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رف شأه وكثري إحسانه، والصالة والسالم على احلمد هلل على من   أول ما ينطق به وآخره هو

 .له الطاهرين األئمة واملهدينيآاخللق حممد و 
، فسألته محد احلسن منَّ اهلل به عليَّ أر لقاء بسيدي وموالي ثأنت على فكرة هذا الكتاب تكو  

 :فقلت ؟ أعطيك حله :فنظر فيه وقال ،فأعطيته .الكتاب أعطين) :فقال ،عن رواية السمري
 ؟ كيف  :فقلت له .ما أن يتنازلوا عن الروايةإو  ،ولصإما أن يتنازلوا عن املنطق واألأ  :فقال ،نعم

حد اإلخوة أكتب هبا كتيب أو ا  :وقال مث التفت ،ةرة فهي بقوة اجلزئيالقضية هنا غري مسو   :فقال
هلل واستحضرت ما عرفته من السيد فاتكلت على ا (.هبا كتيب عسى أن ينتفع به الناس يكتب

 .Xمحد احلسن وصي اإلمام املهدي أ
فأحب  ،اشتدت اهلمة لدي   ،ملا رأيت ما تفوه به كاظم احلائري من جهل وجتهيل للناس مث إين

، بسيطة ومل يستطع شق الغبار فيها لةأيف مس( وهو احلائري)قارئ كالم من حتري نقل للأأن  أوالا 
 .ح لناظره قريب إن شاء اهلل تعاىل، والصبكيف بك يف العاصفة وقت اشتدادها  :وأقول له وألمثاله

ه والناس أمجعني على من يدعي النيابة العامة ئلعنة اهلل ومالئكته ورسله وأنبيا :ويف اخلتام أقول
 .Xعلى إمامنا  واخلاصة كاذباا 

إن شاء اهلل كتاب فيها، ولكن ألكشف  بل سيصدر قريباا  ،نوي الرد على فتواهأوأنا هنا ال 
سأتناوهلا ... و ... و ...  و ةيعلمأو  ة، وهم يدعون ما يدعون من علمياجلهل الذي هم فيه

سأل سيدي أو  ،فأرجو اهلل أن ينفع الناس به ،اآلن من حيث الرواية ال من حيث فهمه هلا
 .ي أن يعفو عين ويتجاوز عن سيئايتوموالي ومعتمدي ورجائ

 .واحلمد هلل وحده
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :كاظم احلائريالسؤال وجواب 
 :ى السيد كاظم احلسيين احلائريإىل مكتب املرجع الديين مساحة آية اهلل العظم)

 .يكم ورمحة اهلل وبركاتهلسالم ع
من أهايل ( محد احلسنأ)العراق شخص يسمى  ظهر يف: لدينا سؤال نطرحه عليكم وهو

ليله د، و Xورسوله إىل الناس ويأخذ البيعة لإلمام  Xنه ابن اإلمام املهدي أالبصرة يدعي 
، وشعاره النجمة اإلسرائيلية واتبعه بعض وفلق القمر وإحياء املوتى Xعلى دعواه لقاءه باإلمام 

 الناس فما ردكم عليه ؟
 .عو كل العلماء للمباهلة ومنهم جناب السيددنه يأعلماا 

 (.هـ 1241 /رجب /1 مجع من مقلديكم
 :الجواب

 بسم اهلل الرمحن الرحيم)
ان بن سعيد األول عثم ،ربعةأناب عنه السفراء األ Xثبت بالقطع واليقني إن اإلمام 

، الرابع علي بن لثالث أبو القاسم احلسني ابن روح، االعمري، الثاين حممد بن عثمان العمري
 Xوقبل وفاة السمري بستة أيام خرج كتاب خبط اإلمام  ،(رضوان اهلل عليهم)حممد السمري 

مة التا ، وقد وقعت الغيبةأعظم اهلل أجر إخوانك فيك، فإنك ميت لست": وإمضاءه يقول فيه
وسيأيت من شيعيت من ... ، وال ظهور تقع الصيحة ويظهر السفياين فال توص إىل أحد من بعدك

 .(...صيحة وظهور السفياين فكذبوهفمن ادعى املشاهدة قبل ال ،يدعي املشاهدة
، عي النيابة اخلاصة عنهديأمركم بتكذيب من ي X إن إمامكم املهدي ،أيها املؤمنون الكرام

على إمامنا  كته ورسله وأنبياءه والناس أمجعني على من يدعي النيابة اخلاصة كاذباا فلعنة اهلل ومالئ
Xوقد أهدر سالم عليه وال البيع والشراء منه، وأما من جهة األحكام الشرعية فال جيوز ال ،

 ،(زمان الغيبة الكربى)يابة اخلاصة النيابة يف زماننا مساحة السيد دام ضاللة دم كل من يدعي الن
 ، وميكرالعدو الغادر يكيد لإلسالم وأهلهن أل ؛علم أبنائنا إن هذه االدعاءات ستلحقها أخرىولي
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، فال تغفلوا عن حيله وحبائله ومتسكوا بالنائب العام الذي نصبه املوىل أرواحنا فداه وهو هبم
علنا من عز مذهبنا وعجل فرج إمامنا وجأهدانا اهلل وإياكم وحفظ ديننا و  ،الفقيه اجلامع للشرائط

 .أنصاره وأعوانه واملستشهدين بني يديه
 .(السالم عليكم وعلى عباد اهلل الصاحلني ورمحة اهلل وبركاته

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 متهيد
 ،دي ان الدين ،فالق اإلصباح ،مسخر الرياح ،جمري الفلك ،مالك امللك ،احلمد هلل رب العاملني

ومتوج  ،وترجف األرض وعم ارها ،من خشيته ترعد السماء وسكاهنا احلمد هلل الذي .رب العاملني
 .البحار ومن يسبح يف غمراهتا

يأمن  ،يف اللجج الغامرة ، الفلك اجلاريةد وعلى آل حممد األئمة واملهدينيعلى حمم اللهم صل  
 .، والالزم هلم الحقاملتقدم هلم مارق، واملتأخر عنهم زاهق. من ركبها، ويغرق من تركها

، مل يلتجأ إىل املتشابه غري الواضح ليدفع به احملكم اإلنسان نفسه وطلب ربه أنصفلو 
 .، فضالا عن ظلم آل حممد اإلنسان غريه مل يظلم أحداا قط أنصفولو  .الواضح

، واحلق يف هذا هو أن يرجع الناس غ فيتبعون ما تشابه ليظلوا الناسأما حالة الذين متلكهم الزي
كما قال ،  (1) األئمة واملهديني  ؛يع املسائل غري الواضحة إىل املعصومني يف املتشابه ومج

ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت ﴿: تعاىل
َنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِلِه َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه  فََأمَّا الَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهْم زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفت ْ

و ِإَّلَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَب َِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإَّلَّ ُأولُ 
 .(4)﴾اْْلَْلَبابِ 

، أما الذي ليس له دين أساساا قلبهم زيغ كما عرب القرآن الكرمييف الذين يف  إتباع املتشابه هذا
 .، كالرئاسة الدينية أو الدنيويةالكذب وسيلة لبلوغ غايات وفوائد فيتخذ

 متسك هبا مريدي الباطل على الرغم ، لطاملاهذا الكتيب نعرض إىل مسألة خطريةواليوم ويف 
، فيدخلوهنم يف أهنم يستغلون من حيسنون هبم الظنإال ، من اتضاح ذلك الباطل لبعض الناس

أباحلق هو متمسك  ،يسري، فالبد لإلنسان أن ينظر يف أي طريق يشعرون باب غوايتهم وهم ال
ماا كي يسري منهجاا مستقي X، فقدمياا رسم لنا اإلمام الصادق أم بالباطل، وأي دليل ميلك

                                                           

فقد ورد فيهم .  ن منكرهم هو منكر لشريعة سيد المرسلينإ، وقيدةصل العأن المهديين من أابٍق بينا في كتاِب س - 
إن أردت ، و(ن في حديث أهل البيتوالمهدي)كتاب جع ما يربو على األربعين رواية واضحة الداللة فرا (عليهم السالم)

 . X وهما من إصدارات أنصار اإلمام المهدي( ن في القرآن والسنةوالمهدي والمهدي) المزيد فراجع كتاب
 .7 :آل عمران - 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ..................................... ......... 31

ة كالسائر على غير الطريق َّل يزيده سرعة العامل على غير بصير ) :الشيعي عليه حيث قال
 .(1) (السير إَّل بعدا  

دة ن تفكر ساعة خري من عباإ، فع إىل نفسك وحاسبها دائماا أبداا فتأكد عزيزي القارئ وارج
، وانظر لدربك الذي أنت عليه اليوم فلرمبا تكون يف اخلط  ألف سنة كما ورد عن رسول اهلل

فقد ورد عنهم  (بن فاطمة ارجع يا) :بل ومن القائلني له. مد املواجه واملقابل ملهدي آل حم
كرباء القوم خاصة فيصدق أن هذه املقولة توجه لإلمام من الناس عامة بعد أن ينطق هبا   

 .(4)﴾الَراَءنَا فََأَضلُّونَا السَِّبيَوقَاُلوا رَب ََّنا ِإنَّا َأطَْعَنا َساَدتَ َنا وَُكب َ ﴿ :قول اهلل
ل على اإلمام يتأو  ( أي اجملتمع بأكمله)أن اجلميع  ي ورد عن أهل البيت الذ ن  أعلم او 

، فالعلماء غري العاملني هم أول من همءالقرآن بعد ظهوره، وهم هبذا يتبعون علما Xاملهدي 
يتأول عليه   وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم) :Xل القرآن الكرمي على اإلمام املهدي يتأو  

للناس وما كان ذلك إال الستخفاف جمموعٌة من كرباء القوم  .( ) (عليه به كتاب اهلل يحتج
ن اهلل تعاىل قال يف  إقل إبعادهم عن مصدر ثبات اإلنسان، ف، أو وجتريدهم من عقيدهتم احلقة

نْ َيا وَ ﴿ :كتابه الكرمي ِفي اْْلِخَرِة َوُيِضلُّ يُ ثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 .(2)﴾اللَُّه الظَّاِلِميَن َويَ ْفَعُل اللَُّه َما َيَشاءُ 

بالثقلني أي مها املثبت   ل بيته آ وسنته و لكتاب اهلل ومن هنا جاءت تسمية رسول اهلل 
 .كركيزتني أساسيتني يدور حوهلا اإلنسان

 يرتكز اهتمامه وينصب( الطاغويتأي جانب احلكم ) ن اجلانب املقابل للجانب اإلهليإولذا ف
، وذلك جتريدهم من الثقل الذي يثبت يف إبعاد الناس عن هذين الثقلني، فإذا أبعدهم استخفهم

فَاْسَتَخفَّ قَ ْوَمُه فََأطَاُعوُه ﴿: لقرآين حكاية عن فرعون موسى يقول، ويف هذا ورد التعبري انساناإل
 ، فإذا جردهم من الركائز والثوابتأي جردهم من عناصر الثقل .( )﴾ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْوما  فَاِسِقينَ 

                                                           

 . 34ص  ج :لشيخ الكلينيل - الكافي - 
 .77: األحزاب - 
 .407ص: للنعماني -الغيبة  -4
 .7 : إبراهيم -3
 .3 : الزخرف - 
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ة الكرمية كنتيجة لذلك ، وهلذا جاءت الطاعة يف اآليتيسر له سوقهم كالبهائم فيطيعوه
 .االستخفاف

ن للشيطان طرق إده غري واضحة املسلك ألكثر الناس، فنطرق الشيطان وج علم إن  او 
اا يسلكه الصطياده، وطريق الشيطان خطوات لكل إنسان طريق، فيتخذ الشيطان متعددة
 : التعبري القرآين يقول هبذا الصدد، لذا جتد متدرجة

 .( )﴾َوَّل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَانِ ﴿
 .(4)﴾تَِّبْع ُخطَُواِت الشَّْيطَانِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َّل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َوَمْن ي َ ﴿

، بني ئدي بني متخاصمني يف هذه الرواية، وبناء حكم عقانا مدعو إىل مطالعة جديدةوأنت ه
، وبني كاظم احلائري ومن فتئوا يقدمون الدليل تلو الدليل الذين ما Xأنصار اإلمام املهدي 

 Xنه مرسل من ِقَبل اإلمام املهدي أ، فقالوا إن كل من ادعى تبعه يف االستدالل برواية السمري
 .بفهو كذا

لى أسرار املراد ، مناقشة علمية نقف عنطالع مناقشة هذا التوقيع الشريففل ،وبعد هذا البيان
 .ومن مثَّ يكون للقارئ الكرمي حرية تبين أي رأي خيتاره. ، وكيفية التوجيه لهفمن احلديث الشري

منها  ، ولكن بعد أن يطلع على األقوال ومننسان بناء معتقده يف هذه املسألةن على كل إإف
أن  وإال فال ميكن. هلا ومن منها يقع يف تناقضات ال حصر يتطابق مع منهج آل البيت 

 .أما بعد املطالعة فله احلق أن يتبىن ويعتقد. يكون سليم الرأي قبل اإلطالع
  .( )﴾َما يَ ْلِفُظ ِمْن قَ ْوٍل ِإَّلَّ َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيدٌ ﴿ :قال تعاىل

 .(2)﴾ِإن َُّهْم َمْسُؤوُلونَ  َوِقُفوُهمْ ﴿ :وقال تعاىل

                                                           

 .02 : البقرة - 
 .  : النور - 
 .2 : ق -4
 .3 : الصافات -3
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، وحده واحلمد هلل وحده وحده .لدينك فاجعله خالصاا لوجهك كتبت هذا انتصاراا إن  اللهم 
 حيييمييت و ي ومييت و يحي ،فله امللك وله احلمد ،وهزم األحزاب وحده ،عز جندهأو  ،نصر عبده

 .وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شي قدير



 :(1) نص رواية السمري
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

فإنك ميت ما بينك وبين  ،عظم اهلل أجر إخوانك فيكأ ،يا علي بن محمد السمري)
ص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة ، فاجمع أمرك وَّل تو ستة أيام
 ،هور إَّل بعد إذن اهلل تعالى ذكره، وذلك بعد طول اْلمد، وقسوة القلوب، فال ظالتامة

، أَّل من ادعى المشاهدة قبل اهدةوسيأتي شيعتي من يدعي المش .وامتالء اْلرض جورا  
 .(وَّل قوة إَّل باهلل العلي العظيم، وَّل حول السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر خروج

* * * 

 قراءة جديدة يف ريمع توقيع السمَّ
ليه القوم من االستدالل واملناقشة هلذا التوقيع الشريف من عدة وجوه وكلها تبطل ما ذهب إ

، أو عدم تصديق أي X، أو عدم األخذ باألخبار الواردة عنه Xبعدم رؤية اإلمام املهدي 
 .رسول من قبله إىل الناس

، اللهم إال أن يكون الرفض من خالل ما ذهبوا إن هذه االستدالالت تبطل الروايةوال أقول 
لة أمسألة السند وما يلحقه، ومسك  ،سلطاننزل اهلل هبا من أما  (4) (قواعد عقلية)إليه من 
 .ا ال جمال اآلن للخوض يف تفاصيله، وغري ذلك ممالتساقط

كما ورد عن اإلمام أيب   (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم)وكان هذا االستدالل من باب 
 .( )X احلسن علي بن موسى الرضا 

                                                           

 .2 4ص  4 ج: األنوار ، بحار 49ص: ، غيبة الطوسي97 ص  ج: رواها الشيخ الطبرسي في االحتجاج - 
ن وذلك البتعادهم ع( السنة)هي قوانين وضعت كي يستخرج بها أحكام ظنية وضعها أبناء العامة : القواعد العقلية - 

نه خذ ديمن أ): Xشد االنتقاد كحديث اإلمام الصادق أ فانتقدهم األئمة  ،البتعادهم عن المعصوم مصادر التشريع
(: ال البيت)وسائل الشيعة  (خذ دينه من القرآن والسنة زالت الجبال ولم يزيلل، ومن أمن عقول الرجال أزالته الرجا

  . 4 ص 7 ج
في  Xعرضوا عن أحاديث األئمة ائها بهذا كدليل وأخذ بعض فقهوأ تاالمامية في الفترة المتأخرة عادإال إن الشيعة 
 .هذا المجال

 .92 ص 7 ج: (اإلسالمية)وسائل الشيعة  - 
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يف ( املشاهدة)د يف معىن علم أخي القارئ إن االختالف حول هذا احلديث وقع بالتحدياو 
 (.كذاب مفرتر )بأنه  X، أي من املشمول بوصف اإلمام املهدي هذا التوقيع الشريف

تباع هذا وانقسم أ ،Xونأخذ من استدل هبذا احلديث على تكذيب اللقاء باإلمام املهدي 
 :التبين إىل ثالثة أقسام

  .مفرتر هو كذاب  Xنه رأى اإلمام املهدي أإن كل من قال  :فقال قوم
 .هو املعين هبذا احلديث Xإن كل من نقل األخبار عن اإلمام املهدي  :وقال القسم الثاين

إن هذا التكذيب املوجود يف التوقيع يشمل من يدعي النيابة عن اإلمام  :وقال القسم الثالث
 .، على بيان سيأيت تفصيله يف املبحث الثاين من هذا الكتيبفقط Xاملهدي 

املناقشات اخرتنا ثالث  ، ومن هذه من املناقشات سنقتصر على بعضهاة الكثريويف هذه الرواي
 :هي ،مباحث

 .املناقشة يف سند الرواية   -1
 .املناقشة يف معارضة الروايات هلا   -4

 .املناقشة يف منت الرواية   - 

* * * 
 
 
 
 



 :املبحث األول
 ةاملناقشة يف سند الرواي

 :خنتار منها مسألتني ،دة مسائلويدور الكالم حول هذه النقطة يف ع
 :إن الرواية غري تامة السند :ولىاْلُ 

 .ال يعمل هبا بأي حال من األحوال ، والرواية املرسلةكما ورد عن بعضهم ما لكوهنا مرسلةإ -
على ( رمحه اهلل)ق فقد عل  ( بشارة اإلسالم)السيد الكاظمي صاحب : ومن القائلني باإلرسال
 .(1) (إن التوقيع خرب واحد مرسل): ئالا هذا التوقيع بعد سرده قا

يث ح( حبار األنوار)يف  نقل ذلك عنه العالمة اجمللسي ،يرى فيه اإلرسال أيضاا  املريزا النوريو 
 .(4) (أنه خرب واحد مرسل): قال بعد إيراده للحديث الشريف

 .وىلهذا من اجلهة األأ . ومها من أفاضل العلماء العاملني

إلرسال ولكن إن التوقيع خارج عن دائرة ا :فقد قال مجاعة السندما لكون الرواية ضعيفة إو  -
  .الرواية ضعيفة السند

وأما كونه : )ته املهدية حيث نراه قائالا فيهاومن هذه اجلماعة السيد حممد الصدر يف موسوع
بضعف السند فهذا  نه مع ذلك يبقى اإلشكال قائماا أإال ، ( ) (خرباا مرسالا فهو غري صحيح

د حممد الصدر نتيجة كما قال عنها السي  ،(2) (مل يكن كافياا إلثبات احلكم الشرعي)اخلرب 
 .لضعف الرواية

                                                           

 .37 ص :اإلسالمبشارة  - 
 . 2 4ص  4ج: بحار األنوار - 
 .( 99 : دار التعارف)  73ص: محمد الصدرلسيد ل - تاريخ الغيبة الصغرى -4
 . 73ص: تاريخ الغيبة الصغرى -3
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كما نص عليه ( تبمحد بن احلسن املكأ(: )وهو سند منفرد)سند هذا التوقيع فقد وقع يف 
 سي يف أعالم الورى بـ، أو كما امساه الشيخ الطرب (1) (معجم رجال احلديث: )السيد اخلوئي يف

، فقد ذكره حلال مل تذكره كتب احلديث أساساا ، والرجل جمهول ا(4) (محد املكتبأاحلسن بن )
حممد بن ، عن أيب جعفر وأخربنا مجاعة): بسند احلديث يف كتاب الغيبة( عليه الرمحة) الشيخ

كنت مبدينة :  أبو حممد أمحد بن احلسن املكتب، قالحدثين: علي بن احلسني بن بابويه، قال
مث ساق التوقيع  -يف السنة اليت تويف فيها الشيخ أبو احلسن علي بن حممد السمري  السالم

 .( ) ...( - الشريف
بلغ من درجة أعن ضعفه، وهي درجه  ، فضالا (2) غري موجود يف كتب الرجال أساساا  نهأكد أأؤ و 

ساروا ، وهبذا فالرواية وراويها غري معمول هبا من ناحية ضعف السند الذي التضعيف عندهم
، فكيف جاز ملدعي العلم ة رجاهلا اليت ألزموا أنفسهم هباما مبجهوليإما باإلرسال و إ ،عليه

 .، أليس هذا من أوضح التناقضاترجال احلديث يف آن واحدة( علم)ى االعتماد عليها وعل
، ومل سقطوا الرواية عن االحتجاجأ - املعرفة السندية للرجال -ن ساروا مبعتقدهم إوإال ف

معهم بصحة الرواية دون فهمهم سقطوا معرفة رجال احلديث سلمنا أن إو . هبا كما فعلوادلوا يست
 .لية حول معرفة داللة هذه الرواية، فانتبه هلذا، فيدور النقاش فيها يف النقاط التاهلا

ىل هنا نصل إىل مرحلة تكفي لتسقيط الرواية عن القيام واالستدالل من ناحية السند إو 
 .قواعدهم العقلية حني استدلوا هباوخمالفتهم ل
، وال هي خرب واحد (على الرغم من ضعف السند الذي مر علينا يف أوالا )الرواية  إن   :الثانية

وهذا الديدن هو ما . عن املرسلة أو اجملهولة ، فضالا حتصيل العلم من خرب الواحد الثقةميكن 
وصْل إليه خرب اآلحاد ل غاية ما يأ ، بهذا ية من بدء تأسيسها إىل يومناسارت عليه املدرسة األصول

                                                           

 . 2 ص  4ج: للسيد الخوئي - معجم رجال الحديث - 
 .70 ص  ج: للشيخ الطبرسي - إعالم الورى بأعالم الهدى - 
 . 49ص :شيخ الطوسيلل - الغيبة -4
وأخرى  ،(الحسن المكتب حمد بنأ)فتارة يسمى  ،غير مقطوع بتسميته ، بل هوفي رجال الحديث ترد ترجمتهلم  -3
وأعيد القول بأنه لم تذكر كتب  ،هذا حين يذكرون الرواية ،(حمد بن الحسين المكتبأ)وثالثة  ،(المكتبحمد الحسن بن أ)
عن  االسم فضالا مجهول فهو . فراجع وتعجب من هكذا تناقض( بأسمائها الثالث) جال الحديث ترجمة لهذه الشخصيةر
وليت شعري كيف جاز للسيستاني وللحائري االستدالل بهذه الرواية الضعيفة بل . ال عندهم فكيف لهم أن يستدلوا بهالح
 .ليتهم فهموا معناها رموزها ثم ياليتهم فهموا متن الرواية أو حلوا  ويا
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ية ما ميكن هو ، بل غاالعقيدة ال يسمن وال يغين عندهم يف نظرهم هي اإلفادة الظنية وهو يف
 .والعقائد البد فيها من اليقني ،(أي يقني)وال يفيد علماا  يفيد عمالا  ألنه ؛العمل به يف الفقه

األصولية باإلمجاع إىل الظن الذي ميكن فخرب اآلحاد صحيح السند يؤدي عند املدرسة 
، فراجع كالمهم حول هذه ةستدالل واالعتماد عليه يف العقيداالستدالل به يف الفقه دون اال

 .النقطة يف مصادرهم األصولية والكالمية
لعدم حجيتها يف نظر هؤالء من ناحية  ؛وهبذا تسقط حجية رواية السمري عن االستدالل

 .عقلية اليت وضعوها لالستداللالسند حسب قواعدهم ال
* * * 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 :املبحث الثاني
 ة السمرياملناقشة يف معارضة الروايات لرواي

ن إف مطلقاا  Xيف الرواية برؤية اإلمام املهدي ( املشاهدة)ر لفظ ر إذا فسَّ املفس   إن   ،واحلق
( الرمحةعليهم )لماء السابقني هذا التفسري يؤدي إىل تفسيق وتكذيب الكثرة الكاثرة من صاحل الع

، وتكذيب عدد أكثر من عدد التواتر بكثري من عامة الناس الذين وعددهم يفوق عدد التواتر
 عن ن كان التواتر حيصل بوجود عدد خيربإف .Xوالنقل عنه  Xتشرفوا برؤية اإلمام املهدي 

قضية الذين رأوا اإلمام  ن  إف (1) لكذب أو الوقوع باللبس واالشتباهميتنع عليه التواطؤ على ا أمر ما
 .من هذا القبيل بل يفوقه بكثري Xاملهدي 

، ومشاهدته X اإلمام هو رؤية ، فاخلرب القطعيكن التسليم هبذا التفسري للروايةفال ميوعليه، 
فإنه يستلزم تكذيب كل  Xيف التوقيع بنفي رؤية اإلمام ( املشاهدة)فال ميكن محل أو تفسري 

ء الذين ال ميكن صدور الكذب ومنهم العلماء األتقيا ،Xلقاء اإلمام املهدي الذين تشرفوا ب
 .كما فسر بعضهم هذا التوقيع الشريف. منهم

يف ( املشاهدة)، واختار أن يكون معىن عرض بعض العلماء عن هذا االحتمالوهلذا السبب أ
باإلضافة  Xمام أي رؤية اإل ،Xاحلديث الشريف إهنا تعين نقل األخبار عن اإلمام املهدي 

ونقل األخبار  Xوهبذا يصبح كل من تشرف بلقاء اإلمام املهدي  ،Xإىل نقل األخبار عنه 
 .عنه فهو كذاب مفرتر 

                                                           

 : هي ال في التواترواألقو - 
إن التواتر المقطوع بصحته في األخبار هو نقل الجماعة التي يستحيل في العادة أن تتواطأ على افتعال : )الشيخ المفيد -

 .29ص :أوائل المقاالت( خبر
  .23 ص: معالم االصول (بر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقهخ) :الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني -
 (جماعة يفيد العلم بصدقه لكثرتهم خبر)و ،(بر جماعة يمنع تواطؤهم على الكذبخ): حسين الحائريالشيخ محمد  -

  .77 ص: الفصول الغروية
اشتباه أو  جميعاا عن خطأ أوويراد به إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب وصدورهم ): السيد محمد تقي الحكيم -

 . 93 ص :االصول العامة للفقه المقارن (خداع حواس
جنة ) ـك ،فراجع قصص اللقاء مع اإلمام المهدي في الكتب المخصصة لهذا ،تفوق هذا بكثير Xية اإلمام المهدي ورؤ

 .وغيرها ،(سيماء الصالحين)و ،بطحيوكتب السيد حسن األ ،(المأوى
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وداللة ، ذا القول من ناحية احلديث الشريفلعدم وجود ما يعضد ه ؛وهذا الوجه باطل أيضاا 
فيها أي دليل على ما   يوجديف احلديث مطلقة وال (املشاهدة) ، فـاأللفاظ ال تساعد على ذلك

، وعليه حتمال الفهم املغاير هلذا املعىنقل من وجود اأ، وال ذهبوا إليه، بل هي بعيدٌة عما حددوه
 (.حتمال بطل االستداللإن دخل اال)دالل كما ألزموا أنفسهم بقوهلم تسقط الرواية من االست

اليت  تاإلخباريارة الكاثرة من ، وهو تعارضه مع الكثا إن هذا الفهم باطل من جهة أخرىكم
، وقد قطع العلماء األوائل أموراا كثرية Xنقل فيها ثقات الشيعة اإلمامية عن اإلمام املهدي 

 :لة هذه احلوادث واألمور ما يأيتومن مج ،بصدورها عن اإلمام املهدي
دام )ن أيب رويها عأيف روايةر  )... :منها وننقل عن السيد الصدر جانباا  :حادثة البحرين -1

وقد جاء  نه هو املهدي املنتظر،أقبل شخص وعرفه بنفسه أفلما كانت الليلة األخرية،  ( ...لهظ
شد التلهف أن قواعده الشعبية ومواليه يف أخربه الرجل بأوسأله عن حاجته، ف ،إجابة لطلبه

عينه له،  عامأن يبكر يف غد إىل مكان  Xفأوعز إليه املهدي  ،النتظار إىل ظهوره وقيام نورهوا
 .(1) (... من ويأخذ معه عدداا 

؟ (أستغفر اهلل)يف روايته عن أبيه ن هذا السيد حممد الصدر يكذب أفهل ترى عزيزي القارئ 
وهل هذا الرسالة اليت حيملها  !!!؟ X (4)لإلمام املهدي  رسوالا ( البحريين)مث أليس هذا الرجل 

 !!!؟ (وحاشاه)عام عبثاا ولعباا اس يف مكان جبمع الن Xعن اإلمام تشمل الناس أم إن أمره 
هبذه  ويستحقوا Xوهل الناس إذا مل جييبوا هذا الرسول يكونوا عاصني وخمالفني ألمر اإلمام 

 ...و... و... و !!!املعصية النار أم ال ؟
وخنتار منها ما خيص  ،ومن هذه احلوادث حادثة الرمانة: أسئلٌة تأسأل النقالب املوازين -4
، ا صاحب اْلمر فاذكر حاجتكأن ،يا محمد بن عيسى: Xفقال اإلمام  )... :م فقطاملقا

إن  ،يا محمد بن عيسى: فقال صلوات اهلل عليه ...إن كنت هو فأنت تعلم قصيت : فقال
جئتك بالجواب : إلى الوالي، فقل له مضيتم غدا  في داره شجرة رمان فإذا ( لعنه اهلل)الوزير 

                                                           

 .2  ص: لسيد محمد الصدرجع القصة كاملة في الغيبة الكبرى لرا - 
وفي هذا الكثير الكثير من الروايات التي يحمل فيها هو رسول له  Xاإلمام المهدي  مطلق من يحمل رسالة عن - 

 .أشخاص عن اإلمام رسائل
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لإلمام  أليس هذا رسوالا . ه كيف خيرج الشيعة من ذلك املأزقاإلمام ل ، ويشرح(1) (... ولكني
عى إلنقاذهم إال بعد ، أم إن الناس ال يؤمنون مبن يسمةأي حيمل رسالة شريفة الستنقاذ املهد

 !!!، فإذا وقع العذاب أو السيف صدقوا من غري أن يطلبوا أي دليل وقوع العذاب

خص هبذه الكلمات شيعة اليوم بتكذيبهم لرسول ووصي أعين و أ ،إنا هلل وإنا إليه راجعون
 .وال أريد شخصيات الرواية هبذا الكالم ،Xمحد احلسن أالسيد  Xاإلمام املهدي 

د يف كتب احلديث وهي موجو ( عليه الرمحة)األخبار الكثرية الواردة عن السيد ابن طاووس  - 
 .واألدعية مطلقاا 

إلمام وحتديده املكان الذي يقام فيه هذا املسجد مث حادثة بناء مسجد مجكران وإخبار ا -2
 .(4) ، فراجعلرجل كيفية الصالة يف هذا املسجدتعليمه ذلك ا

ومنها ما أورده الشيخ  ،الصلوات اليت نقلها الكثري من العلماء يف عهد الغيبة الكربى - 
 .، فراجعل بيت شيعي تقريباا عباس القمي يف مفاتيح اجلنان املوجود يف ك

أحداهما قصيرة واْلخرى  :نللقائم غيبتا) :Xاحلديث الوارد عن اإلمام الصادق  -1
َّل يعلم بمكانه فيها إَّل  يعلم بمكانه فيها إَّل خاصة شيعته، واْلخرى، الغيبة اْلولى َّل طويلة

 .( ) (خاصة مواليه
، فراجعها كتبهم  لعلماء األوائل ونقلوها يفوالكثري غري هذا من األخبار اليت تسامل على قبوهلا ا

 .يف مضاهنا

والنقل  X بطالن تفسري املشاهدة يف التوقيع الشريف برؤية اإلمام املهدي ومن هذا يتبنيَّ 
وال  ،ونقل عنه هو كذاب مفرتر  Xفليس كل من رأى اإلمام املهدي  ،(وهو القول الثاين)عنه 

 .حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
                                                           

 .79 ص   ج :راجع القصة بالكامل في بحار األنوار - 
 .337ص 4ج: مستدرك الوسائل: انظر - 
، 473ص 4ج X:هدي ، معجم أحاديث اإلمام المبسندين    ص   ج :، بحار األنوار430ص  ج :الكافي -4

إنهم مجموعة ال ): دراني صاحب شرح أصول الكافي يقول، بل إن العالمة محمد صالح المازن   ص: منتخب األثر
( Xحواريين كما كانوا لعيسى  ألن لكل واحد من األئمة  ؛وهم حواريه "إال خاصة مواليه" :قوله: فرد أو فردين

 .(خدمه وأهله الذين كانوا على دينهأي ): النعماني حوله بقولهق الشيخ وعل   ،70 ص :، وكذا الغيبة77 ص 7ج



 11................................................. قراءة جديدة يف رواية السمري 

 ،، فأرادوا أن يقيدوا احلديث أكثر من ذلكني هلم هذا البطالنهم الذين تب: والقسم الثالث
النيابة عن )أي ( املشاهدة)، هو الذي يدعي (كاذب مفرت) كان يقصد بـ  Xفقالوا إن اإلمام 

 (.املعصوم
، واحلديث الشريف ة على هذا القولبأنه ال دالل :وهذا القول باطل أيضاا، ِلَما تقدم يف ثانياا 

 .يه واقرأه من جديد لتتحقق من ذلك، فارجع إلمن قريب وال من بعيدوحي بذلك ال ال ي
قل من وجود أ، وال أمر حاصل ومتحقق Xمث إن وجود الرسل والنواب عن اإلمام املهدي 

 .أوَّل  ، هذا هبذا التوقيع االحتمال املخالف هلذا الفهم كما قدمنا فهو كفيٌل بتسقيط استدالهلم
فالقرآن الكرمي يثبت إن الرسل من آل  ،يستلزم الطعن بالقرآن الكرمين هذا القول إف: ثانيا  وأما 

 :حظ عزيزي القارئ قوله تعاىلال ،(أي كل جيل)بيت العصمة وبالتايل من اهلل مستمر لكل أمة 
وهبذا  ،مستمر ن باب إرسال الرسل منهم أوهي آية صرحية ب ،(1)﴾َوِلُكلِّ أُمٍَّة َرُسولٌ ﴿

حاديث ما جاء يف تفسري هذه ومن هذه األ ،ن روايات أهل البيت املضمون جاءت الكثري م
 :اآلية

َوِلُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسوٌل فَِإَذا ﴿ :سألته عن تفسري هذه اآلية): قال ،Xعن أيب جعفر  ،عن جابر
نَ ُهم بِاْلِقْسِط َوُهْم ََّل ُيْظَلُمونَ  لكل قرن تفسيرها بالباطن أن  :قال ،(4)﴾َجاء َرُسوُلُهْم ُقِضَي بَ ي ْ

 ، وهمرج إلى القرن الذي هو إليهم رسوليخ من آل محمد  من هذه اْلمة رسوَّل  
نَ ُهم بِاْلِقْسطِ ﴿:، وأما قولهاْلولياء وهم الرسل معناه أن  :قال ،﴾فَِإَذا َجاء َرُسوُلُهْم ُقِضَي بَ ي ْ

 .( ) (ن كما قال اهلليقضون بالقسط وهم َّل يظلمو الرسل 
 .رى أعرضنا عن ذكرها خوف اإلطالةويف هذا الشأن روايات أخ

، بل مأعارض ملا ورد عن آل بيت العصمة ( أي هذا االحتمال)إن قوهلم هذا : ثالثا  و
غلب ألشيعة اإلمامية وفيها يكون رسوب حداث مهمة جداا ستقع قد تسامل عليها اومأعارض أل

                                                           

 .37: يونس - 
 .37: يونس - 
 .407ص 3 ج :للعالمة المجلسي - بحار األنوار -4
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األحداث هي إرسال  ، وهذهلماء السوء فأردوهمألهنم أطاعوا ع ؛الناس وسقوطهم يف اهلاوية
وسيجمع الناس على تكذيبه ( حممد ذو النفس الزكية)اإلمام املهدي رسول إىل أهل مكة 

فهل باستطاعة أحد أن ينكر أن حممد ذو النفس الزكية من رسل  .والوقوف بوجهه ومن مثَّ قتله
 !!!؟ Xاإلمام املهدي 

كنائب خاص   Xمن اإلمام مبن يأيت ( أي تفسري التوقيع)كما إن هذا التفسري للحديث 
أحد أن ينكر  فهل باستطاعة .خبار اليماين املوعودألض أيضاا ووصفه بأنه كذاب مفرت مأعار 

 !!!؟ Xداعياا لإلمام  Xوخروجه قبل اإلمام املهدي  (اليماين املوعود)
 ؟ (1)، وهل هو مسدد من قبل اإلمام املهدي باالتصال مباشرة أم ال فلنأيت لصفة اليماين

: Xما ورد يف الرواية عن اإلمام الباقر :هي ة اليماين يف روايات أهل البيت فصف
، ْلنه يدعو إلى صاحبكم ؛رايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدىوليس في ال)

ي فانهض إليه ، وإذا خرج اليمانبيع السالح على الناس وكل مسلم مَ فإذا خرج اليماني َحر 
 ؛ يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النارفإن رايته راية هدى، وَّل

 .(4) (يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ْلنه
 :حلديث خنتار منها نقاط نقف عندهاوللوقوف على أسرار ا

ن هذه الراية وهذا يعين إ ،(ليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني) :النقطة اْلولى
، وهبذا إما أن تكون راية من وجود راية هتدي الناس Xال فالبد لإلمام وإ ،هي الراية املعصومة

مام هي األهدى بال شبهة ، وإما أن تكون راية اإلية اإلمام وهبذا تكون راية واحدةاليماين هي را
 .وال نقاش

، وال ميكن حل هذا التناقض إال إن راية اليماين هي أهدى الراياتونص الرواية هنا يقول 
وسيتضح شيء من هذه احلقيقة يف . Xة اليماين املوعود هي راية اإلمام املهدي بكون راي

 .فتابع( املبحث الثالث)الكالم القادم يف 
                                                           

: (المتشابهات)كتاب وقد نشر هذا البيان في  ،في بيان صدر( اليماني الموعود)حمد الحسن القول في ل السيد أفص   - 
 .راجع، ف(33 )سؤال رقم  3ج
 .73 ص  :لنعمانيل - الغيبة - 
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دعوة صادقة وخالصة لإلمام املهدي  نه يدعوإأي ( يدعو إلى صاحبكم) :النقطة الثانية
Xشيطانية ن متازجها أي دعوة أخرى شخصية أو، دون أ. 

 ؛Xأي يدعو إىل اإلمام املهدي ( لى صراط مستقيمإيدعو إلى الحق و ) :النقطة الثالثة
، وهو هبذا مبتعد عن (صراط مستقيم)صر الطرق إىل اهلل قأ، وتكون دعوته هي ألنه هو احلق

 .الباطل وشائبته
، وهلذا أوجب وهو هبذا صاحب والية إهلية( الملتوي عليه من أهل النار) :النقطة الرابعة

على  فأتوه ولو حبوا  )كما يف حديث آخر  أو ،(فانهض إليه)ناس البيعة له على ال األئمة 
تعبري وصية  على حد( أول المؤمنين)أو  ،Xأي إنه صاحب بيعة اإلمام املهدي  ،(1) (الثلج

  فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثالثة أسامي اسم ).. :رسول اهلل 
 .(4) (وهو أول المؤمنين ،حمد واَّلسم الثالث المهديأد اهلل و عب كاسمي واسم أبي وهو

يكون لصاحب هذا اْلمر ) :على حد تعبري الرواية( المولى الذي وليَّ البيعة) أو تسميته بـ
لذي كان معه حتى حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى ا ،غيبة في بعض هذه الشعاب

 كيف: ، فيقولنحو من أربعين رجال  : يقولونكم أنتم ههنا ؟ ف: فيقول ،يلقى بعض أصحابه
معه، ثم يأتيهم من  لناويناهابنا الجبال  ناوىواهلل لو : أنتم لو رأيتم صاحبكم ؟ فيقولون

، فينطلق بهم حتى ون له إليهم، فيشير خياركم عشرة يروا إلى رؤسائكم أوأش: القابلة ويقول
 .( ) (، ويعدهم الليلة التي تليهايلقوا صاحبهم

                                                           

عالئم )إن صاحب كتاب  فتالحظ مثالا  ،عون عن رد أولياء هللا بأي طريق أمكنهمأما أصحاب الباطل فال يتور - 
يحرض الكاتب فيه الناس على اإلعراض ( مكتب السيد السيستاني)الذي أصدره ( محمد السند)وهو الشيخ ( الظهور

، ي وليس االلتواء عنه، وسبحان هللا الحق واحد ال يتعددإن المنهي عنه هو االلتواء على اليمان عن أولياء هللا بإشارته
والكاتب ال يعرف معنى االلتواء وهو إدارة الوجه عن الحق وهو من  .هذا أوالا  ،ومن لم يكن مع الحق كان مع الباطل

عة لناشر على حد سواء الروايات التي تأمر الناس ببي، ونسي هذا الكاتب واوهذا ثانياا  ،أدق التعابير الواردة عنهم 
، فوقعوا في فخ الشيطان وكانوا مطيته ليضل من تبعهم من الناس عن أولياء هللا وأهل اليماني وحث األئمة على طاعته

يَاِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكفََر ُسلَْيَماُن وَ )طاعته  يَاِطيَن َكفَُروالَ َواتَّبَُعوا َما تَْتلُوا الشَّ  .(ِكنَّ الشَّ
 .0  ص :للطوسي - الغيبة ،37 ص 4 ج :بحار األنوار - 
 .7 ص   ج: للكوراني X، معجم أحاديث اإلمام المهدي  43ص   ج: ، بحار األنوار 2 ص :غيبة النعماني -4
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 ؛منحصرة يف اليماين دون غريه( يعةشخصية املوىل الذي ويل الب)ذا تكون هذه الشخصية وهب
اليماين عن )، ولو افرتقا ، وصاحب أهدى الراياتبقية اخللقألنه صاحب الدعوة احلقة دون 

تابع لليماين، وإال فهو من أهل  Xألصبح املوىل الذي يلي أمر اإلمام ( املوىل وأول املؤمنني
ألهنا تقول هو  ؛، وهذا خمالف للرواية الشريفة(رن امللتوي على اليماين من أهل الناأل) ؛النار

 .هيئ القاعدة وجيمع لإلمام أنصاره، وهو من يXالنائب اخلاص لإلمام 
باليماين  X، ومنه يتضح اتصال اإلمام املهدي خصيتنياحتاد الش: ىل هنا يتضح لديناإو 

 .يلوعود من جهة ثانية بأكثر من دلامل
، حيث سابقة دون حتديد هوية هذا املوىلمل يرغب القارئ الكرمي هبذا لكفته الرواية ال مث لو

وبني قواعده الشعبية فيكون نائبه  Xيكون هذا الشخص هو الواسطة بني اإلمام املهدي 
 .يف أي زمن من األزمنة Xاخلاص هلم حبيث يتسىن له االتصال معه 

 .واية لالستدالل ضمن دائرة حساباهتموعلى هذا ال ميكن أن تقوم الر 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :املبحث الثالث
 ةاملناقشة يف منت الرواي

قشة يف منت الرواية ، وهو املناناقشة رواية السمري من جانب ثالثوننتقل بعد هذا كله إىل م
د من التوقيع البمن هذا  X، ولكي نعرف مراد اإلمام املهدي اليت كثر النزاع واالختصام فيها

 :منها ،يف هذا املبحث من عدة جهات ، وميكن املناقشةالنظر إىل متنه
 !!!؟ (أم الكتاب)، أم هي من (لوح احملو واإلثبات)هل إن هذه الرواية مشمولة بقانون  -1

فإذا كان السفياين يقع ضمن حيز  ،رة احملو واإلثبات القابل للبداءواجلواب قطعاا إهنا تقع يف دائ
بل  ،يف أحداث عصر الظهور قل بعداا أقل أمهية و أفرواية السمري  كما ورد عنهم   دائرة البداء

، بل إن ويف السفياين الكثري من الرواياتإن رواية السمري واحدة كما مر وبسند واحد أيضاا 
، يقولون بإمكانية وقوع البداء به السفياين والصيحة واخلسف من احملتوم ومع ذلك فأهل البيت

 :(حفظه اهلل)ا قارئي هذه الفقرة من كتاب الشيخ ناظم العقيلي نقل لك يأو 
من علماء الشيعة أكدوا على إن  Xكرب الباحثني يف قضية اإلمام املهدي أإن : فأقول لكم)

وال يتوقف عليها ، ا الصيحة والسفياين قابلة للبداءومنه Xالعالمات احلتمية لإلمام املهدي 
وال يتحقق كل أو بعض هذه العالمات احلتمية لتعلق  Xمام فرمبا يقوم اإل. Xقيام اإلمام 
 .البداء فيها

ومل حيدث البداء يف صاحب النفس الزكية وجاءنا ذو  حدث البداء يف الصيحة والسفياين فإذا
ن كل من ادعى مشاهدة اإلمام أوحنن ملتزمون ب Xالنفس الزكية بالرسالة من اإلمام املهدي 

X ففي هذه احلالة سوف نكذب ذي النفس الزكية هو كذاب مفرتالصيحة والسفياين ف قبل ،
ألنه  ؛ألننا نراه منحرفاا عن الدين ؛ورمبا نشارك يف قتله Xوال نقبل رسالته عن اإلمام املهدي 
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شكال حمكم ال مفر لكم منه إوهذا . قبل الصيحة والسفياين Xادعى مشاهدة اإلمام املهدي 
 .X ...) (1)كل من ادعى مشاهدة اإلمام املهدي إال بالتنازل عن رأيكم يف تكذيب  

كنا عند أيب جعفر حممد بن علي ) :قال ،ما ورد عن اجلعفريومنها  ،ما أكدته الرواياتهذا و 
فقلت أليب جعفر  ،فجرى ذكر السفياين وما جاء يف الرواية من أن أمره من احملتوم Xالرضا 
X: إن : فنخاف أن يبدو هلل يف القائم، فقال: ، قلنا لهنعم: هل يبدو هلل يف احملتوم ؟ قال

 .(4) (، واهلل َّل يخلف الميعادالقائم من الميعاد
 العلماء على املعىن املراد منها هل اتفق: كوأسأل ،الحظ عزيزي القارئ منت رواية السمري -4

هذا  ، ولذا فقد تعددون كل من تناوهلا تناوهلا من جهة ما يفهمه هإف ،واجلواب هو بالنفي !!؟
فإذا عرفنا هذا وعلمنا  -دم بعض توجيهاهتم وتفسرياهتم له وقد تق - الفهم هلذا التوقيع الشريف

للحكم الفصل  وجب علينا الرجوع إليهم  إن هذا احلديث من متشابه كالم أهل البيت 
ويف هذا قال السيد ، خاصة إال هم  ، وال يتسىن ألحد أن حيكم متشابه حديثهم به
حممد السمري حمكمة أم متشاهبة ؟ فإن  واآلن أسال هل إن رواية علي بن) :Xن محد احلسأ

 .( ) (.. ة يف فهمهالعلماء معاين كثري ف كثري من القد صن   :أقول .قلت حمكمة بـَيـ َنِة املعىن
 :اآلراء على اآلراء املتقدمة منهاوللمزيد نضيف بعض من هذه 
ن هذا التوقيع ال يشمل إ :يف املوسوعة املهدية قال( عليه الرمحة)ما خطه الشهيد حممد الصدر 

نه ال يشمل من نقل أخباراا عنه إن كان بشكل غري قطعي، كما إية اإلمام املهدي و ؤ من ادعى ر 
X،  بل وال يشمل من ادعى النيابة والسفارة عن اإلمام املهديX فليس كل من رأى أو 

بل ينحصر التكذيب ملن ادعى النيابة  ،هو كذاب مفرتر  Xنقل أو أرسل من اإلمام املهدي 
 .مع كونه ينقل أموراا باطلة وخمالفة لإلسالم ومبادئه Xاخلاصة لإلمام املهدي 

                                                           

 .Xمام المهدي ، أحد إصدارات أنصار االلشيخ ناظم العقيليل - رد القاصم على منكري رؤية القائمال - 
 .24 ص 3ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي 0  ص   ج :، بحار األنوار404ص :للنعماني -الغيبة  - 
، أحد إصدارات أنصار االمام X العلمية والى كل من يطلب الحق للسيد أحمد الحسن الحوزةنصيحة إلى طلبة  -4

 .Xالمهدي 
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مدعي املشاهدة كاذب مزور يف  ،إذن )... :قالة السيد الشهيد الصدر حيث قالفأنصت مل
سوى ذلك فال وأما فيما . Xخصوص ما إذا كان منحرفاا ينقل أمور باطلة عن اإلمام املهدي 

صحيحة حبسب سواء نقل الفرد عن املهدي أمور . التوقيع الشريف داالا على بطالنهيكون 
انتهى  ( إلطالق، أو مل ينقل شيئاا على اقل تقديرأحمتملة الصحة على  القواعد اإلسالمية أو

 .(رمحه اهلل)كالمه 
كال الذي ذكروه غري شإذن فقد حتصل من كل ذلك أن اإل) :يف موضع آخر (رمحه اهلل)وقال 

بأخبار املشاهدة وال جيب نه باإلمكان األخذ به و أوارد على التوقيع وال على أخبار املشاهدة و 
 .انتهى كالمه (1) (... االحنراف واخلروج عن احلق، إال ما كان قائماا على تكذيبها

، فلعدم اختفائه الشخصي عن وأما مناسبة هذه األطروحة مع أطروحة خفاء الشخص
ومن الواضح إن خاصته غري خمتفني عن الناس، . عن سائر الناس ن كان خمتفياا إ، و خاصته

 .، ونقل أخباره إليهم إذا لزم األمرلناس وبينه، يف نقل أخبارهم إليهفيكونون هم مهزة الوصل بني ا

جه فإذا كانت رواية السمري من املتشاهبات اليت مل يقف العلماء على حتديد املراد منها على و 
( أي ساحة هذه الرواية)الساحة وبقيت وكل شخص منهم يعطي رأياا مغايراا ملا عليه اآلخر الدقة 

. تدالل هباأو االس عليهاكيف جاز هلم بناء حكم عقائدي   ،قابلة لالنطباق على أكثر من فهم
 .أسألوهم إن كانوا يعرفون

إلخراج الناس من احلرية اليت  Xمحد احلسن أن اإلشارات اليت أشار هلا السيد ومن ضم - 
 .(علماء الدين غري العاملني)أوقعهم هبا 

وإذا مل تكتف هبذا أقول من باب ألزموهم مبا ألزموا به  ...): قال السيد بعد كالم يف الرواية
إن القضية املهملة بقوة : )قرها القوم يف املنطق واألصول هيإن القاعدة العقلية اليت ي: مأنفسه
عى املشاهدة قبل خروج السفياين فمن اد) :ية املوجودة يف رواية السمري وهيوالقض، (اجلزئية

فبعض من ادعى : )، أي تكون هكذافهي بقوة اجلزئيةقضية مهملة  (الصيحة فهو كذاب مفرتو 
، وال توجد قرينة خارجية تفيد كليتها بل (لسفياين والصيحة فهو كذاب مفرتاملشاهدة قبل خروج ا

                                                           

 .القاصم على منكري رؤية القائمالرد : نظر أيضاا ا، و3 7ص :الغيبة الصغرى - 
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من  X، وهي الروايات الدالة على إرسال اإلمام املهدي رجية دالة على جزئيتهاخاتوجد قرينة 
 .(1) (ومنها الرواية اليت مرت ورواية اليماين وغريها كثري ،ميثله يف فرتة ما قبل القيام

  ال حيتج هبا إال خمالف ملعتقده، فهم يؤمنون بشيءمن القضايا اليت( رمحه اهلل)فرواية السمري 
 -حسب اصطالحهم  -واية السمري من القضايا املهملة فقضية ر . املعتقد الف ذلكويقولون خب
 .ألهنا تعمل عمل اجلزئية ؛هملة ال ميكن االستدالل هبا هناوالقضية امل

 :رح هذا الكالمليك شإو 
 :إىل( أي الكالم)املنطق القضايا  م علماءفقد قسَّ 

، أي نفي أو إثبات: وهي على نوعني. م سور حتدده بهأي أن جتعل للكال :مسورة كلية -أ
(: كل)ن سور املوجبة الكلية أتضح وهبذا ي( كل من شرب املاء فقد روي)نك تقول يف اإلثبات أ

، ألف والم االستغراق إىل غريها من األلفاظ اليت تدل على ثبوت احملمول كل، مجيع، عامة، كافة
 .وكذا األمر يكون يف السلب. (4) جلميع أفراد املوضوع

أي أن تشري يف الكالم إىل ما يدل على إن . وهي أيضاا نفي واثبات :مسورة جزئية -ب
بعض من شرب قدح ماء ) :تقول يف اإلثبات فمثالا . ، يف النفي واإلثباتعلى اجلزئيةالكالم يدل 

 .(روي

ا: هي وسور املوجبة اجلزئية): وقال املظفر يف هذا إىل غري ، وقـَلَّما بعض، واحد، كثري، قليل، رمبَّ
 .( ) (ذلك من الكلمات الدالة على ذلك يف مجيع اللغات

أي أن املتكلم أمهل فيها السور فلم حيدد ( املهملة)وهناك قسم من القضايا يسمى  -ج
من ) :، ومثالهتعمل عمل القضية اجلزئية املارة وبالتايل فهي ،(جزء) وال بـ (كل) الكالم ال بـ

عض من شرب ب) :تعمل عمل اجلزئية أي كأنك قلت( حمددة غري)، فهي مهملة (شرب املاء روي
 .(املاء روي

                                                           

، أحد إصدارات أنصار االمام X نصيحة إلى طلبة الحوزة العلمية والى كل من يطلب الحق للسيد أحمد الحسن - 
 .Xالمهدي 

 .القضايا  ج: منطق المظفر - 
 .القضايا  ج :منطق المظفر -4
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 اخلارج، إال أنَّه ال وأم ا املهملة فهي رغم حكايتها عن املصاديق العينيَّة الواقعة يف) :قال املظفر
 .(1) (، فهي على أي  حال تعادل احملصورة اجلزئيةال يأدرى أكل ية هي أم جزئيَّة ألنَّه ؛قيمة هلا

فمن ) لقضايا املهملة اليت مل حتد بسورمن ا( رواية السمري)نت كما ترى إن هذه القضية وأ
، فتكون من بكل أو بعض أو ما شاكلفهي مل حتدد ، (فهو كذاب مفتر ... أدعى المشاهدة

ض من ادعى ، يف إن بع، اليت تعمل عمل اجلزئية، وهذا ال خالف وال شبهة فيهاملهملةالقضايا 
ت إن الروايات دالة ، وكما مسع(الكل)ال يف ( البعض)إن هذا يف  ، إالكذاب مفرتاملشاهدة هو  
 .واحلمد هلل وحده. على املشاهدة

وهو ما قال به احملقق  ،غري ما عرفه العلماء املتقدم ذكرهم كما إن هناك توجيهاا  -2
ب من كبد لعلماء حيث اقرت وهو خري ما وصل إليه ا( العبقري احلسان)النهاوندي يف كتابه 

فقال إن الظهور  ،، فقد أوجد احملقق النهاوندي مفهوماا جديداا للظهور واملشاهدةاحلقيقة
فإذا كان كذلك فال تعارض بني  ،التام Xواملشاهدة يف احلديث الشريف هو ظهور اإلمام 

 .ات الواردة يف املشاهدة والنيابةالتوقيع والرواي
قيع ن التو أل ؛اللقاءات من حيتاج إىل اجلمع قصصال معارضة بني توقيع السمري و ): قال

، وذكر املشاهدة يف التوقيع مبعىن الظهور الشريف بصدد منع دعوى الظهور، الظهور العلين لإلمام
 :والقرينة على املعىن أمران ،﴾َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمهُ ﴿ :كما يف اآلية  واحلضور

 .بعد اهلرج واملرج، والفتنة والفسادفال ظهور إال  Xقوله  :األول
قبل خروج  - X، ظهور اإلمام أي الظهور -ال من ادعى املشاهدة أ Xقوله  :والثاين

ني التوقيع الشريف وبني ، وعلى هذا ال تعارض أبداا بعالمات الظهور السفياين والصيحة من
 .انتهى كالمه (4) (... احلكايات

إن  :، فنقولمام لنالحظ شيئاا جديداا تقدم خطوات إىل اإليف ضوء الفهم السابق إال إنا ن - 
هومني ومف بل انقسم الكالم فيه إىل مفردتني ،مل يتكلم عن مفهوم واحد التوقيع الشريف

                                                           

 .القضايا   ج: منطق المظفر - 
 .X أحد إصدارات أنصار االمام المهدي، للشيخ ناظم العقيلي  X ؤية القائمالرد القاصم على منكري ر :انظر - 
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ومرحلة ستمر هبا كل واحد منهما يشري إىل مفهوم حمدد   ،(، املشاهدةالظهور)، مها منفصلني
 :إال من خالل فهم هذين املفهومني حلديث، وال ميكن فهم ااألمة، ولكل منهما ضوابطه

وحدد له عالئم  ،(فال ظهور إَّل بعد إذن اهلل تعالى ذكره: )قال التوقيع الشريف :الظهور -أ
 .(، وامتالء اْلرض جورا  وذلك بعد طول اْلمد، وقسوة القلوب): هي ثالث
دد اإلمام أما يف املشاهدة فقد ح ،(وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة) :املشاهدة -ب
X (قبل خروج السفياني والصيحة): عالئم خاصة هبا فقال. 

لعرب عن ذلك بتعبري واحد ( للظهور واملشاهدة)لو أراد احتاد املفهومني  إن اإلمام  علماو 
 :أو قال مثالا ، (...وسيأيت شيعيت من يدعي الظهور ... فال ظهور إال بعد إذن اهلل ) :ولقال

 ....( وسيأيت شيعيت من يدعي املشاهدة ... اهلل فال مشاهدة إال بعد إذن)
وأسياد  (1) (فصحاءقوم  فإنّاأعربوا كالمنا : )وهم سادة البالغة وقد جاء عنهم ما مضمونه

 ،، فاإلمام يف هذا املورد يقصد املفارقة من خالل هذا التعبري بني هذين اللفظنياملتكلمني
 .ك عرب شرحهما وبيان املراد منهماوذل وستتضح هذا احلقيقة من خالل األسطر القادمة

نبدأ و  ،(، واملشاهدةلظهورا)وللوقوف على الفهم الصحيح للحديث نأيت لفهم املفردتني 
 :باملشاهدة لتعلق الظهور هبا

 :املشاهدة
 -صراا دون غريه بال خالف يف هذا ح Xواملشاهدة يف التوقيع الشريف هي لإلمام املهدي 

 .تضح هذا األمر يف مقدمة هذا البحثاوقد سبق أن  -اختالف وإال ملا وقع 
إما أن تكون املشاهدة مشاهدة  :إىل قسمنيتنقسم : (املشاهدة) Xومشاهدة اإلمام 

أو تكون املشاهدة عامة للجميع أي إن مجيع اخللق يتسىن هلم فيها رؤية اإلمام ، خاصة لفرد حمدد
 .Xاملهدي 

                                                           

 .   ص  ج: بحار األنوار - 
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ويستند  ،على حنو األشخاص واألفراد Xية اإلمام املتحصل هي رؤ  ن  أ فيما سبق وقد تبنيَّ 
جداا واحلوادث التارخيية والواقع امللموس جملموعة كبرية  إىل أحاديث أهل البيت  عتقاداالهذا 

غري ممنوعة وهي غري  (املشاهدة الشخصية)، كلهم جممعني على أن القسم األول سمن النا
 ميكن ألحد ، والبيان بعضها ، وقد مر سابقاا توقيعهبذا ال Xمشمولة بتكذيب اإلمام املهدي 

 .بعد ما تقدم إنكارها
القسم الثاين من التقسيم السابق، بل ليس باستطاعة أي  فالتوقيع الشريف يأكذ ب ويشمل

، فينحصر (الفردية بكل أقسامها على ما سبقحقيقة وجود املشاهدة )حد إنكار هذه احلقيقة أ
ارتفاع  :أو قل بعبارة أخرى ،(املشاهدة العامة)الثاين أي امتناع  مشول التوقيع ودورانه يف القسم

 .نتهاء الغيبة الكربى بشكل كامل وتاموا
كما سبق يف قوله   (إذا رأته عني رأته ألف عني)ن املشاهدة إذا كانت عامة وحتمل مفهوم إف

 ن اهلالل إذا أشرقإف ،النهاونديمن قول احملقق  (1)﴾َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمهُ ﴿ :تعاىل
ن من قال باملشاهد يف احلديث الشريف على هذا إعلى الوجود رأته العيون السليمة، وبالتايل ف
 .(هو كّذاب مفتر): Xمبقولة اإلمام املهدي  النحو قبل الصيحة والسفياين يكون مشموالا 

ضح مع هذا الفهم بطالن قول  تاو ( عليه الرمحة)تضح لنا فهم جديد لرواية السمري اىل هنا إو 
ومنه نعرف مدى ابتعادهم عن جادة الصواب ودرجة  ،كل من استدل هبذا التوقيع الشريف

( نه اهلللع)فأفتوا بفتوى خمالفة للمعتقد اإلسالمي بل أفتوا مبسايرة الشيطان  ،تضليلهم ملن وثق هبم
ن كان اليماين إحىت و وذلك بتكذيب كل رسول لإلمام املهدي  ،Xوتكذيب اإلمام املهدي 

ثر فتواهم وفتوى أشباههم يقتل بني الركن واملقام أحممد ذو النفس الزكية الذي على  املوعود أو
وسيأيت بعض التفصيل يف السطور القادمة  ،فيشتد غضب اهلل تعاىل عليهم فيأذن لوليه بالقيام

 .فانتبه
ي علينا معرفة ما هي املفردة األوىل فإذا فهمنا هذا كله وعرفنا ما هو املقصود من املشاهدة بق

 .(الظهور)

                                                           

 . 2 : البقرة - 
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 :الظهور
ال ميكن مشاهدته كمشاهدة تنفي الغيبة التامة  Xن اإلمام أنه ال خالف بإ :ن قلناإسبق و 

أما قبل هذا  ،-انون البداء هذا يف غري ق -إال بعد الصيحة والسفياين ( ربونأو الكربى كما يع)
وهذا ما أشارت إليه الروايات الصادرة  ،ولكنه يلتقي باخلاصة فاإلمام مستمر يف غيبته عن العامة

 :مسعت أبا عبد اهلل يقول: قال ،خ النعماين عن املفضل بن عمرومنها ما رواه الشي ،منهم 
ويقول بعضهم  ،أحدهما تطول حتى يقول بعضهم مات ،إن لصاحب هذا اْلمر غيبتين)

َّل يطلع على  ،من أصحابه إَّل نفر يسير ، حتى َّل يبقى على أمرهقتل، ويقول بعضهم ذهب
فهذا املوىل الذي يلي أمر  .(1) (موضعه أحدا  من ولده وَّل غيره إَّل المولى الذي يلي أمره

 .، كما نصت على ذلك الوصية من رسول اهلل هو أول املؤمنني به Xاإلمام 
يف أيام  Xاإلمام  وسيأتينا بعض الروايات وفيها بيان من هو الذي يتوىل األمور طوال غيبة

نجز وي Xن من يتوىل ذلك ويدير شؤون اإلمام املهدي أوالروايات جتيب ب ،الظهور املقدس
 .أموره يف اجملتمع يده اليمني، أو قل ميانيه

وألن هذا الطرح جديد على األمة ومل تعتد عليه من قبل ستواجهه بالرفض والعصيان وهذا هو 
يف أكثر أكدوا  مع إن أهل البيت .  عنه توقيع السمريلظهور الذي عرباالختبار احلق وهو ا

ن األمة تعادي اإلمام املهدي ألة، وهاك عزيزي هذا النص الصريح بأمن موضع على هذه املس
X  أول ظهوره ال لشيء سوى إتباع الناس لعلماء السوء غري العاملني يف معاداهتم للمهدي

 .Xاألول 
 يدخلت على حممد بن عل Xضى علي بن احلسني ملا م): ، قالعن أىب خالد الكابلي

عرفت انقطاعي إىل أبيك وأنسي به ووحشيت من  قد ،جعلت فداك: ، فقلت لهXالباقر 
لقد وصف يل أبوك  ،جعلت فداك: ؟ قلت اصدقت يا أبا خالد فتريد ماذ :قال ،الناس

؟ ذا يا أبا خالدفتريد ما: رأيته يف بعض الطريق ألخذت بيده، قال صاحب هذا األمر بصفة لو

                                                           

، كما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بسندين معتبرين ، رواه في كتاب الغيبة79ص  ج :النجم الثاقب - 
 .ومصادر أخرى
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، واهلل يا أبا خالد عن سؤال مجهد سألتني :، فقالتسميه يل حىت أعرفه بامسهأريد أن : قلت
، ولقد لحدثتك به أحدا   كنت محدثا   ، ولوبه أحدا   ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدثا  

 .(1) (سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة
هذه احلقيقة وظن إن احلديث يتكلم عن ( حمقق الكتاب)كرب الغفاري أمييز األستاذ علي ومل 

 حرصوا على أن يقطعوه" :يف قوله) :هناية احلديث الشريف علق قائالا  ويف Xاإلمام املهدي 
 .قدح عظيم هلم "اخل...

، بل Xئم علم من عند اهلل تعاىل أن الناس ال ينتظرون دولة القا Xواخلرب يدل على أنه 
مجاعة لو عرفوه  فاطمة  بينحىت أن يف  ،عن دولته وسلطانه أكثرهم يبغضون شخصه فضالا 

 .لو وجدوه إرباا  بامسه وصفته وخصوصياته لقتلوه إرباا 
، والظاهر ىن سؤال أوقعين يف املشقة والتعبيع ،سألتين عن سؤال جمهد ،يا أبا خالد: فلذا قال

من وقت  غري ما عرفه من طريق آبائه  Xى له أن الكابلي سأل عن خصوصيات أخر 
 .(4) (ميالده وزمان ظهوره وخروجه وقيامه

 :ولنا هذه املالحظات
 ؟X، فال يبَق منهم مريد لإلمام ودولته الشيعة كلهم يرتدون عن التشيع ن  أهل يعقل  -1

ية اإلهلية وما ولكن سيكون يف عصر الظهور فتنة خيرج الناس هبا عن الوال واجلواب بالنفي حتماا 
فاطمة  بن ياارجع ): ويقولون له Xذلك إال ألن كبار علماء التشيع سيطعنون باإلمام املهدي 

أمثال علي بن )خرج علماء الشيعة الكبار أكما  ،(من حيث أتيت ال حاجة لنا بك فالدين خبري
 .( ) Xالرضا وجعلوهم يعادون اإلمام  أتباع املذهب اجلعفري عن خط الوالية( محزة البطائين

 .فالعلماء غري العاملني سبب تفرق األمة وسبب خروج الناس عن الوالية
 - كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا): ملالك بن ضمرة Xقال علي بن أيب طالب 

 :قال ما عند ذلك من خري ؟ ، املؤمننييا أمري: فقلت  - وشبك أصابعه وأدخل بعضها يف بعض
                                                           

 .22 ص :كبر الغفاريالنعماني تحقيق علي ألمحمد بن إبراهيم  -كتاب الغيبة  - 
 .22 ص :كبر الغفارياهيم النعماني تحقيق علي أمحمد بن إبرل - كتاب الغيبة - 
 .نيبعد فتنة علي بن أبي حمزة البطائ X كتب التي تتكلم عن سيرة األئمة وبالتحديد سيرة اإلمام الرضاالراجع  -4



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ..................................... ......... 11

بون على اهلل يكذ فيقدم سبعين رجال   انقائم، عند ذلك يقوم كالخير كله عند ذلك يا مال
 .(1) (، ثم يجمعهم اهلل على أمر واحدوعلى رسوله فيقتلهم

الذين يقولون هذا حكم اهلل وحكم الرسول أي يكذبون على )يتضح من احلديث إن هؤالء 
ستجتمع  Xم اإلمام لذا عندما يقتله ،العلماء غري العاملني هم سبب تفرق األمة( اهلل ورسوله

 .األمة
إن أبا خالد سأل عن اإلمام ( كرب الغفاري وهو من كبار احملققنيأعلي )ظن احملقق  -4

ارخيية، من األمساء املعروفة يف كل الفرتات الت Xواحلق إن اسم اإلمام املهدي  ،Xاملهدي 
يف هذه النقطة  والكالم ،ولكنه سأل عن اسم املهدي األول وغري خفي على أيب خالد الكابلي

 .ن شئت االستزادة فراجعإف( ي واملهديني يف القرآن والسنةاملهد)طويل فصلنا القول فيه يف كتاب 
، بل Xن الناس ال ينتظرون دولة القائم إ): (األستاذ الغفاري)ل حمقق الكتاب قا - 

عرفوه مجاعة لو  فاطمة  بينحىت أن يف  ،عن دولته وسلطانه أكثرهم يبغضون شخصه فضالا 
 (.لو وجدوه إرباا  بامسه وصفته وخصوصياته لقتلوه إرباا 

ث لكنهم يريدون أن يأتيهم من حي Xمجعها ال يقولون حنن ال نريد اإلمام املهدي أالشيعة ب
عن طريق وصيه ورسوله إىل  X، فإذا جاء أمر اإلمام املهدي هم يريدون ال من حيث يريد اهلل

يف حديثه أليب خالد  Xوهذا هو مقصود اإلمام الباقر الناس كافة كذبوا به ومل ينصروه 
 .X، ال كما توهم األستاذ الغفاري من إهنم ال يريدون دولة وحكومة اإلمام املهدي الكابلي

حرصوا لو أن بني فاطمة عرفوه ) :قال ،احلديث ركز على نقطة مهمة جداا أرجو االنتباه هلا
أو قل أعداء وصي اإلمام املهدي  Xملهدي فأعداء اإلمام ا (على أن يقطعوه بضعة بضعة

ورد إن  لذا ،(أو قل السبعني الكذابة يف احلديث السابق)علماء الشيعة الكبار  هم (كما سبق)
 .التفصيل يف الكتاب املذكور أنفاا و  ،(هم مقلدة الفقهاء أهل االجتهاد) أشد أعداء اإلمام املهدي

، وهو مصداق املفهوم األول ر اإلمام املهديالفاتح لباب ظهو  فشخصية اليماين املوعود هي
 .Xفهي منحصرة يف اإلمام املهدي  (املشاهدة)، أما مفهوم يف التوقيع الشريف (أي الظهور)

                                                           

 .   ص   ج :بحار األنوار - 
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محد أىل الواقعية اليت جاء هبا السيد ، واكتملت الصورة األو تضح لنا املفهوم األول والثاينا وهبذا
ثري من الباحثني ومل يتوصلوا إىل احلل النهائي هلذه ، وبه حتل املشكلة اليت رافقت الكXاحلسن 
 .(1) (اليت مل حين وقتها عندئذر )املسالة 

خرج وانتهت  Xفكل من ادعى إن اإلمام املهدي  ،فال خالف وال شبهة يف هذه املسألة
كما سبق، لكن التعليل هو امتناع   السفياين فهو كذاب مفرتر غيبته بصورة هنائية قبل الصيحة و 

، فهو الذي يقود ورسوله إىل الناس كافة هقاا بوصييكون مسبو  Xن اإلمام املهدي أل ؛ذلك
، وهو الذي يتوىل أمر البيعة لإلمام املهدي ربطها احلديث مبشيئة اهلل سبحانهحركة الظهور اليت 

X   كما جاء عن اإلمام الباقرX حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الذي  ): أنه قال
 .(4) (كان معه

 .(كان معه) ،(المولى) ،(قبل خروجه) :التالية Xفانتبه لعبارات اإلمام الباقر 
وهو  Xبوصيه  Xفاملسألة قبل خروج اإلمام وهذا هو التمهيد لقضية اإلمام املهدي 

 .الذي سبق وأشرنا إليه ( البيعةوىل الذي ويل َ امل) ذلك
 هذه الشخصية كان هلا بعداا  فلكي تبني لك إن (الذي كان معه) :Xوأما عبارة اإلمام 

، وهذا التوجيه هو الذي يفسر لنا احلديث الوارد عن ق من هذه احلادثة أو هذا التوجيهزمنياا أعم
ن ولدي في آخر الزمان أبيض اللون، يخرج رجل م): وهو على املنرب Xأمري املؤمنني 

: ره شامتانبظه ،عظيم مشاش المنكبين، عريض الفخذين ،مشرب بالحمرة، مبدح البطن
، واسم يعلن ،اسم يخفى: له اسمان .وشامة على شبه شامة النبي  ،شامة على لون جلده

لها ما بين المشرق يته أضاء ا، فإذا هز ر وأما الذي يعلن فمحمد ،يخفى فأحمدفأما الذي 
، فال يبقى مؤمن إَّل صار قلبه أشد من زبر الحديد والمغرب، ووضع يده على رؤوس العباد

                                                           

إصدارات أنصار اإلمام  أحد( ن في القرآن والسنةوالمهدي والمهدي)كتاب ى هذا السر اإللهي راجع للوقوف عل - 
 .X المهدي

  . 2 ص: لنعمانيل -غيبة ال - 
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وفي قبره وَّل يبقى ميت إَّل دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه  ،اهلل قوة أربعين رجال   وأعطاه
 .X) (1)اشرون بقيام القائم ، ويتبوهم يتزاورون في قبورهم

حممد وهو ) X، فاإلمام املهدي واالسم هنا هو رمز الشخص، حلديث رموز كثريةويف ا
، أي يكون (د وهو االسم الذي خيفىمحأ)خيرج إىل الناس بوساطة وصيه ( ناالسم الذي يعل

للقائم اسمان ) :X، هلذا ورد يف احلديث عن اإلمام الباقر بينهم ويدبر شاهنم بوصيه متنقالا 
لظهور وهذا هو ا ،(فأما الذي يخفى فأحمد وأما الذي يعلن فمحمد ،اسم يخفى واسم يعلن

 .املقصود يف التوقيع الشريف
انتبه لعبارة اإلمام الباقر  ،كانت غري معروفة من قبلن  إو  شخصية متثله Xأي إن للقائم 

X، ضمن )، وهو اسم أول املهديني محدأهو ( الشخص)، وهذا االسم (اسم يخفى) :قال
حمد، أعبد اهلل، و : اسم كاسمي واسم أبي: له ثالث أسامي): ( ) ،(4) ( وصية رسول اهلل

 (.، وهو أول المؤمنينواَّلسم الثالث المهدي
هو االسم ( ...وهو املهدي األول  Xأي اسم وصي اإلمام املهدي )م املخفي وهذا االس

كافر من ): إىل أن يصل األمر إىل قوهلم  ،املنهي عن ذكره يف روايات أهل البيت 
وحممد بن احلسن العسكري هو االسم املعلن وهو ، وهذا هو االسم املخفي (2) (سماه باسمه

، أي ( ) (إن المهدي َّل يرى بجسمه وَّل يسمى باسمه) :املقصود من حديث أهل البيت 
، ويأسمى بغري امسه فال يسمى اإلمام املهدي إال عرب نه يأرى بغري جسمه، فيظهر للناس بوصيهإ

( حمدأ)يسمى بامسه بل يسمى باالسم املخفي فال  ،(أي باب مدينة الكماالت اإلهلية)وصيه 
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، ولكن من باب ذوبان شخصية املهدي احللول ، ال من بابوهو اسم وصيه واليماين املوعود
 .(الظهور)، وهبذا يتضح مفهوم Xواختفائها فيه  Xاألول باإلمام املهدي 

 :بني الظهور واملشاهدة
 ن  أفلو انتبهَت هلذا التوقيع الشريف لوجدت  ،ولكل منهما مرافقاته ،فالظهور غري املشاهدة

هور إَّل فال ظ) :ه عالئم حددها التوقيع الشريف، وأيضاا لذن اهللإحلديث عن الظهور مقرون با
ومل ، (ا  ، وامتالء اْلرض جور بعد إذن اهلل تعالى ذكره، وذلك بعد طول اْلمد، وقسوة القلوب

 .تباطها خبروج السفياين أو الصيحة، واحلمد هلل وحدهيتطرق احلديث من قريب وال بعيد بار 
 .(السفياين، والصيحة: قبل خروج) :مها ،المتنين ارتباطها كان بعإأما بالنسبة إىل املشاهدة ف

ين أي آية السفيا)وظهوره مرتبط هبذه اآلية  Xفلو كانت هذه أول حركة اإلمام املهدي 
ن يصدق إن الصيحة والسفياين ال فكيف ميكن لعاقل أ .لوقعنا بتناقض كبري وواضح (والصيحة

كن أن يستدل هبما املؤمن على إمامه اإلمام عدان تنبيه وآية من اآليات اإلهلية الواضحة اليت ميتأ 
  .Xاملهدي املنتظر 

 ،خيرج يف حرية من الناس حبيث ال متيز الرايات أي من أي Xاإلمام املهدي  ن  أفالثابت 
أي إن هذه  !!!؟ (1)(يا مفضل إن القائم يظهر في شبهة ليستبين) :واحلديث الشريف يقول

، ، ولذا مسيت شبهةعدم وجود البينة الواضحة اجلليةلالشبهة مستحوذة ومسيطرة على العقول 
حىت يصفه اإلمام  Xوهبذا كيف ميكن أن تكون الصيحة غري كاشفة عن حركة املهدي 

حىت إن هذه الشبهة متنع الناس من االلتحاق بركب اإلمام ( يف شبهة)بأنه خيرج  Xالصادق 
( 11111)احللقة  اكتمالفرد وحىت مع (  1 )فال يلتحق به إال نفر يسري  Xاملهدي 

 (.العشرة آالف)
هي حركة التمهيد اليت يكون فيها  :فالظهور. لتفرقة بني الظهور وبني املشاهدةفالبد من ا

يظهر في ) :، فالظهور هو املوصوف يف الرواية السابقةختبار فيكون مرافق الظهور الشبهةاال

                                                           

 .4ص 4 ج: األنوار ر، بحا79 ص: مختصر بصائر الدرجات  - 
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رف احلق صهم ملوالهم فيتضح من عأي خيترب أنصاره وإخال( ليستبين) :وقال، (شبهة ليستبين
 .من خالل الغيب

الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن  # َذِلَك اْلِكَتاُب َّل رَْيَب ِفيِه ُهدى  لِْلُمتَِّقينَ ﴿ :قال تعاىل
َناُهْم يُ ْنِفُقونَ  ن آمن به  لدعوته هم مفيكونوا أول الناهضني له واجمليبني .(1)﴾الصَّالَة َوِممَّا َرزَق ْ

 .حال هذه الثلة القليلة املؤمنة (ليستبني) ، فينهضون له من أول صوت يدعو له فـقبل خروجه
واحلاصل ) زمن الظهور وهو املذكور فيها فبتدبر الروايات يتضح االختبار واالبتالء اإلهلي يف

م ، ويتضح إن رواية السمري هي دليل يثبت صدق قضية وصي اإلما(بشخصية املهدي األول
اليت تبني  صحة رسالته  Xمحد احلسن أدرج هذه الرواية ضمن أدلة السيد وتن ،Xاملهدي 

 .، ال أن تكون حجة عليه كما توهم من ال علم له باحلديث الشريفيف حديث أهل البيت 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .سؤال حول هذه اآلية  ج :(المتشابهات)توضيح هذه النقطة في ، والجل 4 –  : البقرة - 



 اخلامتة
 فة كاظم احلائريأمهها خمال ،تضح لنا عدة نقاطامن خالل هذه القراءة السريعة لرواية السمري 

 .(قواعدهم العقلية)مبادئهم وهي ألهم ( ومن سار على درهبم)والسيستاين 
حدة واستدلوا هبا على أمر عقائدي، فخالفوا قواعدهم العقلية واعتمدوا على رواية وا .1

 الذي)ن املعتقد ال ميكن بناءه إال من خالل احلديث املتواتر أو املشهور أوقواعدهم العقلية تقول ب
 .(روي بأكثر من ثالثة أسانيد

فكيف هلم االستدالل برواية  ،مث خمالفتهم لقواعدهم العقلية من حيث رجال احلديث .4
من  ، فهل(بعلم رجال احلديث)فيما يسمونه  ضعيفة السند بل جمهولة السند وال يأعرف رواهتا

ويكشف  فسه من اهللكةليل الذي يقدمه غداا بني يدي ربه وينقذ نيفكر باألمر ويطلب الد عاقل
 .هذه املتناقضات اليت يعيشها القوم

حىت إن )حيث استدلوا وقطعوا وأفتوا على ضوء هذه الرواية  ،مث خمالفتهم لقواعدهم العقلية . 
احلائري  ، مث انسحبثر هذه الروايةأفىت بسفك الدم باسم احلائري على مكتب كاظم احلائري أ

، ولذا مل يقطع ة غري بينة املعىن ومن متشاهبات حديثهم ، والرواي(منها حني وصله األنصار
 ،(إذا ورد االحتمال بطل االستدالل: )ذلك وتقول بينما قواعدهم العقلية حترم عليهم. العلماء هبا

 .السطور وتعجب من متناقضات القوم فانظر يا قارئ هذه
كوا عشرات الروايات اليت خذوا هبذه الرواية وتر أمث خمالفتهم لقواعدهم العقلية من حيث  .2

، وأشهرهااألخذ بأقوى األحاديث ) :وقواعدهم العقلية تقول ،تشري إىل خالف هذه الرواية
 .(وتأويل أو طرح املناقض هلا

ترى طرحوا  وهم كما ،(مجع األدلة خري من طرحها) :فتهم لقواعدهم العقلية القائلةمث خمال . 
 .واحلق إن هذا مما يندى له اجلبني، ألندر األضعفخذوا باملتشابه اأو ( كما سبق)املتواتر 
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َوِلُكلِّ أُمٍَّة ﴿ :رمي بقوله تعاىليستلزم تفسريهم احلديث الشريف خمالفة وتكذيب القرآن الك .1
نَ ُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم َّل ُيْظَلُمونَ  وقد مر بيان ذلك فيما  ،(1)﴾َرُسوٌل فَِإَذا َجاَء َرُسوُلُهْم ُقِضَي بَ ي ْ

 .سبق
لكاثرة من صاحل علمائنا يستلزم تفسريهم احلديث الشريف خمالفة وتكذيب الكثرة ا .7

 .وكما مر علينا فيما سبق ،وتشرفوا بالنقل عنه X، الذين تشرفوا بلقاء اإلمام املهدي السابقني

يف  X، ومل يقفوا على معىن ومراد اإلمام املهدي ح مما سبق إهنم مل يعرفوا احلديثيتض .8
 .تخبطوا العشواء مع إشراقة الصباحف ،وقيع الشريفهذا الت

مسألة تكذيب أو عدم )ة اخلطرية إن من غري املمكن الوقوف على احلياد يف هذه املسأل .9
 Xدي هذين نقلوا عنه أو رسل اإلمام املال ن تشرفوا بلقاء اإلمام املهدي أونصرة ومؤازرة الذي

....) 
بنفسه  وحيصل العلم من القرآن وسنة آل البيت  البد لكل إنسان أن يبين معتقداا  .11

 .عتقاديةسائل اإلعلى حرمة التقليد يف امل ماميةاالبعد أن أمجعت الطائفة 
* * * 
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