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  ...إىل أ�صار ا الذين أُودعوا يف قعر السجون وظلم املطامري
إىل الذين تنظر إليهم عيون أمهاهتم وزوجاهتم وأوالدهم وأخوهتم وأخواهتم وهم 

  ...مغيبون
  أحبائكم إليكم شاحبةأهدي هذا اجلهد البسيط يف هذا العيد الذي مير وعيون 

  .فلكم وألحبائكم الذين احرتقت قلوهبم أملاً لفراقكم
  ...إىل أوالدكم

  ....إىل أمهاتكم 
  ...إىل زوجاتكم
  ....إىل إخوتكم
  ....إىل أخواتكم

  .الذين جاءهم العيد وأ�تم عنهم مغيبون
 أسأل ا أن يكون فرجكم قريباً وآية للعاملني، وال تنسو خادمكم من دعائكم

  .وشفاعتكم

  خادمكم                                                           
  عبد العايل                                                              

  هـ ١٤٣٢ /ليلة األربعاء؛ ليلة عيد الفطر املبارك

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

هناك إشكالية أساسية تعاين منها البشرية اليوم وقبل اليوم٬، ولكن نراها يف زماننا قد أخذت 
تتفشى وتنتشر بشكل منقطع النظري٬، وهي إشكالية الفراغ الروحي والعقيدي مما جعلها تتخبط 
 يف كثري من األمور الواضحة املدلل عليها يف القرآن الكرمي ويف التراث اإلسالمي الذي ورثناه

  .وعترته اهلادية  من النيب 

ونتيجة التخبط والفوضى اليت طغت على مجيع األصعدة احلياتية غاب احلوار العلمي 
ال+ذ(ين% ي%س0ت%م(ع!ونَ الْقَو0لَ فَي%تَّبِع!ونَ أَح0س%ن%ه! أُو0لَئ(ك% ال+ذ(ين% ه%د%اه!م! ﴿: اهلادف وغُي�ب قوله سبحانه

: واصفاً قومه ٬X، وملا غُيب ذلك حل حمله ما قاله نوح )١(﴾وا الْأَلْب%ابِالل+ه! و%أُو0لَئ(ك% ه!م0 أُو0لُ
  .)٢(﴾ج%ع%لُوا أَص%ابِع%ه!م0 ف(ي آذَانِهِم0 و%اس0ت%غ0ش%و0ا ث(ي%اب%ه!م0 و%أَص%رُّوا و%اس0ت%كْب%ر!وا اس0ت(كْب%اراً...﴿

فحلت بدل لغة احلوار العلمي لغة االستكبار وااللتفاف على احلقائق العلمية واالعتقادات 
املصريية اليت هلا كبري األثر يف حتديد مصري اإلنسان وتنظيم سلوكه٬، ومن هنا راح األغلب يردد 

  .كما أخربنا أهل البيت ) ال نتعقل هذا وال ينقاد هذا(

كنت عند أيب : (ذكره٬، عن يونس بن يعقوب٬، قال عن علي بن إبراهيم٬، عن أبيه٬، عمن
إين رجل صاحب كالم وفقه وفرائض وقد : فورد عليه رجل من أهل الشام فقال Xعبد اهللا 

أو من  كالمك من كالم رسول اهللا : Xجئت ملناظرة أصحابك٬، فقال أبو عبد اهللا 
فأنت إذاً شريك : ومن عندي٬، فقال أبو عبد اهللا من كالم رسول اهللا : فقال عندك ؟

فتجب : ال٬، قال: قال ؟ خيربك 8فسمعت الوحي عن اهللا : ال٬، قال: قال ؟ رسول اهللا
يا : إيلّ فقال Xال٬، فالتفت أبو عبد اهللا : قال ؟  طاعتك كما جتب طاعة رسول اهللا

يا يونس٬، لو كنت حتسن : مث قال .يونس بن يعقوب٬، هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم
جعلت فداك٬، إين مسعتك تنهى عن : فياهلا من حسرة٬، فقلت: قال يونس الكالم كلمته٬،
ويل ألصحاب الكالم يقولون٬، هذا ينقاد وهذا ال ينقاد٬، وهذا ينساق وهذا ال : الكالم وتقول

                                                            
    .١٨: الزمر -١
  .٧: نوح -٢
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فويل هلم إن تركوا ما : إمنا قلت: Xينساق٬، وهذا نعقله وهذا ال نعقله٬، فقال أبو عبد اهللا 
  .)١() اخل... أقول وذهبوا إىل ما يريدون

وهذا ما حتقق بالفعل٬، فتركت أغلب الناس العترة اهلادية وراحت تردد ينقاد وال ينقاد 
  !!ونتعقل وال نتعقل 

ونتيجة عدم تعقل العقول الضعيفة لكثري من احلقائق الغيبية الثابتة يف القرآن والتراث 
ذَل(ك% الْك(ت%اب! الَ ﴿ :سبحانهاإلسالمي من جهة٬، ووجود االشخاص الغيبيني الذين جعلوا قوله 

  .)٢(﴾ر%ي0ب% ف(يه( ه!د|ى لzلْم!تَّق(ني%

ميزاناً هلم؛ حصلت  )٣(﴾ال+ذ(ين% ي!ؤ0م(ن!ونَ بِالْغ%ي0بِ و%ي!ق(يم!ونَ الصَّالةَ و%م(مَّا ر%ز%قْن%اه!م0 ي!نف(قُونَ﴿
يعة اإلسالمية٬، الكثري من املشاجرات بدل لغة احلوار العلمي اهلادف الذي حتكمه قوانني الشر

فأصبحت لغة العنف والتسفيه هي اللغة اليت حيتكم إليها األغلب يف زماننا مما جعل األمة تعيش 
كُل� ح(ز0بٍ بِم%ا لَد%ي0هِم0 ﴿: حالة التشويش الفكريي البعيد عن التعاليم السماوية فأصبح

فَإِن+ ح(ز0ب% اللّه( ﴿ :قائال٬ً، يف الوقت الذي يقر�ر اهللا سبحانه احلقيقة جلية واضحة )٤(﴾فَرِح!ونَ
و%م%ن ﴿٬، فالفلج والفوز والغلبة حلزب اهللا الذين يتولون اهللا ورسوله . )٥(﴾ه!م! الْغ%ال(ب!ونَ

  .﴾ي%ت%و%ل+ اللّه% و%ر%س!ولَه! و%ال+ذ(ين% آم%ن!واْ فَإِن+ ح(ز0ب% اللّه( ه!م! الْغ%ال(ب!ونَ

٬، هذا هو املعيار السماوي الذي إذن٬، املعيار وامليزان البد أن يكون من اهللا ومن رسوله 
  .جعله اهللا سبحانه

لكن اليوم ر»فض املعيار السماوي وحل حمله معيار التعقل البشري وعدمه٬، فما تعقله فالن 
وإن جاء يف  يكون حقيقة ثابتة وإن تنكّرت هلا الشرائع اإلهلية٬، وما مل يتعقله يصبح فرية

  !!الشرائع اإلهلية 

                                                            
  .١٧١ص ١ج: الكافي -١
  .٢ :البقرة -٢
  .٣: البقرة -٣
  .٥٣: المؤمنون -٤
  .٥٦: المائدة -٥
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فغابت املوازين السماوية وحلّت حملّها املوازين البشرية اليت أسستها بعقوهلا الناقصة٬، وذا 
ضاعت احلقائق السماوية املعرفية على الكثري من الناس مما جعل الضرورة قاضية بوجود مصلح 

هلية اليوم بربكة الوجود املبارك لإلمام يعيد األمة إىل رشدها ودينها القومي٬، فجاءت الرمحة اإل
النتشال الناس مما هم  Xوصي ورسول اإلمام املهدي حممد بن احلسن  Xأمحد احلسن 

السمحاء بعد أن    اإلسالم    فيه من الضياع واحلرية والتشتت وتوحيدهم على شريعة اهللا 
كانوا أحزاباً متفرقني فتجعلهم مجيعاً حزب اهللا املفلح٬، إالّ أنّ سنن اهللا سبحانه قاضية بكون 

  .لنعلهذه األمة ستحذوا حذو األمم السابقة حذو القُذة بالقُذة والنعل با

فكما كفر أولئك فقد كفر الكثري اليوم خبليفة اهللا الذي مل يأت² إال ألجل إحياء الدين 
ا استكباراً منها عن  وإماتة البدع واألهواء٬، فاتبعت الناس أهواءها وجعلت أصابعها يف آذ́ا

  .مساع كلمة احلق اليت يقوهلا داعي اهللا وخليفته

تجت الكثري من اإلشكاالت بسبب اهلوى تارة ونتيجة هذه األهواء والتفكري املشوش ن
تاركني كل الدالئل الواضحة والبينات ... وعدم التعقل وعدم االنقياد تارة أخرى٬، وهكذا 

  !!اجللية متمسكني بأوهام عشعشت يف أذها´م 

م اإلشكاالت يتنكرون  ومن هنا راح ابن تيمية وأشباهه من الذين مألت عيو´م وآذ́ا
وتسفيهها والطعن ا بشىت الطرق والوسائل املتاحة هلم من تكذيب تارة وافتراء  للحقائق الثابتة

  ...أخرى واجتهاد ثالثة وهكذا 

وهو اإلمام  ومن أهم ما اهتم به هؤالء املرضى؛ اإلمام الثاين عشر من أئمة أهل البيت 
  .حممد بن احلسن العسكري روحي فداه٬، خليفة اهللا األعظم خري من على األرض

تارة ينفون والدته الثابتة بالقطع واليقني٬، وتارة جيعلون بقاءه هلذا الفترة الطويلة حياً من ف
املستحيل٬، وثالثة يسفهون أصل االعتقاد حبياته بفرية السرداب اليت هي من نتاج عقوهلم 

حياً إىل اآلن كالعنقاء  Xراحوا يصورون بقاءه    بال حياء وبال خجل   الضعيفة٬، وهكذا 
يعترب وجودها ومها٬ً، مع بيان اهللا الشايف وسننه يف الصاحلني من عباده من قبل٬، وهذا ما اليت 

  .صر�ح به أئمة اهلدى 
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حدثنا : قال ٬،حدثنا حممد بن علي حامت النوفلي املعروف بالكرماين: روى الشيخ الصدوق
حدثنا : قال ٬،)القمي(حدثنا أمحد بن طاهر : قال ٬،أبو العباس أمحد بن عيسى الوشاء البغدادي

 ٬،أخربنا علي بن احلارث٬، عن سعيد ابن منصور اجلواشين: قال ٬،حممد بن حبر بن سهل الشيباين
دخلت أنا : قال ٬،أخربنا أيب٬، عن سدير الصرييف: قال ٬،أخربنا أمحد بن علي البديلي :قال

: ٬، قالXعبد اهللا الصادق  واملفضل بن عمر٬، وأبو بصري٬، وأبان بن تغلب على موالنا أيب
قدر مولده  اهللا تبارك وتعاىل أدار للقائم منا ثالثة أدارها يف ثالثة من الرسل  إنّ(... 

٬، وقدر إبطاءه تقدير إبطاء ٬X، وقدر غيبته تقدير غيبة عيسى Xتقدير مولد موسى 
على  دليالً    Xأعين اخلضر   ٬، وجعل له من بعد ذلك عمر العبد الصاحل Xنوح 

  .ف لنا يا ابن رسول اهللا عن وجوه هذه املعايناكش: فقلنا له عمره٬،

زوال ملكه على يده أمر  فرعون ملا وقف على أنّ فإنّ Xا مولد موسى أم�: Xقال 
الكهنة فدلوه على نسبه وأنه يكون من بين إسرائيل٬، ومل يزل يأمر أصحابه بشق  بإحضار

ر وعشرين ألف مولود٬، وتعذّ بطون احلوامل من نساء بين إسرائيل حىت قتل يف طلبه نيفاً
حبفظ اهللا تبارك وتعاىل إياه٬، وكذلك بنو أمية وبنو  Xعليه الوصول إىل قتل موسى 

مراء واجلبابرة منهم على يد القائم منا العباس ملا وقفوا على أن زوال ملكهم وملك األ
يف منهم  وإبادة نسله طمعاً ناصبونا العداوة٬، ووضعوا سيوفهم يف قتل آل الرسول 

أن يتم نوره  أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إالّ 8الوصول إىل قتل القائم٬، ويأىب اهللا 
  .ولو كره املشركون

ه قتل فكذ¢م اهللا جل اليهود والنصارى اتفقت على أن� فإنّ: Xا غيبة عيسى وأم�
ـك(ن ش!بِّه% لَه!م0﴿ :ذكره بقوله األمة  غيبة القائم فإنّكذلك ٬، )١(﴾و%م%ا قَت%لُوه! و%م%ا ص%لَب!وه! و%لَ

  ... ستنكرها لطوهلا٬،

 8فإنه ملا استرتلت العقوبة على قومه من السماء بعث اهللا : Xا إبطاء نوح وأم� 
 إنّ: إن اهللا تبارك وتعاىل يقول لك ٬،يا نيب اهللا: بسبع نويات٬، فقال Xالروح األمني 

هؤالء خالئقي وعبادي ولست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إال بعد تأكيد الدعوة وإلزام 

                                                            
  .١٥٧ :النساء -١
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لك يف  احلجة فعاود اجتهادك يف الدعوة لقومك فإين مثيبك عليه وأغرس هذه النوى فإنّ
. نبا°ا وبلوغها وإدراكها إذا أمثرت الفرج واخلالص٬، فبشر بذلك من تبعك من املؤمنني

تأزرت وتسوقت وتغصنت وأمثرت وزها التمر عليها بعد زمان طويل فلما نبتت األشجار و
ة٬، فأمره اهللا تبارك وتعاىل أن يغرس من نوى تلك استنجز من اهللا سبحانه وتعاىل العد�

األشجار ويعاود الصرب واالجتهاد٬، ويؤكد احلجة على قومه٬، فأخرب بذلك الطوائف اليت 
ملا وقع يف وعد ربه  لو كان ما يدعيه نوح حقاً: آمنت به فارتد منهم ثالمثائة رجل وقالوا

اهللا تبارك وتعاىل مل يزل يأمره عند كل مرة بأن يغرسها مرة بعد أخرى إىل أن  مث إنّ. خلف
ات فما زالت تلك الطوائف من املؤمنني٬، ترتد منه طائفة بعد طائفة إىل أن غرسها سبع مر�

ن يا نوح اآل: اىل عند ذلك إليه٬، وقالفأوحى اهللا تبارك وتع عاد إىل نيف وسبعني رجالً
من الكدر ) ميانمر واإلاأل(أسفر الصبح عن الليل لعينك حني صرح احلق عن حمضه وصفي 

بارتداد كل من كانت طينته خبيثة٬، فلو أين أهلكت الكفار وأبقيت من قد ارتد من 
لصوا الطوائف اليت كانت آمنت بك ملا كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنني الذين أخ

التوحيد من قومك٬، واعتصموا حببل نبوتك بأن أستخلفهم يف األرض وأمكن هلم دينهم 
وأبدل خوفهم باألمن لكي ختلص العبادة يل بذهاب الشك من قلو¢م٬، وكيف يكون 
االستخالف والتمكني وبدل اخلوف باألمن مين هلم مع ما كنت أعلم من ضعف يقني الذين 

رهم اليت كانت نتائج النفاق٬، وسنوح الضاللة فلو أ¾م ارتدوا وخبث طينهم وسوء سرائ
تسنموا مين امللك الذي أويت املؤمنني وقت االستخالف إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا روائح 
صفاته والستحكمت سرائر نفاقهم تأبدت حبال ضاللة قلو¢م٬، ولكاشفوا إخوا¾م 

لنهي٬، وكيف يكون التمكني يف بالعداوة٬، وحاربوهم على طلب الرئاسة٬، والتفرد باألمر وا
و%اص0ن%عِ الْفُلْك% بِأَع0ي!نِن%ا ﴿ مر يف املؤمنني مع إثارة الفنت وإيقاع احلروب كالالدين و انتشار األ

  .)١(﴾و%و%ح0يِن%ا

                                                            
  .٣٧: هود -١
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وكذلك القائم فإنه متتد أيام غيبته ليصرح احلق عن حمضه ويصفو : Xقال الصادق 
طينته خبيثة من الشيعة الذين خيشى عليهم النفاق ميان من الكدر بارتداد كل من كانت اإل

  .Xمن املنتشر يف عهد القائم ف والتمكني واألالإذا أحسوا باالستخ

اهللا تبارك وتعاىل ما طول عمره لنبوة  فإنّ  Xأعين اخلضر   ا العبد الصاحل وأم�
ن األنبياء٬، رها له٬، وال لكتاب يرتله عليه٬، وال لشريعة ينسخ ¢ا شريعة من كان قبله مقد�

اهللا تبارك وتعاىل ملا كان  مامة يلزم عباده االقتداء ¢ا٬، وال لطاعة يفرضها له٬، بلى إنّوال إل
يف أيام غيبته ما يقدر٬، وعلم ما يكون من  Xيف سابق علمه أن يقدر من عمر القائم 

إنكار عباده مبقدار ذلك العمر يف الطول٬، طول عمر العبد الصاحل يف غري سبب يوجب 
وليقطع بذلك حجة املعاندين لئال يكون  Xلعلة االستدالل به على عمر القائم  ذلك إالّ

  .)١( )للناس على اهللا حجة

وال يبقى بعد هذا البيان أي جمال للشك٬، إال أن النفوس اليت ج»بلت على التشكيك ال تترك 
شيئاً إال وحاولت التشكيك به٬، ال ألنه قابل للتشكيك بل ألنّ النفوس مريضة٬، ولذا دفع أهل 

اإلشكاالت املتصورة وحاولوا تذليلها بربطها مبا جرى على الصاحلني من عباد اهللا  البيت 
ائه السابقني٬، وعالوة على ذلك قد بي�ن آل حممد كل ما يتعلق باإلمام الثاين عشر؛ حممد وخلف

وبينوا نسبه ووالدته وغيبتيه٬،  ٬X، فأكدوا أصل قضية املهدي Xبن احلسن العسكري 
وبعد هذا البيان ال يصمد .. وعالمات ظهوره٬، واالختالف والفنت اليت تسبق ظهوره٬، وهكذا 

  .أي إشكال

  !!احلق إال الضالل ؟فهل بعد 

أَنز%لَ م(ن% السَّم%اء م%اء فَس%الَت0 أَو0د(ي%ةٌ بِقَد%رِه%ا فَاح0ت%م%لَ السَّي0لُ ز%ب%داً رَّابِياً و%م(مَّا ﴿: 8قال 
الْب%اط(لَ فَأَمَّا ي!وق(د!ونَ ع%لَي0ه( ف(ي النَّارِ اب0ت(غ%اء ح(لْي%ةÊ أَو0 م%ت%اعٍ ز%ب%دÉ مِّثْلُه! كَذَل(ك% ي%ض0رِب! اللّه! الْح%قَّ و%

الزَّب%د! فَي%ذْه%ب! ج!فَاء و%أَمَّا م%ا ي%نفَع! النَّاس% فَي%م0كُثُ ف(ي اَألر0ضِ كَذَل(ك% ي%ض0رِب! اللّه! 
  .)٢(﴾اَألم0ثَالَ

                                                            
  .٣٥٢ص: آمال الدين -١
  .١٧: الرعد -٢
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و%ي!رِيد! اللّه! أَن ﴿ويقطع دابر الكافرين٬،  وآله  وسيحق اهللا احلق بكلماته حممد 
  .)١(﴾و%ي%قْطَع% د%ابِر% الْكَاف(رِين%ي!ح(قَّ احلَقَّ بِكَل(م%ات(ه( 

نسأل اهللا أن ال جيعل بالءنا يف ديننا ويثبت أقدامنا وينصر بنا دينه يف زمن عز� فيه الناصر 
  .إنه مسيع جميب

وأسأله سبحانه أن يكون يف هذا البحث املتواضع فائدة ملن أرادها وطلبها٬، كما وأسأله 
الشريد الطريد اإلمام اÈهول والقائم املأمول أمحد  سبحانه العفو عن تقصريي بني يدي وليه

  .احلسن روحي فداه

واحلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم 
  .تسليماً كثرياً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .٧: األنفال -١
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إذن٬، النقاش البد أن ينصب على األمور الكلية اليت ب»نيت عليها الكثري من املسائل الفرعية٬، 
ومن هنا مجيع الشبهات اليت ذكرها ابن تيمية وغريه ال أصل هلا يف احلقيقة لكو´ا نتاج 

٬، فلو آمن االعتقاد الذي ب»نيت عليه٬، فهي إمنا جاءت من طبيعة االعتقاد احلق بعترة النيب 
قد بينوا والدة اإلمام حممد بن  بن تيمية وغريه بعقيدتنا ملا جاءته هذه الشبهات؛ لكو´م ا

ونص�وا عليه وبينوا غيبته وعالمات ظهوره وتصدوا لرفع مجيع الشبهات عن هذه  Xاحلسن 
  .العقيدة الشريفة

يعتقدون  إذن٬، فشبهات ابن تيمية وأشباهه يف احلقيقة على أصل العقيدة احلقة٬، فلكو´م ال
راحوا يتشبثون بشبهات واضحة البطالن٬، فعلى املنصف أنْ حيقق يف أصل  بالعترة اهلادية 

  .العقيدة اليت نعتقدها ومن مصادره وال يتخبط يف الشبهات املنقوضة بأوضح بيان

* * *  

من املعروف عند كل مسلم عدم رقي األساليب مهما كانت إىل اإلسلوب القرآين يف 
هنا لو تدبرنا القرآن الكرمي لوجدنا فيه منهجاً واضحاً خيطه ملن أراد العلم وإيصال البيان٬، ومن 

فكره إىل اآلخر من خالل التدليل على احلقائق بإدلة علمية رصينة٬، فتارة جند املثال احلسي 
الذي يقر�ب الفكرة٬، وأخرى جند القصة اليت Ëدف إىل بيان احلقائق بأسلوب مجيل يتذوقه 

  ...الثة جند النصيحة البليغة٬، وهكذا القارئ٬، وث

وحواره مع فرعون مثاالً على ذلك٬، قال سبحانه لنبيه موسى  Xولنأخذ من قصة موسى 
X :﴿اذْه%ب%ا إِلَى ف(ر0ع%و0نَ إِنَّه! طَغ%ى # اذْه%ب0 أَنت% و%أَخ!وك% بِآي%ات(ي و%لَا ت%نِي%ا ف(ي ذ(كْرِي # 

 قَالَا ر%بَّن%ا إِنَّن%ا ن%خ%اف! أَن ي%فْر!طَ ع%لَي0ن%ا أَو0 أَن ي%طْغ%ى # فَقُولَا لَه! قَو0الً ل+يِّناً ل+ع%ل+ه! ي%ت%ذَك+ر! أَو0 ي%خ0ش%ى
لْ م%ع%ن%ا ب%نِي فَأْت(ي%اه! فَقُولَا إِنَّا ر%س!ولَا ر%بِّك% فَأَر0س( # قَالَ لَا ت%خ%افَا إِنَّنِي م%ع%كُم%ا أَس0م%ع! و%أَر%ى #

إِنَّا قَد0 أُوح(ي%  # إِس0ر%ائ(يلَ و%لَا ت!ع%ذzب0ه!م0 قَد0 جِئْن%اك% بِآي%ةÊ مِّن رَّبِّك% و%السَّلَام! ع%لَى م%نِ اتَّب%ع% الْه!د%ى
ن%ا ال+ذ(ي قَالَ ر%بُّ # قَالَ فَم%ن رَّبُّكُم%ا ي%ا م!وس%ى # إِلَي0ن%ا أَن+ الْع%ذَاب% ع%لَى م%ن كَذ+ب% و%ت%و%ل+ى
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قَالَ ع(لْم!ه%ا ع(ند% ر%بِّي ف(ي  # قَالَ فَم%ا ب%الُ الْقُر!ون( الْأُولَى # أَع0طَى كُل+ ش%ي0ٍء خ%لْقَه! ثُمَّ ه%د%ى
  .)١(﴾ك(ت%ابٍ ل+ا ي%ض(ل� ر%بِّي و%لَا ي%نس%ى

قوالً فعلى الرغم من طغيان فرعون جنده سبحانه يأمر نبيه موسى وأخاه هارون أن يقوال له 
  .لينا٬ً، وجاء يف الروايات تفسري القول اللني بأن يكنياه وال خياطباه بامسه

 8عن قول اهللا  أخربين: Xقلت ملوسى بن جعفر (: قال ٬،عن حممد ابن أيب عمري
  ؟﴾فَقُولَا لَه! قَو0الً ل+يِّناً ل+ع%ل+ه! ي%ت%ذَك+ر! أَو0 ي%خ0ش%ى # اذْه%ب%ا إِلَى ف(ر0ع%و0نَ إِنَّه! طَغ%ى﴿: ملوسى وهارون

سم اوكان  .كنياه وقوال له يا أبا مصعب :أي ٬،﴾فَقُولَا لَه! قَو0الً ل+يِّناً﴿ :ا قولهأم� :فقال
فإمنا قال ٬، ﴾ل+ع%ل+ه! ي%ت%ذَك+ر! أَو0 ي%خ0ش%ى﴿ :ا قولهفرعون أبا مصعب الوليد بن مصعب٬، وأم�

فرعون ال يتذكر وال خيشى إال  نّأ 8ليكون أحرص ملوسى على الذهاب٬، وقد علم اهللا 
ح%تَّى إِذَا أَد0ر%كَه! الْغ%ر%ق! قَالَ آم%نت! أَنَّه! ال إِل(ه% إِال+ ﴿ :يقول 8عند رؤية البأس٬، أال تسمع اهللا 

آآلنَ و%قَد0 ﴿ :فلم يقبل اهللا إميانه٬، وقال٬، )٢(﴾الْم!س0ل(م(ني%ال+ذ(ي آم%ن%ت0 بِه( ب%ن!و إِس0ر%ائ(يلَ و%أَن%اْ م(ن% 
  .)٤() )٣(﴾ع%ص%ي0ت% قَب0لُ و%كُنت% م(ن% الْم!فِْسد(ين%

فعلى الرغم من طغيان فرعون جنده سبحانه يؤكد على التلطف يف خطابه٬، ولذا يقول 
لَو0 كُنت% فَظّاً غَل(يظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ فَبِم%ا ر%ح0م%ةÊ مِّن% اللّه( ل(نت% لَه!م0 و%﴿ :سبحانه لنبيه الكرمي

  .)٥(﴾...م(ن0 ح%و0ل(ك%

وبعد هذه اإلطاللة على أدب احلوار يف القرآن الكرمي٬، فما يهمنا من نقل هذه اآليات 
من دالئل وماذا قال فرعون٬،  )عليهما السالم(املباركة مشاهدة ماذا قد�م موسى وأخوه هارون 

  فهل نقض فرعون دليالً من أدلتهما ؟

من املعلوم أنّ من يقدم دليالً على شيء ويثبته بالدليل فمن يريد أن يثبت نقيض ما أثبته 
األول فيجب عليه أن يقد�م دليال٬ً، ومن هنا حتصل املعارضة بني مدلويل الدليلني٬، وهذا ما 

                                                            
  .٥٢ – ٤٢ :طه -١
  .٩٠ :يونس -٢
  .٩١ :يونس -٣
  .٦٧ص ١ج: علل الشرائع -٤
  .١٥٩: آل عمران -٥
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م عباد يعملون بأمر اهللا وليسوا  Xوعلي  ا رد اإلشكال عن رسول اهللا أم� فهو ́أ
  .كعامة الناس ينتصرون ألنفسهم

 ٬X، ملاذا ترك موسى )١(آسية زوجة فرعون٬، أليست من خرية نساء اجلنة : مثال آخر
  .اخل... فرعون وجنده يعذبو´ا 

الصورة عموماً وصلت٬، دائماً من تلزمه احلجة حياول أن يفر� لإلشكال على  نّإاملهم 
  .)٢() الدليل

قوية التجأ فرعون إىل  )عليهما السالم(وهلذا ملا كانت حجة موسى وأخيه هارون 
  .﴾قَالَ فَم%ا ب%الُ الْقُر!ون( الْأُولَى﴿: اإلشكال قائالً

واآلن ماذا يقول املنصفون يف قول فرعون٬، هل قوله هذا يسقط حجة موسى وهارون 
  ؟) عليهما السالم(

من دالئل وبينات  )عليهما السالم(إذ كل منصف سيقول ما ربط ما قدمه موسى وهارون 
فهل يوجد عند فرعون غري اإلشكال لكي يشوش الصورة على دليل موسى ! ؟ بالقرون املاضية

X ؟!  

قَالَ ع(لْم!ه%ا ع(ند% ر%بِّي ف(ي ك(ت%ابٍ ل+ا ي%ض(ل� ر%بِّي و%لَا ﴿: قائالً Xولذا أجابه موسى 
يريد أن يقول لفرعون أنّ ما ذكرته ال ربط له بالدليل الذي قدمته  ٬X، فهنا موسى ﴾ي%نس%ى

  .لك٬، وإشكالك هذا ال ينقض الدليل الذي قدمته لك

  .إذن اإلشكاالت والشبهات ال تبطل الدليل

وبعد هذا فلن جيد القارئ يف طيات هذا البحث سوى منطق إثارة اإلشكال والشبهة من 
٬، فلما أفلس من Xة وأشباهه٬، وهو املنطق الفرعوين الذي ناوئ رسالة موسى قبل ابن تيمي

كماً كبرياً من اإلشكاالت٬، وما يتعلق ببحثنا شبهاته ) منهاج السنة(الدليل راح يسطر يف كتابه 

                                                            
مريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة : سيدات نساء أهل الجنة أربع: ()صلى اهللا عليه وآله(عن النبي  -١

 .٧٧ص ٢ج: آشف الغمة) بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون
  .٩٥ص: مع العبد الصالح -٢
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٬، فنجده حياول جاهداً بشىت السبل نكران Xحول اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري 
م يعتقدون بكونه غاب يف   كذباً وزوراً    سه نراه ينسب والدته٬، ويف الوقت نف للشيعة ́أ

وغري ذلك مما ستجده يف هذا البحث٬، وكل ما قاله ال أصل له٬، ال يف روايات !! السرداب 
الشيعة وال حىت يف أقوال علمائهم٬، مث ذهب ورد� االستدالل على طول حياة اإلمام حممد بن 

وسيأتيك كالمه   كما يقول    ند بعض احملققني لكونه ميتاً ع Xباخلضر  Xاحلسن 
ا اخلضر٬، وهكذا  بالتفصيل٬، مث بعد ذلك يقول بأنّ كثرياً من اجلن واإلنس الكذابني تدعي ́أ

  .وش أفكار الناس بالشبهات ليس إاليقفز من إشكال آلخر لكي يش

ثبات العقيدة فهو ومن تبعه يف احلقيقة ليسوا إالّ جمادلني يتشبثون بأتفه األمور ألجل إ
  .املسبقة اليت عشعشت يف أذها´م لكو´م ولدوا عليها

ب%اؤ!ه!م0 و%إِذَا ق(يلَ لَه!م! اتَّبِع!وا م%ا أَنز%لَ اللّه! قَالُواْ ب%لْ ن%تَّبِع! م%ا أَلْفَي0ن%ا ع%لَي0ه( آب%اءن%ا أَو%لَو0 كَانَ آ﴿
  .)١(﴾الَ ي%ع0ق(لُونَ ش%ي0ئاً و%الَ ي%ه0ت%د!ونَ

املنطق الذي حيكم الكثري يف زماننا٬، فهو املنطق اجلاهلي بعينه وإن حاول البعض فهذا هو 
  .إنكاره قوالً ال فعالً

وبعد هذا فما أريد التأكيد عليه أن ينظر القارئ بعني اإلنصاف وجيعل إنصافه قاضياً 
كضعف  وحاكماً على ما سطّره ابن تيمية٬، فهل قد�م دليالً على ما يذهب إليه ولو كان ضعيفاً

  .عقله وإدراكه

: مث لينظر إىل اجلرأة على تكذيب اآلخرين من جهة والكذب عليهم من جهة ثانية٬، فمثالً
يف السرداب أين الدليل عليها من مصادر الشيعة٬،  Xيف شبهة كون اإلمام حممد بن احلسن 

  !؟ أليس املنطق العلمي ي»ملي على اإلنسان أن حيج خصمه من كتبه اليت يعتقد ا

خمتفياً يف السرداب٬، أين  Xفأين حجته أو حجة غريه ممن يعتقد بكون اإلمام الثاين عشر 
  .لن يوجد دليل! دليلهم من مصادر الشيعة ؟

                                                            
  .١٧٠: البقرة -١
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جمموعة  ا واستقراءها٬، فما سطر�ه ليس إالوهذه املصادر بني يدي اجلميع ميكنهم مراجعته 
  .نيب وآلل بيت النيب من األكاذيب والشبهات ناجتة من فكره املشو�ش املعادي لل

 :طريق إثبات املسائل التارخيية •

  :مما ال إشكال فيه أنÙ هناك طريقاً إلثبات املسائل التارخيية٬، وميكن أن نقد�م طريقني إلثباËا

هو التواتر؛ وهو أن خيرب جمموعة من الناس بشيء معني٬، وال يكون  :الطريق األول
إخبارهم من باب التواطؤ على الكذب واجتماعهم عليه٬، ولذا ع»ر�ف اخلرب املتواتر بأنه؛ إخبار 

  .مجاعة ميتنع تواطؤهم على الكذب

  .واخلرب املتواتر يفيد العلم وتسكن وتطمئن إليه النفس فتأخذ مبفاده وتقطع به

أخرب جمموعة من الناس خمتلفني يف املكان بشيء معني فمن الطبيعي ال حنتمل كذب  فلو
  .مجيع هؤالء٬، بل نطمئن بصدور ما أخربوا به

وأود اإللفات لشيء مهم يف موضوع التواتر٬، وهو عدم اشتراط وثاقة وعدالة املخربين يف 
أخربنا مخسون شخصاً بشيء ميتنع  اخلرب املتواتر٬، نعم الوثاقة تشترط يف غري اخلرب املتواتر٬، فلو

تواطؤهم على الكذب فمن الطبيعي سيكون عندنا قطع وعلم بغض النظر عن وثاقة املخربين 
  .وعدالتهم٬، إذن يف التواتر ال تشترط عدالة الراوي وال وثاقته

إنّ اخلرب املتواتر إمنا يفيد العلم بسبب كثرة املخربين٬، فنفس كثرة : والسر يف ذلك هو
  .ين تفيد العلم٬، وبعد حصول العلم ال معىن الشتراط الوثاقة والعدالةاملخرب

  .وهذا ما صر�ح به الكثري

 هو إمنا ثبوته ألن الضعف٬، من طرقه سالمة املتواتر احلديث يف يشترط وال: (األلباينيقول 
  .)١( )حاملصطل يف مشروح هو كما ٬، منها بالفرد ال ٬، مبجموعه

  

                                                            
   .٩٥ص ٦ج :الغليل إرواء -١
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 وإذا املخربين٬، لكثرة يكون تارة اخلرب٬، عقيب احلاصل العلم كذلك: (تيمية ابنويقول 
  .)١( )وضبطهم لدينهم يكون وتارة  . كفاراً كانوا وإن العلم٬، خربهم يفيد فقد كثروا

 فضال اجلميع ضعف يضر ال مثله ويف متواتر٬، احلديث :لأقو: (احلسكاين احلاكمويقول 
 .)٢( ...) البعض ضعف عن

 وكل الرفعة ابن قال كفار أو فسقة من ولو التواتر عدد وكالثقة(: األنصاري زكرياوقال 
 قاله كما فاسق من ولو وضده صدق من نفسه يف يقع مبا فالعربة الباطن يف أما الظاهر يف ذلك
  .)٣() ياملاورد

 العلم وقوع يف يشترط ال( :بالتقري يف الرازي سليم قال :رالبح يف الزركشي وقال
 واألحرار والفساق والعدول والكفار املسلمني بأخبار ذلك يقع بل احملدثني صفات بالتواتر
 وهو ٬،الصغري الورقات شرح يف سم وعبارة اه الشروط اجتمعت إذا والصغار والكبار والعبيد
 وكفاراً فساقاً ولو اجلوامع مجع يف اعتمده كما ربعةاأل على يزيدون مجاعة يرويه أن التواتر أي

 .)٤() ناملميزي للصبيان العبارة ومشلت وإناثاً وأرقاء

 Xوبعد هذا كله فالوصف لكل ما سيأيت من روايات تثبت والدة اإلمام املهدي 
بالكذب إمنا يراد به الفرار من احلقيقة الناصعة٬، وعليه فالقول بعدم وجود الدليل على والدة 

اليت ثبتت بالوجدان٬، وال  مكابرة والتواء على صريح األدلة Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن 
 :ينكر ذلك إالّ متصيد يريد أن ينقض الثوابت باألوهام وعدم التعقل٬، كفرعون إذ يقول

  .)٥(﴾فَم%ا ب%الُ الْقُر!ون( الْأُولَى...﴿

ومن كان هذا ديدنه وملكاته النفسية فال ينفع معه الدليل العلمي؛ كما مل تنفع مع أقوام 
  .قال عنهم القرآن ٬، فهذا هو منطق مناألنبياء 

                                                            
  .٥٠ص ١٨ج :الفتاوي مجموع -١
  .٤٠ص ٢ج: التنزيل شواهد -٢
  .٤١٠ص ١ج :الوهاب فتح -٣
  . ٣٥ص ٢ج: الشرواني حواشي -٤
  .٥١ :طه -٥
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أَو0 ت%كُونَ لَك% ج%نَّةٌ مِّن نَّخ(يلٍ  #و%قَالُواْ لَن نُّؤ0م(ن% لَك% ح%تَّى ت%فْج!ر% لَن%ا م(ن% اَألر0ضِ ي%نب!وعاً ﴿
أَو0 ت!س0ق(طَ السَّم%اء كَم%ا ز%ع%م0ت% ع%لَي0ن%ا ك(س%فاً أَو0 ت%أْت(ي%  #و%ع(ن%بٍ فَت!فَجِّر% اَألن0ه%ار% خ(اللَه%ا ت%فْجِرياً 

أَو0 ي%كُونَ لَك% ب%ي0تÉ مِّن ز!خ0ر!فÊ أَو0 ت%ر0قَى ف(ي السَّم%اء و%لَن نُّؤ0م(ن%  #بِاللّه( و%الْم%آلئ(كَة( قَبِيالً 
  .)١(﴾ب0ح%انَ ر%بِّي ه%لْ كُنت! إَال+ ب%ش%راً رَّس!والًل(ر!ق(يِّك% ح%تَّى ت!ن%زِّلَ ع%لَي0ن%ا ك(ت%اباً نَّقْر%ؤ!ه! قُلْ س!

تفيد التواتر٬، وهو حجة بالوجدان وال  Xفالروايات اليت دلت على والدة اإلمام املهدي 
يشك يف ذلك من له مسكة عقل٬، والتواتر ال يشترط فيه عدالة ووثاقة الراوي وعقيدته وإميانه 

  .أو كفره كما يقر� بذلك مجيع أهل الفن

  :وهذه جدولة بالروايات اليت تدل على والدته بتعابري خمتلفة

ة جيدها القارئ يف كتاب كمال وهي كثري Xالروايات اليت نصت على والدته   ١
 .الدين والكايف والغيبة للطوسي والغيبة للنعماين والبحار ومنتخب االثر وغريها من املصنفات

الروايات اليت دلت ذكرت كيفية والدته وذكرت أمه الطاهرة وطريقة جميئها إىل اإلمام   ٢
 .Xالعسكري 

 .Xالروايات اليت دلت على خفاء والدته   ٣
٬، والغيبة فرع الوالدة فغري املولود ال يقال عنه Xالروايات اليت دلت على غيبتيه   ٤
 .غائب
 .)٢(الروايات اليت ذكرت صالته على أبيه وقصة وفد القميني   ٥

                                                            
  .٩٣ – ٩٠ :اإلسراء -١
حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن عبد اهللا بن محمد بن مهران : ٤٧٦ص: روى الشيخ الصدوق في آمال الدين -٢

حدثنا أبو الحسن : قال ،زيد بن عبد اهللا البغدادي) بن(الحسين ) أبو(حدثنا : قال ،اآلبي العروضي رضي اهللا عنه بمرو
صلوات اهللا عليهما لما قبض سيدنا أبو محمد الحسن بن علي العسكري : قال ،حدثني أبي: قال ،علي بن سنان الموصلي

، فلما أن Xوفد من قم والجبال وفود باألموال التي آانت تحمل على الرسم والعادة، ولم يكن عندهم خبر وفاة الحسن 
ومن وارثه ؟ : إنه قد فقد، فقالوا: وصلوا إلى سر من رأى سألوا عن سيدنا الحسن بن علي عليهما السالم، فقيل لهم

: لوا عنه فقيل لهم إنه قد خرج متنزها ورآب زورقًا في الدجلة يشرب ومعه المغنون، قالأخوه جعفر بن علي فسأ: قالوا
. امضوا بنا حتى نرد هذه األموال على أصحابها: ، وقال بعضهم لبعضاإلمامهذه ليست من صفة : فتشاور القوم فقالوا

فلما : قال. جل ونختبر أمره بالصحةقفوا بنا حتى ينصرف هذا الر: فقال أبو العباس محمد بن جعفر الحميري القمي
يا سيدنا نحن من أهل قم ومعنا جماعة من الشيعة وغيرها وآنا نحمل إلى : انصرف دخلوا عليه فسلموا عليه وقالوا

ال، إّن لهذه األموال : احملوها إلي، قالوا: معنا، قال: وأين هي ؟ قالوا: سيدنا أبي محمد الحسن بن علي األموال فقال
إن هذه األموال تجمع ويكون فيها من عامة الشيعة الدينار والديناران، ثم يجعلونها : وما هو ؟ قالوا: فًا، فقالخبرًا طري
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 .الروايات اليت تذكر نوابه يف زمن الغيبة الصغرى٬، وما صدر منه من توقيعات  ٦
 .الروايات اليت تذكر من شاهده يف الغيبة الصغرى  ٧
القصص الكثرية جداً اليت يشهد أصحاا مبشاهدËم له يف الغيبة الكربى٬، واليت   ٨

 .حصلت يف أزمان خمتلفة وأماكن خمتلفة مما يعين امتناع تواطؤ هؤالء على الكذب
 .ربىالتراث الذي نقل عنه سواء يف الغيبة الصغرى أم الغيبة الك  ٩

فليس ملنصف أن يصف مجيع ما تقد�م بضعف السند أو جمهولية الرواة أو يف الروايات بعض 
اÈاهيل وغريها من العلل اليت يتعلل ا الكثري٬، فلو سلمنا جدالً ذه الطريقة فهي إمنا تأيت يف 

بالروايات  ثابتة Xالروايات غري املتواترة ال يف الروايات املتواترة٬، ووالدة اإلمام املهدي 
  .املتواترة

                                                                                                                                                                                   
جملة المال آذا وآذا دينارًا، من عند : يقول Xفي آيس ويختمون عليه وآنا إذا وردنا بالمال على سيدنا أبي محمد 

آذبتم : لناس آلهم ويقول ما على الخواتيم من نقش، فقال جعفرفالن آذا ومن عند فالن آذا حتى يأتي على أسماء ا
فلما سمع القوم آالم جعفر جعل بعضهم ينظر إلى : قال. اهللا ، هذا علم الغيب وال يعلمه إالتقولون على أخي ما ال يفعله

بالعالمات التي  المال إالألرباب المال وال نسلم إنا قوم مستأجرون وآالء : احملوا هذا المال إلي، قالوا: بعض فقال لهم
رددناها إلى أصحابها، يرون فيها  فبرهن لنا وإال اإلمامآنا نعرفها من سيدنا الحسن بن علي عليهما السالم فإن آنت 

احملوا هذا : فاستعدى عليهم، فلما احضروا قال الخليفة -وآان بسر من رأى  - فدخل جعفر على الخليفة : قال. رأيهم
أصلح اهللا أمير المؤمنين إنا قوم مستأجرون وآالء ألرباب هذه األموال وهي وداعة لجماعة : لواالمال إلى جعفر، قا

فقال . وأمرونا بأن ال نسلمها إّال بعالمة وداللة، وقد جرت بهذه العادة مع أبي محمد الحسن بن علي عليهما السالم
ان يصف لنا الدنانير وأصحابها واألموال وآم هي ؟ آ: قال القوم. فما آانت العالمة التي آانت مع أبي محمد: الخليفة

فإذا فعل ذلك سلمناها إليه، وقد وفدنا إليه مرارًا فكانت هذه عالمتنا معه وداللتنا، وقد مات، فإن يكن هذا الرجل صاحب 
إّن هؤالء قوم  ،يا أمير المؤمنين: فرعجفقال . رددناها إلى أصحابها لنا ما آان يقيمه لنا أخوه، وإالفليقم  األمرهذا 

فبهت : قال. البالغ المبين القوم رسل وما على الرسول إال: آذابون يكذبون على أخي وهذا علم الغيب فقال الخليفة
: يتطول أمير المؤمنين بإخراج أمره إلى من يبدرقنا حتى نخرج من هذه البلدة، قال: جعفر ولم يرد جوابًا، فقال القوم
ا، فلما أن خرجوا من البلد خرج إليهم غالم أحسن الناس وجهًا، آأنه خادم، فنادى يا فالن فأمر لهم بنقيب فأخرجهم منه

: أنا عبد موالآم فسيروا إليه، قالوا ،معاذ اهللا: أنت موالنا، قال: فقالوا: بن فالن ويا فالن ابن فالن أجيبوا موالآم، قال
قاعد على سرير آأنه  Xما السالم، فإذا ولده القائم سيدنا معه حتى دخلنا دار موالنا الحسن بن علي عليه) إليه(فسرنا 

جملة المال آذا وآذا دينارًا، حمل فالن آذا، : فلقة قمر، عليه ثياب خضر، فسلمنا عليه، فرد علينا السالم، ثم قال
رنا ثم وصف ثيابنا ورحالنا وما آان معنا من الدواب، فخر. فالن آذا، ولم يزل يصف حتى وصف الجميع) وحمل(

 Xشكرًا لما عرفنا، وقبلنا األرض بين يديه، وسألناه عما أردنا فأجاب، فحملنا إليه األموال، وأمرنا القائم  8هللا  سجدًا
يحمل إليه األموال ويخرج من عنده  أن ال نحمل إلى سر من رأى بعدها شيئا من المال، فإنه ينصب لنا ببغداد رجًال

ه ودفع إلى أبي العباس محمد بن جعفر القمي الحميري شيئا من الحنوط والكفن فقال فانصرفنا من عند: التوقيعات، قالوا
وآان بعد ذلك نحمل األموال . فما بلغ أبو العباس عقبة همدان حتى توفي رحمه اهللا: أعظم اهللا أجرك في نفسك، قال: له

  .إلى بغداد إلى النواب المنصوبين بها ويخرج من عندهم التوقيعات
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 السند ضعيفة والثانية السند بسبب اإلرسال٬، ضعيفة األوىل الروايةفال معىن لقولنا  ٬،إذن
 إمنا جتري يف   على القول ا     الطريقة هذه فإنّ مضمرة٬، وهكذا٬، والثالثة الراوي جلهالة
 .هلا معىن فال املتواتر اخلرب يف أم�ا املتواتر٬، غري اخلرب

بشيء فلو أخرب اثنان أو ثالثة : اآلحاد احملفوفة بالقرائن املفيدة لليقني أخبار :الثاينالطريق 
  .أنه إذا اقترن بقرائن وانظمت إليه فريتقي ويصبح مفيداً لليقني والعلم فهذا ال يسم�ى تواترا٬ً، إال

بوجود لو أخربنا شخص بوجود أسد يف الغابة الفالنية فبطبيعة احلال ال نقطع : ومثال ذلك
األسد يف الغابة٬، بل حيصل عندنا درجة من الصدق إن كان املخرب ثقة غري معروف بالكذب٬، 

٬، لكن لو جاءنا خرب أخر )%٣٠(لكننا قد حنتمل االشتباه منه٬، فلذا ستكون نسبة تصديقه مثالً 
 بوجود شيء مت افتراسه يف نفس الغابة اليت أخربونا بوجود األسد فيها٬، فبطبيعة احلال سوف

ا تكون  ٬، ولو فرضنا بعد ذلك )%٥٠(ترتفع نسبة صحة اخلرب بسبب هذه القرينة٬، فلنفرض ́إ
أننا ال نستطيع أن نشخص هل هو أثر أسد أم شيء آخر٬،  نا وجدنا أثراً حليوان مفترس إالنأ
يضاً هذا األثر يشكل قرينة تضم إىل اخلرب فريتفع احتمال الصدق إىل درجة أعلى ولنفرض أف
بالقرائن اليت تشهد بصدق  هكذا نظم قرينة ألخرى إىل أنّ يصبح اخلرب حمفوفا٬ً، و)%٧٠(

  .اخلرب

الصواب نأخذ رواية واحدة ونغض النظر عن بقية  و احلق من ليس هذا األساس وعلى
  .القرائن اليت هي ناظرة إىل تلك الرواية وتبني صدقها

  ذا النوع من الدراسة  Xولو درسنا الروايات اليت دلت على والدة اإلمام املهدي 
مكابر ملا تقد�م من كثرة  اً ال يستطيع أن ينكر والدته إالفأيض   بغض النظر عن كو´ا متواترة 

  .وبألسنة خمتلفة كما تقد�م Xالروايات اليت تؤكد وتثبت والدته 

  :ابن تيمية يف سطور •

تقي الدين ابن عبد احلليم ابن  "أبو العباس أمحد(": قال البهبودي وهو يترجم البن تيمية
جمد الدين أيب الربكات عبد السالم بن أيب حممد عبد اهللا بن أيب القاسم اخلضر بن  اإلسالمشيخ 

ربيع    وقيل ثاين عشر    احلراين٬، ولد يوم االثنني عاشر ) بن تيمية(حممد بن اخلضر بن علي 



 ٢٦............................. .......................وقفات مع ابن تيمية احلرا�ي 

 
 

ذي القعدة سنة مثان وعشرين  األول سنة إحدى وستني وستمائة٬، وتويف ليلة االثنني عشر
 .)١() وسبعمائة

٬، وواصل دراسته هناك حىت السابعة عشر )حر�ان(يف مدينة  هـ٦٦١ولد أمحد بن تيمية عامف
من العمر٬، وكان يف ذلك الوقت العامل عموماً وبالد الشام باخلصوص تعاين من الغزو املغويل 

  .بوالده أن يرحل من حر�ان إىل دمشقالذي أرعب النفوس وزرع اهللع يف نفوسهم مما أدى 

يف مل يسمع عنها شيء٬، وال يعرفها وشخصية مغمورة  هـ٦٩٨ سنةحىت وبقي ابن تيمية 
حينما طلب والشاذّة وعرضها بني الناس ابن تيمية بنشر أفكاره احملمومة القرن الثامن بدأ بداية 

٬، فسرها بالتجسيمف٬، )٢(﴾اس0ت%وىالر�محن ع%لى الْع%ر0شِ ﴿: قوله تعاىل تفسري )محاة(منه أهل 
  .)٣(وأثبت أنّ للّه مكاناً يف السماء٬، وأن�ه متكئ على العرش 

كبري وكان بدمشق من كبار فقهاء احلنابلة تقي الدين ابن تيمية ( :الر�حالة ابن بطوطةيقول 
أنّ يف عقله شيئا٬ً، وكان أهل دمشق يعظّمونه أشد� التعظيم ويعظهم  الشام يتكلّم يف الفنون إال

إىل  بأشخاصهوتكلّم مر�ة بأمر أنكره الفقهاء٬، ورفعوه إىل امللك الناصر٬، فأمر . على املنرب
فحضرته يوم اجلمعة وهو يعظ الناس على املنرب اجلامع ويذكّرهم٬، فكان من مجلة ... القاهرة 

٬، ونزل درجة من درج املنرب٬، فعارضه )ه يرتل إىل مساء الدنيا كرتويل هذاإنّ اللّ(: كالمه أن قال
٬، وأنكر ما تكلّم به٬، فقامت العام�ة إىل هذا الفقيه وضربوه الزاهراءفقيه مالكي يعرف بابن 

  .)٤( )باأليدي والنعال ضرباً كثرياً حىت سقطت عمامته

مما يرد  ﴾لَم0 ي%كُن0 لَه! كُفُواً أَحد﴿: يقولو ٬،﴾لَي0س% كَم(ثْل(ه( ش%يء﴿: واحلال أنّ القرآن يقول
  .على التجسيم وتشبيهه سبحانه مبخلوقاته٬، بينما ابن تيمية ينص على التجسيم

وقد كان لتفسريه املذكور لآلية املباركة رد�ة فعل شديدة وضج�ة كبرية يف أوساط املسلمني 
علماء من القاضي جالل الدين طلب على أثرها الكما مر� علينا يف كالم ابن بطوطة٬، حىت 

                                                            
  .٢٠ص ١ج: القناعآشاف  -١
  .٥ :طه -٢
  .، ضمن مجموعة الرسائل الكبرى٤٢٩ص :الرسالة الحموية -٣
  .١١٢ص: رحلة ابن بطوطة -٤
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احلنفي٬، إحضاره وحماكمته٬، فوج�ه إليه القاضي املذكور الدعوة لكن�ه امتنع عن احلضور إىل قاعة 
  .احملكمة

وهكذا استمر ابن تيمية يف عرض أفكاره الشاذّة٬، وعقائده املخالفة للمشهور يف أوساط 
كم عليه يف لوسط اإلسالمي٬، حىت ح»حدثاً بذلك حالة من التشن�ج واالنفعال يف ااملسلمني م»

 ٧١٢ عام ومل يرجع إىل الشام إال هـ ٧٠٧وأُبعد إىل مصر٬، مثّ أُطلق سراحه عام  هـ ٧٠٥عام 
 هـ ٧٢١حيث بدأ يف نشر أفكاره ونظرياته جمد�دا٬ً، حت�ى حكم عليه مر�ة أُخرى عام  هـ

  .)١( هـ ٧٢٨بالسجن٬، وبقي مسجوناً إىل أن توفّي مسجوناً عام 

 بن أمحد الدين تقي دمشق بقلعة مات(: تيمية ابن ترمجة يف) ٧٦٨ م( اليافعي حممد قال أبو
 مسائل وله مجاعة٬، من ومسع والورقة٬، الدواة عن أشهر خبمسة وفاته قبل ومنع معتقالً تيمية
 النيب٬، زيارة عن ´يه أقبحها ومن السنة٬، أهل ملذهب مباينة بسببها وحبس عليه أنكر غريبة

  .)٢( )اجلهة يف عقيدته وكذلك

ولقد أصدر علماء الشام ومصر بياناً أوضحوا فيه اخللل يف عقائد ابن تيمية وشطحاته 
نكتفي بذكر خالصة من بعض كلمات العلماء ليطّلع القارئ على الدور التخرييب والفكرية٬، 

  .يف الوسط اإلسالمي ابن تيميةالذي أحدثته أفكار 

 :تيمية احلراينألبن العلماء الذين تصد�وا  •

ونظرياته  ابن تيمية عن احلقيقة الذين حيدوهم طلب احلق� أخذوا يف نقد أفكار الباحثون
يف الشام ومصر الذين اعتربوا بنفس علمي بعيداً عن التعص�ب وامليول الشخصية٬، ومن العلماء 

  :نقداً علمياًها وونقد هأفكارآراءه خمالفة لتعاليم الدين وردوا على 

  ).هـ ٧١٥   ٦٤٤( الشيخ صفي الدين اهلندي اُألرموي .١

  ).هـ ٧٣٣ ياملتوفّ(الشيخ شهاب الدين ابن جهبل الكاليب احلليب  .٢

  ).هـ ٧٣٣    ٦٦٧(قاضي القضاة كمال الدين الزملكاين  .٣

                                                            
  .١٤ص ٤ج :البداية والنهاية -١
  .٧٢٨: ، في  حوادث سنة٢٧٧وص ٢٤٠ص ٤ج :مرآة الجنان -٢
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  .)هـ ٧٤٨ ياملتوفّ(مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب . ٤

  ).هـ ٧٥٠ ياملتوفّ(صدر الدين املرح�ل . ٥

  ).هـ ٧٥٦ ياملتوفّ(علي بن عبد الكايف السبكي  .٦

  ).هـ ٧٦٤ ياملتوفّ(حممد بن شاكر الكتيب . ٧

  ).هـ ٧٦٨   ٦٩٨( أبو حممد عبد اللّه بن أسعد اليافعي .٨

  ).هـ ٨٢٩ ياملتوفّ(أبو بكر احلصين الدمشقي  .٩

  ).هـ ٨٥٢ ياملتوفّ(شهاب الدين أمحد بن حجر العسقالين  .١٠

  ).هـ ٨٧٤    ٨١٢(مجال الدين يوسف بن تغري األتابكي  .١١

  ).هـ ٩٧٣ ياملتوفّ(شهاب الدين ابن حجر اهليثمي  .١٢

  ).هـ ١٠١٦ ياملتوفّ( املال علي القاري احلنفي .١٣

  ).هـ ١٠٢٥    ٩٦٠(أبو األيس أمحد بن حممد املكناسي املعروف بأيب القاضي  .١٤

  ).هـ ١٣٥٠   ١٢٦٥(يوسف بن إمساعيل بن يوسف النبهاين  .١٥

  ).هـ ١٣٧١ ياملتوفّ(الشيخ حممد الكوثري املصري  .١٦

  ).هـ ١٣٧٩ ياملتوفّ(الشيخ سالمة القضاعي العزامي  .١٧

  ).هـ ١٣٩٦    ١٣١٦(الشيخ حممد أبو زهرة . ١٨

وقد ألّف بعض العلماء كتباً خاصة بنقد أفكاره والرد عليها كتقي الدين السُّبكي الذي 
شفاء السقام يف زيارة خري (األو�ل منهما حتت عنوان : ألّف يف الرد� على ابن تيمية كتابني

  .)الد�رة املضية يف الرد على ابن تيمية(: ٬، واآلخر)األنام

يه وغريهم من علماء أهل السن�ة وتقييمهم للرجل وألجل أن يقف القارئ على آراء معاصر
  :ولألفكار اليت جاء ا نقتطف بعضاً من تلك الكلمات
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  :)هـ ٧٤٩ ياملتوفّ(كالم احلافظ مشس الدين الذهيب    

ي»عد� احلافظ الذهيب من كبار علماء أهل السن�ة يف احلديث والدراية٬، وكان تربطه بابن تيمية 
الرجالن إىل املذهب احلنبلي٬، وقد كتب الذهيب رسالة مطو�لة إىل رابطة مذهبية٬، حيث ينتمي 

 :ابن تيمية ينصحه فيها ويبي�ن له نقاط اخللل يف منهجه الفكري والعلمي٬، ومم�ا جاء يف الرسالة
إىل كم متدح نفسك وشقاشقك ! ترى القذاة يف عني أخيك وتنسى اجلذع يف عينك؟(

  ).مع علمك لنهي الرسول ! لناس؟وعباراتك وتذم� العلماء وتتبع عورات ا

قعيد مربوط  أتباعك إال فهل معظم(: مثّ تعر�ض الذهيب لتقييم أتباع ابن تيمية ومريديه فقال
أو ناشف ! ؟ أو غريب واجم قوي املكر! ؟ أو عام�ي كذّاب بليد الذهن! ؟ خفيف العقل

  .)فإن مل تصدقين ففت�شهم وز´م بالعدل! ؟ صاحل عدمي الفهم

إىل كم تصادق نفسك وتعادي (: مثّ انتقل الذهيب لبيان أُسلوبه ومنهجه األخالقي فقال
إىل مىت ! ؟ إىل كم تعظمها وتصغر العباد !؟ إىل كم تصادقها وتزدري األبرار! ؟ األخيار

ا أحاديث    واللّه    ؟ إىل مىت متدح كالمك بكيفية ال متدح  ختاللها ومتقت الزه�اد
  !! )ليت أحاديث الصحيحني تسلم منكيا ! ؟ الصحيحني

أما أنت يف عشر ! ؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب! ؟ أم�ا آن لك أن ترعوي(: مثّ قال
ما أذكر إن�ك تذكر املوت٬، بل تزدري مبن يذكر   واللّه    بلى ! ؟ السبعني وقد قرب الرحيل

  .)املوت٬، فما أظن�ك تقبل قويل وال تصغي إىل وعظي

فإذا كان هذا حالك عندي (: أشار الذهيب إىل نكتة مهمة٬، حيث قالوبعد إيراد وعظه 
فيهم صلحاء   واللّه    وأعداؤك ! ؟ وأنا الشفوق احملب الواد٬، فكيف حالك عند أعدائك

وعقالء وفضالء٬، كما أنّ أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة٬، وبطلة وعود وبقر٬، قد رضيت 
  .)١( )سر�ا٬ً، فرحم اللّه امرءاً أهدى إيلÙ عيويبمنك بأن تسب�ين عالنية٬، وتنتفع مبقاليت 

  :)هـ ٧٥٦ ياملتوفّ(احلافظ علي بن عبد الكايف السبكي    

                                                            
  .٢١٧ص :السيف الصقيل -١
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شفاء السقام يف زيارة خري األنام عليه (وهو أحد من رد� على ابن تيمية وألّف كتاباً أمساه 
قام : (... يقول٬، )١( )شن الغارة على من أنكر السفر للزيارة(ورب�ما مس�ي  )الصالة والسالم

حني خلط على ابن تيمية األمر٬، وسو�ل له قرينه اخلوض يف ضحضاح ذلك اجلمر٬، حني سد� 
برح يدجل ويسري حىت نصر صاحب ذلك  باب الوسيلة٬، وأنكر شد� الرحال Èرد الزيارة٬، وما

لوب وجتهر قهراً أعن�ة الق .احلمى الذي ال ينتهك٬، وقد كادت تذود عنه قسراً صدور الركائب
كيف يزار املسجد وخيفى صاحبه أو ...  بتلك الشبهة اليت كادت شرارËا تعلق حبداد األوهام

عرف تفضيل ذلك املسجد٬، ولواله ملا قد�س الوايل وال أُس�س  ملا X ولواله! ؟ خيفيه اإلام
  .)٢( )على التقوى مسجد يف ذلك النادي٬، شكر اللّه له٬، قام يف لزوم ما انعقد عليه اإلمجاع

أم�ا بعد ( :ما هذا لفظه )الدرة املضيئة يف الرد على ابن تيمية(وقال أيضاً يف خطبة كتابه 
فإن�ه ملا أحدث ابن تيمية ما أحدث يف أُصول العقائد٬، ونقض من دعائم اإلسالم األركان 

اجلن�ة٬،  واملعاقد٬، بعد أن كان مستتراً بتبعية الكتاب٬، والسن�ة٬، مظهراً أن�ه داع إىل احلق�٬، هاد إىل
فخرج عن االبتداع٬، وشذّ عن مجاعة املسلمني مبخالفة اإلمجاع٬، وقال مبا يقتضي اجلسمية 

نّ االفتقار إىل اجلزء ليس مبحال٬، وقال حبلول احلوادث بذات إوالتركيب يف الذات املقد�سة٬، و
وحيدث يف  ن�ه يتكلّم ويسكت٬،إنّ القرآن حمدث تكلّم اللّه به بعد أن مل يكن٬، وإاللّه تعاىل٬، و

ى يف ذلك إىل استلزام قدم العامل٬، والتزم بالقول بأن�ه ال ذاته اإلرادات حبسب املخلوقات٬، وتعد�
أو�ل للمخلوقات فقال حبوادث ال أو�ل هلا٬، فأثبت الصفة القدمية حادثة٬، واملخلوق احلادث 

لم يدخل يف فرقة حنلة من النحل٬، ف قدميا٬ً، ومل جيمع أحد هذين القولني يف ملّة من امللل٬، وال
وكلّ . وال وقفت به مع أُم�ة من اُألمم مهة من الفرق الثالثة والسبعني اليت افترقت عليها اُألم�ة٬،

  .)٣( )ذلك وإن كان كفراً شنيعاً لكن�ه نقل مجلته بالنسبة إىل ما أحدث يف الفروع

  :)هـ ٧٦٤ ياملتوفّ( حممد بن شاكر الكتيب   

                                                            
  .١٠٠٤ص ١ج :معجم المطبوعات العربية -١
  .١٤٩ص ١٠ج :طبقات الشافعية -٢
  .٢١٨ص: التوسل بالنبي ألبن مرزوق -٣
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 .)١( )إن�ه ألّف رسالة يف فضل معاوية ويف أنّ ابنه يزيد ال يسب( :قال يف ترمجة ابن تيمية
فيزيد كفره أشهر من نار على علم٬،  موية اليت عنده وطبع عليها٬، وإالوهذا يعرب عن الرتعة األ

  .فهو معروف مبالعبته القرود والفهود وإدمانه اخلمر٬، وقد أخذ امللك بالقهر والغلبة

وما فعله بواقعة احلر�ة مما يتربأ منه كل  والتاريخ يصر�ح ما فعله يزيد من قتله سبط النيب 
  :لن كفره بال خوف أو حياء قائالًمسلم٬، وقد أع

  خرب جاء وال وحي نزل    لعبت هاشم بامللك فال 

 :)هـ ٩٧٣ ياملتوفّ(شهاب الدين ابن حجر اهليتمي    

 وأعماه وأضله اهللا خذله عبد تيمية ابن(: نصه ما احلديثية٬، الفتاوى يف املكي حجر ابن قال
 ذلك أراد ومن أقواله٬، وكذب أحواله٬، فساد بينوا الذين األئمة صرح وبذلك وأذله٬، وأصمه
 السبكي٬، احلسن أيب االجتهاد رتبة وبالغه إمامته على املتفق اÈتهد اإلمام كالم مبطالعة فعليه
  .)٢( )التاج وولده

  :اإلسالم شيخ املطيعي خبيت حممد   

 أقواله وتعضيد الكاسدة عقائده يف تيمية ابن بتقليد العصر هذا يف قوم تظاهر وملا: (يقول
 على آتياً السبكي احلسن أيب الدين تقي الكبري واÈتهد اجلليل اإلمام كتاب وجدنا ... الفاسدة

 مظهراً ألباطيله٬، ماحقاً آلثاره٬، ماحياً ألركانه٬، مزعزعاً لبنيانه٬، مقوضاً تيمية٬، ابن قاله ما
  .)٣( )لعناده مبيناً لفساده٬،

فهذا نزر يسري من تصرحياËم وآرائهم يف ابن تيمية احلراين٬، وغريهم كثري أعرضنا عن 
  .ذكره خشية اإلطالة ففي ما تقدم كفاية ملن أنصف وأتقى

  :بكونهوميكن تلخيص ما قاله علماء السنة يف تقييمهم ألبن تيمية 

  .جمسم  ١

                                                            
  .٧٧ص ١ج :فوات الوفيات -١
  .٣٨ص : شفاء السقام -٢
  .٣٨ص : شفاء السقام -٣
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  .زنديق  ٢

  .منافق  ٣

  .طمعه باإلمامة الكربى  ٤

ملا ذكر يف  التجسيم فمنهم من نسبه إىل: (وهذا ما جنده يف كالم احلافظ ابن حجر٬، فيقول
اليد والقدم والساق والوجه صفات  العقيدة احلموية والواسطية وغريمها من ذلك كقوله أن

يلزم من ذلك التحيز واالنقسام فقال أنا ال  بذاته فقيل لهحقيقية هللا وأنه مستوٍ على العرش 
  .األجسام فالذم بأنه يقول بتحيز يف ذات اهللا أسلم أن التحيز واالنقسام من خواص

 لقوله أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ال يستغاث به وأن يف ذلك الزندقة ومنهم من ينسبه إىل

النور  وكان أشد الناس عليه يف ذلك ٬،اهللا عليه وسلّمتنقيصاً ومنعاً من تعظيم النيب صلّى 
ال معىن هلذا  البكري فإنه ملا له عقد اÈلس بسبب ذلك قال بعض احلاضرين يعذر فقال البكري

  .يعذر القول فإنه إن كان تنقيصاً يقتل وإن مل يكن تنقيصاً ال

توجه  حيث ما ن خمذوالًولقوله أنه كا ٬،لقوله يف علي ما تقدم ينسبه إىل النفاق ومنهم من
كان حيب الرياسة  ولقوله أنه ٬،وأنه حاول اخلالفة مراراً فلم ينلها وإمنا قاتل للرياسة ال للديانة

وعلي أسلم صبياً  ولقوله أبو بكر أسلم شيخاً يدري ما يقول ٬،وأن عثمان كان حيب املال
ومات ما نسيها من  وبكالمه يف قصة خطبة بنت أيب جهل ٬،والصيب ال يصح إسالمه على قول

فإنه شنع يف ذلك فألزموه ٬، وقصة أيب العاص ابن الربيع وما يؤخذ من مفهومها...  الثناء على
  .)وال يبغضك إال منافق: (بالنفاق لقوله صلّى اهللا عليه وسلّم

 فإنه كان يلهج بذكر ابن تومرت ويطريه فكان أنه يسعى يف اإلمامة الكربى ونسبه قوم إىل

أردت  لطول سجنه وله وقائع شهرية وكان إذا حوقق وألزم يقول مل أر هذا إمناذلك مؤكداً 
 .)١() كذا فيذكر احتماالً بعيداً

* * *  

                                                            
  .الجيل، بيروت ط، دار ١٥٥ص ١ج: الدرر الكامنة -١
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ما كان منها يف كتب تلميذه  أفكاره ونظرياته عن األنظار٬، إالاختفى مذهب ابن تيمية وو
٬، بل حىت تلميذه ابن قي�م اجلوزية نفسه وقف متحد�ياً )هـ ٧٥١    ٦٩١(ابن قيم اجلوزية 
الوهاب فأثار تلك اآلراء امليتة من جديد٬،  ٬، إىل أنّ جاء حممد بن عبد)الروح(أُستاذه يف كتاب 

أو ! ؟ أتباعك إالّ قعيد مربوط خفيف العقل فهل معظم: (وتبعه عليها من وصفهم الذهيب بقوله
فإن ! ؟ أو ناشف صاحل عدمي الفهم! ؟ غريب واجم قوي املكرأو ! ؟ عام�ي كذّاب بليد الذهن

  .)مل تصدقين ففت�شهم وز´م بالعدل

Wא
  :إىل القارئ الكرمي نص ما قاله بن تيمية احلر�اين يف كتابه منهاج السنة

٬، روى ابن اجلوزي بإسناده إىل ابن Xقال الرافضي وولده موالنا املهدي حممد : فصل(
خيرج يف آخر الزمان رجل من ولدي امسه : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالعمر٬، 

  ".كامسي كنييت ميأل األرض عدالً كما ملئت جوراً فذلك هو املهدي

قد ذكر حممد بن جرير الطربي وعبد الباقي بن قانع وغريمها من أهل العلم : فيقال
واإلمامية الذين . باألنساب والتواريخ أنّ احلسن بن علي العسكري مل يكن له نسل وال عقب

يزعمون أنه كان له ولد يدعون أنه دخل السرداب بسامراء وهو صغري منهم من قال عمرة 
ثالث٬، ومنهم من قال مخس سنني٬، وهذا لو كان موجوداً معلوماً لكان سنتان٬، ومنهم من قال 

الواجب يف حكم اهللا الثابت بنص القرآن والسنة واإلمجاع أن يكون حمضوناً عند من حيضنه يف 
بدنه كأمه وأم أمه وحنومها من أهل احلضانة٬، وأن يكون ماله عند من حيفظه إم�ا وصي أبيه إن 

لوصي إم�ا قريب٬، وإم�ا نائب لدى السلطان فإنه يتيم ملوت أبيه واهللا كان له وصي٬، وإم�ا غري ا
 إِلَي0هِم0 فَاد0فَع!واْ ر!ش0داً مِّن0ه!م0 آن%س0ت!م فَإِنْ النِّكَاح% ب%لَغ!واْ إِذَا ح%تَّى% الْي%ت%ام%ى و%اب0ت%لُواْ﴿: تعاىل يقول

فهذا ال جيوز تسليم ماله إليه حىت يبلغ ٬، ﴾كْب%ر!واي% أَن و%بِد%اراً إِس0ر%افاً ت%أْكُلُوه%ا و%الَ أَم0و%الَه!م0
النكاح ويؤنس منه الرشد كما ذكر اهللا تعاىل ذلك يف كتابه٬، فكيف يكون من يستحق احلجر 

  .عليه يف بدنه وماله إماماً جلميع املسلمني معصوماً ال يكون أحد مؤمناً إال باإلميان به
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عدمه ال ينتفعون به ال يف دين وال يف دنيا وال  مث إنّ هذا باتفاق منهم سواء قدر وجوده أو
علم أحداً شيئاً وال يعرف له صفة من صفات اخلري وال الشر فلم حيصل به شيء من مقاصد 
اإلمامة وال مصاحلها ال اخلاصة وال العامة بل إنّ قدر وجوده فهو ضرر على أهل األرض بال 

هلم به لطف وال مصلحة واملكذبون به  نفع أصال فإن املؤمنني به مل ينتفعوا به وال حصل
يعذبون عندهم على تكذبيهم به فهو شر حمض وال خري فيه وخلق مثل هذا ليس من فعل 

  .احلكيم العادل

  .إنّ الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم: وإذا قالوا 

  :قيل

  .كان الظلم موجوداً يف زمن آبائه ومل حيتجبوا: أوالً

وا األرض٬، فهال اجتمع م يف بعض األوقات أو أرسل إليهم فاملؤمنون به طبق: ثانياًوقيل 
  .رسوالً يعلمهم شيئاً من العلم والدين

قد كان ميكنه أن يأوى إىل كثري من املواضع اليت فيها شيعته٬، كجبال الشام اليت : ثالثاًوقيل 
  .كان فيها الرافضة عاصية وغري ذلك من املواضع العاصية

كنه أن يذكر شيئاً من العلم والدين ألحد ألجل هذا اخلوف مل فإذا هو ال مي: رابعاًوقيل 
يكن يف وجوده لطف وال مصلحة فكان هذا مناقضاً ملا أثبتوه خبالف من أرسل من األنبياء 
وكذب فإنه بلغ الرسالة وحصل ملن آمن من اللطف واملصلحة ما هو من نعم اهللا عليه وهذا 

ظار ملن ال يأيت ودوام احلسرة واألمل ومعاداة العامل والدعاء املنتظر مل حيصل به لطائفته إال االنت
  .الذي ال يستجيبه اهللا؛ أل´م مل حيصل شيء من هذا

مث إن عمر واحد من املسلمني هذه املرة أمر يعرف كذبه بالعادة املطردة يف أمة حممد فال 
ر٬، وقد ثبت يف يعرف أحد ولد يف دين اإلسالم وعاش مائة وعشرين سنة فضالً عن هذا العم

الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف آخر عمره أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على 
رأس مائة سنة منها ال يبقى على وجه األرض ممن هو اليوم عليها أحد٬، فمن كان يف ذلك 

ر ال الوقت له سنة وحنوها مل يعش أكثر من مائة سنة قطعا٬ً، وإذا كانت األعمار يف ذلك العص
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تتحاوز هذا احلد فما بعده من األعصار أوىل بذلك يف العادة الغالبة العامة٬، فإن أعمار بين آدم 
لبث يف قومه ألف سنة إال  Xيف الغالب كلما تأخر الزمان قصرت ومل تطل٬، فإن نوحاً 

عاش ألف سنة كما ثبت ذلك يف حديث صحيح رواه الترمذي  Xمخسني عاما٬ً، وآدم 
عمر يف ذلك الزمان طويالً مث أعمار هذه األمة ما بني الستني إىل السبعني وصححه٬، فكان ال

وأقلهم من جيوز ذلك٬، كما ثبت ذلك يف احلديث الصحيح واحتجاجهم حبياة اخلضر احتجاج 
باطل على باطل فمن الذي يسلم هلم بقاء اخلضر والذي عليه سائر العلماء احملققون أنه مات 

هذه األمة٬، وهلذا يوجد كثري من الكذابني من اجلن واألنس ممن  وبتقدير بقائه فليس هو من
يدعى أنه اخلضر ويظن من رآه أنه اخلضر٬، ويف ذلك من احلكايات الصحيحة اليت نعرفها ما 
يطول وصفها هنا٬، وكذلك املنتظر حممد بن احلسن فإن عدداً كثرياً من الناس يدعى كل واحد 

ظهر ذلك لطائفة من الناس٬، ومنهم من يكتم ذلك وال منهم أنه حممد بن احلسن٬، منهم من ي
يظهره إال للواحد أو االثنني٬، وما من هؤالء إال من يظهر كذبه كما يظهر كذب من يدعى أنه 

  .)١( )اخلضر

* * *  

  :الرافضة

قبل بيان مواضع اخللل يف كالمه أود الوقوف عند كلمة الرافضة اليت صد�ر ا كالمه٬، فمن 
٬، وأصبحت امساً يطلقه أين جاءت هذه الكلمة وكيف أُطلقت على شيعة أهل البيت 

ـ  ـ )الرافضي(عليهم املخالفون٬، فيصفون الشيعي ب   ).الروافض(٬، والشيعة عموماً ب

: الرفض تركك الشيء تقول: (قال ابن منظور يف لسان العرب. هو الترك: الرفض يف اللغة
والرفض٬، الشيء  :اجلوهري. تركته وفرقته. الشيء أرفضه رفضاًرفضين فرفضته٬، رفضت 

  .)٢() أرفاض: املتفرق واجلمع

هذا هو املعىن اللغوي لكلمة الرافضة٬، وأم�ا يف االصطالح فهي تطلق على شيعة أهل البيت 
  .أو مطلق حميب أهل البيت 

                                                            
  .٨٦ص ٤ج: منهاج السنة -١
  .مادة رفض ١٥٦ص ٧لسان العرب ج -٢
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الفرزدق يف مدح اإلمام علي بن احلسني قال قصيدة وروي أنّ عبد امللك بن مروان ملا مسع 
  .)١( )فنعمد رفضاً إن كان حب� آل حمم�: ؟ فقال الفرزدق فرزدق يا أو رافضي أيضاً أنت(: له

  :ويقول الشافعي

ـا جتاوزوا ـ ـذا قوم ي ـذا        ه   الرافضية  حديث من فه

ـرفض يرون     أناس  من املهيمن إىل برأت   الفاطمية حب ال

ـلى ـ ـاهلية لتلك ولعنته ريب      صالة الرسول آل ع ـ   .اجل

  :أيضاً وقال

ـن باحملصب قف راكباً يا ـن وأهتف   مىن    م   والناهض خيفها بساك

ـملتطم فيضاً      مىن إىل احلجيج فاض إذا سحراً ـايض الفرات ك   الف

ـب رفضاً كان إن ـليشهد       حممد آل ح   )٢( رافضي إين الثقالن ف

ومما ال إشكال فيه إمنا قال ذلك الشافعي لكون الرفض يعترب عارا٬ً، فهو يريد القول إذا كان 
  .رفضاً فأنا أحبهم ولو مسيت رافضياً حب آل بيت النيب 

ولذا جند صاحب كتاب نزهة اخلواطر عندما يترجم حملمد رشيد الدين خان الدهلوي 
 واجلماعة السنة محى عن الذب دأبه: (فينقل قول صاحب اليانع اجلين يقول ١٢٤٣املتويف سنة 
  .)٣(..)  املشائيم٬، الرافضة يف والنكاية

وما نريد معرفته هو مبدأ نشوئها واملراحل اليت مر�ت ا هذه الكلمة٬، وملاذا أطلقت على 
  ؟ حميب أهل البيت أو شيعتهم 

 جنود: والروافض: (مية هونا صاحب لسان العرب حول سبب التسحبسب ما ينقله ل
  .)رافضي إليهم والنسبة رافضة٬، منهم طائفة فكل وانصرفوا قائدهم تركوا

                                                            
  .٢١٦ص:  Xجهاد اإلمام السجاد  -١
  .١١١ص: نظم درر السمطين -٢
  .١١٥ص ٤ج: ، نقًال عن خالصة عبقات األنوار١٧٧ص ٧ج: نزهة الخواطر -٣
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لك صار ابن منظور بصدد حتديد ما أمجله سابقاً وحتديد املراد به٬، فاعتمد كالم مث بعد ذ
 املسلم والكافر٬،األصمعي وجعله مفس�راً ملا أمجله سابقا٬ً، حيث إنه كان معىن واسعاً يدخل فيه 

 :فقال ٬،أنه جعل كالم األصمعي مفس�راً ورافعاً لذلك املعىن الواسع واملسلمون بكل فرقهم٬، إال
 كانوا: األصمعي قال .علي بن زيد تركوا أل´م ؛بذلك مسوا الشيعة٬، من قوم: وافضوالر(

 منهما٬، أبرأ فال جدي وزيري كانا: وقال فأىب معك٬، نقاتل الشيخني من أبرأ: له قالوا مث بايعوه
 عنوا أل´م ؛الرفاض يقولوا ومل الروافض وقالوا رافضة٬، فسموا عنه وارفضوا فرفضوه

  .)١()اجلماعات

 ذلك يف فيدخل الثالثة٬، اخللفاء خالفة أثبت من به يراد السنة أهل فلفظ: (ويقول ابن تيمية
بالثالثة هم أبو بكر وعمر وعثمان٬، كما ويقصد  ويقصد .)٢() الرافضة إال الطوائف مجيع

  .بالرافضة الشيعة

٬، فنجد األصمعي وابن تيمية يسم�ون كل من رفض خالفة اخللفاء الثالثة يسمى رافضياً
ومها قد ع»رفا باحنرافهما وعدم والئهما لعلي بن أيب طالب وشيعته٬، فكيف ميكن االعتماد على 

  !شهادËما يف ذلك ؟

أو من أحبه وأهل بيته  Xإنّ الرافضة يطلق على شيعة علي بن أيب طالب : واخلالصة
  .واتبعهم 

وكان زيد بن علي (: عند البحث عن الزيدية الف²رõق الفَرóق بني  كتاب يقول البغدادي يف
قد بايعه مخسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة وخرج م على وايل العراق وهو يوسف بن 
عمر الثقفي عامل هشام بن عبد امللك٬، فلم�ا استمر القتال بينه وبني يوسف بن عمر الثقفي 

 بكر وعمر٬، بعد أن ظلما جدك إن�ا ننصرك على أعدائك بعد أن ختربنا برأيك يف أيب: قالوا له
 خريا٬ً، وما مسعت من أيب فيهم إال ال أقول فيهم إال: ال زيد بن عليفق. علي بن أيب طالب

وإن�ما خرجت على بين أُمية الذين قتلوا جدي احلسني٬، وأغاروا على املدينة يوم وقعة . خرياً

                                                            
  .١٥٧ص ٧ج: لسان العرب -١
  .٢٥٢ص: أزمة الخالفة وآثارها المعاصرة ألسعد وحيد قاسم -٢
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٬، حىت قال هلم رفضتموين٬، ومن  ففارقوه عند ذلك. احلرة٬، مثّ رموا بيت اللّه باملنجنيق والنار
    .)١() يومئذ مس�وا رافضة

ألن�هم وقعوا يف أيب بكر  ؛وإن�ما مسوا روافض(: أحد املؤلفني يف الفرقوهو البزدوي  ويقول
  .)٢() وتركوه فسموا روافض وعمر فزجرهم زيد فرفضوه

فبحسب ما تقد�م يبني لنا األصمعي وابن تيمية والبغدادي بأنّ مبدأ التسمية كان يف زمان 
٬، واحلال أنّ األمر ليس كذلك٬، بل الكلمة مستعملة قبل والدة Xزيد بن علي بن احلسني 

زيد٬، فهذا معاوية ابن أيب سفيان يصف شيعة عثمان الذين رفضوا خالفة علي بن أيب طالب 
X  ا بعد فإنه قد كان من أم�: (كتابه إىل عمرو ابن العاص وهو بفلسطني فيقولبالرافضة يف

أمر علي وطلحة والزبري ما قد بلغك وقد سقط الشام مروان بن احلكم يف رافضة أهل البصرة 
وقد قدم علي جرير بن عبد اهللا ببيعة علي فأقدم علي على بركة اهللا فإين قد حبست نفسي وال 

 .)٣( ..) ٬،غىن بنا عن رأيك

وال ربط  ٬،فالرافضة كلمة تطلق على كل من مل يقبل احلكومة القائمة ورõفضها وقاطَعها
٬، كما ال ربط هلا بالشيعة باخلصوص٬، نعم مبا أنّ Xلنشؤها بزمن زيد بن علي بن احلسني 

الشيعة رافضة خلالفة غري خلفاء اهللا سبحانه فسم�وا الرافضة٬، وما أريد بيانه ذكره قائم آل حممد 
من إبقاء وإنشاء  Xوقد متكنت دماء احلسني : (Xالسيد أمحد احلسن اليماين املوعود 

 ٬،الناس ةاهللا وتكفر حباكمي ةحباكمي األمة اإلسالمية احلقيقية األمة احلسينية احملمدية اليت تؤمن
 ٬،الناس طوال أكثر من ألف عام ةحاكمي أل´م رفضوا ؛وا على طول اخلط بالرافضةوقد مس�

  .)٤( )اهللا ةراية حاكمي وهذه األمة املباركة تتحمل من الطواغيت اآلم محل

فالشيعة مس�وا رافضة لكو´م رفضوا احلكومات اÈعولة واملختارة من قبل الناس٬، العتقادهم 
حباكمية اهللا سبحانه٬، اليت تعين أنّ التشريع والتنفيذ بيد اهللا سبحانه٬، فالتشريع إهلي واملنفذ إهلي 

  .منص�ب من قبله سبحانه

                                                            
  .٣٥ص: الَفْرق بين الِفَرق -١
  .٢٤٨ ص :ُأصول الدين -٢
  .١٨٤ص ٢ج: ، تاريخ اليعقوبي١٣٠ص ٥٩ج: تاريخ مدينة دمشق -٣
  .١٤٣٢خطاب الخامس من محرم عام  -٤
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لكو´م غري منصبني من اهللا سبحانه٬، كما أنّ لفظ الرافضة  وليس رفضهم خلالفة الثالثة إال
ال خيتص مبن رفض خالفة الثالثة فقط٬، كما يريد ابن تيمية تصويره٬، بل يشمل كل غري 

 .املنصب من قبل اهللا سبحانه

زيد بسنوات يقول بأنّ الرافضة قوم  الذي استشهد قبل شهادة Xولذا جند اإلمام الباقر 
  .Xرفضوا من تقمص احلكم ورضوا خبليفة اهللا موسى : رفضوا فرعون٬، أي

 به استحلت به مسينا اسم ٬،فداك جعلت(: X جعفر أليب قلت: قال بصري٬، أيب عن
 إنّ :X جعفر أبو فقال الرافضة٬،: قال    ؟ هو وما: قال وعذابنا٬، وأموالنا دماءنا الوالدة
 موسى قوم يف يكن فلم X موسى فأتوا فرعون رفضوا فرعون عسكر من رجالً سبعني
X اهللا فأوحى الرافضة٬، موسى قوم فسماهم منهم هلارون حباً أشد وال اجتهاداً أشد أحد 

 حنلكموه قد اسم وذلك حنلتهم قد فإين التوراة يف االسم هذا هلم ثبت أن: موسى إىل
  .)١()اهللا

  .بإمام الرافضة Xولذا مس�ى الوزير أمحد بن عبيد اهللا بن خاقان اإلمام احلسن العسكري 

 بن أمحد كان(: قالوا ٬،وغريمها حيىي بن وحممد األشعري حممد بن احلسني: روى الكليين
 ومذاهبهم العلوية ذكر يوماً جملسه يف فجرى بقم واخلراج الضياع على خاقان بن اهللا عبيد
 احلسن مثل العلوية من رجالً رأى من بسر عرفت وال رأيت ما: فقال ٬،النصب شديد وكان
 هاشم وبين بيته أهل عند وكرمه ونبله وعفافه وسكونه هديه يف الرضا بن حممد بن علي ابن

 كنت فإين الناس٬، وعامة والوزراء القواد وكذلك واخلطر منهم السن ذوي على إياه وتقدميهم
 ابن حممد أبو: فقالوا حجابه عليه دخل إذ للناس جملسه يوم وهو أيب رأس على قائماً يوماً
م منهم مسعت مما فتعجبت له٬، ائذنوا: عال بصوت فقال بالباب٬، الرضا  يكنون جسروا ́أ
 يكىن٬، أن السلطان أمر من أو عهد ويل أو خليفة إال عنده يكن ومل حبضرته أيب على رجالً
 فلما وهيبة جاللة له السن حدث البدن جيد الوجه٬، مجيل القامة٬، حسن أمسر٬، رجل فدخل
 منه دنا فلما والقواد٬، هاشم بين من بأحد هذا فعل أعلمه وال خطا إليه ميشي قام أيب إليه نظر
 جنبه إىل وجلس عليه كان الذي مصاله على وأجلسه بيده وأخذ وصدره وجهه وقبل عانقه

                                                            
  .١٥٧ص ١ج: المحاسن -١
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] عليه[ دخل إذ منه أرى مما متعجب وأنا بنفسه ويفديه يكلمه وجعل بوجهه عليه مقبالً
 قواده٬، وخاصة حجابه تقد�م أيب٬، على دخل إذا املوفق وكان جاء قد املوفق: فقال احلاجب
 أيب على مقبال أيب يزل فلم وخيرج يدخل أن إىل مساطني الدار باب وبني أيب جملس بني فقاموا
: حلجابه قال مث فداك٬، اهللا جعلين شئت إذا حينئذ÷ قال اخلاصة غلمان إىل نظر حىت حيدثه حممد
 ومضى٬، وعانقه أيب وقام فقام ٬،   املوفق يعين    هذا يراه ال حىت السماطني خلف به خذوا
 الفعل٬، هذا أيب به وفعل أيب على كنيتموه الذي هذا من ويلكم: وغلمانه أيب حلجاب فقلت
 يومي أزل ومل تعجباً فازددت الرضا بابن يعرف علي بن احلسن له يقال علوي هذا: فقالوا
 يصلي أن عادته وكانت الليل كان حىت فيه رأيت وما أيب وأمر أمره يف متفكراً قلقاً ذلك
 وجلس٬، صلى فلما السلطان٬، إىل يرفعه وما املؤامرات من إليه حيتاج فيما فينظر جيلس مث العتمة
 فإن ٬،أبه يا نعم: قلت ؟ حاجة لك أمحد يا: يل فقال أحد عنده وليس يديه بني فجلست جئت
 الرجل من ٬،أبه يا: قلت أحببت٬، ما فقل بين يا لك أذنت قد: فقال ؟ عنها سألتك يل أذنت
 بنفسك وفديته والتبجيل والكرامة اإلجالل من فعلت ما به فعلت بالغداة رأيتك الذي

  .)١() ... الرضا٬، بابن املعروف علي بن احلسن ذاك الرافضة٬، إمام ذاك ٬،بين يا: فقال وأبويك؟

ا يف احلقيقة صفة املؤمنني حباكمية اهللا  تكون صفة الرفض منقصة وسب�ه إال فأرادوا أن ́أ
٬، فمن هنا جاء املدح هلؤالء الرافضة الذين رفضوا متقمصي اخلالفة ورضوا وخلفائه 

  .حباكمية اهللا وتنصيبة

 لنعم واهللا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن القصب٬، بياع عيينة عن أسباط٬، بن علي عن
 عبد أبو يل وقال: قال .علينا تكذبون وال بقولنا تأخذون دمتم ما اهللا منحكم الذي االسم
  .)٢( )رافضياً تكون أن إياك: يل قال رجالً إنّ خربته كنت إين القول هذا X اهللا

 X جعفر أبا مسع يكن مل إن عينيه أعمى كما أذنيه اهللا أصم(: قال ٬،اجلارود أيب عن
 X جعفر أبو فقال ٬،الرافضة مسانا: قال ؟ االسم ذاك وما: قال ٬،باسم مسانا فالناً إنّ: يقول
  .)٣( )ثالثاً ٬، قاهلامين وهو الرافضة من وأنا: صدره إىل بيده

                                                            
  .٥٠٣ص ١ج: الكافي -١
  .١٥٧ص ١ج: المحاسن -٢
  .١٥٧ص ١ج: المحاسن -٣
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 يريدون وما ولكم ماهلم( :يقول X اهللا عبد أبا مسعت :قال ٬،الصرييف كرب بن بكر عن
 إنّ واهللا أما احلق٬، واتبعتم الكذب رفضتم واهللا نعم الرافضة٬، يقولون يعيبونكم٬، وما منكم
  اهللا رسول بإمالء الكتاب عندنا إنّ إلينا٬، حيتاجون والناس أحد إىل حنتاج ال ما عندنا
  .)١() وحرام حالل كل فيها ذراعاً سبعون طوهلا صحيفة بيده علي وخطه

 بصري أبو عليه دخل إذ X اهللا عبد أيب عند كنت(: قال ٬،أبيه عن سليمان٬، بن حممد عن
 النفس هذا ما حممد٬، أبا يا: X اهللا عبد أبو له قاله جملسه أخذ فلما النفس خفره وقد

 أنين مع أجلي واقترب عظمي ودق سين كرب ٬،اهللا رسول ابن يا فداك جعلت: فقال ؟العايل
 لتقول وإنك حممد٬، أبا يا: X اهللا عبد أبو فقال آخريت٬، أمر من عليه أرد ما أدري لست
 تعاىل اهللا أنّ علمت أما حممد٬، أبا يا :فقال! ؟ هذا أقول ال وكيف فداك جعلت: قال! ؟ هذا

 الشباب يكرم فكيف فداك جعلت: قلت: قال ؟ الكهول من ويستحيي منكم الشباب يكرم
 أن الكهول من ويستحيي يعذ¢م أن الشباب اهللا يكرم: فقال ؟ الكهول من ويستحيي
 إال واهللا ال :فقال: قال ؟ التوحيد ألهل أم خاصة لنا هذا فداك جعلت: قلت: قال ٬،حياسبهم

 وماتت ظهورنا له انكسرت نبزاً نبزنا قد فإنا فداك جعلت: قلت: قال ٬،العامل دون خاصة لكم
 اهللا عبد أبو فقال: قال فقهاؤهم٬، هلم رواه حديث يف دماءنا الوالة له واستحلت أفئدتنا له
X: أما به٬، مساكم اهللا ولكن مسوكم هم ما واهللا ال :قال نعم٬،: قلت: قال ؟ الرافضة 

 هلم استبان ملا وقومه فرعون رفضوا إسرائيل بين من رجالً سبعني أن حممد أبا يا علمت
 أل¾م الرافضة؛ موسى عسكر يف فسموا هداه هلم استبان ملا X مبوسى فلحقوا ضالهلم
 وهارون ملوسى حباً وأشدهم عبادة العسكر ذلك أهل أشد وكانوا ٬،فرعون رفضوا

 التوراة يف االسم هذا هلم أثبت أن X موسى إىل 8 اهللا فأوحى السالم عليهما وذريتهما
 هذا لكم 8 اهللا ذخر مث هلم االسم X موسى فأثبت إياه٬، وحنلتهم به مسيتهم قد فإين

 فرقة كل الناس افترق الشر٬، ورفضتم اخلري رفضوا ٬،حممد أبا يا .حنلكموه حىت االسم
 من واخترمت ذهبوا حيث وذهبتم  نبيكم بيت أهل مع فانشعبتم شعبة كل وتشعبوا

 من املتقبل املرحومون واهللا فأنتم بشروا٬،ا مث فابشروا اهللا أراد من وأردمت لكم اهللا اختار

                                                            
  .١٦٩ص: بصائر الدرجات -١
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 منه يتقبل مل القيامة يوم عليه أنتم مبا 8 اهللا يأت مل من مسيئكم٬، عن واملتجاوز حمسنكم
  .)١(....) ؟ سررتك فهل ٬،حممد أبا يا .سيئة عن له يتجاوز ومل حسنة

فابن تيمية أراد أن يذم فمدح٬، كمعاوية بن أيب سفيان حينما أراد ذم علي بن أيب طالب 
X ًاملخشوشتقاد كما يقاد اجلمل : (قائال( ٬، فأجابه أمري املؤمننيX ًقائال) : وقلت إين

ولعمر اهللا لقد أردت أن تذم فمدحت٬،  ٬،حىت أبايع كنت أقاد كما يقاد اجلمل املخشوش
 ما مل يكن شاكاً وما على املسلم من غضاضة يف أن يكون مظلوماً. ح فافتضحتوأن تفض%

 .)٢() بيقينه يف دينه وال مرتاباً

  .)٣(﴾إِن+ ف(ي ذَل(ك% آلي%اتÊ لzلْم!ت%و%سِّم(ني%﴿

* * *  

كالمه املتقد�م عد�ة مالحظات وردود ستكون وبعد هذا نعود لكالم ابن تيمية٬، ولنا على 
  .ضمن وقفات لكي يسهل ما نريد بيانه على القارئ الكرمي

  :الوقفة األوىل
فيقال قد ذكر حممد بن جرير الطربي٬، وعبد الباقي بن قانع وغريمها من أهل العلم : (قوله

  ).باألنساب والتواريخ أنّ احلسن بن علي العسكري مل يكن له نسل وال عقب

 Xلو فرض أنّ ابن جرير الطربي وابن قانع نص�ا على كون اإلمام العسكري  :اجلواب
كذلك ورفض مجيع الروايات  Xليس له عقب٬، فهل تصرحيهما هذا يوجب القطع بكونه 

فهل يعقل أنّ ! ؟ Xله  Xوتصريح علماء األنساب الذين نصوا على بنوة اإلمام حممد 
ال عقب له لكون الطربي    Xاحلسن العسكري    نأخذ ونقطع بكون اإلمام احلادي عشر 

ا على ذلك ونرفض تصريح مجيع علماء األنساب الذين سيأيت ذكرهم ونقل وابن قانع نص�
  !؟ عباراËم

                                                            
  .٣٣ص  ٨ج: الكافي -١
  .٣٣ص ٣ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -٢
  .٧٥: الحجر -٣
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بدليل وهذا ما ال جنده يف  دات عنده٬، فال يقد�م أحدامها إالبل على األقل تتعارض الشها
ال عقب له لكون الطربي وابن قانع  Xإمنا قطع بكون اإلمام احلسن العسكري  كالمه فهو

  !كذلك٬، ومل يبني أين نص�ا على ذلك ؟ Xنص�ا على كون اإلمام احلسن العسكري 

  مث من هو ابن قانع ؟

  :لنأيت إىل ابن حزم وهو ي»عر�ف لنا ابن قانع قائالً

 ...اختلط عقله   ١

 ...منكر احلديث   ٢

 ...كل بلية راوي   ٣

  ...غري ثقة   ٤

الشوارب يكىن أبا احلسني٬، مات سنة  أيب وعبد الباقي بن قانع موىل بين: (قال ابن حزم
حدى ومخسني وثالمثائة٬، وقد اختلط عقله قبل موته بسنة٬، وهو باجلملة منكر احلديث٬، وتركه إ

  .)١( )أصحاب احلديث مجلة

  .)٢()باليا عبد الباقي بن قانع اليت انفرد اهريرة فكذب حبت من  ا حديث أيبوأم�: (وقال

هذا حديث موضوع ): (صب اهللا يف أذنيه اآلنك يوم القيامة(وقال تعليقاً على حديث 
. وال من حديث مالك. مركب فضيحة ما عرف قط من طريق أنس وال من رواية ابن املنكدر

ان جمهولون٬، وابن شعبان يف وال من جهة ابن املبارك٬، وكل من دون ابن املبارك إىل ابن شعب
. املالكيني نظري عبد الباقي بن قانع يف احلنيفيني قد تأملنا حديثهما فوجدنا فيه البالء البني

ا م�أا تغري ذكرمها أو اختلطت كتبهما وم�أوعظيم الفضائح ف. والوضع الالئح. والكذب البحت
 .)٣( )لتلقنيالرواية عن كل من ال خري فيه من كذاب٬، ومغفل يقبل ا تعمداً

                                                            
  .١٦٨ص ٦ج: المحلى -١
  .٣٨ص ٧ج: المحلى -٢
  .٥٧ص ٩ج: المحلى -٣
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ومن طريق عبد الباقي ابن قانع راوي الكذب عن موسى بن زكريا عن عباس بن : (وقال
 .)١() يوسنحممد بن أمحد بن 

  .)٢() واخلرب الثاين رواه ابن قانع راوي كل بلية: (وقال أيضاً

 .)٣() وقد روى هذا اخلرب أيضا من طريق عبد الباقي بن قانع راوي كل بلية: (وقال أيضاً

ومن طريق عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبة املنفرد بكل طامة وليس حبجة : (وقال أيضاً
  .)٤() ألنه تغري بآخرة

  .)٥()كان حيفظ٬، ولكنه كان خيطئ ويصر: (ونقل الذهيب عن الدارقطين أنه قال يف ابن قانع

 .)٦() البغداديون يوثقونه٬، وهو عندي ضعيف: (وقال الربقاين

تقد�م أن جيعل قوله عائقاً ومانعاً عن األخذ بكل ما سيأيت من تصريح فهل يصح مع ما 
  !؟ علماء األنساب والروايات٬، هل هذا هو األنصاف العلمي

وأم�ا ما يتعلق بابن جرير الطربي٬، فال أحسبه يقصد حممد بن جرير الطربي املتويف يف القرن 
املعجزات٬، لكونه متهم بالكذب  الرابع وهو صاحب كتاب املسترشد٬، ودالئل اإلمامة٬، ونوادر

عنده سلفاً؛ لكونه شيعيا٬ً، مضافاً إىل أن�ه صر�ح يف كتابه دالئل اإلمامة بوالدة اإلمام حممد بن 
: Xذكر ولده : (Xقال يف عرضه حلياة اإلمام احلسن العسكري  Xاحلسن العسكري 

اهللا عليه وعلى آبائه اخللف الصاحل القائم صاحب الزمان اإلمام املنتظر ألمر اهللا صلوات 
٬، وذكر من شاهده يف حياة أبيه ٬، مث ذكر ليلة والدته وروى خرب أم�ه الطاهرة )٧()وسلم

  .وذكر شيوخ الطائفة الذين شاهدوه٬، كما وذكر من شاهده يف الغيبة الكربى٬، وغري ذلك

                                                            
  .٢٣١ص ٩ج: المحلى -١
  .٦٢ص ١٠ج: المحلى -٢
  ٣٧٩ص ١٠ج: المحلى -٣
  .١٦٥ص ١٠ج: المحلى -٤
  .٩٠ص ١١ج :، تاريخ بغداد٢٣٦وص ٢٥ص :، سؤاالت ابن حمزة الدارقطني٩٣ص ٣ج: تذآرة الحفاظ -٥
  .٥٩ص ٢٦ج :اإلسالم، تاريخ ٢٥ص :سؤاالت ابن حمزة الدارقطني -٦
  .٤٢٥ص): الشيعي(دالئل االمامة لمحمد بن جرير الطبري  -٧
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٬، وحبد تتبعي مل أجد تصرحياً هـ ٣١٠فهو يقصد الطربي صاحب التاريخ املتويف سنة 
كان عقيما٬ً، فال أعلم كيف ينسب ابن  Xلطربي يف تارخيه بكون اإلمام احلسن العسكري ل

  !؟ تيمية له ذلك

عقيماً فهو مل يعهد عنه معرفة  Xولو فرض أنّ الطربي نص على كون احلسن العسكري 
األنساب وال يعد�وه من علماء األنساب٬، بل هو مؤرخ مهتم بنقل احلوادث التارخيية اليت رتبها 

  .حسب السنني يف تارخيه٬، وهذا ال ربط له باألنساب أبداً

فقول علماء األنساب هو املُقد�م يف مثل ما حنن فيه٬، وعليه فال يصح ذكر الطربي لكونه 
  .ليس من شأنه تثبيت ونفي النسب بل من شأنه عرض األحداث التارخيية

فراح ينفي والدة اإلمام املهدي  ويبدو أنّ الرجل قد طغى عليه احلقد على آل حممد 
X فقد جاء تصريح الكثري من علماء األنساب بكون حممد املهدي  بال حتقيق املوضوع٬، وإال
X  هو ابن اإلمام احلسن بن علي العسكريX ٬، كما وأقر بوالدته الكثري من علماء

ماء السنة٬، وإليك بعض ما وجدته بعجالة من تصرحيات علماء األنساب وكلمات بعض عل
  .السنة٬، والذين عاشوا قبل والدة ابن تيمية احلراين

  :Xاملهدي اإلمام نساب السنة يثبتون والدة علماء األ :أوالً

وأود قبل نقل كلماËم التنبيه على شيء٬، وهو أنّ هناك قاعدة لطاملا مسعنا الكثري يرددها٬، 
نساب دليالً على والدة ٬، فلو وجد علماء األ)عدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود( :وهي

شخص ما صر�حوا بوالدته وأثبتوا نسبه٬، أم�ا إذا مل جيدوا فال ميكنهم أن ينفوا والدته٬، بل غاية 
مما يصح هلم قوله مل جند دليالً على والدته٬، وعدم  لدليل يثبت الوالدة ال يعين أنّ  وجد́ا

م لدليل الوالد: الوالدة غري متحققة يف الواقع٬، أي ة ال يعين عدم حتقق الوالدة يف عدم وجد́ا
  .الواقع

  .فليس من حقه أن يثبت عدم الوالدة متعلالً بعدم وجود الدليل: وعليه

يثبتون وجود  هـ ١٢٤٦فعلماء األنساب من الغيبة الصغرى وحىت عام وبعد هذا التنبيه 
لنرى تصرحيهم بوالدة اإلمام الثاين عشر ٬، وXولد لإلمام العسكري وهو اإلمام املهدي 



 ...٤٦ 
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 يف ذكر( :هـ ٨٣٨محد بن علي احلسيين املعروف بابن عنبة املتويف سنة أمجال الدين   ٤
 مام حممدمر عظيم وهو والد اإلأكان من الزهد والعلم على  Xمام احلسن العسكري اإل

أم ولد  مامية وهو القائم املنتظر عندهم مناملهدي صلوات اهللا عليه ثاين عشر األئمة عند اإل
أخيه احلسن  مامة بعداب الدعائه اإلبو عبد اهللا جعفر امللقب بالكذّأخيه أمسها نرجس واسم ا

ىل إالرضويون نسبة  ويقال لولده .نه أولد مائة وعشرين ولداًأل )با البننيأ(ويدعى أبا كرين 
  .)١() ه الرضاجد�

عالم القرن التاسع أ يب الفتوح بن سليمان اليماين املوسوي منأالنسابة حممد كاظم بن   ٥
هو املنتظر  وأمامية املنتظر عند اإل :وله من الولد ٬،X ذكر ولد احلسن بن العسكري( :قال
  .ليه االجتهاد وعلى اهللا االعتمادإبلغ  وسنورد من ذلك ما ٬،غريه أو

 امللقب املهدي عند اإلمامية من أم ولد امسها نرجس بفتح :احلسن العسكري ذكر حممد بن
 مام عندإالنون وسكون الراء وسني مهملة بعد امليم املكسورة وهد تاسع سبط وثاين عشر 

 .ثنا عشريةاإل

وكيفية أمره روايات وذكر  مامية يف والدته وتربيتهروت اإلكثر الناس يف ذلك وقد أوقد 
ينتظرون خروجه  مامية وهمعند اإل مؤرخو أهل السنة حنو من ذلك٬، وهو صاحب السرداب

شعبان سنة مخس  يف أخر الزمان من السرداب سامراء وكانت والدته يوم اجلمعة النصف من
  .وهو ابن مخس سنوات أبوهومخسني ومائتني وتويف 

ليها وذلك يف إليه ومل خيرج إأنه دخل السرداب يف دار أبيه وأمه تنظر : الشيعة يقولونو
احلجة  نّإ :قال ابن األزرق يف تارخيه. تسع سنني ومخسون ومائتني وعمره يومئذ÷ السنة مخس

يف ثامن شعبان سنة : مثان ومخسني ومائتني٬، وقيل ةربيع األخر سن املذكور ولد تاسع عشر
سيولد ويكون من ولد : أخر من وقال عشرة سنة٬، ابن تني وهو يومئذ÷ئوما مخس وسبعني

  .)٢( يب طالبأاحلسن بن علي بن 

                                                            
 .١٨٠ص :نساب آل أبي طالبأعمدة الطالب في  -١
 .Xالنفحات العنبرية في أنساب خير البرية عندما يتعّرض لذرية اإلمام العسكري  -٢
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من أعيان القرن وهو  اليماين الصنعاين الزيدي السيد أبو احلسن حممد احلسيين لنسابةا  ٦
رمسها لبيان نسب أوالد أيب جعفر حممد بن علي الباقر بن  ذكر يف املشجرة اليت عشر احلادي

 Xعلي التقي املعروف باهلادي اإلماماسم  حتتعلي بن احلسني بن علي بن أيب طالب 
 اإلماموحتت اسم . علي العسكري٬، احلسني٬، موسى٬، حممد٬، اإلمام :وهم ٬،مخسة من البنني

  .)١() ماميةنتظر اإلم: (وبإزائه) حممد بن احلسن( :مباشرة كتب Xالعسكري 

عشر  الكردي البالوي الدمشقي من مؤلفي القرن الرابع محدأمصطفى محدي بن   ٧
بيه مخس سنني وكان مربوع القامة أوكان عمره عند وفاة : حممد املهدي: (اهلجري٬، قال

  .)٢( )نف صبيح اجلبهةقىن األأالوجه  حسن

وكان عمره : حممد املهدي   احلسن العسكري ( :النسابة الشيخ حممد أمني البغدادي  ٨
 .نف صبيح اجلبهةقىن األأأبيه مخس سنني وكان مربوع القامة حõسõن الوجه والشعر  عند وفاته

 واحلرس عليه مائتني وأثنني وستني وأنه ىالشيعة أنه غاب يف السرداب بسر من رأ وزعم
 آخر املهدي هو القائم يف اء على أنّوالذي اتفقت عليه العلم...  صاحب السيف القائم املنتظر

 واألحاديث فيه ويف ظهوره كثرية ليس هذا املوضع حمل ٬،رض عدالًالوقت وأنه ميال األ
  .)٣()ذكرها

 ٬،نساب الطالبيةأالشجرة املباركة يف  يف) هـ ٦٠٦(املتويف سنة الفخر الرازي الشافعي   ٩
٬، االبنان اأم� وبنتان٬، ابنانفله : ا احلسن العسكري اإلمامأم� Xالعسكري  أوالد اإلمام( :قال

 .حياة أبيه صاحب الزمان عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف٬، والثاين موسى درج يف: فأحدمها
  .)٤( )البنتان٬، فاطمة درجت يف حياة أبيها٬، وأم موسى درجت أيضاً اوأم�

بن ) اجلواد(بن حممد ) اهلادي العسكري( ياحلسن بن عل( :قال ٬،عارف عبد الغين   ١٠
بن علي احلسني بن ) الباقر(بن حممد ) الصادق( بن جعفر) الكاظم(بن موسى ) الرضا( علي

                                                            
 .١٣٠ص: اإلسالمينقًال عن آتاب المهدي في الفكر  ،١٠٥ص :روضة األلباب لمعرفة األنساب -١
تقديم وتعليق وشرح آامل سلمان الجبوري منشورات دار ومكتبة  -  العرب نساب قبائلأقالئد الذهب في معرفة  -٢

 .٧٨ص: الهالل بيروت
 .الشيخ، توزيع دار صعب للنسابة ٧٧ص: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب -٣
  .، تحقيق السيد مهدي الرجائي٧٨ص: للفخر الرازي -نساب الطالبية أالشجرة المبارآة في  -٤
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على  مسها نرجس كان من الزهد والعلمابن أيب طالب احلسيين٬، يكىن أبا حممد من أم ولد  علي
  .)١()املنتظر عندهم مامية وهو القائمئمة عند اإلاملهدي ثاين عشر األ اإلمامأمر عظيم وهو والد 

 أعقب مخسة: (Xاهلادي  اإلمامحممد ويس احليدري السوري٬، قال يف بيان أوالد    ١١
 فاحلسن العسكري أعقب .احلسن العسكري وعائشة واإلمامحممد وجعفر واحلسني : أوالد

  .)حممد املهدي صاحب السرداب

٬، وأمه  هـ ٢٥٥شعبان سنة  يف النصف منولد : (مث علق يف هامش العبارة مبا هذا نصه
 اللون٬، واضح اجلبني٬، أبلج احلاجب٬، مسنون اخلد٬، أقىن ناصع: وصف فقالوا عنه .نرجس
مين خال كأنه خده األ ٬، أشم٬، أروع٬، كأنه غصن بان٬، وكأن غرته كوكب دري٬، يفاألنف

العيون أقصد منه ما رأت  شحمة أذنه٬، فتات مسك على بياض الفضة٬، وله وفرة مسحاء تطالع
  .)٢() وحياء وسكينة وال أكثر حسناً

صاحب كتاب اجلوهر  قال .املنورة نس بن يعقوب الكتيب من املدينةأالنسابة   ١٢
 نس بن يعقوب الكتيب من املدينة املنورةأقام النسابة ( :شرافنساب السادة األأالشفاف يف 

والده تويف يف يوم اجلمعة لثمان  نّإ) Xاإلمام املهدي : أي(بدراسة حول هذه الشخصية 
املهدي هذا مخس سنوات ودخل  امموكان عمر اإل هـ ٢٦٠ ول سنةخلون من ربيع األ

مه تنتظره٬، ولقد اختلف العلماء يف أهذا السرداب وكانت  بيه٬، فلم يعد منأالسرداب يف دار 
مبصر من يثبت  شرافنقابة األ ن هناك يفإو ولكن السنة والشيعة متفقة على اختفاءه٬، ذلك٬،

نس أوللسيد ... ت ثباإىل إحباجة  وهذا ٬،مام املهدي هذاىل اإلإن نسبهم ينتهي إمبشجرات 
  .)٣() خمطوطاً الكتيب حبث مطول وموثق يف هذا السياق ال زال

 ماماًإوكان  Xعقب احلسن العسكري : الثمرة الثانية( :الشدقمي النقيب قال   ١٣
مل يعرف له ولد ظاهر٬، واملتواتر  فاحلسن. العمدة قاله يف...  ٬،وموىل زاكياً عالياً وسيداً هادياً

                                                            
  .دار آنان ،١٦٠ص ١ج: نساب السادة األشرافأالجوهر الشفاف في  -١
طبعة حلب . المعاصر محمد ويس الحيدري السوري للنسابة ،٧٣ص: الحيدرية واالويسية األنسابالبهية في  الدرر -٢

  .هـ ١٤٠٥سوريا ـ 
 . في الحاشية ١٦١ص ٢ج: األشرافنساب السادة أآتاب الجوهر الشفاف في  -٣



 ٥٠............................. .......................وقفات مع ابن تيمية احلرا�ي 

 
 

وقد  ٬،ظر عند االماميةتالقائم املن حممد بن احلسن: لفظه قال يف العمدة ما. نه خلف حممداًأ
  .)١() من ذلك هل السنة شيئاًأالزيدية و كثرت من الروايات يف والدته وغيبته وذكر مؤرخوأ

يف ضمن كالمه٬، حيث إنه من جهة  Xر إىل غيبة اإلمام حممد بن احلسن إنه أشا: أقول
ليس له ولد ظاهر كما : ينص على تواتر والدته٬، ومن جهة ثانية يقول ليس له ولد ظاهر٬، أي

نه نفى الظهور للخلف وأثبت كونه غائبا٬ً، فاإلمام احلسن أبقية الناس ظاهرين٬، وهذا يعين 
 ته الظهور ال مطلق الوالدة٬، وإالله ولد لكن ليس ظاهرا٬ً، فاملنفي يف عبار Xالعسكري 

  !؟ فكيف ينسجم مع قوله بتواتر والدته

القائم  باإلمامعشر فيما خيتص  الباب احلادي بن شدقم احلسيين املدين٬، قال ضامن   ١٤
ن ذكر أد بع   :)عليهما السالم( املنتظر املهدي حممد بن احلسن العسكري صاحب الزمان

مليكة بنت  امسها ٬،حال والدته نرجس يتضمن ذكر خمتصر: ولالفصل األ: (  مقدمة قال 
روت حكيمة  Xالزمان  صاحب اإلماميتضمن مولد : الفصل الثاين ... قيصر ملك الروم
املعتمد من بين العباس  وغاب يف زمن :   وذكر قصة والدته مث قال    Xبنت حممد اجلواد 
حدى إرمضان سنة  ثامن شهر حديوم األ 8ذن اهللا إوذلك ب ٬،جعفر الكذابملا سعى به عمه 

ملا تويف : حسني السمرقندي قال السيد... يام أوستني ومائتني هجرية وعمره ثالث سنني و
 ٢٦٨ليه سنة إمه تنظر أبيه وأ والده كان عمره الشريف مخس سنني وملا دخل السرداب يف دار

  .)٢( )علمأواهللا  سبع عشرة سنة: ني وقيلتسع سن وعمره يومئذ÷ ٢٦٥وقيل 

فبعد هذا ال حيق ألحد ادعاء نفي الوالدة بال توثيق٬، متذرعاً بذرائع واهية ال تقف أمام 
املنهج العلمي٬، فهؤالء علماء األنساب املختصني قد صر�حوا مبا يرفع اللبس بكون اإلمام الثاين 

  .مولوداً Xعشر حممد بن احلسن العسكري 

  :من أهل السنة Xمن قال بوالدة اإلمام املهدي  :ثانياً

بطبيعة احلال ال ننفي وجود الشواذ الذين يطلبون رؤية اهللا جهرة٬، ففي كل زمان شواذ ال 
تقف أمامهم أقوى احلجج والرباهني ال لعجز فيها بل لشذوذ النفوس اليت تسمعها٬، وهؤالء 

                                                            
  .١٦٤ص: المدينة أشرافنخبة الزهرة الثمينة في نسب  -١
 .٤٩٥ص ٢ج :تحقيق وتعليق آامل سلمان الجبوري - األطهار األئمة أبناءفي نسب  األزهارتحفة  -٢
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يؤمنون بلغة اإلشكال ولغة االنقياد وعدم بطبيعتهم ال يؤمنون بالنقاش العلمي اهلادف بل 
االنقياد كما أسلفت يف املقدمة٬، فهؤالء خارجني عن لغة احلوار باملر�ة٬، لكون احلوار العلمي 

ولذا يعرف القارئ ملاذا  ٬،لغة العقالء الذين يتمتعون باستقامة يف مراحل البحث وترتيب النتائج
يف الوقت الذي يؤمن به الكثري من علماء  X ينكر ابن تيمية والدة اإلمام حممد بن احلسن

  !السنة ؟

فراجع كيف رد�وا  ٬،هو الشذوذ الذي كان عند ابن تيمية كما تقدم يف ترمجته :واجلواب
  .عليه علماء السنة عندما ابتدع كثرياً من املسائل العائدة للعقيدة وغريها

  .Xاحلسن العسكري  حممد بن اإلماموبعد هذا لنقرأ ما صرح به العلماء حول والدة 

: قال الذهيب يف ترمجة أبو بكر أمحد بن منصور بن سيار بن معارك الرمادي البغدادي  ١
ومن الواضح  .)١( )السرداب يف اختفى بل ميت٬، مل: تقول والرافضة احلسن٬، بن حممد واملنتظر(

فاخلالف ليس . أنّ املوت فرع كونه مولودا٬ً، فهو يقر� بوالدته لكنه ينسب عدم موته للرافضة
  .يف والدته بل اخلالف يف بقائه حيا٬ً، وسيأتينا اجلواب عن شبهة املوت بعد الوالدة فانتظر

 بن حممد ولد ٢٥٦ سنة أي: (هـ ٢٥٦وهو يتكلم عن سنة  العرب كتابه يف أيضاً وقال
 الصادق جعفر بن الكاظم موسى بن الرضا علي بن اجلواد حممد بن اهلادي علي بن احلسن
 بصاحب وتلقبه واملنتظر باملهدي٬، وتلقبه احلجة٬، اخللف الرافضة تلقبه الذي احلسيين العلوي
هو اإلمام حممد بن ) Xاحلسن  بن حممد(واملقصود بقوله  .)٢( )عشر ثيناإل خامت وهو الزمان

٬، وهذا إقرار واضح من الذهيب بوالدة اإلمام حممد بن احلسن العسكري Xاحلسن العسكري 
Xحيث يقول وهو يتحد�ث عن اإلمام احلسن  تصرحيه يف كالمه اآليت ٬، وأيضاً الحظ

 إىل ودفن سامراء يف اهللا رضوان إىل تويف الرافضة٬، منتظر والد وهو: (فيقول Xالعسكري 
٬، فهو )٣() احلجة اخللف القائم الرافضة يدعوه الذي احلسن بن حممد ابنه وأم�ا والده٬، جانب

  .Xبناً لإلمام احلسن العسكري ا    Xحممد بن احلسن    يصر�ح بكون املنتظر 

                                                            
  .٣٨٩ص ١٢ج: سير أعالم النبالء -١
  .الكويت بعةط ٣١ص ٢ج، و ٢١ص ٣ج: راجع العبر في خبر من غبر للذهبي -٢
 .١٥٩ – ١١٣، ص٢٦٠ – ٢٥١حوادث ووفيات  ٥ج: اإلسالمتاريخ  -٣
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ـ  Xكما ويسمي اإلمام حممد بن احلسن  ٬، فهل هي تسمية من دون )الشريف(ب
  !مسم�ى؟

 اهلادي علي بن العسكري احلسن بن حممد الشريف املنتظر( :النبالء أعالم سري يف أيضاً قال
 زين بن الباقر حممد بن الصادق جعفر بن الكاظم موسى بن الرضا علي بن اجلواد حممد بن

 عشر ثيناإل خامتة احلسيين طالب أيب بن علي اإلمام بن الشهيد احلسني بن علي العابدين
كما يصر�ح الذهيب٬، فهل  Xهو اإلمام حممد بن احلسن  فخامتة اإلثين عشر  .)١()سيداً

  .يقال بعد ذلك بكونه ليس مولوداً

: Xقال ابن خلكان يف وفيات األعيان يف ترمجة اإلمام حممد بن احلسن املهدي   ٢
 حممد بن اهلادي علي بن العسكري احلسن بن حممد القاسم أبو املنتظر القاسم أبو "٥٦٢"(

 وهو باحلجة٬، املعروف االمامية اعتقاد على عشر ثيناإل األئمة عشر ثاين قبله املذكور اجلواد
 فيه وأقاويلهم عندهم السرداب صاحب وهو واملهدي والقائم املنتظر أنه الشيعة تزعم الذي
 يوم والدته كانت .رأى من بسر السرداب من الزمان آخر يف ظهوره ينتظرون وهم كثرية
 عمره كان ذكره سبق وقد أبوه تويف وملا ومائتني ومخسني مخس سنة شعبان منتصف اجلمعة
 وأمه أبيه دار يف السرداب دخل إنه يقولون والشيعة .نرجس وقيل مخط أمه واسم سنني مخس
  .سنني تسع يومئذ وعمره ومائتني وستني مخس سنة يف وذلك إليها خيرج يعد فلم إليه تنظر

 سنة األول ربيع شهر تاسع ولد املذكور احلجة أنّ :ميافارقني تاريخ يف األزرق ابن وذكر
 دخل ملا وإنه .األصح وهو ومخسني ست سنة شعبان ثامن يف وقيل ومائتني ومخسني مثان

 وسبعني مخس سنة السرداب دخل إنه وقيل سنني مخس وقيل سنني أربع عمره كان السرداب
   وتصرحيهما  .)٢() تعاىل اهللا رمحه كان ذلك أي أعلم واهللا سنة عشرة سبع وعمره ومائتني

بكونه مولوداً ال خيفى على أحد٬، فكيف يترمجون لشخص    ابن خلكان وابن األزرق : أي
  !؟ ومهي

                                                            
 .٦٠الترجمة رقم  ١١٩ص ١٣ج: سير أعالم النبالء -١
  .بوالق بمصر بعةط ٥٧١ص ١ج، و١٧٦ص ٤ج: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -٢
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اخلالف بينهما وبني الشيعة هو أنّ الشيعة تقر� وتعتقد بكونه املنتظر وهو اإلمام الثاين  ٬،نعم
وهو حي يرزق٬، وهذا ما نسبه إىل الشيعة٬، فهو مل ينسب  عشر من أئمة أهل البيت 

  .نتظر الذي يظهر يف آخر الزمان هلمالقول بوالدته للشيعة بل نسب كونه امل

 عشر االثين األئمة أحد وهو العسكري العلوي حممد تويف(: اجلرزي األثري ابن وقال  ٣
وتصرحيه واضح بكون  .)١( )املهدي يعتقدونه الذي حممد والد وهو اإلمامية٬، مذهب على

٬، مث بعد ذلك نقل اعتقاد الشيعة Xأباً لإلمام املهدي حممد بن احلسن  Xاإلمام العسكري 
  .٬، فاخلالف بينه وبني الشيعة باعتقادهم به ال بأصل والدتهXفيه٬، وكونه املهدي 

 احلسن بن حممد: (Xاملنتظر املهدي اإلمام ترمجة الزركلي يف الدين خري وقال  ٤
 ولد اإلمامية عند عشر ثيناإل األئمة آخر القاسم أبو اهلادي علي بن اخلالص العسكري

  .مولوداً Xالحظ تصرحيه بكونه  .)٢()...يف

 أبو األئمة من عشر الثاين(: الشافعي الشرباوي عامر بن حممد بن اهللا عبد الشيخ قال  ٥
 احلسن اإلمام بن احلجة حممد اإلمام ولد املنتظر٬، املهدي هو: قيل اإلمام٬، احلجة: حممد القاسم
 قبل ومائتني ومخسني مخس سنة شعبان من النصف ليلة رأى من سر ـ ب عنه اهللا رضي اخلالص
 من وخوفه الوقت لصعوبة أمره وستر ولد حني أخفاه قد أبوه وكان سنني خبمس أبيه موت

 ويريدون والقتل باحلبس ويقصدو´م اهلامشيني يتطلبون الوقت ذلك يف كانوا فإ´م اخللفاء٬،
 الصاحل٬، واخللف واملنتظر٬، والقائم٬، باملهدي٬، أيضاً يلقب احلجة حممد اإلمام وكان. إعدامهم
  .مولوداً Xالحظ تصرحيه بكونه  .)٣( )املهدي وأشهرها الزمان٬، وصاحب

 بن اهلادي٬، علي بن اخلالص٬، احلسن بن حممد مناقب ذكر يف فصل(: الشبلنجي قال  ٦
 علي بن الباقر٬، حممد بن الصادق٬، جعفر بن الكاظم٬، موسى بن الرضا٬، علي بن اجلواد٬، حممد
 نرجس٬،: هلا يقال ولد أم أمه: عنهم اهللا رضي طالب أيب علي بن احلسني بن العابدين٬، زين
 واخللف واملهدي٬، باحلجة٬، اإلمامية ولقبه القاسم٬، أبو وكنيته سوسن٬،: وقيل صقيل٬،: وقيل

                                                            
 .٢٦٠آخر حوادث سنة  ٢٧٤ص ٧ج :الكامل في التاريخ -١
  .٨٠ص ٦ج: األعالم -٢
 .مصطفى البابي الحلبي بمصر بعةط ٦٨ص: اإلتحاف بحب األشراف -٣
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ـ  .)١( )املهدي وأشهرها الزمان٬، وصاحب واملنتظر٬، والقائم٬، الصاحل٬، حممد بن (واملقصود ب
والشبلنجي . Xهو اإلمام الثاين عشر ابن اإلمام احلسن العسكري ) يف عبارته Xاحلسن 

  !بصدد بيان مناقبه٬، فهل هي مناقب لشخص مل يكن مولوداً ؟

 سنة اخلالص احلسن بن حممد ولد(: )هـ ٩٧٤(املتويف سنة  الوردي ابن تاريخ جاء يف  ٧
ـ  أبيه دار يف السرداب دخل أنه الشيعة ويزعم ومائتني٬، ومخسني مخس  وأمه رأى من سرب
 على وستني٬، ومخس مائتني سنة يف وذلك سنني٬، تسع عمره وكان إليها٬، يعد فلم إليه تنظر

  ...).احلسن  بن حممد ولد: (الحظ تصرحيه بوالدته بقوله .)٢( )خالف

 ... باملدينة مولده اهلادي علي بن العسكري احلسن حممد أبو(: الشافعي الكنجي قال  ٨
 وهو ابنه وخلف أبوه٬، فيه دفن الذي البيت يف رأى من سر ـ ب داره يف ودفن: قال أن إىل

بناً اخلف  Xفالحظ تصرحيه بكون اإلمام العسكري  .)٣( )عليه اهللا صلوات املنتظر اإلمام
  .Xوهو اإلمام املنتظر 

 اهلادي علي اإلمام وأم�ا(: املخزومي مث الرفاعي اهللا عبد السيد بن الدين سراج وقال  ٩
 والعسكري٬، والدليل٬، واألمري٬، والفقيه٬، والعامل٬، النقي٬، ولقبه اجلواد٬، حممد اإلمام ابن

 خالفة يف بالسم شهيداً وتويف اهلجرة٬، من ومائتني عشرة ثينإ سنة املدينة يف ولد. والنجيب
 ومخسني أربع سنة رجب يف خلون ليال لثالث رأى من سر ـ ب االثنني يوم العباسي املعتز

 وعائشة٬، وجعفر٬، وحممد٬، واحلسني٬، العسكري٬، احلسن اإلمام: أوالد مخسة له وكان ومائتني٬،
 .)٤( )املهدي حممد اإلمام اهللا ويل املنتظر احلجة السرداب صاحب أعقب العسكري فاحلسن

أعقب من مس�اه صاحب السرداب٬،  Xفالحظ تصرحيه بكون اإلمام احلسن العسكري 
 Xوسيأيت الرد على هذه الشبهة بالتفصيل٬، وما يهمنا هنا أنه يصر�ح بكون اإلمام العسكري 

  .له خلفاً وعقباً

                                                            
  .ط الشعبية ١٦٨ص :نور األبصار -١
  .١٨٦ص: األبصارنقله عنه الشبلنجي في نور  -٢
 .الغري بعةط ٤٥٨ص: في آفاية الطالب -٣
  .١٣٠٦بومباي سنة  بعةط ٥٥ص: في صحاح األخبار -٤
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 عند وعمره احلجة٬، حممد القاسم أيب ولده غري خيلف ومل(: اهليتمي حجر ابن وقال   ١٠
 باملدينة ستر ألنه: قيل املنتظر٬، القائم ويسمى احلكمة٬، فيها اهللا آتاه لكن سنني٬، مخس أبيه وفاة

 Xفهو يصرح بكون اإلمام حممد بن احلسن العسكري  .)١( )ذهب أين يعرف فلم وغاب٬،
  .مولوداً

 حممد ابنه عشرهم ثاين(: احلنفي الدمشقي طولون بن حممد الدين مشس الشيخ وقال   ١١
 الرضا٬، علي بن اجلواد٬، حممد بن اهلادي٬، علي بن احلسن بن حممد القاسم أبو وهو احلسن٬، بن
 بن احلسني بن العابدين٬، زين علي بن الباقر٬، حممد بن الصادق٬، جعفر بن الكاظم٬، موسى بن
 شعبان منتصف اجلمعة يوم عنه اهللا رضي والدته وكانت. عنهم اهللا رضي طالب أيب بن علي
 مخس عمره كان عنهما اهللا رضي ذكره املتقدم أبوه تويف وملا ومائتني٬، ومخسني مخس سنة
: ميافارقني تاريخ يف األزرق ابن وذكر: قال أن إىل ... نرجس: وقيل ٬، مخط أمه واسم. سنني
 سنة شعبان ثامن يف: وقيل ومائتني٬، ومخسني مثان سنة اآلخر ربيع تاسع ولد املذكور احلجة أنّ

  :فقلت ذلك٬، على نظمتهم وقد: قال أن إىل ... األصح وهو ومخسني٬، ست

ـليك ـة ع ـاألئم ـشر ثيناإل ب   البشر خري املصطفى بيت آل من    ع

ـو ـراب أب ـ ـسن ت ـسني ح ـض   ح ـ ـ   شني العابدين زين وبغ

ـم اقرـالب حممد ـم  ك ـصادق    درى عل ـ   راـعفـج ادع وال

ـرضا لقبه     علي وابنه الكاظم هو موسى الورى بني ـ ـ ـلي وقدره بال   ع

ـمد ـ ـلبه التقي حم ـ ـ ـ ـ ـلي     معمور ق ـ ـ ـ   منثور دره النقي ع

ـعسكري ـ ـ ـ ـطهر احلسن وال ـ   .)٢() يظهر سوف املهدي حممد     امل

 القاسم أيب يف عشر الثاين الباب(: الشافعي الشامي طلحة بن حممد الدين كمال قال   ١٢
 الكاظم٬، موسى بن الرضا٬، علي بن القانع٬، حممد بن املتوكل٬، علي بن اخلالص احلسن بن حممد
 املرتضى علي بن الزكي احلسني بن العابدين٬، زين علي بن الباقر٬، حممد بن الصادق٬، جعفر بن

                                                            
  .ط مصر ١٢٤ص: الصواعق المحرقة -١
 .بيروت بعةط ١١٧ص: عشرثنا األئمة اإل/ الشذورات الذهبية -٢
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 وقد ...بركاته  اهللا ورمحة السالم عليهم املنتظر الصاحل اخللف احلجة املهدي طالب٬، أيب بن
 ألقابه من وترع أواصرها٬، أخالف الرسالة من ورضع عناصرها٬، أكناف يف النبوة من رتع

 األنساب من فاقتىن خبياصرها٬، عليه فعقدت الشرف صفات يف وبرع معاصرها٬، بسجال
 وأسباا٬، معاد´ا من اهلداية واجتىن أحساا٬، شرف على االنتساب عند واعتلى نصاا٬، شرف
ا أصلها٬، فالرسالة الرسول٬، من بضعة بكو´ا اÈزوم البتول الطهر ولد من فهو  ألشرف و́إ

 ومخسني  مثان رمضان شهر وعشرين ثالث يف رأى من فبسر مولده فأم�ا. واألصول العناصر
 حممد بن املتوكل٬، علي بن اخلالص احلسن حممد أبو فأبوه وأم�اً أباً نسبه وأم�ا للهجرة٬، ومائتني
 زين علي بن الباقر٬، حممد بن الصادق٬، جعفر بن الكاظم٬، موسى بن الرضا٬، علي بن القانع٬،

: وقيل صقيل٬، تسمى ولد أم وأمه. املؤمنني أمري املرتضى علي بن الزكي احلسني بن العابدين٬،
 الصاحل٬، واخللف احلجة ولقبه القاسم٬، أبو وكنيته فمحمد٬، امسه وأم�ا. ذلك غري وقيل حكيمة٬،
  .)١() املنتظر: وقيل

 بن حممد٬، بن علي٬، بن احلسن٬، بن حممد هو املهدي(: يف اجلوزي ابن السبط وقال   ١٣
 أبو وكنيته طالب٬، أيب بن علي بن احلسني بن علي٬، بن حممد٬، بن جعفر٬، بن موسى بن علي٬،
 آخر وهو والتايل٬، واملنتظر٬، القائم٬، الزمان٬، صاحب احلجة اخللف وهو القاسم٬، وأبو اهللا عبد

: هلا يقال ولد أم أمه: قالوا. القاسم وأبو حممد٬،: االمسني ذو: له ويقال: وقال. األئمة
  .)٢()صيقل

 بعد   السالم عليهما العسكري احلسن بن حممد أي   عمره وكان(: السويدي قال   ١٤
  .)٣( )اجلبهة صبيح األنف أقىن الشعر حسن القامة مربوع وكان سنني٬، مخس أبيه وفاة

 علي بن احلسن عن جاء ما الدالئل ومن(: العامة ثقات من وهو اجلهضمي٬، وقال   ١٥
م الظلمة زعمت]: السالم عليهما[ احلسن بن د م ح م والدة عند العسكري  يقتلونين ́أ
  .)٤( )املؤمل ومساه! ؟ القادر قدرة رأوا كيف النسل٬، هذا ليقطعوا

                                                            
  .طهران بعةط ٨٩ص  ٢ج :السؤولمطالب  -١
 .طهران بعةط ٢٠٤ص: تذآرة الخواص -٢
 .المكتبة التجارية بمصر بعةط ٧٨ص :سبائك الذهب -٣
   .٣١٤ص ٥٠ج: نقله عنه الشيخ المجلسي في بحار األنوار -٤
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 سر ـب اخلالص احلسن بن احلجة حممد القاسم أبو ولد(: املصري الصباغ ابن وقال   ١٦
 فهو وأم�اً أباً نسبه وأم�ا. للهجرة ومائتني ومخسني مخس سنة شعبان من النصف ليلة رأى من
 الرضا٬، علي بن اجلواد٬، حممد بن اهلادي٬، علي ابن اخلالص٬، احلسن بن احلجة حممد القاسم أبو
 بن احلسني بن العابدين٬، زين علي بن الباقر٬، حممد بن الصادق٬، جعفر بن الكاظم٬، موسى بن
 أمة٬، خري نرجس: هلا يقال ولد فأم أمه وأم�ا. أمجعني عليهم اهللا صلوات طالب أيب بن علي
 الصاحل٬، واخللف واملهدي٬، فاحلجة٬، لقبه وأم�ا. القاسم فأبو كنيته وأم�ا. ذلك غري امسها: وقيل

 حسن القامة٬، مرفوع شاب X صفته. املهدي وأشهرها الزمان٬، وصاحب املنتظر٬، والقائم
 عثمان٬، بن حممد بوابه. اجلبهة أجلى األنف٬، أقىن منكبيه٬، على شعره يسيل والشعر٬، الوجه

 وسبعني ست سنة ذلك وكان عليه٬، واحلرس السرداب يف غاب:  قيل. املعتمد معاصره
 عن عشر الثاين اإلمام على الدالة النصوص من جاء مما يسري طرف وهذا. للهجرة ومائتني
 يف احلديث أصحاب دو´ا وقد ذكرها٬، عن أضربنا كثرية ذلك يف والروايات الثقات٬، األئمة
  .)١( )شيئاً يتركوا ومل جبمعها واعتنوا كتبهم

 ذكر يف: عشر احلادي الفصل( :بالقرماين الشهري يوسف بن أمحد العباس أبو قال   ١٧
 عند عمره وكان: عنه اهللا رضي العسكري احلسن بن حممد القاسم أيب اإلمام الصاحل اخللف
 القامة٬، مربوع وكان صبيا٬ً، X حيىي أوتيها كما احلكمة فيها اهللا آتاه سنني مخس أبيه وفاة
 الغمة كشف عن ونقل: ٤٢٠ص يف وقال. اجلبهة أجلى األنف٬، أقىن والشعر٬، الوجه حسن
. رأى من سر يف والدته أن على اتفقوا وقد رمضان٬، من وعشرين ثالث يف ولد X بأنه قول
 وألقابه. الغيبة زمان يف امسه ذكر جيوز وال كنيته٬، وكنيته امسه٬، امسه ٬، اهللا رسول مسي وهو

  .)٢( )واحلجة واملنتظر٬، والقائم٬، املهدي٬،: الشريفة

 اإلمام أوالد من وهو X املهدي خروج يترقب(: الشعراين الوهاب عبد قال   ١٨
 أن إىل باق وهو ومائتني٬، مخس سنة شعبان من النصف ليلة X ومولده العسكري٬، احلسن
 وتسعمائة ومخسني مثان سنة وهو    هذا وقتنا إىل عمره فيكون ٬،X مرمي بن بعيسى جيتمع

 الريش كوم فوق املدفون العراقي حسن الشيخ أخربين هكذا. ستني وست سنة سبعمائة:   

                                                            
 .الغري بعةط ٢٧٤ص: الفصول المهمة -١
  .١١٧ص: أخبار الدول وآثار األول -٢
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 وعلى احلداد٬، أمحد بن علوي احلبيب خط من ٬، أه الشعراين وكذلك. موجود] X[ املهدي
  .)١( )سنة ١٠٤٦=  ١٣٠١ سنة يف عمره يكون هذا

عرتة ولو : (من كان مريضاً يشك يف البديهيات ويقول فبعد ما تقد�م ال يشك إال
  !!؟)طارت

: وبعد هذا يتضح بطالن كالم ابن تيمية وبطالن غريه كمحب الدين اخلطيب الذي قال
 مات الذي العسكري للحسن كذباً نسبت موهومة شخصية )Xاإلمام املهدي : أي( إنه(

 عليه يقوم مواليد سجل وللعلويني ٬،له ولد ال أنه على تركته جعفر أخوه وصفى ولد غري عن
 العسكري للحسن فيه يسجل ومل ٬،فيه سجل إال مولود منهم يولد ال األزمان تلك يف نقيب
  .)٢( )ذكر ولد من مات أنه العسكري للحسن املعاصرون العلويون يعرف وال. ولد

ومن حقنا أن نسأل حمب الدين هل أنه اطلع على ذلك السجل ومل ير فيه ذكراً لإلمام 
  ٬، ومن هو النقيب الذين يدون املواليد ؟Xاملهدي 

فهو حمض افتراء ال أكثر٬، بل  Xوأم�ا قوله بكون العلويني ال يعرفون والدة اإلمام املهدي 
اطلع عليه بعض العلويني٬، أم�ا عدم معرفة البعض اآلخر فال ينفي والدته٬، فيكفي أن نقول أن 
عدم علمهم بوالدته ال يعين عدم والدته٬، خصوصاً مع معرفتنا بالظروف اليت ولد فيها اإلمام 

  .Xحيث كانت بصورة خمفية كوالدة نيب اهللا موسى  Xالثاين عشر 

ا مأخوذة وكذلك يتضح بطالن ما يقوله ال دكتور عبد العليم البستوي الذي يشم منها ́أ
وغريها من طرق الشيعة  Xمن كالم ابن تيمية٬، فبعد أن ذكر أحاديث وروايات يف املهدي 

 املنتظر املهدي حول حيكو´ا اليت واألكاذيب األساطري تلك من خمتصر منوذج هذا: (قال
 نص وقد. عقيماً مات وقد يعقب ومل مات العسكري احلسن أنّ تارخيياً ثبت فقد. املزعوم
  .)٣() املؤرخني من وغريمها قانع وابن جرير ابن ذلك على

* * *  

                                                            
  .مصر بعةط ٢٩٦ص: بغية المسترشدين  -١
  .٨٠ص: لعبد العليم البستوي - المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة -٢
  .٨٠ص: لعبد العليم البستوي - المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة -٣



؟ א
  سؤال من املهم معرفة إجابته٬، وهو كيف ميكن إثبات والدة شخص ما ؟

مما ال شك فيه أنّ للعقالء طرقاً من خالهلا يثبتون والدة أي شخص بالظروف الطبيعية٬، 
وأقول بالظروف الطبيعية لكون بعض من يأيت إىل الدنيا ال تكون يف وقت جميئه الظروف 

٬، فليس من املعقول٬، مع أنّ فرعون قتل الكثري Xطبيعية كما حصل يف والدة نيب اهللا موسى 
إثبات والدة موسى أمام مجيع املأل بل إمنا جاءت  Xمن األطفال ألجل الوصول لقتل موسى 
  .والدته بصورة خفية كما أرادها سبحانه

وبني موسى  Xوعلى الرغم من وجود تشابه كبري وسن�ة بني اإلمام حممد بن احلسن 
X  أننا بغض النظر عن  ليها كما سيأيت إن شاء اهللا٬، إالوالتكتم عمن حيث خفاء الوالدة

فلو حبثنا بإنصاف وحبيادية تامة ومن خالل الطرق اليت يقر�ها العقالء فهل ميكن لنا  ٬،كل ذلك
  .أم ال ؟ هذا ما نريد التعر�ف عليه Xإثبات والدة اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

اً طرق إلثبات والدة شخص ما٬، فكيف يثبت العقالء من الطبيعي عند العقالء اليوم مجيع
 ؟ والدة شخص معني

  :على األقل يوجد طريقان مها: اجلواب

 .شهادة األب أو األم بوالدة ابنهما  ١
 .شهادة القابلة اليت باشرت عملية التوليد  ٢

من خالهلما يثبت العقالء اليوم والدة شخص معني٬، نعم اليوم أصبحت مستشفيات 
وأسانيد وسجالت مكتوبة لكنها معتمدة على شهادة األبوين بالوالدة وبنوة الوليد وغريها 

  .هلما

  !فكيف لو حتقق الطريقان مع غريها ؟

  :فقد أثبت التاريخ عد�ة أمور عالوة على الطريقني املتقدمني
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نواباً أربعة يف الغيبة الصغرى احملددة بتاريخ معني٬، وكان هؤالء النواب  Xاستنابته   ١
 .فنقلوا عنه ردوداً ألجوبة مسائل٬، وغريها. يرونه وينقلون كالمه وأجوبته للناس

ميكن أن يكون إالّ من  لقد وردت أدعية وأحاديث مسندة إليه٬، والكالم الذي فيها ال  ٢
 .شخص حكيم

 .فيد رمحه اهللامراسالته للشيخ امل  ٣
 .صر�ح علماء األنساب وغريهم بوالدته  ٤
 .رآه املئات بل اآلف من الناس يف الغيبة الكربى  ٥

أم�ا تصريح علماء األنساب فقد تقد�م٬، وأم�ا من شاهده يف غيبتيه فيكفي للمنصف مراجعة 
كتاب النجم الثاقب للمريزا النوري فقد نقل مئة قصة كلها تشهد بكون أصحاا شاهدوا 

م وإىل كتاب النجم الثاقب فلذا حنيل القارئ إىل ما تقد� ٬،Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن 
  .وغريه

من أدعية وأحاديث ومراسالته للشيخ املفيد وأجوبته عن  Xما رواه الرواة عنه  وكذلك
املسائل العلمية واحلوادث كجوابه عن ما كتبه أمحد بن إسحاق٬، وإسحاق بن يعقوب 
فسأتركها خشية اإلطالة٬، ويكن للقارئ معرفتها بالرجوع للموسوعات الروائية وكتب 

  .األدعية

  :قد�موبعد هذا إليك تفصيل ملا ت
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  )١( شهادة أبيه بوالدته ونصه عليه :أوالً

وسننقل بعضاً من تلك الروايات خشية اإلطالة٬، ومن شاء املزيد فعليه مبراجعة كتاب 
 .٬، وغريهاوكفاية األثر ٬،والغيبة للنعماين ٬،والغيبة للطوسي ٬،وكمال الدين ٬،الكايف
 قبل حممد أيب من إيل خرج(: قال ٬،بالل بن علي بن حممد عن ٬،)٢( حممد بن علي  ١
 من باخللف خيربين أيام بثالثة مضيه قبل من إيل خرج مث بعده٬، من باخللف خيربين بسنتني مضيه
 .)٣( )بعده
 حممد أليب قلت(: قال ٬،اجلعفري هاشم أيب عن إسحاق٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد  ٢
X :هل ٬،سيدي يا: قلت ٬،سل: فقال ؟ أسألك أن يل فتأذن مسألتك٬، من متنعين جاللتك 
 .)٤( )باملدينة: فقال ؟ عنه أسأل فأين حدث بك فإن: فقلت ٬،نعم: فقال ؟ ولد لك

 عمرو عن املكفوف٬، حممد بن جعفر عن ٬،الكويف حممد بن جعفر عن حممد٬، بن علي  ٣
 .)٥( )بعدي من صاحبكم هذا: وقال ابنه حممد أبو أراين(: قال ٬،األهوازي
 فقال ؟ حممد أبو مضى قد: للعمري قلت(: قال ٬،القالنسي محدان عن حممد٬، بن علي  ٤
  .)٦( )بيده وأشار هذه٬، مثل رقبته من فيكم خلف قد ولكن مضى قد: يل

 

                                                            
فأّما الكالم في والدة صاحب الزمان : فصل: (قال ،٢٢٩ص: أود أن أنقل هنا ما قاله الشيخ الطوسي في الغيبة -١

، وإفساد آل أنه إذا ثبت إمامته بما دللنا عليه من األقسام وصحتها فأشياء اعتبارية وأشياء إخبارية فأما االعتبارية فهو
ما دللنا عليه من أّن  وأيضًا. القول بإمامته ثبت إمامته وعلمنا بذلك صحة والدته إن لم يرد فيه خبر أصًال قسم منها إال

البد له من  األمروما دللنا على أن صاحب . ن العدد ال يكون إّال لموجودأل ؛األئمة اثنا عشر يدل على صحة والدته
وأّما تصحيح والدته من جهة االخبار فسنذآر في هذا الكتاب . ألّن آل ذلك مبني على صحة والدته ؛غيبتين يؤآد ذلك

تيفاء ما روي في هذا ألّن اس ؛طرفًا مما روي فيه جملة وتفصيًال، ونذآر بعد ذلك جملة من أخبار من شاهده ورآه
  .)المعنى يطول به الكتاب

 اإلمامالكليني وله آتاب في والدة  اإلسالمالمراد بعلي بن محمد هو علي بن محمد الكليني الثقة وهو خال ثقة  -٢
بين شخصين  األمروآالهما ثقة وال ضرر أن يدور . األديب محمد بن علي بن بندار إرادةيضًا أويحتمل . Xالمهدي 
  .وأّما علي بن بالل فهو ثقة معلوم عند أهل الرجال. ثقتين
  .٣٢٨ص ١ج: الكافي -٣
  .٣٢٨ص ١ج: الكافي -٤
  .٣٢٨ص ١ج: الكافي -٥
  .٣٢٨ص ١ج: الكافي -٦
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: قال ٬،اهللا عبد بن حممد بن أمحد عن حممد٬، بن معلى عن األشعري٬، حممد بن احلسني  ٥
 يف اهللا على اجترأ من جزاء هذا :)١( اهللا لعنه الزبريي قتل حني X حممد أيب عن خرج(

 ح م( مساه ولد له وولد .فيه اهللا قدرة رأى فكيف عقب٬، يل وليس يقتلين أنه يزعم أوليائه٬،
  .)٢( )ومائتني ومخسني ست سنه يف )د م

 عبد بن علي بن حممد عن إبراهيم٬، بن علي ابين وحممد احلسني عن حممد٬، بن علي  ٦
 مساه فارس أهل من رجل عن العجلي٬، علي بن ضوء عن ٬،  قيس عبد من    العبدي الرمحن
 ما: فقال وسلمت عليه فدخلت فدعاين٬، X حممد أيب باب ولزمت سامراء أتيت(: قال

 يف فكنت: قال ٬،الباب فالزم: يل فقال: قال خدمتك٬، يف رغبة: قلت: قال ؟ أقدمك الذي
 إذا إذن غري من عليهم أدخل وكنت السوق من احلوائج هلم أشتري صرت مث اخلدم٬، مع الدار
 البيت يف حركة فسمعت الرجال دار يف وهو يوماً عليه فدخلت: قال ٬،رجال الدار يف كان

 شيء معها جارية علي� فخرجت أخرج٬، وال أدخل أن أجسر فلم .تربح ال مكانك: فناداين
 .معك عما اكشفي: هلا فقال إليه٬، فرجعت اجلارية ونادى فدخلت ادخل٬، ناداين مث مغطى٬،
 سرته إىل لبته من نابت شعر فإذا بطنه عن وكشف الوجه حسن أبيض غالم عن فكشفت
 أبو مضى حىت ذلك بعد رأيته فما فحملته أمرها مث .صاحبكم هذا: فقال بأسود٬، ليس أخضر
 .)٣( )X حممد
حدثنا حممد بن علي ماجيلويه٬، وحممد بن موسى بن املتوكل٬، وأمحد بن حممد ابن حيىي   ٧

حدثين إسحاق بن رياح : قال ٬،حدثنا حممد بن حيىي العطار: قالوا ٬،عنهمالعطار رضي اهللا 
ابعثوا إىل أيب : Xقال أبو حممد  Xملا ولد السيد (: قال ٬،البصري٬، عن أيب جعفر العمري

اشتر عشرة آالف رطل خبز٬، وعشرة آالف رطل حلم : فبعث إليه فصار إليه فقال له .عمرو
  .)٤( )وعق عنه بكذا وكذا شاة   على بين هاشم : أحسبه قال   وفرقه 

                                                            
فهدده وقتله اهللا على يد الخليفة أو غيره  Xالزبيري آان لقب بعض األشقياء من ولد الزبير آان في زمانه  -١

  .وصحف بعضهم وقرء بفتح الزاء وآسر الباء من الزبير بمعنى الداهية آناية عن المهتدى العباسي حيث قتله الموالي
  .٤٢٩ص: ، آمال الدين وتمام النعمة ٣٢٨ص ١ج: الكافي -٢
  .٣٢٨ص ١ج: الكافي -٣
  .٤٣١ص: وتمام النعمة آمال الدين -٤
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جعفر    حدثين عبد اهللا بن : قال ٬،حدثنا حممد بن موسى بن املتوكل رضي اهللا عنه  ٨
بعث إىل بعض من مساه يل  Xأبا حممد  إنّ( :حدثين حممد بن إبراهيم الكويف: قال ٬،احلمريي

  .)١( )حممد ابينهذه من عقيقة : بشاة مذبوحة٬، وقال

حدثنا عبد اهللا بن جعفر : قال ٬،حدثنا حممد بن موسى بن املتوكل رضي اهللا عنه  ٩
 Xولد أليب حممد (: قال ٬،حدثنا حممد بن أمحد العلوي٬، عن أيب غامن اخلادم: قال ٬،احلمريي

هذا صاحبكم من بعدي٬، وخليفيت : ٬، فعرضه على أصحابه يوم الثالث٬، وقالولد فسماه حممداً
 وظلماً لذي متتد إليه األعناق باالنتظار٬، فإذا امتألت األرض جوراًعليكم٬، وهو القائم ا

  .)٢( )وعدالً خرج فمألها قسطاً

حدثنا أبو العباس أمحد بن احلسني بن عبد اهللا بن مهران اآليب األزدي العروضي    ١٠
ورد  Xملا ولد اخللف الصاحل (: قال ٬،حدثنا أمحد بن احلسن بن إسحاق القمي: قال ٬،مبرو

إىل جدي أمحد بن إسحاق كتاب فإذا  )عليهما السالم(عن موالنا أيب حممد احلسن بن علي 
ولد لنا مولود فليكن  :الذي كان ترد به التوقيعات عليه٬، وفيهX فيه مكتوب خبط يده 

٬، فإنا مل نظهر عليه إال األقرب لقرابته والويل وعن مجيع الناس مكتوماً عندك مستوراً
  .)٣( )أحببنا إعالمك ليسرك اهللا به٬، مثل ما سرنا به٬، والسالم ٬،لواليته

 يف الغيبة الصغرى Xشهادة من رأى اإلمام حممد بن احلسن العسكري  :ثانياً
٬، وإىل القارئ ذكر  بعض Xلقد شهد الكثري بوالدة اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

  .من شاهده

  :Xشهادة السيدة الفاضلة حكيمة بنت اإلمام اجلواد   ١

  :روى الصدوق يف كمال الدين

 ٬،حدثنا حممد بن حيىي العطار: قال ٬،حدثنا حممد بن احلسن بن الوليد رضي اهللا عنه  ١
   حدثين موسى بن حممد بن القاسم بن : قال ٬،حدثنا أبو عبد اهللا احلسني بن رزق اهللا: قال

                                                            
  .٤٣٢ص: وتمام النعمة آمال الدين -١
  .٤٣٢ص: وتمام النعمة آمال الدين -٢
  .٤٣٣ص: وتمام النعمة آمال الدين -٣
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: قال ٬،محزة بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب 
   حدثتين حكيمة بنت حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن 

: فقال ٬،)عليهما السالم(أبو حممد احلسن بن علي  بعث إيلّ(: ٬، قالتعلي بن أيب طالب 
اهللا تبارك  فإ¾ا ليلة النصف من شعبان فإنّ ٬،الليلة عندنا] هذه[اجعلي إفطارك  ٬،يا عمة

ومن أمه ؟ قال : فقلت له: قالت .وتعاىل سيظهر يف هذه الليلة احلجة وهو حجته يف أرضه
فجئت٬، فلما : قالت .هو ما أقول لك: جعلين اهللا فداك ما ا أثر٬، فقال: ٬، قلت لهنرجس: يل

كيف أمسيت ؟ ] وسيدة أهلي[يا سيديت : ترتع خفي وقالت يلسلمت وجلست جاءت 
: ما هذا يا عمة ؟ قالت: فأنكرت قويل وقالت: بل أنت سيديت وسيدة أهلي٬، قالت: فقلت

: قالت ٬،يف الدنيا واآلخرة سيداً اهللا تعاىل سيهب لك يف ليلتك هذه غالماً إنّ ٬،يا بنية: فقلت هلا
صالة العشاء اآلخرة أفطرت وأخذت مضجعي فلما أن فرغت من  .فخجلت واستحيت

فرقدت٬، فلما أن كان يف جوف الليل قمت إىل الصالة ففرغت من صاليت وهي نائمة ليس ا 
  .حادث مث جلست معقبة٬، مث اضطجعت مث انتبهت فزعة وهي راقدة٬، مث قامت فصلت ونامت

ن وهي نائمة وخرجت أتفقد الفجر فإذا أنا بالفجر األول كذنب السرحا: قالت حكيمة
مر قد ال تعجلي يا عمة فهاك األ: من اÈلس فقال Xفدخلين الشكوك٬، فصاح يب أبو حممد 

  .قرب

فجلست وقرأت أمل السجدة ويس٬، فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت إليها : قالت
مجعي ا: نعم يا عمة٬، فقلت هلا: ؟ قالت أحتسني شيئاً: اسم اهللا عليك٬، مث قلت هلا: فقلت

فأخذتين فترة وأخذËا فترة فانتبهت حبس : نفسك وامجعي قلبك فهو ما قلت لك٬، قالت
فإذا أنا  يتلقى األرض مبساجده فضممته إيلّ ساجداً Xسيدي فكشفت الثوب عنه فإذا أنا به 

فجئت به إليه فوضع يديه  .ابين يا عمة هلمي إيلّ: Xفصاح يب أبو حممد  ٬،به نظيف متنظف
حتت أليتيه وظهره ووضع قدميه على صدره مث أدىل لسانه يف فيه وأمر يده على عينيه ومسعه 

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له٬، وأشهد أن  :فقال ٬،تكلم يا بين: ومفاصله٬، مث قال
إىل أن وقف على أبيه٬،  ٬، مث صلى على أمري املؤمنني وعلى األئمة رسول اهللا  حممداً
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فذهبت  .اذهيب به إىل أمه ليسلم عليها وائتين به ٬،يا عمة: Xمث قال أبو حممد  .مث أحجم
  .إذا كان يوم السابع فأتينا ٬،يا عمة: مث قال ٬،به فسلم عليها ورددته فوضعته يف اÈلس

 ألتفقدوكشفت الستر  Xفلما أصبحت جئت ألسلم على أيب حممد : قالت حكيمة
استودعناه الذي  ٬،يا عمة: جعلت فداك ما فعل سيدي ؟ فقال: فلم أره٬، فقلت X سيدي

  .X استودعته أم موسى موسى

 .ابين هلمي إيلّ: فلما كان يف اليوم السابع جئت فسلمت وجلست فقال: قالت حكيمة
وهو يف اخلرقة ففعل به كفعلته األوىل٬، مث أدىل لسانه يف فيه كأنه يغذيه  Xفجئت بسيدي 

وثىن بالصالة على حممد  ٬،أشهد أن ال إال إله اهللا :فقال٬، تكلم يا بين: ٬، مث قالأو عسالً لبناً
وعلى أمري املؤمنني وعلى األئمة الطاهرين صلوات اهللا عليهم أمجعني حىت وقف على أبيه 

Xع%لَى ال+ذ(ين% اس0ت!ض0ع(فُوا و%ن!رِيد! أَن نَّم!نَّ  # بِس0مِ اِهللا الرَّح0منِ الرَّح(يمِ﴿: ٬، مث تال هذه اآلية
و%ن!م%كzن% لَه!م0 ف(ي الْأَر0ضِ و%ن!رِي ف(ر0ع%و0نَ  # ف(ي الْأَر0ضِ و%ن%ج0ع%لَه!م0 أَئ(مَّةً و%ن%ج0ع%لَه!م! الْو%ارِث(ني%

  .)١(﴾و%ه%ام%انَ و%ج!ن!ود%ه!م%ا م(ن0ه!م مَّا كَان!وا ي%ح0ذَر!ونَ

  .)٢( )صدقت حكيمة: فسألت عقبة اخلادم عن هذه٬، فقال :قال موسى

حدثنا حممد : حدثنا أيب٬، قال: قال ٬،حدثنا احلسني بن أمحد بن إدريس رضي اهللا عنه  ٢
 ٬،عبد اهللا الطهوي   حدثنا حممد بن : قال ٬،حدثين حممد بن إبراهيم الكويف: قال ٬،بن إمساعيل

أسأهلا عن احلجة وما قد  Xبعد مضي أبو حممد  Xقصدت حكيمة بنت حممد (: قال
 إنّ ٬،يا حممد: فجلست٬، مث قالت .اجلس: فقالت يل ٬،اختلف فيه الناس من احلرية اليت هم فيها

اهللا تبارك وتعاىل ال خيلي األرض من حجة ناطقة أو صامتة٬، ومل جيعلها يف أخوين بعد احلسن 
 ٬،هلما أن يكون يف األرض عديلهما  وترتيهاًللحسن واحلسني تفضيالً )عليهما السالم(واحلسني 
كما  )عليهما السالم(اهللا تبارك وتعاىل خص ولد احلسني بالفضل على ولد احلسن  إال أنّ

وإن كان موسى حجة على هارون٬، والفضل لولده  Xخص ولد هارون على ولد موسى 
كيال يكون  ؛فيها احملقونإىل يوم القيامة٬، وال بد لألمة من حرية يرتاب فيها املبطلون وخيلص 

                                                            
  .٦ – ٥: القصص -١
  .٤٢٤ص: وتمام النعمة آمال الدين -٢
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يا : فقلت. Xاحلرية ال بد واقعة بعد مضي أيب حممد احلسن  للخلق على اهللا حجة٬، وإنّ
عقب فمن  Xإذا مل يكن للحسن : ولد ؟ فتبسمت مث قالت Xهل كان للحسن  ٬،مواليت

٬، )عليهما السالم(احلجة من بعده وقد أخربتك أنه ال إمامة ألخوين بعد احلسن واحلسني 
  .Xحدثيين بوالدة موالي وغيبته  ٬،يا سيديت: قلتف

فزارين ابن أخي فأقبل حيدق النظر إليها٬،  ٬،نرجس: كانت يل جارية يقال هلا ٬،نعم: قالت
 .ال يا عمة ولكين أتعجب منها: لعلك هويتها فأرسلها إليك ؟ فقال هلا ٬،يا سيدي: فقلت له
الذي ميأل اهللا  8سيخرج منها ولد كرمي على اهللا : X؟ فقال ] منها[وما أعجبك : فقلت

: فأرسلها إليك يا سيدي ؟ فقال: فقلت .وظلماً كما ملئت جوراً وقسطاً به األرض عدالً
فسلمت  Xفلبست ثيايب وأتيت مرتل أيب احلسن : قالت .Xاستأذين يف ذلك أيب 

يا : فقلت: قالت .ابعثي نرجس إىل ابين أيب حممد ٬،يا حكيمة: وقال Xوجلست فبدأين 
اهللا تبارك  إنّ ٬،يا مباركة: على هذا قصدتك على أن أستأذنك يف ذلك٬، فقال يل ٬،سيدي

فلم ألبث أن : قالت حكيمة .جر وجيعل لك يف اخلري نصيباًوتعاىل أحب أن يشركك األ
ومجعت بينه وبينها يف مرتيل فأقام عندي  Xرجعت إىل مرتيل وزينتها ووهبتها أليب حممد 

  .ووجهت ا معه )عليهما السالم(٬، مث مضى إىل والده أياماً

مكان والده وكنت أزوره  Xوجلس أبو حممد  Xفمضى أبو احلسن : قالت حكيمة
ناوليين خفك٬،  ٬،يا مواليت: ختلع خفي٬، فقالت فجاءتين نرجس يوماً ٬،كما كنت أزور والده

وال لتخدميين بل أنا أخدمك بل أنت سيديت ومواليت واهللا ال أدفع إليك خفي لتخلعيه : فقلت
فجلست عنده إىل  .جزاك اهللا يا عمة خرياً: ذلك فقال Xعلى بصري٬، فسمع أبو حممد 

 ٬،ال يا عمتا: Xفقال  .ناوليين ثيايب النصرف: وقت غروب الشمس فصحت باجلارية وقلت
به األرض  8الذي حيىي اهللا  8بييت الليلة عندنا فإنه سيولد الليلة املولود الكرمي على اهللا 

من نرجس : من أثر احلبل ؟ فقال ممن يا سيدي ولست أرى بنرجس شيئاً: فقلت .بعد مو°ا
 Xلبطن فلم أر ا أثر حبل٬، فعدت إليه  فوثبت إليها فقلبتها ظهراً: قالت .ال من غريها

ن مثلها مثل إذا كان وقت الفجر يظهر لك ¢ا احلبل أل: فتبسم مث قال يل ٬،فأخربته مبا فعلت
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ن فرعون كان يشق أل ؛مل يظهر ¢ا احلبل ومل يعلم ¢ا أحد إىل وقت والد°ا Xأم موسى 
  .٬X، وهذا نظري موسى Xبطون احلباىل يف طلب موسى 

ما أرى  ٬،يا مواليت: فعدت إليها فأخربËا مبا قال وسألتها عن حاهلا فقالت: قالت حكيمة
فلم أزل أرقبها إىل وقت طلوع الفجر وهي نائمة بني يدي ال : من هذا٬، قالت حكيمة يب شيئاً

حىت إذا كان آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة فضممتها إىل  ٬،إىل جنب تقلب جنباً
إنا أنزلناه يف ليلة ﴿ عليها اقرئي: وقال Xأبو حممد ] إيل[صدري ومسيت عليها فصاح 

مر الذي أخربك به األ] يب[ظهر : ما حالك ؟ قالت: فأقبلت أقرأ عليها وقلت هلا ٬،﴾القدر
قالت  ! فأقبلت أقرأ كما أمرين٬، فأجابين اجلنني من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ وسلم علي� ٬،موالي
اهللا  إنّ 8،٬ال تعجيب من أمر اهللا : Xففزعت ملا مسعت٬، فصاح يب أبو حممد : حكيمة

فلم يستتم الكالم حىت  .٬ً، وجيعلنا حجة يف أرضه كباراتبارك وتعاىل ينطقنا باحلكمة صغاراً
وأنا  Xفعدوت حنو أيب حممد  ٬،غيبت عين نرجس فلم أرها كأنه ضرب بيين وبينها حجاب

فرجعت فلم ألبث أن : قالت. ارجعي يا عمة فإنك ستجديها يف مكا¾ا: صارخة٬، فقال يل
وإذا أنا  ٬،لذي كان بيين وبينها وإذا أنا ا وعليها من أثر النور ما غشى بصريكشف الغطاء ا

أشهد أن ال إله إال : سبابتيه٬، وهو يقول على ركبتيه٬، رافعاً لوجهه٬، جاثياً ساجداً Xبالصيب 
 مث عد إماماً .وأن أيب أمري املؤمنني ٬،رسول اهللا جدي حممداً وأنّ ٬،]وحده ال شريك له[اهللا 
يل ما وعدتين وأمتم يل أمري وثبت وطأيت٬،  أجنزاللهم : مث قال. إىل أن بلغ إىل نفسه إماماً

 .تناوليه وهاتيه ٬،يا عمة: فقال Xفصاح يب أبو حممد . وقسطاً مأل األرض يب عدالًأو
فتناولته وأتيت به حنوه٬، فلما مثلت بني يدي أبيه وهو على يدي سلم على أبيه فتناوله احلسن 

X  ه امضي به إىل أم�: وناوله لسانه فشرب منه٬، مث قال] والطري ترفرف على رأسه[مين
والطري ترفرف  Xه فأرضعته٬، فرددته إىل أيب حممد فتناولته أم�: قالت .ّلترضعه ورديه إيل

فتناوله  .ًأمحله واحفظه ورده إلينا يف كل أربعني يوما: فصاح بطري منها فقال له ٬،على رأسه
أستودعك اهللا : يقول Xبه يف جو السماء وأتبعه سائر الطري٬، فسمعت أبا حممد الطري وطار 

م عليه إال الرضاع حمر� فإنّ ٬،اسكيت: فبكت نرجس فقال هلا .الذي أودعته أم موسى موسى
فَر%د%د0ن%اه! إِلَى أُمِّه( كَي0 ﴿ :8وسيعاد إليك كما رد موسى إىل أمه وذلك قول اهللا  ٬،من ثديك



 ٦٩............................. .......................وقفات مع ابن تيمية احلرا�ي 

 
 

هذا روح القدس : وما هذا الطري ؟ قال: فقلت: قالت حكيمة. )١(﴾ع%ي0ن!ه%ا و%لَا ت%ح0ز%نَت%قَرَّ 
  .يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم املوكل باألئمة 

فدعاين٬،  Xرد الغالم ووجه إيل ابن أخي  فلما كان بعد أربعني يوماً: قالت حكيمة
يا سيدي هذا ابن سنتني ؟ فتبسم : فدخلت عليه فإذا أنا بالصيب متحرك ميشي بني يديه٬، فقلت

Xغريهم٬،  ينشؤأوالد األنبياء واألوصياء إذا كانوا أئمة ينشؤون خبالف ما  إنّ: ٬، مث قال
 الصيب منا ليتكلم يف الصيب منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة٬، وإنّ وإنّ

 عند الرضاع تطيعه املالئكة وترتل عليه صباحاً] و[٬، 8بطن أمه ويقرأ القرآن ويعبد ربه 
  .ومساء

قبل مضي  إىل أن رأيته رجالً فلم أزل أرى ذلك الصيب يف كل أربعني يوماً: قالت حكيمة
من هذا الذي تأمرين أن أجلس  :Xبأيام قالئل فلم أعرفه٬، فقلت البن أخي  Xأيب حممد 

وهذا خليفيت من بعدي وعن قليل تفقدوين فامسعي له  ٬،هذا ابن نرجس: بني يديه ؟ فقال يل
بعد ذلك بأيام قالئل٬، وافترق الناس كما ترى  Xفمضى أبو حممد : قالت حكيمة. وأطيعي

وإنه لينبئين عما تسألون عنه فأخربكم٬، وواهللا إين ألريد أن أسأله  ومساًء وواهللا إين ألراه صباحاً
. منه جوابه من ساعته من غري مسأليت مر فيخرج إيلّاأل فيبدأين به وإنه لريد علي� يءعن الش

  .وأمرين أن أخربك باحلق وقد أخربين البارحة مبجيئك إيلّ

٬، 8ء مل يطلع عليها أحد إال اهللا فواهللا لقد أخربتين حكيمة بأشيا: قال حممد بن عبد اهللا
 قد أطلعه على ما مل يطلع عليه أحداً 8اهللا  نّأل ؛8فعلمت أن ذلك صدق وعدل من اهللا 

  .)٢() من خلقه

 حدثين: قال ٬،اهللا عبد أبو اهللا رزق بن احلسني عن حيىي٬، بن حممد: وروى الكليين  ٣
 بن حممد ابنة حكيمة حدثتين(: قال ٬،جعفر بن موسى بن محزة بن القاسم بن حممد  بن موسى
ا   أبيه عمة وهي   علي   .)٣( )ذلك وبعد مولده ليلة رأته ́أ

                                                            
  .١٣: القصص -١
  .٤٢٦ص : وتمام النعمة آمال الدين -٢
  .٣٣٠ص ١ج: الكافي -٣
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من  بعد أربعني يوماً Xدخلت على أيب حممد (: قالت ٬،روي عن حكيمة: اخلرائج  ٤
فتبسم أبو  ٬،والدة نرجس فإذا موالنا صاحب الزمان ميشي يف الدار فلم أر لغة أفصح من لغته

مث كنت بعد : قال .إنا معاشر األئمة ننشأ يف يوم كما ينشأ غرينا يف سنة: فقال Xحممد 
 .)١( )استودعناه الذي استودعته أم موسى ولدها: ذلك أسأل أبا حممد عنه فقال

  :لفت نظر

ا  وجودال  Xرمبا يقال بأنّ حكيمة بنت اإلمام اجلواد  هلا يف التاريخ٬، ولو سلمنا ́أ
  .موجودة فهي غري موثقة فال يعتمد قوهلا وال تقبل شهادËا

  :٬، أقولواجلواب على ذلك

نّ السيدة حكيمة قد جاء عنها الكثري من الروايات يف كتب الشيعة قبل أن يولد إ :أوالً
الكثري من وروت  ٬،وكان هلا الكثري من املواقف ٬،Xاإلمام حممد بن احلسن العسكري 

من تلك و. الروايات اليت ذكرËا املوسوعات الروائية اليت يطيل بنا املقام عند نقلها بأكملها
  :الروايات

 القرشي احلسن أيب بنت حكيمة عن اهلمداين٬، نصر أيب عن صفوان٬،: املعجزات عيون   
 أو املأمون بنت الفضل أم أتيت X جعفر أبو قبض ملا(: قالت ٬،الصاحلات من وكانت
  .)٢( )اخل... احلزن٬،  شديدة فوجدËا فعزيتها املأمون بنت عيسى أم: قالت

 بن وإمساعيل اهلمداين نصر أبو حدثين(: قال ٬،حيىي بن صفوان: شهرآشوب ابن مناقب   
 بن موسى بنت حكيمة عن القرشي٬، احلسن أيب بنت حكيمة عن ٬،األسباطي وخريان مهران
  .)٣() احلديث وساق ٬،X التقي موسى بن علي بن حممد بنت حكيمة عن اهللا٬، عبد

  

  

                                                            
  .٢٩٣ص  ٥١ج: بحار األنوار -١
  .٩٨ص  ٥٠ج: بحار األنوار -٢
  .٩٨ص  ٥٠ج: بحار األنوار -٣
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  .Xقد عد�ها الكثري من أوالد اإلمام اجلواد  :ثانياً

 الولد من) Xأي اإلمام حممد بن علي اجلواد ( وخلف(: الورى قال الطربسي يف إعالم
 فاطمة٬، خلف إنه: ويقال كلثوم٬، وأم وخدجية٬، حكيمة٬، البنات ومن وموسى٬، اإلمام٬، ابنه علياً
  .)١() غريهم خيلف ومل ابنتيه مامةأو

 ٬،X العسكري علي: X اجلواد أوالد(: القمي حسن بن حممد بن وقال حسن
  .)٢( )ولد أم وأمهم كلثوم٬، وأم وحكيمة٬، وخدجية٬،. بقم الرضوية السادة جد وموسى٬،

 أبو]:  موسى بن علي بن حممد جعفر أيب أي[ ولده ذكر(: الطربي جعفر وقال أبو
 وأم وحكيمة خدجية: البنات ومن. وموسى ٬،X اإلمام العسكري حممد بن علي احلسن
  .)٣( )كلثوم

 علي احلسن أبو: ثالثة األبناء من فله ٬،X التقي جعفر أبو وأم�ا(: الرازي وقال الفخر
 فاطمة٬،: مخسه البنات من وله. بقم وولده وولده وحيىي٬، وموسى٬، اإلمام٬، X النقي

  .)٤( )ليحىي وال للبنات عقب ال. وخدجية وحكيمة٬، وبريهة٬، الرواية٬، صاحب وجت٬،

 علي] X الثاين جعفر أيب أي[ وأوالده: اهللا رمحه بابويه ابن قال(: شهرآشوب وقال ابن
 أبو[ خلف: احلارثي اهللا عبد أبو وقال. كلثوم وأم وخدجية٬، وحكيمة٬، وموسى٬، ٬،X اإلمام
  .)٥() فقط وأمامة فاطمة٬،] X الثاين جعفر

 علي: رجلني يف] X الثاين جعفر أيب أي[ ولده من والعقب(: احلنفي القندوزي وقال
 احلسن أوالده وسائر. قارما وما وقم بالري موسى٬، فأوالد املربقع٬، وموسى ٬،X اهلادي

  .)٦( )عنهم اهللا رضي وفاطمة وأمامة وحكيمة

                                                            
  .١٣ص  ٥٠ج: بحار األنوار -١
  .٤٣ص ١ج: X، نقًال عن موسوعة اإلمام الجواد ٢٠١ص: تاريخ قم  -٢
  .٤٣ص ١ج: X، نقًال عن موسوعة اإلمام الجواد ٣٩٧ص: دالئل اإلمامة -٣
  .٧٨ص: الشجرة المبارآة -٤
  .٤٤ص ١ج :Xموسوعة اإلمام الجواد  -٥
  .٤٥ص  ١ج: X، نقًال عن موسوعة اإلمام الجواد ١٦٩ص ٣ج: ينابيع المودة -٦
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 Xوبعد هذا لو جئنا لكتب التراجم فنجدهم يثبتون أنّ حكيمة من أوالد اإلمام اجلواد 
  .أيضاً ومل يتعر�ضوا هلا بقدح

 موسى روى )السالم عليهما( علي بن حممد ابنة حكيمة: (قال األردبيلي يف جامع الرواة
 علي بن حممد ابنة حكيمة حدثتين :قال ٬،جعفر بن موسى بن محزة بن القاسم بن حممد بن
 موسى بنت حكيمة. X رآه من تسمية يف باب يف) يف( يف أبيه عمة وهي )السالم عليهما(

  .)١()فيسئلو´م يأتيهم اجلن إنّ باب يف X الرضا رأيت :قالت ٬،عنها حجرش بن حممد روى

 على X الثاين جعفر أيب اإلمام بنت حكيمة: (وقال السيد حبر العلوم يف الفوائد الرجالية
 القائم والدة حضرت اليت وهي ٬،X جعفر بن موسى احلسن أيب بنت حكيمة أبيها عمة اسم
. X اجلواد علي بن حممد جعفر أيب والدة عمتها حكيمة حضرت كما X احلجة

 يف السروي قال. العوام تصحيف فمن) بالالم حليمة( أم�ا. املوضعني يف بالكاف وحكيمة
) اخلريزان( والدة حضرت ملا: قالت X جعفر بن موسى احلسن أيب بنت حكيمة): املناقب(
 وإياها وادخلي والد°ا احضري حكيمة٬، يا: يل فقال X الرضا دعاين X جعفر أيب أم

 وبني املصباح٬، طفئ الطلق أخذها فلما علينا٬، الباب وأغلق مصباحاً لنا ووضع .بيتاً والقابلة
 الطست٬، يف X جعفر أبو بدر إذ كذلك حنن فبينما املصباح بطفء فاغتممت طست يديها
 يف فوضعته فأخذته فأبصرناه البيت أضاء حىت نوره يسطع الثوب كهيئة رقيق شيء عليه وإذا

 فأخذه٬، أمره من فرغنا وقد الباب ففتح X الرضا فجاء الغشاء ذلك عنه ونزعت حجري
 رفع الثالث اليوم يف كان فلما: قالت .مهده الزمي حكيمة٬، يا: يل وقال املهد٬، يف فوضعه
 رسول حممداً أن وأشهد اهللا إال إله ال أن أشهد: قال مث ويساره ميينه نظر مث السماء إىل بصره

: فقال الصيب٬، هذا من عجباً مسعت له فقلت ٬،X احلسن أبا فأتيت فزعة٬، ذعرة فقمت .اهللا
  .أكثر عجائبه من ترون ما حكيمة٬، يا: فقال اخلرب٬، فأخربته ؟ ذاك وما

 قبة يعين   الشريفة القبة يف إنّ: البحار مزار يف )اهللا رمحه( اÈلسي العالمة وقال 
 بنت حكيمة: الرضية التقية الفاضلة العاملة الكرمية النجيبة إىل منسوباً قرباً   X العسكريني

ا ٬،وجاللتها فضلها ظهور مع لزيارËا مل يتعرضوا ملَ أدرى وما. X اجلواد جعفر أيب  و́إ

                                                            
  .٤٥٧ص ٢ج: جامع الرواة -١
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 وكانت عندها٬، X القائم أم وكانت أسرارهم٬، ومودعة  باألئمة خمصوصة كانت
 وكانت ٬،X العسكري حممد أيب حياة يف حني بعد حيناً تراه وكانت والدته٬، عند حاضرة

 فضلها يناسب مما اللسان على اهللا أجرى مبا زيارËا فينبغي: وفاته بعد واألبواب السفراء من
  .مقامه شرف كالمه انتهى .املوفق واهللا وشأ´ا

 عجيب٬،   املفضال اخلال إليه أشار كما )عنها اهللا رضي( لزيارËا التعرض عدم: قلت
 والنسب والسري التواريخ كتب يف غريه اإلرشاد يف كاملفيد    األكثر تعرض عدم منه وأعجب

  .غريها يف X بناته بعضهم حصر بل X اجلواد أوالد يف    هلا

 بعده من اإلمام ابنه   علياً الولد من X اجلواد جعفر أبو وخلف: )اهللا رمحه( املفيد قال
  .مسيناه من غري ذكراً خيلف ومل مامةأو وفاطمة٬، وموسى٬،   

: البنات ومن وموسى٬،   اإلمام    علياً الولد من وخلف): الورى إعالم( يف الطربسي قال
  .غريهم خيلف ومل ابنتيه٬، وأمامة فاطمة خلف: ويقال. كلثوم وأم وخدجية حكيمة

 وأم وخدجية٬، وحكيمة٬، ٬،وموسى اإلمام٬، يعل: وأوالده :)املناقب( يف السروي وقال
  .)١( )فقط وأمامة فاطمة خلف: احلارثي اهللا عبد أبو وقال: قال. كلثوم

 علي بن حممد ابنة حكيمة  ١٥٦٦٢: (وقال السيد اخلوئي يف معجم رجال احلديث
 بن محزة بن القاسم بن حممد بن موسى عن بسنده٬، يعقوب بن حممد روى: )السالم عليهما(

 عمة وهي ٬،)السالم عليهما( علي بن حممد ابنة حكيمة حدثتين(: قال ٬،X جعفر بن موسى
ا: عليه اهللا سالم) الزمان صاحب( أبيه  باب ١،٬ اجلزء: الكايف. ذلك وبعد مولده ليلة رأته ́أ

 احلجة والدة قصة )سره قدس( الصدوق الشيخ وذكر. ٣ احلديث X٧٧،٬  رآه من تسمية
 اجلزء: الدين كمال. X اإلمام والدة نرجس أمر تولت اليت هي حكيمة وأنّ عليه٬، اهللا سالم
  .)٢( )احلديث ٬،X القائم ميالد يف روي فيما ٤٢،٬ الباب ٢،٬

 إنّ: البحار مزار يف قال: قال ٬،X الثاين جعفر أيب بنت حكيمة: (وقال الشيخ التستري
 خمصوصة كو´ا مع لزيارËا يتعر�ضوا مل ملَ أدري وما إليها٬، منسوباً قرباً X العسكري قبة يف

                                                            
  .٣١٥ص ٢ج: الفوائد الرجالية -١
  .٢١٤ص ٢٤ج: معجم رجال الحديث -٢
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 بعد حيناً تراه وكانت والدËا٬، عند حاضرة وكانت عندها٬، X القائم أم وكانت  م
  .X العسكري حياة يف حني

 اجلواد أوالد يف هلا    وغريه كاملفيد    األكثر تعرض عدم منه وأعجب: الوحيد وقال
X اجلواد خلف: املفيد قال X علياً الولد من X وأمامة وفاطمة وموسى.(  

  .كلثوم وأم وخدجية حكيمة البنات ومن وموسى٬، علياً: الولد من وخلف: الطربسي وقال

  .فقط وأمامة فاطمة خلف: واحلائري الغضائري اهللا عبد أبو وقال

ا مع X اجلواد أوالد يف حكيمة ذكر لعدم كاملفيد الطربسي كالم املصنف نقل: أقول  ́أ
 واحلائري الغضائري اهللا عبد أبو وقال: قوله أنّ كما. عليه حرف ولعله نقل٬، ما يف مذكورة
: احلارثي اهللا عبد أبو وقال: فيه األصل أنّ والظاهر حمر�ف٬، أيضاً .فقط وأمامة فاطمة خلف
: X بناته إنّ:  بنفسه قال فيكون الطربسي٬، كالم يكون بأن .فقط وأمامة فاطمة خلف
  .فقط وأمامة فاطمة: بناته قال أنه املفيد عن ونقل كلثوم٬، وأم وخدجية حكيمة

 وغيبة الصدوق وإكمال املسعودي إثبات وروى واملناقب الطربسي فذكرها: كان وكيف
 بن حممد بن موسى عن X رآه من تسمية :الكايف وروى. X احلجة مولد عنها الشيخ
ا أبيه عمة التقي ابنة حكيمة عن X الكاظم بن محزة بن القاسم  مولده ليلة رأته ́أ
  .)١()وبعده

وأم�ا القول بعدم وثاقتها فقد تقدم أن�ها من الصاحلات كما يف رواية عيون املعجزات 
املتقدمة٬، هذا مضافاً إىل أنّ علماء الرجال مل ينصوا على عدم وثاقتها كما تقد�م٬، بل يظهر 

  .منهم توثيقها

Èإىل النجيبة الكرمية العاملة  منسوباً يف القبة الشريفة قرباّ مث اعلم أنّ: (لسيويقول الشيخ ا
وال أدري مل مل يتعرضوا  )عليهما السالم(الفاضلة التقية الرضية حكيمة بنت أيب جعفر اجلواد 

ا كانت خمصوصة باألئمة  ومودعة أسرارهم٬، لزيارËا مع ظهور فضلها وجاللتها٬، و́أ
بعد حني يف  ٬، وكانت تراه حيناXًوكانت أم القائم عندها وكانت حاضرة عند والدته 

                                                            
  .٢٣٨ص ١٢ج: قاموس الرجال -١
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وكانت من السفراء واألبواب بعد وفاته٬، فينبغي زيارËا مبا Xحياة أيب حممد العسكري 
 .)١( )واهللا املوفق أجرى اهللا على اللسان مما يناسب فضلها وشأ´ا

فأيضاً ال خيدش يف النتيجة اليت نريد    من يقول بكو´ا غري موثقة جدالً مع    ولو ترتلنا 
إذ تقدم أنّ األخبار اليت جاءت يف    Xوهي إثبات والدة اإلمام املهدي    الوصول إليها 

والدته متواترة واخلرب املتواتر ال تعتمد حجيته على وثاقة رواته بل وال عدالتهم وفسقهم كما 
فحجية التواتر إمنا هي بتواتر نص اإلخبارات أو . من أهل هذا الفنوغريه  األلباينتقدم عن 

  .ي واملعنويظمضمو´ا٬،كما يف التواتر اللف

تذرعاً بعدم وجود السيدة الصاحلة  Xوعليه فالقول بعدم ثبوت والدة اإلمام املهدي 
  .حكيمة أو عدم وثاقتها خمالف للقواعد اليت يعتمدو´ا يف قبول اخلرب املتواتر

  .)٢(﴾و%ج%ح%د!وا بِه%ا و%اس0ت%ي0قَن%ت0ه%ا أَنفُس!ه!م0 ظُلْماً و%ع!لُو�اً فَانظُر0 كَي0ف% كَانَ ع%اق(ب%ةُ الْم!فِْسد(ين%﴿

  :شهادة من رآه غري السيدة حكيمة  ٢

روى الشيخ الصدوق وغريه عدداً من الناس الذين شهدوا برؤية اإلمام حممد بن احلسن 
  :الروايات٬، وإليك بعض تلك Xاملهدي 

: قال ٬،حدثنا حممد بن علي ماجيلويه٬، وأمحد بن حممد بن حيىي العطار رضي اهللا عنهما  ١
حدثنا احلسني بن علي النيسابوري٬، عن إبراهيم بن حممد بن : حدثنا حممد بن حيىي العطار٬، قال

: قالتا ٬،حدثتين نسيم ومارية: قال ٬،٬، عن السياري)عليهما السالم(عبد اهللا بن موسى بن جعفر 
سبابتيه إىل السماء٬، مث  على ركبتيه٬، رافعاً ه جاثياًمن بطن أم� Xإنه ملا سقط صاحب الزمان (

حجة اهللا  احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآله٬، زعمت الظلمة أنّ: عطس فقال
  .داحضة لو أذن لنا يف الكالم لزال الشك

قال يل : قالت ٬،Xوحدثتين نسيم خادم أيب حممد : قال إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا
 .يرمحك اهللا: وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة٬، فعطست عنده فقال يل Xصاحب الزمان 

                                                            
  .٧٩ص ٩٩ج: بحار األنوار -١
  .١٤ :النمل -٢
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 ٬،]يا موالي[بلي : فقلت؟  أال أبشرك يف العطاس: Xففرحت بذلك فقال يل  :قالت نسيم
  .)١( )ثالثة أيامهو أمان من املوت : فقال

: قال ٬،حدثنا حممد بن حيىي العطار: قال ٬،حدثنا حممد بن علي ماجيلويه رضي اهللا عنه  ٢
فلما أغار جعفر الكذاب  Xعن جارية له كان أهداها أليب حممد  ٬،حدثين أبو علي اخليزراين

ا حضرت والدة السيد (: قال أبو علي. على الدار جاءته فارة من جعفر٬، فتزوج ا فحدثتين ́أ
Xّأبا حممد  اسم أم السيد صقيل٬، وأنّ ٬، وأنX  حدثها مبا جيري على عياله٬، فسألته أن

وعلى قربها لوح  Xهلا أن جيعل منيتها قبله٬، فماتت يف حياة أيب حممد  8يدعو اهللا 
  .مكتوب عليه هذا قرب أم حممد

قد  ساطعاً رأت هلا نوراً Xا ولد السيد ومسعت هذه اجلارية تذكر أنه مل: قال أبو علي
بيضاء Ëبط من السماء ومتسح أجنحتها على رأسه  ظهر منه وبلغ أفق السماء٬، ورأيت طيوراً

تلك مالئكة : بذلك فضحك٬، مث قال Xووجهه وسائر جسده٬، مث تطري٬، فأخربنا أبا حممد 
  .)٢( )نزلت للتربك ¢ذا املولود وهي أنصاره إذا خرج

حدثنا عبد اهللا بن جعفر : قال ٬،حدثنا حممد بن موسى بن املتوكل رضي اهللا عنه  ٣
 Xولد أليب حممد (: قال ٬،حدثنا حممد بن أمحد العلوي٬، عن أيب غامن اخلادم: قال ٬،احلمريي

هذا صاحبكم من بعدي٬، وخليفيت : ٬، فعرضه على أصحابه يوم الثالث٬، وقالولد فسماه حممداً
 وظلماً لذي متتد إليه األعناق باالنتظار٬، فإذا امتألت األرض جوراًعليكم٬، وهو القائم ا

  .)٣( )وعدالً خرج فمألها قسطاً

حدثين حممد ابن احلسن : قال ٬،علي بن احلسن بن الفرج املؤذن رضي اهللا عنه  ٤
 Xرأيت صاحب الزمان (: يقول  من أصحابنا  رجالً   مسعت أبا هارون : قال ٬،الكرخي

 .)٤( )اجلمعة سنة ست ومخسني ومائتنيوكان مولده يوم 

                                                            
  .٤٣٠ص: وتمام النعمة آمال الدين -١
  .٤٣١ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
  .٤٣١ص: آمال الدين وتمام النعمة -٣
  .٤٣١ص: آمال الدين وتمام النعمة -٤
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حدثنا : قال ٬،حدثنا حممد بن حيىي العطار: قال ٬،حممد بن علي ماجيلويه رضي اهللا عنه  ٥
: قال ٬،حدثنا احلسن بن املنذر٬، عن محزة بن أيب الفتح: قال ٬،احلسني بن علي النيسابوري

وأمر بكتمانه٬،  Xولد البارحة يف الدار مولود أليب حممد  ٬،البشارة: فقال يل جاءين يوماً(
  .)١( )ي جبعفرمسي مبحمد وكن� :وما امسه ؟ قال: قلت

علي بن    حدثنا احلسن بن : قال ٬،حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق رضي اهللا عنه  ٦
حدثين أيب٬، عن أبيه٬، عن : قال ٬،حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن خليالن: قال ٬،زكريا مبدينة السالم

ه رحيانة٬، ويقال يوم اجلمعة٬، وأم� Xولد اخللف املهدي (: قال ٬،جده٬، عن غياث بن أسيد
وكان مولده  .لسبب احلمل صقيل: إال أنه قيل ٬،سوسن: ويقال ٬،صقيل: نرجس٬، ويقال: هلا
X  سعيد٬، فلما لثمان ليال خلون من شعبان سنة ست ومخسني ومائتني٬، ووكيله عثمان بن

مات عثمان أوصى إىل ابنه أيب جعفر حممد بن عثمان٬، وأوصى أبو جعفر إىل أيب القاسم 
احلسني بن روح٬، وأوصى أبو القاسم إىل أيب احلسن علي بن حممد السمري رضي اهللا عنهم٬، 

٬، فالغيبة التامة هي هللا أمر هو بالغه: فقال يفلما حضرت السمري الوفاة سئل أن يوص: قال
  .)٢( )وقعت بعد مضي السمري رضي اهللا عنه اليت

حدثنا احلسن بن : قال ٬،حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين رضي اهللا عنه  ٧
حدثين أيب٬، عن : قال ٬،حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن خليالن: قال ٬،علي بن زكريا مبدينة السالم

شهدت حممد بن عثمان العمري قدس اهللا روحه (: قال ٬،أبيه٬، عن جده٬، عن غياث بن أسيد
سطع نور من فوق رأسه إىل أعنان السماء٬، مث سقط لوجهه  Xملا ولد اخللف املهدي : يقول

شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا : ساجدا لربه تعاىل ذكره مث رفع رأسه وهو يقول
وكان : قال .اإلسالمإن الدين عند اهللا بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم  العلم قائماً

  .)٣( )مولده يوم اجلمعة

  

  

                                                            
  .٤٣٢ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
  .٤٣٢ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
  .٤٣٣ص: آمال الدين وتمام النعمة -٣
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  استنابته يف فترة الغيبة الصغرى للنواب األربعة :ثالثاً

لقد جاء يف الروايات الصحيحة إنّ االمام الثاين عشر من أهل البيت له غيبتان٬، والروايات 
كتاب الغيبة٬، وإالّ فالروايات يف ذلك يف ذلك كثرية وسأذكر روايتني روامها الشيخ النعماين يف 

  .كثرية ومشهورة بل متواترة يقطع اإلنسان بصدورها

حدثنا علي بن احلسن التيملي٬، عن عمر بن : أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة٬، قال  ١
مسعت أبا عبد اهللا جعفر : عثمان٬، عن احلسن بن حمبوب٬، عن إسحاق بن عمار الصرييف٬، قال

إحدامها طويلة٬، واألخرى قصرية٬، فاألوىل يعلم مبكانه : للقائم غيبتان(: يقول Xبن حممد 
  .)١( )فيها خاصة من شيعته٬، واألخرى ال يعلم مبكانه فيها إال خاصة مواليه يف دينه

حدثنا عبد الرمحن بن أيب : حدثنا علي بن احلسن٬، قال: أمحد بن حممد بن سعيد٬، قال  ٢
مسعت أبا : جنران٬، عن علي بن مهزيار٬، عن محاد بن عيسى٬، عن إبراهيم بن عمر اليماين٬، قال

ال يقوم القائم وألحد يف (: ومسعته يقول .)لصاحب هذا األمر غيبتني إنّ(: يقول Xجعفر 
 .)٣(٬، )٢( )عنقه بيعة

خبمس  قبل الغيبة تقريباً Xوحياة اإلمام املهدي : (Xقال السيد أمحد احلسن اليماين 
شعبان سنة  ١٥ولد يوم  Xفهو ٬، Xسنوات قضاها مع والده اإلمام احلسن العسكري 

وهو يوم تسعة ربيع ٬، وبدأت غيبته مع أول يوم من إمامته٬، على بعض الروايات هـ ٢٥٥
  .هـ ٢٦٠األول 

                                                            
  .١٧٥ص: إبراهيم النعمانيلمحمد بن  -آتاب الغيبة  -١
  .١٧٥ص: لمحمد بن إبراهيم النعماني - آتاب الغيبة -٢
هذه األحاديث التي يذآر فيها أّن للقائم : (قال X اإلمامقال الشيخ النعماني بعد أن ذآر األحاديث التي تذآر غيبتي  -٣
X  وأظهر برهان صدقهم فيها، فأّما  )السالمعليهم (غيبتين أحاديث قد صحت عندنا بحمد اهللا، وأوضح اهللا قول األئمة

منصوبين ظاهرين موجودي  وبين الخلق قيامًا Xالغيبة األولى فهي الغيبة التي آانت السفراء فيها بين اإلمام 
األشخاص واألعيان، يخرج على أيديهم غوامض العلم، وعويص الحكم، واألجوبة عن آل ما آان يسأل عنه من 

والغيبة الثانية هي التي ارتفع فيها . الغيبة القصيرة التي انقضت أيامها وتصرمت مدتها المعضالت والمشكالت، وهي
أشخاص السفراء والوسائط لألمر الذي يريده اهللا تعالى، والتدبير الذي يمضيه في الخلق، ولوقوع التمحيص واالمتحان 

ما آان اهللا ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى (: 8والبلبلة والغربلة والتصفية على من يدعي هذا األمر، آما قال اهللا 
، وهذا زمان ذلك قد حضر، جعلنا اهللا فيه من الثابتين على )يميز الخبيث من الطيب وما آان اهللا ليطلعكم على الغيب
رج ، ونحن في األخيرة نسأل اهللا أن يقرب ف"له غيبتان: "الحق، وممن ال يخرج في غربال الفتنة، فهذا معنى قولنا

أوليائه منها، ويجعلنا في حيز خيرته، وجملة التابعين لصفوته، ومن خيار من ارتضاه وانتجبه لنصرة وليه وخليفته، 
  .١٧٨ص : غيبة النعماني) فإنه ولي اإلحسان، جواد منان
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أو  أربعونرمبا . ص من الشيعةومل يره إال اخللّ السنوات اخلمس مل يعرف والدتهويف هذه 
أئمة  حمجوب عن الناس منذ والدته للحفاظ على حياته٬، وهذا ألنّ Xفهو أكثر٬، قل أو أ

كان  كما٬، كانوا يترقبون والدته للقضاء عليه وقتله )لعنهم اهللا(اجلور والضالل من العباسيني 
وكما أراد احلاكم الروماين قتل عيسى ٬، لقتله Xيترقب والدة موسى  )لعنه اهللا(فرعون 
X ن أويأىب اهللا إال ٬، ن يطفئوا نور اهللا بأفواههم العفنةأوكانوا يريدون  ٬،عندما علم بوالدته

وأئمة الضالل والطواغيت الذين حيكمون األمة  كره األمويون والعباسيون ولو يتم نوره
  .اإلسالمية

يف كتب  ه قد جاء يف أحاديث كثرية عن النيب ن�أ Xذا اإلمام ومن عظيم شأن ه
  .)١() له ويكون وزيراً يصلي خلفه Xعيسى  إن٬ّ، السنة والشيعة

وعلى الرغم من  ثين عشرية٬،وكان يف فترة غيبته الصغرى له نواب أربعة بإمجاع الشيعة اإل
إننا مع  ومسوا مقامهم إاليلتهم ووثاقتهم كون نفس سفارËم كافية يف إثبات جاللتهم وفض

  :وهم على الترتيبذلك سنذكر شيئاً من ترمجتهم وتوثيقهم٬، 

يكىن أبا عمرو السم�ان ويقال له الزي�ات األسدي٬، وهو  :العمري عثمان بن سعيد :أوالً
األئمة وتوثيقهم له عند توكيله  برضا٬، فحظي  جليل القدر٬، له مرتلة عظيمة عند األئمة

قيل إن�ه كان يت�جر بالسمن تغطية على األمر؛ ألن�ه كان ينقل : م�انوالس. من قبلهم 
٬، ويأتيهم بأجوبة الرسائل توجيهات أئمتهم  األسئلة من الشيعة ويوصلها لالئمة 

فكان الشيعة  يرسلون رسائلهم وغريها عرب عثمان بن سعيد٬، وهو خيفيها يف جراب السمن٬، 
٬، قد توكل لألئمة اهلادي والعسكري واملهدي و. تقية وخوفاً Xوحيمله إىل أيب حممد 

وقربه على ما جاء يف غيبة الشيخ . وقام بدور الواسطة بينهم وبني قواعدهم الشعبية املوالية
وهو يزار ويقع يف منطقة امليدان يف   يعين بغداد   الطوسي باجلانب الغريب من مدينة السالم 
حوايل مخس  Xومدة سفارته لإلمام املهدي . أول املوضع املعروف بدرب جبلة ببغداد

  .)٢( ـ ه ٢٦٦ويف سنة سنوات٬، ت

                                                            
  .٥٦ص ٢ج :العجل -١
  .وما بعدها ٣٥٣ص: راجع غيبة الشيخ الطوسي -٢
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 :وقال الشيخ الطوسي أيضاً

 وله X خدمه الزيات: له ويقال السمان٬، عمرو أبا يكين العمري٬، سعيد بن عثمان(   
  .)١() معروف عهد إليه وله سنة٬، عشره إحدى

 عمرو٬، أبا يكىن السمان٬،: له ويقال الزيات٬، العمري سعيد بن عثمان: (وقال أيضاً   
  .)٢() X وكيله ثقة٬، القدر جليل

 عمرو٬، أبا يكىن وأبوه جعفر٬، أبا يكىن العمري٬، سعيد بن عثمان بن حممد: (وقال أيضاً   
  .)٣() الطائفة عند جليلة مرتلة وهلما ٬،X الزمان صاحب جهة من وكيالن مجيعاً

يكن�ى أبا جعفر٬، له مرتلة جليلة بعد أبيه عند : حممد بن عثمان بن سعيد العمري :ثانياً
حيث استلم الشيخ العمري السفارة بعد وفاة أبيه وقام مقامه بناًء على . Xاإلمام املهدي 

ومدة سفارته حوايل اخلمسني سنة٬، . Xكتاب التعزية والتولية الصادر عن اإلمام املهدي 
وقربه عند والدته يف شارع باب الكوفة يف املوضع الذي كانت دوره  ٬،هـ ٣٠٥تويف سنة 

 .)٤(ومنازله فيه 

 وأبوه جعفر٬، أبا يكىن العمري٬، سعيد بن عثمان بن حممد: (وقال الشيخ الطوسي أيضاً
 عند جليلة مرتلة وهلما ٬،X الزمان صاحب جهة من وكيالن مجيعاً عمرو٬، أبا يكىن

 .)٥()الطائفة

 اهللا عبد عن مجيعا٬ً، حيىي بن وحممد اهللا عبد بن حممد(: الكليين بسند صحيح وروى الشيخ
 إسحاق بن أمحد عند اهللا رمحه عمرو أبو والشيخ أنا اجتمعت: قال ٬،احلمريي جعفر بن

 عن أسألك أن أريد إين ٬،عمرو أبا يا: له فقلت اخللف عن أسأله أن إسحاق بن أمحد فغمزين
 حجة من ختلو ال األرض أنّ وديين اعتقادي فإن عنه٬، أسألك أن أريد فيما بشاك أنا وما شيء
 فلم التوبة باب وأغلق احلجة رفعت ذلك كان فإذا يوما٬ً، بأربعني القيامة يوم قبل كان إذا إال

                                                            
  .٥٧٤١ برقم ٣٨٩ص: رجال الطوسي -١
  .٥٨٧٧ برقم ٤٠١ص: رجال الطوسي -٢
  .٦٣٥١ برقم ٤٤٧ص: رجال الطوسي -٣
  . ٣٦٦ص: راجع غيبة الطوسي -٤
  .٦٣٥١ برقم ٤٤٧ص: رجال الطوسي -٥
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 خلق من أشرار فأولئك خريا٬ً، إميا´ا يف كسبت أو قبل من آمنت تكن مل إميا´ا نفساً ينفع يك
 ربه سأل X إبراهيم وإن يقيناً أزداد أن أحببت ولكين القيامة عليهم تقوم الذين وهم 8 اهللا
 أبو أخربين وقد قليب٬، ليطمئن ولكن بلى: قال تؤمن مل أو: قال املوتى٬، حييي كيف يريه أن 8
 آخذ٬، عمن أو أعامل من: وقلت سألته: قال ٬،X احلسن أيب عن إسحاق٬، بن أمحد علي
 عين لك قال وما ٬،يؤدي فعين عين إليك أدى فما ثقيت العمري: له فقال ؟ أقبل من وقول
 عن X حممد أبا سأل أنه علي أبو وأخربين .املأمون الثقة فإنه وأطع٬، له فامسع يقول٬، فعين
 فعين لك قاال وما ٬،يؤديان فعين عين إليك أديا فما ثقتان٬، وابنه العمري: له فقال ذلك٬، مثل

: قال. فيك مضيا قد إمامني قول فهذا .املأمونان الثقتان فإ¾ما وأطعمها هلما فامسع يقوالن٬،
 أيب بعد من اخللف رأيت أنت: له فقلت ٬،حاجتك سل: قال مث وبكى ساجداً عمرو أبو فخر
 فقال ٬،واحدة فبقيت: له فقلت ٬،   بيده وأومأ    ذا مثل ورقبته واهللا إي: فقال ؟ X حممد
 عندي٬، من هذا أقول وال ذلك٬، عن تسألوا أن عليكم حمر�م: قال ؟ فاالسم: قلت هات٬،: يل

 ومل مضى حممد أبا نّإ السلطان٬، عند األمر فإنّ ٬،X عنه ولكن أحرم٬، وال أحلل أن يل فليس
 أن جيسر أحد ليس جيولون عياله ذا٬، وهو فيه له حق ال من وأخذه مرياثه وقسم ولداً خيلف
 قال. ذلك عن وأمسكوا اهللا فاتقوا الطلب٬، وقع االسم وقع وإذا شيئا٬ً، ينيلهم أو إليهم يتعرف
 أمحد عن سأل عمرو أبا أنّ    امسه عين ذهب   أصحابنا من شيخ وحدثين: اهللا رمحه الكليين

  .)١( )هذا مبثل فأجاب هذا مثل عن إسحاق بن

من تويف يف شعبان سنة ست وعشرين وثالمثئة : أبو القاسم احلسني بن روح النوخبيت :ثالثاً
٬، وله قرب يزار يف النوخبتية يف الدرب الذي كانت فيه دار على بن أمحد النوخبيت النافذ  اهلجرة

إىل التل٬، منطقة سوق الشورجة جبانب الرصافة ببغداد٬، احلسني بن روح النوخبت٬، ومدة 
 .)٢( هـ ٣٢٦سفارته حوايل الواحد وعشرين عاما٬ً، تويف 

فراجع املصدر املتقدم . راء املمدوحنيذكره الشيخ الطوسي يف كتاب الغيبة ضمن السف   
  .يف اهلامش

                                                            
  .٣٢٩ص ١ج: الكافي -١
  .وما بعدها ٣٦٧ص: راجع ترجمته في غيبة الشيخ الطوسي -٢
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 هو: القاسم أبو النوخبيت: روح بن احلسني: (احلديث رجال يف معجم اخلوئي قال السيد   
 جاللته وشهرة) فرجه تعاىل اهللا عجل( عشر الثاين لإلمام ٬، اخلاصة والنواب السفراء أحد

 بيان يف الغيبة كتاب يف )سره قدس( الطوسي الشيخ روى.  شأنه يف اإلطالة عن أغنتنا وعظمته
 أيب عن بسنده    روح بن احلسني القاسم أيب ذكر عند الغيبة٬، زمان يف السفراء من املمدوحني

 شعبان يف مات عنه اهللا رضي روح بن احلسني القاسم٬، أبا أنّ: الكاتب حممد بن اهللا هبة نصر
  .)١(...)  ٣٢٦ سنة

 بن احلسني: (احلديث رجال علم يف مستدركات الشاهرودي النمازي علي قال الشيخ   
 زمن يف منهم والثالث األربعة النواب أحد: عليه اهللا سالم القاسم أبو النوخبيت حبر أيب بن روح
. مثلي يصفه أن من أجل وهو واملرتلة القدر عظيم نبيل أمني وثقة جليل شيخ الصغرى٬، الغيبة
  .)٢(...)  عليه اهللا صلوات املهدي موالنا بأمر مقامه سعيد بن عثمان بن حممد جعفر أبو أقامه

ى السفارة من حني وفاة أيب القاسم يكن�ى بأيب احلسن٬، تولّ: علي بن حممد السمري :رابعاً
ة د�يف النصف من شعبان٬، فتكون م ٣٢٩إىل أن حلق بالرفيق األعلى عام  ٣٢٦بن روح عام 

 .)٣( سوق السراي يف جانب الرصافة ببغداد قةسفارته ثالثة أعوام٬، وقربه يزار يف منط

فراجع املصدر املتقد�م يف . عد�ه الشيخ الطوسي يف كتاب الغيبة من السفراء املمدوحني   
 .اهلامش

 بعد عليه اهللا صلوات املنتظر احلجة نائب: السمري حممد بن علي: (قال الشيخ النمازي   
 أشهر وجاللته وثاقته. احلسن بأيب يكىن عليهما تعاىل اهللا رضوان روح بن احلسني القاسم أيب
  .)٤(...)  النهار رابعة يف كالشمس وهو حير�ر٬، أن من وأظهر يذكر أن من

ووقعت الغيبة ٬، )رمحه اهللا( علي بن حممد السمري مبوت السفارة هكذا نوع من وانقطع
  .التامة

  
                                                            

  .٣٤٠٦ برقم ٢٥٧ص ٦ج: معجم رجال الحديث -١
  .٤٣٤٩ برقم ١٢٩ – ١٢٨ص ٣ج: مستدرآات علم رجال الحديث -٢
  .وما بعدها ٣٩٣ص :راجع غيبة الطوسي -٣
  .١٠٣٩٠ برقم ٤٥٠ص ٥ج :مستدرآات علم رجال الحديث -٤
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  .)١(قد شاهدوه ونقلوا عنه أجوبة يف وقائع كثرية  Xويف فترة سفارËم لإلمام 

  :استخالص مما تقد�م

  :بعد عرض ما تقد�م من

  .Xعلى والدة ابنه حممد بن احلسن املهدي  Xنص اإلمام العسكري   ١

  .شهادة علماء األنساب السنة بذلك  ٢

  .Xشهادة بعض علماء أبناء السنة واجلماعة بوالدته ونسبه للعسكري   ٣

  .Xشهادة حكيمة وغريها بوالدة اإلمام حممد بن احلسن العسكري   ٤

وجود السفراء الذين يشهدون بوجوده وتلقوا منه وصايا وتعليمات ونصائح   ٥
وإرشادات ورسائل وإجابات وتوجيهات وأدعية وصلوات وأحاديث وروايات وكلمات 

  .مشهورة

  .ات أن مل نقل باآلالفشهادة من شاهده يف الغيبة الكربى وهم يعدون باملئ  ٦

  !فهل ميكن لعاقل أن يكذّب كل ما تقد�م ؟

ال  التشكيك واالعتراض بإشكاالت٬، واإلشكال عة احلال ال يوجد عند املنكر إالبطبي
  .ينقض الدليل٬، كما تقدم

فجميع ما قاله ابن تيمية بباقي كالمه اآليت من عدم تعقالت ال تنقض ما تقدم٬، وعلى 
  .عليها إن شاء اهللا لكي يتضح اجلهل والسذاجة عند شيخ السلفية الرغم من ذلك سنجيب

                                                            
ثم َمن ! وهذا أيضًا يضم لمن شاهدوه في الغيبة الصغرى، ثم هل يمكن لعاقل أن يقول أن جميع قصة السفارة آذب ؟ -١

وما هي المصلحة المرجوة من ذلك ؟ وآيف جاءت بهكذا ترتيب وتواريخ مضبوطة على الرغم من آونها  الذي لفقها ؟
  !وآيف ذآرتها آتب التراجم؟! ؟آذب 

هذه تساؤالت ينبغي أن يجيب عنها من ينكر وجود السفراء األربعة بموضوعية تامة وتجرد عن ما عشعش في ذهنه 
  . من الشبهات والترهات

عدم ذآرهم في آتب أبناء السنة والجماعة فهذا في غاية الوهن والضعف بعد أن عرفنا أنهم ال يروون عن أّما التذرع ب
وعترته، فهذا أمر ) صلى اهللا عليه وآله(األولى عن خلفاء النبي  األزمانوانفصلوا من  )عليهم السالم(أهل البيت 

  .فهل هم العترة أم غيرهم )اهللا عليه وآله صلى(مردود عليهم، ومن هنا سيحال النقاش إلثبات خلفاء النبي 



Wא
  :األوىل

لقد متسك البعض بقول النوخبيت يف كتابه فرق الشيعة عند ترمجته لإلمام احلسن العسكري 
X ًعلي بن احلسن ولد: (قائال X من سر� يف وتويف هـ٢٣٢ سنة اآلخر ربيع شهر يف 
 داره يف ودفن هـ٢٦٠ سنة األول ربيع شهر من خلون ليالٍ لثمان اجلمعة يوم) سامراء( رأى
 سنة ٢٨ ابن   Xالعسكري  احلسن اإلمام أي    وهو Xأبوه  فيه دفن الذي البيت يف

 ٬،أيام ومخسة أشهر ومثانية سنوات مخس إمامته وكانت املتوكل٬، بن عيسى أبو عليه وصلى
  .)١() ظاهر ولد له يعرف ومل أثر له ير ومل وتويف

لنفي والدة اإلمام ) ظاهر ولد له يعرف ومل أثر له ير ومل وتويف: (فتشبث البعض بقوله
  .Xبدعوى أنّ النوخبيت يصر�ح بعدم وجود ولد لإلمام العسكري  Xحممد بن احلسن 

وال أعرف كيف ميكن ملنصف أن يستفيد من هذه العبارة نفي والدة اإلمام حممد بن 
٬، )أثر٬، ومل ي»عرف له ولد ير مل(: قال بل ٬،)ولد له يولد مل: (يقل ٬، واحلال أنه ملXاحلسن 

ليس له ولد بالواقع؛ ملا تقد�م من كون عدم الوجدان  Xوهذا ال يعين أنّ اإلمام العسكري 
  .الوجود ال يدل على عدم

٬، )ظاهر ولد له يعرف ومل: (مضافاً إىل أنّ النوخبيت يصف الولد بكونه ظاهراً فيقول ٬،هذا
ولد ظاهر ومعروف جلميع الناس٬، نعم له ولد  Xوكالمه صحيح فليس لإلمام العسكري 

أحيطت بالسرية والكتمان٬، لكون بنو العباس  Xغائب؛ لكون والدة اإلمام حممد بن احلسن 
٬، حيث بي�ن وجود سن�ة يف ٬X، وهذا ما أشار إليه اإلمام الصادق Xدين قتله حاولوا جاه

  .وهو خفاء املولد خوفاً عليه من فراعنه زمانه Xاإلمام الثاين عشر من موسى 

اهللا تبارك وتعاىل أدار للقائم منا ثالثة أدارها يف ثالثة من الرسل  إنّ: (... X يقول
فرعون  فإنّ Xا مولد موسى أم� :Xقال  ...٬،Xقدر مولده تقدير مولد موسى  

الكهنة فدلوه على نسبه وأنه يكون من  بإحضارملا وقف على أن زوال ملكه على يده أمر 

                                                            
  .١٠٥ص: فرق الشيعة -١
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بين إسرائيل٬، ومل يزل يأمر أصحابه بشق بطون احلوامل من نساء بين إسرائيل حىت قتل يف 
حبفظ اهللا تبارك  Xر عليه الوصول إىل قتل موسى وعشرين ألف مولود٬، وتعذّ طلبه نيفاً

مراء وتعاىل إياه٬، وكذلك بنو أمية وبنو العباس ملا وقفوا على أن زوال ملكهم وملك األ
واجلبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة٬، ووضعوا سيوفهم يف قتل آل الرسول 

أن يكشف أمره  ٬8، ويأىب اهللا منهم يف الوصول إىل قتل القائم وإبادة نسله طمعاً 
  .)١() لواحد من الظلمة إال أن يتم نوره ولو كره املشركون

القائم منا إذا قام مل يكن ألحد يف عنقه بيعة فلذلك  إنّ: (Xويقول اإلمام أمري املؤمنني 
 .)٢() ختفى والدته ويغيب شخصه

مل يولد : حىت يقولواالقائم منا ختفى والدته على الناس (: Xويقول اإلمام السجاد 
 .)٣() بعد٬، ليخرج حني خيرج وليس ألحد يف عنقه بيعة

قد أمكنت احلشو من  ٬،يا عبد اهللا بن عطاء( :لعبد اهللا بن عطاء Xويقول اإلمام الباقر 
انظروا من ختفى على الناس  :فمن صاحبنا ؟ قال: قلت .أذنيك٬، واهللا ما أنا بصاحبكم

 .)٤() والدته فهو صاحبكم

خفي املولد واملنشأ غري  مر رجالًهلذا األ 8حىت يبعث اهللا : (Xويقول اإلمام الرضا 
  .)٥() خفي يف نسبه

؛ Xفكانت السلطات العباسية تترقب ميالده كما كان فرعون يترقب والدة موسى 
يكتم والدته  ٬X، مما جعل اإلمام العسكري Xفكانت تراقب نساء اإلمام العسكري 

كما خيرب بوالدته اخلواص من أصحابه وثقاته لكي يقيم هلم احلجة ويبني  بداعي احلفاظ عليه
حممد بن عثمان  :منهم ٬،هلم إمامهم من بعده٬، فعرضه على أربعني شخصاً من أصحابه وخاصته

هذا إمامكم من بعدي : (وقال هلم ٬،وغريهم ٬،ومعاوية بن حكيم٬، وحممد بن أيوب ٬،العمري

                                                            
  .٣٥٤ص: وتمام النعمة آمال الدين -١
  .٣٠٣ص: وتمام النعمةآمال الدين  -٢
  .٣٢٢ص: وتمام النعمةآمال الدين  -٣
  .٣٢٥ص: وتمام النعمةآمال الدين  -٤
  .٣٧٠ص: وتمام النعمةآمال الدين  -٥
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أطيعوه فال تتفرقوا من بعدي فتهلكوا يف أديانكم٬، أما إنكم لن تروه بعد  ٬،وخليفيت عليكم
  .)١() فغيبه ومل يظهره٬، فلذلك مل يفتر السلطان عن طلبه .يومكم هذا

العمري بكون املعروف عند السلطان بأنّ اإلمام  عثمان بن سعيد بل قد صرح أبو عمرو
بداعي كتمانه واحلفظ على مضى ومل خيلف ولداً كل ذلك كان  Xاحلسن العسكري 

 وأخذه مرياثه وقسم ولداً خيلف ومل مضى حممد أبا أنّ السلطان٬، عند األمر فإنّ: (سالمته٬، قال
 وإذا شيئا٬ً، ينيلهم أو إليهم يتعر�ف أن جيسر أحد ليس جيولون عياله وهوذا٬، فيه له حق ال من
  .)٢() ذلك عن وأمسكوا اهللا فاتقوا الطلب٬، وقع االسم وقع

إماماً معصوماً ومتصالً بالسماء  Xلو كان حممد بن احلسن : ورمبا يقول بعض اجلهلة
  فلماذا هذا اإلخفاء فهل اهللا سبحانه عاجزاً عن حفظه ؟

هل إنّ اهللا سبحانه عاجز عن : فأقول ٬،أننا جنيب عليه فهذا القول وإن كان ساذجاً إال
أَن( اقْذ(ف(يه( ف(ي التَّاب!وت( فَاقْذ(ف(يه( ف(ي ﴿٬، )حرالب(٬، فلماذا ألقته أم�ه يف اليم Xحفظ نبيه موسى 

ل(ت!ص0ن%ع% ع%لَى الْي%مِّ فَلْي!لْق(ه( الْي%مُّ بِالسَّاح(لِ ي%أْخ!ذْه! ع%د!وٌّ لzي و%ع%د!وٌّ ل+ه! و%أَلْقَي0ت! ع%لَي0ك% م%ح%بَّةً مِّنِّي و%
  .)٣(﴾ع%ي0نِي

هذا املوقف ؟ مث إن مل يتعقل  هل يتعقل Xفلو كان صاحب هذا القول يف زمن موسى 
  !؟ نبياً مرسالً من اهللا سبحانه Xهل خيدش بكون موسى 

ليس لإلمام : فعبارته نافية للظهور ال نافية للوالدة٬، أي ٬،وبعد هذا لنعود لعبارة النوخبيت
  .ولد ظاهر مشاهد للجميع٬، وهذا ما نص�ت عليه الروايات املتقدمة Xالعسكري 

ن كل ما تقد�م وافترضنا جهل النوخبيت بوجود ابن لإلمام احلسن وبعد هذا لو ترتلنا ع
  !هل يعين أن�ه غري مولود ؟ Xالعسكري 

بطبيعة احلال ال يثبت ذلك٬، نعم أقصى ما يقال أنه مل يثبت عنده٬، وعدم ثبوته عنده ال 
 .يعين أنه مل يولد يف الواقع

                                                            
  .٤٤ص: النعمةوتمام آمال الدين  -١
  .٣٢٩ص ١ج: الكافي -٢
  .٣٩: طه -٣
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 الثانية الفرقة قالت: (يقولوعالوة على ذلك كله لننظر إىل ما يقوله النوخبيت نفسه٬، 
 يف 8 هللا بل    األخرى الفرق    كلّهم هؤالء قالت كما القول ليس اإلمامية وهم عشرة٬،
 املنهاج على ألبيه٬، وصي وهو بالغ تعاىل اهللا وأمر ٬،X علي بن احلسن ولد من حج�ة األرض
 وال )السالم عليهما( واحلسني احلسن بعد أخوين يف اإلمامة تكون وال املاضية٬، والسنن األول
 ما ذلك مت�صالً اخللق٬، ينقضي أن إىل X علي بن احلسن عقب يف إال تكون وال ٬،ذلك جيوز

 مات ولو احلجة٬، أحدمها لكان رجالن األرض يف كان ولو وتعاىل٬، سبحانه اهللا أمور ات�صلت
 يف اإلمامة تكون أن جيوز وال خلقه يف قائمني و´يه اهللا أمر دام ما احلجة اآلخر لكان أحدمها
    أبيه حياة يف مات ممن حجة به العباد تلتزم ومل ٬،)جعفر يقصد( إمامة له تثبت مل من عقب
 قول صلح ذلك جاز ولو ولده٬، يف وال   X احلسن اإلمام قبل تويف من بإمامة قال ممن أي

 إذن٬، Xجعفر  بن حممد إمامة ولثبتت ومذهبهم٬، Xالصادق  جعفر بن إمساعيل أصحاب
 .X حممد بن جعفر مضي بعد حمقاً ا قال من وكان

 شك وال العصابة هذه بني له تدافع ال الذي الصادقني٬، عن املأثور هو ذكرناه الذي وهذا
 خلت ولو حجة من األرض ختلو أن جيوز وال إسناده٬، وجودة أسبابه وقوة خمرجه لصحة فيه

 فنحن كلها الفرق هذه مقاالت من شيء جيوز وال عليها٬، ومن األرض لساخت ساعة
 من قائماً خلفاً له بأنّ ومعترفون    ثابت وهذا    بوفاته مقر�ون وإمامته٬، باملاضي٬، مستسلمون

 من مضى من أمر وعلن ظهر ما أمره ويعلن يظهر حت�ى بعده من اإلمام هو خلفه وأنّ صلبه٬،
 كما وخفائه٬، ظهوره من يريد مبا ويأمر يشاء ما يفعل تعاىل هللا األمر إذ بذلك٬، اهللا ويأذن آبائه
 ظاهراً اخللق على لك حجة من األرض ختلي ال إن�ك اللهم": يقول X املؤمنني أمري كان

 جاءت أمرنا ٬، وبذلك"وبيناتك حجتك تبطل ال كي مغموراً أو مستوراً خائفاً أو معروفاً
 تعاىل اهللا أمور عن يبحثوا أن للعباد ليس ألنه ؛ املاضني األئمة عن الصحيحة األخبار
 مكانه عن السؤال وال امسه ذكر جيوز وال عنهم٬، ستر ما آثار ويطلبوا هلم علم بال ويقضوا
 علينا وليس سبحانه اهللا بستر مستور مغمور خائف X هو إذ X هو بذلك يأمر حىت

 عنا ستر ما إظهار يف ألنّ جيوز وال حيل وال حمرم وطلبه ذلك عن البحث بل أمره٬، عن البحث
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  .فتعدد األمساء ظاهرة موجودة يف التاريخ ٬،Xفكذلك يقال بالنسبة ألم اإلمام املهدي 

خمتلف فيها ال من قبيل تعدد األمساء ملسمى  Xإنّ اسم أم اإلمام املهدي : وإن قيل
  .اخر يقول ليس نرجس بل صقيل٬، وهكذواحد٬، فأحدهم يقول نرجس٬، وآ

سمى٬، فأم�ه الطاهرة معلومة هذا من باب تعدد األمساء ال من قبيل االختالف يف امل: أقول
أن هذا ال يقتضي عدم وجودها يف  إال أن هلا أمساء متعددة٬، ولو سلمنا اختالف أمسائها إال

التاريخ مع األخذ بنظر االعتبار أنّ للجواري أمساء متعددة٬، فتعدد األمساء ال ربط له بوجودها 
  .ورمبا تعدد�ت أمسائها بسبب صفاËا من الطهارة والعفة والرتاهة وغريها. وعدمه

  إنكار عمه جعفر لوالدته دليل على عدمها :ثالثاً

مولوداً ملا جهل ذلك  Xلقد أثار البعض هذه الشبهة قائالً لو كان حممد بن احلسن 
٬، فهو عمه فكيف جيهل عمه Xوأخو اإلمام العسكري  Xجعفر ابن اإلمام اهلادي 

  !؟ والدته

يرتفع ذلك٬،  Xنّ هذا جمرد عدم تعقل ليس إال٬، ومع وجود الدليل على والدته إ: أقول
  .٬، كما تقد�مX والدليل قائم على والدته

بطبيعة ! لنبوته ينفي كونه نبياً مرسالً ؟ هل جمرد إنكار عم النيب : أقول ٬،ومضافاً لذلك
احلال ال ينفي ذلك ما دام الدليل قائم على نبوته٬، فهنا جيري نفس هذا التقريب بعينه٬، فما دام 

  .فإنكار جعفر ال قيمة له Xالدليل قائم على إثبات والدة اإلمام حممد بن احلسن 

 Xقد أخفى والدة ابنه حممد املهدي  Xمث إننا عرفنا قبل قليل بأنّ اإلمام العسكري 
مامة فمواقفه من اإل ٬،عن اخلواص والثقات وجعفر ليس منهم٬، وهذا واضح من تأرخيه إال

  .عن أمثاله Xواضحة٬، فمن الطبيعي أن ختفى والدة اإلمام املهدي 

كان طامعاً يف اإلمامة٬، وقد استخدم عد�ة وسائل ألجل  Xم اهلادي فجعفر ابن اإلما
  :الوصول إليها٬، منها

  .لدى السلطات العباسية Xالوشاية باإلمام العسكري   ١
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جتعل يل  ٬،يا أمري املؤمنني( :من املعتمد العباسي قائالً Xطلب مرتلة أخيه العسكري   ٢
 8مرتلة أخيك مل تكن بنا إمنا كانت باهللا  نّإاعلم : فقال اخلليفة. مرتبة أخي احلسن ومرتلته

يأىب إال أن يزيده كل يوم رفعة ملا  8وحنن كنا جنتهد يف حط مرتلته والوضع منه٬، وكان اهللا 
لته فال ن كنت عند شيعة أخيك مبرتإكان فيه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة٬، ف

حاجة بك إلينا٬، وإن مل تكن عندهم مبرتلته ومل يكن فيك ما كان يف أخيك مل نغن عنك يف 
  .)١( )ذلك شيئاً

  .مدعياً عدم وجود الوارث غريه Xاستيالؤه على تركة اإلمام العسكري   ٣

٬، أو أنه يتعمد اإلنكار Xفمن الطبيعي أن ختفى على هكذا شخص والدة اإلمام املهدي 
 .معرفته٬، فال يكون إلنكاره دور يف النفيرغم 

  شبهة الوفاة بعد الوالدة :رابعاً

أنه يف الوقت نفسه يدعي وفاته٬،  إال Xرمبا قال البعض بكون اإلمام حممد بن احلسن 
٬، ورمبا جاء ذلك من عدم تعقل بقائه  الوفاة بعد الوالدة    وال أعلم من أين جاء هذا االدعاء 

  .وهذا سيأيت اجلواب عنه إن شاء اهللا ٬،هلذه الفترة الطويلة

ولكن ما أريد بيانه هنا أنّ القول بوفاته بعد الوالدة حيتاج إىل دليل يقيين؛ وهو مفقود يف 
املقام٬، وذا سيكون ادعاء الوفاة جمرد احتمال وهو مدفوع باألدلة اليت نصت على والدته 

ال بد أن تكون بدليل يقيين ثابت أم�ا  وغيبته الطويلة واختفائه عن الناس٬، ولكي تثبت الوفاة
  .جمرد احتمال الوفاة ال ينقض الدليل الثابت

م  ٬،ما يصلح لدفع هذه الشبهةولقد جاء يف روايات أهل البيت   أشاروا حيث ́إ
 .إىل هذه الشبهة وما حتتمله الناس حىت يقولون مات أو هلك

                                                            
  .٤٧٩ص: وتمام النعمة آمال الدين -١
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إياكم والتنويه٬، ( :مسعته يقول :٬، قالXعن املفضل ابن عمر اجلعفي٬، عن أيب عبد اهللا 
مات أو هلك٬، بأي واد : من دهركم٬، ولتمحصن حىت يقال أما واهللا ليغينب إمامكم سنيناً

 .)١() ..٬،سلك
: قال ٬،)عليهما السالم(عن أيب اجلارود زياد بن املنذر٬، عن أيب جعفر حممد بن علي الباقر و
مات القائم أو هلك٬، بأي واد  :إذا دارت الفلك٬، وقال الناس ٬،يا أبا اجلارود( :قال يل

فعند ذلك فارجوه٬، فإذا مسعتم به  ٬،أىن يكون ذلك وقد بليت عظامه :سلك٬، وقال الطالب
  .)٢() على الثلج فأتوه ولو حبواً

اليهود والنصارى اتفقت على  فإنّ Xا غيبة عيسى وأم�( :Xويقول اإلمام الصادق 
ـك(ن ش!بِّه% لَه!م0﴿ :بقوله 8أنه قتل فكذ¢م اهللا  كذلك غيبة  .)٣(﴾و%م%ا قَت%لُوه! و%م%ا ص%لَب!وه! و%لَ

إنه ولد : إنه مل يولد٬، وقائل يفتري بقوله: فمن قائل يقول ٬،األمة ستنكرها لطوهلا القائم فإنّ
  .)٤( ....)٬،ومات

وأدوا هذه الشبهة يف مهدها وبينوا عرب نافذة الغيب أنّ الناس ستقوهلا  فأهل البيت 
  .وأكدوا بطال´ا

 أصلحك اهللا٬، إنّ: ٬، فقلت لهXدخلت على أيب عبد اهللا (: عن حازم بن حبيب٬، قال
فإنه  افعل :فقال ؟ فما تقول يف احلج عنهما ٬،اهللا قد رزق وأحسن أبوي هلكا ومل حيجا٬، وإنّ

لصاحب هذا األمر غيبتني يظهر يف الثانية٬، فمن جاءك  يا حازم٬، إنّ: قال يلمث ٬، يربد هلما
  .)٥() إنه نفض يده من تراب قربه فال تصدقه: يقول

* * * 
  

                                                            
  .٣٤٧ص: وتمام النعمة ، آمال الدين١٢٥ص: ، اإلمامة والتبصرة٣٣٦ص ١ج: الكافي -١
  .١٥٦ص : لمحمد بن إبراهيم النعماني -  ، الغيبة٣٢٦ص: وتمام النعمةآمال الدين  -٢
  .١٥٧:النساء -٣
  .١٧٠ص : الغيبة للطوسي -٤
  .١٧٦ص : لمحمد بن إبراهيم النعماني - آتاب الغيبة -٥



  :الوقفة الثا�ية

واإلمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يدعون أنه دخل السرداب : (قال ابن تيمية
وهو صغري منهم من قال عمرة سنتان٬، ومنهم من قال ثالث ومنهم من قال مخس  بسامراء

سنني٬، وهذا لو كان موجوداً معلوماً لكان الواجب يف حكم اهللا الثابت بنص القران والسنة 
واإلمجاع أن يكون حمضوناً عند من حيضنه يف بدنه كأمه وأم أم�ه وحنومها من أهل احلضانة٬، 

حيفظه إم�ا وصي أبيه إن كان له وصي وإم�ا غري الوصي إم�ا قريب وإم�ا  وأن يكون ماله عند من
 ب%لَغ!واْ إِذَا ح%تَّى% الْي%ت%ام%ى و%اب0ت%لُواْ﴿ :نائب لدى السلطان فإنه يتيم ملوت أبيه واهللا تعاىل يقول

 أَن و%بِد%اراً إِس0ر%افاً ت%أْكُلُوه%ا و%الَ أَم0و%الَه!م0 إِلَي0هِم0 فَاد0فَع!واْ ر!ش0داً مِّن0ه!م0 آن%س0ت!م فَإِنْ النِّكَاح%
فهذا ال جيوز تسليم ماله إليه حىت يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد كما ذكر اهللا  ٬،﴾ي%كْب%ر!واْ

تعاىل ذلك يف كتابه فكيف يكون من يستحق احلجر عليه يف بدنه وماله إماماً جلميع املسلمني 
  ).ان بهمعصوماً ال يكون أحد مؤمناً إالّ باإلمي

قد اتضح اجلواب عنه٬، فهو ليس ) واإلمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد: (قوله: أقول
مامية وإمنا أثبته الكثري من علماء األنساب السنة وعلمائهم صرحوا بذلك أيضا٬ً، فقوله زعم اإل

جمرد زعم من قبل الشيعة ليوحي  Xيريد أن يبني أنّ والدة اإلمام الثاين عشر ) يزعمون(
  .للقارئ بأن�ه مما انفرد به الشيعة اإلمامية٬، واحلق إنه ليس كذلك كما تقد�م

  .مث تعر�ض شيخ السلفية ابن تيمية لشبهتني يف هذا املقطع من كالمه

  شبهة السرداب: الشبهة األوىل

وكانت أكثر  ٬،الصيف بناء حتت األرض يلجأ إليه من حر�   بكسر السني   السرداب 
  .البيوت واملساكن وال زالت حلد اآلن يف املناطق احلارة وغريها مزودة بالسراديب

لقد مسعنا الكثري يردد القول بكون اإلمام الثاين عشر خمتفياً يف السرداب طيلة هذه السنني٬، 
اقل كيف لع فلم يفكر بعقله حلظة واحدة٬، وإال كما يردد الببغاء من دون أن يعي حقيقة األمر٬،

  :أن يعقل ذلك٬، بل جند بعضهم يقول

ـريمتوه بزعمكم إنساناً   ما آن للسرداب أن يلد الذي       ص
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ـم        ثلثتم العنقاء والغيالنا    .)١(فعلى عقولكم العفا ألنك

  .من قبيل األباطيل األخرى اليت لطاملا شنعوا ا على مذهب أهل البيت وليس هذا إال

وبقيت هذه الشبهة تنتقل من جاهل إىل حاقد إىل  ٬،بذلك القولفراحوا يتهمون الشيعة 
  .Xكل ذلك من أجل تشويه الصورة احلقيقية املشرقة لعقيدة املهدي املنتظر . كاذب وهكذا

 ٬،ودائماً جند املشوشني يقعون يف سقطات بسبب اجلهل الذي عندهم وغياب حقيقة األمر
  :وسأذكر قولني ٬،ني بل أكثرفلذا اختلفوا يف تعيني مكان السرداب إىل قول

  ).بابل(سرداب يف ال :األول

أي الشيعة أن الثاين عشر من أئمتهم هو حممد بن    ويزعمون (: ابن خلدون فقد قال
٬، وتغيب حني اعتقل )احللة(احلسن العسكري٬، ويلقبونه باملهدي دخل يف سرداب بدارهم يف 

٬، وهم يشريون بذلك إىل ض عدالًمع أمه٬، وغاب هناك٬، وهو خيرج آخر الزمان فيمأل األر
احلديث الواقع يف كتاب الترمذي يف املهدي٬، وهم اآلن ينتظرونه٬، ويسمونه املنتظر لذلك٬، 

٬، فيهتفون بامسه٬، ويقفون يف كل ليلة بعد صالة املغرب بباب هذا السرداب٬، وقد قدموا مركباً
الليلة اآلتية٬، وهم على  ويدعونه للخروج حىت تشتبك النجوم٬، مث ينفضون٬، ويرجون األمر إىل

  .)٢(..) ذلك العهد 

اإلمام املنتظر  نّإ: فقوله!!  األكاذيبمن كالم ابن خلدون  ال خيفى على املنصف ما يفو
X  كذب مفضوح؛ ألنّ ٬، وغاب فيها)احللة(قد اعتقل مع أمه يف:  

وإن اختلف يف كو´ا توفيت  Xحممد بن احلسن والدة اإلمام نرجس السيدة  إنّ  ١
اإلمام احلسن  أنّ املقطوع به أنّ إال ٬،بسنتني Xأم بعده  Xقبل شهادة اإلمام العسكري 

كانت داره يف سامراء ودفن يف سامراء ال يف احللة٬، فكيف يقول بأنّ دارهم  Xالعسكري 
مث كيف جاءت أم اإلمام واختفت يف سرداب احللة٬، فهل يوجد نص يبني لنا فيه ! ؟ يف احللة

                                                            
  .٨٢ص: العليم البستوي لعبد - المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة -١
  .١٩٩ص ١ج :تاريخ ابن خلدون -٢
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انتقلت به إىل احللة؛ إذ احللة تبعد عن سامراء  Xابن خلدون بأنّ أم اإلمام حممد بن احلسن 
  !؟) كيلو متر ٣٠٠(قرابة 

واهلم بكون هذا مضافاً إىل أنّ قوله هذا خمالف ملا عليه مجهور أهل السنة الذين ستأيت أق
  .السرداب يف سامراء وليس يف احللة

قد  Xاملنتظر حممد بن احلسن اإلمام  غريهم أنّ وأالشيعة  ؤرخنياململ يذكر أحد من   ٢
  .ره ابن خلدون حمض افتراء وتشويهفما ذك ٬،ال يف احللة وال يف غريهامع أم�ه اعتقل 

يقفون الكذب بأنّ الشيعة هل شاهد ابن خلدون أو ن»قل له نقالً صحيحاً ال يقبل   ٣
ويهتفون  X حممد بن احلسن لإلمام ٬، ويقدمون مركباً)احللة(بباب السرداب الواقع يف 

  !؟ بامسه٬، ويدعونه للخروج حىت تشتبك النجوم

٬، Xبراءة الذئب من دم يوسف هذه األكاذيب مل تسمع ا الشيعة وهي بريئة منها كل 
وغيب احلقد عنهم  عن كل خلق قومي٬، واجترد نالذيوأشباهه قد افتعلها عليهم ابن خلدون و

  .يف اإلمث واوارتطم اإلنصاف

  .)سامراء(السرداب يف  :الثاين

قد غاب يف  Xاإلمام املنتظر  الشيعة تذهب إىل أنّ من مؤرخي السنة أنّمجهور ذكر 
  :٬، ومن القائلني بذلك)سامراء(السرداب الكائن يف داره يف 

 "بسر من رأى"ه غاب يف السرداب وتزعم الشيعة أن�( :قال السويدي: السويدي  ١
  .)١() "هـ ٢٦٢"واحلرس عليه سنة 

الواقع    يف السرداب  باقٍ Xاإلمام  الشيعة تعتقد أنّ زعم ابن تيمية أنّ: ابن تيمية  ٢
  .٬، وقد تقد�م كالمه قبل قليلوينتظرون خروجه منه   ) سامراء(يف 

حجر٬، ونسبه إىل الشيعة على رأي ابن خلكان ونقل ذكر ذلك ابن : اهليتمي ابن حجر  ٣
اإلمام املنتظر٬، وهو صاحب السرداب عندهم٬،    أي اإلمام املهدي    الشيعة ترى أنه  عنه أنّ

                                                            
  .١١٧ص: للقرشي - Xالمهدي  اإلمام، نقًال عن آتاب حياة ٧٨ص :سبائك الذهب -١
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ه دخله يف دار أبيه٬، وأم�) سر من رأى( ـ وهم ينتظرون خروجه آخر الزمان من السرداب ب
  :ولقد أحسن القائل: وقد أضاف بعد ذلك قائالً ٬،)هـ ٢٦٥(تنظر إليه سنة 

  صريمتوه جبهلكم إنسانا  ما آن للسرداب أن يلد الذي 

  .)١(ثلثتم العنقاء والغيالنا    فعلى عقولكم العفا إذ أنكم 

أغىب األغبياء٬، وأمجد اجلامدين هم الذين غيبوا إمامهم  وإنّ: (يقول: القصيمياهللا  عبد  ٤
يف السرداب٬، وغيبوا معه قرآ´م ومصحفهم٬، ومن يذهبون كل ليلة خبيوهلم ومحريهم إىل ذلك 
السرداب الذي غيبوا فيه إمامهم ينتظرونه وينادونه ليخرج إليهم٬، وال يزال عندهم ذلك منذ 

  .)٢( )أكثر من ألف عام

والصراع بني الوثنية واإلسالم الغدير وقد علق على فرية القصيمي الشيخ األميين يف كتابيه 
وفرية السرداب أشنع وإن سبقه إليها غريه من مؤلفي أهل السنة لكنه زاد يف الطمور : (قائالً

نغمات بضم احلمري إىل اخليول وادعائه اطراد العادة يف كل ليلة واتصاهلا منذ أكثر من ألف 
هم غيبوه فيه وال إنه يظهر  غيبة اإلمام يف السرداب٬، وال عام٬، والشيعة ال ترى أنّ

  .)٣(....)منه٬،

  :وبعد هذا لننظر يف املوضوع بإنصاف

إنّ السرداب املوجود يف سامراء يكون يف جوار مرقد اإلمامني علي اهلادي واحلسن 
يفة العباسي الناصر لدين اهللا٬، ٬، وعليه شباك أثري وضعه عليه اخلل)عليهما السالم(العسكري 

كان مصلى وقد حضي هذا املكان الشريف الة من االحترام بني أوساط الشيعة وذلك لكونه 
اإلمام اهلادي٬، وابنه احلسن العسكري٬، وابنه احلجة املنتظر : ألئمة ثالثة من أئمة أهل البيت

.  

  :يقول الشاعر

                                                            
  . ١١٨ص: للقرشي -  X المهدي اإلمامنقُال عن آتاب حياة ، ١٠٠ص: الصواعق المحرقة -١
  .٦٢ص: واإلسالمالصراع بين الوثنية  -٢
  .٦٢ص: واإلسالم، الصراع بين الوثنية ٣٠٨ص ٣ج: الغدير -٣
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  ر وذا اجلداراأقبل ذا اجلدا   مررت على الديار ديار ليلى 

 .)١( ولكن حب من سكن الديارا   وما حب الديار شغفن قليب 

  .الحترام هذا املكان املقدس املباركهكذا يقال بالنسبة ف

إنه مغيب ذلك النور٬، وإمنا هو سرداب : ومل يقل أحد يف السرداب: (يقول الشيخ األميين
دار األئمة بسامراء٬، وإن من املطرد إجياد السراديب يف الدور وقاية من قايظ احلر٬، وإمنا 
اكتسب هذا السرداب خبصوصه الشرف الباذخ النتسابه إىل أئمة الدين٬، وإنه كان مبوء لثالثة 

ومشرفهم النيب  باركة٬، وهذا هو الشأن يف بيوت األئمة منهم كبقية مساكن هذه الدار امل
  .)٢( )...٬،األعظم يف أي حاضرة كانت٬، فقد أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه

السرداب هو سرداب الدار اليت سكنها ثالثة من أئمة أهل : (وقال السيد حمسن األمني
ام احلسن بن علي العسكري وولده اإلمام علي بن حممد اهلادي وولده اإلم: البيت الطاهر وهم

يف ذلك السرداب وتشرف بسكناهم فيه ولذلك  كما سكنوا أيضا٬ً، Xاإلمام حممد املهدي 
فيه  تتربك الشيعة وغريها به وتصلي لرا فيه وتدعوه لربكته بسكىن آل رسول اهللا 

املهدي موجود يف السرداب أو غائب فيه كما  وليس يف الشيعة من يعتقد أنّ. وتشريفهم له
م جيتمعون كل  يرميهم به من يريد التشنيع وينسب إليهم يف ذلك أموراً ال حقيقة هلا مثل ́أ

هذا كذب  نّإمجعة على باب السرداب بالسيوف واخليول وينادون اخرج إلينا يا موالنا٬، ف
السرداب يف سامراء ال يف احللة٬،  نّوافتراء حىت أن بعض من ذكر ذلك قال إنه باحللة٬، مع أ

فيه  تشرفه بسكىن ثالثة من أئمة أهل البيت  الّإوباجلملة فليس للسرداب مزية عند الشيعة 
 .)٣() وهذا األمر ال خيتص بالشيعة يف تربكهم باألمكنة الشريفة فليتق اهللا املرجفون

ياً يف السرداب ويظهر خمتف Xترد رواية من طرق الشيعة تبني بأنّ اإلمام الثاين عشر ومل 
  .منه أبداً

                                                            
  .٩٣ص: المواسم والمراسم -١
  .٦٢ص: واإلسالم، الصراع بين الوثنية ٣٠٨ص ٣ج: الغدير -٢
  .٥٠٧ص ٢ج: أعيان الشيعة -٣
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ثر يف كتاب أإىل هذا الزمان ليس فيها هلذا البهتان منذ القدمي هذه كتب الشيعة املؤلفة ف
٬، والسيدين املرتضى الطوسيو ٬،والنعماين٬، واملفيد ٬،والصدوق ٬،كالكليين ٬،من كتبهمواحد 
  .وغريهم ٬،يوالرض

قد غاب يف  Xأحد من علماء الشيعة ومؤرخيهم أن اإلمام املنتظر  وكذلك مل يقل
  .)بغداد(أم يف ) احللة(أم يف ) سامراء(السرداب٬، سواء أكان السرداب يف 

حنن كلما راجعنا وتفحصنا مل جند ملا (: النوري يف كشف األستار يقول احملدث  ١
  .)١( ).. ٬، بل ليس يف األحاديث ذكر للسرداب أصالًذكروه أثراً

كثري من خواص   من غيابه يف السرداب   ما نسبه إلينا (: صدر الدين السيدقال   ٢
  .)٢( )٬، ومل أجد له مستنداًأهل السنة٬، فال أعرف له مدركاً

: إنه يف سرداب٬، بل يقولون: والذين يقولون بوجوده ال يقولون(: قال احملقق األربلي  ٣
  .)٣( )..إنه موجود حيل ويرحتل٬، ويطوف يف األرض 

Ëمت ا أُوتقدم كالم احملقق األميين يف نفيه هلذه األسطورة اليت  ٬،األميينالشيخ احملقق   ٤
وليت (: ٬، وقد أضاف إليه قولهيف رده على القصيمييف السرداب  Xالشيعة يف غياب اإلمام 

عليها لوائح هؤالء املتقولني يف أمر السرداب اتفقوا على رأي واحد يف األكذوبة٬، حىت ال تلوح 
هذا السرداب املنوه به يف  إنّ) ١٩٨ص(يف رحلته : االفتعال فتفضحهم٬، فال يقول ابن بطوطة

 ـإنه ب: ٬، وال يقول آخرون)بغداد(أنه يف ) أخبار الدول(يف : ٬، وال يقول القرماين)احللة(
٬، ويأيت القصيمي من بعدهم فال يدري أين هو فيطلق لفظ السرداب ليستر )سامراء(

  .)٤(...)هسوءت

فأين قال الشيعة بكونه متخفياً يف السرداب مع عدم وجود ذلك يف رواياËم وال يف  ٬،إذن
  !؟ )٥(أقوال علمائهم 

                                                            
 .١١٧ص: للقرشي -  المهدي اإلمامنقًال عن آتاب حياة  ،األستارآشف  -١
  .١١٧ص: للقرشي - Xالمهدي  اإلمام، نقًال عن آتاب حياة ١٥٥ص: للسيد صدر الدين الصدر - آتاب المهدي -٢
  .٢٨٣ص ٣ج :آشف الغمة -٣
  .٦٢ص: واإلسالم، الصراع بين الوثنية  ٣٠٨ص ٣ج: الغدير -٤
  .لسنة علماء الشيعة ال نجد ذلكاالعلماء لكن حتى على  بآراءعلى الرغم من أننا ال نلتزم  -٥
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خمتفياً يف السرداب حمض افتراء وقول باطل  Xوبعد هذا فالقول بكون اإلمام الثاين عشر 
ن بالعقيدة احلقة اليت مصطنع ومفتعل من قبل احلاقدين ي»راد به تشويه صورة الشيعة املؤمنو

  .يف أمته٬، ولكن مع األسف أن نرى عدم احلياء إىل هذا احلد تركها حممد 

  .)١() إذا مل تستح فافعل ما شئت: (وقد قيل

مَّا لَه!م بِه( م(ن0 ع(لْمٍ و%لَا ل(آب%ائ(هِم0 كَب!ر%ت0 كَل(م%ةً ت%خ0ر!ج! م(ن0 أَفْو%اه(هِم0 إِن ي%قُولُونَ إِل+ا ﴿
  .)٢(﴾كَذ(باً

  كيف يكون إماماً مع كونه صغرياً حمجوراً عليه ؟ :الشبهة الثانية

فإن كان ما قاله متيناً  ٬،بطبيعة احلال ما خيطه اإلنسان بيده يعكس للناس مستواه العلمي
فيفهم القارئ أن من خط األسطر له حض من العلم٬، وإن كان ما خطه ساذجاً وناجتاً من 

  .رئ مستوى الكاتب ويصنفه مع احلمقىقصوره وعقله الناقص فيفهم القا

فلو وقف إنسان منصف بتروٍ عند ما يقوله ابن تيمية يعرف بكل وضوح مدى احنطاط 
   ٬، وأخرى يتعرض Xمستوى تفكريه٬، فهو تارة يذكر اخلالف يف والدة اإلمام املهدي 

يقول حلكمه الفقهي من حيث كونه حمجوراً عليه٬، وثالثة    على فرض كونه مولوداً عنده 
كيف يكون إماماً مع هذا العمر الصغري٬، وأعتقد أن املهم أن نعرف كالمه األخري فبمعرفته 

واإلمامية الذين يزعمون أن�ه كان له ولد يدعون : (قال شيخ السلفية ابن تيمية ٬،يرتفع اإلشكال
أن�ه دخل السرداب بسامراء٬، وهو صغري منهم من قال عمرة سنتان٬، ومنهم من قال ثالث 

هم من قال مخس سنني٬، وهذا لو كان موجوداً معلوماً لكان الواجب يف حكم اهللا الثابت ومن
بنص القرآن والسنة واإلمجاع أن يكون حمضوناً عند من حيضنه يف بدنه كأمه وأم أم�ه وحنومها 
من أهل احلضانة وأن يكون ماله عند من حيفظه إم�ا وصي أبيه إن كان له وصي وإم�ا غري 

 و%اب0ت%لُواْ﴿ :قريب وإم�ا نائب لدى السلطان فإنه يتيم ملوت أبيه واهللا تعاىل يقولالوصي إم�ا 
 ت%أْكُلُوه%ا و%الَ أَم0و%الَه!م0 إِلَي0هِم0 فَاد0فَع!واْ ر!ش0داً مِّن0ه!م0 آن%س0ت!م فَإِنْ النِّكَاح% ب%لَغ!واْ إِذَا ح%تَّى% الْي%ت%ام%ى
٬، فهذا ال جيوز تسليم ماله إليه حىت يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد ﴾ي%كْب%ر!واْ أَن و%بِد%اراً إِس0ر%افاً

                                                            
  .١٢٢ص ٤ج: مسند أحمد -١
  .٥: الكهف -٢
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كما ذكر اهللا تعاىل ذلك يف كتابه فكيف يكون من يستحق احلجر عليه يف بدنه وماله إماماً 
  ).جلميع املسلمني معصوماً ال يكون أحد مؤمناً إالّ باإلميان به

ن اخلالفة اإلهلية٬، وهي ال ربط هلا فهما ميثال ٬،إن�نا نعتقد بكون اإلمامة كالنبوة: أقول
ي%ا ي%ح0ي%ى خ!ذ( الْك(ت%اب% ﴿: Xبالعمر٬، والقرآن صريح بذلك إذ يقول سبحانه عن نيب اهللا حيىي 

  .)١(﴾بِقُوَّةÊ و%آت%ي0ن%اه! الْح!كْم% ص%بِي�اً

فَأَش%ار%ت0 إِلَي0ه( قَالُوا كَي0ف% ن!كَلzم! م%ن كَانَ ف(ي الْم%ه0د( ص%بِي�اً ﴿: Xوقال سبحانه عن عيسى 
و%ج%ع%لَنِي م!ب%ار%كاً أَي0ن% م%ا كُنت! و%أَو0ص%انِي  #قَالَ إِنِّي ع%ب0د! الل+ه( آت%انِي% الْك(ت%اب% و%ج%ع%لَنِي ن%بِي�اً  #

  .)٢(﴾بِالصَّلَاة( و%الزَّكَاة( م%ا د!م0ت! ح%ي�اً

 وقيل ٬،سنني تسع ابن وهو نبئ فقيل صبياً احلكم وآتيناه قوله يف واختلف: (قال ابن حجر
  .)٣() الدين يف الفهم باحلكم واملراد ٬،ذلك من أقل

 إين" ولد يوم القائل كعيسى ألنه صغره مع له النبوة إثبات يف بعد وال: (وقال العجلوين
 ٬، قال"صبياً احلكم وآتيناه" :فيه تعاىل قال الذي وكيحىي ٬،"نبياً وجعلين الكتاب أتاين اهللا عبد

  .)٤() سنني ثالث وعمره نبئ املفسرون

 وقال املفسرين٬، أكثر قول هذا. النبوة أي "صبياً احلكم وآتيناه": وقوله: (وقال السمعاين
  .)٥() سنني ثالث ابن وهو النبوة أعطي: قتادة

 .النبوة "احلكم وآتيناه" .جبد "بقوة" .التوراة: ٬، أي"الكتاب خذ حيىي يا(": وقال السيوطي
  .)٦() سنني ثالث ابن "صبياً"

 يف ألحاله ذلك حييل العقل كان ولو ٬،)السالم عليهما( النبيني نبوة هذين الصغر ينف فلم
  .حال كل وعلى أحد كل

                                                            
  .١٢ :مريم -١
  .٣١ – ٢٩ :مريم -٢
  .٣٣٨ص ٦ج: فتح الباري -٣
  .١٥٧ص ٢ج: آشف الخفاء -٤
  .٢٨٢ص ٣ج: تفسير السمعاني -٥
  .٣٩٧ص: تفسير الجاللين -٦



 ١٠٠............................. .......................وقفات مع ابن تيمية احلرا�ي 

 
 

  .وهذا هو احلق الذي جاء عن أهل البيت 

  :جاء فيه )١( )السن يف األئمة حاالت(روى الشيخ الكليين باباً يف 

 سامل٬، بن هشام عن حمبوب٬، ابن عن عيسى٬، بن حممد بن أمحد عن أصحابنا٬، من عدة  ١
 يف تكلم حني X مرمي ابن عيسى أكان :X جعفر أبا سألت(: قال الكناسي٬، يزيد عن
 أما ٬،مرسل غري هللا] ا[ حجة نبياً يومئذÊ كان: فقال ؟ زمانه أهل على هللا] ا[ حجة املهد

و%ج%ع%لَنِي م!ب%ار%كاً أَي0ن%  *قَالَ إِنِّي ع%ب0د! الل+ه( آت%انِي% الْك(ت%اب% و%ج%ع%لَنِي ن%بِي�اً ﴿ :قال حني لقوله تسمع
 زكريا على هللا حجة يومئذ÷ فكان: قلت !!﴾م%ا كُنت! و%أَو0ص%انِي بِالصَّلَاة( و%الزَّكَاة( م%ا د!م0ت! ح%ي�اً

 ملرمي اهللا من ورمحة للناس آية احلال تلك يف عيسى كان: فقال ؟ املهد يف وهو احلال تلك يف
 فلم صمت مث احلال٬، تلك يف كالمه مسع من على حجة نبياً وكان عنها فعرب تكلم حني

 عيسى صمت بعد الناس على 8 هللا احلجة زكريا وكان ٬،سنتان له مضيت حىت يتكلم
 لقوله تسمع أما صغري٬، صيب وهو واحلكمة الكتاب حيىي ابنه فورثه زكريا مات مث ٬،بسنتني
 سنني سبع X عيسى بلغ فلما٬، ﴾ي%ا ي%ح0ي%ى خ!ذ( الْك(ت%اب% بِقُوَّةÊ و%آت%ي0ن%اه! الْح!كْم% ص%بِي�اً﴿ :8

 الناس وعلى حيىي على احلجة عيسى فكان إليه٬، تعاىل اهللا أوحى حني والرسالة بالنبوة تكلم
 خلق يوم منذ الناس على هللا حجة بغري واحداً يوماً خالد أبا يا األرض تبقى وليس ٬،أمجعني

 ورسوله اهللا من حجة X علي أكان ٬،فداك جعلت: فقلت .األرض وأسكنه X آدم اهللا
 ودعاهم علماً ونصبه للناس أقامه يوم نعم٬،: فقال ؟  اهللا رسول حياة يف األمة هذه على
 رسول حياة يف الناس على واجبة X علي طاعة وكانت: قلت .بطاعته وأمرهم واليته إىل
 وكانت  اهللا رسول مع يتكلم فلم صمت ولكنه نعم٬،: فقال ؟ وفاته وبعد  اهللا

 الطاعة ٬، وكانت اهللا رسول حياة يف X علي وعلى أمته على  اهللا لرسول الطاعة
 X علي ٬، وكان اهللا رسول وفاة بعد X لعلي كلهم الناس على رسوله ومن اهللا من

  ).عاملاً حكيماً

 للرضا قلت(: قال ٬،حيىي بن صفوان عن عيسى٬، بن حممد بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد  ٢
X :جعفر أبا لك اهللا يهب أن قبل نسألك كنا قد X غالما٬ً، يل اهللا يهب: تقول فكنت 

                                                            
  .٣٨٢ص ١ج: الكافي -١



 ١٠١............................. .......................وقفات مع ابن تيمية احلرا�ي 

 
 

 إىل بيده فأشار ؟ من فإىل كون كان فإن يومك٬، اهللا أرانا فال عيوننا٬، فقر لك اهللا وهب فقد
 وما :قال ؟ سنني ثالث ابن هذا فداك جعلت: فقلت يديه٬، بني قائم وهو X جعفر أيب

  ).سنني ثالث ابن وهو باحلجة X عيسى قام قد شيء٬، ذلك من يضر�ه

 أيب عن أصحابنا٬، بعض عن سيف٬، بن علي عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد  ٣
 إىل أوحى تعاىل اهللا إنّ: فقال سنك٬، حداثة يف يقولون إ´م: له قلت(: قال ٬،X الثاين جعفر
 إسرائيل بين عباد ذلك فأنكر الغنم٬، يرعى صيب وهو سليمان يستخلف أن داود

 يف واجعلها سليمان وعصا املتكلمني عصا خذ أن X داود إىل اهللا فأوحى وعلماؤهم٬،
 وأمثرت أورقت قد عصاه كانت فمن الغد من كان فإذا ٬،القوم خبواتيم عليها واختم بيت
  ).وسلمنا رضينا قد: فقالوا داود٬، فأخربهم اخلليفة٬، فهو

 عن مصعب٬، عن يزيد٬، بن يعقوب عن زياد٬، بن سهل عن وغريه٬، حممد بن علي  ٤
 يقودين غالم ومعي إليه دخلت(: بصري أبو قال ٬،X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب عن مسعدة٬،
 مبثل عليكم سيلي: قال أو[ سنه مبثل عليكم احتج إذا أنتم كيف: يل فقال يبلغ٬، مل مخاسي

  .)]سنه

    سألته(: قال ٬،بزيع بن إمساعيل بن حممد عن مهزيار٬، بن علي عن زياد٬، بن سهل  ٥
 ؟ سنني سبع من أقل ابن اإلمام يكون: فقلت اإلمام٬، أمر من شيء عن   X جعفر أبا يعين
 إحدى سنة يف ذا مهزيار بن علي فحدثين: سهل فقال .سنني مخس من وأقل نعم: فقال

  .)ومائتني وعشرين

 X احلسن أيب يدي بني واقفاً كنت( :قال ٬،أبيه عن اخلرياين٬، عن حممد٬، بن احلسني  ٦
 فكأن .ابين جعفر أيب إىل: قال ؟ من فإىل كون كان إن ٬،سيدي يا: قائل له فقال خبراسان٬،
 عيسى بعث وتعاىل تبارك اهللا إنّ: X احلسن أبو فقال ٬،X جعفر أيب سن استصغر القائل

  .)جعفر أبو فيه الذي السن من أصغر يف مبتدأة شريعة صاحب نبيا٬ً، رسوال٬ً، X مرمي ابن

 جعفر أبا رأيت(: قال ٬،أسباط بن علي عن حممد٬، بن معلى عن حممد٬، بن احلسني  ٧
X قامته ألصف ورجليه٬، رأسه إىل أنظر وجعلت إليه النظر فأخذت علي� خرج وقد 



 ١٠٢............................. .......................وقفات مع ابن تيمية احلرا�ي 

 
 

 ما مبثل اإلمامة يف احتج اهللا إنّ علي٬، يا: فقال قعد٬، حىت كذلك أنا فبينا مبصر٬، ألصحابنا
و%ب%لَغَ ﴿٬، )٢(﴾و%لَمَّا ب%لَغَ أَش!دَّه!﴿ و ٬،)١(﴾و%آت%ي0ن%اه! الْح!كْم% ص%بِي�اً﴿ :فقال النبوة٬، يف به احتج

 أربعني ابن وهو يؤتاها أن وجيوز صيب وهو احلكمة يؤتى أن جيوز فقد٬، )٣(﴾أَر0ب%ع(ني% س%ن%ةً
  .)سنة

 إنّ ٬،سيدي يا(: X جعفر أليب حسان بن علي قال: قال ٬،أبيه عن إبراهيم٬، بن علي  ٨
 اهللا قال لقد ؟ 8 اهللا قول ذلك من ينكرون وما: فقال سنك٬، حداثة عليك ينكرون الناس
 ما فو اهللا٬، )٤(﴾قُلْ ه%ذ(ه( س%بِيل(ي أَد0ع!و إِلَى اللّه( ع%لَى ب%ص(ري%ةÊ أَن%اْ و%م%نِ اتَّب%ع%نِي﴿ : لنبيه 8
  .انتهى) سنني تسع ابن وأنا سنني تسع وله X علي إال تبعه

بسائر الناس الصغار الذين يكون حمجوراً  Xفابن تيمية أراد مقارنة اإلمام املهدي 
 Xعليهم٬، ومع كو´م كذلك ال يكونوا أئمة٬، لكننا لو سألناه ملاذا مل يقارن اإلمام املهدي 

  !اهللا النبوة واحلكمة صغاراً ؟ؤالء األنبياء حيث آتاهم 

ليس  Xبطبيعة احلال إمنا جاءت املقارنة املذكورة طبقاً ملا يعتقده من كون اإلمام املهدي 
إماماً معصوما٬ً، إذن إمنا جاءت هذه املقارنة وبنيت عليها شبهة احلجر بسبب اعتقاده سلفاً 

ملا  ة من خلفاء اهللا٬، وإالطاعة وخليفليس إماماً واجب ال Xبكون اإلمام حممد بن احلسن 
ا ليس هلا حمل يف شخص حيىي وعيسى  إذ  ٬،)عليهما السالم(كان حمالً للشبهة املذكورة كما ́أ

ال يصح القول بكو´ما حمجوراً عليهما مع كو´ما نبيني من اهللا سبحانه على الرغم من صغر 
  .سنهما

هنا ينبغي أن يكون النقاش فيها وعليه فترجع شبهة ابن تيمية لعدم اعتقاده باإلمامة٬، ومن 
  .فال حمل هلذه الشبهة  كما هو احلق     Xفإن ثبتت لإلمام حممد بن احلسن 

  ما هو الدليل على اإلمامة ؟: إم�ا إن قيل

                                                            
  .١٢: مريم -١
  .١٤: القصص -٢
  .١٥: حقافاأل -٣
  .١٠٨  :يوسف -٤



 ١٠٣............................. .......................وقفات مع ابن تيمية احلرا�ي 

 
 

دليلها ثابت وأصلها يف القرآن الكرمي٬، وميكن للقارئ الرجوع لكتب السيد أمحد : أقول
عموماً فقد أوضحوا فيها إمامة أهل البيت  Xوإلصدارات أنصار اإلمام املهدي  Xاحلسن 
.  

وعدم ثبوËا عند ابن تيمية بسبب جهله وعناده ال يعين عدم ثبوËا يف الواقع٬، فامللحدون 
إىل اآلن مل يثبت عندهم وجود اهللا سبحانه مع أنّ وجوده ضرورة يقطع ا كل ذي فطرة 

على الرغم مما جاء به من دالئل  Xسليمة٬، وكذلك اليهود إىل اآلن مل يقر�وا بنبوة عيسى 
مع وضوحها ودالئلها٬، فهل عدم ثبوت  وبينات٬، وكذلك املسيحيون مل يقر�وا بنبوة حممد 

بل كل هؤالء قد قامت عليهم احلجة وسوف ! احلق عند هؤالء يعين عدم ثبوته يف الواقع ؟
  .يردون جهنم بسبب تكذيبهم باهللا ورسله 

حممد بن احلسن  قد سبق اإلمام كرة يف تاريخ أهل البيت مامة املبمث إنّ ظاهرة اإل
X من أئمة أهل البيت ÿفاإلمام حممد بن علي اجلواد  ٬،ا عددX  توىل اإلمامة وهو يف

توالها وهو يف التاسعة من العمر٬، فهذا  Xالثامنة من العمر٬، واإلمام علي بن حممد اهلادي 
  .ليس جديداً يف حياة أهل البيت 

طنع أنّ احلقد يص منقوض بنصوص القرآن والعترة٬، إالابن تيمية قول سفيه  فما قاله
  .شبهات تعشعش يف ذهنه الضعيف

و%إِذَا ق(يلَ لَه!م0 آم(ن!واْ كَم%ا آم%ن% النَّاس! قَالُواْ أَن!ؤ0م(ن! كَم%ا آم%ن% السُّفَه%اء أَال إِنَّه!م0 ه!م! ﴿
  .)١(﴾السُّفَه%اء و%لَك(ن ال+ ي%ع0لَم!ونَ

 ** *  

  

  

  

                                                            
  .١٣: البقرة -١



  :الوقفة الثالثة
مث إنّ هذا باتفاق منهم سواء قدر وجوده أو عدمه ال ينتفعون : (قال شيخ السلفية ابن تيمية

به ال يف دين وال يف دنيا وال علم أحداً شيئاً وال يعرف له صفة من صفات اخلري وال الشر فلم 
اإلمامة وال مصاحلها ال اخلاصة وال العامة٬، بل إن قدر وجوده فهو حيصل به شيء من مقاصد 

ضرر على أهل األرض بال نفع أصالً فإنّ املؤمنني به مل ينتفعوا به وال حصل هلم به لطف وال 
مصلحة واملكذبون به يعذبون عندهم على تكذبيهم به فهو شر حمض وال خري فيه وخلق مثل 

  .)هذا ليس من فعل احلكيم العادل

  عدم وجود فائدة منه يف حال الغيبة :الشبهة األوىل

  :اجلواب

باالنتفاع به يف  Xإنّ هذه الشبهة إمنا جاءت بسبب حصر فائدة اإلمام املعصوم  :أوالً
بينما األمر أعمق من هذه السطحية عند شيخ  ٬،الدين أو الدنيا كما يصور الفائدة ابن تيمية

السلفية بكثري٬، فالعقيدة احلقة هي أنّ األرض ال ختلو من حجة هللا سبحانه٬، لكون احلجة هو 
  .واسطة الفيض اإلهلي٬، وهلذا فوجود احلجة ضرورة البد منها

 مسعت: قال ٬،الطيار ابن عن سنان٬، بن حممد عن حممد٬، بن أمحد عن حيىي٬، بن حممد عن
  .)١() احلجة أحدمها لكان اثنان إال األرض يف يبق مل لو: (يقول X اهللا عبد أبا

 ابن عيسى بن حممد عن حممد٬، بن أمحد عن مجيعا٬ً، حيىي بن وحممد إدريس بن أمحد وعن
 اثنان بقي لو(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن الطيار٬، بن محزة عن سنان٬، بن حممد عن عبيد٬،
  .)٢() صاحبه على احلجة أحدمها لكان

  .فمن غري املمكن أن ختلو األرض من احلجة إذ لو خليت لساخت بأهلها

  

                                                            
 .٥٠٧ص: بصائر الدرجات -١
 .١٧٨ص  ١ج: الكافي -٢



 ١٠٥............................. .......................وقفات مع ابن تيمية احلرا�ي 

 
 

 األرض ختلو :قلت ٬،X الرضا احلسن أبا سألت :قال ٬،اجلعفري سليمان عن ٬،سعيدعن 
  .)١( )بأهلها لساخت حجة من عني طرفة األرض خلت لو: (؟ قال اهللا حجة من

وفيها  إنّ األرض ال تكون إال: (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : وعن زياد العطار٬، قال
  .)٢() ذلك ذلك٬، وال يصلح األرض إال حجة٬، إنه ال يصلح الناس إال

وهذا يدل على أمهية احلجة واخلليفة لكونه الواسطة يف الفيض اإلهلي كما بي�ن ذلك السيد 
  .يف جوابه عن سؤال وج�ه إليه Xأمحد احلسن 

 ٬،موضع الفيض الواصل إىل األرض Xاحلجة  ألنّ( :Xقال السيد أمحد احلسن اليماين 
فبسبب وجوده يف مجيع السماوات واملقامات العلوية القدسية يكون يف هذه األرض مثله 

كاحلبل السري  Xوهي موضع وصول الغذاء للطفل من األم٬، فمثله  ة الطفل٬،كمثل سر�
  .)و¢م متطرون٬، ¢م ترزقون( الواصل من السماء إىل األرض ينقل الفيض اإلهلي إىل األرض٬،

فهو حبل اهللا املتني وعمود النور النازل من السماء إىل األرض٬، ولواله لساخت األرض 
كن أن ولذا فال مي٬، هي وأهلها وتعود عدماً بأهلها أي ال يصل النور اإلهلي إىل األرض فتنحلّ

  .)٣() على مجيع اخللق Xيوصف عظيم فضل احلجة 

 و%ن%ذ(يراً ب%ش(رياً بِالْح%قِّ أَر0س%لْن%اك% إِنَّا﴿: ة يف كل زمان٬، ولذا قال تعاىلفالبد من وجود احلج�
  .)٤(﴾ن%ذ(يرÉ ف(يه%ا خلَا إِل+ا أُمَّةÊ مِّن0 و%إِن

 مِّن% و%ح%ب0لٍ اللّه( مِّن0 بِح%ب0لٍ إِال+﴿: فاحلبل الذي يتصل بالسماء هو اخلليفة٬، قال تعاىل
  .)٥(﴾النَّاسِ

م فس�روا احلبل الذي من الناس بعلي بن أيب طالب  وقد ورد عن أهل البيت   X́أ
  .كونه ولكو´م خلفاء اهللا سبحانهل تارة وبأهل البيت 

                                                            
 ٥٠٩ص : بصائر الدرجات -١
 .٢٣٤ص ١ج: المحاسن -٢
 .من الطبعة ذات األربعة أجزاء ٢٩ جواب سؤال :المتشابهات -٣
 .٢٤ :فاطر -٤
 .١١٢ :آل عمران -٥



 ١٠٦............................. .......................وقفات مع ابن تيمية احلرا�ي 

 
 

 مِّن0 بِح%ب0لٍ إِال+ ثُق(فُواْ م%ا أَي0ن% الذzل+ةُ ع%لَي0هِم! ض!رِب%ت0﴿: تعاىل قوله يف X عن اإلمام الباقر
  .)١( )طالب أيب بن علي( ٬،﴾النَّاسِ مِّن% و%ح%ب0لٍ اللّه(

 املسجد يف جالساً كان نهإ( : اهللا رسول عن بإسناده٬، العنربي٬، علي بن حممد وعن
 إليك جئت ٬،اهللا رسول يا: فقال أعرايب٬، عليه وقف إذ ٬،علي وفيهم أصحابه من مجاعة وحوله
 سل:  اهللا رسول قال. هو ما أدر مل مبا فيها يأمر مسعته تعاىل اهللا كتاب من آية عن أسألك

 الذي احلبل هذا فما ٬،﴾مجيعاً اهللا حببل واعتصموا﴿: يقول 8 اهللا مسعت: قال. أعرايب يا
: وقال ٬،X علي كتف على فوضعها األعرايب بيد  اهللا رسول فأخذ ؟ به نعتصم أن أمرنا
: وقال فاعتنقه٬، ٬،X علي خلف من األعرايب فدار. به باالعتصام آمركم الذي اهللا حبل هذا
 إىل فلينظر اجلنة أهل من رجل إىل ينظر أن أحب من: اهللا رسول فقال .به أعتصم إين اللهم
  .)٢( )األعرايب هذا

 اهللا حببل واعتصموا﴿: تعاىل قوله يف يقول Xالصادق  مسعت: الصايغ وعن أيب جعفر
  .)٣( )احلبل حنن(: قال ﴾مجيعاً

ولذا صر�ح ابن تيمية وغريه ذه احلقيقة اليت ال يستطيعون إنكارها على الرغم من مكابرة 
  .الكثري

وال تزال فيه طائفة  ﴾نا له حلافظونإنا حنن نزلنا الذكر وإ﴿ :قال تعاىل(: ابن تيمية يقول
 حتريف كتبها وتغيري شرائعها مطلقاًديان من احلق فلم ينله ما نال غريه من األ قائمة ظاهرة على

هل أ ينطق اهللا به القائمني حبجة اهللا وبيناته الذين حييون بكتاب اهللا املوتى ويبصرون بنوره ملا
  .)٤() رض لن ختلو من قائم هللا حبجة لكيال تبطل حجج اهللا وبيناتهاأل فإنّ ٬،العمى

والقول على اهللا بال علم وإبطال حججه والزهد يف كتابه ( :ابن القيم اجلوزيةتلميذه قال و
وسنة رسوله وتلقي األحكام منهما مبلغها ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ويصدق قول رسوله إنه ال 

                                                            
 .٢٧٣ص ٢ج: مناقب آل أبي طالب -١
 .٢٠٧ص ٢ج: شرح األخبار -٢
 .٢٧٣ص ٢ج: مناقب آل أبي طالب -٣
  . ١٣٠ص ٢٥ج :مجموع الفتاوى -٤



 ١٠٧............................. .......................وقفات مع ابن تيمية احلرا�ي 

 
 

ختلو األرض من قائم هللا حبججه ولن تزال طائفة من أمته على حمض احلق الذي بعثه به وأنه ال 
  .)١() هلذه األمة من جيدد هلا دينهايزال يبعث على رأس كل مائة سنة 

ويف صالة عيسى خلف رجل من هذه األمة مع كونه يف آخر الزمان (: وقال ابن حجر
األرض ال ختلو عن قائم هللا حبجة واهللا  للصحيح من األقوال أنّ وقرب قيام الساعة داللة

  .)٣(٬، ونقل نفس العبارة املتقدمة العيين يف عمدة القاري )٢()أعلم

فما قاله ابن تيمية من عدم وجود مصلحة وفائدة ما زال اإلمام غائباً إمنا صو�ره طبقاً  ٬،إذن
العتقاده جبواز خلو األرض من احلجة٬، وهذا مناف÷ لعقيدتنا الثابتة بالقطع واليقني٬، وعليه 
فإشكاله ال ميكن أن يرد علينا؛ لكوننا نعتقد بضرورة وجود احلجة سواء كان ظاهراً أم 

  :Xيقول أمري املؤمنني  مستترا٬ً،

إم�ا ظاهراً  ٬،اللهم بلى٬، ال ختلو األرض من قائم هللا حبجة: (Xقال أمري املؤمنني 
  .)٤() لئال تبطل حجج اهللا وبيناته ؛مشهوراً أو خائفاً مغموراً

  Xمن العترة اليت يف وجودها أمان ألهل األرض٬، وكسفينة نوح  Xوأيضاً املهدي 
  .كما جاء عن النيب 

  :أمان لألمة )عليهم السالم(وجود أهل البيت 

يف  لقد روى احلاكم يف املستدرك روايات عديدة تؤكد على كون وجود أهل البيت 
 :األمة أمان هلا

ثنا  ٬،ثنا عبيد بن كثري العامري ٬،أبو القاسم احلسن بن حممد السكوين بالكوفة) حدثنا(  ١
عن  ٬،عن حممد بن سوقة ٬،أنبأ ابن عيينة ٬،ثنا عبد الرزاق ٬،حيىي بن حممد بن عبد اهللا الدارمي

 ٬،نه لعلم للساعةإو( :قال رسول اهللا  :قال ٬،عن جابر رضي اهللا عنه ٬،حممد بن املنكدر
نا أمان ألصحايب ما كنت أو ٬،تاها ما يوعدونأفقال النجوم أمان ألهل السماء فإذ أذهبت 

                                                            
 .٢٧٦ص ٢ج: إعالم الموقعين -١
 .٣٥٨ص ٦ج :فتح الباري -٢
 .٤٠ص ١٦ج: عمدة القاري -٣
 .٣٧ص ٤ج: بشرح محمد عبده - نهج البالغة -٤
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تاهم ما أفإذا ذهب أهل بييت  ألميتوأهل بييت أمان  ٬،تاهم ما يوعدونأفإذا ذهبت 
 .)١(ومل خيرجاه  اإلسنادصحيح  .)يوعدون

ثنا إسحاق بن سعيد بن  ٬،ثنا أمحد بن علي االبار ٬،مكرم بن أمحد القاضي) حدثنا(  ٢
عن ابن  ٬،عن عطاء ٬،ثنا خليد ابن دعلج أبو عمر والسدوسي أظنه عن قتادة ٬،أركون الدمشقي

 ٬،النجوم أمان ألهل األرض من الغرق( :قال رسول اهللا  :قال ٬،عباس رضي اهللا عنهما
فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب  ٬،من االختالف ألميتوأهل بييت أمان 

 .)٢(ومل خيرجاه  اإلسنادهذا حديث صحيح  .)إبليس

ثنا حممد  ٬،أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن القاضي مدان من أصل كتابه) حدثنا(  ٣
حدثين حممد  ٬،ثنا عبد اهللا بن عمرو بن مرة ٬،ثنا القاسم بن احلكم العرين ٬،بن املغرية اليشكري

صالة  أخرنه خرج ذات ليلة وقد إ( :عن النيب  ٬،عن أبيه ٬،عن حممد بن املنكدر ٬،بن سوقة
؟  ونما تنتظر :العشاء حىت ذهب من الليل هنيهة أو ساعة والناس ينتظرون يف املسجد فقال

¾ا صالة مل إما أ :مث قال .إنكم لن تزالوا يف صالة ما انتظرمتوها :فقال .ننتظر الصالة :فقالوا
النجوم أمان ألهل  :مث رفع رأسه إىل السماء فقال .يصلها أحد ممن كان قبلكم من األمم

نا أمان ألصحايب فإذا قبضت أتى أو ٬،ن طمست النجوم أتى السماء ما يوعدونإالسماء ف
 .)٣( )فإذا ذهب أهل بييت أتى أميت ما يوعدون ألميتوأهل بييت أمان  ٬،أصحايب ما يوعدون

  :Xأهل البيت كسفينة نوح 

  :منها ٬،روى احلاكم يف املستدرك وغريه عد�ة روايات

 ثنا ٬،بكري بن يونس اجلبار عبد بن أمحد ثنا ٬،اهلامشي إسحاق بن ميمون) أخربنا(  ١
 آخذ وهو يقول ذر أبا مسعت( :قال ٬،الكناين حنش عن ٬،إسحاق أيب عن ٬،صاحل بن املفضل

                                                            
تصحيح محمد  - وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة . ٤٤٨ص ٢ج: للحاآم النيسابوري -  المستدرك -١

وصح النجوم أمان ألهل : (... ٢٠٧باب األمان ببقائهم ص ٢ج -هـ  ١٢٩٢ - مصر  -المطبعة الوهبية  -البلبيسي 
 : (...١٣٤اآلية السابعة ص ١فـ ١١بـ ٢، وقال أيضًا ج...)األرض من الغرق، وأهل بيتي أمان ألمتي من االختالف

تي من وفي رواية صححها الحاآم على شرط الشيخين النجوم أمان ألهل األرض من الغرق وأهل بيتي أمان ألم
  ...).االختالف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس

  .١٤٩ص ٣ج: للحاآم النيسابوري -  المستدرك -٢
  .٤٥٧ص ٣ج: للحاآم النيسابوري -  المستدرك -٣



 ١٠٩............................. .......................وقفات مع ابن تيمية احلرا�ي 

 
 

 اهللا رسول مسعت ٬،ذر أبو ناأف أنكرين ومن ٬،عرفتم من ناأف عرفين من ٬،الناس أيها :الكعبة بباب
 حديث هذا ٬،)غرق عنها ختلف ومن جنا ركبها من نوح سفينة مثل بييت أهل مثل: يقول 

  .)١(خيرجاه  ومل مسلم شرط على صحيح

 ٬،القراطيسي إبراهيم بن العباس ثنا ٬،ببغداد الزاهد محدان بن جعفر بن أمحد) أخربين(  ٢
 :قال ٬،الكناين حنش عن ٬،إسحاق أيب عن ٬،صاحل بن مفضل ثنا ٬،األمحسي إمساعيل بن حممد ثنا
 ومن ٬،عرفين من ناأف عرفين من :الكعبة بباب آخذ وهو يقول عنه اهللا رضي ذر أبا مسعت(

 من نوح سفينة مثل فيكم بييت أهل مثل إنّ أال: يقول  النيب مسعت ٬،ذر أبو ناأف أنكرين
  .)٢() غرق عنها ختلف ومن جنا ركبها من قومه

 ٬،سجادة] بن[ منصور بن أمحد بن احلسني حدثنا: وروى الطرباين يف املعجم األوسط  ٣
 أيب عن ٬،األعمش عن ٬،القدوس عبد بن اهللا عبد نا :قال ٬،الرازي داهر بن اهللا عبد نا :قال

 وهو الكعبة باب بعضاديت أخذ الغفاري ذر أبا رأيت( :قال ٬،املعتمر بن حنش عن ٬،إسحاق
: ]قال[  اهللا رسول مسعت ٬،الغفاري ذر أبو فأنا يعرفين مل ومن عرفين فقد عرفين من :يقول
 هلك عنها ختلف ومن جنا ركبها من نوح قوم يف نوح سفينة كمثل فيكم بييت أهل مثل

  .)٣( )إسرائيل بين يف حطة باب ومثل

 ٬،األودي حكيم بن علي حدثنا :قال ٬،شيبة أيب بن عثمان بن حممد حدثنا: وروى أيضاً  ٤
 ذر أبا رأيت( :قال ٬،املعتمر بن حنش عن ٬،حرب بن مساك عن ٬،ثابت بن عمرو حدثنا :قال
 ٬،الغفاري جندب ناأف يعرفين مل من الغفاري ذر أبو أنا :يقول وهو الكعبة حبلقة آخذ وهو

                                                            
  .٣٤٣ص ٢ج: للحاآم النيسابوري -  المستدرك -١

 ١١سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ج: فقط وجاء معنى هذا الحديث في المصادر اآلتية مع اختالف في اللفظ
البلدانيات  ."وبعض طرق هذا الحديث يقوي بعضها بعضًا: قال الحافظ أبو الخير السخاوي: "، وقال عنه١٢ – ١١ص

-هـ  ١٤٢٢ -  ١ط -دار العطاء  -تحقيق حسام بن محمد القطان  - هـ  ٩٠٢لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفي 
، ثم قال ردًا على البزاز في قوله بانفراد أبي ذر برواية "هذا حديث حسن: "، وقال عنه١٨٧ – ١٨٦ص -م  ٢٠٠١

رضي (وليس آذلك؛ بل في الباب عن ابن عباس، وابن الزبير، وأبي سعيد الخدري : "١٨٩ – ١٨٨هذا الحديث، ص
  ".وبعضها يقوي بعضًا ولذلك حسنته )اهللا عنهم

 ".وإسناده حسن: "، وقال عنه٢٧٩ص ٣ج :للعزيزي -  غيرالسراج المنير بشرح الجامع الص
وجاء من طرق آثيرة يقوي بعضها : "٢٠٧باب األمان ببقائهم ص ٢وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ج

أال إن مثل أهل ( :وفي رواية) إن مثل أهل بيتي( :وفي أخرى) إنما مثل أهل بيتي( :وفي رواية) مثل أهل بيتي(بعضًا 
من رآبها سلم ومن لم يرآبها ( :وفي رواية ،)تي فيكم مثل سفينة نوح في قومه من رآبها نجا ومن تخلف عنها غرقبي

 .)من دخله غفر له لإسرائيغرق وإن مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني 
 .١٥١ص ٣ج: للحاآم النيسابوري -  المستدرك -٢
  .١٣٩ص ١ج: ، المعجم الصغير١٠ص ٤ج: المعجم األوسط -٣
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 جنا ركبها من نوح سفينة مثل بييت أهل مثل: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت
  .)١() غرق عنها ختلف ومن

 :قال ٬،أيب نا :قال ٬،الكاليب ربيعة بن حممد بن العزيز عبد بن حممد حدثنا :وروى أيضاً  ٥
 :قال ٬،اخلدري سعيد أيب عن ٬،عطية عن ٬،الصائغ سلمة أيب عن ٬،محاد أيب بن الرمحن عبد نا

 ركبها من نوح سفينة مثل بييت أهل مثل إمنا: (يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت
  .)٢( )إسرائيل بين يف حطة باب مثل فيكم بييت أهل مثل إمنا ٬،غرق عنها ختلف ومن جنا

 Xوضرورة وجودهم٬، فالغاية من نصب اإلمام  فإذا كانت هذه مرتلة أهل البيت 
ال تنحصر مبشاهدته ألخذ معامل الدين منه٬، بل هناك ضرورة لوجوده ومثرات تترتب على 

موجوداً بني  Xفما دام اإلمام  ٬،وجوده٬، فنفس وجوده لطف إهلي وفيه أمان ألهل األرض
ف(يهِم0 و%م%ا كَانَ اللّه! م!ع%ذzب%ه!م0 و%ه!م0  و%م%ا كَانَ اللّه! ل(ي!ع%ذzب%ه!م0 و%أَنت%﴿الناس هم يف مأمن٬، 

فيه أمان للناس وتأجيل العذاب والعقوبة فكذلك  ٬، فنفس وجود النيب )٣(﴾ي%س0ت%غ0ف(ر!ونَ
  .Xومنهم اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري  احلال يف أهل البيت 

 :Xألمري املؤمنني  قال رسول اهللا ( :قال ٬،Xعن أيب جعفر  ٬،عن أيب الطفيل
لست أخاف  :قال ؟ وختاف النسيان ٬،يا نيب اهللا :Xقال علي  ٬،عليك يملأُكتب ما أ

 :قال .كتب لشركائكأن حيفظك فال ينساك لكن أعليك النسيان وقد دعوت اهللا لك 
و¢م  ٬،¢م يسقى أميت الغيث ٬،األئمة من ولدك :قال ؟ ومن شركائي يا نيب اهللا :قلت

 ٬،وهذا أوهلم ٬،و¢م ترتل الرمحة من السماء ٬،و¢م يصرف البالء عنهم ٬،يستجاب دعاؤهم
 .)٤( )األئمة من ولدك :مث قال ٬،بيده إىل احلسني أومأمث  ٬،بيده إىل احلسن أومأ

وحنن  ٬،وحنن صفوته ٬،حنن جنب اهللا( :مسعته يقول :قال ٬،Xعن أيب جعفر  ٬،عن خيثمة
وحنن أركان  ٬،وحنن حجة اهللا ٬،وحنن أمناء اهللا ٬،وحنن مستودع مواريث األنبياء ٬،خريته
وحنن الذين بنا يفتح اهللا وبنا  ٬،وحنن من رمحة اهللا على خلقه ٬،اإلسالموحنن دعائم  ٬،اإلميان

                                                            
 .٣٥٥ص ٥ج: المعجم األوسط -١
 .٨٥ص ٦ج: المعجم األوسط -٢
  .٣٣ :األنفال -٣
  .٢٠٦ص: وتمام النعمة ، آمال الدين١٨٧ص: بصائر الدرجات -٤
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وحنن  ٬،وحنن السابقون ٬،وحنن منار اهلدى ٬،وحنن مصابيح الدجى ٬،وحنن أئمة اهلدى ٬،خيتم
وحنن قادة  ٬،وحنن العلم املرفوع للخلق من متسك بنا حلق ومن ختلف عنا غرق ٬،اآلخرون

وحنن من نعمة اهللا  ٬،وحنن الطريق وصراط اهللا املستقيم إىل اهللا ٬،وحنن خرية اهللا ٬،الغر احملجلني
وحنن الذين إلينا خمتلف  ٬،وحنن موضع الرسالة ٬،وحنن معدن النبوة ٬،وحنن املنهاج ٬،على خلقه

 ٬،وحنن اهلداة إىل اجلنة ٬،وحنن السبيل ملن اقتدى بنا ٬،حنن السراج ملن استضاء بناو ٬،املالئكة
وحنن  ٬،وحنن اجلسور القناطر من مضى عليها سبق ومن ختلف عنها حمق ٬،اإلسالموحنن عز 

وحنن الذين بنا يصرف  ٬،وحنن الذين بنا نزل الرمحة وبنا تسقون الغيث ٬،السنام األعظم
 .)١() ليناإخذ بأمرنا فهو منا وأونصرنا وعرف حقنا و فمن عرفنا ٬،عنكم العذاب

فأجاب  ٬،عن الفائدة من اإلمام وهو غائب مستور Xفلذا حينما سئل اإلمام الصادق 
فكما أنّ وجود الشمس ضرورة  .)٢() كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب: (قائالً

بستر السحاب للشمس  ٬X، ولعل تعبري اإلمام الصادق Xفكذلك وجود اإلمام املهدي 
مؤشر واضح بأنّ اإلمام املنتظر مغيب وليس غائباً كما ) Xاإلمام حممد بن احلسن املهدي (

  .سيأيت يف سبب الغيبة فانتظر

بعدم ضرورة وجود خليفة منصوص عليه وبعد هذا لنعود٬، فابن تيمية لكونه يعتقد سلفاً 
وأن  جاء هذا اإلشكال٬، ولو اعتقد بالتنصيب اإلهلي ووجود خلفاء للنيب  بعد النيب 

  .حممد بن احلسن هو آخرهم ملا تفيهق وقال ما قال

خليفة  Xهل اإلمام حممد بن احلسن : ومن هنا سيتحول النقاش يف أصل االعتقاد أعين
  أم ال ؟ رسول اهللا 

وسيأيت الكالم حول     ٬،موجودون من املعلوم أنّ عيسى وإلياس واخلضر  :ثانياً
هل أنّ يف : ٬، فالسؤال الذي جيب على ابن تيمية اإلجابة عليه هو  وجودهم يف الوقفة الالحقة 

  وجودهم مصلحة دنيوية ودينية أم ال ؟

                                                            
  .٢٠٥ص: وتمام النعمة ، آمال الدين٨٢ص: بصائر الدرجات -١
  .٦ص ٢٣ج :، بحار األنوار٢٠٧ص: وتمام النعمة ، آمال الدين٢٥٣ص: أمالي الصدوق -٢



 ١١٢............................. .......................وقفات مع ابن تيمية احلرا�ي 

 
 

فيلزم نسبة العبث هللا سبحانه وتعاىل حيث أنه سبحانه هو من أبقاهم٬، فما دام  ٬،إن قال ال
  !؟ هم فلماذا أبقاهم سبحانهال فائدة مرجوة من بقائ

  ؟ ما هي الفائدة :وإن قال فيه فائدة٬، فأقول

ا فعل اهللا سبحانه  Xهنا كذلك٬، فغيبة اإلمام املهدي : فأقول ٬،إن قال أجهلها مبا ́أ
فقطعاً تكون هلا فائدة وعدم العلم بالفائدة ال يعين عدم وجودها٬، فينتفي كل ما قاله من 

  .شبهات

٬، فأيضاً توجد فائدة لياس واخلضر إوجوه الفائدة لغيبة عيسى ووإن أبرز وجهاً من 
  .هذا ما بينته الروايات املتقدمة؛ وXقطعاً من غيبة اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

أم�ا إن كان ابن تيمية ومن لف لفه ال يريد أن يقتنع ذه الروايات وغريها مما يثبت وجود 
أن  ليل٬، بل الدليل العلمي موجود إالعجز يف الدفهذا ليس ل Xفائدة ومصلحة يف غيبته 

نفسه وأشباهها نفوس منكرة جمبولة على التشكيك يف الواضحات وااللتواء على احلق٬، كالذين 
أنّ املعاصرين له  ليت يقر ا ابن تيمية اليوم إالمع وضوح حجته ا كانوا يف زمن الرسول 
  .كأولئك   ابن تيمية    رفضوها وسفهوها فهو 

ن بسبب شبهات عشعشت يف ذه  يستطيع من له مسكة عقل أن يرد كالم النيب فال
  .ابن تيمية وأشباهه من املرضى

  من قال أن غيبته هي من فعل اهللا سبحانه ؟: ولعل قائل يقول

لكونه خليفة من خلفاء اهللا سبحانه٬، فخليفة اهللا فعله فعل الذي أرسله وهذا أمر : أقول
َم%ا فَع%لْت!ه! ع%ن0 أَم0رِي ذَل(ك% و﴿ :Xيقول ملوسى  Xفلذا جند العبد الصاحل  ٬،واضح يف القرآن

دوره دور املنفذ ألمر اهللا سبحانه  ٬X، فالعبد الصاحل )١(﴾ت%أْوِيلُ م%ا لَم0 ت%س0ط(ع عَّلَي0ه( ص%ب0راً
  .لكونه خليفة من خلفائه يف أرضه٬، فال يفعل شيئاً عن أمره بل بأمر اهللا سبحانه

                                                            
  .٨٢ :الكهف -١
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فاملُرسل هو عيسى  ٬،نطاكيارسالً أل Xجند هذا املعىن يف قصة إرسال عيسى  وكذلك
X و%اض0رِب0 لَه!م مَّثَالً أَص0ح%اب% الْقَر0ي%ة( إِذْ ﴿ :أنّ القرآن ينسب اإلرسال إىل اهللا سبحانه إال

فَع%زَّز0ن%ا بِثَال(ثÊ فَقَالُوا إِنَّا إِلَي0كُم إِذْ أَر0س%لْن%ا إِلَي0هِم! اثْن%ي0نِ فَكَذ+ب!وه!م%ا  #ج%اءه%ا الْم!ر0س%لُونَ 
  .)١(﴾مُّر0س%لُونَ

  ؟ كيف يكون املهدي من خلفاء اهللا سبحانه: وإن قيل

ثين وخلفاؤه واألمراء اإل ٬،لكونه ثاين عشر العترة الذين هم خلفاء الرسول : فأقول
أم ال٬،  عشر يف روايات أبناء السنة واجلماعة٬، فيجب معرفة هل أنه حقاً خليفة رسول اهللا 

  .فقطعاً تكون غيبته واقعة ضمن اإلرادة اإلهلية وإذا ثبت أنه خليفة رسول اهللا 

  وجود اإلمام يف غيبته شر حمض :الشبهة الثانية

  :اجلواب

غائباً شر حمض لكون من ال يؤمن به يعذّب  Xإن�ه ادعى أنّ وجود اإلمام املهدي  :أوالً
  .كما يعتقد الشيعة٬، وهذا ينايف العدالة اإلهلية

 إذ النيب  ٬،وال أظنه يلتزم بالنتائج هلذا القول السفيه اجلاهل :فهذا خالصة ما قاله
وجوده لطف إهلي قطعا٬ً، ولكن من أعرض عنه وكفر به بطبيعة احلال سيعذّب بسبب صد�ه 

  !شراً حمضاً ؟ ٬، فهل يلزم أن يكون وجود الرسول عن احلق وعدم إميانه بالرسول 

إنّ رسولكم شر حمض لكون من ال يؤمن به سيدخل النار  فلو قال الكافر بالرسول 
فهو بطبيعة احلال ال يرتضي هذا الكالم٬، فكما يمية أم ال ؟ هل يرتضي هذا ابن ت باعتقادكم

  .هو ال يرتضيه من الكافر كذلك ال نرتضيه منه

ضرورة إهلية؛ لكونه خليفة اهللا وحجته على عباده٬، ومع كونه  Xتقدم أنّ وجوده  :ثانياً
  !؟ كذلك فكيف يكون شراً حمضاً

* * *  

                                                            
  .١٤ – ١٣ :يس -١



א א XWא
٬، ملا هلا وأود قبل الوقفة الرابعة بيان سبب الغيبة لإلمام الثاين عشر من أئمة أهل البيت 

وهو يبني سبب  Xمساس مبا سيأيت بيانه٬، وسأترك القلم لقائم آل حممد السيد أمحد احلسن 
  .الغيبة

كبري هلم على  ظاهراً بينهم فيه حثّووجوده ٬، هلي باملؤمننيإلطف  Xاإلمام ( :Xقال 
بكثري من  أفضل Xوجود سفري له  نّإف٬، فإذا امتنع ظهوره خلوف القتل مثال٬ً، االلتزام الديين
أي     فوجوده٬، Xالذي ينقل أوامره  X السفري هو القائد البديل لإلمام ألنّ؛ غيبته التامة

حيث بوجود السفري ميكن ٬، وجوده شبه وجود املعصوم نّأل؛ هليإكذلك لطف    السفري 
وخصوصاً ما يستجد منها مع مرور ٬، ومعرفة األحكام الشرعية الصحيحة االتصال باإلمام

  !؟ وإذا كان األمر كذلك فما هو سبب الغيبة التامة٬، الزمن

  :منها ٬،ة فروضولإلجابة هناك عد�

  :الطواغيتمن اغتياله من قبل  اخلوف  ١

ا إذا كان غائباً غيبة غري أم�٬، ن اإلمام ظاهراً للجميعإذا كا اًوهذا ميكن أن يكون صحيح
خصوصاً السيئ٬، بعيد عن أعني الطواغيت ومكرهم  Xأي بوجود سفري فيكون اإلمام تامة٬، 

ويوصل إليهم األحكام الشرعية باملؤمنني ويف نفس الوقت يتصل . مؤيد من اهللا Xه ن�أ
الطواغيت يكفي الغيبة غري التامة مع ص من خطر ذن للتخلّإوالتوجيهات اليت حيتاجو´ا٬، 

  .علمأواهللا ٬، فال داعي للغيبة التامة٬، السفارة

  :Xعدم وجود شخص مؤهل للسفارة والنيابة اخلاصة عن اإلمام   ٢

قل من أفال ٬، Xن يتمتع بكثري من صفات اإلمام أمام جيب السفري عند اإل نّأحيث 
اهللا واملقدرة على إدارة شؤون األمة سياسياً وخمافة  درجة عالية من الزهد والتقوى والورع

ن أال ٬، Xه على دراية حبديث املعصومني ن�إ: أي٬، ن يكون فقيهاًأو٬، واقتصادياً واجتماعياً
  .باملعىن املتعارف اليوم يكون فقيهاً
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بل هو مؤمن خملص يقوم بنقل األحكام ٬، فالسفري ال يقوم باستنباط األحكام الشرعية
ال جيوز ألحد استنباط  Xه مع وجود سفري لإلمام ن�أكما ٬، إىل األمة Xالشرعية من اإلمام 
  .للشرائط املتعارفة اليوم اًجامع اًن كان فقيهإو٬، حكم فقهي برأيه

ولكن عدم وجود شخص واحد مؤهل للسفارة ٬، ن يكون سبباً للغيبة التامةأوهذا ميكن 
 Xاإلمام ال يستوحش من وحدته  إنّ(: ما معناه هذا وقد ورد يف حديثهم ٬، مر بعيدأ

  .)١( )يف زمن الغيبة مع وجود ثالثني مؤمن من الصاحلني

  :Xإعراض األمة عن اإلمام   ٣

فتكون الغيبة التامة لألمة٬، وعدم التفاعل معه كقائد ٬، وعدم االستفادة منه استفادة حقيقية
بسبب غياب  مة بعد تعرضها لنكبات ومآسيورمبا يكون من أهدافها إصالح األلألمة٬، عقوبة 

´ا عقوبة إ: أي ٬،سيناء صحراء يففتكون الغيبة الكربى شبيهة بتيه بين إسرائيل . القائد املعصوم
٬، إىل أهل األرض اإلهليةاهلدف منها خروج جيل من هذه األمة مؤهل حلمل الرسالة ٬، إصالحية

  .ومنهاجاً للحياة بالقرآن دستوراً وشعاراً وال يرضى إال٬ّ، باملعصوم قائداً جيل ال يرضى إالّ

ه سيأيت ن�إو( :نآيف وصف إعراض هذه األمة عن اإلمام والقر Xقال أمري املؤمنني 
من  أكثرظهر من الباطل٬، وال أأخفى من احلق وال  يءعليكم من بعدي زمان ليس فيه ش

أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي  عندوليس !!  الكذب على اهللا ورسوله
وال  أنكر من املعروف ف عن مواضعه٬، وال يف البالد شيٌءنفق منه إذا حر�أوال ٬، حق تالوته

عرف من املنكر٬، فقد نبذ الكتاب ح!ملته٬، وتناساه حفظته٬، فالكتاب يومئذÊ وأهله منفيان أ
فالكتاب وأهله يف ذلك  !! وؤما مطريدان وصاحبان مصطحبان يف طريق واحد ال يؤويه

ن إالضاللة ال توافق اهلدى و نّأل ؛وليسا معهمومعهم ٬، الزمان يف الناس وليسا فيهم
كأ¾م أئمة الكتاب وليس الكتاب ٬، وافترقوا عن اجلماعة فاجتمع القوم على الفرقة٬، اجتمعا

                                                            
البد لصاحب هذا األمر من غيبة، والبد له في : (قال ،Xعن أبي بصير، عن أبي عبد اهللا : روى الشيخ الكليني -١

، غيبة ١٩٤ص: ، غيبة النعماني٣٤٠ص ١ج: الكافي) غيبته من عزلة، ونعم المنزل طيبة، وما بثالثين من وحشة
 .وما في غيبة الطوسي فيه اختالف يسير. ١٦٢ص: الطوسي
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ومن قبل ما مثلوا  !! ال خطه وزبرهإإال امسه٬، وال يعرفون  عندهم منهفلم يبق !  إمامهم
  .)١( )وجعلوا يف احلسنة عقوبة السيئة٬، وا صدقهم على اهللا فريةومس�٬، بالصاحلني كل مثله

  :منها ٬،ة أمورعد� عراض األمةإ سبب الغيبة التامة هو نّأ الدال علىو

األسئلة  نّأمما يدل على ٬، اًه قليلة جد�ئعن طريق سفرا Xالتوقيعات الصادرة عنه    أ
  .إليه قليلة أيضاً املوجهة

  .ولكن مل يصل لنا منها إال هذا العدد الضئيل٬، التوقيعات كثرية إنّ: ولعل قائل يقول

فلو كانت التوقيعات كثرية لوصل ٬، هذا االعتراض ال ينطلي على من تدبر قليالً إنّ: واحلق
واإلمام  واإلمام الصادق أحاديث الرسول  نّأ فحتما٬ً، ن ضاع منها شيءإو لنا منها الكثري

 Xوأحاديث اإلمام ٬، ولكن وصل لنا منها الكثري٬، مل تصل لنا مجيعها) عليهما السالم(الرضا 
والظروف اليت أحاطت ا ليست بأعظم من الظروف ٬، ليست ببدع من أحاديث األئمة 

  .حىت وصل لنا منها كتاب ´ج البالغة Xاليت أحاطت خبطب اإلمام أمري املؤمنني 

٬،  األئمةعلماء الشيعة يف زمن الغيبة الصغرى كانوا يهتمون يف كتابة أحاديث  كما أنّ
رمحه ( ومن هذه الكتب الكايف للكليين٬، عن طريق السفراء Xوعرض كتبهم على اإلمام 

  !؟ Xفلماذا مل يهتم أحد منهم بكتابة التوقيعات الصادرة منه ٬، )اهللا

مواحلقيقة    .لةولكنها قلي٬، اهتموا بكتابتها ́أ

هذا والكليين . م الكليين يف كتابه الكايفويدل على إعراض الناس عن العلم واإلمام ما قد�
فقد مات يف شعبان سنة ٬، ومات يف ´اية أيامها على األصح٬، يف زمن الغيبة الصغرى عاش
آخر السفراء ٬، يف نفس الشهر والسنة اليت مات ا علي بن حممد السمري ٬، أيهـ ٣٢٩
  .األربعة

                                                            
  .٢٣٣ص ٣٤ج: ، بحار األنوار٣١ص ٢ج: بشرح محمد عبده - نهج البالغة -١
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فقد فهمت ما شكوت اصطالح أهل دهرنا على  ٬،ا بعدأم�(): رمحه اهللا( الكليينقال 
حىت كاد العلم معهم ٬، ومباينتهم العلم وأصوله٬، وتوازرهم وسعيهم يف عمارة طرقها٬، اجلهالة

  .)١( )وأهلهويضيعوا العلم ٬، ن يستندوا إىل اجلهلأل²ما قد رضوا ٬، وينقطع مواده٬، هن يأزر كلّأ

ب له األسباب اليت تؤديه إىل ميانه ثابتاً مستقراً سب�إن يكون أأراد اهللا توفيقه وفمن (: وقال
ثبت يف دينه من اجلبال أفذاك ٬، بعلم يقني وبصرية نبيه  ةيأخذ دينه من كتاب اهللا وسن أن

ب له سب�   نعوذ باهللا منه   مستودعاً ن يكون دينه معاراًأومن أراد اهللا خذالنه و٬، الرواسي
فذاك يف مشيئة اهللا إن شاء اهللا ٬، ب لالستحسان والتقليد والتأويل من غري علم وبصريةاألسبا

وميسي  وميسي كافراً وال يؤمن عليه إن يصبح مؤمنا٬ً، ن شاء سلبه إياهإميانه وإتبارك وتعاىل أمت 
 وكلما رأى شيئاً استحسن٬، معه مالمن الكرباء  اًه كلما رأى كبريألن�؛ ويصبح كافراً مؤمناً

فال يكونون إال  خلق النبيني على النبوة 8اهللا  إنّ": )٢( Xوقد قال العامل . ظاهره قبله
ن شاء إميان فوأعار قوماً اإل٬، ال أوصياءإفال يكونون  وخلق األوصياء على الوصية٬، أنبياء

  .)٣( "﴾فَم!س0ت%قَرٌّ و%م!س0ت%و0د%عÉ﴿ :وفيهم جرى قوله: قال ٬،ن شاء سلبهم إياهإو٬، أمته هلم

ه ال يسع أحد متييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء ن�أيا أخي أرشدك اهللا  فاعلم
اعرضوها على كتاب اهللا فما وافق كتاب اهللا ": إال على ما أطلقه العامل بقوله٬، برأيه 
الرشد  نّإف ٬،دعوا ما وافق القوم": Xوقوله ٬، "وما خالف كتاب اهللا فردوه٬، فخذوه 8

وحنن ال نعرف . "اïمع عليه ال ريب فيه نّإخذوا باïمع عليه ف": Xوقوله ٬، "يف خالفهم
٬، )٤(Xه إىل العامل علم ذلك كلّ وال جند شيئاً أحوط وال أوسع من رد�٬، من مجيع ذلك إال قلة

  .)٥( )"ما أخذمت من باب التسليم وسعكمهيأب": وقبول ما أوسع من األمر فيه بقوله

  :اًمخلهم ذكرأنه إو٬، نه مظلومإ ورد عنهم   ب

                                                            
  .٥ص ١ج: الكافي -١
 .، فهذا أحد ألقابهXالمقصود به اإلمام موسى بن جعفر الكاظم  -٢
  .٩٨: األنعام -٣
  .Xأي اإلمام صاحب األمر، منه  -٤
  .٨ص ١ج: الكافي -٥
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فخمول ذكره بني الشيعة دال  .)١( )مخلنا ذكراًأو٬، األمر يف أصغرنا سناً(: Xقال الباقر 
  .Xعلى أعراضهم عنه 

٬، ا علة ما وقع من الغيبةوأم� ...(: جاء فيه ٬،توقيع إىل سفريه العمري Xخرج منه   ج
 .)٣( ))٢( ﴾ت%س0أَلوا ع%ن0 أَش0ي%اَء إِنْ ت!ب0د% لَكُم0 ت%س!ؤ0كُم0ي%ا أَيُّه%ا ال+ذ(ين% آم%ن!وا ال ﴿ :قال 8اهللا  نّإف

  .واحلر تكفيه اإلشارة٬، ورمبا يفهم من هذا احلديث أنكم سبب من أسباب الغيبة

ال ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم(: Xقال  ٬،وبعد جوابه على مسائل احلمريي اليت سأهلا
السالم علينا وعلى ٬، )٤(﴾ح(كْم%ةٌ ب%ال(غ%ةٌ فَم%ا ت!غ0نِ النُّذُر!﴿ ٬،ه تقبلونئألمره تعقلون وال من أوليا

سببه إعراض هذه األمة عن احلق  من أمل Xوال خيفى ما يف كالمه  .)٥( )عباد اهللا الصاحلني
و´اراً لتعجيل  ه حجة اهللا علينا لعملنا ليالًكنا موقنني أن� ها األحبة لو٬، وحنن أي�Xوعنه 
  .النفس واملال والولد مناه علىولقد� ٬،فرجه

ولو باألعمال املدنية اليت يعتقد الناس كان ركون األمة للطاغوت وإعانته بأي شكل    د
فقد أعان الطاغوت . يف زمن الغيبة الكربى وخصوصاً ح التاريخملن تصفّ وهذا بي�ن٬ÿ، باحتهاإ

رضي (صفوان  اعترض على Xاإلمام الكاظم  نّأمع ٬، كثري من العلماء واجلهالء على السواء
  .ه أَج�ر مجاله للطاغوت العباسي هارون ليذهب ا إىل احلجألن�؛ )اهللا عنه

و%ال ت%ر0كَن!وا إِلَى ال+ذ(ين% ظَلَم!وا فَت%م%سَّكُم! النَّار! و%م%ا لَكُم0 م(ن0 د!ون( الل+ه( م(ن0 ﴿ :تعاىلقال 
  .)٧( ).....)٦(﴾أَو0ل(ي%اَء ثُمَّ ال ت!ن0ص%ر!ونَ

السبب هو إعراض األمة عن خليفة اهللا سبحانه٬، ومن الطبيعي ال تبقى فائدة من  ٬،إذن
  .وجوده بينهم لكون وجوده بينهم وعدمه سيان

                                                            
  .٤٣ص ٥١ج: ، بحار األنوار١٩١ص: غيبة النعماني -١
  .١٠١: المائدة -٢
 ٥٢ج: ، بحار األنوار٢٨٤ص ٢ج: ، االحتجاج٢٩٢ص: ، غيبة الطوسي٤٨٥ص: وتمام النعمة آمال الدين -٣

 . ٩٢ص
  .٥: القمر -٤
 .٣٤٩ص ٤ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٢ص ٩١ج: ، بحار األنوار٣١٦ص ٢ج: االحتجاج -٥
  .١١٣: هود -٦
  .٥٩ص ٢ج :العجل -٧
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شبيهة بتيه بين إسرائيل : (Xومن هنا جاءت الغيبة الكربى وهي كما قال مياين آل حممد 
اهلدف منها خروج جيل من هذه األمة مؤهل ٬، ´ا عقوبة إصالحيةإ: أي ٬،سيناء صحراء يف

وال يرضى إال بالقرآن ٬، باملعصوم قائداً جيل ال يرضى إال٬ّ، إىل أهل األرض اإلهليةحلمل الرسالة 
  ).ومنهاجاً للحياة دستوراً وشعاراً

متسلطة عرب األزمان على رقاب احلكومات الطاغوتية وبسبب التخاذل عن خلفاء اهللا جند 
لتخاذل السمة البارزة وقد اعتادت عليه األمة بل أصبحت األمة تريب تربية الناس٬، فأصبح ا

  :متخاذلة٬، فأصبح التخاذل مرضاً معديا٬ً، وكما يقول الشاعر

 فلما رأيت اجلهل يف الناس فاشياً         جتاهلت حىت قيل عين جاهلُ

اإلمام علي وولده   ال لعيب يف األوصياء  منذ وفاة رسول اهللا (فلذا جند التسلط بدأ 
  .)١(..)  ٬،ولكن العيب فينا حنن إننا دائماً متخاذلون عن نصرة احلق٬،    

لو مل تتخاذلوا عن نصر احلق٬،  ٬،أيها الناس: (Xيقول أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
لكنكم . مل يطمع فيكم من ليس مثلكم٬، ومل يقو من قوي عليكم ٬،ومل °نوا عن توهني الباطل

مبا خلفتم احلق وراء  ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافاً. °تم متاه بين إسرائيل
واعلموا أنكم إن اتبعتم الداعي لكم سلك بكم . ظهوركم٬، وقطعتم األدىن ووصلتم األبعد

  .)٢( )نبذمت الثقل الفادح عن األعناقمنهاج الرسول٬، وكفيتم مؤونة االعتساف٬، و

إنّ الغيبة وقعت بسبب إعراض الناس عن خليفة اهللا سبحانه٬، وجاءت كما جاء : فاخلالصة
  .التيه يف بين إسرائيل لكي يهيئ اهللا جيالً صاحلاً مستعداً حلمل الرسالة اإلهلية

* * *  

  

  

                                                            
  .٦٥ص ٢ج :العجل -١
  .٧٩ص ٢ج: بشرح محمد عبده  - نهج البالغة -٢



  :الوقفة الرابعة
  .إنّ الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم: وإذا قالوا: (شيخ السلفية ابن تيميةقال 

  :قيل

  .كان الظلم موجوداً يف زمن آبائه ومل حيتجبوا: أوالً

فاملؤمنون به طبقوا األرض فهال اجتمع م يف بعض األوقات أو أرسل إليهم : وقيل ثانياً
  .رسوالً يعلمهم شيئاً من العلم والدين

قد كان ميكنه أن يأوى إىل كثري من املواضع اليت فيها شيعته كجبال الشام اليت  :وقيل ثالثاً
  .كان فيها الرافضة عاصية وغري ذلك من املواضع العاصية

فإذا هو ال ميكنه أن يذكر شيئاً من العلم والدين ألحد ألجل هذا اخلوف مل : وقيل رابعاً
أثبتوه خبالف من أرسل من األنبياء  يكن يف وجوه لطف وال مصلحة فكان هذا مناقضاً ملا

وكذب فإنه بلغ الرسالة وحصل ملن امن من اللطف واملصلحة ما هو من نعم اهللا عليه وهذا 
املنتظر مل حيصل به لطائفته إالّ االنتظار ملن ال يأيت ودوام احلسرة واألمل ومعاداة العامل والدعاء 

  ).الذي ال يستجيبه اهللا أل´م مل حيصل شيء من هذا

  .Xتعر�ض يف هذا املقطع لشبهات أربعة متعلقة بغيبة اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

  :الشبهة األوىل

كان الظلم موجوداً : أوالً: قيل. إنّ الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم: وإذا قالوا( :قال
  ).يف زمن آبائه ومل حيتجبوا

م خلفاء اهللا سبحانه٬، ولكل أحد منهم  إنّ العقيدة احلقة يف أهل البيت  :اجلواب ́أ
دوره يف األمة٬، ومجيع تلك األدوار إمنا هي معطاة هلم من اهللا سبحانه٬، وهلذا سقط الكثري يف 

٬، ومن هنا ذهب Xبفعل احلسني  Xالشبهات عندما أخذ يقيس ما فعله اإلمام احلسن 
٬، كما وذهب آخرون للطعن مبا فعله Xالكثري من املشوشني اجلاهلني للطعن باإلمام احلسن 
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واحلال إنّ األمر ليس كذلك وهذا ما يوضحه . ٬، بأنه أوجد الفتنة يف األمةXاإلمام احلسني 
  .Xلنا اإلمام الصادق 

ية صالو(: أنه قال ٬،)عليهما السالم( اهللا جعفر بن حممد عبد عن معاذ بن كثري٬، عن أيب
كتاب   ٬، ومل يرتل على رسول اهللاتوماًخم كتاباً  نزلت من السماء على رسول اهللا

فقال  ٬،إىل أهل بيتك أمتكهذه وصيتك يف  ٬،يا حممد: X خمتوم إال الوصية٬، فقال جربئيل
جنيب اهللا منهم وذريته ليورثك علم النبوة : ؟ فقال يا جربئيل أي أهل بييت:  رسول اهللا

مث فتح  ٬،فيه أمرومضى ملا  األولاخلامت  Xي ففتح عل وكان عليها خواتيم ٬،قبل إبراهيم
اخلامت الثالث فوجد فيه أن  X به٬، مث فتح احلسني أمرومضى ملا  اخلامت الثاين X احلسن

 يا إىل علهمث دفع٬، شهادة هلم إال معك ففعل قاتل وأقتل وتقتل واخرج بقوم للشهادة٬، ال
 بن احلسني اخلامت الرابع فوجد فيه أن أطرق واصمت يففتح عل ٬،ومضى X بن احلسني

ففتح اخلامت اخلامس فوجد فيه ) عليهما السالم(ي ملا حجب العلم٬، مث دفعها إىل حممد بن عل
٬، وقل احلق يف األمةأن فسر كتاب اهللا تعاىل وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع 

فقلت : فقال معاذ بن كثري .يليه يالذمث دفعها إىل  وال ختش إال اهللا٬، ففعل واألمناخلوف 
حىت  .نعم أنا هو ٬،ما بك يف هذا إال أن تذهب يا معاذ فترويه عين: ؟ فقال وأنت هو: له

  .)١( )حسبك: ؟ فقال مث من: مث سكت٬، فقلت عشر امساً اثين ي�عدد عل

وظيفته وخامته الذي خيص�ه دون غريه٬، وهو يعمل مبا فيه  فلكل وصي من أوصياء النيب 
  .ويف وقته وزمنه٬، وجيب التسليم له لكونه خليفة اهللا يف أرضه

السمع والطاعة إلمام زمانه٬،  خلفاء اهللا سبحانه فليس عليه إالومن هنا فمن آمن بكو´م 
ش العلمي؛ لكون مجيع ولذا دائماً نقول أنّ نقاش اجلزئيات من األخطاء املنهجية يف النقا

اجلزئيات مبنية على أمر كلي ثابت بالنصوص القطعية٬، وإذا ثبت األمر الكلي ثبت ما دونه٬، 
   نعوذ باهللا    بالدليل سيقبل مجيع ما أخرب به٬، وإن مل يقبل بنبوته  فمن أقر بنبوة حممد 
ترتفع مجيع  Xاحلسن ويف ما حنن فيه إن ثبتت إمامة اإلمام حممد بن . فال يقبل مجيع ما قاله

  .هذه الشبهات بل الترهات

                                                            
  .٥٢ص: غيبة النعماني -١
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وبناء على ما تقد�م تنتقض الشبهة األوىل؛ لكو´ا بنيت على القياس بني غيبة اإلمام وعدم 
خامتاً ووظيفة إهلية يعمل طبقاً هلا٬، فمن هنا  واحلال أنّ لكل واحد منهم  ٬،غيبة آبائه 

  .سيتغري سلوك كل واحد منهم 

  :٬، ففيه)م موجوداً يف زمن آبائه ومل حيتجبواكان الظل: (فقوله

تقد�م أنّ سبب الغيبة ليس هو وجود الظلم فقط٬، بل لعدم وجود اجليل الصاحل الذي  :أوالً
حيمل الرسالة اإلهلية٬، فجاءت الغيبة ملشيئة إهلية فيها اخلري والصالح لألمة مجعاء٬، واستمرت 
حىت يهيئ اهللا اجليل الصاحل حلمل الرسالة اإلهلية الذي جيعل حاكمية اهللا له شعاراً ومنهاجا٬ً، 

ي نظري تيه بين إسرائيل حىت جاء بعد التيه اجليل الصاحل الذي استطاع أن يقوده يوشع بن فه
  .نون وصي موسى عليهما السالم لفتح األرض املقدسة

  .إنّ آباءه هلم ظرفهم ووظيفتهم وهو له وظيفته اإلهلية٬، فتلغى املقارنة كما تقد�م :ثانياً

  :الشبهة الثانية والثالثة

فاملؤمنون به طبقوا األرض فهال اجتمع م يف : وقيل ثانياً: (السلفيني ابن تيميةقال شيخ 
  .بعض األوقات أو أرسل إليهم رسوالً يعلمهم شيئاً من العلم والدين

قد كان ميكنه أن يأوى إىل كثري من املواضع اليت فيها شيعته كجبال الشام اليت : وقيل ثالثاً
  ).لك من املواضع العاصيةكان فيها الرافضة عاصية وغري ذ

إ´ما حمض اقتراح يقترحه ابن تيمية ناشئ من حمدودية وقصور تفكريه٬، فحاله : اجلواب
 #لَن نُّؤ0م(ن% لَك% ح%تَّى ت%فْج!ر% لَن%ا م(ن% اَألر0ضِ ي%نب!وعاً  ...﴿ :قائالً حال من اقترح على النيب 

أَو0 ت!س0ق(طَ السَّم%اء كَم%ا  #أَو0 ت%كُونَ لَك% ج%نَّةٌ مِّن نَّخ(يلٍ و%ع(ن%بٍ فَت!فَجِّر% اَألن0ه%ار% خ(اللَه%ا ت%فْجِرياً 
أَو0 ي%كُونَ لَك% ب%ي0تÉ مِّن ز!خ0ر!فÊ أَو0 ت%ر0قَى  #ز%ع%م0ت% ع%لَي0ن%ا ك(س%فاً أَو0 ت%أْت(ي% بِاللّه( و%الْم%آلئ(كَة( قَبِيالً 

 ي السَّم%اء و%لَن نُّؤ0م(ن% ل(ر!ق(يِّك% ح%تَّى ت!ن%زِّلَ ع%لَي0ن%ا ك(ت%اباً نَّقْر%ؤ!ه! قُلْ س!ب0ح%انَ ر%بِّي ه%لْ كُنت! إَال+ف(
  .)١(﴾ب%ش%راً رَّس!والً

                                                            
  .٩٣ – ٩٠ :اإلسراء -١
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ي%س0أَلُك% أَه0لُ الْك(ت%ابِ ﴿: Xوموسى  وكحال أهل الكتاب الذين اقترحوا على حممد 
ع%لَي0هِم0 ك(ت%اباً مِّن% السَّم%اِء فَقَد0 س%أَلُواْ م!وس%ى أَكْب%ر% م(ن ذَل(ك% فَقَالُواْ أَرِن%ا اللّه( ج%ه0ر%ةً أَن ت!ن%زِّلَ 

ذَل(ك% فَأَخ%ذَت0ه!م! الصَّاع(قَةُ بِظُلْم(هِم0 ثُمَّ اتَّخ%ذُواْ الْع(ج0لَ م(ن ب%ع0د( م%ا ج%اءت0ه!م! الْب%يِّن%ات! فَع%فَو0ن%ا ع%ن 
  .)١(﴾ا م!وس%ى س!لْطَاناً مُّبِيناًو%آت%ي0ن%

ال مي»لي عليه أحد  Xوقد عرفت زيفهما مما تقد�م يف اجلواب على الشبهة األوىل؛ فاإلمام 
  .ويقترح عليه شيئا٬ً، فهو املطاع بعد اإلقرار بإمامته٬، وإالّ فليكن النقاش يف إثبات إمامته أوالً

  :الشبهة الرابعة

فإذا هو ال ميكنه أن يذكر شيئاً من العلم والدين ألحد ألجل  :وقيل رابعاً: (قال ابن تيمية
هذا اخلوف مل يكن يف وجوه لطف وال مصلحة فكان هذا مناقضاً ملا أثبتوه خبالف من أرسل 
من األنبياء وكذب فإنه بلغ الرسالة وحصل ملن امن من اللطف واملصلحة ما هو من نعم اهللا 

االنتظار ملن ال يأيت ودوام احلسرة واألمل ومعاداة  إال تهعليه وهذا املنتظر مل حيصل به لطائف
  ).العامل والدعاء الذي ال يستجيبه اهللا أل´م مل حيصل شيء من هذا

  :اجلواب

  .قد تقد�م أنّ العلة من الغيبة ليس اخلوف فحسب٬، كما يصو�رها ابن تيمية :أوالً

تقد�م يف الوقفة الثالثة أنّ وجود اإلمام ضرورة٬، ووجوده لطف إهلي وفيه متام  :ثانياً
  .املصلحة٬، لكونه فعل اهللا املعلل باملصاحل وإن جهلها ابن تيمية وأشباهه من ضعاف العقول

إنه طعن يف مسألة االنتظار وظنها انتظار ملن ال يأيت٬، وهذا جهل منه لكوننا ننتظر  :ثالثاً
آمن به أهل فقد  ي الذي بشرت به كل األديان وامللل وإن اختلفوا يف مصداقه٬،املصلح العامل

والنصارى الزرادشتيون واهلنود  اليهودبه فقد آمن . معظم الشعوبيعتقد به األديان الثالثة٬، و
٬، بعنوان كونه املصلح املنتظر Xبعودة عيسى يؤمنون النصارى  فنجد ٬،واÈوس والبوذيون

عودة ملكهم تيودور  يترقبونعودة رام شاه٬، ومسيحيو األحباش  ينتظرونالزرادشتيون وكذا 
يعتقدون  الذينبعودة فيشنو٬، و اÈوس  يعتقدونكمهدي يف آخر الزمان٬، وكذلك اهلنود الذين 

                                                            
  .١٥٣ :النساء -١
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ملكهم  واألسبان الذين ينتظرونينتظرون ظهور بوذا٬،  والبوذيون الذين ٬،حياة أوشيدر
  .خانروذريق٬، واملغول قائدهم جنگيز 

  .)١( وقد و»جد هذا املعتقد عند قدامى املصريني٬، كما و»جد يف القدمي من كتب الصينيني

العامل يف  بأنّ ٬، حيث صر�ح غري واحدمن عباقرة الغرب وفالسفتهبذلك التصريح حىت جند 
انتظار املصلح العظيم الذي سيأخذ بزمام األمور ويوحد اجلميع حتت راية واحدة وشعار 

  .واحد

الفيلسوف االجنليزي الشهري برتراند راسل٬، الذي ولئك الذين صر�حوا بذلك هو أ ومن
  .)٢( )العامل يف انتظار مصلح يوحد العامل حتت عõلَم واحد وشعار واحد إنّ: (قال

اليوم الذي يسود العامل كله  إنّ: (حيث يقول٬، )النظرية النسبية(ومنهم آينشتاين صاحب 
  .)٣( )الصلح والصفاء٬، ويكون الناس فيه متحابني متآخني٬، ليس ببعيد

اإلنسان (يف كتابه  املصلح يءالفيلسوف االنكليزي الشهري برناردشو حيث بشر مبجومنهم 
  ).والسوبرمان

ح لنا أن ي»لو�( :معلقاً) برناردشو(ويف ذلك يقول األستاذ عباس حممود العقاد يف كتابه 
  .)٤( )سوبرمان شو ليس باملستحيل٬، وأن دعوته إليه ال ختلو من حقيقة ثابتة

وألصالة هذا املعتقد جند أصوله يف القرآن٬، فقد فس�ر علماء املسلمني بعض اآليات باملهدي 
X الذي يظهر يف آخر الزمان.  

ي!رِيد!ونَ أَنْ ي!طْف(ئُوا ن!ور% اِهللا بِأَفْو%اه(هِم0 و%ي%أْىب اُهللا إال+ أَن ي!ت(مَّ ﴿: قوله تعاىل تلك اآليات فمن
ه!و% ال+ذ(ي أر0س%لَ ر%س!ولَه! باهلُدى و%د(ينِ احلَقِّ ل(ي!ظْهِر%ه! ع%لَى الدِّينِ  #ن!ور%ه! ولَو0 كَرِه% الكاف(ر!ونَ 

  .)٥(﴾كُلzه( و%لَو0 كَرِه% املُش0رِكُونَ

                                                            
  .٢٧٠ص: للدآتور مصطفى غالب - ، واإلمامة وقائم القيامة٤٣ص: لسعد محمد حسن -  اإلسالمالمهدية في  -١
 .٦ص: المهدي الموعود ودفع الشبهات عنه -٢
 . ٧ص: المهدي الموعود ودفع الشبهات عنه -٣
 .١٢٤ص :برناردشو لعباس محمود العقاد -٤
  .٣٣ – ٣٢: التوبة -٥
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دخل يف  ند خروج املهدي٬، ال يبقى أحد إالذاك ع: قال السد�ي(: قال القرطيب
  .)١()اإلسالم

٬، حىت يعم املشارق وأقواها األديانجعله أعلى : وإظهاره(: يف تفسري ابن جز�يو
  .)٢()واملغارب

وأخرج سعيد بن منصور٬، وابن املنذر٬، والبيهقي يف سننه عن جابر رضي (: ويف الدر املنثور
يبقى يهودي  يكون ذاك حىت ال ال :قال ٬،﴾لي!ظهِر%ه! ع%لى ال+دينِ كُل+ه﴿ :عنه يف قوله تعاىل اهللا
و%لو ت%رى إذ فَزِع!وا فال فَو0ت% ﴿ :قوله تعاىل: ومنها .)٣( )اإلسالم نصراين صاحب ملّة إال وال

 .)٤(﴾وأُخ(ذُوا م(ن مكانÊ قريب

فقد أخرج الطربي يف تفسريه٬، عن حذيفة بن اليمان تفسريها يف اجليش الذي ي»خسف به٬، 
  .)٥(وذكر هذا املعىن الكثري  .Xحيصل يف زمن املهدي  إمنااخلسف و

  .)٦(﴾و%إنَّه! لَع(لْمÉ ل(لسَّاع%ة( فَال ت%م0ت%ر!ن+ بِه%ا و%اتَّبِع!ون( ه%ذا ص(راطٌ م!ست%قيم﴿ :قوله تعاىل: ومنها

  .)٦(﴾م!ست%قيم
 :8قال مقاتل بن سليمان ومن تابعه من املفس�رين يف تفسري قوله (: قال الكنجي الشافعي

٬، يكون يف آخر الزمان٬، وبعد خروجه يكون قيام Xهو املهدي  ﴾وإن�ه لَع0ل(مÉ للساعة﴿
  .)٧( )الساعة وأمارËا

عند ابن حجر اهليتمي٬، والشبلنجي الشافعي٬،  هذا املعىن دوجنومثل هذا التصريح 
  .)٨( والقندوزي احلنفي٬، والشيخ الصب�ان ٬،والسفاريين احلنبلي

                                                            
  .٤٠ص ١٦ج :، التفسير الكبير١٢١ص ٨ج :تفسير القرطبي -١
  .٢٥٢ص: تفسير ابن جزي -٢
  .١٧٦ص ٤ج :الدر المنثور -٣
  .٥١: سبأ -٤
ذآره القرطبي في التذآرة وبه صّرح أبو حيان في تفسيره، والمقدسي الشافعي في عقد الدرر، والسيوطي في  -٥

ب  ٧٤ص: ، وعقد الدرر٧٢ص ٢٢ج :تفسير الطبري ،الحاوي للفتاوى، وأورده الزمخشري في آّشافه عن ابن عباس
  .٤٦٧ص ٣ج :، والكشاف٨١ص ٢ج :من الفصل الثاني، والحاوي للفتاوى ٤
  .٦١: الزخرف -٦
  .٥٢٨ص: البيان في أخبار صاحب الزمان -٧
 :المهدي عند أهل السّنة اإلمامـ آما في  األنوار، ومشارق ١٨٦ص: األبصار، ونور ١٦٢ص: الصواعق المحرقة -٨
  .٥٩باب  ١٢٦ص ٢ج :، ينابيع المودة١٥٣ص: الراغبين إسعاف، ٥٨ص ٢ج



 ١٢٦............................. .......................وقفات مع ابن تيمية احلرا�ي 

 
 

قال مقاتل بن ...  ﴾وإن�ه لَع0ل(مÉ للساعة﴿ :اآلية الثانية عشرة قوله تعاىل: (يقول ابن حجر
وستأيت األحاديث املصرحة  ٬،هذه اآلية نزلت يف املهدي إنّ :سليمان ومن تبعه من املفسرين

ففي اآلية داللة على الربكة يف نسل فاطمة رضي اهللا عنهما  بأنه من أهل البيت النبوي وحينئذ÷
  .انتهى) وأن جيعل نسلهما مفاتيح احلكمة ومعادن الرمحة طيباً اهللا ليخرج منهما كثرياً وأنّ

  !!؟ار منبوذاً وفيه دوام احلسرة فبعد ما تقد�م هل يع»د االنتظ

لُ قُلْ ي%ا أَه0لَ الْك(ت%ابِ ه%لْ ت%نق(م!ونَ م(نَّا إِال+ أَنْ آم%نَّا بِاللّه( و%م%ا أُنزِلَ إِلَي0ن%ا و%م%ا أُنزِلَ م(ن قَب0﴿
  .)١(﴾و%أَن+ أَكْثَر%كُم0 فَاس(قُونَ

اهللا والدعاء الذي ال يستجيبه : (وبعد هذا٬، فلماذا ابن تيمية جزم بعدم استجابة الدعاء قائالً
  ؟ )أل´م مل حيصل شيء من هذا

  !؟ )٢(﴾اد0ع!ونِي أَس0ت%جِب0 لَكُم0﴿: واهللا سبحانه يقول

فبما تقد�م من إثبات والدة اإلمام حممد بن ) مل حيصل شيء من هذا: (وأم�ا بطالن قوله
  .Xاحلسن 

* * *  

                                                            
  .٥٩: المائدة -١
  .٦٠: غافر -٢



א Wא
من الطبيعي عند كل من يعتقد باملنقذ العاملي الذي سيأيت يف يوم غري معلوم للناس والذي 

جميئه يف زمن غري حمدد وغري معلوم للناس٬، : يأيت بغتة٬، أي Xعربت عنه الروايات بكونه 
  :فهذا يدفع اإلنسان ألمور

وينصف  ٬،ويبتعد عن خمالفتها ٬،ويتقيد بأوامر الشريعة اإلهلية ٬،أن يعيش حالة االستقامة  ١
اآلخرين ويتجنب ظلمهم؛ لكون املصلح العاملي سينتصف للمظلوم من الظامل ويبسط العدل يف 

  .األرض

بغتة فسيهيئ نفسه لالنضمام جليشه الذي يتشرف  Xالذي يعتقد بقدوم املهدي   ٢
  .باالنضمام إليه كل من كانت طينته طيبة

كرامة فال تنحين أمام ظلم الظاملني وطغيان الطواغيت سيعيش اإلنسان حالة العز وال  ٣
لكو´ا تتطلع Èيء املنقذ الذي سريفع عنها الذل واهلوان٬، وهكذا يستشري شعور املؤمنني 
باملصلح املنتظر إىل أن تصبح األمة تستصغر مجيع قوى الظلم واالستكبار٬، مما جيعل اإلنسان 

  .يعيش حالة الصمود والدفاع عن اإلسالم

يقول ٬، إنّ يف نفس االنتظار جزيل األجر والثواب كما جاء ذلك عن آل البيت   ٤
  .)١() املنتظر ألمرنا كاملتشحط بدمه يف سبيل اهللا( :Xأمري املؤمنني 

وغريها من الفوائد األخرى هلذه العقيدة الشريفة٬، فلذا جند أعداء اإلسالم حاولوا متييع هذا 
االعتقاد العظيم لكونه يهدم أفكارهم من األساس فأخذوا يصفون االعتقاد باإلمام املهدي 

X  الظاهر اإلخفاق أن جداً احملتمل من إنّ(: يقول دونلدسنباألسطورة٬، فنجد املستشرق 
 كان األمويني دولة زمن على والتساوي العدل أركان توطيد يف اإلسالمية اململكة ابأص الذي
  .)٢() الزمان آخر املهدي فكرة لظهور األسباب من

 كان الذي هللا األمر ترك أو اهللا إىل االحتكام أن تبني قد أنه على(: زيهر جولد ويقول
 ال اليت األسلحة من وكان األمويني٬، على واملتذمرون األتقياء يصبها كان اليت اللعنات يف يتمثل

                                                            
  .٦٤٥ص: وتمام النعمة آمال الدين -١
  .٣٨ص: لعبد العليم البستوي - الصحيحة األحاديثنقًال عن آتاب المهدي المنتظر في ضوء  -٢
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 عليه يعترض أن يكون أن به اهللا أذن ما أن يرون كانوا فقد يكن مهما أنه على فتيال جتدي
 باملظامل يءاملل العامل ما يوما سيحكم الذي اهللا يف رجاءه يضع أن إال املرء يسع فال وإذا إنسان
 واملثل الواقع بني وفقت اليت املهدي فكرة منها خرجت اليت الصامتة اآلمال هي وتلك واآلثام
  .)١( )حسناً توجيها اهللا يوجهه إهلي حاكم ظهور يف الراسخ االعتقاد أثرها على وبدأ األعلى

فهكذا راحت األقالم املأجورة تسطر هذه الكلمات للتشكيك يف هذا االعتقاد الشريف 
  .لكي ختلق اليأس يف نفوس األمة

  .)٢(﴾الْك(ت%ابِ إِال+ لَي!ؤ0م(ن%نَّ بِه( قَب0لَ م%و0ت(ه( و%ي%و0م% الْق(ي%ام%ة( ي%كُونُ ع%لَي0هِم0 ش%هِيداً و%إِن مِّن0 أَه0لِ﴿

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .٣٩ص: لعبد العليم البستوي - الصحيحة األحاديثنقًال عن آتاب المهدي المنتظر في ضوء  -١
  .١٥٩: النساء -٢



  :الوقفة اخلامسة
مث إنّ عمر واحد من املسلمني هذه املرة أمر يعرف كذبه بالعادة املطردة : (قال ابن تيمية

يف أمة حممد فال يعرف أحد ولد يف دين اإلسالم وعاش مائة وعشرين سنة فضالً عن هذا 
العمر٬، وقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف آخر عمره أرأيتكم 

منها ال يبقى على وجه األرض ممن هو اليوم عليها أحد  سنةليلتكم هذه فإنه على رأس مائة 
فمن كان يف ذلك الوقت له سنة وحنوها مل يعش أكثر من مائة سنة قطعاً وإذا كانت األعمار 
يف ذلك العصر ال تتجاوز هذا احلد فما بعده من اإلعصار أوىل بذلك يف العادة الغالبة العامة 

لبث يف قومه  Xتأخر الزمان قصرت ومل تطل فإن نوحاً  فإن أعمار بين ادم يف الغالب كلما
عاش ألف سنة كما ثبت ذلك يف حديث صحيح رواه  Xدم آو ٬،مخسني عاماً ألف سنة إال

مث أعمار هذه األمة ما بني الستني إىل  ٬،الترمذي وصححه فكان العمر يف ذلك الزمان طويالً
الصحيح٬، واحتجاجهم حبياة اخلضر  السبعني وأقلهم من جيوز ذلك كما ثبت ذلك يف احلديث

فمن الذي يسلم هلم بقاء اخلضر والذي عليه سائر العلماء احملققون  ٬،احتجاج باطل على باطل
أنه مات٬، وبتقدير بقائه فليس هو من هذه األمة٬، وهلذا يوجد كثري من الكذابني من اجلن 

حلكايات الصحيحة اليت واألنس ممن يدعى أنه اخلضر ويظن من رآه أنه اخلضر ويف ذلك من ا
فإنّ عدداً كثرياً من الناس يدعى  ٬،نعرفها ما يطول وصفها هنا وكذلك املنتظر حممد بن احلسن

ومنهم من يكتم  ٬،كل واحد منهم أنه حممد بن احلسن منهم من يظهر ذلك لطائفة من الناس
يظهر كذب من  من يظهر كذبه كما ٬، وما من هؤالء إالللواحد أو االثنني ذلك وال يظهره إال
  .)يدعى أنه اخلضر

  :لقد تعر�ض يف كالمه املتقدم لثالث شبهات

  :الشبهة األوىل

خالصة ما يريد تصويره يف هذه الشبهة هو عدم إمكانية طول عمر شخص إىل هذا احلد 
اليت بينت  معلالً ذلك بأحاديث للنيب  Xالذي عاشه اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

بأن أقصى عمر اإلنسان مئة سنة يف ذلك الزمان٬، فيكون يف هذا الزمان أقصر حبسب العادة٬، 
  ؟ هكذا فترة من العمر Xفلذا يكون العمر بني الستني أو السبعني٬، فكيف يعيش املهدي 
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لعل أهم ما يثريه ابن تيمية وأشباهه هو عدم معقولية طول العمر هلذا احلد٬، بل  :اجلواب
هلذا احلد٬، ومن هنا يقتضي  Xفهم منهم استحالة طول عمر اإلمام حممد بن احلسن ي»

الوقوف عند هذه الشبهة بالتفصيل٬، لكي تنجلي احلقيقة للمنصف ويبان تشويش أصحاب 
  .العقول الضعيفة

إنّ القول باستحالة طول عمر شخص هلذا احلد٬، تارة يكون لعدم قدرة الفاعل٬،  :أوالً
  .وأخرى لعدم استطاعة القابل

أم�ا قدرة اخلالق والفاعل فال عجز فيها فهي قدرة مطلقة٬، نعم ال تتعلق باملستحيالت ال 
لإلمام  لعجز فيها بل لكون األمر يف نفسه مستحيال٬ً، ومن هنا ينبغي أن نعرف هل طول العمر

  طيلة هذه الفترة أمراً مستحيالً ؟ Xاملهدي 

من املعلوم أنّ العقل ال حيكم باستحالة امتداد عمر اإلنسان إىل سنني طويلة فوق احلد 
الطبيعي٬، فهو ليس مستحيالً حبكم العقل٬، نعم هو غري مألوف حبسب العادة البشرية لكن هذا 

  . ينكر ذلك وال يكذبه؛ لذا صر�ح الكثري بذلكال يعين كونه مستحيالً حبكم العقل٬، فالعقل ال

أو ضعفني عن  وقد يظن البعض منا أن عمر األرض يزيد ضعفاً: قال وحيد الدين خان
ة ٬، ويذهب الربوفسور ذعمر هذه اجلبال٬، ولكن التجارب العلمية تنفي بشدة هذه الظنون الشا

  .)١(ن سنة إىل أن املعدل املعقول لعمر األرض هو ألفا مليو) سوليفان(

إن التجارب العلمية آخذة   ١: (كما وجاء يف كتاب املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي
باالزدياد إلطالة عمر اإلنسان أكثر من املعتاد٬، وهذه التجارب حثيثة وجادة لتعطيل قانون 

آب ٬، الصادرة يف ٥٩الشيخوخة٬، فقد جاء يف جملة املقتطف املصرية ٬، اجلزء الثاين من اÈلد 
خلود (حتت عنوان  ٢٠٦ص هـ١٣٣٩ذي القعدة سنة  ٢٦م٬، املوافق  ١٩٢١) أغسطس(

أحد أساتذة جامعة جونس ) رميند بول(قال األستاذ : ما هذا لفظه) اإلنسان على األرض
إنه يظهر من بعض التجارب العلمية أن أجزاء جسم اإلنسان ميكن أن حتيا : هبكنس بأمريكا

ن احملتمل أن تطول حياة اإلنسان إىل مائة سنة٬، وقد ال يوجد مانع إىل أي وقت أريد٬، وعليه فم
الصادر يف  ٥٩وذكرت هذه اÈلة يف العدد الثالث من اÈلد . مينع من إطالتها إىل ألف سنة

                                                            
  .٧٧ص: اإلسالم يتحدى -١
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من السنني إذا مل  ألوفاً ٬، إنه يف اإلمكان أن يبقى اإلنسان حيا٢٣٩ًأيلول من نفس العام ص
حياته٬، وقوهلم هذا ليس جمرد ظن٬، بل نتيجة عملية مؤيدة  تعرض عليه عوارض تصرم حبل

  .... باالمتحان

نشر  ٢٤بعنوان حقائق أغرب من اخليال اجلزء األول ص ويف كتاب صدر حديثاً  ٢
م يف  ١٩٥٥يف عام ) برييرا(تويف : جاء فيه. بريوت٬، ودار الرشيد دمشق   مؤسسة اإلميان 

وقد شهد على عمره أصدقاؤه٬، وسجالت جملس ٬، عاماً ١٦٦وطنه األم مونتريا يف سن 
حدثت يف عام (البلدية٬، وبرييرا نفسه الذي استطاع أن يتذكر بوضوح كبري معركة كاراجينا 

ويف ´اية حياته أحضر إىل نيويورك حيث فحصه مجع من األطباء املختصني٬، ومع ) ! م ١٨١٥
م وجدوه حمتفظا بضغط دم رجل شاب٬، ونبض شرياين صحيح وقل ب جيد٬، وعقل شاب٬، ́أ

ن توماس بار عاش إ٬، ٢٣وجاء يف ص. عاماً ١٥٠أكثر من  فقد قرروا أنه رجل عجوز جداً
ذكر فيه الكثري ) املعمرون(باسم  على أن السجستاين صاحب السنن قد ألف كتاباً. عاماً ١٦٢

  .)١( )من املعمرين٬، وفيهم من جتاوزت أعمارهم مخسمائة سنة

رآن ما يزيل غرابة امتداد عمر اإلنسان فوق احلد الطبيعي٬، وخصوصاً لقد نقل لنا الق :ثانياً
٬، قال )سنة ٩٥٠(الذي أقر� ابن تيمية بكونه امتد عمره  Xعندما نقرأ عن نيب اهللا نوح 

فَأَخ%ذَه!م! و%لَقَد0 أَر0س%لْن%ا ن!وحاً إِلَى قَو0م(ه( فَلَبِثَ ف(يهِم0 أَلْف% س%ن%ةÊ إِل+ا خ%م0ِسني% ع%اماً ﴿: سبحانه
  .قبل نبوته ٬X، وهذا غري عمره )٢(﴾الط�وفَانُ و%ه!م0 ظَال(م!ونَ

قال بعض األطباء العمر : (يقول الفخر الرازي يف تفسريه لآلية املتقدمة يف املسألة الثالثة
اإلنساين ال يزيد على مائة وعشرين سنة واآلية تدل على خالف قوهلم٬، والعقل يوافقها فإن 

التركيب الذي يف اإلنسان ممكن لذاته٬، وإال ملا بقي٬، ودوام تأثري املؤثر فيه ممكن ألن البقاء على 
املؤثر فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام وإن كان غريه فله مؤثر٬، وينتهي إىل الواجب 

فأذن البقاء ممكن يف ذاته٬، فإن مل يكن فلعارض لكن  وهو دائم٬، فتأثريه جيوز أن يكون دائماً
رض ممكن العدم وإال ملا بقي هذا املقدار لوجوب وجود العارض املانع فظهر أن كالمهم العا

ال نزاع بيننا وبينهم أل´م يقولون العمر الطبيعي ال يكون ) مث نقول(على خالف العقل والنقل 
                                                            

  .١٧١ص: المهدي المنتظر في الفكر اإلسالمي، مرآز الرسالة -١
  .١٤: العنكبوت -٢
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ا العمر بل هو عطاء إهلي٬، وأم� أكثر من مائة وعشرين سنة وحنن نقول هذا العمر ليس طبيعياً
  .)١() عن مائة أو أكثر يعي فال يدوم عندنا وال حلظة٬، فضالًالطب

٬، وهي Xمن نوح  Xبوجود سن�ة اإلمام حممد بن احلسن  وقد صرح أهل البيت 
  .طول العمر

على نبينا     من األنبياء مر سنناًيف صاحب هذا األ إنّ(: X اإلمام الصادق يقول
  .)٢( ..) ٬،سنة من نوح٬، وهو طول عمره    السالم وعليهم

مر يف العمر كما مد لنوح ما تنكرون أن ميد اهللا لصاحب هذا األ( :أيضاً Xيقول و
X ٣( ...) ٬،يف العمر(. 

وكذلك الدجال الذي يقر�ون بكونه موجودا٬ً، ولذا يقول النووي يف باب ذكر الدجال من 
 قال القاضي هذه األحاديث اليت ذكرها مسلم وغريه يف قصة الدجال: (مسلمصحيح شرح 

  .)٤(...)  ٬،حجة ملذهب أهل احلق يف صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى اهللا به عباده

فإذا كان ليس مستحيالً وال غرابة فيه بعد ما تقدم٬، فلماذا يستبعد أو ال يتعقل ابن تيمية 
  .طيلة هذه الفترة Xوغريه بقاء خليفة اهللا اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

ل إىل أكثر من احلد الطبيعي٬، أنّ العمر البشري ال ميكن أن يص   جدالً   لو افترضنا  :ثالثاً
خمتلف متاماً لكونه داخالً يف قانون املعجزات٬، وهي  Xأنّ األمر بالنسبة لإلمام املهدي  إال

اً لقي يف النار امللتهبة وإذا ا بردأُقد  Xموجودة يف تاريخ خلفاء اهللا سبحانه؛ فهذا إبراهيم 
  .)٥(﴾قُلْن%ا ي%ا ن%ار! كُونِي ب%ر0داً و%س%لَاماً ع%لَى إِب0ر%اه(يم%﴿وسالماً عليه٬، 

ت اإلهلية وكذلك عودة زليخا زوجة عزيز مصر شابة بعد أن هرمت٬، وغريمها من املعجزا
  .اليت صر�ح ا القرآن

                                                            
  .٤٢ص  ٢٥ج: تفسير الرازي -١
  .٩٣٦ص ٢ج: الخرائج والجرائح -٢
  .٤٢١ص: للشيخ الطوسي -  الغيبة -٣
  .٥ص ١٨ج: شرح صحيح مسلم -٤
  .٦٩: األنبياء -٥
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ال نزاع  :مث نقول: (ليكن كذلك فهو كما قال الفخر الرازي Xفعمر اإلمام املهدي 
بيننا وبينهم أل´م يقولون العمر الطبيعي ال يكون أكثر من مائة وعشرين سنة وحنن نقول هذا 

  .عطاء إهلي ٬X، إذن فعمر اإلمام املهدي ...) بل هو عطاء إهلي٬، العمر ليس طبيعياً

أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس : (بأنّ ابن تيمية أشار إىل قول النيب : ورمبا يقال
٬، وهذا يدل على أنّ كل شخص )ئة منها ال يبقى على وجه األرض ممن هو اليوم عليها أحدما

  .سنة ةموجود يف ذلك الوقت فعمره ال يتجاوز املائ

  .لننقل نص الرواية مث لننظر ماذا قيل فيها: أقول

 ٬،عن الزهري ٬،أنا معمر ٬،ثنا عبد الرزاق ٬،حدثين أيب ٬،حدثنا عبد اهللا: روى أمحد يف مسنده
قال رسول اهللا صلى اهللا ( :عبد اهللا بن عمر أن ٬،أخربين سامل بن عبد اهللا وأبو بكر بن سليمان

أرأيتم ليلتكم هذه على  :عليه وسلم ذات ليلة صالة العشاء يف آخر حياته فلما سلم قام قال
فوهل الناس مقالة  :قال ابن عمر .رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو على ظهر األرض أحد

وإمنا قال  ٬،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه األحاديث عن مائة سنة
يتخرم ذلك  أنال يبقى اليوم ممن هو على ظهر األرض يريد  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .)١() القرن

أريتكم " : عليه وسلمقوله صلى اهللا: (وبعد هذا لنقرأ ما قاله النووي عن هذه الرواية
قال  ٬،"ن على رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحدإليلتكم هذه ف

ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض " :وإمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :ابن عمر
ويف رواية جابر أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٬،"أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن

 ."ما من نفس منفوسة اليوم يأيت عليها مائة سنة وهي حية يومئذÊ" :قبل وفاته بشهر يقول
لكن قال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك ملا رجع من تبوك هذه  .ويف رواية أيب سعيد مثله

  .عالم النبوةأن وفيها علم م األحاديث قد فسر بعضها بعضاً

                                                            
  .٣٥٤ص ٣ج: ، سنن الترمذي٣٢٥ص ٢ج: ، سنن أبي داود٨٨ص ٢ج: مسند أحمد -١
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كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على األرض ال تعيش بعدها أكثر من مائة  واملراد أنّ
سنة سواء قل أمرها قبل ذلك أم ال وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة 

من  وقد احتج ذه األحاديث .ومعىن نفس منفوسة أي مولودة وفيه احتراز من املالئكة ٬،سنة
 ٬،واجلمهور على حياته كما سبق يف باب فضائله ٬،ميت Xشذ من احملدثني فقال اخلضر 

  .)١() ´ا عام خمصوصإويتأولون هذه األحاديث على أنه كان على البحر ال على األرض أو 

  ..). ٬،وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة: (الحظ قوله

مولود بعد تلك الليلة٬، فهو غري مشمول باحلديث الذي  Xومن املعلوم أنّ اإلمام املهدي 
 ؟؟ ذكره ابن تيمية مبقتضى تفسري النووي٬، فهل يبقى لكالم ابن تيمية وجه

و%قَو0ل(هِم0 إِنَّا قَت%لْن%ا الْم%ِسيح% ع(يس%ى ﴿ :قائالً Xإنّ القرآن حيدثنا عن عيسى بن مرمي  :رابعاً
 م%ر0ي%م% ر%س!ولَ اللّه( و%م%ا قَت%لُوه! و%م%ا ص%لَب!وه! و%لَك(ن ش!بِّه% لَه!م0 و%إِن+ ال+ذ(ين% اخ0ت%لَفُواْ ف(يه( لَف(ي ش%كٍّاب0ن% 

اللّه! ع%زِيزاً ب%ل رَّفَع%ه! اللّه! إِلَي0ه( و%كَانَ  #مِّن0ه! م%ا لَه!م بِه( م(ن0 ع(لْمٍ إِال+ اتِّب%اع% الظ+نِّ و%م%ا قَت%لُوه! ي%ق(يناً 
  .)٢(﴾ح%ك(يماً

  ).مامكم منكمإكيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم و: (وقد روي عن النيب 

وأخرجه ٬، )٤(وأخرجه مسلم يف صحيحه٬، )٣( البخاري يف صحيحه وقد أخرج هذا احلديث
  .٬، وغريهم)٦(وأخرجه ابن حبان يف صحيحه ٬، )٥(أمحد يف مسنده 

 ٬X، فكما أنّ عيسى Xكحال عيسى بن مرمي  Xفرمبا يكون حال اإلمام املهدي 
أنّ  هذا املعىن ال يتعقله الكثري إال٬، ورمبا Xمرفوع فكذلك اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

لَفَس%د%ت( و%لَوِ اتَّب%ع% الْح%قُّ أَه0و%اءه!م0 ﴿هذا ال خيدش فيه أبدا٬ً، لكون احلق ال يتبع أهواء الناس٬، 
  .)٧(﴾السَّم%او%ات! و%الْأَر0ض! و%م%ن ف(يهِنَّ ب%لْ أَت%ي0ن%اه!م بِذ(كْرِه(م0 فَه!م0 ع%ن ذ(كْرِه(م مُّع0رِض!ونَ

                                                            
  .٨٩ص ١٦ج: شرح مسلم -١
  .١٥٨ – ١٥٧ :النساء -٢
  .١٤٣ص ٤ج: صحيح البخاري -٣
  .٩٤ص ١ج: صحيح مسلم -٤
  .٣٣٦ص ٢ج: مسند أحمد -٥
  .٢١٣ص ١٥ج :صحيح ابن حبان -٦
  .٧١: المؤمنون -٧
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أم�ا ما معىن الرفع وما يترتب عليه ؟ فيمكن للقارئ مراجعة كتاب مع العبد الصاحل الذي 
اً للرفع وما يترتب عليه من فسيجد فيه توضيح Xهو أحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي 

  .معارف

إنّ امتداد عمر اإلنسان فوق احلد املتعارف أمر معقول وغري مستحيل : وخالصة ما تقد�م
وغريه من املعمرين٬، وكذلك ميكن أن يكون  Xعقال٬ً، كما أنّ له شواهد كثرية كعمر نوح 

  .Xمرمي مرفوع كعيسى بن  Xامتداد عمره عن طريق اإلعجاز٬، وثالثاً رمبا أنه 

* * *  

  ؟ من املعم�رين Xورمبا يقول القارئ ملاذا مل تعد اخلضر 

الذي اضطرب فيه شيخ  Xما تقد�م يكفي بال حاجة إىل التعر�ض لشخص اخلضر : أقول
  .سنأيت لبيانه يف الشبهة الثانيةالسلفية ابن تيمية٬، وهذا ما 

  :الشبهة الثانية

احتجاج باطل على باطل فمن الذي يسلم هلم واحتجاجهم حبياة اخلضر : (يقول ابن تيمية
بقاء اخلضر والذي عليه سائر العلماء احملققون أنه مات٬، وبتقدير بقائه فليس هو من هذه األمة٬، 
وهلذا يوجد كثري من الكذابني من اجلن واألنس ممن يدعى أنه اخلضر ويظن من رآه أنه اخلضر 

  ...). ٬،طول وصفها هناويف ذلك من احلكايات الصحيحة اليت نعرفها ما ي

  :ثالث أمور Xذكر يف هذه الشبهة املرتبطة باخلضر : اجلواب

  Xإدعاء موت اخلضر  :األول

ونسب هذا الرأي إىل العلماء احملققني٬، واحلال تقد�مت  Xادعى ابن تيمية موت اخلضر 
وقد احتج ذه األحاديث من شذ من احملدثني : (علينا عبارة النووي قبل قليل اليت قال فيها

ويتأولون هذه  ٬،واجلمهور على حياته كما سبق يف باب فضائله ٬،ميت Xفقال اخلضر 
  .)١() ´ا عام خمصوصإاألحاديث على أنه كان على البحر ال على األرض أو 

                                                            
  .٨٩ص ١٦ج :للنووي - شرح مسلم -١
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إىل مجاعة من الشاذين٬، وبطبيعة احلال ابن تيمية منهم٬،  Xفنسب القول مبوت اخلضر 
وإليك بعض عباراËم ٬، Xوهذا ال يشك فيه عاقل متتبع آلرائه٬، أم�ا اجلمهور فيقول حبياته 

  .يف ذلك

 Xا اخلضر وأم�(: احلديث يقول احلافظ ابن الصالح صاحب املقدمة املشهورة يف علم
والصاحلني والعامة معهم يف ذلك٬، وإمنا شذ  لعلماءفهو من األحياء عند مجاهري اخلاصة من ا

هلم وسلم نيب واختلفوا يف كونه آو نبيناً وعلى بإنكار ذلك بعض أهل احلديث وهو 
  .)١() مرسال٬ً، واهللا أعلم

وقال الثعليب املفسر اخلضر : (فقد نقل النووي يف شرحه لصحيح مسلم قول الثعليب قائالً
بصار أكثر الناس قال وقيل إنه ال أبصار يعين عن حمجوب عن األنيب معمر على مجيع األقوال 

 .)٢() يف آخر الزمان حني يرفع القرآن الّإميوت 

وقال الثعليب يف تفسريه هو معمر على مجيع : (وكذلك نقل عنه ابن حجر يف فتح الباري
 .يف آخر الزمان حني يرفع القرآن قال وقد قيل إنه ال ميوت إالّ األبصاراألقوال حمجوب عن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يتعلم  نّوقال القرطيب هو نيب عند اجلمهور واآلية تشهد بذلك أل
وقال ابن الصالح هو حي عند  .األنبياء ن احلكم بالباطل ال يطلع عليه االّممن هو دونه وأل

 نّأبعض احملدثني وتبعه النووي وزاد نكاره إمنا شذ بإمجهور العلماء والعامة معهم يف ذلك و
ذلك متفق عليه بني الصوفية وأهل الصالح وحكاياËم يف رؤيته واالجتماع به أكثر من أن 

 .)٣() حتصر انتهى

                                                            
وأبو الصالح من . م ١٩٧٦دار المعرفة بيروت سنة . ط  ٣٥مسألة  ١٨٦ص ١ج: الصالح فتاوى ومسائل ابن -١

 .آبار علماء السنة
عجيبة،  آان ذا جاللة(: وقال أيضًا .١٤٠ص ٢٣ج :سير أعالم النبالء )اإلسالم اإلمام الحافظ، شيخ(: يقول عنه الذهبي

صحيح النحلة آافًا عن الخوض في مزالت  متين الديانة، سلفي الجملة، ووقار وهيبة، وفصاحة، وعلم نافع، وآان
 سير) الحرمة، ُمعظمًا عند السلطان حسن الَبزَّة، وافر اهللا، عن أسمائه ونعوته، األقدام، مؤمنًا باهللا، وبما جاء عن أسماء

ه، قوي المادة من اللغة والعربية، وآان مع تبحره في الفقه مجودًا لما ينقل(: وقال أيضًا.١٤٢ص ٢٣ج :أعالم النبالء
وقال ابن  .١٤٢ص ٢٣ج :سير أعالم النبالء) عديم النظير في زمانه متفننا في الحديث، متصونًا، مكبًا على العلم،

من   ١١ص ١ج: مقدمة آتاب فتاوى ومسائل ابن الصالح) إذا أطلق الشيخ في علماء الحديث فالمراد هو: (خّلّكان
  .صفحات المقدمة

  .١٣٦ص ١٥ج: شرح مسلم للنووي -٢
  .٣١٠ص ٦ج :فتح الباري البن حجر -٣
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إىل زماننا٬، فاجلمهور  ا اخلالف يف وجودهوأم�(: وقال احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية 
  .)١( )على أنه باق إىل اليوم

  .)٢() وكثري من احملدثني والفقهاء على حياته(: وقال العجلوين يف كشف اخلفاء

والصحيح القول الثاين وهو أنه : (هوقال القرطيب يف تفسريه بعد أنْ نقل القول بعدم حيات
  .)٣( )حي على ما نذكره

ن إأريتكم ليلتكم هذه ف: (ويبينون بقاءه بوجهني لكي خيرجوه من عموم قول النيب 
قال ابن عمر وإمنا قال  .على رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد

ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد يريد بذلك أن  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).ينخرم ذلك القرن

 ظهر: (جاء يف احلديثاحلديث يذكر أهل األرض إذ النيب  على أنّ: الوجه األول
  .ليس من سكان األرض بل من سكان البحر ٬X، واخلضر )األرض

أنّ احلديث عام وقد خصص منه  اخلضر وإن كان من أهل األرض إال نّإ :والوجه الثاين
  .اخلضر فهو خارج بالتخصيص

م يعد�ونه حياً باقيا٬ً، فابن  ن صحة هذين الوجهني من عدمها إالواآلن بغض النظر ع ́أ
فال يؤخذ بقوهلم٬،    كما يقول النووي   يعدون من الشواذ  Xمبوته تيمية وغريه ممن قال 

  .Xوقد تقدمت كلمات بعضهم يف حياة اخلضر 

بل أنّ ابن تيمية أو ما يسمى بشيخ اإلسالم نفسه قد وقع يف التهافت يف كتاباته فقد سئل 
ا وأم�: (٬، فأجاب)لزارين حياً لو كان(: Xالذي يتكلم عن اخلضر  صحة قول النيب 

له وال يعرف له إسناد بل املروي يف مسند  واحلديث املذكور ال أصل. فهو حي: حياته
عليه وسلم ومن قال إنه مل جيتمع بالنيب صلى اهللا  أنه اجتمع بالنيب صلى اهللا: الشافعي وغريه

                                                            
دار إحياء التراث  بعةط ٣٨٣ص ١، وج١٩٨٨الريان للتراث، القاهرة سنة  دار. ط  ٣٠٦ص ١ج :البداية والنهاية -١

  .العربي، بيروت
  .مؤسسة الرسالة، بيروت بعةط ٥١٣ص ١ج: آشف الخفاء -٢
  .٤١ص ١١ج: تفسير القرطبي -٣
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ومن احتج على وفاته . فإنه من العلم الذي ال حياط به عليه وسلم فقد قال ما ال علم له به
أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة ال يبقى على " النيب صلى اهللا عليه وسلمبقول 

فال حجة فيه فإنه ميكن أن يكون اخلضر إذ ذاك على ٬، "داليوم أح وجه األرض ممن هو عليها
على عهد  موجوداً الصحيح أنه كان حياً   وكذلك اجلساسة    الدجال  وألنّ. وجه األرض

فما . وسلم وهو باق إىل اليوم مل خيرج وكان يف جزيرة من جزائر البحر النيب صلى اهللا عليه
عنه كان هو اجلواب عن اخلضر وهو أن يكون لفظ األرض مل يدخل يف هذا  كان من اجلواب
دخل أراد صلى اهللا عليه وسلم اآلدميني املعروفني وأما من خرج عن العادة فلم ي اخلرب أو يكون

 وختصيص مثل هذا من مثل. ينتظم اجلن واإلنس العموم كما مل تدخل اجلن وإن كان لفظاً يف
  .)١() واهللا أعلم. هذا العموم كثري معتاد

  .)٢(﴾و%لَو0 كَانَ م(ن0 ع(ند( غَي0رِ اللّه( لَو%ج%د!واْ ف(يه( اخ0ت(الَفاً كَث(رياً﴿

  :الكثري٬، وإليك نزراً يسرياً من ذلكوأم�ا إثبات حياته من طرق الشيعة فقد رواه 

أقبل أمري ( :قال ٬،Xبن القاسم اجلعفري٬، عن أيب جعفر الثاين  عن أيب هاشم داود
 وهو متكئ على يد سليمان فدخل املسجد احلرام Xومعه احلسن بن علي  Xاملؤمنني 

 فجلس٬، مث Xفجلس إذ أقبل رجل حسن اهليئة واللباس فسلم على أمري املؤمنني٬، فرد 
القوم ركبوا من  أسألك عن ثالث مسائل إن أخربتين ¢ن علمت أنّ ٬،يا أمري املؤمنني: قال

األخرى علمت  وإن تكن ٬،وأن ليسوا مبأمونني يف دنياهم وآخر°م ٬،أمرك ما قضى عليهم
أخربين عن : سلين عما بدالك٬، قال: Xفقال له أمري املؤمنني . أنك وهم شرع سواء

الرجل كيف  وعن ٬،وعن الرجل كيف يذكر وينسى ٬،روحه الرجل إذا نام أين تذهب
 ٬،يا أبا حممد: احلسن فقال إىل Xيشبه ولده األعمام واألخوال ؟ فالتفت أمري املؤمنني 

 ٬،أن ال إله إال اهللا ومل أزل أشهد ¢ا أشهد :فقال الرجل٬، Xفأجابه احلسن : قال .أجبه
 أشهد أنك وصي رسول اهللا و ٬،رسول اهللا ومل أزل أشهد بذلك حممداً وأشهد أنّ

وأشهد أنك وصيه  ٬،ومل أزل أشهد ¢ا   Xاملؤمنني  وأشار إىل أمري   والقائم حبجته 

                                                            
  .عبد العزيز بأمر الملك فهد بن ١٣٩٨سنة  بعةط ٣٤٠ ،٣٣٩ص ٤ج: مجموع فتاوى ابن تيمية -١
  .٨٢:النساء -٢
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وأشهد أن احلسني بن علي وصي أخيه والقائم  ٬،   Xوأشار إىل احلسن    والقائم حبجته 
وأشهد على حممد  ٬،احلسني أنه القائم بأمر احلسني بعده وأشهد على علي بن ٬،حبجته بعده

 ٬،وأشهد على جعفر بن حممد بأنه القائم بأمر حممد ٬،احلسني بن علي أنه القائم بأمر علي بن
وأشهد على علي بن موسى أنه القائم  ٬،بأمر جعفر بن حممد وأشهد على موسى أنه القائم

وأشهد  ٬،حممد بن علي أنه القائم بأمر علي ابن موسى وأشهد على ٬،بأمر موسى بن جعفر
وأشهد على احلسن بن علي بأنه القائم  ٬،حممد بن علي لى علي بن حممد بأنه القائم بأمرع

ولد احلسن ال يكىن وال يسمى حىت يظهر أمره  وأشهد على رجل من ٬،بأمر علي بن حممد
يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته٬، مث قام  والسالم عليك ٬،كما ملئت جوراً فيمالها عدالً

فخرج احلسن بن علي  .اتبعه فانظر أين يقصد ٬،حممد يا أبا: ري املؤمننيفمضى٬، فقال أم
من املسجد فما دريت أين أخذ  وضع رجله خارجاً ما كان إال أن: فقال )عليهما السالم(

: أتعرفه ؟ قلت ٬،يا أبا حممد: فأعلمته٬، فقالX  من أرض اهللا٬، فرجعت إىل أمري املؤمنني
  .)١() Xهو اخلضر  :أعلم٬، قالاملؤمنني  اهللا ورسوله وأمري

 .)٢( )حديث صحيح( :فقال ٬،وقد صحح العالمة اÈلسي هذا احلديث

إىل نفخ  ويبقى ة نبينا واآلن من أم� كان نبياً Xبيننا أنه  املشهور: (ويقول اÈلسي
   .)٣() هالصور ألنه شرب املاء احلياة و هو مؤنس للقائم صلوات اهللا علي

من الظاملني  دوكم ويل هللا تعاىل٬، يقطع األرض بعبادة ربه تعاىل والتفر�: (قال الشيخ املفيد
يعرف أحد من اخللق له  بعمله٬، ونأى بذلك عن دار اÈرمني وتبعد بدينه عن حمل الفاسقني٬، ال

٬، موجود قبل زمان Xوهو اخلضر  ٬،مكانا وال يدعي إنسان له لقاء وال معه اجتماعاً
يف  بإمجاع أهل النقل واتفاق أصحاب السري واألخبار٬، سائحاًإىل وقتنا هذا٬،   Xموسى

ما جاء يف القرآن به من قصته  ٬، إالّوال يدعي له اصطحاباً مستقراً األرض٬، ال يعرف له أحد
وال يعرف٬، ويظن بعض من  ٬، وما يذكره بعض الناس من أنه يظهر أحياناً)٤( Xمع موسى 

                                                            
  .٥٢٥ص ١ج :الكافي -١
  .٢٠ص ٦ ج: مرآة العقول -٢
  .٢٠٦ص ٦ج: مرآة العقول -٣
إلى مجمع البحرين ليماني آل  Xراجع آتاب رحلة موسى  Xلمعرفة القول الفصل وتحديد من التقى موسى  -٤

  .Xمحمد السيد أحمد الحسن 
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ى باخلضر٬، وإن مل يكن يعرف بعينه يف احلال ه املسم�الزهاد فإذا فارق مكانه تومه رآه أنه بعض
  .)١() نظنه٬، بل اعتقد أنه بعض أهل الزما وال

له غيبتان٬، أخرامها  Xالقائم  بأنّ وقد سبق اخلرب عن آبائه : (الشيخ الطوسي وقال
 فيها خربه٬، واألخرى ال يعرف فيها خربه٬، فجاء ذلك موافقاً أطول من األوىل فاألوىل يعرف

ينضاف إىل ما ذكرناه٬، وسنوضح عن هذه الطريقة فيما بعد إن  دليالً هلذه األخبار٬، فكان ذلك
مر على ما قالوه٬، ولو صح جلاز أن ا خروج ذلك عن العادات فليس األفأم� .شاء اهللا تعاىل

تعاىل العادة يف ستر شخص٬، وخيفي أمره لضرب من املصلحة وحسن التدبري٬، ملا  ينقض اهللا
عند   Xموسى  موجود قبل زماننا من عهد  Xوهذا اخلضر هاملانع من ظهور يعرض من

ما  إالّ وال يعرف أحد له أصحاباً أكثر األمة وإىل وقتنا هذا باتفاق أهل السري ال يعرف مستقره
ويظن من  يذكره بعض الناس أنه يظهر أحياناً وما. Xجاء به القرآن من قصته مع موسى 

تومهه املسمى باخلضر٬، ومل يكن عرفه بعينه يف احلال٬،  إذا فارق مكانهيراه أنه بعض الزهاد ٬، ف
  .)٢() نبعض أهل الزما وال ظنه فيها بل اعتقد أنه

  ليس من هذه األمة Xإنّ اخلضر  :الثاين

حبياة اخلضر  Xيريد ابن تيمية أن يثبت بطالن االحتجاج على طول حياة اإلمام املهدي 
X  بدعوى أنّ اخلضر ليس من هذه األمة٬، فحىت على تقدير بقائه حياً فهو ليس من هذه

  .Xاألمة فال يصح االستدالل ببقائه على بقاء اإلمام املهدي 

  ..). ٬،وبتقدير بقائه فليس هو من هذه األمة(: فيقول

  :أقول

إنّ ما قاله ابن تيمية غريب جد�اً وال يصدر من شخص له أدىن حظ من العلم فضالً  :أوالً
على  لقب شيخ اإلسالم؛ إذ بناء عليه ال يصح احتجاج النيب    جهالً    عمن أضفي عليه 

  !املشركني حبجج األنبياء السابقني لكو´م ليسوا من األمة٬، فهل هذا كالم يصدر من عامل ؟

                                                            
  .٨٣ص :الفصول العشرة -١
  ١٠٩ص: للشيخ الطوسي -  الغيبة -٢
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ما هو الدليل الذي ميكن أن يسوقه ابن تيمية حىت جيعل هذه األمة خمصوصة بسنة قد  :ثانياً
  ؟ وهي عدم جتاوز عمر أفرادها املئة والعشرين سنة ٬،انفردت ا

فال يعرف أحد ولد يف دين اإلسالم : (أعتقد أنّ ما سيقد�مه دليالً هو قوله املتقد�م وهو
  ).وعاش مائة وعشرين سنة

خ اإلسالم استقرأ حياة املسلمني مجيعاً اسقراًء تاماً وقطع ذه النتيجة٬، أم وال أدري هل شي
  !؟ أنّ املسلمني يسجلون تاريخ والداËم ووفياËم عنده فلذا قطع ذه النتيجة

مانعاً من بقاء شخص حي�اً مبعجزة    على تقدير ثبوËا   وهل ميكن أن تكون هذه العادة 
  !؟ ٬X، أو يكون مرفوعاً كعيسى )١(عن الفخر الرازي إهلية وعطاء إهلي كما تقد�م 

ولد يف دين : (نراه يقيد بكون الشخص ولد يف دين اإلسالم٬، فيقول يف عبارته :ثالثاً
  ؟ )اإلسالم

ولعله أراد أن خير�ج أمثال سلمان الفارسي ولبيد بن ربيعة وأمثاهلم ممن ولد قبل اإلسالم 
  .املعمرينوعاش يف زمن اإلسالم أيضاً وعد� من 

 اإلسالم٬، أهل يف رأساً وكان): (اهللا همحر(قال الكحالين وهو يتكلم عن سلمان الفارسي 
: قيل املعمرين٬، من وكان املدائن٬، عمر وواله البيت٬، أهل منا سلمان:  اهللا رسول فيه وقال
 ويتصدق يده٬، عمل من يأكل وكان ومخسني٬، ثالمثائة: وقيل. سنة ومخسني مائتني عاش
  .)٢( )وثالثني اثنتني: وقيل مخسني٬، سنة باملدينة مات. بعطائه

 فحول من كان املشهور الشاعر الصحايب العامري مالك بن ربيعة بن لبيد: (وقال النووي
 من وكان إسالمه وحسن فاسلم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على وفد مث اجلاهلية شعراء

                                                            
ال نزاع بيننا وبينهم ألنهم يقولون العمر الطبيعي ال يكون أآثر من مائة وعشرين سنة ونحن نقول ) ثم نقول: (قال -١

) هذا العمر ليس طبيعيًا بل هو عطاء إلهي، وأّما العمر الطبيعي فال يدوم عندنا وال لحظة، فضًال عن مائة أو أآثر
  .٤٢ص ٢٥ج: تفسير الرازي

  .٧٧ص ١ج :الكحالني إسماعيلد بن لمحم -سبل السالم  -٢
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 أول يف وقيل عثمان خالفة يف تويف ذلك غري وقيل سنة ومخسني وأربعاً مائة عاش املعمرين
  .)١( )معاوية خالفة

م يعد�ون من أمة النيب  ورسالته إال فهما وأشباههم وإن ولدوا قبل جميء النيب   ́أ
وال يعد�هم منها٬، وهو ليس    كعادته    أن يكون ابن تيمية ينفرد ويشذ  املسلمة٬، اللهم إال

  .غريباً عليه

وعاش أكثر من مئة وعشرين ) ولد يف دين اإلسالم(ه أيضاً سنجد الكثري ممن مث لو ترتلنا مع
سنة٬، فما قاله منقوض بالواقع املعاش فضالً عن التاريخ الذي نقل لنا الكثري من قصص 

٬، فنقل الكثري وجود أشخاص يف هذا الزمان قد ناهز عمره فوق املئة والعشرين )٢(املعمرين
د األقصى ألشخاص هذه األمة٬، وهذين شاهدين لكي ال نطيل الذي جعله ابن تيمية هو احل

  .الكالم يف هذه النقطة لوضوح سخافتها وتفاهتها

.. عثرو عليها السلطات اجلورجيا متلك وثائقها .. كرب وحده بالعامل أ.. آنتيسا (  ١
وهذا ..  ١٨٨٠يوليو  ٨آنيستا من مواليد ...  عندما كانت جورجيا حتت االحتاد السوفيييت

يف ..  عام ٤٠عايشه مع حفيدها البالغ من العمر ..  ١٣٠ ـالدها اليمس عيد مأيعين قبل 
بعد .. ملا كان عمرها بلثمانينات  ١٩٦٥تقاعدت من العمل عام .. يف جورجيا  ةجبلي ةمنطق

مل تلتحق  أل´ا.. اجلورجيا  ةلغالالتكلم ب اجلاي وهي ال تعرف ةما كانت تشتغل يف الزراع
 .)٣() املنغرليون.. فقط  ةفهي تتكلم الغه احمللي..  ةبلمدارس احلديث

عاما  ١٨٠بلغ معمر سعودي منذ عدة أسابيع : (عاماً ١٨٠سعودي عمره  رعم�م»  ٢
زال يتمتع بصحة جيدة ويتنقل  حبسب ما ذكرت إحدى الصحف احمللية٬، واليت أكدت أنه ما

تويف منهم أحد  ١٤حياته اليومية حسب العادة٬، وأنه تزوج تسع مرات وله من األبناء وميارس 
عشر٬، وبقي على قيد احلياة ثالثة٬، ويسكن يف بيت من الصفيح يف أحد أحياء مدينة جنران 

  .ةجنوب السعودي

                                                            
  .٣٩٧ص ٩ج: لمحيى الدين النووي -المجموع  -١
فصًال ذآر فيه العديد  ٥٥٦ص :في آتابه آمال الدين الباب الرابع والخمسون) اهللا هحمر(لقد ذآر الشيخ الصدوق  -٢

، ٢٨٨ص ٥١ج :ألنوارا، وآذلك الشيخ المجلسي في بحار ١٠٩ص: من المعمرين، وآذلك الشيخ الطوسي في الغيبة
  .٢٦٨ص ٥١ج :يضًا بحثًا في تطاول العمرأفقد ذآر المعمرين وأورد 

    .٢١٥٨html/٨ping.com http://www.q :انظر لمحتويات هذا الرابط ستجد ما ذآرناه في المتن -٣
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وذكر املعمر علي عطية آل عطية أنه يصحو من نومه وقت السحر٬، ويبدأ يومه بشرب 
بية وأكل التمر٬، مث ميشي على قدميه يف أرجاء حميطه البيئي بني الزرع واخلضرة٬، القهوة العر

وأشار إىل أنه يعتمد يف أكله على ثالثة أصناف رئيسية هي الذرة والتمر واللنب الطبيعي٬، وال 
  .هإىل أنه ال يفضلها حىت يف شباب يأكل اللحوم مشرياً

يف عهد امللك الراحل فيصل٬،  وعسكرياً وبناء آل عطية عمل مزارعاً وذكرت الصحيفة أنّ
مع امللك الراحل عبد العزيز٬، وشارك يف بناء قصر اإلمارة التارخيي أحد املعامل  ومراسالً

  .ةالسياحية واألثرية يف جنران٬، وتعاقبت عليه أحداث تارخيية كثري

ر حاكم وعما يتذكره من تاريخ قال آل عطية إنه عاصر الدولة العثمانية والبيزنطية وعاص
مصر حممد علي باشا٬، وأضاف أن أكثر ما يذكره هو التغيري اجلذري اإلجيايب يف احلياة من 
م كانوا يغلون الربسيم مع املاء  الناحية األمنية واالقتصادية وعن طبيعة احلياة قدميا قال ́إ

القوي  ويأكلونه من شدة اجلوع٬، وكانت اجلزيرة العربية قبل التوحيد قبائل متناحرة متفرقة٬،
يأكل الضعيف وليس هناك أي نظام يكفل حق الضعيف٬، إال ما اجتهدت به القبائل وتعاهدت 
عليه٬، األمان والنظام واخلري والرخاء يف شىت أرجاء اجلزيرة العربية٬، إذ أنه ردع املتسلطني 

  .اًومن كتاب اهللا دستور واملستبدين وجعل من شرع اهللا حكماً

 ٧٠د أحفاده ويدعى حممد مرزوق صاحل والبالغ من العمر والتقت الصحيفة مع أحد أحفا
جلدته٬، وأوضح صاحل أن  ٬، حيث أكد بشدة صحة عمر جده آل عطية٬، والذي يعد جداًعاماً

صلة القرابة هذه تؤكد أن آل عطية قد بلغ العمر الذي يدعيه٬، ويشعر املعمر آل عطية 
ة٬، فلم ينم يف املستشفى إال مرة واحدة بالسعادة ألن اهللا أمد يف عمره وأعطاه الصحة والعافي

أخرى إذ مل يبق من جيله واجليل الذي خيلف  وقلما يراجع املستشفيات٬، وهو تعيس أحياناً
كلهم راحوا (جيله أحد٬، لذا فهو يشعر بالوحدة٬، وعندما سئل عن أصدقائه أجاب حبسرة 

تشري إىل عمره٬، وفيما إذا ومل تذكر الصحيفة فيما إذا كانت هناك وثائق لدى املعمر ٬، )راحوا
أن أكرب معمر حايل  كأكرب معمر يف العامل٬، علماً" غنينس"كان سيتم اعتماده من قبل موسوعة 
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 ١١٢حسب تلك املوسوعة هو املعمر الياباين يوكيجي جوكاجني والذي يتجاوز عمره 
  .)١()اًعام

  .ما جاء يف الوقفة اخلامسة أيضاًوراجع 

  Xإدعاء الكذابني لشخصية اخلضر :الثالث

وهلذا يوجد كثري من الكذابني من اجلن : (فيقول Xال زال كالم ابن تيمية حول اخلضر 
واألنس ممن يدعى أنه اخلضر ويظن من رآه أنه اخلضر٬، ويف ذلك من احلكايات الصحيحة اليت 

  ...). ٬،نعرفها ما يطول وصفها هنا

ال ينفي وجوده٬، فما ربط وجوده  Xإنّ جمرد إدعاء أشخاص بكو´م اخلضر : أقول
  !؟ بادعاء األشخاص سواء من اجلن أو األنس

فمن أين  Xمث من هو الذي ادعى أنه اخلضر؟ وحبد تتبعي مل أجد أحداً ادعى أنه اخلضر 
  !؟ جاء ابن تيمية ذه الفرية

٬، فهل رؤيته مستحيلة ؟ Xاخلضر  مث كيف قطع ابن تيمية بكذب كل من ادعى أن�ه
بل املروي يف مسند : (٬، قالXقد اجتمع باخلضر  كيف وأنه نقل عن الشافعي إنّ النيب 

عليه وسلم ومن قال إنه مل جيتمع بالنيب صلى اهللا  أنه اجتمع بالنيب صلى اهللا: الشافعي وغريه
  .)٢(...) ط بهفإنه من العلم الذي ال حيا عليه وسلم فقد قال ما ال علم له به

  ؟فما دامت رؤيته غري مستحيلة فمن أين جاء احلكم بالكذب على كل من ادعى مشاهدته

 ومن قال إنه مل جيتمع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فقد قال ما ال علم له به: (مث إنه يقر قائالً
أحاط به ٬، فإذا كان من العلم الذي ال ي»حاط به فكيف هو )فإنه من العلم الذي ال حياط به

  .هذا أوالً! ؟ وادعى تكذيب كل من ادعى مشاهدته

؛ فكيف وصل ابن تيمية إىل هذه النتيجة٬، Xوأم�ا إدعاء بعض اجلن بكو´م اخلضر 
  ؟ Xفكيف علم ابن تيمية بأنّ من ادعى هو جين وليس اخلضر 

                                                            
  .٥٣٣٨=http://forum.net.edu.sa/forum/showthread.php?t  :انظر الرابط تجد ما ذآرناه في المتن -١
  .عبد العزيز بأمر الملك فهد بن ١٣٩٨سنة  بعةط ،٣٤٠ – ٣٣٩ص ٤ج: مجموع فتاوى ابن تيمية -٢
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إنّ ابن تيمية عرف ذلك من خالل األفعال اليت فعلها من ادعى كونه اخلضر : وقد يقال
X ٬، فلكون األفعال ال تليق أن خترج من هذا العبد الصاحل عرف أنه ليس اخلضرX ٬، هذا

مضافاً إىل طبيعة األفعال اليت تنسجم مع أفعال اجلن حبسب قدرته على التصرفات اليت يستطيع 
  .؛ فلذا حكم بكونه جنياًأن يفعلها اجلن

البد أن نرى القصص اليت ادعى فيها ابن تيمية أنّ كثرياً من كذايب اجلن أدعى أنه : أقول
  ليت ذهب إليها ابن تيمية أم ال ؟٬، لننظر هل واقعاً تصح النتيجة اXاخلضر 

  .والتخر�ص ميكن ألي أحد قوله فما قاله حمض ختر�ص ليس إال

وكذلك املنتظر حممد بن احلسن فإنّ عدداً كثرياً من الناس : (ومما تقدم يبطل قوله اآليت
ومنهم من يدعي كل واحد منهم أنه حممد بن احلسن منهم من يظهر ذلك لطائفة من الناس 

للواحد أو االثنني وما من هؤالء إالّ من يظهر كذبه كما يظهر  يكتم ذلك وال يظهره إال
  ).كذب من يدعى أنه اخلضر

٬، كما أن�ه لو ادعى أحد النبوة يف زمن حممد Xبعض ال يعين عدم وجوده فمجرد إدعاء ال
ال يبطل مهدوية املهدي احلق  Xال يبطل نبوته وكونه حقاً فكذلك من ادعى املهدي  

  .Xحممد بن احلسن العسكري 

فما قاله ابن تيمية عناد واضح يعرفه كل منصف٬، فبعد أن ثبت كون اإلمام حممد بن 
باألدلة املتقدمة٬، وثبت كونه حياً أدخره اهللا لبسط العدل ورفع الظلم عن  مولوداً Xاحلسن 

  .هذه املعمورة٬، ال تقف هذه الشبهات أمام تلك األدلة أبداً

ل اهللا أن يغفر يل أهذا آخر ما أريد قوله يف هذا البحث لكي ال أطيل أكثر مما أطلت٬، وأس
أرضه اإلمام حممد بن احلسن العسكري  ويثبت قدمي على والية مهدي العترة وبقية اهللا يف

X  مع ابنه وفلذة كبده قائم آل حممد سيدي وموالي أمحد احلسنX.  

افتح ألمور موالي حممد بن  ٬،يا من إذا تضايقت األمور فتح هلا باباً مل تذهب إليه األوهام
وأنصارمها باباً مل تذهب إليه األوهام٬، وأرنا نصرك القريب  )عليهما السالم(احلسن وابنه 
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و%لَقَد0 كَت%ب0ن%ا ف(ي الزَّب!ورِ م(ن ب%ع0د( الذzكْرِ أَن+ الْأَر0ض% ي%رِثُه%ا ﴿ :ووعدك الذي وعدتنا إياه بقولك
  .)١(﴾ع(ب%اد(ي% الصَّال(ح!ونَ

مها الكرام ورمحة اهللا وأنصار ٬،والسالم على بقية اهللا يف أرضه٬، وولده الشريد الطريد
  .وبركاته

واحلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم 
  .تسليماً كثرياً

  .هـ ١٤٣٢مت الفراغ من هذا البحث يف ليلة عيد الفطر املبارك 

* * *  

                                                            
  .١٠٥: األنبياء -١
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