/﴿ :قال اهللا تعاىل
ملعين يف هذه ٬، وااه أهل الشرق والغرب ويتبني حالهأهل الغرب إنه إذا كان يف سقر ير

  .يات مجيعها حبتراآل
س كلهم يف فيكونون من النا أي تسعة عشر رجالً ﴾ع/لَي+ه/ا ت0س+ع/ةَ ع/ش/ر/﴿ :قوله: قال

 X فالنار هو القائم: قال ﴾و/م/ا ج/ع/لْن/ا أَص+ح/اب/ النَّارِ إِلNا م/لَائ0كَةً﴿ :وقوله. الشرق والغرب
ذين ميلكون علم آل حممد ٬، واملالئكة هم الالشرق والغرب ألهلوخروجه  ضوءهالذي أنار 

يريد : قال ﴾ب/لْ ي>رِيد> كُل~ ام+رِئٍ مِّن+ه>م+ أَن ي>ؤ+ت/ى ص>ح>فاً مُّن/شَّر/ةً﴿ :٬، مث قال اهللا تعاىل…
كَلNا ب/ل لَا ي/خ/افُونَ ﴿: أن يرتل عليه كتاب من السماء٬، مث قال تعاىل كل رجل من املخالفني

كَلNا إِنَّه> ﴿ :عاىل بعد أن عرفهم التذكرة أ�ا الوالية٬، مث قال تXهي دولة القائم  ﴾الْآخ0ر/ةَ
 ﴾م/ا ي/ذْكُر>ونَ إِلNا أَن ي/ش/اَء اللNه> ه>و/ أَه+لُ التَّقْو/ى و/أَه+لُ الْم/غ+ف0ر/ة0و/ #فَم/ن ش/اء ذَكَر/ه>  #ت/ذْك0ر/ةٌ 

                                                            
  .٨٩: اإلنعام -١
  .٥٤: المائدة -٢
 .٣١٦ص :الغيبة للنعماني -٣



  ١٠٧ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

  .)١( )٬X، واملغفرة أمري املؤمنني فالتقوى يف هذا املوضع النيب : قال
فَم/ن+ ي/ع+م/لْ م0ثْقَالَ ذَرَّةç ﴿لك لكوÄم من املقربني أما غري املقربني فهو مر¾ن بذنبه وهم كذ

ألÄا تتحدث عن إحدى  ؛ففي سورة املدثر ٬،)٢(﴾و/م/ن+ ي/ع+م/لْ م0ثْقَالَ ذَرَّةç ش/ر�اً ي/ر/ه> #خ/ي+راً ي/ر/ه> 
ت اليت بعدها من نفس السورة الكرب القيامة الصغرى وهي قيام القائم أي هي يف الدنيا واآليا

كَلNا ب/لْ ال  #ب/لْ ي>رِيد> كُل~ ام+رِئٍ م0ن+ه>م+ أَنْ ي>ؤ+ت/ى ص>ح>فاً م>ن/شَّر/ةً ﴿ :توضح ذلك كقوله تعاىل
ه+لُ و/م/ا ي/ذْكُر>ونَ إِلNا أَنْ ي/ش/اَء اللNه> ه>و/ أَه+لُ التَّقْو/ى و/أَ #فَم/ن+ ش/اَء ذَكَر/ه>  #ي/خ/افُونَ الْآخ0ر/ةَ 

  .)٣(﴾الْم/غ+ف0ر/ة0
وهل يطلبوÄا إال لالستدالل  ؟ منشرة ولو كانت يف القيامة الكربى فكيف يريدون صحفاً

وكيف ال خيافون اآلخرة إذا  !ون ا إذا انتهى أمرهم يف جهنموإال فماذا يفعل ؟ ا أي يف الدنيا
 ؟ امة الكربى فما فائدة الذكرى٬، إذا كان ذلك يف القيفمن شاء ذكره :وقوله تعاىل ؟ ا فيهاكانو

محد احلسن هي يف قيام القائم وجداهلم إياه وطلبهم منه صحف أولكن هي كما قال السيد 
فع الذي يستمع إليها والذكرى تن ٬،منشرة أي أدلة ظاهرة وكلٌ يريد دليالً على مزاجه اخلاص

  .يتعظ منهاو
وللسائل عن  ٬،)٤(﴾ع/لَي+ه/ا ت0س+ع/ةَ ع/ش/ر/ #لْب/ش/رِ لَوَّاح/ةٌ ل0 #ال ت>ب+ق0ي و/ال ت/ذَر> ﴿ :وقوله تعاىل

ـ ق  ١٤٢٤ /شوال /١يف محد احلسن الصادرة أالتسعة عشر فلرياجع بيانات السيد  ه
  .)النداءات(

الذي قد  Xفالنار هو القائم : قال ﴾و/م/ا ج/ع/لْن/ا أَص+ح/اب/ النَّارِ إِلNا م/الئ0كَة﴿ :وقوله تعاىل
آل حممد  هم الذين ميلكون علم) املالئكة(هل الشرق والغرب وضوءه وخروجه ألأنار 
()٥( .  

و/م/ا ج/ع/لْن/ا أَص+ح/اب/ النَّارِ إِلNا م/الئ0كَةً و/م/ا ج/ع/لْن/ا  #ع/لَي+ه/ا ت0س+ع/ةَ عش/ر/ ﴿ :مث قال تعاىل
الْك0ت/اب/ و/ي/ز+د/اد/ الNذ0ين/ آم/ن>وا إِمي/اناً و/ال  ع0دَّت/ه>م+ إِلNا ف0ت+ن/ةً ل0لNذ0ين/ كَفَر>وا ل0ي/س+ت/ي+ق0ن/ الNذ0ين/ أُوت>وا

ر/اد/ ي/ر+ت/اب/ الNذ0ين/ أُوت>وا الْك0ت/اب/ و/الْم>ؤ+م0ن>ونَ و/ل0ي/قُولَ الNذ0ين/ ف0ي قُلُوبِهِم+ م/ر/ض} و/الْكَاف0ر>ونَ م/اذَا أَ

                                                            
 .٣٢٦ – ٣٢٥ص ٢٤ج :بحار األنوار -١
  .٨ – ٧: الزلزلة -٢
  .٥٦ – ٥٢:المدثر -٣
  .٣٠ – ٢٨: المدثر -٤
  .٧٣٥ص ٢ج :شرف الدين الحسيني -تأويل اآليات  -٥
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د0ي م/ن+ ي/ش/اُء و/م/ا ي/ع+لَم> ج>ن>ود/ ر/بِّك/ إِلNا ه>و/ و/م/ا اللNه> بِه/ذَا م/ثَالً كَذَل0ك/ ي>ض0ل~ اللNه> م/ن+ ي/ش/اُء و/ي/ه+
و/م/ا أَد+ر/اك/ م/ا  #فَال اقْت/ح/م/ الْع/قَب/ةَ ﴿ :وقد ورد يف قوله تعاىل ٬،)١(﴾ه0ي/ إِلNا ذ0كْر/ى ل0لْب/ش/رِ

  . )٢(﴾الْع/قَب/ةُ
•   àبïلûغàنِ تûب ïانàأَب ûنà٬،ع  ïهñالل ïدûبàأَبِي ع ûنàعX،لَقَا ٬: )àاكàدïلْت¹ فïلُه¹  ٬،قُلْت¹ لَه¹ ج¹عûفَلَا ﴿قَو

ن/ح+ن> ت0لْك/ الْع/قَب/ةُ الNت0ي م/نِ ن/ا فَقَد+ ج/از/ الْع/قَب/ةَ و/م/ن+ أَكْر/م/ه> اُهللا بِو/لَاي/ت0 :فَقَالَ ٬،﴾اقْت/ح/م/ الْع/قَب/ةَ
 :قُلْت¹ ؟م/ا ف0يه/ا ن/ الدُّن+ي/ا و/ح/ر+فاً خ/ي+ر} لَك/ م0فَه/لNا أُف0يد>ك/  :فَقَالَ لïي ٬،فَسàكَتà :قَالَ ٬،اقْت/ح/م/ه/ا ن/ج/ا

àاكàدïلْت¹ فïلَى ج¹عàقَو+لُه> :قَالَ ٬،ب ﴿çأَص+ح/ابِك/ م+ ع/بِيد> النَّارِ غَي+ر/ك/ و/النَّاس> كُل~ه> :ثُمَّ قَالَ ٬،﴾فَكُّ ر/قَب/ة
  . )٣() الْب/ي+ت0فَإِنN اَهللا فَكَّ رِقَاب/كُم+ م0ن/ النَّارِ بِو/الي/ت0ن/ا أَه+لَ 

ن إ٬، وليفة اهللا يف أرضه وكلٌ يف أوانهخ أتباعفالذين يقتحمون وال يعثرون ذه العقبة هم 
 ؛ري ممتحنني م اآلناإلمام املهدي واملهدين هم عقبتنا فلنحذر تلك العقبة أما باقي األئمة فإنا غ

وهو  ى منهمعقبتنا اليوم ما تبقمجيعاً مقرين بإمامتهم ف    حميب أهل البيت حالياً   قصدأألننا و
انتظار ومعرفة حجة ٬، فاحلذر احلذر من الفشل يف من بعده واملهديني  Xاإلمام املهدي 
  .اهللا على خلقه

 ثُمَّ﴿ :أما الذين يقتحمون هذه العقبة فوصفهم اهللا تعاىل يف اآليات اليت تليها فقال تعاىل
 #أُولَئ0ك/ أَص+ح/اب> الْم/ي+م/ن/ة0  #الصَّب+رِ و/ت/و/اص/و+ا بِالْم/ر+ح/م/ة0 كَانَ م0ن/ الNذ0ين/ آم/ن>وا و/ت/و/اص/و+ا بِ

   .)٤(﴾ع/لَي+هِم+ ن/ار} م>ؤ+ص/د/ةٌ #و/الNذ0ين/ كَفَر>وا بِآيات0ن/ا ه>م+ أَص+ح/اب> الْم/ش+أَم/ة0 
و/أَمَّا إِنْ كَانَ م0ن+  # فَر/و+ح} و/ر/ي+ح/انٌ و/ج/نَّت> ن/ع0يمٍ #فَأَمَّا إِنْ كَانَ م0ن/ الْم>قَرَّبِني/ ﴿

   .)٥(﴾فَس/الم} لَك/ م0ن+ أَص+ح/ابِ الْي/م0نيِ #أَص+ح/ابِ الْي/م0نيِ 
الNذ0ين/ آم/ن>وا م0ن+كُم+  و/ع/د/ اللNه>﴿ :8يف معىن قوله  Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أيب بصري  •

ت/خ+لَف/ الNذ0ين/ م0ن+ قَب+ل0هِم+ و/لَي>م/ك2ن/نَّ لَه>م+ ع/م0لُوا الصَّال0حات0 لَي/س+ت/خ+ل0فَنَّه>م+ ف0ي الْأَر+ضِ كَم/ا اس+و/
 :قال ﴾ي ش/ي+ئاًلَي>ب/دِّلَنَّه>م+ م0ن+ ب/ع+د0 خ/و+ف0هِم+ أَم+ناً ي/ع+ب>د>ون/نِي ال ي>ش+رِكُونَ بِه>م> الNذ0ي ار+ت/ضى لَه>م+ و/د0ين/

 .)٦( )أصحابهنزلت يف القائم و
                                                            

  .٣١:المدثر -١
  .١٢ – ١١:البلد -٢
  .٤٣٠ص ١ج :الكافي -٣
  .٢٠ – ١٧:البلد -٤
  .٩١ – ٨٨:الواقعة -٥
  .٢٤٠ص :الغيبة للنعماني -٦



  ١٠٩ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

 ﴾لَئ0ن+ أَخَّر+نا ع/ن+ه>م> الْع/ذاب/ إِىل أُمَّةç م/ع+د>ود/ةçو/﴿ :يف قوله تعاىل Xعن أيب عبد اهللا   •
  .)١() أصحابهاألمة املعدودة عدة أهل بدر وو ٬،Xالعذاب خروج القائم  :قال

فَاس+ت/بِقُوا الْخ/ي+رات0 أَي+ن/ ما ت/كُون>وا ي/أْت0 ﴿ :يف قوله Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أيب بصري  •
  . )٢() أصحابه جيتمعون على غري ميعادنزلت يف القائم و( :لقا ﴾بِكُم> اللNه> ج/م0يعاً

أُذ0نَ ل0لNذ0ين/ ي>قات/لُونَ بِأَنَّه>م+ ﴿: 8يف قول اهللا  Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أيب بصري  •
 .)٣() أصحابهو Xهي يف القائم (: قال ﴾ظُل0م>وا و/إِنN اللNه/ ع/لى ن/ص+رِه0م+ لَقَد0ير}

 
א Wא
وكان لوط  ٬،Xذكر آخر ألصحاب القائم ) هود(يف سورة يف القران الكرمي لقد ورد 

كان يتمىن يف تلك اللحظات ئكة قومه إىل االعتداء على ضيفه من املال أقدمعندما  Xالنيب 
ع/ال0م> ﴿ألن اهللا سبحانه وتعاىل اطلع أنبياءه على بعض غيبه  ٬،القائم من آل حممد وأصحابه

إِلNا م/نِ ار+ت/ض/ى م0ن+ ر/س>ولٍ فَإِنَّه> ي/س+لُك> م0ن+ ب/ي+نِ ي/د/ي+ه0 و/م0ن+  #ع/لَى غَي+بِه0 أَح/داً  الْغ/ي+بِ فَال ي>ظْهِر>
قَالَ لَو+ أَنN ل0ي ﴿ :يف تلك اللحظات قوله اهللا تعاىل Xفكان ما متناه لوط  ٬،)٤(﴾خ/لْف0ه0 ر/ص/داً

ç٥(﴾بِكُم+ قُوَّةً أَو+ آوِي إِلَى ر>كْنٍ ش/د0يد(.  
لَو+ أَنN ل0ي بِكُم+ قُوَّةً أَو+ آوِي إِىل ر>كْنٍ  Xما كان يقول لوط ( :Xال أبو عبد اهللا وق

رجل منهم يعطى قوة ال ذكر إال شدة أصحابه فإن الو ٬،Xلقوة القائم  ش/د0يدç إال متنياً
لو مروا جببال احلديد لقطعوها ال يكفون وإن قلبه ألشد من زبر احلديد و أربعني رجالً

  . )٦( )8م حىت يرضى اهللا سيوفه
. والركن الشديد هم أصحاب القائم Xهو القائم  Xفكانت القوة اليت متناها لوط 

وقد يعترض ناصيب ورمبا من نواصب العصر اجلدد الذين مييزون األمور بعقوهلم القاصرة مقتدين 
ائم ل الركن فرد وأصحاب القفيقو Xبنواصب التاريخ القدمي على قول اإلمام الصادق 

  .جمموع

                                                            
  .٢٤١ص :الغيبة للنعماني -١
  .٢٤١ص :الغيبة للنعماني -٢
  .٢٤١ص :الغيبة للنعماني -٣
  .٢٧ – ٢٦: الجـن -٤
  .٨٠:هود -٥
  .٦٧٣ص :آمال الدين -٦
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وجمتمعون بقائد فرد وهو الركن الشديد لإلمام  ٬،أصحاب القائم جمموع معرفون: أقول
  .)...عزوانصره بركنك األ(...  :كما ذكره اإلمام زين العابدين يف دعاء عرفة ٬،Xاملهدي 

א Wא
نٍ آوِي إِلَى ر>كْ﴿كما هو واضح من النص القرآين  ٬،ركن Xوملا تبني أن لإلمام 

çوالواضح من الروايات السابقة اليت حتدثت عن أركان  ٬،فال بد من وجود أركان أخرى ﴾ش/د0يد
ذي يأخذ وهو ركن امللك ال ٬،شد هذه األركان ذكراًأليماين هو الكعبة يف احلج فكان الركن ا

 ركن آل حممد وهو بام إىل اجلنة٬، باب املقربني٬، باب أصحاب٬، وهو )البيعة(العهد وامليثاق 
  .)١(X ٬، وهو Äر تلقى فيه أعمال العباد كما مر يف رواية اإلمام الصادقاليمني

الركن اليماين بابنا الذي يدخل منه اجلنة٬، وفيه �ر من اجلنة تلقى فيه ( :Xحيث قال
  .)أعمال العباد

  

W
 :تعاىلتلوا بالنهر الذي قال اهللا إن أصحاب طالوت اب(: قال ٬،Xعن أىب عبد اهللا   •

  .)٢() تلون مبثل ذلكيب Xوإن أصحاب القائم  ﴾م>ب+ت/ل0يكُم+ بِن/ه/ر﴿
النهر الذي تلقى فيه أعمال  :يف احلديث وهو كما مرَّ ٬،واليماين هو النهر املبتلى به أصحابه

فهو غري مر¾ن  ٬،أي جنح يف اجتياز تلك العقبة ٬،أي من عرب هذا النهر ال حياسب بعمل ٬،العباد
  . )٣(﴾إِلNا أَص+ح/اب/ الْي/م0نيِ #كُل~ ن/فْسٍ بِم/ا كَس/ب/ت+ ر/ه0ين/ةٌ ﴿ بذنب كما مرَّ

فَلَمَّا فَص/لَ طَالُوت> بِالْج>ن>ود0 قَالَ ﴿وقد مر ذكر أصحاب القائم عند املرور بقصة طالوت 
طْع/م+ه> فَإِنَّه> م0نِّي إِلNا م/نِ اغْت/ر/ف/ غُر+فَةً إِنN اللNه/ م>ب+ت/ل0يكُم+ بِن/ه/رٍ فَم/ن+ ش/رِب/ م0ن+ه> فَلَي+س/ م0نِّي و/م/ن+ لَم+ ي/

ا الْي/و+م/ بِي/د0ه0 فَش/رِب>وا م0ن+ه> إِلNا قَل0يالً م0ن+ه>م+ فَلَمَّا ج/او/ز/ه> ه>و/ و/الNذ0ين/ آم/ن>وا م/ع/ه> قَالُوا ال طَاقَةَ لَن/
م>القُو اللNه0 كَم+ م0ن+ ف0ئَةç قَل0يلَةç غَلَب/ت+ ف0ئَةً كَث0ري/ةً بِإِذْن0 بِج/الُوت/ و/ج>ن>ود0ه0 قَالَ الNذ0ين/ ي/ظُنُّونَ أَنَّه>م+ 

  .)٤(﴾اللNه0 و/اللNه> م/ع/ الصَّابِرِين/
                                                            

  .من هذا الكتاب ٩٤مرت الرواية ص -١
  .٣١٦ص :الغيبة للنعماني -٢
 .٣٩ – ٣٨: المدثر -٣
  .٢٤٩: البقرة -٤



  ١١١ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

א Wא
٬، تحباب قراءة حديث الكساء اليماينيف روايات تؤكد على اس وقد أشار أهل البيت 
٬، الواردة عنهم  األدعيةلى الرغم من كثرة ٬، عحيصى يعد وال وذكر له من الفضائل ما ال

وحديث الكساء اليماين يف ظاهر األمر هو جمرد رواية كباقي الروايات اليت تذكر حق آل حممد 
٬، وما عالقة احلديث بيماين أهل البيت السر يف التأكيد على هذا احلديث ٬، فماوفضلهم 
  ؟ يف آخر الزمان 

   وأهل بيته  ٬، وهم حممد لسر الوجودالظاهر الكساء اليماين كان الوجه 
االت السماء كان معهم حتت باإلضافة إىل وحي اهللا الذي كان يبلغ رس ٬،املوجودون آنذاك

ه>و/ الNذ0ي ﴿ :٬، قال تعاىلوشامالً ليماين ظاهراً هلذا األمر الباطن٬، وجامعا٬ً، فكان الكساء االكساء
٬، وال يظهر )١(﴾قِّ ل0ي>ظْهِر/ه> ع/لَى الدِّينِ كُل2ه0 و/كَفَى بِاللNه0 ش/هِيداًأَر+س/لَ ر/س>ولَه> بِالْه>د/ى و/د0ينِ الْح/

٬، )٢( ٬، يف أوله باليماين أول املؤمننيويظهر أمر القائم. Xعلى الدين كله إال يف زمن القائم 
٬، فيكون اليماين أول أمر اإلمام ول أنصاره وأبو املهديني من بعدهوخليفته وأ هوزيره ووصي

الذي كان باطنه ذلك  ٬،فيكون هو الكساء اليماين… ٬،)Xأي بعد اإلمام املهدي (ره وآخ
 أحسنبعد أن نعرف إن أهل البيت هم الكعبة والقبلة وهم  اًيعد هذا غريب ٬، والالسر اإلهلي

  .٬، ملن يظهر به أمر اهللار التأكيد كان تأييد اهللا ورسوله٬، أفال يكون سإىل اهللا وأحبهااألمساء 
  .)٣() ٬، وحنن قبلة اهللاوحنن كعبة اهللا…( :Xعبد اهللا  عن أيب  •
: ضل بن شاذان عن داود بن كثري قالبإسناده إىل الف  الشيخ أبو جعفر الطوسي  •

يا ( :وأنتم الزكاة وأنتم احلج ؟ فقال 8أنتم الصالة يف كتاب اهللا : Xقلت أليب عبد اهللا 
ن الصيام وحنن احلج وحنن الشهر ٬، وحنن الزكاة وحن8حنن الصالة يف كتاب اهللا  ٬،داود

فَأَي+ن/م/ا ﴿ :قال اهللا تعاىل ٬،وحنن وجه اهللا وحنن كعبة اهللا وحنن قبلة اهللاحلرام وحنن البلد احلرام 
٬، فسمانا يف كتابه وكىن عن أمسائنا …وحنن اآليات وحنن البينات )٤(﴾ت>و/ل~وا فَثَمَّ و/ج+ه> اللNه

أضدادنا وأعداءنا يف كتابه وكىن عن أمسائهم وضرب هلم بأحسن األمساء وأحبها إليه ومسى 

                                                            
 .٢٨: الفتح -١
  .آما في وصية رسول اهللا  -٢
  .٢٩٧ص ٢ج :ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب  -٣
  .١١٥: البقرة -٤
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 . )١() ألمساء إليه وإىل عباده املتقنياألمثال يف كتابه يف أبغض ا
•  àيمïاهàرûن¹ إِبûيُّ بïلà٬،ع ïأَبِيه ûنàرٍ ٬،عûيàنِ أَبِي ع¹مûنِ ابàةَ ٬،عàنûنِ أُذَيûنِ ابàلِ ٬،عûيàنِ الْفُضàأَبِي  ٬،ع ûنàع
ه/كَذَا كَان>وا ي/طُوفُونَ ف0ي  :ظَرà إِلَى النَّاسِ يàطُوفُونَ حàوûلَ الْكَعûبàةï فَقَالَنà( :قَالَ ٬،Xجàعûفَرٍ

ي/ع+رِض>وا ع/لَي+ن/ا فَي>ع+ل0م>ون/ا و/لَاي/ت/ه>م+ و/م/و/دَّت/ه>م+ و/الْج/اه0ل0يَّة0 إِنَّم/ا أُم0ر>وا أَنْ ي/طُوفُوا بِه/ا ثُمَّ ي/ن+ف0ر>وا إِلَي+ن/ا 
  .)٣() )٢(﴾فَاج+ع/لْ أَفْئ0د/ةً م0ن/ النَّاسِ ت/ه+وِي إِلَي+هِم+﴿ مَّ قَرàأَ هàذïهï الْآيàةَثُ ٬،ن>ص+ر/ت/ه>م+

حيث يكون هو  ٬،وميثل الكعبة أو بيت اهللا يف اخللق هو خليفة اهللا يف أرضه وكل يف زمانه
 ٬،اقبلة الناس وتوجههم إليه ومن مال بوجهه عنه كمن مال بوجهه عن الكعبة واختذ قبلة غريه

أي   وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه  Xيف ذكره لليماين  Xلذلك قال الباقر  .نه كفرإأي 
٬، ولو كان امللتوي عليه له عهد عند اهللا أهل النارفمن فعل ذلك فهو من   مييل بوجهه عنه 

  .ملا كان من أصحاب النار )٤()حصن الوالية(وميثاق ولو كان يف ذلك احلصن 
والكعبة يف بل هو هو كمثل احلجر اليماين يف الكعبة الشريفة  ت فمثل مياين أهل البي
وقد . (هد والبيعة خلليفة اهللا يف أرضهفاليماين هو الذي يأخذ الع Xالناس هو اإلمام املهدي 

  .)مرت علينا رواية املوىل الذي يوىل البيعة
يف الركن اهللا احلجر ألي علة وضع  Xسألت أبا عبد اهللا : قال ٬،عن بكري بن أعني  •

٬، وهي جوهرة إن اهللا تعاىل وضع احلجر األسود( :؟ قال الذي هو فيه٬، ومل يوضع يف غريه
٬، وذلك أنه ملا أخذ من بين فوضعت يف ذلك الركن لعلة امليثاقأخرجت من اجلنة إىل آدم 

يف ذلك املكان٬، ويف ذلك املكان تراءى  حني أخذ اهللا عليهم امليثاقآدم من ظهورهم ذريتهم 
٬، وهو واهللا فأول من يبايعه ذلك الطري ٬X، ومن ذلك املكان يهبط الطري على القائم هلم

٬، وهو والدليل على القائم وإىل ذلك املكان يسند القائم ظهره٬، وهو احلجة Xجربئيل 
الشاهد ملن واىف ذلك املكان والشاهد على من أدى إليه امليثاق والعهد الذي اخذ اهللا على 

  .)٥() العباد
 ٬،حممد بن عبد اهللا بن املطلب الشيباين بإسناده إىل أيب سعيد اخلدري Wيب املفضل عن أ  •

                                                            
 .٣٠٣ص ٢٤ج :العالمة المجلسي –بحار األنوار -١
 .٣٧: ابراهيم -٢
  .٣٩٢ص ١ج :الكافي -٣
  .آر الحديثذ، مر ٣٠٦ص :األمالي) من ناريأوالية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني ( :الحديث -٤
  .٢٩٩ص ٥٢ج :بحار األنوار -٥
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مث حج عمر بن اخلطاب يف أمرته فلما افتتح الطواف حاذى احلجر األسود ومر فاستلمه ( :قال
 بك حفياً نك حجر ال تضر وال تنفع ولكن كان رسول اهللا أأُقبلك وأين ألعلم  :قبله وقال

 :فقال Xوكان يف القوم احلجيج علي بن أيب طالب  :قال ٬،ته يقبلك ملا قبلتكولوال أين رأي
قال  .بكتاب اهللا تعاىل :قال ؟ قلت ذلك يا أبا احلسن ومبà :قال ٬،نه ليضر وينفعإبلى واهللا 

 8نزل اهللا أحيث  :قال ؟ وأين ذلك من كتاب اهللا ٬،علم بكتاب اهللا تعاىل ونك لذأشهد أ
ك/ م0ن+ ب/نِي آد/م/ م0ن+ ظُه>ورِه0م+ ذُرِّيَّت/ه>م+ و/أَش+ه/د/ه>م+ ع/لَى أَن+فُِسهِم+ أَلَس+ت> بِر/بِّكُم+ و/إِذْ أَخ/ذَ ر/بُّ﴿

مسح ظهره فاخرج ذريته من  Xاهللا تعاىل ملا خلق آدم  أنخربك أشهدنا و ﴾قَالُوا ب/لَى
قروا له بالربوبية العبيد فا وأ�منه الرب أالعقل وقررهم  فألزمهميف هيئه الذر  صلبه نسماً

يف ذلك على منازل خمتلفة وكتب أمساء  أ�م 8وشهدوا على أنفسهم بالعبودية واهللا يعلم 
فاه  وكان هلذا احلجر يومئذ عينان ولسان وشفتان فقال له افتح فاك قال ففتح ٬،عبيده يف رق

 Xهبط آدم فلما ا )١( يوم القيامةشهد ملن وافاك باملوافاة أفألقمه ذلك الرق مث قال له 
فهو من حجارة اجلنة وكان ملا … عل يف مثل موضعه من هذا الركن اهبط احلجر معه فج

انزل يف مثل لون الدر وبياضه وصفاء الياقوت وضيائه فسودته أيدي الكفار ومن كان 
عشت يف أمة لست فيها يا أبا احلسن  ال :قال فقال عمر .يلتمسه من أهل الشرك سواهم

X( )٢( .  
حلجر الذي له عينان ولسان وشفتان٬، هل هو حجر كباقي تم أنفسكم ما هذا افهال سأل

شخص يشهد ملن له عند  إىل٬، مما تتصورون وأعظم أعظم٬، أم هو إشارة إىل شخص األحجار
نَّا ن/ح+ن> ن>ح+يِ الْم/و+ت/ى و/ن/كْت>ب> م/ا قَدَّم>وا و/آثَار/ه>م+ و/كُلN إِ﴿اهللا عهد من أول اخللق إىل آخره 

   .)٣(﴾ي+ٍء أَح+ص/ي+ن/اه> ف0ي إِم/امٍ م>بِنيٍش/
فالبد من املرور على الرواية اليت تنص  ٬،اليماين هو صاحب العهد وامليثاق إنوبعد أن تبني 

  :تشري وهي كاآليت نبالطور واىل م ونستعرض اآليات القرآنية اخلاصة ٬،على ظهور مكلم موسى
وعقدت الراية لعماليق … ( :لظهوريذكر فيها عالمات ا Xمن خطبة ألمري املؤمنني 

عن هرقل بقسطنطينة لبطارقة ٬، وأذالعرب على بالد األرمن والسقالب ٬، وتغلبتكردان

                                                            
  .، ثم بعدها القيامة الكبرى)القيامة الصغرى(القائم وربما المراد بالقيامة هنا قيام  -١
  . ٢٢٦ص :الحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات -٢
  .١٢: ّيـس -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................  ١١٤ 

هذا ظاهر مكشوف٬، ٬، فيظهر ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور٬، فتوقعوا سينان
  .)١() … ومعاين موصوف

خيص مكلم موسى من  على ما. سي يف كتابه مشارق أنوار اليقنيوعلق احلافظ رجب الرب
   :الشجرة٬، ما نصه
من ذي اهليئة واجلسم٬،  ٬، والتجلي إمنا يكونللجبل جعله دكاً فلما جتلى ربه( :وأما قوله

حممد وعلي املتجلي من كل  ٬، فاملراد جتلي نور ربه والنور األول نوروالرب املعبود ليس جبسم
جتلى وجبالل ذاته ٬، فبنور صفاته يف األشياء األحد احلق املتجلي عن كل اجلهات٬، واهللا اجلهات

أن يا موسى أنا ذلك : أنا مكلم موسى من الشجرة: اإلشارة بقوله ٬، وإليهعن اجلهات جتلى
  . )٢() النور

يكون معاين وموصوف وظاهر ٬، فكيف ا كان اهللا جل وعال هو مكلم موسىإذ
   .ومكشوف

حيث قال موسى أنت … : قال أنفيما ناجى اهللا موسى  إن(: قال Xوعن أىب جعفر 
  . )٣() أبو احلكماء

و ٬، ومن هأب ألحد ليكون أبا احلكماء٬، ومن هم احلكماء٬، ومن هو أبوهم 8وهل اهللا 
واملعاين املوصوف جسم . مكلم موسى من الشجرة على الطور٬، ومن هو املعاين املوصوف

ور والطور األمين بالتحديد وهنا البد من املرور باآليات القرآنية اليت تذكر الط ٬،مادي ملموس
وما عالقته بالعهد وامليثاق إذ إن عبارة األمين فيها إشارة إىل اليماين والبيعة وامليثاق الذي هو 

و/إِذْ أَخ/ذْن/ا م0يثَاقَكُم+ و/ر/فَع+ن/ا فَو+قَكُم> الط~ور/ ﴿:  السماوات قبل أن يكون يف األرضمؤمتن عليه يف
  .)٤(﴾وَّةç و/اذْكُر>وا م/ا ف0يه0 لَع/لNكُم+ ت/تَّقُونَخ>ذُوا م/ا آت/ي+ن/اكُم+ بِقُ

 و/إِذْ أَخ/ذْن/ا م0يثَاقَكُم+ و/ر/فَع+ن/ا فَو+قَكُم> الط~ور/ خ>ذُوا م/ا آت/ي+ن/اكُم+ بِقُوَّةç و/اس+م/ع>وا قَالُوا س/م0ع+ن/ا﴿
س/م/ا ي/أْم>ر>كُم+ بِه0 إِمي/ان>كُم+ إِنْ كُن+ت>م+ و/ع/ص/ي+ن/ا و/أُش+رِب>وا ف0ي قُلُوبِهِم> الْع0ج+لَ بِكُفْرِه0م+ قُلْ بِئْ

  .)٥(﴾م>ؤ+م0نِني/

                                                            
  .٢٧ص ٣ج :الشيخ علي الكوراني العاملي -Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -١
 .٣٠٤ص :الحافظ رجب البرسي -مشارق أنوار اليقين -٢
 .٢٩ص ٢ج :تفسير العياشي -٣
  .٦٣: البقرة -٤
  .٩٣: البقرة -٥
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و/ر/فَع+ن/ا فَو+قَه>م> الط~ور/ بِم0يثَاق0هِم+ و/قُلْن/ا لَه>م> اد+خ>لُوا الْب/اب/ س>جَّداً و/قُلْن/ا لَه>م+ ال ت/ع+د>وا ف0ي ﴿
  .)١(﴾السَّب+ت0 و/أَخ/ذْن/ا م0ن+ه>م+ م0يثَاقاً غَل0يظاً

  .)٢(﴾ي+ن/اه> م0ن+ ج/انِبِ الط~ورِ الْأَي+م/نِ و/قَرَّب+ن/اه> ن/جِي�اًو/ن/اد/﴿
ي/ا ب/نِي إِس+رائيلَ قَد+ أَن+ج/ي+ن/اكُم+ م0ن+ ع/د>وِّكُم+ و/و/اع/د+ن/اكُم+ ج/انِب/ الط~ورِ الْأَي+م/ن/ و/ن/زَّلْن/ا ﴿

  .)٣(﴾ع/لَي+كُم> الْم/نَّ و/السَّلْو/ى
ج/لَ و/س/ار/ بِأَه+ل0ه0 آن/س/ م0ن+ ج/انِبِ الط~ورِ ن/اراً قَالَ ل0أَه+ل0ه0 ام+كُثُوا إِنِّي فَلَمَّا قَض/ى م>وس/ى الْأَ﴿

فَلَمَّا أَت/اه/ا ن>ود0ي/  #آن/س+ت> ن/اراً لَع/ل2ي آت0يكُم+ م0ن+ه/ا بِخ/ب/رٍ أَو+ ج/ذْو/ةç م0ن/ النَّارِ لَع/لNكُم+ ت/ص+طَلُونَ 
ف0ي الْب>قْع/ة0 الْم>ب/ار/كَة0 م0ن/ الشَّج/ر/ة0 أَنْ ي/ا م>وس/ى إِنِّي أَن/ا اللNه> ر/بُّ  م0ن+ ش/اط0ئ0 الْو/اد0 الْأَي+م/نِ

  .)٤(﴾الْع/الَم0ني/
و/م/ا كُن+ت/ بِج/انِبِ الط~ورِ إِذْ ن/اد/ي+ن/ا و/لَك0ن+ ر/ح+م/ةً م0ن+ ر/بِّك/ ل0ت>ن+ذ0ر/ قَو+ماً م/ا أَت/اه>م+ م0ن+ ن/ذ0يرٍ ﴿

  .)٥(﴾لNه>م+ ي/ت/ذَكNر>ونَم0ن+ قَب+ل0ك/ لَع/
  .)٦(﴾و/ش/ج/ر/ةً ت/خ+ر>ج> م0ن+ طُورِ س/ي+ن/اَء ت/ن+ب>ت> بِالدُّه+نِ و/ص0ب+غٍ ل0لْآك0ل0ني/﴿
   .)٧(﴾ف0ي ر/قٍّ م/ن+ش>ورٍ #و/ك0ت/ابٍ م/س+طُورٍ  #و/الط~ورِ ﴿
  

Wא
م اهللا نور على نور٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، بسم اهللا النور٬، بسم اهللا نور النور٬، بس(

مد هللا الذي خلق ٬، احلسم اهللا الذي خلق النور من النور٬، ببسم اهللا الذي هو مدبر األمور
  .)٨() …طور يف رق منشور٬، وانزل النور على الطور يف كتاب مسالنور من النور

 ٬، فأرسلظلمة فيه هو اهللا سبحانه وتعاىل٬، وهو الذي خلق النور من النور النور الذي ال
ن احلجج وواألئمة واملهدي .له٬، فكانوا ذرية بعضها من بعض اًبحانه حججه على اخللق خلفاءس

٬، والكتاب )النجف(ناء أو وادي السالم ي٬، والطور هو طور سعلى اخللق هم نور من نور
                                                            

  .١٥٤: النساء -١
  .٥٢: مريم -٢
  .٨٠: طـه -٣
  .٣٠ – ٢٩: القصص -٤
  .٤٦: القصص -٥
  .٢٠: المؤمنون -٦
  .٣ – ١: الطور -٧
  .١٥٩ص :مفاتيح الجنان -٨
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ا النور الثاين عشر من  ٬، فيحتجاهللا اليت نصت على احلجج من بعدهاملسطور هو وصية رسول 
٬، وأول ظهور دولة العدل ور األول من املهديني٬، وذلك يف زمن الظهور املقدساألئمة٬، والن
 .عاصمة العامل) الكوفة(جف األشرف اإلهلي يف الن

٬، اليوم هو مرقد أمري أن طور سيناء والوادي املقدس طوىوقد ورد يف بعض الروايات 
  .)النجف األشرف(املؤمنني 
إىل  أخرجوينأن  Xري املؤمنني كان يف وصية أم(: أنه قال Xعن أيب جعفر   •
   .)١() ٬، فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنوين وهو أول طور سيناءالظهر

الذي كلم اهللا عليه موسى  الغري قطعة من اجلبل(: أنه قال Xعن أيب عبد اهللا   •
 .)٢() ًتكليما
بة ففخرت كع: إن بقاع األرض تفاخرت ٬،يا مفضل(: قال ٬،Xعبد اهللا  أيب عن  •
ليها أن اسكيت كعبة البيت احلرام٬، وال تفتخري ٬، على بقعة كربال٬، فأوحى اهللا إاحلرام البيت

البقعة املباركة اليت نودي موسى منها من الشجرة٬، وإ�ا الربوة اليت أويت  فإ�ا٬، على كربال
 وفيها غسلت مرمي عيسى Xإليها مرمي واملسيح وإ�ا الدالية اليت غسل فيها رأس احلسني 

X  ا وإ�ا خري بقعة عرج رسول اهللاÕ٬، وليكونن منها وقت غيبته واغتسلت من والد
 . )٣() Xلشيعتنا فيها خرية إىل ظهور قائمنا 

هل بدر إن القائم يهبط من ثنية ذي طوى يف عدة أ(: قال ٬،Xعن اإلمام الصادق   •
 .)٤() لغالبة٬، حىت يسند ظهره إىل احلجر ويهز الراية اثالمثائة وثالثة عشر رجالً

يهبط من ذي طوى ويسند ظهر إىل احلجر كما يف احلديث فافهم  Xواإلمام القائم 
هو احلجر  فرمبا هو مرقد أمري املؤمنني مياين رسول اهللا . جزاك اهللا ما أنت أهله وال تتعجب

أمور علم ورمبا هناك أ٬، واهللا )واحلجر هو صاحب العهد وامليثاق(اليماين الذي يسند ظهره إليه 
 على مظهر وفخر الدعوات ٬، وكل ذلك حفاظاً من اهللايف أواÄا على الظاهر الواضح لناستتضح 
  .اإلهلية

عائذ مبكة  سيكون( :قال Xأي اإلمام الباقر  خمطوطة ابن محاد عن حممد بن علي ويف

                                                            
  .٢١٩ص ٣١ج :العالمة المجلسي -بحار األنوار -١
 .٢١٩ص ٣١ج :العالمة المجلسي -بحار األنوار -٢
  .١١ص ٥٣ج :العالمة المجلسي -بحار األنوار -٣
  .٤٧١ص ١ج :الشيخ عبد اهللا الحسن - مناظرات في العقائد -٤
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ج آخرهم ومل خيردخل  )١( ٬، حىت إذا بلغوا الثنيةيبعث إليه سبعون ألفا٬، عليهم رجل من قيس
خذيهم فال خري    يسمع مشارقها ومغار¹ا   ا بيداء يا بيداء ي: نادى جربئيل. منها أوهلم

ينظر إليهم حني ساخوا فيخرب  ٬،)٢( راعي غنم يف اجلبل إالفال يظهر على هالكهم أحد . فيهم
  .)٣() خرج فإذا مسع العائذ ¹م. ¹م

  :ؤال التايلمحد احلسن على السأيد وللمزيد من الفائدة نذكر جواب الس
  ؟ يف الكعبة Xهل هناك سبب لوالدة علي  :سؤال
الكعبة أو بيت اهللا احلرام إمنا هو جتلي وظهور للبيت املعمور الذي وضع يف  :جواب

 Xالسماء لتطوف عليه املالئكة وتستغفر عن جمادلتها هللا سبحانه وتعاىل يف أمر خليفته آدم 
٬، )٤(﴾و/لَم+ ن/جِد+ لَه> ع/ز+ماً﴿وشجرة الوالية  على شجرة علم آل حممد  Xوملا تعدى آدم 

حول الكعبة ليغفر اهللا له أنزل إىل األرض وأمر بالطواف  أي على حتمل الوالية آلل حممد 
ليعرض الناس على حجة اهللا يف زماÄم ) الكعبة(مث أن اهللا شرع احلج إىل بيته احلرام . تقصريه

ن تقصريهم يف حقه كما أن اهللا أمر املسلمني أن جيعلوا واليتهم ويعترفوا بالتقصري ويستغفروا ع
  . ابقة حيث كانت القبلة بيت املقدسالكعبة قبلة هلم دون األمم الس

  :وهنا أمور
٬، وعرض حيث جعل احلج إليها للقاء احلجة الكعبة مرتبطة بالوالية ارتباطاً وثيق   ١

  .اس واالستغفار عن التقصري يف حقهالوالية عليه من الن
 Xكعبة قبلة الصالة والسجود هللا سبحانه وتعاىل مع أن السجود قبلها كان آلدم ال   ٢

 Xخليفة اهللا وحجته بل أن السجود كان للنور الذي يف صلبه وهو نور أمري املؤمنني علي 
فالقبلة احلقيقية  Xفالقبلة األوىل اليت وىل املالئكة وجوههم شطرها هي علي بن أيب طالب 

ار إمنا القبلة هي اجلوهرة اليت ولد¾ا الكعبة وهي ويل اهللا وحجته التامة ليست الكعبة واألحج
وهلذا وضع احلجر األسود يف ركن الكعبة ألنه كتاب امليثاق الذي  Xعلي بن أيب طالب 

                                                            
ذآوات البيض      … : Xعن أبي الحسن  …( ٨٥ص :جعفر بن محمد بن قولويه -آامل الزيارات -١ ى ال إذا انتهيت إل ف

  .)Xوالثنية أمامه فذلك قبر أمير المؤمنين 
ره رسول اهللا        وللموضوع عالقة بموضوع ال ذي ذآ اء ال ذي يحل بالعلم ن مسعود،      خسف والمسخ ال ي وصيته ألب ف

  .من هذا الكتاب ٥٦راجع ص
  .، وهو موضع قبر أمير المؤمنين)وادي السالم(والجبل هو ما يعلو الوادي  -٢
  .١٣٤ص :الشيخ علي الكوراني -عصر الظهور -٣
  .١١٥ من اآلية: طـه -٤
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  .Xأخذه اهللا على الناس بوالية علي بن أيب طالب 
بفعله وان كان  ٬،Xفالذي يتوجه إىل الكعبة يعترف مقهوراً بوالية علي بن أيب طالب 

 )١(﴾و/ل0لNه0 ي/س+ج>د> م/ن+ ف0ي السَّم/او/ات0 و/الْأَر+ضِ طَو+عاً و/كَر+هاً﴿ :افرا ا بقوله وقلبه قال تعاىلك
أَلَم+ ت/ر/ أَنN اللNه/ ي/س+ج>د> ﴿ :وقال تعاىل ٬،من مل يعترف بالوالية من أعترف بالوالية وكرهاً طوعاً

م/ن+ ف0ي الْأَر+ضِ و/الشَّم+س> و/الْقَم/ر> و/النُّج>وم> و/الْجِب/الُ و/الشَّج/ر> و/الدَّو>ابُّ لَه> م/ن+ ف0ي السَّم/او/ات0 و/
ع/لُ م/ا و/كَث0ري} م0ن/ النَّاسِ و/كَث0ري} ح/قَّ ع/لَي+ه0 الْع/ذَاب> و/م/ن+ ي>هِنِ اللNه> فَم/ا لَه> م0ن+ م>كْرِمٍ إِنN اللNه/ ي/فْ

  . )٢(﴾ي/ش/اُء
وال بقوهلم  ٬،Xن وحق عليهم العذاب هم الذين ال يعترفون بوالية علي فالذين يسجدو

ولكنهم مقهورون على االعتراف ا بأفعاهلم وسجودهم إىل الصدفة اليت ولدت علي  مبقلو
X،م ذا السجود وسيكون حسرة عليهم . وهي الكعبة ٬Äو/م/ن+ ﴿واهللا سبحانه وتعاىل أها

  .)٣(﴾م>كْرِمٍ ي>هِنِ اللNه> فَم/ا لَه> م0ن+
٬، فالقبلة احلقيقية هي هللا وتعرف به اهللا سبحانه وتعاىلويبقى أن القبلة هي ما يتوجه به إىل ا

٬، فالتوجه إليه  الذي واجه به خلقهاإلنسان الكامل فبه يعرف اهللا وهو وجه اهللا سبحانه وتعاىل
واألولياء وقد  سيد األوصياء ٬،Xتوجه إىل اهللا واإلنسان الكامل هو علي بن أيب طالب 

أخرجه اهللا من الكعبة ليقول للناس أن هذا اإلنسان هو قبلتكم واليه حجكم وليقول اهللا سبحانه 
فلو كان يل ولد  ٬،Xوليولد فيها علي  ٬،Xوتعاىل أين ما خلقت الكعبة إال ألجل علي 

  .)٤(﴾ع/ابِد0ين/قُلْ إِنْ كَانَ ل0لرَّح+م/نِ و/لَد} فَأَن/ا أَوَّلُ الْ﴿لكان الذي ولد يف بييت 
 ٬،٬X، قال عيسىم الذي قدس األحجار بوالدته فيهافمن األوىل أن يتخذ قبلة األحجار أ

بيمينه ولكن من حلف  مال يلتزأنتم علماء السوء تقولون من حلف باهليكل ( :ما معناه
بذهب اهليكل يلتزم بيمينه فأميا أعظم أيها اجلهال العميان الذهب أم اهليكل الذي قدس 

  . )٥() هبالذ
  

                                                            
 .١٥ من اآلية: الرعد -١
  .١٨ :الحج -٢
  .١٨ من اآلية: الحج -٣
  .٨١:الزخرف -٤
  .٥٨ص ٣ج :حمد الحسنأالسيد اليماني  –المتشابهات  -٥
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א Wא
قبل (قبل القيامة٬، ليس بعدها : أقولقبل القيامة٬،  اليت تسم املؤمن والكافر قبل القيامة٬،

٬، ودابة األرض هو أمري املؤمنني بالسيف ٬،Xوالقيامة الصغرى هي قيام اإلمام املهدي ) القائم
X،كما يف الرواية ٬.  

 الثاًأال أحدثك ث: بن أيب طالب فقالدخلت على علي (: قال ٬،عن أيب عبد اهللا اجلديل  •
ة األرض صدقها أنا عبد اهللا وأنا داب: قال. بلى: قلت ؟ وعليك داخل قبل أن يدخل علي�
فضرب بيده إىل : قال. بلى: قلت: قال ؟ ٬، أال أخربك بأنف املهدي وعينيهوعدهلا وأخو نبيها

 .)١( )أنا :صدره فقال
ئم أم خيرج رجل منه هو دابة األرض الذي يفرق يف زمن القا Xفهل خيرج أمري املؤمنني 

  . بني احلق والباطل ويسم الناس هذا مؤمن بالقائم وهذا كافر 
 ٬، خبروج دابة األرض وتقبل الروميفرق بني احلق والباطل…( :Xعن أمري املؤمنني   •

  .)٢() …بعث اهللا الفتية من كهفهم إليهم٬، ويإىل قرية بساحل البحر٬، عند كهف الفتية
 يف زمن الظهور٬، ٬،Xلدابة هنا هو املمهد الذي مييز املؤمن من الكافر باإلمام املهدي وا

) ساحل البحر(وإقبال الروم هو إشارة إىل قوات االحتالل اليت دخلت من جهة الكويت 
   .منها Xوكهف الفتية إشارة إىل البصرة اليت قال فيها أمري املؤمنني إن أول أنصار القائم 

و/إِذَا و/قَع/ الْقَو+لُ ع/لَي+هِم+ ﴿ :قول اهللا تعاىل ٬،قلت يا أمري املؤمنني: طفيل قالن أبا الأ روي
   ؟ ما الدابة ٬،)٣(﴾...ضِ ت>كَل2م>ه>م+ أن الناسأَخ+ر/ج+ن/ا لَه>م+ د/ابَّةً م0ن/ الْأَر+

  . )أي اترك وابتعد عن هذا( عن هذا ٬، اله0يا أبا الطفيل: قال
  . ربين به جعلت فداكيا أمري املؤمنني٬، أخ: فقلت
  . م ومتشي يف األسواق وتنكح النساءهي دابة تأكل الطعا: قال

  ؟  يا أمري املؤمنني٬، من هو: فقلت
  . و زر األرض الذي إليه تسكن األرضه: قال
  ؟  يا أمري املؤمنني٬، من هو: قلت

                                                            
  .٢٤٣ص ٣٩ج :بحار األنوار ،٤٠٤ص١ج :شرف الدين الحسيني -تأويل اآليات  -١
  .٨٥ص ٥٣ج :العالمة المجلسي -بحار األنوار -٢
  .٨٢: النمل -٣
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   .ألمة وفاروقها ورئيسها وذو قر�اصديق هذه ا: قال
  ؟  هو يا أمري املؤمنني٬، من: قلت
و/الNذ0ي ﴿ ٬،﴾ع0ند/ه> ع0لْم> الْك0ت/ابِ﴿ والذي ٬،﴾و/ي/ت+لُوه> ش/اه0د} مِّن+ه>﴿ :8الذي قال اهللا : قال

   .)١( )والناس كلهم كافرون غريي وغريه. أنا ﴾و/ص/دَّق/ بِه0﴿ والذي ٬،﴾ج/اء بِالصِّد+قِ
ق قوله فهو أول املؤمنني فيصد هو أول من صدق رسول اهللا  Xبن أيب طالب  فعلي
 )وغريه… ( أما الشخص الثاين الوارد يف احلديث )كافرون غرييوالناس كلهم ( :عن نفسه

 أنوال يصح  ٬،)٢(كما ورد يف الوصية  Xألنه أول املؤمنني باإلمام املهدي  ؛فهو أول املهديني
ا يرجع إىل دابة األرض اليت سأل عنه )غريه( حيث أن الضمري يف رسول اهللا ) بغريه(املراد 

  .أبو الطفيل
٬، عن أيب عبد اهللا عن ابن أيب عمري٬، عن أيب بصري ٬،حدثين أيب: قال ٬،عن علي بن إبراهيم  •
X،إىل أمري املؤمنني  انتهى رسول اهللا (: قال ٬X ًوهو نائم يف املسجد وقد مجع رمال 

: فقال رجل من أصحابه٬، قم يا دابة األرض): له(ه٬، فحركه برجله مث قال ووضع رأسه علي
وهي  ٬،ال واهللا ما هو إال له خاصة: ؟ فقال أفيسمي بعضنا بعضا ¹ذا االسم رسول اهللا  اي

و/إِذَا و/قَع/ الْقَو+لُ ع/لَي+هِم+ أَخ+ر/ج+ن/ا لَه>م+ د/ابَّةً مِّن/ الْأَر+ضِ ﴿ :الدابة اليت ذكرها اهللا يف كتابه
٬، إذا كان آخر الزمان أخرجك يا علي: مث قال. ﴾ونَت>كَل2م>ه>م+ أَنN النَّاس/ كَان>وا بِآي/ات0ن/ا لَا ي>وق0ن>

  .)٣() سن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءكاهللا يف أح
بشخصه وشخصيته إال يف الوقعة الثانية  Xومن غري املعقول أن يكون أمري املؤمنني علياً 

ض هنا متيز ٬، ودابة األر)ئمقيام القا(واحلديث هنا عن الوقعة األوىل القيامة الصغرى ) الرجعة(
ألن  ؛Xهو ليس اإلمام املهدي  ٬، وقطعاًفر يف زمن الظهور بالعصا وامليسماملؤمن من الكا

يفعله رجل ( :٬، فال يكون إال شخص من ذرية أمري املؤمنني كما قالالدابة قبله ومن عالماته
  .)مين

٬، حجراً ن دمشق حجرا٬ً، وال نقضالبنني مبصر منرباً( :Xعن أمري املؤمنني   •
فقال  .ه٬، وألسوقن العرب بعصاي هذاليهود والنصارى من كل كور العربرجن وألخ

                                                            
 .١٣٠ص :قر األنصاريتحقيق محمد با -آتاب سليم بن قيس -١
  .والمهديين وقد مر ذآرها باألئمةعند وفاته  وصية رسول اهللا  -٢
 .٤٣ص: مختصر بصائر الدرجات -٣
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: ؟ فقال كأنك خترب أنك حتيا بعد ما متوت ٬،قلت له يا أمري املؤمنني: الراوي وهو عباية األسدي
  .)١( )   Xأي املهدي    يفعله رجل مين. هيهات يا عباية ذهبت غري مذهب

٬، وقال )وا إىل صاحبكم واىل طريق مستقيميدع( :ودابة األرض هو املمهد الذي قيل فيه
واعلموا أنكم إن أتبعتم طالع املشرق سلك بكم … ( :يف خطبتة Xفيه أمري املؤمنني 
فتداويتم عن العمى والصم والبكم وكفيتم مؤونة الطلب والتعسف  مناهج الرسول 

 .)٢() ...األعناقنبذمت الثقل الفادح عن و
ببيعته ولو حبواً  خليفة املهدي الذي أمركم رسول اهللا وهو صاحب رايات املشرق و

 ٬،األرضوللمزيد راجع حبث دابة . يكم مؤمنة طلب اإلمام والبحث عنه٬، والذي يكفعلى الثلج
  .محد حطابألألستاذ 

 

א﴿ א W﴾א
 ؟أليس قد مسعت أباك ( :حدثين قال :Xجعفر  قلت أليب :قال ٬،عن صاحل بن ميثم  •
 ٬،إن أخطأت رددتين عن اخلطأفإن أصبت سكت و :قلت فأقول :قال ٬،أنا صيبهلك أيب و :قلت
فقال أبو  :قال ٬،وسكت :قال ٬،دابة األرض فإين أزعم أن علياً :قلت :قال ٬،هذا أهون :قال

نN الNذ0ي فَر/ض/ ع/لَي+ك/ الْقُر+آنَ إِ قرأو﴿ ٬،راجع إلينا اهللا ستقول إن علياًوأراك و :Xجعفر 
çفقال أبو ٬،أن أسألك عنها فنسيتها اهللا قد جعلتها فيما أريدو :قلت :قال .﴾لَرادُّك/ إِىل م/عاد 

كَافNةً ل0لنَّاسِ ب/ش0رياً  ما أَر+س/لْناك/ إِلNاو/﴿ من هذا )٣( أفال أخربك مبا هو أعظم :Xجعفر 
 .رسول اهللا  أن حممداًله إال اهللا ونودي فيها بشهادة أن ال إال تبقى أرض إال  ٬،﴾ن/ذ0يراًو/
  . )٤() أشار بيده إىل آفاق األرضو

األرض متأل بالعدل قبل الرجعة أي يف دولة العدل اإلهلي وهي مصداق  إنومن الواضح 
ـ أللمعاد املقصود هنا وينادى بكل  ن ٬، والرجعة ال تكو)٬، حممد رسول اهللاله إال اهللا ال(رض ب

حرفاً  ٢٧ Xإال بعد أن يرقى اÜتمع إىل أمسى درجات التوحيد بعد أن ينشر اإلمام املهدي 
                                                            

  .٦٧ص :، عصر الظهور٦٠ص ٥٣ج :البحار -١
  .٦٣ص ٨ج :الكافي -٢
ْذَناُهْم ِباْلعَ   ( -٣ ا َوَأَخ ونَ  َوَما ُنِريِهْم ِمْن آَيٍة ِإلَّا ِهَي َأْآَبُر ِمْن ُأْخِتَه ْم َيْرِجُع ة األرض  … . ٤٨ :الزخرف ) َذاِب َلَعلَُّه إذن داب

ِذيراً       (آية وما هو أعظم منها أمر اإلرسال الذي في اآلية التي تلتها في الرواية  يرًا َو َن اِس َبِش ًة ِللنَّ ا َآافَّ ْلناَك ِإلَّ ا َأْرَس ). َوم
  .فمن هذا المرسل

  .١١٣ص ٥٣ج :بحار األنوار -٤
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  . عةرض إال نودي فيها بكلمة التوحيد قبل الرجأ ىتبق ال من العلم اإلهلي ويف ذلك الوقت قطعاً
ك/ إِىل إِنN الNذ0ي فَر/ض/ ع/لَي+ك/ الْقُر+آنَ لَرادُّ﴿: 8يف قول اهللا ( :Xعن أيب جعفر   •

çفقال أبو جعفر   ﴾م/عادX : ١() إال سيطلع عليكم إطالعة ما أحسب نبيكم(.  
  !؟ يذهب أم ماذا طالعة هل يظهر مثإ هال سأل أحد نفسه كيف يطلع النيب  :أقول
رفت اليت اندثرت وح¹ جيدد شريعة النيب ) أي القائم( ٬،)٢(٬، ولكن يظهر شخص منه ال

٬، اء الضاللة كتاب جده وحياجونه بهفيتأول عليه علم اهللا وله دعوة إهلية كدعوة رسول 
  .كما نصت على ذلك الروايات شد مما القى رسول اهللا أويالقي 

بن أيب طالب ووصيه علي  ويف الرواية التالية إشارة واضحة على وجود رسول اهللا 
X ٬، ومما ال باببنيان مسجد يف الكوفة له ألف ٬، أي يف زمن الظهور املقدس ويقبل الرجعة

  .  كما سيتضح الحقاً Xأهل البيت أن هذا املسجد يبنيه اإلمام املهدي  أتباعخالف عليه عند 
إِنN الNذ0ي فَر/ض/ ﴿ : 8اهللا عن قول  Xسألت أبا عبد اهللا  :قال ٬،عن أيب مروان  •

çال تذهب حىت نيا وال واهللا ال تنقضي الد( :فقال يل :قال ﴾ع/لَي+ك/ الْقُر+آنَ لَرادُّك/ إِىل م/عاد
له اثنا عشر ألف باب  يبنيان بالثوية مسجداًو علي بالثوية فيلتقيانو جيتمع رسول اهللا 

  .)٣() بالكوفة يعين موضعاً
أما  Xيف الرواية أعاله هو اإلمام املهدي  ومن هنا يتضح أن املقصود برسول اهللا 

أي ابنه ( Xاإلمام املهدي إشارة واضحة ال تقبل اجلدل املقصود منها وصي  وفه Xعلي 
رته على ٬، وسيطيد٬، وقتال السفياين٬، واجتماعهما الظاهر يكون بعد فترة التمه)أول املهديني

ون بعد االستقرار والظهور ٬، فتوجهه للبناء واألمور األخرى يكالكوفة وكثري من البلدان
  .الشخصي

ام قائم آل حممد إذا ق( :يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : رواية املفضل بن عمر قال  •
٬، واتصلت بيوت أهل الكوفة بنهري يف ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب بىن٬، 
  .)٤()كربالء

                                                            
  .١١٣ص ٥٣ج :بحار األنوار -١
ان  (من هذا الكتاب نحو مضمون  ٨٠ – ٧٩ص :مر ذآر الروايات في موضوع سابق -٢ فإذا قلنا في الرجل منا شيئا فك

  ).في ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك
  .١١٣ص ٥٣ج :بحار األنوار -٣
  .٣٨٠ص ٢ج :الشيخ المفيد -اإلرشاد -٤
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ابن رسول  يا: الكوفة قال الناس Xإذا دخل املهدي (: قال ٬،Xعن أيب جعفر   •
املسجد ال يسعنا فيخرج إىل  اهللا إن الصالة معك تضاهي الصالة خلف رسول اهللا وهذا

 .)١( )لناسدا له ألف باب يسع افيخط مسج يالغر
 

* * * 
  

                                                            
 .٣٨٥ص ٩٧ج :بحار األنوار -١



א אXא

 ٬،Xأركان أخرى هم عيسى  ٬،)الركن اليماين( Xوغري الركن الشديد لإلمام املهدي 
  .Xوإيليا  ٬،Xواخلضر 

٬، مأخوذ االنترنتسؤال امرأة مسيحية عرب  محد احلسن علىأواليك شيء من جواب السيد 
  .٢٠  ١٩ص ١ج :ب املنري عرب األثرياجلوامن كتاب 

لة الدليل على إرساهلم رسول عنهم أواآلن وقبل حبث مس… ( :محد احلسنأقال السيد 
أي اخلضر وإيليا وعيسى وحممد بن احلسن املهدي  ميثلهم لنبحث أمر هؤالء األربعة 

  ؟ مفترقني أ�مهل هو واحد أم  ٬،
ن ر¹م واحد أل ؛قني وال اختالف بينهمن وغري مفتروهم متحدو واحلق إن أمرهم واحد

واحلق الذي  ٬،ودينهم واحد وهو التسليم هللا سبحانه ومجيعهم يدعون هللا وبأمره يعملون
يدعون إليه واحد وغايتهم واحدة وهي القيامة الصغرى وهدفهم وغرضهم واحد وهو نشر 

فهم  ٬،وتعاىل القسط والعدل والتوحيد وعبادة اهللا يف هذه األرض من حيث يريد سبحانه
متحدين ال اختالف بينهم ويطلبون غاية واحدة وهدف واحد ور¹م وإهلهم واحد فال بد أن 

رسول من اهللا أل�م بأمر اهللا يعملون فمن ميثلهم  يكون الرسول منهم مجيعاً واحد وهو أيضاً
  ..ىانته) يف أرضهميثل اهللا ومن خيلفهم يف األرض خيلف اهللا سبحانه أل�م خلفاء اهللا 

٬، لو قاتل اجلبال على لواء املهدي غالم حديث السن٬، خفيف اللحية٬، أصفر خيرج(  •
ـزل إيليا )هلدها( هلزها   .)١() حىت ين

  .)٢()…مث خيرج املهدي اهلادي املهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن مرمي…(  •
 على وجوههممن هؤالء الذين حيشرون  ٬،يا كعب …( :حديث عن كعب منه يف  •
٬، فبئس ما قدمت واالرتداد والنكثأولئك كانوا يف الضالل : ؟ فقال كعب ه احلالة حاهلموهذ

ضلهم وحامل اللواء٬، وويل ٬، وعاملهم وفاحبرب خليفتهم٬، ووصي نبيهمهلم أنفسهم إذا لقوا اهللا 
هل واحلجة اليت من زال عنها ٬، وهو العلم الذي ال جيواملرجتى والرجا دون هذا العامل ٬،احلوض
. ٬، وأوفرهم حلما٬ً، وأقدمهم سلماًذاك علي ورب الكعبة أعلمهم علماً ويف النار هوى ٬،عطب

                                                            
  .٣٩٧ص ١ج :الشيخ الكوراني -Xمام المهدي معجم أحاديث اإل -١
  .١٣٤ص :السيد بن طاووس الحسني -المالحم والفتن -٢
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ي يبدل األرض غري ٬، ومن يشك يف القائم املهدي الذعجب كعب ممن قدم على علي غريه
إن القائم املهدي من نسل علي  وبه عيسى بن مرمي حيتج على نصارى الروم والصني٬، األرض

ما أعطى األنبياء٬،  8يه اهللا ٬، يعطوسيماء وهيئة وخلقاً خلقاً أشبه الناس بعيسى بن مرمي
 كرجعة عيسى بن مرميورجعة  يوسف غيبة كغيبةإن القائم من ولد علي له . ويزيده ويفضله

وهي الري وخسف املزورة وهي مث يظهر بعد غيبته مع طلوع النجم اآلخر وخراب الزوراء 
تلك حرب يقتل . مع فتيان أرمنية وآذربيجان لعباس٬، وحرب ولد ابغداد٬، وخروج السفياين

٬، تلك حرب يستبشر لى سيف جملى ختفق عليه رايات سود٬، كل يقبض عوألوف ألوففيها 
  . )١() فيها املوت األمحر والطاعون األكرب

هو حي ال ميوت شرب من ماء احلياة ف Xإن اخلضر ( :Xاحلسن الرضا  أبوقال   •
ما ٬، وإنه ليحضر فيسلم فنسمع صوته وال نرى شخصه ا٬، وإنه ليأتينحىت ينفخ يف الصور

٬، املوسم كل سنة٬، فيقضي مجيع املناسك٬، وإنه ليحضر ذكر٬، فمن ذكره منكم فليسلم عليه
٬، وسيؤنس اهللا به وحشة قائمنا يف غيبته ويصل به ف بعرفة فيؤمن على دعاء املؤمننيويق

  .)٢() وحدته
ان واقل األركان ثالثة والطبيعي أربعة وهو احلال وما من هيكلية ألي بناء تقام إال وهلا أرك

هي آخر ) دولة العدل اإلهلي( ٬، وكون دولة آل حممد Xيف بناء دولة اإلمام املهدي 
لذلك أدخر اهللا سبحانه وتعاىل لبقايا أصحاب . اهللا ءما شاد إىل تالدول اليت حتكم األرض فتم

سبقاً باتصال تلك قروا مأوقد  ينتظروÄاالديانات اإلهلية الكتابيني باخلصوص شخصيات هم 
وبإرساهلم من اهللا دون أي اعتراض على قرارا¾م ولو قد خرجوا هلم واقروا  الشخصيات باهللا

وكلٌ يعتقد بأحقية صاحبه  فال ي¹عترض عليه وعليهمأمام أقوامهم بأحقية صاحب هذا األمر 
  .وينتظره

 (... :Xالصادق  اإلماممر يف حديث  وكل الديانات عند اهللا هي الدين اإلسالمي كما
لريفع اهللا عن امللل واألديان االختالف حىت يكون الدين كله واحد كما  اهللا يا مفضل٬، فو

  .)٣(﴾إِنN الدِّين/ ع0ن+د/ اللNه0 الْأ0س+الم>﴿ :قال جل ذكره

                                                            
  .٢٢٥ص ٥٢ج :بحار األنوار -١
  .٣٩٠ص :آمال الدين -٢
  .١٩ :آل عمران -٣
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و/ه>و/ ف0ي الْآخ0ر/ة0 م0ن/ و/م/ن+ ي/ب+ت/غِ غَي+ر/ الْأ0س+المِ د0يناً فَلَن+ ي>قْب/لَ م0ن+ه> ﴿ :وقال تعاىل
   .)١(﴾الْخ/اس0رِين/

والدين الذي يف آبائه إبراهيم ونوح وموسى وعيسى  ٬،قلت يا سيدي وموالي: قال املفضل
  هو اإلسالم ؟ وحممد 
  .)٢() ...نعم يا مفضل هو اإلسالم ال غري: قال

انات السابقة٬، وهم فئات حاهلم حال الديومن تلك األقوام املسلمون اليوم وقد افترقوا إىل 
 أنقصد يف كالمي منهم الفرق اليت تعتقد أوال  ٬،ينتظرون املهدي على فئتني٬، السنة٬، والشيعة

  .Xاملهدي قد ولد وقام وانتهى أمره بل اقصد املنتظرين له 
كما ورد يف احلديث  فالسنة ينتظرون مهدي يولد يف زمان ظهوره وامسه اسم النيب 

٬، والصيحة تكون امسه امحد وهو من ولد علي وفاطمةأيب ويف احلديث  امسه امسي واسم أبيه اسم
ويعتقدون بأحقيته … و…بامسه كما يف احلديث ال من ذي وال ذو ولكنه خليفة مياين و

  . Xوانتظاره 
 Xوهو مولود  Xحممد بن احلسن العسكري  Xاإلمام املهدي  ينتظرونوالشيعة 

ـ ق ٢٥٥ مخسة سنوات أي عام وايلحب Xقبل وفاة اإلمام احلسن العسكري  ٬، ويعتقدون ه
   ...ا ينتظره السنة حسب بعض روايا¾موعلى هذا فهو غري م Xبأحقيته وانتظاره 

وكل سابق من الديانات مذكور يف كتب الالحق ولكن كل يتأول األحاديث والروايات 
ت واألخبار واحد ٬، وكون املصدر الغييب للرواياده دون أن يترك جمال ألحقية غريهعلى ما يعتق

إذن موضع االختالف من صنع املخلوق ال من صنع اخلالق إذن فالكل حمق على األقل يف اغلب 
٬، ويف نفس من حتريف وهو موضع االختالف ال خيلوتفاصيل األخبار والروايات ولكن األمر 

 الوقت هو السبب الرئيسي لقلب مفهوم الروايات واألخبار السماوية على غري وجهها٬، وال
  .اهللا٬، أي املعصوم أو من ينوب عنه ي¹حكïم ذلك ويدل على الوجه الصحيح منه إال من كان من

كما إن اخلالق حبكمته حينما أرسل الرسل ألقوامهم كانوا مبشرين مبن يأيت بعدهم من 
٬، فما من أهل ديانة X ون يف آخر الزمان على يدي القائمالرسل ومنذرين بالعذاب الذي يك

  .عنه خرب ويف كتبهم له ذكروعندهم إال 

                                                            
  .٨٥:آل عمران -١
  .من هذا الكتاب ٣٤ – ٣٣صمر الحديث في  -٢
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محد احلسن على امرأة مسيحية عرب شبكة االنترنت أأراد املزيد فلرياجع جواب السيد ومن 
وصي ورسول (تسأل عن ذكر شخصه يف القرآن والتوراة واإلجنيل وذلك موجود يف كتاب 

  .)دي يف التوراة واإلجنيل والقرآناإلمام امله
 :محد احلسن يف جواب على سؤال امرأة مسيحيةأالسيد قال  :وكمثال ملا ورد يف القرآن

 #ي/غ+ش/ى النَّاس/ هذا ع/ذاب} أَل0يم}  # فَار+ت/ق0ب+ ي/و+م/ ت/أْت0ي السَّماُء بِد>خانç م>بِنيٍ﴿ :قال تعاىل (...
ثُمَّ  # ني}س>ولٌ م>بِقَد+ جاَءه>م+ ر/أَنَّى لَه>م> الذ2كْرى و/ # ونَر/بَّن/ا اكْش0ف+ ع/نَّا الْع/ذاب/ إِنَّا م>ؤ+م0ن>

ي/و+م/ ن/ب+ط0ش>  #إِنَّا كاش0فُوا الْع/ذابِ قَل0يالً إِنَّكُم+ عائ0د>ونَ  #قالُوا م>ع/لNم} م/ج+ن>ونٌ ت/و/لNو+ا ع/ن+ه> و/
  .)١(﴾الْب/طْش/ةَ الْكُب+رى إِنَّا م>ن+ت/ق0م>ونَ

ذ2بِني/ ح/تَّى ن/ب+ع/ثَ ما كُنَّا م>ع/و/﴿ :وهذا الدخان عذاب والعذاب يسبق برسالة قال تعاىل
  .)٢(﴾ر/س>والً

وأيضا هذا الدخان أو العذاب هو عقوبة على تكذيب رسول أرسل للمعذبني وهو بني 
  .﴾ثُمَّ ت/و/لNو+ا ع/ن+ه> و/قالُوا م>ع/لNم} م/ج+ن>ونٌ﴿ ياتأظهرهم كما هو واضح من اآل

ول بعد أن أظلهم وأيضا هذا الدخان أو العذاب يكشف إلميان أهل األرض ¹ذا الرس
  .يونان أو Xكما أظل العذاب قوم يونس 

وأيضاً هذا الدخان أو العذاب مقارن للقيامة الصغرى بل هو البطشة الصغرى كما هو 
  .شة الكربى واالنتقام من الظاملنيواضح يف اآلية فليس بعده إال البط

ن برسول بل وهو مقتر إذن فالدخان من عالمات قيام القائم وهذا ورد عن األئمة 
أَنَّى لَه>م> الذ2كْرى و/قَد+ جاَءه>م+ ﴿ هلمهو بسبب تكذيب أهل األرض هلذا الرسول فهو عقوبة 

  .﴾ر/س>ولٌ م>بِني}
   .انتهى )٣()؟ ؟ ومن مرسل هذا الرسول فمن هو هذا الرسول

ة تون بعد األئمثين عشر الذين يأملهدي األول وهو أول املهديني االهذا الرسول هو ا: أقول
) اًواثنا عشر مهدي اًاثنا عشر إمام(هو أربعة وعشرين  ٬، فيكون عدد آل حممد ثين عشراال

  .كما يف وصية رسول اهللا 

                                                            
  . ١٦ – ١٠من  :الدخان -١
  .١٥ :اإلسراء -٢
  .٢١ – ٢٠ص :األثيرب المنير عبر الجوا -٣
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يف  قال رسول اهللا (: قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،عن آبائه ٬،Xعن أيب عبد اهللا 
رسول اهللا  حضر صحيفة ودواة فأملىأ ٬،يا أبا احلسن :Xالليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي 

ومن  نه سيكون بعدي اثنا عشر إماماًإ ٬،يا علي :وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال 
 :وساق احلديث إىل آن قال ٬،ثين عشر إمامفأنت يا علي أول اال ٬،بعدهم اثنا عشر مهدياً

مث  فذلك اثنا عشر إماما٬ً، إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد  Xوليسلمها احلسن 
له ثالثة  ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني ٬،من بعده اثنا عشر مهدياًيكون 

محد واالسم الثالث املهدي وهو أول أو أسامي اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا
  .)١()املؤمنني
 

אאאא Wא
ول الذي مسعته خياطبين كأنه ٬، وإذا الصوت األيف السماء مفتوحاً ت بعد ذلك باباًرأي ١(

فاختطفين الروح  ٢". ٬، فسأريك ما ال بد من حدوثه بعد ذلكهنااصعد إىل ه: "بوق٬، يقول
واجلالس على العرش  ٬٣، وإذا بعرش قد نصب يف السماء٬، وعلى العرش قد جلس واحد ٬،لوقته

وحول  ٬٤، عرش هالة منظرها أشبه بالزمردال ٬، وحولأشبه حبجر اليشب والياقوت األمحرمنظره 
 بيضاً يلبسون ثياباً ٬، وعلى العروش جلس أربعة وعشرون شيخاًالعرش أربعة وعشرون عرشاً

٬، أمام اجلالس على العرش جيثو األربعة والعشرون شيخاً… وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب 
  .)٢() ...ويسجدون للحي أبد الدهور
٬، وذا ن جيلسون حول العرش هم األئمة واملهديون الذي فاألربعة وعشرون شيخاً

٬، بل واألئمة  حيصل اجلمع بني ما ورد يف اإلجنيل وما ورد يف حديث رسول اهللا 
  .ن هذا األمر إن وفقت إن شاء اهللامفصل ع اًوإذا بقيت احلياة سأكتب حبث .والقرآن أيضاً

  
* * *  

  
  

                                                            
وار  -١ ار األن ي ٢٦٠ص ٣٦ج ،١٤٨ص ٥٣ج :بح ة للطوس رام ١٥٠ص :، والغيب ة الم ر ٢٤١ص ٢ج :، غاي ، مختص

  .٩٦ص ٢ج :للميانجي -، مكاتيب الرسول٣٩ص :للحلي -بصائر الدرجات
  .٨٠٧ص :مجمع الكنائس الشرقية -الكتاب المقدس -٢



א אXא
ن كالمهم صعب مستصعب ال أتدل على  وردت روايات كثرية عن أهل البيت 

٬، أما من كانت طينته خبيثة ويف قلبه عداء آلل يقبله إال من كان من شيعتهم حقاً حيتمله وال
ه بل منهم من يقول صراحة هذا ينكرمئز منه قلبه وفتراه يثقل عليه كالمهم ويش حممد 
يف الذر  أولئك هم أعداء آل حممد  امشأزت قلوم من كالمهم ٬، فالذين أنكروا وكفر

  .ن كانوا يدعون حبهم أاألول و
 : قال يوما حلذيفة بن اليمان Xأمري املؤمنني علي بن أيب طالب  أنروي   •
 شديداً يكفروا إن من العلم صعباًدث الناس مبا ال يعلمون فيطغوا وال حت ٬،يا حذيفة(

إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته  ٬،محلهل عجزت عن حممله لو محلته اجلبا
  .ملا فضل اهللا به عترة الوصي وصي النيب  حسداًو ويساء إىل من يتلوه بغياً

تفل يف فمي وأمر يده على صدري وقال اللهم أعط خليفيت  إن النيب  ٬،ليمانيا ابن ا
مفرج عدوي وعلى عدوك و ناصريووليي ومنجز وعدي وأمانيت ووصيي وقاضي ديين و

وإبراهيم من  ٬،من احللم وما أعطيت نوحاً ٬،عن وجهي ما أعطيت آدم من العلمالكرب 
ما أعطيت داود من و ٬،عطيت أيوب من الصرب عند البالءما أو ٬،العترة الطيبة والسماحة

 من اللهم ال ختف عن علي شيئاً ٬،وما أعطيت سليمان من الفهم ٬،الشدة عند منازلة األقران
اللهم أعطه جالدة موسى  ٬،الدنيا حىت جتعلها كلها بني عينيه مثل املائدة الصغرية بني يديه

  .)١() ...Xاجعل يف نسله شبيه عيسى و
شبيه  Xطالب  أيببن اللهم اجعل يف نسل علي  :ما معناه فقول الرسول حممد 

 األئمةحد أ شبيه عيسى املصلوب هو أن٬، يدل على )Xاجعل يف نسله شبيه عيسى و( عيسى
كما يف  ٬،٬، فالذي صلب بدل منه هو شبيهه يصلبرفع ومل Xكون عيسى  املهديني  أو

و/قَو+ل0هِم+ إِنَّا قَت/لْن/ا الْم/ِسيح/ ع0يس/ى اب+ن/ م/ر+ي/م/ ر/س>ولَ اللNه0 و/م/ا قَت/لُوه> و/م/ا ص/لَب>وه> ﴿ :قوله تعاىل
نِّ و/م/ا لَفُوا ف0يه0 لَف0ي ش/كٍّ م0ن+ه> م/ا لَه>م+ بِه0 م0ن+ ع0لْمٍ إِلNا اتِّب/اع/ الظNو/لَك0ن+ ش>بِّه/ لَه>م+ و/إِنN الNذ0ين/ اخ+ت/

من نسل أمري  Xشبيه عيسى  أن وقد حددت روايات أهل البيت  .)٢(﴾قَت/لُوه> ي/ق0يناً
  .ن يكون من األئمة أو من املهديني٬، فأما أXاملؤمنني 

                                                            
  .١٤٥ -١٤٤ص :غيبة النعماني -١
 .١٥٧ :النساء -٢
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مل يصرح أو ينوه أحد منهم على أنه هو أو الذي Xغري اإلمام املهدي  فأما األئمة 
  .نه شبيه عيسى الذي صلب بدالً منهقبله أو الذي بعده أ

إن القائم املهدي من نسل علي أشبه الناس ( :فقد صرحت الرواية Xأما اإلمام املهدي 
٬، ويزيده ما أعطى األنبياء ٬8، يعطيه اهللا وسيماء وهيئة وخلقاً خلقاً بعيسى بن مرمي

  .)١() ضلهويف
  ٬، Xالقائم صفة مشتركة مرة املراد منها اإلمام املهدي  أنوتبني لنا سابقاً من البحث 

يماين وهو املهدي األول٬، أو ال٬، ٬X، أي وصي اإلمام املهدي مرة املراد منها قائم يقوم بأمرهو
أو  Xيكون اإلمام املهدي  أنالذي ص¹لب أما  ٬X، فشبيه عيسى أو املوىل الذي ويل البيعة

  .Xمن ولد اإلمام املهدي ) اليماين(املهدي األول 
ـزل عيسى ابن مرمي ( :ما قال رسول اهللا  إىلوإذا رجعنا  عند انفجار  Xين

وميشي زير ويهلك الدجال ويقبض أموال القائم ـيكسر الصليب ويقتل اخلن ... )٢(الصبح
بسط يف املغرب واملشرق ٬، وهو الوزير األمين للقائم وحاجبه ونائبه٬، ويخلفه أهل الكهف

  .)٣( )Xاألمن من كرامة احلجة بن احلسن 
حيث أن املراد  ٬،املصلوب هو اليماين Xإن شبيه عيسى  يتبني لنا من قول رسول اهللا 

وهو الوزير األمين ( :Xوليس نيب اهللا عيسى  Xمن عيسى يف الرواية هو شبيه عيسى 
  .)للقائم وحاجبه ونائبه

حيث أن أهل الكهف يف زمن  )وميشي خلفه أهل الكهف( :قوله وأيضاً يتبني هذا من 
  .الظهور هم فتية من أهل البصرة كما تقدم يف البحث

خيرج املهدي اهلادي املهتدي الذي  …( :Xوعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
  .)٤() … يأخذ الراية من يد عيسى بن مرمي

فهو إذن  ٬،)أي الشبيه الذي صلب(من عيسى ية ومبا أن اإلمام املهدي هو الذي يأخذ الرا
٬، وأول ي األول املوىل الذي يوىل البيعة٬، فال يبقى إال ابنه املهدليس املقصود بشبيه عيسى

٬، أما اإلمام Xاملؤمنني والذي يقود املعارك ضد السفياين ويسلم الراية إىل اإلمام املهدي 

                                                            
  .األربعة Xمرت الرواية في موضوع أرآان اإلمام المهدي  -١
  .Xوانفجار الصبح إشارة إلى الفجر المقدس، فجر ظهور اإلمام المهدي  -٢
 .٩٢ص ٧ج :غاية المرام  السيد هاشم البحراني -٣
 .١٣٤ص :السيد بن طاووس الحسني -المالحم والفتن  -٤
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خروجهم وانكشاف  يكون Xواخلضر  X وإيليا Xوعيسى روح اهللا  Xاملهدي 
٬، أي بعد حرب السفياين ومتكني دول Xأشخاصهم للناس بعد أن تسلم الراية لإلمام املهدي 

العدل يف بقعة واسعة من األرض لتكون موطئ قدم لتحرير باقي األرض واالحتجاج على أهل 
  . الديانات األخرى بأنبيائهم وقتال الدجال

اجلزء الرابع  د احلسن من كتاب املتشااتمحأوللمزيد من الفائدة نورد جواب السيد 
  :وهذا نص السؤال واجلواب ٬،Xعلى سؤال حول شبيه عيسى  ١٥٠    ١٤٣ صفحة

  :؟ وكيف شبه هلم بقوله تعاىل Xما هي قصة عيسى  :السؤال
 م/ا ص/لَب>وه> و/لَك0ن+ ش>بِّه/و/قَو+ل0هِم+ إِنَّا قَت/لْن/ا الْم/ِسيح/ ع0يس/ى اب+ن/ م/ر+ي/م/ ر/س>ولَ اللNه0 و/م/ا قَت/لُوه> و/﴿

لُوه> لَه>م+ و/إِنN الNذ0ين/ اخ+ت/لَفُوا ف0يه0 لَف0ي ش/كٍّ م0ن+ه> م/ا لَه>م+ بِه0 م0ن+ ع0لْمٍ إِلNا اتِّب/اع/ الظNنِّ و/م/ا قَت/
  .)١(﴾ًي/ق0ينا

  :اجلواب
حممد األئمة  ٬، وصلى اهللا على حممد والواحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم(

  .واملهديني
٬، إال يهوذا الذي دل ليلة اليت رفع فيها واعد حوارييه٬، فحضروا عندهيف ال Xعيسى 

٬، وقايضه على تسليم عيسى قد ذهب إىل املرجع األعلى لليهودف Xعلماء اليهود على عيسى 
X هلم .  

شبيهه ( نزلأفرفعه اهللا٬، و ٬X، وبقي عيسى عد منتصف الليل أن نام احلواريونوكان ب
 ) األوصياء من آل حممد(٬، وهذا الشبيه هو من ٬، فكان درعاً له وفداء)الذي صلب وقتل

  .Xصلب وقتل وحتمل العذاب ألجل قضية اإلمام املهدي 
هم الضالني ٬، بل ر¹فع فنجاه اهللا من أيدي اليهود وعلمائمل يقتلمل يصلب وXوعيسى 

م+ إِنَّا قَت/لْن/ا الْم/ِسيح/ ع0يس/ى اب+ن/ م/ر+ي/م/ ر/س>ولَ اللNه0 و/م/ا و/قَو+ل0هِ﴿ :٬، قال تعاىل)لعنهم اهللا(املضلني 
  . ﴾ب>وه> و/لَك0ن+ ش>بِّه/ لَه>م+قَت/لُوه> و/م/ا ص/لَ

وعد  Xإن عيسى (: قال Xعن أيب جعفر  ٬،ويف الرواية يف تفسري علي بن إبراهيم
مث خرج  فأدخلهم بيتاً عشر رجالًهم اثنا و٬، ه اهللا إليه فاجتمعوا عند املساءأصحابه ليلة رفع

قال إن اهللا رافعي إليه الساعة ٬، فية البيت وهو ينفض رأسه من املاءعليهم من عني يف زاو
                                                            

  .١٥٧: النساء -١
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يكون معي يف درجيت قال فيقتل ويصلب و فأيكم يلقي عليه شبحيمطهري من اليهود و
  ... شاب منهم أنا يا روح اهللا قال فأنت ه>و/ ذا

أخذوا الشاب و ...من ليلتهم Xت يف طلب عيسى إن اليهود جاء :Xمث قال 
  .)١( )صلبفقتل و Xالذي ألقي عليه شبح عيسى 

أحد (جاءوا من احلواريني هم ٬، بينما الذين )اجتمع اثنا عشر: (يقول Xفاإلمام الباقر 
وهذا من املتواترات اليت ٬، ٬X، بل ذهب إىل علماء اليهود ليسلم عيسى ٬، فيهوذا مل يأتï)عشر

٬، ٬، هو الوصي من آل حممد ذي جاء أو قل الذي نزل من السماءفالثاين عشر ال ٬،ال تنكر
ـُتïلَ ـِهà بصورة عيسى الذي ص¹لïبà وق   .٬X، بعد أن ش¹ب

: ٬، ويف إجنيل مىت)إيليا٬، إيليا ملا شبقتين: (آخر كلمات هذا الوصي عند صلبه هيوكانت 
فقوم من . هلي ملاذا تركتينيم إيلي إيلي ملا شبقتين أي اهلي٬، اصرخ يسوع بصوت عظ… (

ك لنرى هل يأيت إيليا وأما الباقون فقالوا أتر… انه ينادي إيليا: الواقفني هناك ملا مسعوا٬، قالوا
  . سوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروحفصرخ ي. خيلصه

واألرض تزلزلت والصخور . انشق إىل اثنني من فوق إىل أسفل وإذا حجاب اهليكل قد
  . هىانت. )٢()…تشققت 

٬، والنصارى )يا علي يا علي ملاذا أنزلتين( :اواحلقيقة إن ترمجة الكلمات اليت قاهلا هكذ
  .ني لك من النص السابق من اإلجنيلكما تب) ٬، اهلي ملاذا تركتيناهلي( :Äا هكذايترمجو

  . األرض من السماء قريب من التركواإلنزال أو اإللقاء يف
اضاً على أمر اهللا ٬، أو اعتر منه بسبب اإلنزالالكلمات جهالً ومل يقل هذا الوصي هذه

اعرفوا ملاذا نزلت¹ أي افهموا و: ه إىل الناس٬، وجهسبحانه وتعاىل٬، بل هي سؤال يستبطن جوابه
٬، فإذا ال تفشلوا يف االمتحان مرة أخرى٬، إذا أعيد نفس السؤال ٬، لكيوملاذا صلبت٬¹، وملاذا قتلت¹

٬، فسأكون يداهنوÄم) أو أشباههم(ء اليهود ٬، وعلمااألرضحيتلون ) أو أشباههم(رومان رأيتم ال
تشاركوا مرة  ٬، فخذوا عربتكم وانصروين إذا جئت وال تتكرريف تلك األرض فهذه سنة اهللا اليت

  .أخرى يف صليب وقتلي
لت¹ ص¹لبت¹ وحتم: )البيَّن لكل عاقل نقي الفطرة(ل كان يريد أن يقول يف جواب السؤا

                                                            
 .٤٧٣ص :بياء للجزائريقصص األن -١
 .٢٧ :إنجيل متى إصحاح -٢
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ـُتلت¹ ألجل القيامة الصغرىالعذاب وإهانات علماء  ٬، ٬X، قيامة اإلمام املهدي اليهود٬، وق
  .العدل اإلهلي على هذه األرضودولة احلق و

مàلïك اليهود ؟ كان هل أنت : ه علماء اليهود واحلاكم الروماينوهذا الوصي عندما سأل
هل يقولون٬، أو انتم تقولون٬، ومل يقل نعم٬، جواب غريب على من جي٬، أو هم جييب أنت قلت

  . احلقيقة٬، ولكنه اآلن توضح
٬، وهو الشبيه الذي رفعه اهللا ٬X، بل عيسى ألنه ليس هو مàلïك اليهود ؛نعم: فلم يقل

  . Xالذي نزل لي¹صلب وي¹قتل بدالً عن عيسى 
  : من اإلجنيل   القبض بعد أن الُقïيà عليه   وهذا نص جوابه 

قال له . ول لنا هل أنت املسيحاحلي أن تق فأجاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك باهللا(
  .)١() …أنت قلت: يسوع
أنت : فقال له يسوع. أنت مàلïك اليهودلوايل قائالً أفوقف يسوع أمام الوايل فسأله ا… (
  .)٢( )…تقول

  .)٣() …ك اليهود فأجاب وقال له أنت تقولفسأله بيالطس أنت مل… (
  .)٤() …ين أنا هوفقال هلم انتم تقولون أفقال اجلميع أ فأنت املسيح … (
. إىل دار الوالية ودعا يسوع٬، وقال له أنت ملك اليهود أيضاً مث دخل بيالطس ٣٣…(
أجابه بيالطس أ لعلي أنا  ٣٥. تقول هذا أم آخرون قالوا لك عين أجابه يسوع أمن ذاتك ٣٤

يسوع مملكيت ليست من  أجاب ٣٦. ماذا فعلت. اُمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إيل .يهودي
. هدون لكي ال أُسàلñم إىل اليهودلو كانت مملكيت من هذا العامل لكان خدامي جيا. العامل هذا

أجاب يسوع أنت . فقال له بيالطس أفأنت إذا مàلïك ٣٧. ولكن اآلن ليست مملكيت من هنا
  .)٥() …ا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق٬، وهلذهلذا قد ولدت أنا. ل إين ملكتقو

٬، بل نزل إليها ليس من أهل األرض يف ذلك الزمان ري بيَّنà الوصي انهويف هذا النص األخ
مملكيت ليست من هذا (: ٬، حيث ترى أن هذا الوصي يقولXإلجناز مهمة وهي فداء عيسى 

  .)ا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحقوهلذ(٬، )آلن ليست مملكيت من هناولكن ا(٬، )العامل
                                                            

 . ٢٦ :إنجيل متى إصحاح -١
 .٢٧ :إنجيل متى إصحاح -٢
 .١٥ :إنجيل مرقس إصحاح -٣
 .٢٢ :إنجيل لوقا إصحاح -٤
 .١٨ :إنجيل يوحنا إصحاح -٥
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ـزل عيسى ابن( :قال عن رسول اهللا  عند انفجار الصبح مابني  Xمرمي  ين
 ٬،٬، أبيض اجلسم٬، أصهب الرأس٬، أفرق الشعرمهرودين ومها ثوبان أصفران من الزعفران

٬، يكسر الصليب ويقتل اخلرتير ويهلك الدجال ويقبض كأن رأسه يقطر دهنا٬، بيده حربة
ويبسط يف  ٬،زير األمين للقائم وحاجبه ونائبه٬، وهو الووال القائم وميشي خلفه أهل الكهفأم

  .)١() Xاملغرب واملشرق األمن من كرامة احلجة بن احلسن 
ويعود دار امللك إىل الزوراء وتصري … ( :Xوعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
٬، فعند ذلك خروج السفياين فريكب يف األرض األمور شورى من غلب على شيء فعله

راء وويل للكوفة والويل لواسط فويل ملصر وويل للزو ٬،تسعة أشهر يسومهم سوء العذاب
ويقل الطعام ويقحط  ٬،وعند ذلك خروج السفياين ٬،كأين انظر إىل واسط وما فيها خمرب خيرب

ـزلالناس ويقل املطر فال أرض تنب ٬، مث خيرج املهدي اهلادي املهتدي الذي ت وال مساء تن
  .)٢() … يأخذ الراية من يد عيسى بن مرمي

٬، بل الذي صلب وقتل مل يصلب ومل يقتلXأن عيسى  وتوجد أحاديث كثرية تدل على
  .Xهو شبيه عيسى 

مبدرعة من صوف من غزل مرمي  Xرفع عيسى ابن مرمي ( :قال Xعن أيب عبد اهللا  
X ٬، فلما انتهى إىل السماء نودي يا عيسى بن مرمي ألق عنك زينة ومن خياطة مرمي
   .)٣()الدنيا

ـِه/ أمر أحد ما ش>( :قال Xوعن الرضا  للناس إال أمر  حججه من أنبياء اهللا وب
ألرض مث ارض حيا وقُبض روحه بني السماء و٬، ألنه رفع من األوحده X كرميعيسى بن 

يا ع0يسى إِنِّي م>ت/و/ف2يك/ إِذْ قالَ اللNه> ﴿ :8ذلك قوله رفع إىل السماء ورد إليه روحه و
   .)٤() ﴾راف0ع>ك/ إِلَيَّو/

  .)٥() إنه راجع} إليكم قبل يوم القيامةميت و مل Xعيسى (: قال وعن النيب 
àإىلفوالت ûت :  

                                                            
 .٩٢ص ٧ج :غاية المرام  السيد هاشم البحراني -١
 .١٣٤ص :السيد بن طاووس الحسني -المالحم والفتن  -٢
 .قصص األنبياء نعمة اهللا الجزائري -٣
 .قصص األنبياء وعيون األخبار -٤
 .قصص األنبياء -٥



  ١٣٥ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

وي¹صرف عنه الصلب إن عيسى نيب مرسل وقد طلب من اهللا سبحانه وتعاىل أن ي¹عفى 
٬، فاهللا استجاب له ورفعه وأُنزل انه وتعاىل ال يرد دعاء نيب مرسل٬، واهللا سبحوالعذاب والقتل

ـُتل بدالً عنها بأن  Xاإلجنيل عدة نصوص فيها دعاء عيسى  ٬، ويفلوصي الذي ص¹لب وق
  .ي¹صرف عنه الصلب والقتل

  : وهي
يا أبتاه إن أمكن فلتعرب عين هذه  وخر على وجهه وكان يصلي قائالً مث تقدم قليالً… (
  . )١() … الكأس
وقال * وخر على األرض وكان يصلي لكي تعرب عنه الساعة إن أمكن  مث تقدم قليالً…(

  .)٢() … ئ مستطاع لك فاجز عين هذه الكأسيا أبا اآلب كل ش
يا أبتاه إن شئت أن  قائالً* وانفصل عنهم حنو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى … (

ـُجز عين هذه الكأس   .)٣() … ت
  :النصويف اإلجنيل أعمال الرسل اإلصحاح الثامن هذا  ٬،ويف التوراة سفر إشعيا

أمام الذي جيزره هكذا مل يفتح  ٬، ومثل خروف صامتمثل شاة سيق إىل الذبح… (
  .)…فاه

٬، بل هم ب أحد منهم صامت إىل الذبح٬، مل يذهنبياء واألوصياء املرسلني تكلمواوكل األ
ـñتà العلماء باخل ٬X، وعيسى ليتكلموا وي¹بكتوا ويعظوا الناس أُرسلوا ـك àصوص كم ب
  .ق¹ عليه انه ذهب إىل الذبح صامتوكم وعظهم فال يàصدï. والناس

ـُتل دون ) شبيه عيسى: (لذي ذهب إىل الذبح صامت هو الوصيذا ابل ه الذي ص¹لب وق
ي¹صرف عنه العذاب والصلب والقتل٬، ودون أن يتكلم مع  ٬، أو يطلب من اهللا أنكلمأن يت
احلوا عليه وسألوه بإحلاح من أنت٬، هل أنت املسيح٬، مل يكن جييبهم إال بكلمة٬، بل إذا . الناس

  .أنت قلت
٬، منفذاً ملا أُنزل له٬، وهو أن والقتل صامتاً راضياً بأمر اهللا  العذاب والصلبوهكذا ذهب إىل

  .Xي¹صلب وي¹قتل بدالً من عيسى 
مثل شاة : لي¹رسل وي¹بلغ الناس ويتكلم معهم٬، ذهب هكذاوألنه أصالً مل يكن وقته قد حان 

                                                            
 .٢٦ :متى -١
 .١٤ :مرقس -٢
 .٢٢ :لوقا -٣
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  .مام الذي جيزره هكذا مل يفتح فاه٬، مثل خروف صامت أسيق إىل الذبح
هذا اإلنسان نزل إىل ٬، فريد معرفة احلقيقة من هذا املوقفي :أن يستفيد كل مؤمن رجواأ

ـُتل وال احد يعرفه٬، مل يطلب أن ي¹ذكر أو أن ي¹عرف٬، نزل صامتاً وصلب ٬، األرض٬، وص¹لب وق
ـُتل صامتا٬ً، وصعد إىل ربه صامتا٬ً، هكذا انتهى  )إن أردمت أن تكونوا فكونوا  :صامتا٬ً، وق

  .)١(احلسن  محدأجواب السيد 
  

* * *

                                                            
 .١٥٠ – ١٤٣ص ٤ج :المتشابهات -١



א א א
وردت روايات يف كتب أبناء العامة تذكر املهدي الذي خيرج يف آخر الزمان وهناك 

ملا فهمه علماء املذهب اجلعفري٬، فلم يأخذ ا٬، بل  اًروايات كانت يف ظاهرها مناقضة عقائدي
  .دي امسه امسي واسم أبيه اسم أيبمثل رواية أن امله٬، مل يروها الكثري من الفقهاء

¹ا كسر ألواح موسى٬، ومائدة سليمان ومنربه٬، وعصا … ( :اهللا قال رسول   •
٬، فما من غمامة شرقية وال غربية وال جنوبية وال قبلية إال إذا موسى يف غار من غاراÕا

والليايل حىت يتوالها  األيامذهب أما أنه ال ت. ار أرخت عليه من بركاÕا ملا فيهجاءت تلك الغ
 الناس خبلقي خلقاً أشبه٬، اطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيبرجل من ولدي من عتريت يو

  . )١() ًوخبلقي خلقا
٬، يظهر اهللا هو من ولد ابنيت فاطمة. أيب كاسمامسه كامسي واسم أبيه ( :قال النيب   •

وسكن : قال. منهم" إليهم وخائفاً" اغباًويتبعهم الناس ر بأسيافهماحلق ¹م وخيمد الباطل 
ن وعد اهللا ال خيلف إغ٬، أبشروا بالفرج فمعاشر الناس :فقال البكاء عن رسول اهللا 

اذهب عنهم أهلي ف إ�من فتح اهللا قريب اللهم إ٬، ووقضاؤه ال يرد وهو احلكيم اخلبري
وال تذهلم  موأعزهنصرهم أرعهم وكن هلم وأو اكألهم٬، اللهم الرجس وطهرهم تطهرياً

  .)٢() نك على ما تشاء قديرإواخلفين فيهم 
بن حممد بن احلسن (أن اإلمام املهدي هو  مذهب أهل البيت  أتباعفاملعروف عند 

ياء على من األنب أو أحد آباء رسول اهللا ) عبد اهللا( Xوليس اسم أبيه ) …علي 
   .)اعيلوإمس )٣( عبد اهللا(٬، كقوله أنا ابن الذبيحني األمد البعيد

إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش يا حممد نعم األب ( :قال رسول اهللا 
  .)٤( )Xأبوك إبراهيم اخلليل ونعم األخ أخوك علي بن أيب طالب 

٬، إذا كان لكنها قد تنطبق على املهدي األول٬، وXإذن فالرواية ال تنطبق على اإلمام 
   .ليه امسه امسي واسم أبيه اسم أيبنبياء فيصدق عمن األ اسم أبيه أحد آباء رسول اهللا 

يف زمن ظهوره٬، أي انه يولد يف آخر  Xأول املؤمنني باإلمام  Xمث إن املهدي األول 
                                                            

 .٣٨٦ص ٣ج :القاضي النعمان المغربي -شرح األخبار -١
  .٦٢ص :الموفق الخوارزمي -المناقب -٢
  .Xأبو رسول اهللا مرت به سنة إسماعيل عبد اهللا  -٣
 .٣٤ص ١ج :الشيخ الصدوق Xعيون أخبار الرضا  -٤
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ينتظرون العامة يف عقيد¾م  أبناء أنأي  .م ملا جاء يف عقيدة أبناء العامة٬، وهذا مالئالزمان
 واسم أبيه أحد آباء ن وامسه اسم رسول اهللا٬، املهدي الذي يولد يف آخر الزمااملهدي األول
بل ينطبق على املهدي األول من ولد االمام  Xعلى اإلمام املهدي  قال ينطب٬، فهذا رسول اهللا

   .Xاملهدي 
د أن نسأل ٬، فال بمة باسم اليماين وانه هو اخلليفةوكما إن الصيحة يف روايات أبناء العا

  ؟٬، هو خليفة ملن أنفسنا عن هذا اخلليفة
٬، وما اخلالفة إال فيهم غري أن ما املهدي إال من قريش( :قال ١٠٣ص: روى ابن محاد  •

  .)له أصال ونسبا يف اليمن
فيجتمعون ( :عن أرطأة ١٠٧ص ويف .نده املذكوربس ١٠٩ورواه أيضا يف ص  •

٬، بايعوا فالنا ٬،مسعوا صوتا ما قاله إنس وال جان٬، فبينا هم كذلك إذ وينظرون ملن يبايعون
  .)١() …٬، وليس من ذي وال ذو٬، ولكنه خليفة مياينهبامس

  .٬، وهذا أيضاً مالئم ملا جاء عن أهل البيت Xفاليماين خليفة املهدي 
   .وذا حيصل اجلمع بني الروايات اليت رواها السنة والشيعة

  
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .٢٩٩ص ١ج :للشيخ الكوراني Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -١



אא א א
٬، بإرسال اليماين Xاملمهد الرئيسي لإلمام املهدي  ٬، تبدأ حركةبشكل خمتصر وإمجايل

 اليت Xالثالث مائة والثالث عشر٬، وقد بينت خطبة أمري املؤمنني  Xوهو أول أنصار اإلمام 
م من العراق ومن البصرة بالتحديد٬، والبصرة أحد ٬، أن أوهليذكر ا أصحاب القائم وبلداÄم

  :اية احلركة اليمانية من العراقبدن ا٬، فيتضح لنا يف بادئ األمر مدن العراق
أال وإن أوهلم من البصرة وأخرهم  ...( :Xفقال  خرب طويل يف Xعن أمري املؤمنني 

  .)١() ...من اإلبدال
وهو ميينه ووزيره وخليفته واملوىل الذي ويل  Xاليماين أول املؤمنني باإلمام املهدي 

 .معلناً عن اتصاله به وإرساله من قبله Xدي فيبدأ بطلب البيعة من الناس إىل اإلمام امله ٬،البيعة
علماً أن يف زمن  .إىل صاحبكم ألنه يدعو ؛قوله انه أهدى الراياتوقد مر يف رواية اإلمام الباقر 

واتضح لنا مما سبق أن  .الظهور املقدس تكثر رايات الضاللة اليت تدعوا إىل اإلمام املهدي وغريه
كلها يف النار  Xمن تلقاء نفسها دون أمر من اإلمام  اثنتا عشرة راية تدعوا ألهل البيت 

وهي رايتهم احلقيقية واملرسلة منهم وهي راية اليماين كونه املمهد الرئيسي لزمن  ٬،إال واحدة
  .ظهور وامللتوي عليه من أهل النارال

بالسيف  Xقبل قيام اإلمام املهدي  Xوتكون حركة اليماين املمهد لإلمام املهدي 
   .ة سنواتست حبوايل

بني خروج الراية السوداء من خراسان وشعيب بن صاحل ( :قال ٬،عن ابن احلنفية
  .)٢() وسبعون شهراً اثناناألمر للمهدي وخروج املهدي وبني أن يسلم 

٬، يت تظهر يف أول ظهور دعوة اإلمامال )٣(والراية السوداء هنا املقصود منها الرايات الضالة 
واليت تكون بعد  )٤(هي الرايات السود الصغار اليت وصفتها الروايات  وأما رايات اهلدى املشرقية
ويكون األمر يف أوله جمرد دعوة الناس  أتباعهجيشه وتكثر ) اليماين(أن جيمع املهدي األول 

نه رسوالً رمسياً من اإلمام أويثبت هلم  Xلبيعته ويوضح هلم اليماين أمر اتصاله باإلمام املهدي 
                                                            

  .١٤٨ص :بشارة اإلسالم -١
  .٣٩٧ص ١ج :X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ١٦٥ص :نعيم بن حماد -آتاب الفتن -٢
  ).رايات بني العباس(ت في بداية سقوط الطاغية صدام وهي الرايات التي دخل -٣
تخرج من المشرق رايات سود لبني العباس ثم يمكثون ما شاء اهللا ثم تخرج رايات سود صغار   ( :قال رسول اهللا  -٤

تن ) من ولد أبي سفيان وأصحابه من قبل المشرق يؤدون الطاعة للمهدي تقاتل رجًال اد المروزي     -آتاب الف ن حم يم ب  :نع
  .٢٢٨ص :، عصر الظهور٣٩٦ص ١ج :الشيخ الكوراني - X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ١٩٠ص
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ومن أهم األدلة اليت يأيت ا  ٬،أحسن٬، ويدعو الناس باليت هي م من أدلة ال يتعداهايعطيه اإلمامبا 
وبالتوراة واإلجنيل بالنسبة لليهود والنصارى  ٬،البد أن يكون الدليل القرآين بالنسبة للمسلمني

   .كما ورد يف الرواية
غيبتني  لصاحب هذا األمرإن ( :يقول Xمسعت أبا عبد اهللا  :قال ٬،عن املفضل بن عمر

كيف نصنع إذا  :قلت ٬،األخرى يقال هلك يف أي واد سلكو ٬،حدامها إىل أهلهإيرجع يف 
   .)١() مثله إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم اليت جييب فيها :قال ٬،كان ذلك

٬، فعلى الرغم من التحريف إال إن رسول اهللا كان له ذكر يف السماويةوالعظائم هي الكتب 
٬، فإثبات أمر خليفة اهللا يف أرضه واحتج عليهم مبا موجود يف كتبهم اليت قبلهالكتب السماوية 

ا به قبله حلرفه أهل الباطل منهم٬، فال يعرفونه يف كل الكتب ولو علمو اًالبد أن يكون حمفوظ
  .حىت يأيت صاحبه

يف زمانه صحاب املناصب الدينية والدنيوية أسيالقي ما يالقي من رجال الدين و وقطعاً
أصحاب املناصب الدينية ٬، فكل الدعوات اإلهلية القت مواجهة من ه شأن أي دعوة إهليةشأن

تكون  أÄا٬، ومن الواضح من رواية الفرقة الناجية والدنيوية٬، فال خيتلف األمر على اإلطالق
ألن هدفها  ؛ون متفقة فيما بينها ولو ظاهرياًمنفردة خمالفة لكل الفرق أما باقي الفرق فتك

وسبعون يف النار وواحدة يف ٬، لذلك قال اثنان أن تكثر العوامل املشتركة بينهم ال بد٬، فدنيوي
٬، أي يف النار وواحدة يف اجلنة   بعون وهي من ضمن االثنان وس  ٬، أو قوله اثنا عشر راية اجلنة

  .ركيزة أساسية يف معرفة راية احلقالبد من االلتفات إىل هذا التفاتاً ملحوظاً ألنه 
ويف األشهر األخرية منها يكون خروجه للمواجهة  أحسندعوة باليت هي مث بعد ال

  .اين اخلصم الرئيسي له يف شهر رجبالعسكرية وخروج السفي
ومنه ما  ٬،مر حمتوممن األ( :يقول Xمسعت أبا عبد اهللا  :قال ٬،عن معلى بن خنيس  •

  .)٢() من احملتوم خروج السفياين يف رجبو ٬،ليس مبحتوم
ألن وجود  ؛)شيعة آل حممد (لسفياين من املبشرات ألتباع اليماين علماً أن خروج ا

وألن السفياين يبدأ قتاله بالذين ينافسونه على  ؛)املهدي األول(السفياين مزامن لوجود اليماين 
نوا يف الظاهر يسمون ٬، وإن كام أعداء أهل البيت وغاصيب حقوقهموه) بين فالن(الدنيا 
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فمنهم من يبايعه ومنهم من يقاتله٬، ٬، عشر اايات الضالة االثنأصحاب الر٬، أي أنفسهم شيعة
٬، وشعرت ببأس السفياين جهات عديدة بعد أن أوجعها العذاب٬، تكون هناك وعند انشغاله م

 ٬، اليت طاملا ر¹فضت من قبل طالب الدنيا وعباد األصنام٬، بدأت تنظم إىل راية اليمايناللعني
  :  البشرى واضحة يف الرواية التاليةو٬، )العلماء غري العاملني(البشرية 
فأبشروا مث أبشروا بالذي تريدون ألستم ترون … (: يقول ٬،Xعن أيب جعفر الباقر   •

أنتم يف بيوتكم على الدنيا دونكم و ل بعضهم بعضاًأعداءكم يقتتلون يف معاصي اهللا ويقت
مات لكم مع أن هو من العالو وكفى بالسفياين نقمة لكم من عدوكم ٬،آمنون يف عزلة عنهم

 أو شهرين بعد خروجه مل يكن عليكم بأس حىت يقتل خلقاً الفاسق لو قد خرج ملكثتم شهراً
يتغيب  :قال؟ فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك  :فقال له بعض أصحابه ٬،دونكم كثرياً

أما النساء فليس عليهن بأس إن و ٬،شرهه إمنا هي على شيعتناالرجال منكم عنه فإن حنقه و
٬، من أراد منهم أن خيرج :فقال؟ ن منه يهربوفإىل أين خمرج الرجال و :قيل ٬،عاىلاهللا ت شاء

إمنا يقصد باملدينة وما تصنعون  :مث قال ٬،خيرج إىل املدينة أو إىل مكة أو إىل بعض البلدان
ال منا فتنته محل امرأة تسعة أشهر وإلكن عليكم مبكة فإ�ا جممعكم وجيش الفاسق إليها و

  .)١() إن شاء اهللاجيوزها 
  .يف أول دعوته وهنا يتضح يف األمر هجرة كهجرة رسول اهللا 

فقال له  ٬،ال خيرج إال يف رجبوالسفياين ال بد منه ( :أنه قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا   •
  .)٢() إذا كان ذلك فإلينا :قال ؟ إذا خرج فما حالنا ٬،يا أبا عبد اهللا :رجل

ر الستة األوىل من خروج يف بداية األشه) ة السفياينأي اهلجرة وعدم مواجه(وهذا األمر 
  .رم٬، مث القيام يف حمحمصور بني شهر رجب إىل ذي احلجة ٬، أيالسفياين
 . )٣() يقوم القائم يوم عاشوراء(: قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا   •
من أول خروجه يف رجب واين من احملتوم والسفي( :أنه قال Xعن أيب عبد اهللا   •

ملك الكور اخلمس ملك ستة أشهر يقاتل فيها فإذا  مخسة عشر شهراًخروجه إىل آخره 
  .)٤() ًمل يزد عليها يوماتسعة أشهر و
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ة اليماين أيضاً إىل بالد ٬، وهجرالستة هجرة أصحاب اليماين وخاصتهوتتضمن هذه األشهر 
ل ٬، مث أكد أهأول خروج اليماين يبدأ من املشرق٬، والذي طال ما ذكرت الروايات إن املشرق
٬، ج٬، وقد ذكرت الرواياتعلى الثل على بيعة صاحب رايات املشرق ولو حبواً البيت 
كونه عدواً ل) املهدي األول(٬، واملقصود هنا هو اليماين املهدي من السفياين يف أول األمراختفاء 

روجه بعد وخ ٬،يس عدواً ظاهراً للسفياين ليختفيفهو ل Xأما اإلمام املهدي  ٬،ظاهراً للسفياين
  .٬X، ومها من العالمات احلتمية اليت تسبقه ال السفياين واليماينقت

بس وهو من مث خيرج السفياين امللعون من الوادي اليا …( :Xعن علي بن احلسني   •
  .)١() ذلك سفياين اختفى املهدي مث خيرج بعد٬، فإذا ظهر الولد عتبة بن أيب سفيان

ياين جيشا٬ً، ليلقي ٬، يبعث السفقيامه األول أي الفترة اليت تسبقوبعد أن خيتفي املهدي 
    .٬، فيخسف اهللا مالقبض عليه

بني الركن واملقام كعدة أهل  يبايع لرجل( :قال رسول اهللا : قالت ٬،عن أم سلمة  •
حىت إذا كانوا ٬، تأتيه عصائب العراق وأبدال الشام٬، فيغزوهم جيش من أهل الشام٬، فبدر

فيهزمهم اهللا٬، فكان  ريش أخواله كلب فيلتقون٬، مث يغزوهم رجل من قبالبيداء خيسف ¹م
  .)٢() اخلائب من خاب من غنيمة كلب: يقال

   !حسين هذا أم حسيين ؟ !من هذا الذي يغزو٬، ومن هو الذي من قريش ؟
٬، مث ف ¹مخيس( :علماً أن الذي من قريش غري صاحب اخلسف وهو بعده لذا قال 

  .)٣() يغزوهم رجل من قريش
٬، تقلب وجوههما  رجالن من كلب امسهما وبر ووبرينجو منهم إالخيسف ¹م فال ي(  •

 .)٤() يف أقفيتهما
صليب من ذهب أمريها وخروج السفياين براية خضراء و... ( :Xأمري املؤمنني   •

قد اجتمع إليه رجال من  يف طلب رجل من آل حممد  ويبعث خيالً...رجل من كلب
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ْن     َوَلْو َتَرى ِإ( :توعدهم بالمسخ والخسف وقال وهو تأويل اآلية أنوصيته ألبن مسعود، بعد  ُذوا ِم ْوَت َوُأِخ ال َف ْذ َفِزُعوا َف
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  .   إذن فالتأويل واحد) زمن الظهور(واحد 
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 )١(إذا توسطوا الصفايح البيضاملستضعفني مبكة أمريهم رجل من غطفان حىت 
و/لَو+ ت/ر/ى إِذْ فَزِع>وا فَال فَو+ت/ ﴿ :فيومئذ تأويل هذه اآلية… خيسف ¹م )٢(بالبيداء 

   .)٣( )﴾و/أُخ0ذُوا م0ن+ م/كَانç قَرِيبٍ
: كون بني أهل املشرق واملغرب وقالذكر فتنة ت أن النيب  :Wعن حذيفة بن اليمان 

. وادي اليابس يف فوره ذلك٬، حىت يرتل دمشقالسفياين من ال فبينا هم كذلك خيرج عليهم(
زلوا بأرض بابل من مدينة ـ٬، حىت ينإىل املشرق٬، وآخر إىل املدينة فيبعث جيشني جيشاً

فيقتلون أكثر من ثالثة آالف ويغصبون أكثر من مئة امرأة ويقتلون ¹ا ) يعين بغداد(امللعونة 
مث . إىل الكوفة فيخربون ما حوهلا مث ينحدرون .العباس) فالن( مئة كبش من بين  ثالث

فتلحق ذلك اجليش٬، فيقتلو�م وال يفلت  فتخرج راية هدىخيرجون متوجهني إىل الشام 
فينتهبو�ا  وحيل اجليش الثاين باملدينة. ما يف أيديهم من السيب والغنائم ٬، ويستنقذونمنهم خمرب

ئيل ة حىت إذا كانوا بالبيداء بعث اهللا جربمث خيرجون متوجهني إىل مك. ثالثة أيام بلياليها
٬، وال يفلت منهم ضر¹ا برجله ضربة خيسف ¹م عندهافي. اذهب فأبدهم ٬،يا جربئيل :فيقول

  . )٤() إال رجالن من جهينة
 وأن رجالً… قد أخربين إن رسول اهللا  ٬،يا معاوية… ( :Xعن أمري املؤمنني   •

فيسرفون فيها يف القتل  ٬،ملدينة فيدخلو�اإىل ا عث جيشاًفيب ٬،…من ولدك مشوم ملعون
كما  وقسطاً عدالً ٬، الذي ميأل األرضوالفواحش٬، ويهرب منهم رجل من ولدي٬، زكي نقي

بين ٬، وهو من ولد اف امسه وابن كم هو يومئذ وعالمته٬، وإين ألعروجوراً ملئت ظلماً
ويقتل صاحب ذلك  .و الثائر بدم أبيه فيهرب إىل مكة٬، وهاحلسني الذي يقتله ابنك يزيد
٬، وإين ذلك اجليش إىل مكة عند أحجار الزيت٬، مث يسري برياً اجليش رجال من ولدي زكياً

ء واستوت ¹م األرض خسف ٬، فإذا دخلوا البيداسم أمريهم وأمسائهم ومسات خيوهلمألعلم ا
 .اهللا ¹م

                                                            
 ،قلت  يا سيدي: قال المفضل …Xعن اإلمام الصادق ) الذآوات البيض(وربما هي إشارة إلى : الصفايح البيض -١

دار ملكه الكوفة، ومجلس حكمه جامعها، وبيت ماله ومقسم (: Xفأين تكون دار المهدي، ومجتمع المؤمنين؟ قال 
  .)ن الغريينغنائم المسلمين مسجد السهلة، وموضع خلواته الذآوات البيض م

: وآأنها من اإلبادة بمعنى اإلهالك، فإنه يهلك فيه السفياني وجنده يخسف بهم األرض، وفيهم نزلت قوله تعالى: بيد -٢
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  .﴾كَانç قَرِيبٍأُخ0ذُوا م0ن+ م/و/لَو+ ت/ر/ى إِذْ فَزِع>وا فَال فَو+ت/ و/﴿ :8قال اهللا 
ى من ذلك اجليش أحد غري رجل واحد٬، يقلب اهللا وجهه من حتت أقدامهم فال يبق: قال

٬، واهللا إين معون من األرض قزعا كقزع اخلريفجي ويبعث اهللا للمهدي أقواماً. من قبل قفاه
 . )١() يدخل املهدي الكعبة ويبكى ويتضرع٬، فمساءهم واسم أمريهم ومناخ ركا¹مألعرف أ
٬، أي ما بني ة يكون قبل اخلسف جبيش السفياينذا احلديث يفيد أن قتل النفس الزكيوه

٬، يوم الذي يكون فيه القيام بالسيفاخلامس والعشرون من ذي احلجة وبني العاشر من حمرم ال
٬، أي يف فترة القيام حمرم أو إىل رمضان ١٠احلجة إىل  ذي ٢٥ورمبا يكون اخلسف مابني 

٬، وعندها كون فيها قتال السفياين واليماين٬، مث تكون الصيحة يف رمضانيشهر اليت أالثمانية 
ظام كنظام اخلرز يتبع بعضه ٬، وهي نفياين واكتملت العالمات احلتميةيكون قد انتهى حكم الس

  .بعضاً
مري بلى يا أ: ؟ قلنا بآخر ملك بين فالن أخربكمأال (: قال ٬،Xعن أمري املؤمنني   •

٬، يف بلد حرام٬، عن قوم من قريش والذي فلق حرام٬، يف يوم حرامقتل نفس : املؤمنني٬، قال
؟ بعده أو يءهل قبل هذا من ش: قلنا هلم ملك بعده غري مخسة عشر ليلة٬، احلبة وبرأ النسمة ما

  .)٢() وخترج الفتاة من خدرها تفزع اليقظان وتوقظ النائم ٬،صيحة يف شهر رمضان :فقال
٬، إذن فس الزكية اليت تقتل يف ذي احلجةالنفإذا كانت صيحة شهر رمضان بعد مقتل 

٬، ٬٢، ربيع ١حمرم٬، صفر٬، ربيع (ل النفس الزكية واألشهر هي من مقت أشهرفالصيحة بعد مثانية 
ين من والقيام الذي يبدأ مبحرم وسبق ذلك خروج السفيا) ٬، شعبان٬، رجب٬٢، مجادي ١مجادي

وهذا يوافق ) اًمخسة عشر شهر( ٬، فانقضاء فترة السفياين كلهارجب إىل ذي احلجة ستة اشهر
   .متاماً يف رمضان

٬، هي إن الصيحة ال تكون إال بعد قتل وقتال٬، أخرى تؤكد أن الصيحة بعد القيام وقرينة
  :كما يف الرواية التالية

ىت يلجأ الناس عند ذلك إىل يشمل الناس موت وقتل ح( :Xعن أيب عبد اهللا   •
 . )٣() فيم القتل والقتال ؟ صاحبكم فالن٬، فينادي مناد صادق من شدة القتال احلرم
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فرج  ٬، فيه لكما الصوت يأتيكم بغتة من قبل دمشقتوقعو( :قال ٬،Xعن أيب جعفر   •
  . )١() عظيم

والسفياين من  ٬،النداء من احملتوم( :أنه قال Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن عبد اهللا بن سنان  •
كف يطلع من السماء من و ٬،احملتوموقتل النفس الزكية من  ٬،واليماين من احملتوم ٬،احملتوم
خترج الفتاة من توقظ النائم وتفزع اليقظان و فزعة يف شهر رمضانو :قال ٬،احملتوم

  .)٢()خدرها
كأين به آيس ما كانوا قد نودوا نداء يسمعه من … ( :قال ٬،Xالرضا  اإلمامعن   •

بأيب  :فقلت ٬،فرينعلى الكا يكون رمحة على املؤمنني وعذاباً ٬،بالقرببالبعد كما يسمعه من 
 ٬،ا أال لعنة اهللا على الظاملنيأوهل ٬،ثالثة أصوات يف رجب :قال؟ ما ذلك النداء وأمي أنت و

مع قرن الشمس ينادي أال إن  بارزاً الثالث يرون يداًو ٬،أزفت اآلزفة يا معشر املؤمنني الثاينو
يشفي اهللا صدورهم ج وفعند ذلك يأيت املؤمنني الفر ٬،على هالك الظاملني اهللا قد بعث فالناً

  .)٣() يذهب غيظ قلو¹مو
وما  :قلت ٬،قبله اآلية يف رجب العام الذي فيه الصيحة( :أنه قال Xعن أيب عبد اهللا   •

  .)٤() يد بارزةوجه يطلع يف القمر و :قال؟ هي 
٬، فمنها تتحدث عن تلفة٬، والروايات خمتلفة املعاين فيهاأن النداء متعدد وله مصاديق خم علماً

  : ٬، كل منها يبني جانب من الصورةالصيحة أو النداء ولكن نفس
  : وهذا حيتاج إىل حبث مستقل

كضجة الناس خبرب  )عاملنا احلايل(٬، ومنها يف عامل امللك فمنها يف رجب٬، ومنها يف رمضان
٬، نها ما هو إعجازي مثل صيحة رمضان٬، وم)الرؤيا وغريها(منها يف امللكوت ٬، ووانتشاره بينهم

  …و… التمحيص والغربلة والبالء و بعد وهذا
حلق ٬، فكيف ميكن متيز راية ااحلق يف علي وشيعته: ن النداء كما يف الرواية التاليةأما إذا كا

بل النداء أن ٬، وكلنا نعلم حىت قمن الرايات الشيعية املختلفة٬، فكل منهم يقول أنا صاحب احلق
  احلق يف علي وشيعته٬، ولكن من هم شيعته فعالً ؟؟

                                                            
 .٢٩٨ص ٥٢ج :يالعالمة المجلس -بحار األنوار -١
  .٢٥٢ص :الغيبة للنعماني -٢
  .١٨١ص :الغيبة للنعماني -٣
  .٢٥٢ص :الغيبة للنعماني -٤
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٬، فلماذا مل يتوحدوا العراق وفيه الشيعة غالبية عظمى عارك يف العراق واالختالف يفوامل
ا يقولون له ٬، وملاذكانت الصيحة واضحة الداللة عليه٬، وقبل القتال على إمامهم ويبايعوه إذا

  … و… ارجع يا ابن فاطمة و
أي كناية عن ) ...احلق يف علي وشيعته(٬، فرواية ا إذا كان النداء باسم صاحب احلقأم

املتبوع من قبل  هي كناية عن جهة الباطل احلق يف السفياين وشيعتهصاحب احلق كما أن عبارة 
٬، وال يتصور أحد أن الناس بكافة أصنافهم ومذاهبهم يتبعون الباطل أو يتركون الضالني املضلني
٬، ل بيتهل اهللا وأه٬، وخاصة بعد التحذير من رسونداء كما يف الرواية نصاً حرفياًاحلق إذا كان ال

  .ك للتمحيص وبالبالء احلصة األكربولكن هنا
  .)١(﴾و/لَو+ ج/ع/لْن/اه> م/لَكاً لَج/ع/لْن/اه> ر/ج>الً و/لَلَب/س+ن/ا ع/لَي+هِم+ م/ا ي/لْبِس>ونَ﴿ :قال تعاىل

٬، أو هلا وجه تأويل غلب الروايات تتحدث عن جممل النداء وليس نصهأوهذا يعين إن 
٬، علماً أن هناك حبث ألحد جوانب إىل حبث مفصلأن األمر حيتاج  لذا قلت …أو… أو

٬، فيمكن )األلباب فصل اخلطاب يف حجية رؤيا أُويل(محد حطاب يف كتابه أالصيحة لألستاذ 
  .للقارئ مراجعة ذلك

  :أما الرواية كالتايل
٬، قتل النفس الزكية من احملتوم ...(: قال ٬،Xعن أيب جعفر  ٬،عن الفضل بن شاذان  •

ينادي مناد من  :النداء ؟ قال) ذلك(كيف يكون : فقلت له .من احملتوم Xروج القائم وخ
: يف آخر النهار )لعنه اهللا(ي إبليس أال إن احلق يف علي وشيعته٬، مث يناد: السماء أول النهار

  .)٢() ٬، فريتاب عند ذلك املبطلونوشيعته أال إن احلق يف السفياين
علي (٬، فيمكننا أن نعرف ما املقصود من بأضدادهاإن األشياء تعرف : وكما يقولون

فالضد ) إن احلق يف السفياين وشيعته( )لعنه اهللا(يف الصيحة من مالحظة نداء إبليس ) وشيعته
 ٬، ضدوالذي ميثل جهة احلق) راية اهلدىصاحب (الوحيد الرئيسي للسفياين هو اليماين املوعود 

ن احلق يف علي وشيعته٬، أي يف املقصود من ا أن٬، فيتضح جهة الباطل وهو السفياين وشيعته
٬، فافهم وال لرسول اهللا  Xكما كان علي  ٬X، واليماين لإلمام املهدي اليماين وشيعته

  . تكن من املعاندين

                                                            
  .٩ :األنعام -١
 .٨١١ح ٢٧٧ص ٣ج :الشيخ الكوراني – Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٢
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 :Xقال يل أبو عبد اهللا  :يعفور قال حدثين ابن أيب :الق ٬،عن احلسني بن املختار  •
جيش عباس وخروج السفياين وقتل النفس والفالين اسم رجل من بين الأمسك بيدك هالك (

به يعرف صاحب هذا و ٬،نعم :فقال؟ وما الصوت أهو املنادي  :قلت ٬،الصوتاخلسف و
  .)١() الفرج كله هالك الفالين من بين العباس :مث قال ٬،األمر

٬، فإذا رمبا يقول قائل للتقية ٬،يقول الفالين Xهل سأل أحد نفسه ملاذا اإلمام : أقول
العباس لبين  ٬X، فممن التقية إذا أشار اإلمام فلماذا بعدها يقول من بين العباس كانت التقية
حنانيا (اس يف زمن الظهور سم كبري أصنام بين العبهو وزن ال: ولكن الفالين! صراحة ؟

٬، وكان القوم لعنهم اهللا ة الذي كان يشتد وطيس احلرب عنده٬، وهو مبثابة مجل عائش)العصر
يف الدفاع عنه بال شعور٬، ولكن عندما ع¹قïر٬، انتهت الفتنة وفزع النيام٬، رى جهدهم يبذلون قصا

علي (٬، مث إن أهل الفنت البد هلم من مطالبة والفالين وجوده فتنة وهالكه فتنة ٬،وانتهت املعركة
X أيضاً) يف زمن الظهور(عثمان بدم  )٢()يف زمن الظهور.  

ن أوهلم إو أال ...(: X نه قالإ وهو يعد أصحاب القائم وقد روي عن أمري املؤمنني  •
طليق ومن قاشان بصرة فعلي حمارب وفأما الذين من ال ٬،من البصرة وآخرهم من اإلبدال

  .)٣() ... وعبيدعبد اهللا
هي  ٬، فصيحة الشيطان اليائسةتذكر الصيحة تشري إىل هذا األمر ن الروايات اليتإو

ن عثمان أو إ مسبقاً ٬، وقلتالبيت ٬، واملرض هو عداوة أهل ألصحابه الذين يف قلوم مرض
  .٬، كما يف الروايةعلي هو كناية٬، وليس اسم صريح

اهللا إن ذلك يف كتاب و :يقول Xأشهد أين قد مسعت أيب ( :Xعن أيب عبد اهللا   •
إِنْ ن/ش/أْ ن>ن/زِّلْ ع/لَي+هِم+ م0ن/ السَّماِء آي/ةً فَظَلNت+ أَع+ناقُه>م+ لَها ﴿ :لبني حيث يقول 8اهللا 
ذلت رقبته هلا فيؤمن أهل األرض قى يف األرض يومئذ أحد إال خضع وفال يب ٬،)٤(﴾ض0ع0ني/خا

فإذا  :قال ٬،شيعتهو Xإذا مسعوا الصوت من السماء أال إن احلق يف علي بن أيب طالب 
أال إن احلق يف  كان من الغد صعد إبليس يف اهلواء حىت يتوارى عن أهل األرض مث ينادي

                                                            
  .٢٥٨ص :الغيبة للنعماني -١
دي األول -٢ دي : واقصد المه ام المه اني ووصي اإلم ه يم ا Xآون ا آ ب آم ي طال ن أب ي اب اني ووصي  Xن عل يم

  .، والوصي هو محط االبتالء دائمًا، فهل من متعظرسول اهللا 
  .٣٣١ص :الشيخ أبو الحسن المرندي -مجمع النورين -٣
 .٤: الشعراء -٤
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بالقول فيثبت اهللا الذين آمنوا  :قال ٬،ه فإنه قتل مظلوما فاطلبوا بدمهشيعتعثمان بن عفان و
 اهللاتاب يومئذ الذين يف قلو¹م مرض واملرض ويرالثابت على احلق وهو النداء األول و

يتناولونا فيقولون إن املنادي األول سحر من سحر أهل هذا عداوتنا فعند ذلك يتربءون منا و
 .البيت

ـوا و/   و/﴿ :8قول اهللا  X مث تال أبو عبد اهللا ـةً ي>ع+رِض> ـر/و+ا آي/ ـح+ر}   إِنْ ي/ ـوا س0 ي/قُولُ
 .)٢( ))١(﴾م>س+ت/م0ر�
  

* * *  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٢: القمر -١
 .٢٦١ص :الغيبة للنعماني -٢



א א א
  .رمبا املراد منها النجف لت مسبقا٬ً، واليت قبإرسال املهدي رسوله إىل أهل مكةتبدأ 

٬، ي الصدفة اليت أخرجت تلك اجلوهرةكعبة وهفكانت القبلة اليت ولد ا حجة اهللا هي ال
يف النجف وهي ذي طوى  Xوالصدفة اليوم مرقده  Xواجلوهرة علي ابن أيب طالب 

  .والذكوات البيض
أيها الناس هذا طلبتكم قد جاءكم : فيقوم رجل منه فينادي… ( :Xوعن الصادق   •

أيها : م هو بنفسه فيقولفيقو: فيقومون٬، قال: وكم إىل ما دعاكم إليه رسول اهللا٬، قاليدع
أنا فالن بن فالن أنا ابن نيب اهللا أدعوكم إىل ما دعاكم إليه نيب اهللا فيقومون إليه  ٬،الناس

 ليقتلوه فيقوم ثالمثائة أو ينيف على الثالمثائة فيمنعونه مخسون من أهل الكوفة وسائرهم من
  . )١() ٬، اجتمعوا على غري ميعادأفناء الناس ال يعرف بعضهم بعضاً

ولكين مرسل إن أهل مكة ال يريدونين  ٬،يا قوم( :القائم ألصحابه يقول Xعنه  وفيه  •
امض : من أصحابه فيقول له فيدعو رجالً ٬،إليهم الحتج عليهم مبا ينبغي ملثلي أن حيتج عليهم

إنا أهل بيت النبوة : وهو يقول لكم أنا رسول فالن إليكميا أهل مكة : إىل أهل مكة فقل
 وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وساللة النبيني لة واخلالفة وحنن ذرية حممد ومعدن الرسا

٬، فإذا تكلم ومنا هذا وحنن نستنصركم فانصرونا٬، ابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إىل يوقهرنا
فإذا بلغ ذلك ٬، الركن واملقام وهي النفس الزكية هذا الفىت ¹ذا الكالم أتوا إليه فذحبوه بني

فيهبط ٬، فال يدعونه حىت خيرج ال يريدوننا أال أخربتكم أن أهل مكة: هاإلمام قال ألصحاب
 ٬،عدة أهل بدر حىت يأيت املسجد احلرام يف ثالمثائة وثالثة عشر رجالً )٢(عن عقبة طوى

أربع ركعات ويسند ظهره إىل احلجر األسود مث حيمد اهللا  )٣(فيصلي فيه عند مقام إبراهيم 
لي عليه ويتكلم بكالم مل يتكلم به أحد من الناس فيكون ويص ويثين عليه ويذكر النيب 

أول من يضرب على يديه ويبايعه جربئيل وميكائيل ويقوم معهما رسول اهللا وأمري املؤمنني 
اعمل مبا فيه ويبايعه : لعرب شديد٬، خبامت رطب فيقولونهو على ا جديداً فيدفعان إليه كتاباً

وما احللقة ؟ : قلتلقة٬، من مكة حىت يكون يف مثله احلالثالمثائة وقليل من أهل مكة مث خيرج 

                                                            
 .٣٠٦ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
  .وربما المقصود بها النجف : ي طوىذ -٢
  .موجود في النجف أيضًا، في مسجد السهلة بالتحديد Xمقام إبراهيم  -٣
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مث يهز الراية اجللية وينشرها  ٬،٬، جربئيل عن ميينه وميكائيل عن مشالهعشرة آالف رجل :قال
وهي راية رسول اهللا السحابة ودرع رسول اهللا السابغة ويتقلد بسيف رسول اهللا ذي 

  .)١()الفقار
  .و املوىل الذي يأخذ البيعةول هيطلب منهم البيعة كون املهدي األ

إنه يبايع بني الركن (: وذكر املهدي فقال مسعت رسول اهللا : قال ٬،عن حذيفة  •
  .)٢() ٬، فهذه أمساؤه ثالثتهاواملقام٬، امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي

  .Xابن اإلمام املهدي ) اليماين(وهو املهدي األول 
األمر وبعد أن قرء كتابان يف البصرة ويكون اجتماع الناس إليه بعد أن خذلوه يف بادئ 

 ٬، كون أعمال السفيانية يف نفس االجتاه٬، ومها من عوامل اهلجرة)٣( ة بالرباءة من عليوالكوف
 فياين عدة أشخاص وليس شخصاًأن الس ن اختلفت شخصيا¾م٬، علماًإيكمل بعضهم البعض و

عاً واألكثر والءاً للحاكم ثر تشي٬، وكتاب الرباءة يقرأ وينشر بشكل علين يف املناطق األكواحداً
  .٬، فافهم جزاك اهللا خرياًآنذاك٬، ويف املناطق اجلنوبية بالذات

حىت يقرأ كتابان كتاب  Xوال خيرج القائم  …( :قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا 
 .)٤() ٬X، وكتاب بالكوفة بالرباءة من علي بالبصرة
٬، أي جيتمع إليه الناس )يذي تكون الصيحة بامسه وهو الوصوعلي كناية عن الشخص ال(

ارجع يا (٬، وهي مبثابة رسالة له ق اجلنوبية منهوباخلصوص املناط )٥(بعد أن يهدر دمه يف العراق 
هاجر على سنة موسى خائفاً يترقب٬، من علماء آخر الزمان٬، وبعد عناء  وبعد أن) ابن فاطمة

  … و… و
وهو شاب من ذرية  ٬،بيته ي احلجة فيبعث رسوله من أهلتكون عودته تقريباً يف شهر ذ

ك بناءاً ٬، ويكون ذل)٦(٬، يقتله بين فالن بن احلسن اإلمام املهدي كما نصت الروايات امسه حممد
   .على فتوى علماء الضاللة

                                                            
  .٢٥٦ص ٢ج :الشيخ علي اليزدي الحائري - إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -١
  .٤٥٤ص :الشيخ الطوسي -الغيبة -٢
  .الوصي في زمن الظهور -٣
  .٩٤٠ح ٣٨٦ص  ٣ج :الشيخ الكوراني -  Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٤
وذلك عن طريق مكتبه في النجف، وهو بمثابة أفتاء لقتل النفس الزآية  وهذا ما قام به مرجع يمسمى بالحائري، -٥

  .وسأورد صورة لنص فتوى مكتبه في آخر الكتاب إن شاء اهللا. أيضًا
  .)الذي وصفتهم بعض الروايات انهم أيضًا جيش السفياني( -٦
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راهيم اجلريري عن سفيان بن إب ٬،زدي٬، عن إمساعيل بن أبان األعن حممد بن خلف احلماد
يقتل بال جرم وال  ل حممد امسه حممد بن احلسنالنفس الزكية غالم من آ(: أنه مسع أباه يقول
٬، فعند ذلك يبعث اهللا قائم يبق هلم يف السماء عاذر٬، وال يف األرض ناصرمل  ذنب٬، فإذا قتلوه

هلم أدق يف أعني الناس من الكحل٬، فإذا خرجوا بكى هلم الناس٬، ال يرون  آل حممد يف عصبة
مغار¹ا٬، أال وهم املؤمنون حقا أال إن خري ٬، يفتح اهللا هلم مشارق األرض وإال أ�م خيتطفون
  . )١() لزماناجلهاد يف آخر ا

٬، واخلرساين هو أحد  من املغرب واخلرساين من املشرقفإذا قتلوه سلط اهللا عليهم السفياين
ذالنه لليماين طيلة من تأخره وخ ٬، وهو الذي يلتحق تائباًدة جيش اليماين الذين يلتحقون بهقا

كما ٬، ليماين ومنهجه واالنصياع ألوامرهترب مياين أيضاً بعد انضمامه إىل لواء ا٬، ويعفترة التمهيد
  .رسول اهللا ٬، بعد انتهاجهم منهج أبو سفيان مع يعترب علماء الضاللة سفيانية

وتقبل رايات من شرقي األرض غري … ( :يف خرب طويل قال Xعن أمري املؤمنني   •
٬، يسوقها يف رأس القنا خبامت السيد األكربتوم ٬، خممعلمة٬، ليست بقطن وال كتان وال حرير

تظهر باملشرق وتوجد رحيها باملغرب كاملسك األزفر يسري الرعب  رجل من آل حممد 
٬، فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل لوا الكوفة طالبني بدماء آبائهمأمامها بشهر حىت يرت

ذا ٬، إد أصالب نواطي وأقداحشعث غرب جر ٬،راساين تستبقان كأ�ما فرسي رهاناليماين واخل
٬، ال خري يف جملسنا بعد يومنا هذا٬، اللهم فإنا التائبون :نظرت أخذهم برجله باطنه فيقول

إن اهللا حيب التوابني وحيب ﴿ :وهم األبدال الذين وصفهم اهللا يف كتابه العزيز
  .)٣())٢(﴾املتطهرين

بل واخلرساين ين من قويكون إقبال خيل اليماين الذين مل يكونوا حتت طاعة اخلرسا
٬، ويف نفس الوقت السفياين متوجهاً إليها إليهالنصرة اليماين الذي سبقهم  ٬،متوجهني إىل الكوفة

   .أيضاً
قال ٬، أي هم اإلبدال الذين ذكرهم اهللا يف كتابه: وهم األبدال: يف الرواية Xأما قوله 

   .)٤(﴾ثُمَّ ال ي/كُون>وا أَم+ثَالَكُم+ و/إِنْ ت/ت/و/لNو+ا ي/س+ت/ب+د0لْ قَو+ماً غَي+ر/كُم+﴿ :تعاىل
                                                            

  .٢١٧ص  ٥٢ج :بحار األنوار -١
 .٢٢٢: رةالبق -٢
  .١٠٣ص ٢ج :إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -٣
  .٣٨: محمد -٤
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مَّ ال ي/كُون>وا و/إِنْ ت/ت/و/لNو+ا ي/س+ت/ب+د0لْ قَو+ماً غَي+ر/كُم+ ثُ﴿ أÄا ملا نزلت( :روي عن النيب   •
  .)٢() هم قوم هذا يعين عجم الفرس :ضرب بيده على ظهر سلمان٬، فقال )١(﴾أَم+ثَالَكُم+
  . )٣() يماين والسفياين كفرسي رهانال( :أنه قال Xعن أيب عبد اهللا   •
خروج السفياين واخلراساين واليماين يف يوم واحد ليس فيهم (: Xعن الصادق   •

 .)٤() ألنه يدعو إىل احلق ؛أهدى من اليماين
   .﴾إِنN ف0ي ذَل0ك/ لَآياتç ل0لْم>ت/و/سِّم0ني/﴿
وا واختلفوا ٬، فإذا ملكالبد أن ميلك بنو العباس(: قال ٬،Xعن أيب جعفر الباقر   •

ب يستبقان ٬، وهذا من املغرراساين والسفياين هذا من املشرقوتشتت أمرهم خرج عليهم اخل
٬، أما هنا حىت يكون هالكهم على أيديهما٬، هذا من ههنا وهذا من هإىل الكوفة كفرسي رهان
 .)٥() أبداً إ�ما ال يبقون منهم أحداً

ية توسم آ٬، تشري إىل ىل ظهورها من املشرقاليت تشري إ إن جمرد النظر يف روايات راية احلق
٬، كما أن يف ظهور السفياين من املغرب وكون إقباله وإشراق دولة العدل اإلهليإلشراق احلق و

  .السفياين عني الباطل إشارة إيل غروب دولة الظاملني وإدبارها وانقضاءها
٬، هو الذي يقود شرقوقائد رايات امل Xابن اإلمام املهدي ) مياين اإلمام(واملهدي األول 
لذلك وردت روايات تنص على رجل من  ٬،مع السفياين بعد أن يأخذ البيعة املعارك اليت تكون

أي الثمانية اشهر املتبقية من اخلمسة عشر (يقاتل السفياين طيلة فترة حكمه  أهل بيته 
اس تدخل لنوبدأت اللقائم استتب  وبعد ذلك يكون األمر قدوهي من حمرم إىل رمضان٬، ) شهراً

   .٬، مث بقاع األرض األخرىندها يتوجه إىل حترير بيت املقدس٬، وعيف بيعة القائم بال قتال
خيسف به  إذا بعث السفياين إىل املهدي جيشاً( :يقول ٬،Xعلي ابن أيب طالب  عن  •

بالبيداء وبلغ ذلك أهل الشام قالوا خلليفتهم قد خرج املهدي فبايعه وأدخل يف طاعته وإال 
فريسل إليه بالبيعة ويسري املهدي حىت يرتل بيت املقدس وتقبل إليه اخلزائن وتدخل  ٬،قتلناك

العرب والعجم وأهل احلرب والروم وغريهم يف طاعته من غري قتال حىت يبين املساجد 

                                                            
  .٣٨: محمد -١
 .٤٣١ص ٥ج :الطبري –جامع البيان  -٢
 .٣١٧ص  :الغيبة للنعماني -٣
  .٢٥٠ص :النباطي العاملي ٢الصراط المستقيم ج -٤
  .٢٥٩ص :آتاب الغيبة للنعماني -٥
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وخيرج قبله رجل من أهل بيته بأهل الشرق وحيمل السيف على  ٬،بالقسطنطينية وما دو�ا
  .)١() …وميثل ويتوجه إىل بيت املقدسعاتقه مثانية أشهر يقتل 

إال  ٬،٬X، من أهل بيت اإلمام املهدي شهرأالذي يقاتل السفياين مثانية وال يقال يف الرجل 
فالبد أن يكون  سكري من ذريته اإلمام املهدي فقطواإلمام احلسن الع ن ذريته حصراًإذا كان م

   .Xهدي األول والقائم بأمر أبيه وهو امل Xالرجل من أهل بيته هو من ذرية اإلمام املهدي 
: قلت ٬،حىت يكون تكملة احللقة Xال خيرج القائم ( :قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا   •
٬، ...غضبان أسفا لغضب اهللا موتوراً إنه خيرج ٬،يا أبا حممد: مث قال… احللقة) تكملة( وكم

قطع أيديهم ٬، فأول ما يبدأ ببين شيبة فيعلى عاتقه مثانية أشهر يقتل هرجاًجيرد السيف 
 ٬، فال يأخذ منها إالمث يتناول قريشا هؤالء سراق اهللا٬، :ويعلقها يف الكعبة وينادي مناديه

  .)٢() …السيف٬، وال يعطيها إال السيف
ستة وقد نصت بعض الروايات على أن فترة معارك السفياين وحكمة مخسة عشر شهر 

قل فترة أوتسعة أو  ٬،)اليماين(ي األول املهد ٬، منها اليت خيتفي اشهر قبل استتباب األمر إليهأ
٬، الذي يقتل شهر يكون شهر ذو احلجةأإىل ستة  ٬، ولو حسبنا الفترة من رجبحكمه وسيطرته

مث اخلسف جبيش  ٬،القيام خبمسة عشر يوماً تقريباً فيه النفس الزكية والذي يكون قتله قبل
شهر أيحمل السيف على عاتقه مثانية ٬، مث يف العاشر من حمرم احلرام يكون قيام القائم فالسفياين

وعندها يكون اليماين قد  ٬،وهي من احملرم إىل شهر رمضان وهنا قد انتهت فترة السفياين وقتل
سيطر على احلجاز والعراق وبالد فارس والبد أن تكون هناك اضطرابات من الذين خيالفون 

على األقل غري غلبهم أولكنهم  ٬،حىت وان كان املهدي قد سيطر عليهم مذهب أهل البيت 
٬، وبعد مقتل السفياين تكون الصيحة يف شهر رمضان لتكون احلجة البالغة هللا مطمئن بأنه املهدي

٬، وهنا تبني هدي جيمع أمره لتحرير بيت املقدسعلى مجيع املذاهب والديانات ويكون وقتها امل
  .اخلمسة احلتمية نظام كنظام اخلرزلنا أن العالمات 

٬، )السفياين(٬، وعدوه أي )اليماين(ممثل اإلمام أي : هور تتكون منفحركة الظ ٬،إذن
٬، وتأييد )باخلسف(انتقام اهللا له من عدوه و) قتل شخص من ذريته النفس الزكية(ومظلوميته أي 

  .)فهذا أول الظهور وآخره) (بالصيحة(اهللا له 

                                                            
 .٦٦ص :لحسنيالسيد بن طاووس ا -المالحم والفتن  -١
  .٣٠٨ – ٣٠٧ص :، غيبة النعماني٩٤٠ح ٣٨٦ص ٣ج :الشيخ الكوراني - Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -٢



א

ذلك إال  إلنكار لوال سبير إننا يف زمن الظهو ٬،من خالل الروايات والواقع الذي نعيشه
٬، فأولئك ال يقرون بظهوره حىت أعداء اإلمام املهدي أÄمخلبيثة من قبل الذين تيقنت أرواحهم ا

  .نة ويطهر األرض منهم ومن أمثاهلمالعف رؤوسهميقطع 
خرب عن ذلك أوكون زمن الظهور املقدس حياط بطوفان من الفنت لكثرة الباطل كما 

ا أن متسكتم ما لن م) القرآن والعترة(األمان من الضالل فقال الثقلني ودل على  رسول اهللا 
٬، فنت كقطع الليل املظلم حيتار األمان من الضالل لشدة تلك الفنت٬، وكان يؤكد على تضلوا أبداً

عن املخرج من تلك الفنت٬،  ٬، وقد سئل رسول اهللا احلليم الذي يشق الشعرة بشعرتني فيها
فَإِنَّه> ش/اف0ع}  ٬،الْت/ب/س/ت+ ع/لَي+كُم> الْف0ت/ن> كَق0طَعِ اللNي+لِ الْم>ظْل0مِ فَع/لَي+كُم+ بِالْقُر+آن0فَإِذَا … ( :فقال 

 ٬،س/اقَه> إِلَى النَّارِ م/ن+ ج/ع/لَه> خ/لْفَه>ه> قَاد/ه> إِلَى الْج/نَّة0 و/م/ن+ ج/ع/لَه> أَم/ام/و/ ٬،م>ش/فNع} و/م/اح0لٌ م>ص/دَّق}
لْفَص+لُ لَي+س/ ه>و/ او/ ٬،و/ه>و/ ك0ت/اب} ف0يه0 ت/فْص0يلٌ و/ب/ي/انٌ و/ت/ح+ص0يلٌ ٬،ي/د>ل~ ع/لَى خ/ي+رِ س/بِيلٍ ه>و/ الدَّل0يلُو/

لَه> ن>ج>وم}  ٬،ه> ع/م0يق}ب/اط0ن>ظَاه0ر>ه> أَنِيق} و/ ٬،ه> ع0لْم}ب/اط0ن>فَظَاه0ر>ه> ح>كْم} و/ ٬،ه> ظَه+ر} و/ب/طْن}لَبِالْه/ز+لِ و/
ف0يه0 م/ص/ابِيح> الْه>د/ى و/م/ن/ار> الْح0كْم/ة0  ٬،ه>لَا ت>ب+لَى غَر/ائ0ب>لَا ت>ح+ص/ى ع/ج/ائ0ب>ه> و/ ٬،وم}ج>ع/لَى ن>ج>وم0ه0 ن>و/
ن/ظَر/ه> ي/ن+ج> م0ن+ ع/طَبٍ  لْي>ب+ل0غِ الصِّفَةَفَلْي/ج+لُ ج/الٍ ب/ص/ر/ه> و/ ل0م/ن+ ع/ر/ف/ الصِّفَةَ ٬،د/ل0يلٌ ع/لَى الْم/ع+رِفَة0و/
فَإِنN التَّفَك~ر/ ح/ي/اةُ قَلْبِ الْب/ص0ريِ كَم/ا ي/م+ش0ي الْم>س+ت/نِري> ف0ي الظ~لُم/ات0 بِالنُّورِ  ٬،ن/ش/بٍ ي/ت/خ/لNص+ م0ن+و/

  .)١() ق0لNة0 التَّر/بُّصِبِح>س+نِ التَّخ/ل~صِ و/ فَع/لَي+كُم+
و/ت0ب+ي/انٌ م0ن/  ٬،الضَّلَالِ الْقُر+آنُ ه>د÷ى م0ن/( :َقَالَ رàس¹ولُ اللñهX:  ïأَب¹و عàبûدï اللñهï  قَالَ  •
 ٬،و/ع0ص+م/ةٌ م0ن/ الْه/لَكَة0 ٬،و/ض0ي/اٌء م0ن/ الْأَح+د/اث0 ٬،و/ن>ور} م0ن/ الظ~لْم/ة0 ٬،و/اس+ت0قَالَةٌ م0ن/ الْع/ثْر/ة0 ٬،الْع/م/ى

م/ا و/ف0يه0 كَم/الُ د0ينِكُم+ و/ ٬،ة0و/ب/لَاغٌ م0ن/ الدُّن+ي/ا إِلَى الْآخ0ر/ ٬،و/ب/ي/انٌ م0ن/ الْف0ت/نِ ٬،و/ر>ش+د} م0ن/ الْغ/و/اي/ة0
  .)٢() ع/د/لَ أَح/د} ع/نِ الْقُر+آن0 إِلNا إِلَى النَّارِ

األمم السابقة افترقت إىل عدة فرق وكانت  أنومن الثقلني وجدت روايات تدل على 
ستفترق إىل ثالث  كلها يف النار إال واحدة وهي الفرقة اليت اتبعت الوصي وأمة حممد 

٬، ويف زمن ة وهي اليت تتبع الوصي يف كل زمنكلها يف النار إال واحدة هي يف اجلنوسبعون فرقة 

                                                            
  .٥٩٩ص ٢ج :الكافي -١
  .٨ص ١ج :، تفسير البرهان٦٠١ص ٢ج :الكافي -٢
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ع الوصي وا تتمة الظهور توجد اثنتا عشرة راية مشتبهة كلها يف النار إال واحدة وهي اليت تتب
  . الثالث وسبعون

وا اليت أشار ٬، أي راية آل حممد كانت أهدى الرايات راية اليماين ومن خالل الرواية
  .فتبني كل ما سواها باطل إليها 

٬، لذلك حبثت يف الروايات اليت تذكر خترج ومصدرها قيادات دينية ن الرايات املشتبهةاومبا 
العلماء يف آخر الزمان فوجد¾ا ال تذكر العلماء بشيء مما يطيب له خاطرهم فكانت الروايات 

 أجد أي رواية تشري إىل موقف ومل ٬،مواقف العلماء سلبية يف زمن الظهور املقدس أنتذكر 
٬، وذلك مما أغناين عن البحث الدقيق عن قبل العلماءمن  Xمشرف مع اإلمام املهدي 

  .احب راية اهلدى بني صفوف العلماءشخصية اليماين أو ص
مث بعد البحث يف الروايات للتعرف على شخصيته والتبني من صفاته وعالماته والدالئل 

٬، عندها ميكننا صر األمر قدر املستطاع٬، وبعد أن نعرف هذه الصفاتما يكفي حلاليت تدل عليه 
٬، فان انطبق عليه كالم أهل البيت د أصحاب الرايات املوجودة حالياًأن نعرض العلماء واقص

واعلم أخي  فهو ذا وإال نبحث عن غريه حىت نرى على من تنطبق روايات أهل البيت  
من العمى  هذه الروايات سفهاً وإمنا ذكرت دليالًمل يذكروا كل القارئ إن أهل البيت 

 إىل اهلدى ليستفاد منها شيعتهم وحمبيهم وكل طاهر مقر بكالم األئمة الطاهرين  وطريقاً
٬، وهدفنا يف البحث معرفة ياء واملرسلني واألئمة واملهدينيويكفر ا كل لعني على لسان األنب

وجممل ما توصلت إليه من البحث واهم ٬،  صاحب راية احلق املوصوف بروايات أهل البيت
  :الصفات هو

   :ن اليماين من ذرية احلسنيإ  ١
ن آلل حممد وعلي راية إف وإياك وشذاذ من آل حممد  (... :Xعن اإلمام الباقر 

من ولد احلسني٬، معه  حىت ترى رجالً أبداً ولغريهم رايات فالزم األرض وال تتبع منهم رجالً
ن احلسني مث صار عند حممد ن عهد نيب اهللا صار عند علي بإغسالحه٬، فعهد نيب اهللا ورايته و

٬، وإياك ومن ذكرت لك٬، فإذا خرج رجل فالزم هؤالء أبداً. بن علي٬، ويفعل اهللا ما يشاء
. )١() ...إىل املدينة عامداً ٬، ومعه راية رسول اهللا هم معه ثالث مائة وبضعة عشر رجالًمن

  :هد والراية والسالحمواريث٬، الع ويف الرواية ثالث
                                                            

  .٢٢٣ص  ٥٢ج :بحار األنوار -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................  ١٥٦ 

وهو ابن ) محدأ(فهي الوصية اليت جاء اسم ابن املهدي : فأما عهد رسول اهللا      أ
  .صاحب الوصيات

٬، )صاحب العهد(بيعة ملن نصبه اهللا ٬، أي الفهي البيعة هللا: وأما راية رسول اهللا     ب
 عمر وأبو وهو عكس مفهوم الدميقراطية واالنتخابات وإقرار تنصيب الناس وكما اقره سالفاً

يع علماء الشيعة قره مؤخراً مجأن األمر شورى٬، إ٬، وقالوا بكر واتبعتهم األمة يوم السقيفة
  .واتبعتهم األمة

٬، فالذي حيمل سالح فهو القرآن٬، أي العلم به ومعرفته :وأما سالح رسول اهللا     ت
 من العقل وأسألكم باهللا هل. منسوخهرسول اهللا البد أن يعرف حمكمة من متشاه وناسخه من 

يؤذي نفسه ويؤذي غريه٬، ! ؟ وإذا فعل ماذا تكون العاقبة ٬،بالسالح) اجلاهل(أن يعبث الطفل 
ما يف القرآن إال أهل فال حيمل ويعرف . آمن نفسه وآمن غريه من اهللكة ٬،وإذا محله من هو أهله

 .بيت النبوة
 .نه شاباً ومل يقل شيخاًأورد يف الروايات   ٢
 ٬، وهو خليفته من بعدههو من ذريته٬، أي ولده Xام املهدي إن أول املؤمنني باإلم  ٣

كما نصت وصية رسول  Xثىن عشر من بعد اإلمام املهدي محد وهو أول املهديني االأوامسه 
 .)١( اهللا 
٬، رواية مسي علي حمارب٬، ويف محدأمن البصرة٬، وامسه  Xأول أنصار اإلمام املهدي   ٤

 رسول اهللا ا أن علي ابن أيب طالب وصي فأما علي فكونه الوصي يف زمن الظهور كم
العقائدية  ٬X، وحمارب أي مقاتل لكونه يقود معارك جيش اإلمام فسمي علي للمشاة

 .والعسكرية
  .اإلمام ال يعلم مبكانه إال املوىل الذي يلي أمره أي خليفته  ٥
ذرية أي من (شهر ويقاتل السفياين من أهل بيته أالذي حيمل السيف على عاتقة مثانية   ٦

 .وذلك هو اليماين نفسه) اإلمام
اليماين حجة منصوص له بالبيعة معصوم وامللتوي علية من أهل النار وكل الروايات اليت   ٧

ال يطلبون البيعة لشخصني يف  ألن أهل البيت  ؛أشارت إىل البيعة تشري إىل شخص واحد

                                                            
، مختصر ٢٤١ص ٢ج :لمرام، غاية ا١٥٠ص: ، والغيبة للطوسي٢٦٠ص ٣٦، ج١٤٨ص ٥٣ج :بحار األنوار -١
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   .آن واحد
وهو شعارهم وكونه خليفة  مذكور يف رواية كنوز الطلقانهو محد كما أاليماين امسه   ٨

 .املهدي هو صاحب رايات املشرق
 :من صفاته واليت ذكرت بالروايات  ٩

 Xاملهدي أو صاحب األمر أو القائم واليت ال ميكن أن تنطبق على اإلمام املهدي 
 Xمسر واإلمام أ: ومن هذه الصفات ٬،Xلتعارضه مع روايات أخرى وصفت اإلمام املهدي 

٬، )أي القشرة(خبده األمين خال٬، بشعره حزاز  Xثر واإلمام أاألمين ٬، خبده بيض مشرب حبمرةأ
٬، أعني أكحل العينني ٬X، غاير العينيني واإلمام اجبنيأزج احل Xمشرف احلاجبني واإلمام 
٬، جسمه عريض الفخذين Xواإلمام ) أي هزيل(محش الساقني أأذيل الفخذين ويف رواية 

 .امةإسرائيلي وبين إسرائيل ميتازون بطول الق
 :إىل صاحبكم اليماين يدعو   ١٠

عية مباشرة من دون أي لف ودوران كالدعوة باسم مرج Xإىل اإلمام املهدي  أي يدعو
نه البد أن يصرح للناس بأنه هو اليماين املوعود الذي أ٬، أي أو حزب أو أي كيان سياسي آخر

ليكون قد . ل البيتلى ذلك من خالل روايات أهتبتلى به الناس يف زمن الظهور ويقدم األدلة ع
اليماين  إنعتقد البعض ٬، وليس كما يوإال فامللتوي عليه من أهل الناربلغ الناس بذلك فان آمنوا 

٬، إمنا قالوا هذا التربير خشية أن ضون أن تدخلوا جهنم ساكتني أيضا٬ً، أقول هل تراًيبقى ساكت
 ٬، وقطعاًدى الوحيدةهلم أمر صاحب راية اهليتركهم الناس عندما يسمعوا صوت احلق ويتضح 

قَالُوا لَن+ ﴿٬، أما عبدة األوثان فيبقون على أصنامهم عاكفني ال يتركهم إال من خيشى على دينه
جع موسى إن شاء اهللا بقطع رؤسهم٬، ٬، وسري)١(﴾تَّى ي/ر+جِع/ إِلَي+ن/ا م>وس/ىن/ب+ر/ح/ ع/لَي+ه0 ع/اك0ف0ني/ ح/

 .رحم اهللا موسى
مدع فاسألوه عن العظائم٬، والعظائم هي الكتب إذا ادعى  :ورد عن املعصومني    ١١

البد للمدعي أن يبني لنا احملكم من املتشابه والبد من علمه ف٬، وكون كتابنا القرآن السماوية
 .ر القرآن كالم اهللا الثقل األكرببأسرا
 عليه بربهان يف ينبغي ملن ادعى هذا األمر يف السر أن يأيت(: Xقال أبو عبد اهللا     ١٢

 وحيرم حرام اهللا ما هذا الربهان الذي يأيت يف العالنية قال حيل حالل اهللات والعالنية قل
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  . )١() يكون له ظاهر يصدق باطنهو
واآلخر  ٬،وأىن هلم أن حيلوا حالل اهللا وهم يكفر بعضهم البعض وكل حيل ما يشاء: أقول
بالتحديد ) اتاملستحدث(قصد أوكل ذلك بال دليل من القرآن أو السنة و ٬،األول أحلهحيرم ما 

 حل حالله هو وليس حالل اهللاأ٬، أي عي هلا فأفتوا كل حسب ما يرىلعدم إحاطتهم بدليل شر
رية اليت تنهى عن ن روايات أهل البيت كثإ٬، ومع ذلك فوحرم حرامه هو وليس حرام اهللا

 ؟ جودة اليوم هلم ظاهر يصدق باطنهممث هل الكل اقصد أصحاب الرايات املو. التشريع بالرأي
ولو تأملت القرارات اليت تصدر عن أصحاب القيادات الدينية اليوم تراها خافضة رافعة ليس  .ال

  .هلم قرار ثابت لعدم عصمتهم
بوا ا وتكذ فاألمر حمسوم ال يقبل اجلدال إال أن تردوا روايات أهل البيت : وعليه

  . فتكونوا من الكافرين م
  .)٢() باهللا الراد على اهللا وهو على حد الشرككالراد علينا  ...( :Xعن أيب عبد اهللا 

شخص اليماين أو خليفة اإلمام املهدي هو صاحب راية احلق الوحيدة وهو من  إنمبا و
٬، فإذا ادعى هذا األمر شخص هامشي معروف النسب من ذرية اإلمام Xذرية اإلمام املهدي 

شخص من عامة الناس  فهو كاذب أو ادعى هذا األمر أي Xأو اإلمام احلسني  Xاحلسن 
غري  ٬X، وذلك ألن ذرية اإلمام املهدي شرية معروف النسب فهو كاذب أيضاًومن أي ع

معروفني النسب فال بد أن يكون املدعي مقطوع النسب متاماً عندها حيتمل أن يكون من ذرية 
  .أي سلسلة نسب تنقض هذا االحتمال مادام ليس له Xاإلمام املهدي 

   :ل املوجودين يف الساحة اليوم على هذا النقاط السابقةومن هنا لو عرضنا ك
اليماين من ذرية  ألن ؛سنيةتتساقط من االحتمال الرايات غري اهلامشية والرايات احل  ١

  .٬، أي إن األمر يف ولد احلسنياحلسني
  : ؟ فقال أنه سئل عن الفرج٬، مىت يكون :Xعن أيب جعفر حممد بن علي 

يرفع آلل جعفر بن  :مث قال .﴾ر>واْ إِنِّي م/ع/كُم مِّن/ الْم>نت/ظ0رِين/فَان+ت/ظ0﴿ :يقول 8إن اهللا (
٬، مث يرفع آلل احلسن بن علي منها وأشر أيب طالب راية ضالل٬، مث يرفع آل عباس راية أضل

X ٬، مث يرفع لولد احلسني يءرايات وليست بشX ٣() راية فيها األمر(.  
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  .الشباب كونه شاب تتساقط كبار السن ويبقى األمر بني  ٢
غري (ولذلك يشترط أن يكون هذا الشاب مقطوع  Xوكونه من ذرية اإلمام املهدي   ٣

ني كل املوجودين معروف ألن؛ محد احلسنأاقط اجلميع إال السيد النسب وهنا يتس) معروف
أما السيد . غلبهم من عوائل دينية معروفةأر وفليس هلم من هذا األمر مف Xإىل آدم  النسب

إىل شيخ ) املعممني(املؤمنني ومنهم من رجال الدين  اإلخوةعد أن ذهب وفد من محد احلسن فبأ
ألب الرابع وال نعرف إىل نسبنا مقطوع بعد ا: ته وسألوه عن نسبهم إىل من يعود٬، فقالعشري

٬، فسألوا  هم متحالفني معهم منذ زمن بعيدنسابة من العشرية اليت إىل٬، مث ذهب مجاعة من يعود
هم متحالفني معنا منذ عهد : ؟ فقال ن يرجع نسب هؤالء القوم وهم معكمذلك الشيخ إىل م

ود نسبهم ومل نرà منهم إال آبائهم وأجدادهم ولكنهم ليسوا من عشريتنا وال نعرف إىل من يع
القمر بعد٬، فاذهبوا  ى األرض مل يصعدوا إىلومن أراد أن يتأكد فهم على قيد احلياة وعل .خرياً

٬، أو ثوا يف كتب النسابة إن شئتم٬، اسألوا عن كل ما خيص إمامكمواحب ٬،إليهم واسألوهم
  .)١(﴾اخ+س/أُوا ف0يه/ا و/ال ت>كَل2م>ون0﴿
 :أما الصفات واألمور األخرى فأقولو  ٤

أي (ثر٬، بشعره حزاز أمين مسر٬، خبده األأالنسب٬، ٬، ومقطوع محدأامسه : محد احلسنأالسيد 
٬، )أي هزيل(محش الساقني أيف رواية أذيل الفخذين و٬، ٬، مشرف احلاجبني٬، غاير العينيني)القشرة

القائم وهي ليس يف اإلمام املهدي موجودة يف شخص فالصفات اليت وصف ا  ... طويل القامة
ل هذه الصفات على ٬، فهل ميكن أن تنطبق كا ٬، وهو من كان مقصودمحد احلسنأالسيد 

إِلَى الْح/قِّ أَح/قُّ أَنْ ي>تَّب/ع/ أَمَّن+ ال  أَفَم/ن+ ي/ه+د0ي﴿ ... شخص مدعي زورا٬ً، وكل ذلك صدفة
  . )٢(﴾ي/هِدِّي إِلNا أَنْ ي>ه+د/ى فَم/ا لَكُم+ كَي+ف/ ت/ح+كُم>ونَ

نه متأكد من أن العلماء سيكذبونه أ٬، فرغم )يدعوا إىل صاحبكم( :Xينطبق عليه قوهلم 
نه أ٬، منها م أدلة عدةوعرض عليه Xنه مرسل من اإلمام املهدي أخربهم أولكنه ذهب إليهم و

سأهلم أوطالم من جهة وأنا من جهة أو  وقال فليكن كل العلماء ٬،مستعد أن يناظرهم بالقرآن
  .ن أجابوه فلهم النصرإمن القرآن ف اًواحد سؤاالً

٬، ودعاهم إىل هلة بعد أن مل يستجيبوا للمناظرة٬، ودعاهم إىل قسم الرباءةمث دعاهم إىل املبا
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ودعاهم إىل أن يطلبوا منه معجزة على أن تكون من معاجز  ٬،Xالعباس يب الفضل أالقسم ب
  … و …ن تكذيبهم له تكذيب لألنبياء واألنبياء ليكو

الناس  دعاوبعد ما ألقى احلجة عليهم كاملة وعدم استجابتهم لذلك توجه إىل عامة الناس و
روايات أهل البيت  ن امسه مذكور يفأ٬، واحتج عليهم بأحسنباليت هي  رسول اهللا  دعاكما 
 ٬، مث بني السيدالكتاب بأن امسه مكتوب يف كتبهم على أهل كما احتج رسول اهللا  

٬، وذا فهو أعلن عن نفسه لتكون احلجة هللا بالغة على الناس يف للناس ما جرى بينه وبني العلماء
ن أنفسهم أن ن فهم مينووأما الباق .صاحبكم إىل راية احلق الذي قيل فيه يدعو إتباعهمعدم 

فسرعان ما سينكشف أمرهم لذلك  يكونوا هم أصحاب احلق وال ميكنهم أن يصرحوا به كذباً
ج الرعاع بالتصريح بالنيابة اكتفوا بالصمت أو التنويه إىل أشخاصهم دون التصريح وقام اهلم

 .عنهم
 أصدرمث بعد أن حتدى العلماء أن يسألوه عن العظائم فلم يفعلوا خشية أن يتضح أمرهم   ٥

بعد  أصدرمث  ٬،تكذيباً عشوائياً ال تفسرياً خمتصراً لسورة الفاحتة وحتدى العلماء بالرد عليه علمياً
للمتشابه وتبياناً  أحاكماًذلك أربعة أجزاء جييب على أسئلة موجهة له من القرآن ويكون رده 

ن كتبة أي م وحتدى العلماء باإلشكال عليه ومل يرد على وهذا األمر شأن املعصومني  .له
 .العلماء ولو على سؤال واحد فقط

ينبغي ملن ادعى هذا األمر يف السر أن يأيت عليه (: Xعبد اهللا  أيب وأما قول اإلمام  ٦
حيل حالل اهللا وحيرم  :قال؟ ما هذا الربهان الذي يأيت يف العالنية و :قلت ٬،بربهان يف العالنية

 .)١() يكون له ظاهر يصدق باطنهحرام اهللا و
 Xنه مرسل من اإلمام املهدي أحلسن يف أول دعوته وقبل أن يعلن محد اأن السيد إغف

تلم مل يس نهأعلماً  ٬،الية واليت كانت ومازالت مفقودةطالب أقطاب اجلور يف احلوزة بالعدالة امل
نه كان يشهد أ٬، كما ل سين تواجده يف احلوزة يف النجفخالأي راتب إطالقاً من أي مرجع 

٬، أما اليوم فكثر عليه الكذب والبهتان وإلصاق أنواع التهم ه وورعه كل من عرفهبوثاقته وتدين
  . باهللا العلي العظيم٬، وال حول وال قوة إال مما هو شأن بين أمية وبين العباسوما إىل ذلك 

نه زوج ابنته أ(أو قوهلم ) زواجنه حرم الأ(ال يقبله العقل إطالقاً كقوهلم وافتراءهم عليه مبا 
اراً منهم ملستوى الناس ٬، استصغمن افتراءات ال يعقلها إال السذجوما إىل ذلك ) مامإىل اإل

                                                            
 .١١٤ص: غيبة النعماني -١



  ١٦١ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

على عجزهم عن وجود أي ثغرة يف شخصه أو  ٬، وهذا يكفي دليالًستحماراً للناساالذهين و
ملا  ٬، ولو وجدوا ثغرةمما أجلأهم إىل االفتراء عليه قوله أو فعله خمالفة ملا جاء به آل حممد 

 .وا إىل الكذبؤا جلسكتوا ومل
عدة بيانات طوال  أصدرمحد احلسن منذ أول يوم دعوته إىل يومنا هذا أالسيد  أنكما 

 سنوات الدعوة طبقاً لألحداث املوجودة وكانت بياناته مسددة مليئة باحلكمة وكانت هي
ه0 لَو/ج/د>وا ف0يه0 و/لَو+ كَانَ م0ن+ ع0ن+د0 غَي+رِ اللN﴿ :٬، قال تعاىلالظاهر الذي يعرب عن باطن الرجل

  .)١(﴾اخ+ت0الفاً كَث0رياً
ضوه ببيان ٬، ناقبياناً أصدروا٬، فكلما ف ما عليه أصحاب الرايات األخرىوهذا األمر خال

وهو  واآلخرينمن األولني ن ونقضوا ما جاء به القرآن وما جاء به األنبياء واملرسل إÄم٬، مث آخر
   .محد احلسنأيف ذلك إال السيد حاكمية اهللا ال حاكمية الناس ومل خيالفهم 

٬، مث بدأ الناس واختيارهم إذا خرج احملتل حاكمية قرÂأويوجد من رجال الدين من 
دليل الشرعي والتارخيي واألخالقي خمالف لالنتخابات٬، مث ٬، فقال الكالسيل اجلارفبتناقضات 
وأوجب ذلك حىت على من  .شرعاً وأخالقاً وتارخياً وأدباً االنتخاب جيب: اًبيان أصدر٬، بعد فترة

وجب ٬، فلو أ يعترف به أو باملذهب أو بالدين٬، فكانت واهللا أشبه باملشهد املسرحي الكوميديال
لى الديانات لكان أرجى يف طاعته من أن يوجب ع …على باعة اخلمر شربه٬، أو على

  . واملذاهب األخرى ذلك
كم هللا واخلليفة يعينه اهللا إن احل :وضح جوهر املوضوع وقالأفقد : محد احلسنأأما السيد 

بكر   أيبنيينتم بقبولكم االنتخابات أقررمت تعأ٬، وما اعترضت عليه املالئكة من قبل وهذا
بل مل حيصل إال على أربعة أصوات٬،  مل ينتخب من قبل الناس Xألن اإلمام علي  ؛وصاحبيه

٬،  حاكمية الناستاب حاكمية اهللا الله يف هذا اÜال كو… و٬، فهل ترون اختيار الناس حق
٬، فهال اباتوحتدى العلماء بأن يردوا أي إشكال على هذا الكتاب املخالف لكل من أفىت باالنتخ

منهم من فضله على  ٬، أقول أوجبوه ومل حيللوه فقط بلفتاواهم اليت أوجبوا ا احلرام دافعوا عن
… يا سيديجت وأجلمت وتنقبت لقتالك مث آه لعن اهللا أمة أسر …آه …الصوم والصالة

اللهم العن العصابة … د وال حممد وآخر تابع له على ذلكاللهم العن أول ظامل ظلم حق حمم
  .اللهم ألعنهم مجيعاً… اليت جاهدت احلسني وشايعت وبايعت وتابعت على قتله 

                                                            
  .٨٢: النساء -١



א א אאא א א
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فكم تعتقد منهم  ٬،محدأطوعي النسب متاماً وأمساءهم فرضنا أن هناك عدة أشخاص مقولو 
  من أهل البصرة ؟

 Xمقطوعي النسب وحيتمل أن يكون نسبهم إىل اإلمام املهدي  اًشخص ١٠٠ولنفرض 
ـ  ٬،محدأوأمساؤهم    ؟)أي غري ممزوج احلاجبني(مشرف احلاجبني  ١٠٠فكم من ال

ـ ٨٠ولنفرض    مسر ؟ألونه عريب  اًشخص ٬٨٠، فكم من  ال
ـ األمسر يف البصرة٬، لكثرة اللون مسرأشخصاً منهم لوÄم عريب  ٦٠ض ولنفر ٬، فكم من ال

  طويل القامة ؟  ٦٠
ـ شخصاً كلهم طوال القامة ٣٠لنفرض و   ؟ )قشرة(يف شعره حزاز  ٬٣٠، فكم من هؤالء ال

ـ  ٢٠ولنفرض  ـ  ا٬ً، شاب٢٠شخصا٬ً، فكم من ال   ؟  ٣٢مقارب ال
ـ منهم شباباً ١٠ ولنفرض   ثر ؟ أخبده االمين  ٬١٠، فكم من ال

ـ إف) ٣(ولنفرض  فكم منهم عرف بالتدين واستقامة ) ٣(ذا حتققت كل هذه الصفات ب
وكم منهم  ٬،Xنه مرسل من اإلمام املهدي أاوكم منهم يدعى  ٬،األخالق لدى كل من عرفه

وكم منهم  ٬،صارى بالتوراة واإلجنيليهود والنمستعد أن يناظر علماء املسلمني بالقرآن ويناظر ال
يب الفضل العباس أمستعد للمباهلة على صدق دعواه وكم منهم مستعد لقسم الرباءة والقسم ب

Xرؤيات باملعصومني  الناس من حمافظات وبلدان خمتلفة ٬، وكم منهم رأى به مئات منX 
   .اخل... وهو رسوله ٬،٬X، وهو من ذرية اإلمام املهدي يشهدون بأنه حق

٬، وغري مقيد بحث بشكل صادقفهل يصعب التمييز إذا كان الذي يبحث عن راية احلق ي
صنم جامث !!  أو ينطق مبفسدة… ينطق أو ال ينطق ليس هناك مشكلة بعاطفة أو صنم حمترم

  !! عه من التفكري مهيمن على أفكاره٬، مينعلى صدره
واللعنة على  ملصطفى وأخرياً أقول اللعنة على أصنام قريش اليت حطمها وصي حممد ا

   .Xالعسكري  بن احلسن أصنام قريش آخر الزمان اليت حيطمها وصي حممد



א א

٬، فقد روت كتبهم الكثري من األحاديث Xيتفق السنة مع الشيعة يف اإلميان باملهدي س
 الترمذي( :لكالصحيحة يف املهدي٬، وصرح الكثري من أعالمهم بتواترها٬، وممن أشار إىل ذ

ـ ٢٩٧ت( ـ ٣٢٢ت( والعقيلي ٬،)١( سننه يف) ه  والرباري ٬،)٢( الكبري الضعفاء يف) ه
ـ ٣٢٩ت( ـد ٬،)٣( باألثر االحتجاج يف كما) ه Âـ ٣٦٣ت( اآلبري احلسني بن وحمم  صرÂح) ه

ـ٤٠٥ت( واحلاكم ٬،)٤( القرطيب تذكرة يف كما املهديÂ أحاديث بتواتر  والبيهقي ٬،)٥()ه
ـ ٤٥٨ت( ـ ٥١٦ أو ٥١٠ت( والبغوي ٬،)٦( القيÂم ابن منار يف ماك) ه  األثري وابن ٬،)٧()ه
ـ ٦٠٦ت( ـ ٦٧١ت( املالكي والقرطيب ٬،)٨()ه ـ ٧١١ت( منظور وابن ٬،)٩()ه  وابن ٬،)١٠()ه

ـة Âـ ٧٢٨ت( تيمي ـزÂي ٬،)١١()ه ـ ٧٤٢ت( وامل ـيب ٬،)١٢()ه ـ ٧٤٨ت( والذه  وابن ٬،)١٣()ه
ـ ٧٥١ت( القيÂم ـ ٧٧٤ت( كثري وابن ٬،)١٤()ه ـ ٧٩٣ت( والتفتازاين ٬،)١٥()ه  ونور ٬،)١٦()ه
ـ٨٠٧ت( اهليثمي الدين ـ ٨٠٨ت( خلدون وابن ٬،)١٧()ه  أحاديث بعض بصحÂة اعترف) ه
Âـ ٨٣٣ت( الشافعي واجلزري ٬،)١٨(املهدي  ٨٤٠ت( البوصريي بكر أيب بن وأمحد ٬،)١٩()ه
ـ   .)٢٠()ه

                                                            
 .٢٢٣٣ – ٢٢٣٠ح ٥٠٦ – ٥٠٥ص ٤ج :سنن الترمذي -١
 .١٢٥٧ح ٢٥٣ص ٣ج :الضعفاء الكبير -٢
 .٢٨ص: على من أنكر المهدّي المنتظر باألثراالحتجاج  -٣
 .، وقد نقل القول بتواتر أحاديث المهدّي عن اآلبري وارتضاه٧٠١ص: التذآرة -٤
 . ٥٥٨و  ٥٥٧و  ٥٥٤و  ٥٥٣و  ٥٢٠و  ٥٠٢و  ٤٦٥و  ٤٦٤و  ٤٥٧و  ٤٥٠و  ٤٢٩ص ٤ج :لحاآممستدرك ا -٥
  .١٢٧ص:  االعتقاد ـ للبيهقي ـ: ، وانظر٢٢٥ح  ١٣٠ص: المنار المنيف -٦
 .٤٢١٥و  ٤٢١٣و  ٤٢١٢و  ٤٢١١و  ٤٢١٠ح ٤٩٣ – ٤٩٢، وص٤١٩٩ح ٤٨٨ص: مصابيح الُسـّنة -٧
 .٢٥٤ص ٥ج، ٣٣ص ٤ج، ٣٨٦و  ٣٢٥و  ١٧٢ص ٢ج، ٢٩٠ص١ج  :النهاية في غريب الحديث -٨
 .٧٠٤و  ٧٠١ص: التذآرة -٩
 ).َهِدَي(ماّدة  ٥٩ص ١٥ج :لسان العرب -١٠
 .٢١١ص ٤ج :منهاج الُسـّنة -١١
  .في ترجمة محّمـد بن خالد الجنـدي ٥١٨١رقم  ١٤٩ – ١٤٦ص ٢٥ج :تهذيب الكمال -١٢
  .٥٥٨و  ٥٥٣ص ٤ج :تلخيص المستدرك -١٣
 .١٣٥، و ص٣٣١و  ٣٢٩و  ٣٢٧و  ٣٢٦ح ١٣٣ – ١٣٠ص :المنار المنيف -١٤
 .٥٦و  ٥٥ص ١ج :النهاية في الفتن والمالحم -١٥
 .١٦٩ص: ، وشرح عقائد النسفي٣١٢ص ٥ج :شرح المقاصد -١٦
 .٣١٧ – ٣١٣ص ٧ج :مجمع الزوائد -١٧
 .٥٢، الفصل ٥٦٨و  ٥٦٥و  ٥٦٤ص ١ج :تاريخ ابن خلدون -١٨
 .١٦٨ – ١٦٣ص: بأسمى المناقب في تهذيب أسنى المطال -١٩
 .١٤٤٢رقم  ٢٦٣|٣مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة  -٢٠
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ـ ٨٥٢ت( العسقالين حجر وابن ـ ٩٠٢ت( السخاوي الدين ومشس ٬،)١()ه  ٬،)٢()ه
ـ ٩١١ت( السيوطيو ـ ٩٧٣ت( والشعراين ٬،)٣()ه  اهليتمي حجر وابن ٬،)٤()ه
ـ٩٧٤ت( ـ ٩٧٥ ت( اهلندي واملتÂقي ٬،)٥()ه  لفقهاء فتاوى) ألربع بيانٌ) الربهان( كتابه ويف) ه

 باألحاديث وكذّب الزمان آخر يف املهديÂ ظهور أنكر من بشأن اإلسالمية املذاهب لفقهاء
ـ ١٠٣٣ت( احلنبلي يوسف بن مرعي والشيخ ٬،)٦( الشأن هذا يف الواردة  والربزجني ٬،)٧()ه

ـ١١٠٣ت( ـ ١٣٠٤ت( الشافعية مفيت٬، )٨( املالكي والزرقاين ٬،)ه  والقنوچي ٬،)٩()ه
ـاري ـ ١٣٠٧ت( البخ  ١٣٠٨ت( الشافعي املصري احللواين الدين وشهاب ٬،)١٠()ه

ـ  أبو احلنفي اآللوسيو ٬،)١٢()اهلجري الرابع القرن بداية يف املتوفّى( الشافعي والبلبيسي ٬،)١١()ه
ـ ١٣١٧ت( الربكات ـ ١٣٢٩ت( اآلبادي الطيÂب وأبو ٬،)١٣()ه  املالكي والكتÂاين ٬،)١٤()ه

ـ ١٣٤٥ت(  واملباركفوري ٬،)١٥(احلفّاظ من مجع عن املهديÂ أحاديث بتواتر القول نقل وقد) ه
ـ١٣٥٣ت( ـ ١٣٧١ سنة بعد املتوفّى( ناصف علي منصور والشيخ ٬،)١٦()ه  والشيخ ٬،)١٧()ه

ـ ١٣٧٧ ت( املصري حسني اخلضر حممÂد  ١٣٨٠ت( الشافعي الغماري الفيض وأبو ٬،)١٨()ه
ـ ـد والشيخ ٬،)١٩( وأقواها األدلة بأوضح املهديÂ أحاديث تواتر أثبت الذي) ه Âـد بن حمم  عب

                                                            
 .٣٨٥ص ٦ج :في ترجمة محّمـد بن خالد الجندي، وفتح الباري ٢٠١رقم  ١٢٥ص ٩ج :تهذيب التهذيب -١
 .مهدّي، حكى عنه القول بتواتر أحاديث ال٢٨٩رقم  ٢٢٦ص:  نظم المتناثر من الحديث المتواتر ـ للكّتاني ـ: آما في -٢
، وحكى عنه ٧٤٨٩ح  ٤٣٨ص ٢ج، و ٩٢٤٥و  ٩٢٤٤و  ٩٢٤٣و  ٩٢٤١ح  ٦٧٢ص ٢ج :الجامع الصغير -٣

 ٤٥ص: ، وحكى عنه البلبيسي في العطر الوردي٧٤٨٩أّنه قال بتواترها في بعض  ٤٥ص: البلبيسي في العطر الوردي
 .أّنه قال بتواترها في بعض آتبه

 .١٤٣ص ٢ج :اليواقيت والجواهر -٤
 .١٦٧ـ  ١٦٢ص: صواعق المحرقةال -٥
 .١٨٣ – ١٧٧ص: البرهان في عالمات مهدّي آخر الزمان -٦
 .٢٣ص ٢ج :عند أهل الُسـّنةXالمهدّي  اإلمام: راجع -٧
  .، وهو من القائلين بالتواتر٨٧ص: َالشراط الساعة اإلشاعة -٨
 .، وهو من القائلين بالتواتر٢١١ص ٢ج :اإلسالميةالفتوحات  -٩
ئّمة الحّفاظ القول بتواترها، ، وقد صّرح بتواتر أحاديث المهدّي، ونقل عن األ١٢٨و  ١١٤و  ١١٢ص :اإلذاعة -١٠

 .فراجع
 .٦٨ص: القطر الشهدي في أوصاف المهدّي -١١
 .٤٥و  ٤٤ص: العطر الوردي -١٢
 .٧٧ – ٧٦ص: غالية المواعظ -١٣
 .٣٦١ص ١١ج :عون المعبود شرح سنن أبي داود -١٤
 .٢٨٩ح ٢٢٨ – ٢٢٥ص: نظم المتناثر -١٥
 .، باب ما جاء في المهدّي٢٣٣١في شرح الحديث رقم : تحفة االحوذي -١٦
 .٣٤١ص ٥ج :لألصولالتاج الجامع  -١٧
 .٨٣١هـ للشيخ المذآور، في ص ١٣٧٠لسنة ) التمدن(نظرة في أحاديث المهدّي ـ مقال نشرته مجّلة  -١٨
 .الفيض ألبي، وآالهما ٨ – ٥ ص :روما بعدها، والمهدّي المنتظ ٤٤٣ص: إبراز الوهم المكنون -١٩



  ١٦٥ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

ـ١٣٨٥ت( املانع العزيز   ٬،)١()ه
ـ ١٣٨٨ت( الباقي عبد فؤاد حممÂد والشيخ   .)٢( )ه

 رواية احلديث علوم يف واسعة خربة هلم ممÂن اصريناملع العلماء عشرات من غريهم إىل
 جملّة يف املنشور ٦٤٤: املهديÂ حول مقال يف واأللباين ١٦٦،٬: البيانات يف كاملودودي ودراية٬،
ـ ١٣٧١ لسنة اإلسالمي التمدÂن  التربية جملّة يف كما الدين صفاء والشيخ ٢٢،٬ العدد ه

ـنة العراقية اإلسالمية ـد والشيخ ٣٠،٬ص ٧ العدد ١٤ الس  عن حماضرته يف العبÂاد احملسن عب
ـ٬، ١٣٨٨ لسنة املنوÂرة باملدينة اإلسالمية اجلامعة جملّة يف منشورة املهديÂ اإلمام  حماضرة وله ه
ـ ١٤٠٠ سنة نفسها اÜلّة نشر¾ا أُخرى  الصحيحة باألحاديث كذّب من على الردÂ حول ه
 ٬،)املنتظر املهديÂ أنكر من على باألثر االحتجاج( كتابه يف التوجيري والشيخ املهدي٬Â، يف الواردة
 الشيخ حماضرة على وتعقيبه املتقدÂم٬،) باألثر االحتجاج( لكتاب تصديره يف كما باز ابن والشيخ
ـد   .)٣( )وغريهم العبÂاد٬، احملسن عب

يتفق عليه السنة والشيعة على حد سواء٬، ولكنهم بعد  X إذن االعتقاد باإلمام املهدي
  .على أصل العقيدة خيتلفون يف حتديد املصداقاالتفاق 

وامسه حممد بن   فاملهدي بالنسبة للشيعة هو اإلمام الثاين عشر من أئمة أهل البيت
٬، وهو مولود وغائب منذ زمن بعيد٬، بينما يرى السنة أن املهدي يولد يف آخر X احلسن

  .اهللا اهللا أو أمحد بن عبد الزمان٬، وامسه حممد بن عبد
ختالف كما أثبتت الدعوة اليمانية مصدره رؤية كل من الطرفني جلانب من هذا اال

اسم ينطبق على اإلمام الثاين عشر ) اليماين حجة اهللا(احلقيقة٬، فاملهدي كما رأينا يف كتاب 
كما يقول الشيعة٬، وينطبق كذلك على ولده الذي يولد يف آخر الزمان  X حممد بن احلسن

  .وهو أمحد
لصفحات تقدمي بيان خمتصر هلذه احلقيقة من خالل الروايات الواردة يف وسنحاول يف هذه ا

                                                            
  .٢٩٩ص: باألثرآما في االحتجاج  -١
من مجّلة الجامعة  ٤٦نشرت في العدد ) في المهدّي المنتظر واألثرعقيدة أهل الُسـّنة (آما في محاضرة الشيخ العّباد  -٢

  .هـ ١٤٠٠السعودية لسنة  اإلسالمية
 :السيد ثامر هاشم العميدي. من أحاديث المهدي بكتب الفريقينتطبيق المعايير العلمية على ما اختلف وتعارض  -٣

  .وما بعدها ١١ص
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  :املصادر السنية٬، وكما يلي
א • א א Wא

 بن عاصم طريق من كلهم واحلاكم٬، والطرباين٬، شيبة٬، أيب ابن أخرجه الذي احلديث  ١
 تذهب ال(: قال أنه ٬، النيب عن مسعود٬، بن اهللا عبد عن حبيش٬، بن زر عن النجود٬، أيب

  . )١() أيب اسم أبيه واسم امسي٬، امسه يواطئ رجالً اهللا يبعث حىت الدنيا
 عاصم طريق من كالمها البغدادي واخلطيب الداين٬، عمرو أبو أخرجه الذي احلديث  ٢

 تقوم ال(: قال أنه  النيب عن ٬،مسعود بن اهللا عبد عن حبيش٬، بن زر عن النجود٬، أيب بن
  .)٢() أيب اسم أبيه واسم امسي٬، امسه يواطئ بييت٬، أهل من رجل الناس ميلك ىتح الساعة
 عاصم طريق من كلهم حجر٬، وابن واخلطيب٬، محاد٬، بن نعيم أخرجه الذي احلديث  ٣
 أبيه واسم امسي٬، امسه يواطئ املهدي(: قال أنه  النيب عن مسعود٬، ابن عن زر٬، عن ٬،أيضاً
  .)٣() أيب اسم

 صلى اهللا رسول قال: قال ٬،الطفيل أيب عن بسنده محاد بن نعيم أخرجه الذي احلديث  ٤
  .)٤( )أيب اسم أبيه واسم امسي٬، امسه املهدي(: وسلم عليه اهللا

٬، وعلى الرغم )اهللا حممد بن عبد(هذه الروايات فهم منها أهل السنة بأن اسم املهدي هو 
حاديث الثالثة األوىل منها قد من كل ما ميكن أن يقال بشأن هذه األحاديث من جهة أن األ

٬، فقد روى احلديث أمحد يف )واسم أبيه اسم أيب(رواها كبار احلفاظ واحملدثني دون عبارة 
 فقد الترمذي عند احلال وكذلك ٬،)٥( فقط) امسي وامسه( :بعبارة – مواضع عدة ويف   مسنده
 ٬،X علي عن املروي أن إىل وأشار ٬،)واسم أبيه اسم أيب( :عبارة دون من احلديث هذا روى
 احلديث رواية بعد    وقال فقط٬، )امسي امسه( هو هريرة وأيب سلمة٬، وأم اخلدري٬، سعيد وأيب

                                                            
 ١٠جو  ١٠٢١٣ح ١٦٣ص١٠ج :، المعجم الكبير للطبراني ١٩٤٩٣ح ١٩٨ص ١٥ج :المصنف البن أبي شيبة -١

 ٨٢ص ٥١ج :وأورده من الشيعة المجلسي في بحار األنوار ،٤٤٢ص ٤ج :، مستدرك الحاآم١٠٢٢٢ح ١٦٦ص
 .، واألخير نقله عن آتاب األربعين ألبي نعيم ٢٦١ص ٣ج :آشف الغمة لألربلي، عن ٢١ح
  . ولم يروه أحد من الشيعة ٣٧٠ص ١ج :، تاريخ بغداد٩٥ – ٩٤ص: سنن أبي عمرو الداني -٢
: وفيه يقول ابن حماد ١٠٧٧و  ١٠٧٦ح ٣٦٧ص ١ج :، آتاب الفتن لنعيم بن حماد ٣٩١ص ٥ج :تاريخ بغداد -٣

عن ابن عساآر، ونقله السيد ابن  ٣٨٦٧٨ح ٢٦٨ص ١٤ج :ة ال يذآر اسم أبيه، وأخرجه في آنز العمالوسمعته غير مر
عن فتن ابن حماد، آما أورده ابن حجر في القول  ١٦٣باب  ١٩٧و  ١٩٦ح ١٥٦ص :طاووس في التشريف بالمنن

  .مرسًال ٤ح ٤٠ص: المختصر
  .٢٠٠، ٢٥٧ص: بن طاووس في التشريف بالمننوعنه السيد ا ،١٠٨٠ح ٣٦٨ص ١ج :الفتن لنعيم بن حماد -٤
  .٤٤٨و  ٤٣٠و  ٣٧٧و  ٣٧٦ص ١ج :مسند أحمد -٥
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. هريرة وأيب سلمة٬، وأم سعيد٬، وأيب علي٬، عن: الباب ويف(:     اللفظ ذا مسعود ابن عن
  .)١()صحيح حسن حديث وهذا

 ٬،)امسي امسه: (وبلفظ ة٬،كثري أخرى طرق من مسعود ابن عن احلديث وأخرج الطرباين
 و ١٠٢١٨ و ١٠٢١٧ و ١٠٢١٥ و ١٠٢١٤: املرقمة الكبري معجمه أحاديث يف كما

 ١٠٢٢٩ و ١٠٢٢٧ و ١٠٢٢٦ و ١٠٢٢٥ و ١٠٢٢٣ و ١٠٢٢١ و ١٠٢٢٠ و ١٠٢١٩
 امسه يواطئ: (بلفظ مسعود ابن عن احلديث أخرج مستدركه يف احلاكم ومثله. ١٠٢٣٠ و

 ذلك على وتابعه .)٢( خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا: قال مث فقط٬،) امسي
  .الذهيب

واسم أبيه ( دون من مسعود ابن عن احلديث يروي السنة مصابيح يف البغوي جند وكذلك
 يروها مل الزيادة تلك بأن الشافعي املقدسي صرح وقد. )٣( احلديث حبسن تصرحيه مع) اسم أيب
 أخرجه:    الزيادة هذه بدون مسعود ابن عن ديثاحل أورد أن بعد    فقال احلديث٬، أئمة
 داود أبو واإلمام جامعه٬، يف الترمذي عيسى أبو اإلمام منهم كتبهم٬، يف احلديث أئمة من مجاعة
: فيه ليس: أي )٤( هكذا كلهم الداين٬، عمرو أبو والشيخ البيهقي٬، بكر أبو واحلافظ سننه٬، يف
 من أخرجها من إىل مشرياً لذلك املؤيدة حاديثاأل من مجلة أخرج مث) أيب اسم أبيه واسم(

 والبيهقي٬، داود٬، أيب واحلافظ داود٬، وأيب والترمذي٬، حنبل٬، بن وأمحد كالطرباين٬، احلفاظ األئمة
 إشارة من مر ما على زيادة هذا. )٥( وحذيفة عمر٬، بن اهللا وعبد مسعود٬، بن اهللا عبد عن

: بلفظ كلهم هريرة٬، وأيب سلمة٬، وأم دري٬،اخل سعيد وأيب ٬،X علي عن خترجيها إىل الترمذي
 أبيه واسم( الزيادة هذه بإسقاط احلفاظ األئمة هؤالء اتفاق تعقل ميكن وال. فقط) امسي وامسه(

 النجود٬، أيب بن عاصم طريق من رووها أÄم مع مسعود ابن عن حقاً مروية كانت لو) أيب اسم
  . اآلخر الطرف يدعيه ما على النقض يف الغةب أمهية من فيها ملا هلا إسقاطهم تصور ويستحيل بل

) أيب اسم أبيه اسم( أحاديث بأن يصرح حسن حممد سعد األزهري األستاذ جند وهلذا
      .)٦( موضوعة أحاديث

                                                            
  .٢٢٣٠ح ٥٠٥ص ٤ج :سنن الترمذي -١
  .٤٤٢ص ٤ج :مستدرك الحاآم -٢
  .٤٢١٠ح ٤٩٢ص: مصابيح السنة -٣
  .٢باب  ٥١ص: عقد الدرر -٤
  .٢باب  ٥٦ – ٥١: عقد الدرر -٥
  .٦٩ص: ري سعد محمد حسنالمهدية في اإلسالم األستاذ األزه -٦
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 عاصم بن إبراهيم بن احلسني بن حممد احلسن أبو احلافظ أخربنا(: البيان يف الشافعي وقال
 يبق مل لو روايته يف زائدة وزاد: فيه وقال احلديث اهذ ذكر الشافعي مناقب كتاب يف اآلبري
 امسه يواطئ بييت أهل من أو مين٬، رجالً اهللا يبعث حىت اليوم ذلك اهللا لطول يوم إال الدنيا من
 وذكر: قلت. وظلماً جوراً ملئت كما وعدالً قسطاً األرض ميأل أيب٬، اسم أبيه واسم امسي

   .)١( )أيب اسم يهأب واسم قوله يذكر ومل احلديث الترمذي
 ويف ٬،أيب إسم أبيه واسم فيه وليس داود وأبو الترمذي رواه( :املصابيح مشكاة وقال يف

 أيب اسم أبيه اسم رواه والذي فقط٬، امسي امسه األخبار نقلة من والثقات احلفاظ روايات معظم
 روى وإتقانه ضبطه مع أمحد اإلمام أن ذلك يف الفصل والقول. احلديث يف يزيد وهو زائدة فهو
  .)٢( )امسي وامسه مواضع عدة يف مسنده يف احلديث هذا

 أبو اإلمام منهم كتبهم يف احلديث أئمة من مجاعة أخرجه( :الدرر عقد يف السلمي وقال
 أبو والشيخ البيهقي٬، بكر أبو واحلافظ سننه٬، يف داود أبو واإلمام جامعه٬، يف الترمذي عيسى
  .)٣() أيب اسم أبيه واسم: فيه وليس هكذا٬، كلهم الداين٬، عمرو

: وهو املهري سعد بن رشدين فيه وقع إذ باالتفاق ضعيف السند فهو الرابع٬، احلديث وأما
  .السنة أهل من الرجال علم أرباب بني ضعفه على املتفق رشدين أيب بن رشدين
 بن أمحد سألت: إمساعيل بن حرب وقال روى٬، عمن يبايل ليس أنه: حنبل بن أمحد فعن

 احلديث٬، ضعيف: زرعة أيب وعن. حديثه يكتب ال: معني بن حيىي وعن فضعفه٬، عنه٬، بلحن
: النسائي وقال كثرية٬، ومناكري معاضيل٬، عنده: اجلوزجاين وقال احلديث٬، منكر: حامت أبو وقال
 فقد ناجة بن هيثم إال قط وثقه أحدا أجد مل فإين وباجلملة. حديثه يكتب ال احلديث متروك
 على تساملهم على يدلك وهذا ضاحكا٬، فتبسم اÜلس٬، يف حاضرا حنبل بن دأمح وكان وثقه
  . )٤( ضعفه

على الرغم من كل هذا الذي قيل بشأن هذه الروايات٬، فإن بإمكاننا أن نرى أن  :أقول
ذهام إىل القول بالتضعيف والطعن فيها منشؤه يف احلقيقة عدم إدراك املراد احلقيقي منها٬، وال 

  ؟  )اهللا حممد بن عبد(ا فهم السنة٬، وغريهم من هذه الروايات أن اسم املهدي هو أدري حقاً مل

                                                            
  .٤٨٢ص: البيان -١
  .٢٤ص ٣ج :مشكاة المصابيح -٢
  .٢٧ص: عقد الدرر -٣
  .بشأن رشدين بن أبي رشدين  ٢٤٠ص ٣ج :، وتهذيب التهذيب١٩١١ح ١٩١ص ٩ج :تهذيب الكمال: انظر -٤
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 م/ر+ي/م/ اب+ن> ع0يس/ى قَالَ و/إِذْ﴿: أيضا٬ً، قال تعاىل) أمحد(امسه   فمن املعروف أن رسول اهللا
 ي/أْت0ي بِر/س>ولٍ و/م>ب/شِّراً التَّو+ر/اة0 م0ن/ ي/د/يَّ ب/ي+ن/ ل2م/ا مُّص/دِّقاً إِلَي+كُم اللNه0 ر/س>ولُ إِنِّي إِس+ر/ائ0يلَ ب/نِي ي/ا

  .)١(﴾مُّبِني} س0ح+ر} ه/ذَا قَالُوا بِالْب/يِّن/ات0 ج/اءه>م فَلَمَّا أَح+م/د> اس+م>ه> ب/ع+د0ي م0ن
وعليه يكون اسم . )٢()أنا ابن الذبيحني؛ يعين إمساعيل وعبد اهللا: (قوله  وورد عنه

 ه٬، أنرسول اهللا  ويعضده ما أخرجه أبو صاحل السليلي عن ٬،)أمحد بن إمساعيل(املهدي هو 
  .)٣( )احلقوا به مبكة فإنه املهدي وأمسه أمحد: (قال

 تلك الرواية مشكالت من يبدو مما( :رية أبو حممود الشيخ ويف هذا الصدد يقول
 واليت" املنتظر املهدي" عن اجلمهور عند املشهورة السنة كتب يف جاءت اليت املختلفة األحاديث

 السنة أهل عند وهو جورا٬ً، ملئت كما    عدالً الدنيا ليمأل الزمان آخر يف خيرج أنه تذكر
  .)٤( )اهللا عبد بن أمحد رواية ويف" اهللا عبد بن حممد"

  
א • א א Wא

الكتب السنية كما  ميكن حبمد اهللا إثبات وجود مهدييَّن يف آخر الزمان من خالل ما روته
 /٣١٦ /٦(وأمحد ٬، )٣٧٢٢٣(فقد أخرج ابن أىب شيبة مت إثباته من خالل كتب الشيعة٬، 

 ]يف الكبري[والطرباين ٬، )٦٩٠١( ىوأبو يعل٬، )٤٢٨٦( دوأبو داو٬، )٢٧٢٢٤
  :قال عن أم سلمة رضي اهللا عنها عن النيب ) األوسط ١١٥٣( و) ٢٣/٣٩٠/٩٣١(

ـه  ٬، فيخرج رجل من أهل املدينة هارباً إىل مكة٬، يكون اختالف عند موت خليفة( فيأتي
ويبعث إليه بعث من ٬، فيبايعونه بني الركن واملقام٬، فيخرجونه وهو كاره٬، ناس من أهل مكة

ـام    ٬، فيخسف ¹م بالبيداء بني مكة واملدينة٬، الشام ـدال الش ـاه أب فإذا رأى الناس ذلك أت

                                                            
   .٦: الصف -١
 –دار إحياء التراث العربي  بيروت  -دار إحياء التراث العربي  -  ٧ج :أبي السعود -تفسير أبي السعود : انظر -٢

والشيخ  ،الشيخ علي محمد معوض ،الدآتور عبد الفتاح أبو سنة - ٤ج :الثعالبي –وتفسير الثعالبي  ،٢٠٠ص. بيروت
دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ  بيروت –دار إحياء التراث العربي  ١٤١٨ األولى عادل أحمد عبد الموجود

 – ١٤١٢ يوسف عبد الرحمن المرعشلي: تقديم - ٤ج :ابن آثير -وتفسير ابن آثير  ،٢٤ص :لبنان –بيروت  -العربي 
 :أبي حيان األندلسي - وتفسير البحر المحيط  ،٢١ص :لبنان –بيروت  - دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  م١٩٩٢

) ٢ ،زآريا عبد المجيد النوقي.د) ١تحقيق الشيخ علي محمد معوض، شارك في ال ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -  ٧ج
 .٣٥٦ص :دار الكتب العلمية -بيروت / لبنان م ٢٠٠١ – ١٤٢٢ األولى أحمد النجولي الجمل.د
  .آتاب الفتن من فتوح المهدي: أبو صالح السليلي -٣
 .٢٣٢ص :أضواء على السنة المحمدية -٤
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ـب ٬، امفيبايعونه بني الركن واملق٬، وعصائب أهل العراق ٬، مث ينشأ رجل من قريش أخواله كل
ـب ٬، فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب٬، فيبعث إليهم بعثنا ٬، واخليبة ملن مل يشهد غنيمة كل

فيلبث سبع ٬، ويلقي اإلسالم جبرانه إىل األرض ويعمل يف الناس بسنة نبيهم ٬، فيقسم املال
  .)١( )مث يتوىف ويصلي عليه املسلمون٬، سنني

ر املهدي يف مكة٬، كما هو واضح٬، فاملهدي خيرج من املدينة إىل مكة٬، يف هذه الرواية يظه
وهناك يأتيه ناس ويبايعونه٬، ولكن إىل جانب هذه الرواية توجد روايات كثرية نستدل منها أمراً 

  .  آخر
خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املشرق٬، لو ( :قال ٬،عمر عبد اهللا بن فقد ورد عن

  . )٢( )واختذ فيها طرقاًهلدمها  استقبلته اجلبال
هذا الرجل من ولد احلسني الذي خيرج من قبل املشرق٬، سنعرف اآلن أنه املهدي٬، األمر 
الذي يتعارض مع احلديث أعاله٬، وال ميكن اجلمع إال مبا قلناه من وجود أكثر من مهدي يف 

  .عصر الظهور
  : وسنثبت اآلن أن الرجل من ولد احلسني هو املهدي

خيرج شاب من بين هاشم بكفه اليمىن خال من خراسان برايات ( :قال ٬،عن أيب جعفرف
   .)٣( )سود٬، بني يديه شعيب بن صاحل٬، يقاتل أصحاب السفياين فيهزمهم

يقاتل   الشاب أو الرجل من ولد احلسني   إذن الذي خيرج من قبل املشرق٬، أو خراسان 
  .أصحاب السفياين ويهزمهم

 تقاتل السفياين٬، فيهم شاب من بين هاشم٬، يف كتفه خترج رايات سود( :قال ٬،عليوعن 
  .)٤( )صاحل٬، فيهزم أصحابه متيم٬، يدعى شعيب بن اليسرى خال٬، وعلى مقدمته رجل من بين

من هذه الرواية نفهم أن هذا الرجل من ولد احلسني صاحب الرايات السود يكون على 
  .   مقدمة جيشه رجل من شعيب يدعى شعيب بن صاحل

إذا بلغ السفياين الكوفة وقتل أعوان آل حممد خرج املهدي ( :قال ٬،ن ياسرعمار بوعن 

                                                            
  .١٦الحديث رقم  :العرف الوردي -١
: ، وعقد الدرر٥١٣ص: ، وبيان الشافعي٤٠٧ص ١ج :ومثله وعنه تلخيص المتشابه ،٣٧٢ص ١ج :ابن حماد -٢

 .١٥ص: ، والقول المختصر١٢٧ص
  . ٦٨ص ٢ج :، والحاوي ١٢٨ص: وعنه عقد الدرر ،٨٤ص: ابن حماد -٣
  . ١٠٣ص ٢ج :، وجمع الجوامع٦٩ص ٢ج :وعنه الحاوي ،٣١٤ص ١ج :ابن حماد -٤
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  .)١( )شعيب بن صاحل على لوائه
إذن الفىت التميمي شعيب بن صاحل يكون على لواء املهدي٬، ومنه يتضح أن املهدي 

  . املقصود هو صاحب الرايات السود٬، وهو غري املهدي الذي خيرج مبكة
  : كثر أقولولكي نعزز هذه النتيجة أ

 رأيتم وإذا( : اللّه رسول قال :قال ثوبان عن قالبة٬، أيب عن مسنده٬، يف أخرج أمحد
  . )٢( )املهدي اللّه خليفة فيها فانّ فأتوها خراسان٬، قبل من جاءت قد السود الرايات

 قال: قال ثوبان٬، عن الرحيب٬، أمساء أيب عن قالبة٬، أيب عن ماجة ابن أخرجه ما ذلك ونظري
 مثّ منهم٬، واحد إىل يصري ال مثّ خليفة٬، ابن كلّهم ثالثة كرتكم عند يقتتل( : اللّه رسول
    أحفظه ال شيئاً ذكر مثّ    قوم يقتله مل قتالً ويقتلونكم املشرق قبل من السود الرايات تطلع
  . )٣( )املهدي اللّه خليفة ن�هإف الثلج على حبواً ولو فبايعوه رأيتموه فإذا: فقال

  .ة اهللا املهدي ي¹قبل مع الرايات السود القادمة من خراسان أو املشرقإذن خليف
 هاشم٬، بين من فتية أقبل إذ  اهللا رسول عند حنن بينما( :قال مسعود٬، بن اهللا عبد وعن

 شيئاً وجهك يف نرى نزال ما: فقلت: قال لونه٬، وتغري عيناه اغرورقت  النيب رآهم فلما
 بعدي سيلقون بييت أهل وإن الدنيا٬، على اآلخرة لنا اهللا اراخت بيت أهل إنا: فقال! نكرهه

 فال اخلري فيسألون سود٬، رايات معهم املشرق قبل من قوم يأيت حىت وتطريداً وتشريداً بالء
 أهل من رجل إىل يدفعوها حىت يقبلونه فال سألوا ما فيعطون فينصرون٬، فيقاتلون يعطونه٬،

  . )٤( )جوراً ملؤوها كما قسطا فيملؤها بييت
وهو املهدي  الرايات السود يدفعوÄا إىل رجل من أهل بيت رسول اهللا : يف هذه الرواية
عبد اهللا بن احلارث بن جزء كما إÄم يوطئون للمهدي كما روي عن . كما هو معروف

  .)٥( )فيوطئون للمهدي٬، خيرج ناس من املشرق(: قال رسول اهللا :الزبيدي قال
                                                            

  .٦٨ص ٢ج :، والحاوي٣١٤ص ١ج :ابن حماد -١
 .  ٢٧٧ص ٥ج: مسند أحمد، بعضهم ببعض من آتاب الفتن األمةباب هالك هذه  ١٧١ص ٨ج: صحيح مسلم -٢
هذا إسناد : وقال في الزوائد ٥ص ٢٠ج :وانظر أيضًا الحديث النبوي ،٤٠٨٤برقم  ١٣٧٦ص ٢ج: سنن ابن ماجة -٣

دآتور عبد العليم عبد العظيم  -صحيحة في ضوء األحاديث واآلثار ال Xوالمهدي المنتظر  ،صحيح، رجاله ثقات
هذا سند جيد رجاله آلهم ثقات، وله : "وقال األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة: ٢٠٣ص - البستوي 

إسناده : النتيجة ". صحيح: "وقال في صحيح الجامع الصغير. وآذلك في تعليقاته على مشكاة المصابيح". شواهد آثيرة
  .حسن 

 ٤٨ص: والَعرف الوردي. ٤٧٣ص ٢ج :وآشف الغّمة ،٢ص ٤ج :والروض الفسيح ،١٠٧ص ٤ج :بي داودسنن أ -٤
  . ٥٩ح
: وعنه بيان الشافعي ،بتفاوت يسير ٢٠٠ص ١ج :ومثله الطبراني في األوسط ،١٣٦٨ص ٢ج :رواه ابن ماجة -٥

، ٦٩٩ص: رة القرطبي، وتذآ١٢٥ص: ، وعقد الدررواإلثباتهذا حديث حسن صحيح روته الثقاة : ، وقال٤٩٠ص
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 للطالقان٬، فإن هللا عز وجل ¹ا كنوزاً وحياً: (لاق٬، Xلي وهم أنصاره٬، كما ورد عن ع
وهم أنصار املهدي آخر  ٬،عرفوا اهللا حق معرفته ¹ا رجاالً فضة٬، ولكنَّ ليست من ذهب وال

  .)١( )الزمان
ما معىن إÄم يوطئون للمهدي٬، كما تقول هذه الروايات٬، وما معىن إن املهدي : هنا نتساءل

ض قد يرى تعارضاً بني الروايات٬، ولكننا لو قرأنا الرواية التالية فيهم ؟؟ من الواضح إن البع
  :  ينحل التعارض وتتضح احلقيقة

فخسف ¹م بالبيداء وبلغ ذلك  إذا بعث السفياين إىل املهدي جيشاً: (قال X عن علي
قتلناك فريسل إليه  قد خرج املهدي فبايعه وادخل يف طاعته وإال: الشام٬، قالوا خلليفتهم أهل

البيعة٬، ويسري املهدي حىت يرتل بيت املقدس وتنقل إليه اخلزائن وتدخل العرب والعجم ب
يف طاعته من غري قتال٬، حىت تبىن املساجد بالقسطنطينية وما  وأهل احلرب والروم وغريهم

 ٬،مثانية أشهر وخيرج قبله رجل من أهل بيته بأهل املشرق حيمل السيف على عاتقه. دو�ا
  .   )٢( )ميوت ه إىل بيت املقدس فال يبلغه حىتيقتل وميثل ويتوج

الذي خيرج  Xفاملهدي الذي خيرج من املشرق من أهل بيت املهدي حممد بن احلسن 
  .يف مكة٬، أي إنه أمحد أو املهدي الذي يولد يف آخر الزمان

واحلقيقة إن التفريق بني املهدي صاحب الرايات السود وهو املهدي الذي يولد يف آخر 
وامسه أمحد٬، وأبيه اإلمام املهدي حممد بن احلسن٬، يتيح لنا إجياد احلل املناسب للكثري من  الزمان

الفنت ] اهللا[يفرج : (٬، يقول)٣( Xعلي الروايات اليت تبدو متعارضة من قبيل ما ورد عن 
٬، يضع السيف على عاتقه مثانية أشهر٬، ال يعطيهم إال السيف٬، يسومهم خسفا٬ً، برجل منا

يغريه اهللا ببين ٬، لو كان من ولدها لرمحنا٬، واهللا ما هذا من ولد فاطمة: يقولوا حىت] هرجاً[

                                                                                                                                                                                     
: ، والمنار المنيف٣٠٧ص ٤ج :، وتحفة األشراف٢٥٧ص: ، وخريدة العجائب٣٣٣ص ٢ج :وفرائد السمطين

الحديث صحيح، ومحمد بن مروان ثقة ما : ، وقال٥٥٥ص: والحافظ المغربي ،٤١ص ١ج :، وفتن ابن آثير١٤٥ص
وقول أبي . ن على اختالف عبارتهم وتنوعها في توثيقهعن يحيى بن معين وأبي داود وابن حبا )ابن خلدون( نقله الطاعن

زرعة غير مقبول، إذ لم يبين سببه مع ثبوت العدالة التوثيق له من غيره، بل ممن هو أشد منه في الرجال وهو يحيى بن 
ده المتابعة التامة معين، وآذا ترك عبد اهللا بن أحمد الرواية عنه، وأما قول البزار ال نعلم أنه تابعه عليه أحد فإن آان مرا

 .الى آخر آالمه..عن شيخه فيمكن، وإن آان مراده مطلق المتابعة فغير مسلم ما ادعاه فقد توبع على ذلك
بٍخ بخ : (٤٤٩ص: ، وفي رواية ينابيع المودة٢٦٢ص ٧ج :، وآنز العمال٨٢ص ٢ج :انظر الحاوي للسيوطي -١

  ). للطالقان
، ١٠٣ص ٢ج :، وجمع الجوامع٧٠ص ٢ج :، والحاوي١٢٩ص :، وعنه عقد الدرر٣٤٩ص ١ج :ابن حماد -٢

  .٥٧٩ص: والمغربي
  .١٣٠حديث رقم : العرف الوردي -٣



  ١٧٣ ...................................................... اليما�ي املوعود حجة ا

  .)١( )العباس وبين أمية
: هذا احلديث الذي يصور املهدي وهو خيوض احلروب يناقضه ما ورد عن أيب هريرة قال

  .)٢( )وال يهريق دما٬ً، ال يوقظ نائما٬ً، يبايع املهدي بني الركن واملقام(
احلروب ويباشر املالحم هو مهدي آخر الزمان الذي ي¹قبل مع الرايات فالذي خيوض 

الذي خيرج يف  Xالسود٬، واملهدي الذي ال يهريق دماً هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
  .مكة

  
א • א XWא

ن احلسن من املهم أن نذكر أن كثرياً من علماء السنة قد أقر بوالدة اإلمام املهدي حممد ب
X٬، وسنذكر هنا مجلة منهم:  

 الطهر ولد من فهو... (: السؤول مطالب يف كتاب الشافعي سامل أبو العالمة قال  ١
 ثالث يف) سامراء( رأى من فبسر مولده فأما...  الرسول من بضعة بكوÄا اÜزوم البتول٬،
 علي بن اخلالص احلسن وهفأب ٬، وأماً أباً نسبه وأما  للهجرة ومائتني ومخسني مثان سنة وعشرين
 حممد بن الصادق٬، جعفر بن الكاظم٬، موسى بن الرضا٬، علي بن القانع٬، حممد بن املتوكل٬،
  .)٣( )... املؤمنني أمري املرتضى علي بن الزكي٬، احلسني بن العابدين٬، زين علي بن الباقر٬،
 املهدي روجخ من بد ال نهأ اعلموا(: الفتوحات يف العريب بن الدين حمي الشيخ وقال  ٢
 أيب بن علي بن احلسني جده ٬،)ي اهللا عنهارض( فاطمة ولد من  اهللا رسول عترة من وهو

 اإلمام ابن الرضا٬، علي اإلمام ابن التقي٬، حممد اإلمام ابن العسكري٬، حسن اإلمام ووالده طالب٬،
 علي٬، لعابدينا زين اإلمام ابن الباقر٬، حممد اإلمام ابن الصادق٬، جعفر اإلمام ابن الكاظم٬، موسى
  . )٤( )... عنه تعاىل اهللا رضي طالب أيب بن علي اإلمام ابن احلسني٬، اإلمام ابن

 علي٬، بن حممد٬، بن علي٬، بن احلسن٬، بن حممد: هو (: اجلوزي ابن سبط العالمة وقال  ٣
 عبد أبو وكنيته طالب٬، أيب بن علي بن احلسني٬، بن علي٬، بن حممد٬، بن جعفر٬، بن موسى٬، بن
 األئمة٬، آخر هو و والتايل٬، واملنتظر القائم الزمان صاحب احلجة اخللف وهو ٬،القاسم ووأب اهللا

                                                            
 .)الفتن(الزيادة من  -١
  .١٧٠حديث رقم : العرف الوردي -٢
 . ١٢الباب ٢ج: مطالب السؤول -٣
 . هـ  ١٣٠٧طبع  ١١٢ص :للشيخ حسن الحمزاوي -  مشارق األنوار -٤
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 آخر يف خيرج: " اهللا رسول قال: قال ٬،عمر ابن عن ٬،البزاز بن حممود بن العزيز عبد أنبأنا
 جوراً ملئت كما عدالً األرض ميأل ككنييت٬، وكنيته كامسي٬، امسه ولدي٬، من رجل الزمان
  . )١( )مشهور حديث هذا و "ديامله هو فذلك
 ليلة رأى من بسر اخلالص احلسن بن احلجة حممد القاسم أبو ولد(: الصباغ ابن ويقول  ٤
 القاسم أبو: فهو وأماً أباً نسبه وأما للهجرة٬، ومائتني ومخسني مخس سنة شعبان من النصف
 موسى بن الرضا٬، علي بن اجلواد٬، حممد بن اهلادي٬، علي بن اخلالص٬، احلسن بن احلجة حممد

 بن ٬،علي بن احلسني بن العابدين٬، زين علي بن الباقر٬، حممد بن الصادق٬، جعفر بن الكاظم٬،
  . )٢( )... نرجس هلا يقال ولد أم:  وأمه ٬،أمجعني عليهم اهللا صلوات  طالب أيب بن علي

 بحب اإلحتاف( :كتابه يف الشافعي الشرباوي عامر بن حممد بن اهللا عبد الشيخ ويقول  ٥
 املهدي اإلمام إن شرفاً ويكفيه(: X العسكري احلسن اإلمام عن حديثه معرض يف) األشراف
 فخارا٬ً، به ناهيك املنيف٬، اخلضم والنسب الشريف٬، البيت هذا د¹ر فلله أوالده٬، من املنتظر

 اÜد ولسهام متعادلون٬، ٬،)األصل( األرومة كرم يف مجيعاً فهم مقدارا٬ً، علوه من فيه وحسبك
 على ومسا ونبال٬ً، ع¹الً السمÂاك طال فلقد احمللة٬، يامي الرتبة٬، عايل بيت من له قيل سمونمقت

 هؤالء اÜد يف انتظم بِغري٬ٍ، فيه يستثىن فال الكمال٬، صفات واستغرق وحمال٬ً، مرتلة الفرقدين
 خفض يف قوم اجتهد وكم والتايل٬، األول فاستوى الشرف٬، تناسقوا و الآللئ٬، انتظام األئمة٬،
 من ضيعوا وكم جيمعه٬، واهللا مشلهم٬، تشتيت يف والذلول الصعب وركبوا يرفعه٬، واهللا منارهم٬،
 شفاعة يف وأدخلنا عليه٬، وأماتنا حبهم٬، على اهللا أحيانا يضيÂعه٬، وال اهللا٬، يهمله ال ما حقوقهم٬،

 من عشر الثاين وهو ولده) العسكري احلسن أي( بعده وخلّف ٬، إليه الشرف يف ينتمون من
 قبل) ٢٥٥( سنة شعبان من النصف ليلة رأى٬، من بسر ولد احلجة٬، حممد القاسم٬، أبو ألئمة٬،ا

 من وخوفه الوقت٬، لصعوبة أمره٬، وستر ولد٬، حني أخفاه قد أبوه وكان سنني٬، خبمس أبيه موت
 ويرون والقتل٬، باحلبس ويقصدوÄم اهلامشيني٬، يتطلبون الوقت ذلك يف كانوا فإÄم اخللفاء٬،
 وصلت اليت األحاديث من ذلك عرفوا كما X املهدي اإلمام وهو الظاملني٬، لطنةس إعدامهم
 دابر يقطع X املنتظر املوعود املهدي اإلمام أن وأخربàتûهم  األكرم الرسول من إليهم

  .األرضني يف منهم أحداً يترك وال الدنيا٬، على ويستويل الظاملني٬،
                                                            

 .م النجف ١٩٦٤طبع  ٣٦٣ص: تذآرة الخواص -١
  . الباب الثاني عشر: الفصول المهمة -٢
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 والعصابة النبوية٬، الطاهرة والبيضة هلامشية٬،ا السلسلة هذه نور أشرق وقد :ذلك بعد قال مث
 وأرومتهم أبية٬، شريفة ونفوسهم سنية٬، وصفا¾م علية٬، مناقبهم ٬،إماماً عشر اثنا وهم العلوية٬،
 علي بن اجلواد٬، حممد بن اهلادي٬، علي بن اخلالص٬، احلسن بن احلجة حممد :وهم حممدية٬، كرمية
 اإلمام بن العابدين٬، زين علي بن الباقر٬، حممد بن الصادق٬، جعفر بن الكاظم٬، موسى بن الرضا٬،
 عنهم اهللا رضي" طالب أيب بن علي الغالب الليث ولدي احلسن٬، اإلمام خوأ احلسني٬،
  . )١()"أمجعني
 تاريخ كتابه يف املالكي بكري الديار احلسن بن حممد بن حسني الشيخ ويقول  ٦
 أبا يكىن الرضا علي بن حممد بن علي بن احلسن ابن حممد) األئمة من( عشر الثاين(: اخلميس
 ومائتني ومخسني مثان سنة رمضان من والعشرين الثالث يف رأى من سر يف ولد...  القاسم

  .)٢( )ـه
 فرائد يف الشافعي احلمويين اجلويين إبراهيم بن حممد الفقيه احملدث الشيخ ويقول  ٧

 النامقي٬، اجلامي محدأ اإلسالم شيخ: حضرات أعين العظام املشايخ شيخ وأما(: قال السمطني٬،
 والسيد الرومي٬، موالنا الدين وجالل التربيزي٬، الدين مشس والشيخ النيسابوري٬، عطار والشيخ
 البيت أهل من األئمة مدايح يف أشعارهم يف ذكروا وغريهم النسيمي٬، والسيد الويل٬، اهللا نعمة

 أن على) واضحة( أدلة فهذه م متصالً آخرهم يف املهدي مدح) عنهم اهللا رضي( الطيبني
  . )٣( )عياناً واضحاً األمر جيد العارفني الكاملني هؤالء آثار تتبع ومن...  أوالً ولد املهدي
 :كتابه يف الشعراين علي بن أمحد بن الوهاب عبد الشيخ املواهب أبو الشيخ ويقول  ٨

 ليلة X ومولده العسكري٬، حسن اإلمام أوالد من) املهدي( وهو(): واجلواهر اليواقيت(
 X مرمي بن بعيسى جيتمع أن إىل باقٍ وهو ومائتني٬، ومخسني مخس سنة شعبان٬، من النصف
ـ ٩٥٨( سنة وهو وقتنا إىل عمره فيكون    .)٤( )سنة وستني وست سبعمائة) ه
 ومل(): احملرقة الصواعق( كتابه يف اهليثمي٬، حجر بن محدأ الدين شهاب الشيخ ويقول  ٩
 أبيه وفاة عند وعمره) احلجة حممد القاسم أيب( ولده غري) العسكري احلسن ماإلما أي( خيلòف
  . )٥( )وغاب س¹تر ألنه: قيل واملنتظر٬، القائم ويسمى احلكمة اهللا آتاه سنني٬، مخس

                                                            
 .هـ ١٣١٦، طبع مصر  ١٧٨ص : اإلتحاف بحب األشراف -١
  .٣٢١ص ٢ج :تاريخ الخميس -٢
 .فرائد السمطين  -٣
  .هـ  ١٣٠٧ط مصر  ١٤٢ص :اليواقيت والجواهر -٤
 .هـ  ١٣٠٨ط مصر  ١٢٧ص :الصواعق المحرقة -٥
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 شهر من عشر اخلامس يف ولد قد نهأ إىل ذهبوا املسلمني علماء من غفري مجع وهناك
ـ ٢٥٥ عام شعبان   : حديثهم أمسائهم وحمل بذكر فنكتفي أقواهلم كل رلذك جمال ال وحيث ٬،ه

  .األبصار نور كتابه يف الشبلنجي مؤمن سيد   ١٠
  .٣٥ص :العرفان بوأل الراغبني إسعاف يف اخلواص علي سيد   ١١
 كتاب يف) ميÂافارقني( تاريخ يف األزرق وابن طولون٬، بن حممد الدين مشس الشيخ   ١٢

  .م ١٩٥٨ بريوت طبع األئمة – طولون ابن
 :البلدان معجم يف البغدادي الرومي احلموي ياقوت اهللا عبد أبو الدين شهاب الشيخ   ١٣

ـ ١٣٢٤ مصر طبع ١٧٥ص ٦ج   . ه
  .الصفات مظهر كتابه يف العطار الدين فريد العارف الشيخ   ١٤
 ديوانه يف ذلك ذكر باملولوي٬، املعروف الرومي البلخي العارف حممد جالل الشيخ   ١٥
  .الكبري

  .الدائرة شرح كتابه يف الصفدي٬، الدين صالح الكامل الشيخ   ١٦
 النجف طبع ١٨٦ص :الطالب عمدة كتابه يف ٬،مهنÂا بن علي بن الدين مجال الشيخ   ١٧
ـ ١٣٢٣   . ه
 مرآة كتابه يف الشافعي٬، املكي اليمين اليافعي الدين عفيف بن اهللا عبد أبو الشيخ   ١٨
ـ ١٣٢٨ إيران طبع ١٧٢ – ١٠٧ص) ٢( رقم جزء :اجلنان   . ه

  .السعداء هداية كتابه يف أبادي والدولة الدين شهاب الشيخ   ١٩
) ١( جزء :اإلسالم دولة كتابه يف الشافعي٬، الذهيب محدأ بن الدين مشس الشيخ   ٢٠

ـ ١٣٧٧ آباد حيدر طبع ١٢٢ص   . ه
  .مبصر الرطل بركة على املطل الريش كرم فوق املدفون العراقي حسن الشيخ   ٢١
 املعروف٬، الشاعر الشافعي جباين املعروف الدين قوام بن امحد بن الدين نور شيخال   ٢٢

  .النبوة شواهد كتابه يف
  .األسرار مرآة كتاب مؤلف الرمحن عبد نور الشيخ   ٢٣
  .٣ج :الصفا روضة كتابه يف املشهور املؤرخ خواند٬، مري الشيخ   ٢٤
 فضيلة إىل الوصول معراج هكتاب يف الزرندي٬، يوسف بن حممد الدين مشس الشيخ   ٢٥

  .الرسول آل
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  .٣٧١    ١٢٣ص :الديوان شرح يف امليبدي٬، الدين معني بن حسني الشيخ   ٢٦
 الطبعة املودة ينابيع راجع( شعره يف ذلك ذكر اليماين الكرمي عبد اجلليل الشيخ   ٢٧
  ).٤٦٦ص :القدمية

  .املعارف درة كتابه يف البسطامي الرمحن عبد الشيخ   ٢٨
  ).٤٧٧ص :القدمية الطبعة الينابيع راجع( احلموي الدين سعد يخالش   ٢٩
    .)٤٦٨ص :الينابيع راجع( القونوي الدين صدر الشيخ   ٣٠
  .املناقب كتابه يف البخاري الدهلوي احلق عبد اÜد أبو العالمة   ٣١
  .األنوار مشارق احلمزاوي٬، العدوي حسن الشيخ العالمة   ٣٢
  . ٩٠ص ٧ج :الكامل تاريخ يف األثري٬، ابن العالمة   ٣٣
 ٢ج :الفداء أيب تاريخ كتابه يف الشافعي٬، حممود بن إمساعيل فداء أيب العالمة   ٣٤

    .٥٢ص
 معرفة يف الذهب سبائك كتابه يف السوري٬، الفوز أبو البغدادي أمني حممد الشيخ   ٣٥

  .٦باب ٧٧ص :العرب قبائل
  .املشكاة شرح يف املوافاة كتابه يف القاري٬،  اهلروي علي الشيخ   ٣٦
  .املناقب يف احلنفي٬، اخلوازمي موفق الشيخ   ٣٧
  .األنوار بذات املسماة قصيدته يف البصري٬، عامر الشيخ   ٣٨
  .الساباطية الرباهني كتابه يف الساباطي٬، جواد الشيخ   ٣٩
  .النصري احلظمي علي بن نظر الشيخ   ٤٠
  .التفسري جواهر مؤلف الكاشفي٬، علي بن حسني الشيخ   ٤١
  .اهللا بنور املستضيء بن محدأ اهللا لدين الناصر العباسي اخلليفة   ٤٢
  .باÜدد املعروف النقشبندي الفاروقي محدأ الشيخ العالمة   ٤٣
  .املناظر روضة كتابه يف احلنفي٬، شحنة بن حممد الوليد أبو العالمة   ٤٤
  .للترمذي الشمائل شارح روزان٬، بن فضل القاضي   ٤٥
  .احلصيين انمهد بن الشيخ   ٤٦
  .الرومي املولوي أستاذ التربيزي٬، الدين مشس العالمة   ٤٧
  . أربعينه يف الفوارس٬، أيب بن الفتح أبو الشيخ العالمة   ٤٨
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  .احلنفي الدين عماد الشيخ العالمة   ٤٩
  .الرتهة يف الدهلوي اهللا ويلÃ الشيخ   ٥٠
  .املقال ةلطاف إيضاح كتابه يف اهلندي٬، الدهلوي الدين رشيد الشيخ   ٥١
 روضة( كتابه يف حممود بن شاه خاوند بن حممد املشهور املؤرخ خواند مري الشيخ   ٥٢
  .الثالث٬، وغريهم اجلزء :)الصفا

ال يستند على دليل غري التحكم واألهواء٬،  Xواحلق إن إنكار وجود اإلمام املهدي 
هم٬، ومنها األحاديث اليت وتنقضه األحاديث الكثرية املتواترة الواردة من طريق أهل البيت وغري

وتقتضي  تنص على إثين عشر أمرياً أو خليفة وهي ال تنطبق إال على األئمة من أهل البيت 
٬، ويؤكده حديث الثقلني الذي Xبالنتيجة والدة اإلمام الثاين عشر وإنه ولد العسكري 

عدل للقرآن من يقتضي عدم افتراق القرآن والعترة يف زمن من األزمان٬، فالبد يف كل زمان من 
  .العترة الطاهرة

  :ومن هذه األحاديث
ال يزال الدين قائماً حىت تقوم ( :أنÂه مسع النيب يقول ٬،عن جابر بن مسرة ٬،روى مسلم   أ 

  .)الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة٬، كلّهم من قريش
  .)... ال يزال أمر الناس ماضياً( :ويف رواية

  .)... شر خليفةإىل اثين ع( :ويف حديثني منهما
  .)حىت يكون عليكم اثنا عشر خليفة( :ويف سنن أيب داود

  .)١( )إىل اثين عشر( :ويف حديث

٬، فقال كلمة مل أمسعها٬، )يكون اثنا عشر أمرياً( :يقول مسعت النيبÂ : ويف البخاري٬، قال
  .)كلّهم من قريش(: قال: فقال أيب

؟  ماذا قال رسول اهللا : ٬، فسألت أيببكلمة خفيت عليÂ مثّ تكلّم النيبÂ  :ويف رواية

                                                            
ألّن  ؛واخترنا هذا اللفظ من الرواية. بباب الناس تبع لقريش من آتاب اإلمارة ١٨٢١ح ١٤٥٣ص ٣ج :صحيح مسلم -١

وسنن الترمذي، باب ما جاء في الخلفاء من  ،آتاب األحكام ١٦٥ص ٤ج :وفي صحيح البخاري ،جابرًا آان قد آتبها
 ٨٦ص ٥ج :ومسند أحمد ،١٢٧٨و ٧٦٧ح :ومسند الطيالسي ،آتاب المهدي ١٠٦ص ٣ج :وسنن أبي داود ،أبواب الفتن

  .٣٣٣ص ٤ج :وحلية أبي نعيم ،٢٧ – ٢٦ص ١٣ج :وآنز العمال ،١٠٨ – ١٠٦و  ١٠١ – ٩٢و ٩٠ –
وجابر بن سمرة بن جنادة العامري ثّم السوائي، ابن أخت سعد بن أبي وقاص، وحليفهم، مات في الكوفة بعد السبعين، 

 .٢٧٧ج :وجوامع السيرة. وتقريب التهذيب. الغابةحديثًا، ترجمته بُأسد  ١٤٦وروى عنه أصحاب الصحاح 
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  .)١() كلّهم من قريش(: فقال
  .)٢( )ال تضر�هم عداوة من عاداهم( :ويف رواية

ال تزال هذه اُألم�ة مستقيماً أمرها٬، ظاهرة على عدو�ها٬، حىت ميضي ( :ويف رواية  ب 
  .)٣( )منهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش٬، مثّ يكون املرج أو اهلرج

يكون هلذه اُألم�ة اثنا عشر قي�ماً ال يضر�هم من خذهلم كلّهم من ( :يف روايةو   ج 
  .)٤()قريش

  .)٥( )ال يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجالً(   د 
ـ  لن يزال هذا الدين قائماً إىل اثين عشر من قريش٬، فإذا هلكوا ( :وعن أنس   ه

  .)٦( )ماجت األرض بأهلها
  .)٧()ال يزال أمر هذه اُألم�ة ظاهراً حىت يقوم اثنا عشر كلّهم من قريش( :ويف رواية  و 
كنÂا جلوساً ليلة عند ( :قال ٬،وروى أمحد واحلاكم وغريمها واللفظ لألول عن مسروق  ز 
هل سألتم رسول اهللا  ٬،يا أبا عبد الرمحن: يقرئنا القرآن٬، فسأله رجل فقال) ابن مسعود(عبد اهللا 

ما سألين عن هذا أحد منذ قدمت العراق قبلك٬، : ؟ فقال عبد اهللا من خليفة كم ميلك هذه األمÂة
  .)٨() "اثنا عشر عد�ة نقباء بين اسرائيل: "سألناه فقال: قال

يكون بعدي من اخللفاء عد�ة ( :قال رسول اهللا: قال ابن مسعود ٬،ويف رواية  ح 
  .)٩( )أصحاب موسى
  .)١٠(  بن عمر وحذيفة وابن عباسوقد روي مثل هذا عن عبد اهللا: قال ابن كثري

                                                            
 .٦١٧ص ٣ج :ومستدرك الصحيحين ،٣٣٨ص ١٦ج :فتح الباري -١
 .٣٣٨ص ١٦ج :فتح الباري -٢
 :وآنز العمال ،١٠ص: وتاريخ الخلفاء للسيوطي ،٢٤٩ص ٦ج :وتاريخ ابن آثير ،٣٢١ص ٥ج :منتخب الكنز -٣
 .٢٨ص: والصواعق المحرقة ،٢٦ص ١٣ج
 .٣١٢ص ٥ج :، ومنتخبه٢٧ص ١٣ج :عمالآنز ال -٤
  .١٠ص: وتاريخ الخلفاء للسيوطي ،١٨ص: والصواعق المحرقة. ٢٠٢ص ١٢ج :صحيح مسلم بشرح النووي -٥
 .٢٧ص ١٣ج :آنز العمال -٦
  .عن ابن النجار ٢٧ص ١٣ج :آنز العمال -٧
ستدرك الحاآم وتلخيصه وم .صحيح إسناده: قال أحمد شاآر في هامش األول .٤٠٦و  ٣٩٨ص ١ج :مسند أحمد -٨

والصواعق المحرقة  ،١٩٠ص ٥ج :ومجمع الزوائد ،مختصرًا ٣٣٩ص ١٦ج :وفتح الباري ،٥٠١ص ٤ج :للذهبي
 ١٣ج :وآنز العمال للمتقي ،٧٥ص ١ج :والجامع الصغير له ،١٠ص: وتاريخ الخلفاء للسيوطي ،١٢ص: البن حجر

  .٢٧ص
وأورد  ،٤٥٨ص ٢ج :وفيض القدير في شرح الجامع الصغير للمناوي، أخرجه الطبراني ونعيم بن حّماد في الفتن: وقال

 .٢٥٠ – ٢٤٨ص ٦ج :الخبرين ابن آثير في تاريخه عن ابن مسعود، باب ذآر األئمة االثني عشر اّلذين آّلهم من قريش
 .٦٢٦ح ٤٥٥ص ١ج :وراجع شواهد التنزيل للحسكاني ،٢٧ص ١٣ج :وآنز العمال ،٢٤٨ص ٦ج :ابن آثير -٩
 .٢٤٨ص ٦ج :آثيرابن  -١٠



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................  ١٨٠ 

ولست أدري هل قصد من رواية ابن عباس ما رواه احلاكم احلسكاين عن ابن عباس أو 
  .غريه

 Âن اإلمام عليÂهم من قريش٬، وقد بيÂت الروايات اآلنفة أنّ عدد الوالة اثنا عشر وأنÂنصX 
هذا البطن من هاشم٬، ال  إنّ األئمة من قريش غُرسوا يف( :وقال ٬،يف كالمه املقصود من قريش

  .)١( )تصلح على سواهم وال يصلح الوالة من غريهم
اللّهم� بلى ال ختلو األرض من قائم هللا حبج�ة إم�ا ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً ( :وقال

  .)٢( )... لئالّ تبطل حجج اهللا وبي�ناته
  .التوايل أنّ عدد األئمة يف هذه اُألمÂة اثنا عشر على: نستخلص ممÂا سبق

ال يزال هذا الدين قائماً حىت تقوم الساعة أو يكون عليكم ( :فقد ورد يف احلديث األوÂل
  . )...اثنا عشر خليفة

يكون بعدي من اخللفاء عد�ة (: حصر عددهم باثين عشر بقوله: ويف احلديث الثامن
     .)أصحاب موسى

* * *  

                                                            
 .١٤٢الخطبة  :نهج البالغة -١
وفي  ،٥٤ص ١ج :وراجع إحياء علوم الدين للغزالي ،٥٢٣ص: ينابيع الموّدة للشيخ سليمان الحنفي في الباب المائة -٢

 .بإيجاز ٨٠ص ١ج :حلية األولياء



א א

يات شخصية مهمة من شخصيات عصر الظهور تسميها اليماين٬، وأحياناً تذكر الروا
القحطاين٬، ويظهر من قراءة الروايات أن مثة أكثر من شخصية واحدة ت¹طلق عليها هذه التسمية٬، 
وبعضها قد تكون منحرفة٬، واملرجح بقوة إن الرواة قد خلطوا بني هذه الشخصيات فجاءت 

  . لتداخل وعدم التمييزروايا¾م عنها على شيء كبري من ا
عن  ٬،عن شريح بن عبيد ٬،حدثنا بقية وعبد القدوس عن صفوان: (روي نعيم بن محاد قال

   . )١( )ما املهدي إال من قريش وما اخلالفة إال فيهم غري أن له أصالً ونسباً يف اليمن :قال ٬،كعب
أصله الذي  فاملهدي حبسب هذه الرواية له أصل ونسب يف اليمن٬، واملقصود من هذا إن

  .يعود به إىل مكة ومكة من ¾امة و¾امة من اليمن ٬، وأهل بيته ينتهي إىل رسول اهللا 
جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة٬، اإلميان ميان  :وىف رواية... ( :قال النووي يف شرح مسلم

فقه ميان وأرق أفئدة٬، ال والفقه ميان واحلكمة ميانية وىف رواية أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوباً
والثاين أن املراد مكة  ٬،فإنه يقال أن مكة من ¾امة و¾امة من أرض اليمن... واحلكمة ميانية 

واملدينة فإنه يروى يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هذا الكالم وهو بتبوك ومكة 
اإلميان " :ينة فقالفأشار إىل ناحية اليمن وهو يريد مكة واملد ٬،واملدينة حينئذ بينه وبني اليمن

كما قالوا الركن اليماين وهو مبكة  ٬،ونسبهما إىل اليمن لكوÄما حينئذ من ناحية اليمن "ميان
والثالث ما ذهب إليه كثري من الناس وهو أحسنها عند أيب عبيد أن  ٬،لكونه إىل ناحية اليمن
  .)٢( )وÄم أنصارهفنسب اإلميان إليهم لك ٬،ون يف األصليألÄم ميان ؛املراد بذلك األنصار
ليس  صبغالأمري  :قال ٬،عن أرطاة ٬،عن جراح ٬،حدثنا الوليد بن مسلم: (وروى ابن محاد

بامسه ليس من ذي وال  ما قاله إنس وال جان بايعوا فالناً من ذي وال ذو ولكنهم يسمعون صوتاً
   .  )٣( )ذو ولكنه خليفة مياين

قرشي ميان ليس من ذي وال ذو أي : ويف صفة املهدي( :لسان العرب قال ابن منظور يف
قرشي ميان أي : ليس نسبه نسب أذواء اليمن٬، وهم ملوك محري٬، منهم ذو يزن وذو رعني٬، وقوله

                                                            
  .٢٣١ص :الفتن -١
 .٣٣ – ٣٠ص ٢ج :النووي –شرح مسلم  -٢
  . ٦٦ص :د المروزينعيم بن حما -آتاب الفتن  -٣
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   .)١( )قرشي النسب مياين املنشأ
خيرج ( :والصوت الذي ما قاله إنس وال جان هو الصوت من السماء٬، فعن الزهري قال

فيلتقي هو ٬، عدة أهل بدر٬، وأربعة عشر رجالً ةئيف ثالمثا٬، بعد اخلسف] من مكة[املهدي 
كان يسمى [٬، يعين تراسهم٬، وأصحاب املهدي يومئذ جنتهم الرباذع٬، وصاحب جيش السفياين

أال إن أولياء اهللا : ويقال إنه يسمع يومئذ صوت من السماء مناديا ينادي٬، ]قبل ذلك يوم الرباذع
ال يبقى ] فيقتتلون[٬، أصحاب السفياينفتكون الدبرة على    يعين املهدي   ٬،أصحاب فالن

فيتلقى السفياين ٬، وخيرج املهدي إىل الشام٬، فيهربون إىل السفياين فيخربونه٬، منهم إال الشريد
  . )٢( ])كما ملئت جوراً[ و متأل األرض عدال٬ً، ويتسارع الناس إليه من كل و جه٬، املهدي ببيعته

س وال اجلان البد أن يكون صوت والصوت الذي ينادي يف السماء وليس هو صوت اإلن
املالئكة٬، وهذا الصوت ينادي باسم املهدي٬، وهذا املهدي تصفه الرواية السابقة عن نعيم بن 

  .محاد باخلليفة اليماين
ومن الواضح من الرواية أعاله أن هذا املهدي ليس هو املهدي الذي ال يهريق دماً وإمنا هو 

  .املهدي الذي جتري على يديه املالحم
إنه  ل إن النداء أو الصيحة السماوية تسمي املهدي بامسه وهو أمحد٬، فعن رسول اهللا ب
أال يا أيها : نادى مناد من السماء  وذكر كلمة     إذا كان رأس اخلمسني والثالمثائة: (قال

الناس إن اهللا قد قطع مدة اجلبارين واملنافقني وأتباعهم٬، ووالكم اجلابر خري أمة حممد٬، أحلقوه 
  .)٣( )كة فإنه املهدي٬، وامسه أمحد بن عبد اهللامب

   :ولعل اليماين أو مهدي آخر الزمان هو املقصود من الروايات التالية
أن  ٬،عن عبد الرمحن بن قيس بن جابر الصديف ٬،حدثنا ابن هليعة: قال ٬،روى نعيم يف الفنت

رض عدالً كما ملئت سيكون من أهل بييت رجل ميأل األ: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  . )٤( )والذي بعثين باحلق ما هو دونه ٬،جوراً مث من بعده القحطاين

عن سعيد بن أيب  ٬،عن ابن أيب ذئب ٬،عن معمر ٬،حدثنا عبد الرزاق: (وروى نعيم أيضاً
ال تذهب األيام والليايل حىت يسوق الناس  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ٬،سعيد املقربي

                                                            
  .٤٥٢ص ١٥ج -١
 .١٤٨حديث رقم : العرف الوردي -٢
  .آتاب الفتن من فتوح المهدي: أبو صالح السليلي -٣
 .٢٣٨ص -٤
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  .رجل من قحطان
عن أيب  ٬،عن أيب الغيث ٬،عن ثور بن زيد الدئلي ٬،دثنا عبد العزيز بن حممد الدراورديح

ال تقوم الساعة حىت خيرج رجل " :قال ٬،عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ٬،هريرة رضي اهللا عنه
 ٬،عن أرطاة بن املنذر ٬،عن معاوية بن حيىي ٬،حدثنا الوليد...  "من قحطان يسوق الناس بعصاه

على يدي ذلك اليماين تكون ملحمة عكا  :قال ٬،عن كعب ٬،عن تبيع ٬،عمريعن حكيم بن 
  .الصغرى وذلك إذا ملك اخلامس من أهل هرقل

فيظهر اليماين  :قال ٬،عن كعب ٬،عن يزيد بن أيب عطاء ٬،عن يزيد بن سعيد ٬،حدثنا الوليد
  . )١( )ويقتل قريش ببيت املقدس وعلى يديه تكون املالحم

تقولون إن املنصور منكم٬،  يا معشر اليمن: (قال ٬،مرو بن العاصاهللا بن ع وورد عن عبد
   .)٢( )جد هو له لفعلت والذي نفسي بيده إنه لقرشي أبوه٬، ولو أشاء أن أمسيه إىل أقصى

له (يريد أن منصور٬، الذي هو اليماين٬، قرشي النسب٬، وما انتسابه إىل اليمن إال من باب 
  .ن ¾امة و¾امة من اليمن٬، أي باعتبار مكة م)أصل ونسب يف اليمن

ومثة روايات كثرية من طريق الشيعة والسنة تنص على أن أبناء املهدي يلون احلكم من 
حدثنا أبو أسامة٬، : حدثين حممد بن عبيد قال: (عيون األخبار البن قتيبةبعده٬، منها ما جاء يف 

يف  يكون: م يقولونعن زائدة٬، عن مساك٬، عن سعيد بن جبري٬، عن ابن عباس٬، أنه كان إذا مسعه
واملنصور٬،  السفاح٬،: إن بعد االثين عشر ثالثة منا. ما أمحقكم: هذه األمة إثنا عشر خليفة٬، قال
تأويل هذا عندنا أن ولد املهدي يكونون بعده " قال أبو أسامة"واملهدي٬، يسلمها إىل الدجال 

  .)٣( )إىل خروج الدجال
 ادي يف اجلزء الذي مجعه يف املهدي حيتمل يففقال أبو احلسني بن املن: (... وقال ابن حجر

فقد  معىن حديث يكون اثنا عشر خليفة٬، أن يكون هذا بعد املهدي الذي خيرج يف آخر الزمان
ـرب مث   ـبط األك  وجدت يف كتاب دانيال إذا مات املهدي ملك بعده مخسة رجال من ولد الس

ميلك  ن ولد السبط األكرب٬، مثمخسة من ولد السبط األصغر٬، مث يوصي آخرهم باخلالفة لرجل م
ـن   ويف رواية أيب... بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً كل واحد منهم إمام مهدي صاحل ع

ـذه   املهدي امسه حممد بن عبد اهللا وهو رجل ربعة مشرب حبمرة يفرج اهللا: ابن عباس به عن ه
                                                            

 .٢٣٧ص -١
   .٩ص ٢ج :، وعنه السيوطي في الحاوي١٢٠ص ١ج :ابن حماد -٢
  .٣٠٢ص ١ج -٣
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ـد    الً ستةاألمة كل كرب ويصرف بعدله كل جور٬، مث يلي األمر بعده اثنا عشر رج ـن ول م
  .)١( )احلسن ومخسة من ولد احلسني وآخر من غريهم٬، مث ميوت فيفسد الزمان

ـن  ملعىن حديث وعلى الرغم من عدم صحة توجيه ابن املنادي  اإلثين عشر خليفة الوارد ع
ـرب    باعتبار أنه  رسول اهللا  ـدي٬، إال أن يف اخل قال إÄم يكونون من بعده ال من بعد امله

وجود إثنا عشر يلون احلكم بعد املهدي٬، وإذا كان ما ورد هنا يتعارض مع ما  نص واضح على
ورد عن ابن قتيبة من كوÄم من أبناء املهدي٬، فإن باإلمكان رفع التعارض بالقول إÄم من أبناء 

  .املهدي وهو من ذرية احلسني
  
א • א א Wא

باملنقذ أو املخلص الذي يظهر يف آخر الزمان٬،  وردت البشارة يف العهدين؛ القدمي واجلديد
  :ورد يف سفر حجىفقد 

وàيàأْتïي م¹شûتàهàى كُلò اُألمàم٬ِ، فَأَمûُأل هذَا الْبàيûتà مàجûد)ا٬، قَالَ رàبُّ . وàأُزàلْزِلُ كُلñ اُألمàمِ(
ï٢()الْج¹ن¹ود(.  

يàصûفïر¹ لَه¹مû مïنû أَقْصàى اَألرûض٬ِ، فَإِذَا ه¹مû فَيàرûفَع¹ رàايàةً لïُألمàمِ مïنû بàعïيد!٬، وà ٢٦: (ويف سفر إشعياء
الَ يàنûعàس¹ونَ وàالَ يàنàام¹ون٬َ، وàالَ تàنûحàلÃ ح¹ز¹م¹ . لَيûسà فïيهِمû رàازِح+ وàالَ عàاثïر+ ٢٧. بِالْعàجàلَةï يàأْت¹ونَ سàرِيع)ا

. هàام¹ه¹مû مàسûن¹ونàة٬ٌ، وàجàمïيع¹ قïِسيِّهِمû مàمûد¹ودàةٌالñذïينà سï ٢٨. أَحûقَائïهِم٬û، وàالَ تàنûقَطïع¹ س¹ي¹ور¹ أَحûذïيàتïهِمُِ
ïةàعàبûكَالزَّو ûات¹ه¹مàكَرàبà٬، وïب¹ كَالصَّوَّانàسûت¹ح ûهِمïلûيàر¹ خïافàوàجِر¹ونَ  ٢٩. حûمàي¹زà٬، وïةàوûبñةٌ كَاللàرàجûمàز ûلَه¹م

يàهِرُّونَ عàلَيûهِمû فïي ذلïكà  ٣٠. ونàهàا وàالَ م¹نûقïذَكَالشِّبûل٬ِ، وàيàهِرُّونَ وàي¹مûِسكُونَ الْفَرِيسàةَ وàيàسûتàخûلïص¹
  .)٣( )فَإِنْ ن¹ظïرà إِلَى اَألرûضِ فَه¹وàذَا ظَالَم¹ الضِّيق٬ِ، وàالنُّور¹ قَدû أَظْلَمà بِس¹ح¹بِهàا. الْيàوûمِ كَهàدïيرِ الْبàحûرِ

٬، الñذïي سàي¹رûسïلُه¹ اآلب¹ بِاسûمïي٬، وàأَمَّا الْم¹عàزِّي٬، الرُّوح¹ الْقُد¹س¹ ٢٦(): ١٤: إجنيل يوحنا(ويف 
ûا قُلْت¹ه¹ لَكُمàم òبِكُل ûر¹كُمòي¹ذَكàٍء٬، وûيàش ñكُل ûم¹كُمòلàي¹ع àفَه¹و .ûر¹ك¹ لَكُمûالَم)ا أَتàس .ûيكُمïطûي أُعïالَمàس . àسûلَي

أَنàا : سàمïعûت¹مû أَنِّي قُلْت¹ لَكُمû ٢٨. بûالَ تàضûطَرِبû قُلُوب¹كُمû وàالَ تàرûهà. كَمàا ي¹عûطïي الْعàالَم¹ أُعûطïيكُمû أَنàا
ûكُمûي إِلَيïب¹ ثُمَّ آتàأَبِي . أَذْه ñي إِلَى اآلب٬ِ، َألنïضûح¹ونَ َألنِّي قُلْت¹ أَمàفْرàت ûت¹مûنِي لَكُنàبُّونïت¹ح ûت¹مûكُن ûلَو

 اًالَ أَتàكَلñم¹ أَيûض ٣٠. انَ ت¹ؤûمïن¹ونَوàقُلْت¹ لَكُم¹ اآلنَ قَبûلَ أَنْ يàكُون٬َ، حàتَّى مàتàى كَ ٢٩. أَعûظَم¹ مïنِّي
                                                            

  .٢٨٢ص ٢٤ج :وعمدة القاري للعيني ،٥٨٢ص ٢ج :القدير وانظر المناوي في فيض ،١٨٤ص ١٣ج :الباري فتح -١
  .٧ – ٢ :حجى ٢-
  .٥ :إشعياء ٣-
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وàلكïنû لïيàفْهàمà الْعàالَم¹ أَنِّي أُحïبُّ  ٣١. ٬، َألنñ رàئïيسà هذَا الْعàالَمِ يàأْتïي وàلَيûسà لَه¹ فïيَّ شàيûٌءاًمàعàكُمû كَثïري
  ).اقُوم¹وا نàنûطَلïقû مïنû هه¹نà. اآلب٬à، وàكَمàا أَوûصàانِي اآلب¹ هكَذَا أَفْعàلُ

وàمàتàى جàاَء الْم¹عàزِّي الñذïي سàأُرûسïلُه¹ أَنàا إِلَيûكُمû مïنà اآلب٬ِ، ر¹وح¹ الْحàق٬ِّ،  ٢٦( ):١٥:يوحنا(ويف 
  ).َألنَّكُمû مàعïي مïنà االبûتïدàاِء اًوàتàشûهàد¹ونَ أَنûت¹مû أَيûض ٢٧. الñذïي مïنû عïنûدï اآلبِ يàنûبàثïق٬¹، فَه¹وà يàشûهàد¹ لïي

ثرية يغنينا عن تتبعها واقتباسها شهر¾ا الواسعة واتفاق األديان مجيعها على والنصوص ك
مسألة املنقذ الذي يأيت يف آخر الزمان٬، ولكن يهمنا هنا بيان أن املنقذ هو اإلمام املهدي الذي 

  .يظهر يف آخر الزمان
صحاح ولعل خري ما ميكن أن نبدأ به يف هذا الصدد هو ما ورد يف سفر دانيال٬، ففي اإل

أجاب دانيال وقال كنت أرى يف رؤياي ليالً وإذا بأربع رياح السماء هجمت (: السابع منه
األول كاألسد  *وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا خمالف ذاك  *على البحر الكبري 
نظر حىت أُنتتف جناحاه وانتصب على األرض وأوقف على رجلني أوكنت  *وله جناحا نسر 
وإذا حبيوان آخر ثان شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد ويف  *ي قلب إنسان كانسان وأعط

وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر  * فمه ثالث أَضلُع بني أسنانه فقالوا له هكذا قم كل حلماً كثرياً
بعد  *وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطي سلطاناً . مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنحة طائر

يف رؤى الليل وإذا حبيوان رابع هائل وقوي وشديد جداً وله أسنان من حديد هذا كنت أرى 
وله عشرة . وكان خمالف لكل احليوانات الذين قبله. أكل وسحق وداس الباقي برجليه. كبرية

كنت متأمالً بالقرون وإذا بقرن آخر صغري طلع بينها وقلعت ثالثة من القرون األوىل  *قرون 
نه وضعت أكنت آري  *كعيون اإلنسان يف هذا القرن وفم متكلم بعظائم من قدامه وإذا بعيون 

عروش وجلس القدمي األيام لباسه ابيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه هليب نار 
ألوف ألوف ختدمه وربوات ربوات . Äر نار جرى وخرج من قدامه  * وبكراته نار متقدة 

جل صوت الكلمات أكنت انظر حني أذن من  *ر فجلس الدين وفتحت األسفا. وقوف قدامه
 *كنت أرى إىل أن قتل احليوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار . العظيمة اليت تكلم ا القرن

كنت أرى  *أما باقي احليوانات فرتع عنهم سلطاÄم ولكن أعطوا طول حياة إىل زمان ووقت 
 *وجاء إىل القدمي األيام فقربوه قدامه يف رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى 

بدي ما أسلطانه سلطان . فأعطي سلطاناً وجمداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة
أما أنا دانيال فحزنت روحي يف وسط جسمي وأفزعتين  *لن يزول وملكوته ما ال ينقرض 
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خربين وعرفين أف. قة يف كل هذافاقتربت إىل واحد من الوقوف وطلبت منه احلقي *رؤى رأسي 
أما قديسوا  *هؤالء احليوانات العظيمة اليت هي أربع ملوك يقومون على األرض  *تفسري األمور 

حينئذ رمت احلقيقة من  *بد اآلبدين أىل إالعلي فيأخذون اململكة وميتلكون اململكة إىل األبد و
داً وأسنانه من حديد وأظفاره من حناس جهة احليوان الرابع الذي كان خمالفاً لكلها وهائالً ج

وعن القرون العشرة اليت برأسه وعن اآلخر الذي طلع  *وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه 
وكنت  *شد من رفاقه أفسقطت قدامه ثالثة وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره 

األيام وأعطي الدين لقديسي نظر وإذا هذا القرن حيارب القديسني فغلبهم حىت جاء القدمي أ
فقال هكذا أما احليوان الرابع فتكون مملكة رابعة  *العلي وبلغ الوقت فأمتلك القديسون اململكة 

والقرون العشرة  *على األرض خمالفة لسائر املمالك فتأكل األرض كلها وتدوسها وتسحقها 
ف األولني ويذل ثالثة من هذه اململكة هي عشرة ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر وهو خمال

نه يغري األوقات والسنة ويسلمون أملوك ويتكلم بكالم ضد العلي ويبلي قديسي العلي ويظن 
فيجلس الدين ويرتعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إىل  *ليده إىل زمان وأزمنة ونصف زمان 

. ي العليواململكة والسلطان وعظمة اململكة حتت كل السماء تعطى لشعب قديس *املنتهى 
  ).إىل هنا Äاية األمر *ملكوته ملكوت ابدي ومجيع السالطني إياه يعبدون ويطيعون 

واألسد وله جناحان يرمز إىل اإلمرباطورية اإلجنليزية اليت قامت يف أوربا وشعارها هو 
األسد وله جناحان وأما الدب فهو شعار السوفيت واكل حلماً كثرياًً أي قتل كثري من الناس 

أما احليوان الرابع الذي من احلديد فهو اإلمرباطورية األمريكية اليت داست اآلن كل . .....
  .)١( األرض وهيمنت على كل األرض بالسالح واملال

من املهم هنا أن نشري إىل أن الفقهاء املسيحيني واملسلمني قد أمجعوا على أن املمالك 
) ابن اإلنسان(انية٬، والرومانية٬، وفسروا تعبري اململكة البابلية٬، والفارسية٬، واليون: املقصودة هي

بالنسبة للمسلمني٬، ومن الواضح   الوارد يف الرؤيا على أنه عيسى بالنسبة للمسيحيني٬، وحممد
  .  أن الفريقني كليهما فشل يف تفسري الرؤيا

٬، فإن )ابن اإلنسان(فإذا كانت الرؤيا تؤكد على أن Äاية اململكة الرابعة ستكون على يد 
  .٬، كما هو معروف وال على يد حممد X اململكة الرومانية مل تنتهي ال على يد عيسى

ولعل هذا األمر يتبني بصورة أجلى من خالل ما ورد يف نصوص أخرى تبني أن جميء ابن 
                                                            

  .هكذا فسرها السيد أحمد الحسن في آتاب وصي ورسول اإلمام المهدي في القرآن والتوراة واإلنجيل -١
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اإلنسان وخمتاريه سريافقه إلقاء رجسة اخلراب إىل وقيد النار وتأسيس دولة العدل اإلهلي٬، أي 
  .كم فيها املختاروناململكة اليت حي

ففي رؤيا يوحنا ما يؤكد أن كل ما وصفته رؤى سفر دانيال سيقع يف زمن الحق لزمن 
٬، وبالنتيجة ال ميكن أن تكون رجسة اخلراب هي الدولة الرومانية كما ذهب له X عيسى

بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح يف السماء والصوت ( :املفسرون٬، فقد ورد يف اإلصحاح الرابع
  . )١()اصعد إىل هنا فأريك ما ال بد أن يصري بعد هذا: ول الذي مسعته كبوق يتكلم معي قائالًاأل

  وهي األحداث ذا¾ا اليت صور¾ا رؤى دانيال    فاألحداث اليت تسردها رؤيا يوحنا 
  .كما هو معلوم X ستقع يف زمن الحق لزمن الرؤيا نفسها وهي متأخرة زمنيا عن عيسى

وàالْعàشàرàةُ  ١٢( :األحداث هنا وهناك واحدة نقتبس من الرؤيا ما يلي وللتدليل على أن
بàعûد٬¹، لكïنَّه¹مû يàأْخ¹ذُونَ س¹لْطَانàه¹مû كَم¹لُوك!  اًم¹لُوك! لَمû يàأْخ¹ذُوا م¹لْك الْقُر¹ونï الñتïي رàأَيûتà هïيà عàشàرàةُ

. وàاحïد+٬، وàي¹عûطُونَ الْوàحûشà قُدûرàتàه¹مû وàس¹لْطَانàه¹مûهؤ¹الَِء لَه¹مû رàأْي+  ١٣. سàاعàةً وàاحïدàةً مàعà الْوàحûشِ
١٤  àينïذñالà٬، وïك¹ الْم¹لُوكïلàمàابِ وàبûبُّ اَألرà٬، َألنَّه¹ رûب¹ه¹مïلûغàر¹وف¹ يàالْخà٬، وàر¹وفàارِب¹ونَ الْخàي¹حàهؤ¹الَِء س

  . )٢( )مàعàه¹ مàدûع¹وُّونَ وàم¹خûتàار¹ونَ وàم¹ؤûمïن¹ونَ
ـالُ  . أَنûتà أَيُّهàا الْمàلïك¹ كُنûتà تàنûظُر¹ وàإِذَا بِتïمûثَال عàظïيمٍ ٣١( :انياليف سفر دورد و هذَا التِّمûثَ

ـدûر¹ه¹  . رàأْس¹ هذَا التِّمûثَالِ مïنû ذَهàبٍ جàيِّد! ٣٢. الْعàظïيم¹ الْبàهِيُّ جِد.ا وàقَفà قُبàالَتàك٬à، وàمàنûظَر¹ه¹ هàائïلٌ àص
ـد!  . سàاقَاه¹ مïنû حàدïيد! ٣٣. طْن¹ه¹ وàفَخûذَاه¹ مïنû ن¹حàاسٍبà. وàذïرàاعàاه¹ مïنû فïضَّة! قَدàمàاه¹ بàعûض¹ه¹مàا مïنû حàدïي
ـهï   ٣٤. وàالْبàعûض¹ مïنû خàزàف! ûيàمàلَى قَدàثَالَ عûالتِّم àبàرàن٬ِ، فَضûيàدàرِ يûيàر+ بِغàجàح àعïظُر¹ إِلَى أَنْ قُطûنàت àتûكُن

ـةُ  فَانûسàحàقà حïينàئïذ! الْحàدïيد¹ وàالْخàزàف¹ وàالنُّحàا ٣٥. فَسàحàقَه¹مàااللñتàيûنِ مïنû حàدïيد! وàخàزàف!  س¹ وàالْفïضَّ
ـا  . ٬، وàصàارàتû كَع¹صàافَةï الْبàيûدàرِ فïي الصَّيûف٬ï، فَحàمàلَتûهàا الرِّيح¹ فَلَمû ي¹وجàدû لَهàا مàكَانٌاًوàالذñهàب¹ مàع أَمَّ

ـر¹  . هذَا ه¹وà الْح¹لْم¹ ٣٦. وàمàَأل اَألرûضà كُلñهàا اًصàارà جàبàالً كَبِريمûثَالَ فَالْحàجàر¹ الñذïي ضàرàبà التِّ فَن¹خûبِ
ïكïلàالْم àقُدَّام ïبِريِهûعàأَ ٣٧. بِت ïاتàاوàالسَّم àإِله ñك¹ م¹لُوك!٬، َألنïلàك¹ مïلàا الْمàأَيُّه àتûارأَنàدïاقْتàلَكَةً وûمàم àطَاكûاًع 

ـدïكà    وà ٣٨. اًوàفَخûر اًوàس¹لْطَان àيïـا ل àهàفَعàاِء دàـم حàيûثُمàا يàسûكُن¹ بàن¹و الْبàشàرِ وàو¹ح¹وش¹ الْبàرِّ وàطُي¹ور¹ السَّ
ـغàر¹    ٣٩. فَأَنûتà هذَا الرَّأْس¹ مïنû ذَهàبٍ. وàسàلñطَكà عàلَيûهàا جàمïيعïهàا ûى أَصàـر ûلَكَةٌ أُخûمàقُوم¹ مàت àكàدûعàبàو

ûنïى مàرûثَةٌ أُخïلَكَةٌ ثَالûمàمàو àكûنïضِ مûاَألر òلَى كُلàطُ عñلàسàتàاسٍ فَتàةٌ  ٤٠. ن¹حàلْبàةٌ صàابِعàلَكَةٌ رûمàكُونُ مàتàو

                                                            
  .١ – ٤ :رؤيا يوحنا ١-
  .١٧ :رؤيا ٢-



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................................................  ١٨٨ 

ـلñ  . كَالْحàدïيد٬ï، َألنñ الْحàدïيدà يàد¹قُّ وàيàسûحàق¹ كُلñ شàيûٍء وàكَالْحàدïيدï الñذïي ي¹كَسِّر¹ تàسûحàق¹ وàت¹كَسِّر¹ كُ
ـةُ    وàبِمàا رàأَيûتà الْقَدàمàيûنِ ٤١. هؤ¹الَِء ـد!٬، فَالْمàمûلَكَ وàاَألصàابِعà بàعûض¹هàا مïنû خàزàف! وàالْبàعûض¹ مïنû حàدïي

ـنيِ  òالط ïفàزàطًا بِخïلàتûم¹خ àيدïدàالْح àتûأَيàر àثُ إِنَّكûيàح ûنïم ïيدïدàا قُوَّةُ الْحàيهïكُونُ فàيàة٬ً، وàقَِسمûكُونُ م¹نàت .
٤٢ ïدàح ûنïا مàض¹هûعàنِ بûيàمàابِع¹ الْقَدàأَصàوûعàف!٬، فَبàزàخ ûنïض¹ مûعàالْبàيد! وÂكُونُ قَوِيàي ïلَكَةûمàاًض¹ الْم àالْبàض¹ وûع
ـنû الَ   اًا رàأَيûتà الْحàدïيدà م¹خûتàلïطوàبِمà ٤٣. اًقَصïم ïلكàلِ النَّاس٬ِ، وûسàطُونَ بِنïلàتûخàي ûني٬ِ، فَإِنَّه¹مòالط ïفàزàبِخ

ـه¹   ٤٤. دà الَ يàخûتàلïطُ بِالْخàزàفïيàتàالَصàق¹ هذَا بِذَاك٬à، كَمàا أَنñ الْحàدïي وàفïي أَيَّامِ هؤ¹الَِء الْم¹لُوك٬ï، ي¹قïيم¹ إِل
àم ïاتàاوàدالسَّمàأَب àقَرِضûنàت ûلَكَةً لَنûاًم   ïهïـذ ـلñ ه ٬، وàمàلïكُهàا الَ ي¹تûرàك¹ لïشàعûبٍ آخàر٬à، وàتàسûحàق¹ وàت¹فْنِي كُ

ïدàثْب¹ت¹ إِلَى اَألبàت àيïهà٬، وïكïالàمà٤٥. الْم  àقàحàن٬ِ، فَسûيàدàل الَ بِيàبàج ûنïر+ مàجàح àعïقُط ûأَنَّه¹ قَد àتûأَيàر àَألنَّك
àبàهñالذàضَّةَ وïالْفàو àفàزàالْخàو àاسàالنُّحàو àيدïدàـذَا . الْح . اَُهللا الْعàظïيم¹ قَدû عàرَّفà الْمàلïكà مàا سàيàأْتïي بàعûدà ه

  .)١( )اَلْح¹لْم¹ حàقٌّ وàتàعûبِري¹ه¹ يàقïني+
ـا٬،    ـذه الرؤي إذن اململكة الرابعة يف نص الرؤيا السابق هي نفسها اململكة احلديدية يف ه
واململكة اليت حتل بدالً منها هي مملكة القديسني٬، أو مملكة العدل اإلهلي اليت تبسط سيطر¾ا على 

  ). ا وàمàَأل اَألرûضà كُلñهàاأَمَّا الْحàجàر¹ الñذïي ضàرàبà التِّمûثَالَ فَصàارà جàبàالً كَبِري)(: كل املعمورة
ـة    ـود باململك من هنا يتبني أن ما قيل تفسرياً للرؤيا الواردة يف سفر دانيال٬، من أن املقص
احلديدية هي دولة الرومان٬، أمر واضح البطالن٬، فمملكة اهللا مل تقم بعد دولة الرومان٬، والظلم 

  .ال زال إىل يوم الناس هذا يعمÂ األرض
بàعûد٬¹،  اًذُوا م¹لْكوàالْعàشàرàةُ الْقُر¹ونï الñتïي رàأَيûتà هïيà عàشàرàةُ م¹لُوك! لَمû يàأْخ¹ ١٢(: ويف رؤيا يوحنا

ـد+٬،     ١٣. لكïنَّه¹مû يàأْخ¹ذُونَ س¹لْطَانàه¹مû كَم¹لُوك! سàاعàةً وàاحïدàةً مàعà الْوàحûشِ ïاحàأْي+ وàر ûـم ـؤ¹الَِء لَه¹ ه
هؤ¹الَِء سàي¹حàارِب¹ونَ الْخàر¹وف٬à، وàالْخàر¹وف¹ يàغûلïب¹ه¹م٬û، َألنَّه¹  ١٤. طَانàه¹مûوàي¹عûطُونَ الْوàحûشà قُدûرàتàه¹مû وàس¹لْ

  . )٢( )رàبُّ اَألرûبàابِ وàمàلïك¹ الْم¹لُوك٬ï، وàالñذïينà مàعàه¹ مàدûع¹وُّونَ وàم¹خûتàار¹ونَ وàم¹ؤûمïن¹ونَ
ـأَتû   َأل! لïنàفْرàحû وàنàتàهàلñلْ وàن¹عûطïهï الْمàجûدà ٧( : وأيضاً ـه¹ هàيَّ نñ ع¹رûسà الْخàر¹وفï قَدû جàاَء٬، وàامûرàأَت¹

: اكْت¹بû :وàقَالَ لïيà ٩ .وàأُعûطïيàتû أَنْ تàلْبàسà بàز.ا نàقïي.ا بàهِي.ا٬، َألنñ الْبàزَّ ه¹وà تàبàرُّرàات¹ الْقïدِّيِسنيà ٨. نàفْسàهàا
 ïر¹وفàسِ الْخûاِء ع¹رàشàإِلَى ع àع¹وِّينûدàلْمïى لàض¹  ١١.. .طُوبàيûس+ أَبàإِذَا فَرàة٬ً، وàفْت¹وحàاَء مàت¹ السَّمûأَيàثُمَّ ر

  .)٣( )وàالْجàالïس¹ عàلَيûهï ي¹دûعàى أَمïين)ا وàصàادïقًا٬، وàبِالْعàدûلِ يàحûكُم¹ وàي¹حàارِب¹
                                                            

  .٢: دانيال -١
  .١٧ :رؤيا -٢
  .١٩ :رؤيا -٣
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  .إذن ابن اإلنسان أو املسيح املنتظر أو اخلروف سيحارب ملوك األرض وسيغلبهم
هو ما ورد يف رؤيا ) اململكة احلديدية أو رجسة اخلراب(الرابعة  ومما يدل على أن اململكة

. آخàرà نàازِالً مïنà السَّمàاِء٬، لَه¹ س¹لْطَانٌ عàظïيم+ اًبàعûدà هذَا رàأَيûت¹ مàالَك ثُمَّ ١( :يوحنا الالهويت
ïهïائàهàب ûنïض¹ مûاَألر ïتàارàنàتûاسàالً ٢. وïيمٍ قَائïظàت! عûوàدَّة! بِصïبِش àخàرàصàو :ûقَطَتàابِلُ ! سàب ûقَطَتàس

لïكُلò طَائïرٍ نàجِسٍ  اًلïكُلò ر¹وحٍ نàجِس٬ٍ، وàمàحûرàس اًرàسلïشàيàاطïني٬à، وàمàحû اًوàصàارàتû مàسûكَن! الْعàظïيمàةُ
  .)١( )وàمàمûقُوت!

بابل (: و )٢( الطائر النجس كما قال السيد أمحد احلسن هي الطائرات احلربية األمريكية
فكل املالحم والفنت جتري يف . ألن بابل كانت عاصمة العراق يف ذلك الزمن ؛العراقتشري إىل 

  .وخراب بغداد ذكروه بالرايات اليت تأتيها من دول العامل وبالفنت. رض العراقأالعراق وعلى 
فالويل هلا  ٬،يف لعنة اهللا وسخطه ختر¹ا الفنت وتتركها مجاء… ( :قال الصادق عن بغداد

ومن الرايات  ٬،لويل من الرايات الصفر٬، ورايات املغرب٬، ومن جيلب اجلزيرةوملن ¹ا كل ا
واهللا ليرتلن ¹ا من صنوف العذاب ما نزل بسائر . اليت تسري إليها من كل قريب أو بعيد

األمم املتمردة من أول الدهر إىل آخره٬، وليرتلن ¹ا من العذاب ما ال عني رأت وال أذن 
ن املقيم ¹ا إف أهلها إال بالسيف٬، فالويل ملن اختذ ¹ا مسكناً مسعت مبثله وال يكون طوفان

إ�ا هي : واهللا ليبقى من أهلها يف الدنيا حىت يقال. يبقى لشقائه٬، واخلارج منها برمحة اهللا
الدنيا٬، وإن دورها وقصورها هي اجلنة٬، وإن بناÕا هن احلور العني٬، وإن ولدا�ا هم الولدان 

رزق العباد إال ¹ا٬، وليظهرن فيها من االفتراء على اهللا وعلى رسوله  وليظنن أن اهللا مل يقسم
الفجور٬، وأكل ] إتيان[٬، واحلكم بغري كتابه٬، ومن شهادات الزور٬، وشرب اخلمور و 

السحت وسفك الدماء ما ال يكون يف الدنيا كلها إال دونه٬، مث ليخر¹ا اهللا بتلك الفنت وتلك 
انتهى كالم السيد أمحد . )٣( )ههنا كانت الزوراء: فيقول الرايات٬، حىت ليمر عليها املار

  .)٤( احلسن
٬، ففي احلديث )الدجال(وقد ورد التعبري عن أمريكا يف بعض الروايات اإلسالمية بكلمة 

: الذي يصف دخول الدجال إىل العراق من جهة جبل سنام املعروف يف البصرة٬، قال رسول اهللا

                                                            
  .١٨: رؤيا يوحنا الالهوتي -١
  . ١٦ص :انظر رسالة الهداية -٢
  . ١٤ص ٥٣ج: بحار األنوار -٣
 .١٨ص :رسالة الهداية -٤
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  .)١( )مشرف على البصرة هو أول ما يرد>ه> الدجال أول ما يرد>ه الدجال سنام؛ جبل(
ومعروف أن القوات األمريكية دخلت العراق قادمة من دولة الكويت من جهة اجلبل 

ويوجد نص لعيسى عليه السالم يتحدث فيه عن العالمات اليت تسبق ظهور  .املذكور احملاذي هلا
  :املنقذ

قُلْ لَنàا مàتàى : يûت¹ون٬ï، تàقَدَّمà إِلَيûهï التَّالَمïيذُ عàلَى انûفïرàاد! قَائïلïنيàوàفïيمàا ه¹وà جàالïس+ عàلَى جàبàلِ الزَّ ٣(
الَ !  انûظُر¹وا: فَأَجàابà يàس¹وع¹ وàقَالَ لَه¹مû ٤؟  ؟ وàمàا هïيà عàالَمàةُ مàجِيئïكà وàانûقïضàاِء الدَّهûرِ يàكُونُ هذَا

 ٦. وàي¹ضïلÃونَ كَثïريِينà!  أَنàا ه¹وà الْمàِسيح¹: أْت¹ونَ بِاسûمïي قَائïلïنيàفَإِنñ كَثïريِينà سàيà ٥. ي¹ضïلñكُمû أَحàد+
َألنَّه¹ الَ ب¹دَّ أَنْ تàكُونَ هذïهï كُلÃهàا٬، . اُنûظُر¹وا٬، الَ تàرûتàاع¹وا. وàسàوûفà تàسûمàع¹ونَ بِح¹ر¹وب وàأَخûبàارِ ح¹ر¹وبٍ

قُوم¹ أُمَّةٌ عàلَى أُمَّة! وàمàمûلَكَةٌ عàلَى مàمûلَكَة!٬، وàتàكُونُ مàجàاعàات+ َألنَّه¹ تà ٧. وàلكïنû لَيûسà الْم¹نûتàهàى بàعûد¹
àنïاكàي أَمïالَزِلُ فàزàبِئَةٌ وûأَوàاعِ ٨. وàجûأُ اَألوàدàتûا م¹بàهñكُل ïهïنَّ هذïلكàيق  ٩. وïإِلَى ض ûكُمàم¹ونòلàذ! ي¹سïئàينïح

ïم àنيïضàغûكُون¹ونَ م¹بàتà٬، وûكُمàقْت¹لُونàيàيوïمûلِ اسûمِ َألجàيعِ اُألمïمàج ûري¹ونَ  ١٠. نïثُر¹ كَثûعàذ! يïئàينïحàو
وàيàقُوم¹ أَنûبِيàاُء كَذَبàةٌ كَثïري¹ونَ وàي¹ضïلÃونَ  ١١. اًوàي¹بûغïض¹ونَ بàعûض¹ه¹مû بàعûض اًوàي¹سàلòم¹ونَ بàعûض¹ه¹مû بàعûض

àريِينïبَّةُ الْ ١٢. كَثàحàر¹د¹ مûبàاِإلثْمِ ت ïةàكَثْرïلàوàريِينïى فَهذَا  ١٣. كَثàهàتûبِر¹ إِلَى الْم¹نûصàي يïذñنِ الïلكàو
ثُمَّ يàأْتïي . وàي¹كْرàز¹ بِبِشàارàةï الْمàلَكُوتï هذïهï فïي كُلò الْمàسûكُونàةï شàهàادàةً لïجàمïيعِ اُألمàمِ ١٤. يàخûلُص¹
الَ عàنûهàا دàانِيآلُ النَّبِيُّ قَائïمàةً فïي الْمàكَانï الْم¹قَدَّسِ فَمàتàى نàظَرûت¹مû رِجûسàةَ الْخàرàابِ الñتïي قَ ١٥.الْم¹نûتàهàى

وàالñذïي عàلَى السَّطْحِ فَالَ  ١٧فَحïينàئïذ! لïيàهûر¹ب الñذïينà فïي الْيàه¹ودïيَّةï إِلَى الْجِبàال٬ِ،  ١٦ لïيàفْهàمِ الْقَارِئ¹
ïتûيàب ûنïأْخ¹ذَ مàيïزِلْ لûنàئيûيàش ï٬١٨، اًه ïذñالàه¹وàابàيïأْخ¹ذَ ثàيïل ïهïائàرàإِلَى و ûجعûرàقْلِ فَالَ يàي الْحïلٌ  ١٩. ي فûيàوàو

وàصàلÃوا لïكَيû الَ يàكُونَ هàرàب¹كُمû فïي شïتàاٍء وàالَ فïي  ٢٠!  لïلْحàبàالَى وàالْم¹رûضïعàاتï فïي تïلْكà اَأليَّامِ
. يàكُنû مïثْلُه¹ م¹نûذُ ابûتïدàاِء الْعàالَمِ إِلَى اآلنَ وàلَنû يàكُونَ َألنَّه¹ يàكُونُ حïينàئïذ! ضïيق+ عàظïيم+ لَمû ٢١سàبûت!٬، 

 ٢٣. وàلكïنû َألجûلِ الْم¹خûتàارِينà ت¹قَصَّر¹ تïلْكà اَأليَّام¹. وàلَوû لَمû ت¹قَصَّرû تïلْكà اَأليَّام¹ لَمû يàخûلُصû جàسàد+ ٢٢
َألنَّه¹ سàيàقُوم¹ م¹سàحàاُء  ٢٤. فَالَ ت¹صàدِّقُوا! ه¹نàاكà: أَوû! ح¹ ه¹نàاذَا الْمàِسي ه¹وà: حïينàئïذ! إِنْ قَالَ لَكُمû أَحàد+

ûوا لَوÃلïتَّى ي¹ضà٬، حàبïائàجàعàةً وàيمïظàات! عàطُونَ آيûي¹عàةٌ وàاُء كَذَبàبِيûأَنàةٌ وàض كَذَبûأَي àارِينàتûالْم¹خ àكَنû٢٥. اًأَم 
ûت¹كُمûرàبûأَخàقْت¹ وàبàس ûا قَدàا أَنàفَ ٢٦. هûإِنْ قَالُوا لَكُم :ïرِّيَّةàي الْبïف àا ه¹وàر¹ج¹وا! هûخàي . فَالَ تïف àا ه¹وàه

مàغàارِب٬ِ، َألنَّه¹ كَمàا أَنñ الْبàرûقà يàخûر¹ج¹ مïنà الْمàشàارِقِ وàيàظْهàر¹ إِلَى الْ ٢٧ . فَالَ ت¹صàدِّقُوا! الْمàخàادïعِ
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 ٢٩. َألنَّه¹ حàيûثُمàا تàكُنِ الْج¹ثñة٬ُ، فَه¹نàاكà تàجûتàمïع¹ النُّس¹ور¹ ٢٨. مàجِيُء ابûنِ اِإلنûسàانï اًهكَذَا يàكُونُ أَيûض
» àنïقُطُ مûسàالنُّج¹وم¹ تàَءه٬¹، وûوàي ضïطûر¹ الَ ي¹عàالْقَمàس٬¹، وûم¹ الشَّمïاَأليَّامِ ت¹ظْل àلْكïيقِ تïض àدûعàب ïقْتàلْوïلàو

وàحïينàئïذ! . وàحïينàئïذ! تàظْهàر¹ عàالَمàةُ ابûنِ اِإلنûسàانï فïي السَّمàاِء ٣٠. السَّمàاِء٬، وàقُوَّات¹ السَّمàاوàاتï تàتàزàعûزàع¹
. تàن¹وح¹ جàمïيع¹ قَبàائïلِ اَألرûض٬ِ، وàي¹بûصïر¹ونَ ابûنà اِإلنûسàانï آتïي)ا عàلَى سàحàاب السَّمàاِء بِقُوَّة! وàمàجûد! كَثïريٍ

٣١ ïتûيمِ الصَّوïظàه¹ بِب¹وق عàكَتïالَئàلُ مïسûاِء فَي¹رàأَقْص ûنïاح٬ِ، مàعِ الرِّيàبûاَألر àنïم ïارِيهàتûع¹ونَ م¹خàمûجà٬، فَي
 اًمàتàى صàارà غُصûن¹هàا رàخûص: لَفَمïنû شàجàرàةï التِّنيِ تàعàلñم¹وا الْمàثَ ٣٢. السَّمàاوàاتï إِلَى أَقْصàائïهàا

٬، مàتàى رàأَيûت¹مû هذَا كُلñه¹ اًكَذَا أَنûت¹مû أَيûضه ٣٣. وàأَخûرàجàتû أَوûرàاقَهàا٬، تàعûلَم¹ونَ أَنñ الصَّيûفà قَرِيب+
الَ يàمûضïي هذَا الْجِيلُ حàتَّى يàكُونَ هذَا : اَلْحàقَّ أَقُولُ لَكُمû ٣٤. فَاعûلَم¹وا أَنَّه¹ قَرِيب+ عàلَى اَألبûوàابِ

وàأَمَّا ذلïكà الْيàوûم¹ وàتïلْكà السَّاعàةُ  ٣٦. اَلسَّمàاُء وàاَألرûض¹ تàز¹والَنï وàلكïنَّ كَالَمïي الَ يàز¹ولُ ٣٥. كُلÃه¹
ام¹ ن¹وحٍ كَذلïكà وàكَمàا كَانàتû أَيَّ ٣٧. فَالَ يàعûلَم¹ بِهِمàا أَحàد+٬، وàالَ مàالَئïكَةُ السَّمàاوàات٬ï، إِالñ أَبِي وàحûدàه¹

الñتïي قَبûلَ الطÃوفَانï يàأْكُلُونَ  َألنَّه¹ كَمàا كَان¹وا فïي اَأليَّامِ ٣٨. مàجِيُء ابûنِ اِإلنûسàانï اًيàكُونُ أَيûض
 ،٬àن¹وح+ الْفُلْك ïيهïلَ فàخàي دïذñمِ الûوàوِّج¹ون٬َ، إِلَى الْيàي¹زàوَّج¹ونَ وàزàتàيàب¹ونَ وàرûشàيàتَّى  ٣٩وàلَم¹وا حûعàي ûلَمàو

حïينàئïذ! يàكُونُ اثْنàانï فïي  ٤٠. نïمàجِيُء ابûنِ اِإلنûسàا اًجàمïيع٬à، كَذلïكà يàكُونُ أَيûضجàاَء الطÃوفَانُ وàأَخàذَ الْ
اïثْنàتàانï تàطْحàنàانï عàلَى الرَّحàى٬، ت¹ؤûخàذُ الْوàاحïدàةُ وàت¹تûرàك¹  ٤١. الْحàقْل٬ِ، ي¹ؤûخàذُ الْوàاحïد¹ وàي¹تûرàك¹ اآلخàر¹

أَنَّه¹ لَوû : وàاعûلَم¹وا هذَا ٤٣. مûاïسûهàر¹وا إِذًا َألنَّكُمû الَ تàعûلَم¹ونَ فïي أَيَّةï سàاعàة! يàأْتïي رàبُّكُ ٤٢.اُألخûرàى
لïذلïكà كُون¹وا أَنûت¹مû  ٤٤. عàرàفà رàبُّ الْبàيûتï فïي أَيِّ هàزِيعٍ يàأْتïي السَّارِق٬¹، لَسàهِرà وàلَمû يàدàعû بàيûتàه¹ ي¹نûقَب¹

فَمàنû ه¹وà الْعàبûد¹ اَألمïني¹ الْحàكïيم¹  ٤٥ .م¹سûتàعïدِّين٬à، َألنَّه¹ فïي سàاعàة! الَ تàظُنُّونَ يàأْتïي ابûن¹ اِإلنûسàانï اًأَيûض
ïينِهïي حïف àامàعñه¹م¹ الطàيïطûي¹عïل ïهïمàدàلَى خàيِّد¹ه¹ عàه¹ سàي أَقَامïذñاَء  ٤٦؟  الàي إِذَا جïذñال ïدûبàالْع àكïذلïى لàطُوب

وàلكïنû إِنْ قَالَ  ٤٨. م¹ه¹ عàلَى جàمïيعِ أَمûوàالïهïإِنَّه¹ ي¹قïي: اَلْحàقَّ أَقُولُ لَكُمû ٤٧! سàيِّد¹ه¹ يàجِد¹ه¹ يàفْعàلُ هكَذَا
ïي قَلْبِهïيُّ فïد¹ الرَّدûبàالْع àكïه¹: ذلàئُ قُد¹ومïطûي ي¹بïيِّدàأْكُلُ  ٤٩. سàيàر¹فَقَاَءه¹ و àبِيدàرِب¹ الْعûضàئ¹ يïدàتûبàفَي

 ٥١الَ يàنûتàظïر¹ه¹ وàفïي سàاعàة! الَ يàعûرِفُهàا٬،  يàأْتïي سàيِّد¹ ذلïكà الْعàبûدï فïي يàوûمٍ ٥٠. وàيàشûرàب¹ مàعà السُّكَارàى
àنيïائàالْم¹ر àعàه¹ مàيبïصàلُ نàعûجàيàع¹ه¹ وòفَي¹قَط .ïانàنûرِير¹ اَألسàصàكُونُ الْب¹كَاُء وàي àاكà١( )ه¹ن(.  

هï لïي¹عûطïيàه¹م¹ الطñعàامà فïي فَمàنû ه¹وà الْعàبûد¹ اَألمïني¹ الْحàكïيم¹ الñذïي أَقَامàه¹ سàيِّد¹ه¹ عàلَى خàدàمï( :ويف قوله
ïينِهïإشارة واضحة لوجود رسول يسبق ظهور السيد أو اإلمام املهدي٬، ومهمة هذا الرسول  ٬،)ح

  .إعداد املختارين وإعطائهم العلم أو الطعام كما عرب النص
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٬، Xأما املكان الذي يظهر فيه هذا العبد األمني احلكيم٬، فقد حدده نص آخر قاله عيسى 
 اًمàغàارِب٬ِ، هكَذَا يàكُونُ أَيûضَألنَّه¹ كَمàا أَنñ الْبàرûقà يàخûر¹ج¹ مïنà الْمàشàارِقِ وàيàظْهàر¹ إِلَى الْ ٢٧( :لتايلهو ا

ïانàسûنِ اِإلنûجِيُء ابàعيسى هنا يشري إىل أن ظهور ابن اإلنسان أو املنقذ يبدأ من جهة  .)١()م
والربق الذي خرج من املشرق وظهر يف  املشرق٬، واملشرق نسبة ملكان عيسى هو العراق٬،

  . )٢( املغرب هو إبراهيم٬، الذي خرج من العراق وظهر يف األرض املقدسة
فَالَ ! ه¹نàاكà: أَوû! ه¹وàذَا الْمàِسيح¹ ه¹نàا: حïينàئïذ! إِنْ قَالَ لَكُمû أَحàد+ ٢٣( :أما قول عيسى

وا إِذًا َألنَّكُمû الَ تàعûلَم¹ونَ فïي أَيَّةï سàاعàة! يàأْتïي اïسûهàر٤٢¹: (فهو ال يتفق ظاهرياً مع قوله). ت¹صàدِّقُوا
ûبُّكُمàلَم¹وا هذَا ٤٣. رûاعàو : ûعàدàي ûلَمàو àهِرàي السَّارِق٬¹، لَسïأْتàزِيعٍ يàي أَيِّ هïف ïتûيàبُّ الْبàر àفàرàع ûأَنَّه¹ لَو

. دِّين٬à، َألنَّه¹ فïي سàاعàة! الَ تàظُنُّونَ يàأْتïي ابûن¹ اِإلنûسàانïم¹سûتàعï اًذلïكà كُون¹وا أَنûت¹مû أَيûضلï ٤٤. بàيûتàه¹ ي¹نûقَب¹
٤٥ ïينِهïي حïف àامàعñه¹م¹ الطàيïطûي¹عïل ïهïمàدàلَى خàيِّد¹ه¹ عàه¹ سàي أَقَامïذñيم¹ الïكàني¹ الْحïد¹ اَألمûبàالْع àه¹و ûنà٤٦؟  فَم 

إِنَّه¹ ي¹قïيم¹ه¹ عàلَى : اَلْحàقَّ أَقُولُ لَكُمû ٤٧!  يàجِد¹ه¹ يàفْعàلُ هكَذَا طُوبàى لïذلïكà الْعàبûدï الñذïي إِذَا جàاَء سàيِّد¹ه¹
ïهïالàوûيعِ أَمïمà٣( )ج(.  

فكيف يتفق قوله هلم اسهروا وترقبوا جميء ابن اإلنسان٬، ويف الوقت ذاته يقول هلم ال 
  ؟ )ذا املسيح هنا أو هناك هو: (تصدقوا من يقول لكم

ن يقول هلم أن املسيح املنتظر أو املنقذ ليس هو من تظنون٬، أي من الواضح إنه يريد أ
٬، وإمنا هو شخص آخر٬، وهذا ما يتفق مع السهر والترقب٬، فالسهر يراد منه هنا Xعيسى

اليقظة والتنبه والبحث وعدم الركون إىل ما ألفه اإلنسان من مسبقات فكرية قد تكون مغلوطة 
إِنñ إِيلïيَّا « :فَأَجàابà يàس¹وع¹ وàقَالَ لَه¹مû ١١( :املعمدان بإيلياوقد سبق لعيسى مسى يوحنا  .)٤( متاماً

إِنñ إِيلïيَّا قَدû جàاَء وàلَم يàعûرِفُوه٬¹، بàلْ عàمïلُوا بِهï كُلñ : وàلكïنِّي أَقُولُ لَكُمû ١٢. يàأْتïي أَوَّالً وàيàر¹دُّ كُلñ شàيûٍء
حïينàئïذ! فَهِمà التَّالَمïيذُ أَنَّه¹ قَالَ لَه¹مû  ١٣. سàوûفà يàتàأَلñم¹  مïنûه¹مû اًيûضكَذلïكà ابûن¹ اِإلنûسàانï أَ. مàا أَرàاد¹وا

ïانàدàمûعàنَّا الْمàي¹وح ûنà٥( )ع(.  
إن تسميته يوحنا بإيليا يراد منه أن يوحنا هو شبيه إيليا٬، فكما أن إيليا ميهد للمنقذ يف آخر 

  .Xالزمان٬، فكذلك يوحنا مهد لعيسى 
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 احلقيقة وردت تسمية املنقذ يف بعض الروايات اإلسالمية بعيسى ويراد منه شبيه وهكذا يف
  :عيسى الذي صلب بدالً منه

  .)١( )ال مهدي إال عيسى(: فقد ورد يف مستدرك احلاكم وغريه حديث
ـه     ـارة من ـبيهه٬، إش وهذا احلديث ال ميكن أن نفهمه إال إذا قلنا إنه عرب بعيسى وأراد ش

  .ناها آنفاًللحقيقة اليت ذكر
ـول  : وروى العجلوين يف كشف اخلفاء قال رواه املالقي يف أربعينه عن أنس بلفظ قال رس

ـحاً  ال يزداد األمر إال شدة٬، والدنيا إال إدباراً( :اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٬، ال ٬، والناس إال ش
ال يأتيكم  :ويف لفظ لغريه ٬،مهدي إال عيسى بن مرمي٬، وال تقوم الساعة إال على شرار الناس

  .)٢()عام بدل زمان
يعود دار امللك إىل الزوراء وتصري األمور (: Xأمري املؤمنني علي بن أيب طالب عن

فعند ذلك خروج السفياين فريكب يف األرض تسعة أشهر  ٬،شورى من غلب على شيء فعله
اية مث خيرج املهدي اهلادي املهتدي الذي يأخذ الر: إىل أن يقول...  يسومهم سوء العذاب
  .)٣( )من يد عيسى ابن مرمي

بعد ذلك ميوت املهدي ويدفنه (: Xقال  ...  Xوورد يف إلزام الناصب عن علي
يقبض امللك روحه من احلرمني  ٬،عيسى بن مرمي يف املدينة بقرب قرب جده رسول اهللا 

وكذلك ميوت عيسى وميوت أبو حممد اخلضر وميوت مجيع أنصار املهدي ووزراؤه وتبقى 
ا إىل حيث ما كانوا عليه من اجلهاالت والضالالت وترجع الناس إىل الكفر فعند ذلك الدني

  .)٤( ....) يبدأ اهللا خبراب املدن والبلدان
عيسى بن مرمي املذكور يف هذه الرواية هو وصي اإلمام املهدي حممد بن احلسن الذي 

  .يتكفل غسله ودفنه

                                                            
 ١ج :الشيخ علي الكوراني العاملي - X معجم أحاديث اإلمام المهدي: نقًال عن ٤٤٠ص ٤ج: مستدرك الحاآم ١-
  .وأخرجه ابن ماجه أيضًا ،٥٦٣ص
  .١٢٣ – ١٢٢ص ٢ج :العجلوني – آشف الخفاء ٢-
  .٢٦٦ص: ابن طاووس - المالحم والفتن ٣-
  .١٢٨ص ٢ج :الشيخ علي اليزدي الحائري -إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  -٣
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 ليهبطن اهللا عيسى ابن مرمي حكماً(: يقول  مسعت رسول اهللا: وعن أيب هريرة٬، قال
٬، يكسر الصليب٬، ويقتل اخلرتير٬، ويضع اجلزية٬، ويفيض املال حىت ال جيد مقسطاً وإماماً عدالً

  .)١( )٬، أو يدين ¹ما مجيعاًأو معتمراً من يأخذه٬، وليسلكن الروحاء حاجاً
  :وروى الشيخ النعماين يف كتاب الغيبة٬، قال

حدثنا أمحد بن حممد الدينوري٬، : د بن عقدة الكويف٬، قالأخربنا أمحد بن حممد بن سعي
حدثين جدي احلصني بن عبد : حدثنا علي بن احلسن الكويف٬، عن عمرية بنت أوس٬، قالت: قال

أنه قال  Xالرمحن٬، عن أبيه٬، عن جده عمرو بن سعد٬، عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
لناس مبا ال يعرفون فيطغوا ويكفروا٬، إن من يا حذيفة٬، ال حتدث ا: (حلذيفة بن اليمان يوماً

حممله لو محلته اجلبال عجزت عن محله٬، إن علمنا أهل البيت سينكر  شديداً العلم صعباً
ملا فضل اهللا به عترة الوصي وصي  وحسداً ويبطل٬، وتقتل رواته٬، ويساء إىل من يتلوه بغياً

اللهم أعط : ه على صدري٬، وقالتفل يف فمي وأمر يد يا بن اليمان٬، إن النيب . النيب 
خليفيت ووصيي٬، وقاضي ديين٬، ومنجز وعدي وأمانيت٬، ووليي وناصري على عدوك 

من احللم٬،  وعدوي٬، ومفرج الكرب عن وجهي ما أعطيت آدم من العلم٬، وما أعطيت نوحاً
وإبراهيم من العترة الطيبة والسماحة٬، وما أعطيت أيوب من الصرب عند البالء٬، وما أعطيت 

ود من الشدة عند منازلة األقران٬، وما أعطيت سليمان من الفهم٬، اللهم ال ختف عن علي دا
من الدنيا حىت جتعلها كلها بني عينيه مثل املائدة الصغرية بني يديه٬، اللهم أعطه جالدة  شيئاً

  .)٢( )موسى٬، واجعل يف نسله شبيه عيسى
  .X أي إن شبيه عيسى حبسب هذه الرواية من نسل علي

: مسي القائم ؟ قال يءألي ش:  Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،يب سعيد اخلراساينوعن أ
  ).ألنه يقوم بعدما ميوت٬، إنه يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر اهللا سبحانه(

مثل أمرنا يف كتاب اهللا مثل صاحب (: يقول Xمسعت أبا جعفر : قال ٬،وعن أيب بصري
  ).احلمار أماته اهللا مائة عام مث بعثه

هل يف كتاب اهللا مثل للقائم  Xسألت أبا عبد اهللا : قال ٬،ن مسجد األمحروعن مؤذ
X مث بعثه) مائة عام(نعم٬، آية صاحب احلمار أماته اهللا (: ؟ فقال.(  

                                                            
  .٣٩٦ص ٣ج :إبن جرير الطبري -  جامع البيان ١-
  .١٤٥ – ١٤٤ص :محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -٢
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٬، تدل على أن القائم يقوم بعدما ميوت٬، أي )١( هذه الروايات اليت نقلها الطوسي يف غيبته
  :يبعثه اهللا كما ورد يف رواية الشيخ النعماين

ال واهللا ما أنا (.. : ٬، وقد س¹ئل عما إذا كان هو صاحب األمر٬، فقالXعن أيب جعفر 
بصاحبكم٬، وال يشار إىل رجل منا باألصابع٬، وميط إليه باحلواجب إال مات قتيال٬ً، أو حتف 

ميوت بغيظه على فراشه حىت يبعث اهللا من ال يؤبه : ؟ فقال وما حتف أنفه: قلت .أنفه
انظر من ال يدري الناس أنه ولد أم ال٬، فذاك : ال يؤبه لوالدته ؟ فقال ومن: قلت .لوالدته

  . )٢( )صاحبكم
على   Xاإلمام أمحد احلسنوخبوص كون قائم آل حممد هو املصلوب اقتبس جواب 

  :)٣( سؤال و¹جه له حول اآلية الكرمية
اللNه0 و/م/ا قَت/لُوه> و/م/ا ص/لَب>وه> و/لَك0ن+ ش>بِّه/  و/قَو+ل0هِم+ إِنَّا قَت/لْن/ا الْم/ِسيح/ ع0يس/ى اب+ن/ م/ر+ي/م/ ر/س>ولَ﴿

لُوه> لَه>م+ و/إِنN الNذ0ين/ اخ+ت/لَفُوا ف0يه0 لَف0ي ش/كٍّ م0ن+ه> م/ا لَه>م+ بِه0 م0ن+ ع0لْمٍ إِلNا اتِّب/اع/ الظNنِّ و/م/ا قَت/
  .)٤(﴾ي/ق0يناً

يه٬، فحضروا عنده٬، إال يف الليلة اليت رفع فيها واعد حواري Xعيسى : ( Xفأجاب
٬، فقد ذهب إىل املرجع األعلى لليهود وقايضه Xيهوذا الذي دل علماء اليهود على عيسى 

  . هلم Xعلى تسليم عيسى 
شبيهه الذي (فرفعه اهللا وانزل  Xوكان بعد منتصف الليل أن نام احلواريون وبقي عيسى 

٬، صلب ) وصياء من آل حممداأل(٬، فكان درعاً له وفداء٬، وهذا الشبيه هو من )ص¹لب وقتل
  .Xوقتل وحتمل العذاب ألجل قضية اإلمام املهدي 

مل يصلب ومل يقتل٬، بل ر¹فع فنجاه اهللا من أيدي اليهود وعلمائهم الضالني  Xوعيسى 
ه0 و/م/ا و/قَو+ل0هِم+ إِنَّا قَت/لْن/ا الْم/ِسيح/ ع0يس/ى اب+ن/ م/ر+ي/م/ ر/س>ولَ اللN﴿ :٬، قال تعاىل)لعنهم اهللا(املضلني 

  . )٥(﴾قَت/لُوه> و/م/ا ص/لَب>وه> و/لَك0ن+ ش>بِّه/ لَه>م+
وعد  Xإن عيسى : (قال ٬،Xعن أيب جعفر  ٬،ويف الرواية يف تفسري علي بن إبراهيم

                                                            
  .٤٢٣ – ٤٢٢ص: الغيبة للطوسي ١-
 .١٧٢ص: عمانيالغيبة للن -٢
  .وما بعدها ١٤٤ص ٤ج: المتشابهات -٣
  .١٥٧ :النساء -٤
  .١٥٧: النساء -٥
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مث خرج  فأدخلهم بيتاً أصحابه ليلة رفعه اهللا إليه فاجتمعوا عند املساء٬، وهم اثنا عشر رجالً
هو ينفض رأسه من املاء٬، فقال إن اهللا رافعي إليه الساعة عليهم من عني يف زاوية البيت و

قال ؟ ومطهري من اليهود فأيكم يلقي عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي يف درجيت 
إن اليهود جاءت يف طلب  :Xمث قال  … قال فأنت ه>و/ ذا ٬،شاب منهم أنا يا روح اهللا

فقتل  Xعيسى  وأخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح …من ليلتهم  Xعيسى 
  .)١()وصلب

أحد (٬، بينما الذين جاءوا من احلواريني هم )اجتمع اثنا عشر(: يقول Xفاإلمام الباقر 
٬، وهذا من املتواترات اليت ٬X، فيهوذا مل يأت٬، بل ذهب إىل علماء اليهود ليسلم عيسى )عشر

 حممد  ال تنكر٬، فالثاين عشر الذي جاء أو قل الذي نزل من السماء٬، هو الوصي من آل
ـِهà بصورة عيسى  ـُتïل٬َ، بعد أن ش¹ب   .Xالذي ص¹لïبà وق

: ٬، ويف إجنيل مىت )إيليا٬، إيليا ملا شبقتين( :وكانت آخر كلمات هذا الوصي عند صلبه هي
فقوم من . صرخ يسوع بصوت عظيم إيلي إيلي ملا شبقتين أي اهلي٬، اهلي ملاذا تركتين …(

وأما الباقون فقالوا أترك لنرى هل يأيت إيليا  …ينادي إيليا نه إ: الواقفني هناك ملا مسعوا٬، قالوا
  . فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح. خيلصه

واألرض تزلزلت والصخور . وإذا حجاب اهليكل قد انشق إىل اثنني من فوق إىل أسفل
٬، )نزلتينيا علي يا علي ملاذا أ( :واحلقيقة إن ترمجة الكلمات اليت قاهلا هكذا. )٢()…تشققت

كما تبني لك من النص السابق من ) اهلي٬، اهلي ملاذا تركتين( :والنصارى يترمجوÄا هكذا
  .اإلجنيل

  .واإلنزال أو اإللقاء يف األرض من السماء قريب من الترك
ومل يقل هذا الوصي هذه الكلمات جهالً منه بسبب اإلنزال٬، أو اعتراضاً على أمر اهللا 

أي افهموا واعرفوا ملاذا نزلت¹ : ل يستبطن جوابه٬، وجهه إىل الناسسبحانه وتعاىل٬، بل هي سؤا
وملاذا صلبت٬¹، وملاذا قتلت٬¹، لكي ال تفشلوا يف االمتحان مرة أخرى٬، إذا أعيد نفس السؤال٬، فإذا 

يداهنوÄم٬، فسأكون ) أو أشباههم(حيتلون األرض٬، وعلماء اليهود ) أو أشباههم(رأيتم الرومان 
سنة اهللا اليت تتكرر٬، فخذوا عربتكم وانصروين إذا جئت وال تشاركوا مرة يف تلك األرض فهذه 

                                                            
 . ٤٧٣ص: قصص األنبياء للجزائري -١

  . ٢٧: متى ٢-
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  .أخرى يف صليب وقتلي
ص¹لبت¹ وحتملت¹ ): البيَّن لكل عاقل نقي الفطرة(كان يريد أن يقول يف جواب السؤال 

ـُتلت¹ ألجل القيامة الصغرى٬، قيامة اإلمام املهدي  ٬، Xالعذاب وإهانات علماء اليهود٬، وق
  .ق والعدل اإلهلي على هذه األرضودولة احل

هل أنت مàلïك اليهود ؟ كان : وهذا الوصي عندما سأله علماء اليهود واحلاكم الروماين
نتم تقولون٬، ومل يقل نعم٬، جواب غريب على من جيهل أجييب أنت قلت٬، أو هم يقولون٬، أو 

  . احلقيقة٬، ولكنه اآلن توضح
الذي رفعه اهللا٬، وهو الشبيه  Xبل عيسى نعم٬، ألنه ليس هو مàلïك اليهود٬، : فلم يقل

  . Xالذي نزل لي¹صلب وي¹قتل بدالً عن عيسى 
  : من اإلجنيل   بعد أن الُقïيà عليه القبض   وهذا نص جوابه 

قال له . فأجاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك باهللا احلي أن تقول لنا هل أنت املسيح(
  .)١( ...)أنت قلت: يسوع

أنت : فقال له يسوع. م الوايل فسأله الوايل قائالً أأنت مàلïك اليهودفوقف يسوع أما(... 
  .)٢( ...)تقول 

  .)٣( ...)فسأله بيالطس أنت ملك اليهود فأجاب وقال له أنت تقول (... 
  .)٤( ... )نتم تقولون أين أنا هو أفقال اجلميع أفأنت املسيح فقال هلم (... 

. الوالية ودعا يسوع٬، وقال له أنت ملك اليهودإىل دار  مث دخل بيالطس أيضاً...  ٣٣(
أجابه بيالطس أ لعلي أنا  ٣٥. أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عين  ٣٤

أجاب يسوع مملكيت ليست من  ٣٦. ماذا فعلت. ورؤساء الكهنة أسلموك إيل أمتك. يهودي
. اهدون لكي ال أُسàلñم إىل اليهودلو كانت مملكيت من هذا العامل لكان خدامي جي. هذا العامل

أجاب يسوع أنت . مàلïك فقال له بيالطس أ فأنت إذاً ٣٧. ولكن اآلن ليست مملكيت من هنا
  .)٥( )…هلذا قد ولدت أنا٬، وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق . تقول إين ملك

مان٬، بل نزل إليها نه ليس من أهل األرض يف ذلك الزأويف هذا النص األخري بيَّنà الوصي 
                                                            

  .٢٦: متى -١
 .٢٧: متى -٢
 .١٥: مرقس -٣

 .٢٢: لوقا٤- 
  .١٨: يوحنا٥- 
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مملكيت ليست من هذا ( :٬، حيث ترى أن هذا الوصي يقولXإلجناز مهمة وهي فداء عيسى 
  ).وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق(٬، )ولكن اآلن ليست مملكيت من هنا(٬، )العامل

عند انفجار الصبح مابني مهرودين  Xيرتل عيسى ابن مرمي ( :قال عن رسول اهللا 
ن أصفران من الزعفران٬، أبيض اجلسم٬، أصهب الرأس٬، أفرق الشعر٬، كأن رأسه ومها ثوبا

٬، بيده حربة٬، يكسر الصليب ويقتل اخلرتير ويهلك الدجال ويقبض أموال القائم يقطر دهناً
وميشي خلفه أهل الكهف٬، وهو الوزير األمين للقائم وحاجبه ونائبه٬، ويبسط يف املغرب 

  .)١()X ن احلسنواملشرق األمن من كرامة احلجة ب
ويعود دار امللك إىل الزوراء وتصري  …( :Xوعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

األمور شورى من غلب على شيء فعله٬، فعند ذلك خروج السفياين فريكب يف األرض 
 ٬،تسعة أشهر يسومهم سوء العذاب فويل ملصر وويل للزوراء وويل للكوفة والويل لواسط

وعند ذلك خروج السفياين ويقل الطعام ويقحط  ٬،وما فيها خمرب خيربكأين انظر إىل واسط 
ـزل٬، مث خيرج املهدي اهلادي املهتدي الذي  الناس ويقل املطر فال أرض تنبت وال مساء تن

  .)٢( ) … يأخذ الراية من يد عيسى بن مرمي
مل يصلب ومل يقتل٬، بل الذي صلب  Xوتوجد أحاديث كثرية تدل على أن عيسى 

  .Xشبيه عيسى  وقتل هو
مبدرعة من صوف من غزل  Xرفع عيسى ابن مرمي ( :قال٬، Xعن أيب عبد اهللا 

ومن خياطة مرمي٬، فلما انتهى إىل السماء نودي يا عيسى بن مرمي ألق عنك زينة  مرمي 
  .)٣( )الدنيا

ـِه/ أمر أحد من أنبياء اهللا و حججه ( :قال ٬،Xوعن الرضا  للناس إال أمر  ما ش>ب
وقُبض روحه بني السماء واألرض مث  ألنه رفع من األرض حياً ؛وحده Xمرمي عيسى بن 

إِذْ قالَ اللNه> يا ع0يسى إِنِّي م>ت/و/ف2يك/ و/ ﴿ :رفع إىل السماء ورد إليه روحه وذلك قوله عز وجل
  .)٤( )﴾راف0ع>ك/ إِلَيَّ

                                                            
 .٩٢ص ٧ج: غاية المرام١- 
 .١٣٤ص: المالحم والفتن ٢-

 .٣٣٨ص ١٤ج: بحار األنوار٣- 
 .  ، نقًال عن عيون األخبار٤٧٤ص: قصص األنبياء للجزائري ٤- 
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  .)١( )مل ميت وإنه راجع} إليكم قبل يوم القيامة Xعيسى ( :قال ٬،وعن النيب 
  : والتàفتû إىل

إن عيسى نيب مرسل وقد طلب من اهللا سبحانه وتعاىل أن ي¹عفى وي¹صرف عنه الصلب 
والعذاب والقتل٬، واهللا سبحانه وتعاىل ال يرد دعاء نيب مرسل٬، فاهللا استجاب له ورفعه وأُنزل 

ـُتل بدالً عنه٬، ويف اإلجنيل عدة نصوص فيها دعاء عيسى   بأن Xالوصي الذي ص¹لب وق
  .ي¹صرف عنه الصلب والقتل

يا أبتاه إن أمكن فلتعرب عين  وخر على وجهه وكان يصلي قائالً مث تقدم قليالً …(: وهي
  .)٢( )…هذه الكأس

وقال  *وخر على األرض وكان يصلي لكي تعرب عنه الساعة إن أمكن  مث تقدم قليالً…(
  .)٣( )…يا أبا اآلب كل شئ مستطاع لك فاجز عين هذه الكأس  

قائال يا أبتاه إن شئت أن  *وانفصل عنهم حنو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى  …(
ـُجز عين هذه الكأس    .)٤( )…ت

مثل  …( :ويف التوراة سفر إشعيا ويف اإلجنيل أعمال الرسل اإلصحاح الثامن هذا النص
  ). … شاة سيق إىل الذبح٬، ومثل خروف صامت أمام الذي جيزره هكذا مل يفتح فاه

حد منهم صامت إىل الذبح٬، بل هم أاألنبياء واألوصياء املرسلني تكلموا٬، مل يذهب  وكل
ـñتà العلماء  Xأُرسلوا ليتكلموا وي¹بكتوا ويعظوا الناس٬، وعيسى  ـك àباخلصوص كم ب

 .نه ذهب إىل الذبح صامتاًأوكم وعظهم فال يàصدïق¹ عليه . والناس
ـُتل دون ) شبيه عيسى( :بل هذا الذي ذهب إىل الذبح صامتاً هو الوصي الذي ص¹لب وق

أن يتكلم٬، أو يطلب من اهللا أن ي¹صرف عنه العذاب والصلب والقتل٬، ودون أن يتكلم مع 
بل إذا احلوا عليه وسألوه بإحلاح من أنت٬، هل أنت املسيح٬، مل يكن جييبهم إال بكلمة  . الناس

  .أنت قلت
بأمر اهللا٬، منفذاً ملا أُنزل له٬، وهو أن  وهكذا ذهب إىل العذاب والصلب والقتل صامتاً راضياً

 .Xي¹صلب وي¹قتل بدالً من عيسى 

                                                            
  .٣٤٤ص ١٤ج: بحار األنوار١- 
  .٢٦: متى ٢-

 .١٤: مرقس٣- 
 .٢٢: لوقا٤- 
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مثل شاة : وألنه أصالً مل يكن وقته قد حان لي¹رسل وي¹بلغ الناس ويتكلم معهم٬، ذهب هكذا
  .سيق إىل الذبح٬، مثل خروف صامت أمام الذي جيزره هكذا مل يفتح فاه

من هذا املوقف٬، فهذا اإلنسان نزل إىل  أرجو أن يستفيد كل مؤمن يريد معرفة احلقيقة
حد يعرفه٬، مل يطلب أن ي¹ذكر أو أن ي¹عرف٬، نزل صامتا٬ً، وصلب أاألرض٬، وص¹لب وقُتل وال 

انتهى جواب  ).إن أردمت أن تكونوا فكونوا: ربه صامتا٬ً، هكذا إىلصامتا٬ً، وقُتل صامتا٬ً، وصعد 
  .X السيد أمحد احلسن

  :ذ هو أمحدوأختم بكلمات تشري إىل أن املنق
يصري بريكليت ومعناه احلمد  حرف نطقه قليالً إذاإن لفظ بارقليط : (يقول األنبا أثناسيوس

  . )١( )محدأأو الشكر وهو قريب من لفظ 
عند مراجعيت ألحد األناجيل ): (الكتاب املقدس حتت اÜهر(ويقول صاحب كتاب 

الزمن بالنروجيية٬، وجدت أن كلمة أمحد اإلسكندنافية املتداولة اليوم٬، واليت طبعت قبل حقبة من 
وهذا االسم ال زال يستعمل إىل يومنا هذا من قبل ) amat(ال زالت موجودة بالشكل التايل 

وهذه الكلمة موجودة يف نفس  ٬،Amodt: األمريكيني نروجييي األصل٬، ويكتب بالشكل التايل
  .)٢( )اإلصحاح املذكور أعاله بالنروجيية

  :ر زكرياوخبصوص ما ورد يف سف
٬، قَالَ رàبُّ اًفَأَمûُأل هذَا الْبàيûتà مàجûد وàيàأْتïي م¹شûتàهàى كُلò اُألمàم٬ِ،. وàأُزàلْزِلُ كُلñ اُألمàمِ ٧(
ï٣()الْج¹ن¹ود(.  

يف اللغة العربية : يقول   وهو قس مسيحي أسلم الحقاً    األحد داود  يقول الدكتور عبد
  .)٤( )سوف يأيت محده لكل األممو(أي ) يف يا فو حïمûدàه كُول هاجوييم(

  .تعين أمحد هومحد
  واحلمد هللا رب العاملني

                                                            
  .٢٧٢ص ٢المصدر نفسه ج: عن حجازي نقًال ١١٩ص: تفسير يوحنا االنبا اثناسيوس ١-
  .٤٣صفي هامش  :عودة مهاوش -  الكتاب المقدس تحت المجهر ٢-
  .٢: زآريا ٣-
  .٣٧ص: األحد داود عبد – محمد آما ورد في آتاب اليهود والنصارى ٤-
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