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احلمد هللا األول قبل اإلنشاء واآلخر بعد فناء األشياء٬، العليم الذي ال ينسى من ذكره٬، وال 
  .ينقص من شكره٬، وال خييب من دعاه٬، وال يقطع رجاء من رجاه

والصالة والسالم على سيد املرسلني٬، ونيب الرمحة حممد وعلى آله األئمة واملهديني٬، 
  .الوثقىمصابيح الدجى والعروة 

أجد نفسي عاجزاً عن شكر نعم اهللا تعاىل وتوفيقه٬، أن جعلين أكتب شيئاً بسيطاً يساهم يف 
  .Xواليماين املوعود أمحد احلسن  نصرة ويل اهللا سيدي وموالي قائم آل حممد 

ويف احلقيقة أجد ذلك توفيقاً عظيماً ليس باستحقاق منuي٬، بل اهللا تعاىل ألطافه بعباده ال 
يفيض عطائه على عباده بال استحقاق منهم٬، ويعطي الكثري بالقليل٬، فسبحانه من رب تنتهي٬، و

يف  Xرحيم كلت األلسن عن أداء شكره٬، وحتضرين هنا كلمات موالي زين العابدين 
إهلي ليس يل وسيلة إليك إالّ عواطف رأفتك٬، وال يل ذريعة إليك إالّ : (مناجاة املتوسلني

يب الرمحة٬، ومنقذ األمة من الغمة فاجعلهما يل سببا إىل نيل عوارف رمحتك وشفاعة نبيك٬، ن
غفرانك٬، وصريمها يل وصلة إىل الفوز برضوانك٬، وقد حل رجائي حبرم كرمك٬، وحط 
طمعي بفناء جودك٬، فحقق فيك أملي٬، واختم باخلري عملي٬، واجعلين من صفوتك الذين 

بالنظر إليك يوم لقائك٬،  أحللتهم حببوحة جنتك٬، وبوأkم دار كرامتك٬، وأقررت أعينهم
يا من ال يفد الوافدون على أكرم منه٬، وال جيد . وأورثتهم منازل الصدق يف جوارك

إىل سعة . القاصدون أرحم منه٬، يا خري من خال به وحيد٬، ويا أعطف من آوى إليه طريد
عفوك مددت يدي٬، وبذيل كرمك أعلقت كفي٬، فال تولين احلرمان٬، وال تبلين باخليبة 

  ).ان٬، يا مسيع الدعاء يا أرحم الرامحنيواخلسر
  :وبعد

فغري خفي على أهل البصائر أنّ البشرية اليوم متر مبنحدر خطري٬، وهاوية عميقة٬، وفنت 
مظلمة٬، ال يكاد ينجو منها إالّ من جعل الثقلني هاديان له يف مسريته٬، واتبع كلمات آل حممد 
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م تكفلوا العاقبة احلسنة والفوز والنجاة ملن ٬، وجعلها هي امليزان لقبوله احلقائق ونفيها٬، أل�
  .اتبع كلما�م

تزاوروا فإنّ يف زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكراً ألحاديثنا٬، : (Xيقول اإلمام الصادق 
وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض٬، فإن أخذمت �ا رشدمت وجنومت وإن تركتموها ضللتم 

  .كفيل: أي )١()وهلكتم ٬، فخذوا �ا وأنا بنجاتكم زعيم
ويف هذا الوقت الذي أصبح القرآن والعترة منفيني طريدين ال يؤيهما مؤ٬ٍ، جاء آل حممد 

بشوق وهلفة٬، ولكن ما إن جاءوهم  Xالذين تزعم األمة أ�ا تنتظر قدوم قائمهم  
  .كذبوهم وا�موهم كما أ�م األنبياء السابقني أقوامهم٬، بل وحاربوهم

  .)٢(﴾م مَّا ع�ر�فُواْ كَفَر�واْ بِه� فَلَع�ن�ةُ الل�ه ع�لَى الْكَاف�رِين�فَلَمَّا ج�اءه�﴿: قال تعاىل
  .)٣(﴾فَلَمَّا ج�اءه�م� الْح�قُّ م�ن� ع�ند�ن�ا قَالُواْ إِن� ه�ذَا لَِسح�ر� مُّبِني�﴿
أَو�لَم� ي�كْفُر�وا بِم�ا فَلَمَّا ج�اءه�م� الْح�قُّ م�ن� ع�ند�ن�ا قَالُوا لَو�لَا أُوت�ي� م�ثْلَ م�ا أُوت�ي� م�وس�ى ﴿

  .)٤(﴾أُوت�ي� م�وس�ى م�ن قَب�لُ قَالُوا س�ح�ر�ان� ت�ظَاه�ر�ا و�قَالُوا إِنَّا بِكُل� كَاف�ر�ونَ
و�أَقْس�م�وا بِالل�ه� ج�ه�د� أَي�م�انِهِم� لَئ�ن ج�اءه�م� ن�ذ�ير� ل�ي�كُون�نَّ أَه�د�ى م�ن� إِح�د�ى الْأُم�مِ فَلَمَّا ﴿

  .)٥(﴾ير� مَّا ز�اد�ه�م� إِل�ا ن�فُوراًج�اءه�م� ن�ذ�
  .)٦(﴾فَلَمَّا ج�اءه�م بِآي�ات�ن�ا إِذَا ه�م مِّن�ه�ا ي�ض�ح�كُونَ﴿
و�إِذْ قَالَ ع�يس�ى اب�ن� م�ر�ي�م� ي�ا ب�نِي إِس�ر�ائ�يلَ إِنِّي ر�س�ولُ الل�ه� إِلَي�كُم مُّص�دِّقاً ل م�ا ب�ي�ن� ي�د�يَّ ﴿

و�م�ب�شِّراً بِر�س�ولٍ ي�أْت�ي م�ن ب�ع�د�ي اس�م�ه� أَح�م�د� فَلَمَّا ج�اءه�م بِالْب�يِّن�ات� قَالُوا ه�ذَا م�ن� التَّو�ر�اة� 
  .)٧(﴾س�ح�ر� مُّبِني�

ومن املؤسف جدuاً أن حتذوا هذه األمة حذوا من كان قبلها حذو القذة بالقذة والنعل 
مة لكل احلجج واألدلة كما تنكرuت بالنعل٬، مع وضوح الدليل وقيام احلجة٬، وتنكرuت هذه األ

  .األمم السابقة

                                                            
  .١٨٦ص  ٢ج: الكافي -١
  . ٨٩: البقرة -٢
  .٧٦: يونس -٣
 .٤٨: القصص -٤
  .٤٢: فاطر -٥
 .٤٧: الزخرف -٦
 .٦: الصف -٧



 ٩ .....................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة
ومتسكت بالشبهات وجعلتها عاذراً لسقطا�ا وتربيراً لعدم إتباعها احلق الواضح اجللي 

شيئاً راجعاً  ٬، الذي مل يتركوا آل حممد Xلداعي اهللا أمحد احلسن اليماين املوعود 
دة٬، وببيان متعدد٬، مما يزيل كل لتحديد شخصيته إالّ وضحوuه٬، ونصuوا عليه بنصوص متعد

الشبهات عن معامل شخصيته املباركة٬، تارة بقانون معرفة احلجة٬، من الوصية والعلم وراية البيعة 
ه القارئ يف هللا٬، وأخرى بالنص عليه بامسه٬، وأخرى ببيان صفاته اجلسدية٬، وغري ذلك مما جيد

  .هذا احلوار املفترض
٬، وآبائي واهللا ما أبقى رسول اهللا (: Xيقول مياين آل حممد السيد أمحد احلسن 

شيئاً من أمري إال بي¥نوه٬، فوصفوين بدقة٬، ومس¥وين٬، وبي¥نوا مسكين٬، فلم يبق لبس  األئمة 
: وأمري أبني من مشس يف رابعة النهار٬، وأين. يف أمري٬، وال شبهة يف حايل٬، بعد هذا البيان

   .)واليماين املوعودأول املهديني 
  .ولكن شاءت احلكمة أن ̄يكذّب الرجل من أهل الطينة اخلبيثة

٬، يف حديث Xوهو حيكي امتحان األمة يف زمن نيب اهللا نوح  Xقال اإلمام الصادق 
وكذلك القائم فإنه متتد أيام غيبته ليصرح احلق عن حمضه ويصفو : (طويل إىل أن يقول

اإلميان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين خيشى عليهم النفاق 
  .)١( )Xإذا أحسوا باالستخالف والتمكني واألمن املنتشر يف عهد القائم 

يف آذا�م ويهربوا ممن يريد جنا�م٬، اليوم بقوم جيعلون أصابعهم  Xوهكذا ابتلي اليماين 
 Xويتبعون من أغواه الشيطان وجعله آله بيده يغوي ³ا عباد اهللا تعاىل٬، كما ابتلى جدuه علياً 

  .من قبل
 Xلقد ابتلي أمري املؤمنني علي (: بقوله Xولقد أشار إىل ذلك السيد أمحد احلسن 

٬، وجاءه بقوم ال يفرقون بني الناقة واجلمل٬، وقد ابتليت اليوم كما )نه اهللالع(مبعاوية بن هند 
٬، ويتبعهم قوم ال يفرقون )نه اهللالع(٬، ولكن بسبعني معاوية Xابتلي أيب علي بن أيب طالب 

  .)٢( )بني الناقة واجلمل٬، واهللا املستعان على ما يصفون
بأصنام تتأول عليه القرآن٬، وتصد الناس عن  Xوهكذا ابتلي صاحب الراية السوداء 

  .اإلميان٬، كالفراعنة يف كل عصر وزمان

                                                            
 .٢٢٢ص ٥١ج: ، بحار األنوار١٧٢ص: ، غيبة الطوسي٣٥٦ص : آمال الدين وتمام النعمة -١
  .Xللسيد أحمد الحسن  ٤ج: الفقرتين وردتا في بيان اليماني في آتاب المتشابهات -٢
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وفقهم اهللا مجيعاً كتباً تبني لألمة أحقية داعي اهللا  Xولقد كتب أنصار اإلمام املهدي 
وكونه القائم واليماين املوعود٬، يف شىت ا¸االت٬، فارتأيت أن أكتب حواراً  Xأمحد احلسن 

بني أبٍ وأبنائه٬، وحافظت على صفوة األبوة لألب٬، وبينت أمساء األوالد وهم  قصصياً مفترضاً
  .واثق وهو أكربهم٬، مث حممود٬، مث أمحد: ثالثة

فجاء القسم األول من ذلك احلوار يف ضمن حلقات عشرة٬، وسيأيت بعده القسم الثاين إن 
  . شاء اهللا تعاىل

يط مسامهاً يف بيان دعوة احلق وأسأل من الكرمي سبحانه أن جيعل هذا الكتاب البس
  .املباركة٬، ويكون من بني تلك الكتب اليت سامهت يف كشف احلقيقة للناس

وبعد هذا أجدين قاصراً وال أجد لفظاً أستطيع أن أشكر اهللا تعاىل به على هذه النعمة اليت 
  .خيرس لساين عن وصفها

وأساله تعاىل . يديه من تقصريي بني كما وأعتذر من سيدي وموالي مياين آل حممد 
  .أن حيفظه روحي فداه و ميكّن له يف األرض وينجز له وعده إنه ال خيلف امليعاد

وال أنسى أن أشكر إخويت األنصار الذين كتبوا يف بيان دعوة احلق٬، مما سهuل عليu الكثري 
  .يسدد خطاهميف كتابة هذا احلوار٬، فأسأله تعاىل أن حيفظهم ويرعاهم و

العاملني٬، وأفضل الصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني واحلمد هللا رب 
  .وسلم تسليماً

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

* * *  
  
  
  
  



Wא

لكي تفلح األمة البد هلا من الرجوع إىل حجج اهللا سبحانه الذين نصبهم أدالء على 
وتتنجنب التخرuصات اليت فرضتها العلوم الغريبة عن الدين واليت ال متت إليه بصلة٬، مما طاعته٬، 

أدى إىل انقالب املوازين واختالفها من حال إىل حال٬، وكأن اهللا سبحانه جعلهم قوuاماً على 
 دينه٬، فينظّرون هلذا الدين وجيعلون القواعد الغريبة املوروثة من اليونان باباً لفهم دين اهللا

سبحانه٬، بل يقيمون كالم الثقلني ³ذه املوازين اليت تعد نتاج الذهن البشري القاصر عن إدراك 
العلل واحلكم من التشريعات اإلهلية٬، مما أدى إىل استغنائهم عن الثقلني٬، فبقوا حيارى يف 

فأصبح املقدمات اليت ادعوا توقف فهم الدين عليها٬، ومل يلجوا حقيقة الدين املتقوuم بالثقلني٬، 
  .الثقالن مهجورين ال ̄يعرف منهما إالّ االسم  والرسم

: من نافذة الغيب٬، والذي وصفه بقوله Xولعمري هلو التيه الذي كان يراه أمري املؤمنني 
ولعمري  X] بن عمران[لكن kتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى ٬، (.....

  .)١( )ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل
ولعل اهللا سبحانه وتعاىل يفتح على نفوس عبادة٬، ويرجعوا إىل أصالتهم وفطر�م وكلمات 
سادات اخللق حممد وآله الكرام عليهم أفضل التحية والسالم٬، بعد ذلك اهلجران الطويل 

علها ينتفع ³ا أهلها يف بداية هذا البحث  Xمري املؤمنني إرتأيت أن أسطّر خطبة من خطب أ
  .البسيط

إن¥ه سيأيت عليكم من بعدي زمان ليس يف ذلك الزمان شيء أخفى من احلق : (Xقال 
وليس عند أهل  ٬،وال أظهر من الباطل وال أكثر من الكذب على اهللا تعاىل ورسوله 

ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تالوته وال سلعة أنفق بيعاً وال أغلى مثنا من 
وليس يف العباد وال يف البالد شيء هو أنكر من املعروف  ٬،الكتاب إذا حرف عن مواضعه

 يف ٬،وال أعرف من املنكر وليس فيها فاحشة أنكر وال عقوبة أنكى من اهلدى عند الضالل
ذلك الزمان فقد نبذ الكتاب محلته وتناساه حفظته حىت متالت �م األهواء وتوارثوا ذلك 
من اآلباء وعملوا بتحريف الكتاب كذباً وتكذيباً فباعوه بالبخس وكانوا فيه من الزاهدين٬، 
فالكتاب وأهل الكتاب يف ذلك الزمان طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان يف طريق 

                                                            
  .٦٦ص ٨ج: الكافي -١
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هلما وملا يعمالن له٬، فالكتاب وأهل  اًو٬، فحبذا ذانك الصاحبان واهما مؤواحد ال يأويه
ن الضاللة ال الكتاب يف ذلك الزمان يف الناس وليسوا فيهم ومعهم وليسوا معهم وذلك إل

ن اجتمعا٬، وقد اجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن اجلماعة٬، قد ولوا إتوافق اهلدى و
كر واملنكر والرشا والقتل كأ¼م أئمة الكتاب وليس أمرهم وأمر دينهم من يعمل فيهم بامل

الكتاب إمامهم٬، مل يبق عندهم من احلق إالّ امسه ومل يعرفوا من الكتاب إالّ خطه وزبره٬، 
يدخل الداخل ملا يسمع من حكم القرآن فال يطمئن جالساً حىت خيرج من الدين ينتقل من 

ملك٬، ومن طاعة ملك إىل طاعة ملك٬، دين ملك إىل دين ملك٬، ومن والية ملك إىل والية 
ومن عهود ملك إىل عهود ملك٬، فاستدرجهم اهللا تعاىل من حيث ال يعلمون وإن كيده متني 

مل يضرب عن شيء منه  ٬،باألمل والرجاء حىت توالدوا يف املعصية ودانوا باجلور والكتاب
  .هللاصفحاً ضالالً تائهني٬، قد دانوا بغري دين اهللا عز وجل وأدانوا لغري ا

قد بدل فيها من [مساجدهم يف ذلك الزمان عامرة من الضاللة٬، خربة من اهلدى 
فقراؤها وعمارها أخائب خلق اهللا وخليقته٬، من عندهم جرت الضاللة وإليهم ] اهلدى

تعود٬، فحضور مساجدهم واملشي إليها كفر باهللا العظيم إال من مشى إليها وهو عارف 
م على ذلك النحو خربة من اهلدى عامرة من بضالهلم فصارت مساجدهم من فعاهل

قد بدلت سنة اهللا وتعديت حدوده وال يدعون إىل اهلدى وال يقسمون الفيء وال  ٬،الضاللة
  .يوفون بذمة

قد أتوا اهللا باالفتراء واجلحود واستغنوا باجلهل  يدعون القتيل منهم على ذلك شهيداً
مسوا صدقهم على اهللا فرية وجعلوا يف عن العلم ومن قبل ما مثلوا بالصاحلني كل مثلة و

من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم  احلسنة العقوبة السيئة وقد بعث اهللا عز وجل إليكم رسوالً
وأنزل عليه كتاباً عزيزاً ال يأتيه الباطل من بني يديه   ٬،حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم
عوج لينذر من كان حياً وحيق  قرآناً عربياً غري ذي ٬،وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد

فال يلهينكم األمل وال يطولن عليكم األجل٬، فإمنا أهلك من كان  ٬،القول على الكافرين
قبلكم أمد أملهم وتغطية اآلجال عنهم حىت نزل �م املوعود الذي ترد عنه املعذرة وترفع 

وقد أبلغ اهللا عز وجل إليكم بالوعد وفصل لكم  ٬،عنه التوبة وحتل معه القارعة والنقمة
على الذكر ودل على النجاة  وحثّ ٬،القول وعلمكم السنة وشرح لكم املناهج ليزيح العلة
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هداه لليت هي أقوم ووفقه للرشاد وسدده ويسره  وإنه من انتصح هللا واختذ قوله دليالً
سوا من اهللا عز وجل بكثرة للحسىن٬، فإن جار اهللا آمن حمفوظ وعدوه خائف مغرور٬، فاحتر
  .الذكر واخشوا منه بالتقى وتقربوا إليه بالطاعة فإنه قريب جميب

و�إِذَا س�أَلَك� ع�ب�اد�ي ع�نِّي فَإِنِّي قَرِيب� أُجِيب� د�ع�و�ةَ الدَّاعِ إِذَا د�ع�ان� ﴿: قال اهللا عز وجل
٬، فاستجيبوا هللا وآمنوا به وعظموا اهللا الذي )١(﴾ونَفَلْي�س�ت�جِيب�واْ ل�ي و�لْي�ؤ�م�ن�واْ بِي لَع�ل�ه�م� ي�ر�ش�د�
فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمة اهللا أن يتواضعوا  ٬،ال ينبغي ملن عرف عظمة اهللا أن يتعظم

وسالمة الذين يعلمون ما قدره اهللا أن  ٬،وعز الذين يعلمون ما جالل اهللا أن يذلوا له ٬،له
املعرفة وال يضلون بعد اهلدى٬، فال تنفروا من يستسلموا له٬، فال ينكرون أنفسهم بعد حد 

  .احلق نفار الصحيح من األجرب والبارئ من ذي السقم
واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حىت تعرفوا الذي تركه ومل تأخذوا مبيثاق الكتاب حىت 
تعرفوا الذي نقضه٬، ولن متسكوا به حىت تعرفوا الذي نبذه٬، ولن تتلوا الكتاب حق تالوته 

تعرفوا الذي حرفه٬، ولن تعرفوا الضاللة حىت تعرفوا اهلدى٬، ولن تعرفوا التقوى حىت حىت 
تعرفوا الذي تعدى٬، فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف ورأيتم الفرية على اهللا وعلى 

  .رسوله والتحريف لكتابه ورأيتم كيف هدى اهللا من هدى فال جيهلنكم الذين ال يعلمون
لم ما هو إال من ذاق طعمه٬، فعلم بالعلم جهله وبصر به عماه إن علم القرآن ليس يع

ومسع به صممه وأدرك به علم ما فات وحيي به بعد إذ مات وأثبت عند اهللا عز ذكره 
فاطلبوا ذلك من عند  ٬،من اهللا تبارك وتعاىل احلسنات وحمى به السيئات وأدرك به رضواناً

 ٬،تدى �م وهم عيش العلم وموت اجلهلأهله خاصة فإ¼م خاصة نور يستضاء به وأئمة يق
ال  ٬،هم الذين خيربكم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم  وظاهرهم عن باطنهم

فهم من شأ¼م  ٬،خيالفون الدين وال خيتلفون فيه فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق
لسابقة شهداء باحلق وخمرب صادق ال خيالفون احلق وال خيتلفون فيه٬، قد خلت هلم من اهللا ا

فاعقلوا احلق إذا  ٬،ومضى فيهم من اهللا عز وجل حكم صادق ويف ذلك ذكرى للذاكرين
فإن رواة الكتاب كثري ورعاته قليل واهللا  ٬،مسعتموه عقل رعاية وال تعقلوه عقل رواية

  .)٢( )املستعان
                                                            

 .١٨٦: البقرة -١
 .٣٦٦ص ٧٤: ، بحار األنوار٣٨٧ص ٨ج: الكافي -٢
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  .فطوىب ملن جعل كالم سادة اخللق ميزانه٬، وأسأل اهللا أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى
  

* * *  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :املقدمة األوىل
א א א

٬، بشىت األلفاظ مسألة تكذيب األحاديث الواردة من األمور اليت أكد عليها آل حممد 
  .عنهم 

عن حممد بن احلسني٬، عن حممد بن إمساعيل٬، عن محزة بن بزيع٬، عن علي السائي٬، عن أيب 
وال تقل ملا بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وإن : (أنه كتب إليه يف رسالة Xاحلسن 

  .)١( )كنت تعرف خالفه٬، فإنك ال تدري مل قلنا٬، وعلى أي وجه وصفة
أما واهللا إنّ أحب أصحايب : (مسعته يقول: قال Xوعن أيب عبيدة احلذاء٬، عن أيب جعفر 

مقتهم إيل الذي إذا مسع أو إيل أورعهم وأفقههم وأكتمهم حلديثنا٬، وإن أسوأهم عندي حاالً
احلديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ومل يقبله قلبه٬، امشأز منه وجحده٬، وكفر مبن دان 

ينا أسند٬، فيكون بذلك خارجا من به٬، وهو ال يدري لعل احلديث من عندنا خرج٬، و إل
  .)٢( )واليتنا

جعلت فداك٬، إنّ الرجل ليأتينا من : Xقلت أليب عبد اهللا : وعن سفيان بن السمط٬، قال
فقال أبو عبد : قبلك فيخربنا عنك بالعظيم من األمر٬، فيضيق بذلك صدورنا حىت نكذبه٬، قال

إنه : إنه ¼ار٬، وللنهار: فيقول لليل: (بلى٬، قال: قلت: قال)  ؟ أليس عين حيدثكم: (Xاهللا
 .)٣() رده إلينا٬، فإنك إن كذبت فإمنا تكذبنا: (فقال: ال٬، قال: فقلت له: قال) ؟ ليل

من رد حديثا بلغه عين فأنا خماصمه يوم القيامة٬، فإذا بلغكم عين حديث : (قال النيب 
   .)٤() اهللا أعلم: مل تعرفوا فقولوا

 .بأنّ لكالمهم سبعني وجهاً   كما بينوه    والسر يف ذلك 

                                                            
  .١٨٦ص ٢ج: ، بحار األنوار٥٥٨ص: بصائر الدرجات -١
 .١٨٦ص ٢ج: ، بحار األنوار٥٥٧ص: بصائر الدرجات -٢
  .١٨٧ص ٢ج: ، بحار األنوار٥٥٧ص: بصائر الدرجات -٣
  .٢١٢ص ٢ج: ، بحار األنوار٣٧٢ص: منية المريد -٤
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عن  ٬،عن حممد بن أيب عمري ٬،حدثنا حممد بن عيسى: روى الصفار يف بصائر الدرجات
قال إين أتكلم : (٬، قالXعن أيب عبد اهللا  ٬،عن محران بن أعني ٬،عن أيوب أخي أدمي ٬،مجيل

  .)١( )على سبعني وجهاً يل من كلها املخرج
عن علي بن  ٬،عن ابن سنان ٬،عن احلسن بن احلسني اللؤلؤي ٬،حدثنا عبد اهللا: وروى أيضاً

فبينا حنن قعود إذ تكلم أبو عبد  Xوأبو بصري على أيب عبد اهللا  أنادخلت  :قال ٬،أيب محزة
مسع مثله أهذا مما أمحله إىل الشيعة هذا واهللا حديث مل  :فقلت أنا يف نفسي ٬،حبرف Xاهللا 
ألتكلم باحلرف الواحد يل فيه سبعون وجهاً إن إين : (مث قال ٬،فنظر يف وجهي :قال ٬،قط

  . )٢( )ن شئت أخذت كذاإشئت أخذت كذا و
عن  ٬،عن حممد بن محران ٬،عن حممد بن أيب عمري ٬،حدثنا حممد بن عيسى: وروى أيضاً
إن¥ا لنتكلم بالكلمة �ا سبعون وجها لنا من : (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ٬،حممد بن مسلم

  .)٣( )كلها املخرج
قال : (Xعن األحول عن أيب عبد اهللا  ٬،عن احلسن بن حمبوب ٬،حدثنا أمحد بن حممد

   .)٤( )أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاين كالمنا إنّ كالمنا لينصرف على سبعني وجهاً
  .وغريها من الروايات اليت تبني هذه احلقيقة

وبطبيعة احلال ال يستطيع اإلنسان مهما بلغ أن يعرف مجيع تلك الوجوه٬، إذ لو أمكن 
ألحد الوصول إىل كل هذه الوجوه ملا احتجنا إىل العترة الطاهرة٬، وبالتايل يلزم لغوية كالم 

ألنه جعل اهلداية بالتمسك بالقرآن والعترة٬، وجعلهما العاصمني من  ؛  وحاشاه     النيب 
  .ميكن الوصول ألحد بدون العترة ملا وجدت ضرورة جلعل العترة الثقل الثاين الضالل٬، فلو

  .ومن هنا خصهم اهللا بعلم القرآن وتأويله وتفسريه٬، وغري ذلك
ه�و� ال�ذ�ي� أَنز�لَ ع�لَي�ك� الْك�ت�اب� م�ن�ه� آي�ات� مُّح�كَم�ات� ه�نَّ أُمُّ الْك�ت�ابِ و�أُخ�ر� ﴿: >قال اهللا 

ت�أْوِيل�ه� و�م�ا  م�ت�ش�ابِه�ات� فَأَمَّا ال�ذ�ين� يف قُلُوبِهِم� ز�ي�غٌ فَي�تَّبِع�ونَ م�ا ت�ش�اب�ه� م�ن�ه� اب�ت�غ�اء الْف�ت�ن�ة� و�اب�ت�غ�اء

                                                            
  . ٣٤٩ص : بصائر الدرجات -١
 .٣٤٩ص : بصائر الدرجات -٢
  .٣٤٩ص : بصائر الدرجات -٣
  .٣٤٩ص : بصائر الدرجات -٤
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 أْوِيلَه� إِال� اللّه� و�الرَّاس�خ�ونَ ف�ي الْع�لْمِ ي�قُولُونَ آم�نَّا بِه� كُلÕ مِّن� ع�ند� ر�بِّن�ا و�م�ا ي�ذ�ك�ر� إِال�ت� ي�ع�لَم�
   .)١(﴾أُو�لُواْ األلْب�ابِ

  . )٢( )حنن الراسخون يف العلم٬، وحنن نعلم تأويله: (Xعن أيب جعفر 
واألئمة من ولده  Xالراسخون يف العلم أمري املؤمنني : (قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا 

  . )٣( ) بعده
و�لَو� ر�دُّوه� إِلَى الرَّس�ولِ و�إِلَى أُو�ل�ي اَألم�رِ م�ن�ه�م� لَع�ل�م�ه� ال�ذ�ين� ﴿ :وعن أيب جعفر يف قوله

  . )٥( ) هم األئمة املعصومون: (٬، قال)٤(﴾ي�س�ت�نبِطُون�ه� م�ن�ه�م�
ب�لْ ه�و� آي�ات� ب�يِّن�ات� ف�ي ﴿: مسعته يقول: قال ٬،Xعن هرول بن محزة٬، عن أيب عبد اهللا 

  .)٦( )هم األئمة خاصة: قال ﴾ص�د�ورِ ال�ذ�ين� أُوت�وا الْع�لْم�
كنت عند أيب عبد اهللا : قال ٬،Xعن شعيب بن أنس٬، عن بعض أصحاب أيب عبد اهللا 

X  فعرفت الغالم واملسألة فقدمت  ٬،مسألة فأفتاه فيهاإذ دخل عليه غالم كندة فاستفتاه يف
الكوفة فدخلت على أيب حنيفة٬، فإذا ذاك الغالم بعينه يستفتيه يف تلك املسألة بعينها فأفتاه فيها 

ويلك يا أبا حنيفة إين كنت العام حاجاً : ٬، فقمت إليه فقلتXخبالف ما أفتاه أبو عبد اهللا 
مسلماً عليه فوجدت هذا الغالم يستفتيه يف هذه املسألة بعينها فأفتاه  Xفأتيت أبا عبد اهللا 
  .خبالف ما أفتيته

وما يعلم جعفر بن حممد أنا أعلم منه٬، أنا لقيت الرجال ومسعت من أفواههم٬، : فقال
فكنت يف طلب : قال ٬،واهللا ألحجن ولو حبواً: وجعفر بن حممد صحفي٬، فقلت يف نفسي

: مث قال ٬،فحكيت له الكالم فضحك Xفأتيت أبا عبد اهللا حجة فجاءتين حجة فحججت 
٬، إين رجل صحفي فقد صدق٬، قرأت صحف إبراهيم وموسى: أم¥ا يف قوله ٬،عليه لعنة اهللا

فما لبثت أن طرق الباب طارق وكان عنده : ؟ قال ومن له مبثل تلك الصحف: فقلت له
 ٬،أدخله: قال. أبو حنيفة: فقال؟ فرجع الغالم  انظر من ذا: مجاعة من أصحابه فقال للغالم

 ٬،أتأذن يل يف القعود ٬،أصلحك اهللا: ٬، مث قالXفرد  Xفدخل فسلم على أيب عبد اهللا 

                                                            
  .٧:آل عمران -١
  .١٧٩ص ٢٧ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٢
  .٣١٥ص ١ج: الكافي  -٣
 .٨٣:النساء -٤
 .٢٠٠ص ٢٧ج: آل البيتوسائل الشيعة طبعة  -٥
  .١٨٠ص ٢٧ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٦
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مث قال الثانية والثالثة فلم يلتفت إليه٬، فجلس أبو . فأقبل على أصحابه حيدثهم ومل يلتفت إليه
هو ذا  :فقال ؟ و حنيفةأين أب: فلما علم أنه قد جلس التفت إليه فقال ٬،حنيفة من غري إذنه
بكتاب اهللا  :قال ؟ فبما تفتيهم: قال. نعم: قال ؟ أنت فقيه أهل العراق: أصلحك اهللا٬، فقال

: قال ؟ تعرف كتاب اهللا حق معرفته وتعرف الناسخ واملنسوخ ٬،يا أبا حنيفة: قال ٬،وسنة نبيه
ولقد إدعيت علما٬ً، ويلك ما جعل اهللا ذلك إالّ عند أهل الكتاب  ٬،يا أبا حنيفة: نعم٬، قال

٬، وما ورثك اهللا من الذين أنزل عليهم٬، ويلك وال هو إالّ عند اخلاص من ذرية نبينا 
: 8فأخربين عن قول اهللا    ولست كما تقول    كتابه حرفا٬ً، فإن كنت كما تقول 

أحسبه ما بني مكة واملدينة٬، : قال؟  أين ذلك من األرض ﴾س�ري�وا ف�يه�ا لَي�ال�ي� و�أَيَّاماً آم�نِني�﴿
تعلمون أن الناس يقطع عليهم بني املدينة ومكة : إىل أصحابه فقال Xفالتفت أبو عبد اهللا 

فسكت أبو حنيفة٬، : قال. نعم: قالوا ؟ فتؤخذ أمواهلم وال يأمنون على أنفسهم ويقتلون
 ؟أين ذلك من األرض ﴾م�ن د�خ�لَه� كَانَ آم�ناً﴿: 8أخربين عن قول اهللا  ٬،يا أبا حنيفة: فقال
أفتعلم أن احلجاج بن يوسف حني وضع املنجنيق على ابن الزبري يف : قال. الكعبة: قال

إذا ورد عليك شيء ليس  ٬،يا أبا حنيفة: فسكت٬، مث قال: قال ؟ الكعبة فقتله كان آمنا فيها
أقيس وأعمل فيه  ٬،أصلحك اهللا: فقال ؟ يف كتاب اهللا ومل تأت به اآلثار والسنة كيف تصنع

إنّ أول من قاس إبليس امللعون٬، قاس على ربنا تبارك وتعاىل  ٬،يا أبا حنيفة: قال. برأيي
 ٬،يا أبا حنيفة: فقال. فسكت أبو حنيفة .أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني: فقال

يغتسلون من اجلنابة وال يغتسلون الناس : فقال. البول: فقال ؟ أي¥ما أرجس البول أو اجلنابة
: فقال. قال الصالة ؟ أيهما أفضل الصالة أم الصوم ٬،يا أبا حنيفة: فقال ٬،٬، فسكتمن البول

  . )١(احلديث....) فسكت  ؟ فما بال احلائض تقضي صومها وال تقضي صالkا
يف  وجعل اهللا عز وجل القرآن والعترة ال يفترقان٬، لتوقف أحدمها على اآلخر٬، كما جعل

  .كل زمان حجة هللا على اخللق و�ديهم إىل صراط اهللا املستقيم
حممد بن حيىي٬، عن أمحد بن حممد٬، عن احلسني بن سعيد٬، عن القاسم بن : روى الكليين

إنّ اهللا أجل وأعظم ( :قال ٬،Xحممد عن علي بن أيب محزة٬، عن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 
  . )٢() من أن يترك األرض بغري إمام عادل

                                                            
  .٢٩٢ص ٢ج: بحار األنوار -١
  .١٧٨ص  ١ج: الكافي -٢
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. علي بن حممد٬، عن سهل بن زياد٬، عن احلسن بن حمبوب٬، عن أيب أسامة: وروى أيضاً
وعلي بن إبراهيم٬، عن أبيه٬، عن احلسن بن حمبوب٬، عن أيب أسامة وهشام بن سامل٬، عن أيب 

 Xأن أمري املؤمنني  ٬،Xمحزة٬، عن أيب إسحاق٬، عمن يثق به من أصحاب أمري املؤمنني 
  .)١() أرضك من حجة لك على خلقك اللهم إنك ال ختلي: (قال

بسبب اختصاصهم بالعلم اإلهلي  ولكن الذين يف قلو³م مرض حسدوا آل حممد 
وجعلهم ميزاناً يوزن به اخللق٬، فمنهم الفاروق يف كل زمان يفرق بني احلق والباطل٬، ومييز 

حب علي إذا وجدمت : (يف جواب سؤال وجه إليه اخلبيث من الطيب٬، يقول مياين آل حممد 
جمرد  Xأوائل النعم وهي طيب املولد٬، وما كان ولن يكون علي يف قلوبكم فامحدوا اهللا على
الدنيا وعاش بني أهلها قبل أكثر من ألف عام٬، بل كان وال يزال  اسم أو شخص جاء إىل هذه

ب�لْ ن�قْذ�ف� ﴿: هو املصداق األمثل لقوله تعاىل Xعلي  الباطل٬، حقاً قارع Xوسيبقى علي 
  .)٢(﴾ت�ص�فُونَ ع�لَى الْب�اط�لِ فَي�د�م�غ�ه� فَإِذَا ه�و� ز�اه�ق� و�لَكُم� الْو�ي�لُ م�مّ�ا الْح�قِّبِ

احلق املر الثقيل ويقارعون  يف قلو³م فنهضوا حيملون Xفطوىب ملن وجدوا حب علي 
أثخنتهم اجلراح عدوهم وعدته٬، فإنّ  الباطل وال تأخذهم يف اهللا لومة الئم٬، مث ال يبالون بكثرة
و�ال ت�هِن�وا ف�ي اب�ت�غ�اِء الْقَو�مِ إِنْ ﴿: قوله يف طريق ذات الشوكة محدوا اهللا سبحانه وهم يتمثلون

ي�ر�ج�ونَ و�كَانَ اللَّه� ع�ل�يماً  فَإِنّ�ه�م� ي�أْلَم�ونَ كَم�ا ت�أْلَم�ونَ و�ت�ر�ج�ونَ م�ن� اللَّه� م�ا ال ت�كُون�وا ت�أْلَم�ونَ
  ...). أنفسهم هللا يف سبيل اهللا فكانوا مع أنبياء اهللا ورسله فطوىب ملن نذروا .)٣(﴾ح�ك�يماً

ومن هنا أدخلت الرجال آراءها يف حكمتهم اليمانية اليت خصهم اهللا ³ا٬، فكانت النتيجة 
٬، وجعلوا جل اهتمامهم بعلوم ال تؤدي ³م إالّ حتريف الدين وإبعاد الناس عن أئمتهم 

  .حجج اهللا وهجرا�ا٬، مما جعل الدين عندهم امساً والقرآن عندهم رمساًحملاربة كلمات 
يأيت على الناس زمان ال يبقى فيه من القرآن إالّ رمسه ومن : (Xيقول أمري املؤمنني 

سكا¼ا وعمارها شر  ٬،مساجدهم يومئذÝ عامرة من البىن خراب من اهلدى ٬،اإلسالم إالّ امسه
ويسوقون  ٬،أهل األرض٬، منهم خترج الفتنة وإليهم تأوي اخلطيئة يردون من شذ عنها فيها

                                                            
  .١٧٨ص  ١ج: الكافي -١
 .١٨: األنبياء -٢
  .١٠٤: النساء -٣
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فيب حلفت ألبعثن على أولئك فتنة أترك احلليم فيها : يقول اهللا تعاىل ٬،من تأخر عنها إليها
  .)١()حريان

ا هم فيه من الضياع ويف هذا الواقع املرير منu اهللا على البشر مبنقذ موعود ينتشلهم مم
كما وقف أسالفها    ويا لألسف    واحلرية٬، وإعاد�م إىل فطر�م٬، إالّ أنّ هذه األمة وقفت 

من قبل٬، وتنكّرت كما تنكّروا٬، بل قد فاقت هذه األمة أسالفها من قبل٬، فإنuا هللا وإنuا إليه 
  .راجعون

  
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                            
 .٨٧ص ٤ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -١



  :الثا�يةاملقدمة 
א א א

 ألنّ كالمهم  ؛كالقرآن يفسر بعضه بعضاً مما ال إشكال فيه أنّ كالم آل حممد 
كالم واحد٬، ومن هنا توجد قاعدة مقررة عندهم يف علم أصول احلديث٬، هي أنّ احلديث 
يفسر بعضه بعضا٬ً، وهذه القاعدة جند الكثري من احملققني يستندون إليها يف تفسري األحاديث 

والنقطة الثانية اليت استرعت : (ا¸ملة٬، فريتفع إمجاهلا حبديث آخر٬، يقول حممدي الريشهري
الل حبوثي هي أنّ القرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا٬ً، لذلك يستطيع من أحاط انتباهي خ

  .)١( ..)وكذلك األمر بالنسبة لألحاديث والروايات. بنصوصه كاملة تفسري آياته بعضها ببعض
٬، بل )حسبنا كتاب اهللا: (وعندما نقول بأنّ القرآن يفسر بعضه بعضاً ال يعين هذا أن يقال

٬، فهم أي أحد هلذا النوع من التفسري إالّ عن طريق آل حممد من غري املمكن أن يصل 
الذين خصهم اهللا بعلم القرآن وتفسريه وتأويله ومعرفة حمكمه من متشا³ه٬، فهم الذين عندهم 

  .علم الكتاب
رجع ابن : قال ٬،عن زرقان صاحب ابن أيب داود وصديقه بشدة: روى العياشي يف تفسريه
وددت اليوم أين قد : عتصم وهو مغتم٬، فقلت له يف ذلك٬، فقالأيب داود ذات يوم من عند امل
ملا كان من هذا األسود أبا جعفر حممد بن : ؟ قال قلت له ومل ذاك: مت منذ عشرين سنة٬، قال

: قلت له: قال ٬،اليوم بني يدي أمري املؤمنني املعتصم    Xأي اإلمام اجلواد   علي بن موسى 
على نفسه بالسرقة وسأل اخلليفة تطهريه بإقامة احلد  أقرuإنّ سارقاً : ؟ قال وكيف كان ذلك

٬، فسألنا عن القطع يف أي  Xعليه٬، فجمع لذلك الفقهاء يف جملسه وقد أحضر حممد بن علي
: قلت: ؟ قال وما احلجة يف ذلك: ٬، قال)٢(فقلت من الكرسوع : ؟ قال موضع جيب أن يقطع

فَام�س�ح�واْ بِو�ج�وه�كُم� ﴿: اهللا يف التيمم ألنّ اليد هي األصابع والكف إىل الكرسوع٬، لقول
وما : بل جيب القطع من املرفق٬، قال: وقال آخرون. ٬، واتفق معي على ذلك قوم﴾و�أَي�د�يكُم

يف الغسل دل ذلك على  ﴾و�أَي�د�ي�كُم� إِلَى الْم�ر�اف�قِ﴿: ألنّ اهللا ملا قال :؟ قالوا الدليل على ذلك
ما تقول يف هذا يا أبا : فقال Xالتفت إىل حممد بن علي ف: أنّ حد اليد هو املرفق٬، قال

                                                            
  .٨ص ١ج: ميزان الحكمة -١
 .وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر -٢
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؟  دعين مما تكلموا به أي شيء عندك :٬، قالقد تكلم القوم فيه يا أمري املؤمنني: ؟ فقال جعفر
: أقسمت عليك باهللا ملا أخربت مبا عندك فيه٬، فقال: ٬، قالاعفين عن هذا يا أمري املؤمنني: قال

نّ القطع جيب أن يكون من إأقول إ¼م أخطئوا فيه السنة٬، ف أم¥ا إذا أقسمت علي¥ باهللا إين
قول رسول اهللا : ؟ قال وما احلجة يف ذلك: قال. مفصل أصول األصابع فيترك الكف

السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتني والرجلني٬، فإذا قطعت يده من 
و�أَن� الْم�س�اجِد� ﴿ :بارك وتعاىلالكرسوع أو املرفق مل يبق له يد يسجد عليها٬، وقال اهللا ت

وما كان  ﴾فَلَا ت�د�ع�وا م�ع� الل�ه� أَح�داً﴿ يعين به هذه األعضاء السبعة اليت يسجد عليها ﴾ل�ل�ه�
فأعجب املعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل األصابع دون : قال. هللا مل يقطع

  .)١() .... مل أك حياًقامت قياميت ومتنيت أين : قال ابن أيب داود. الكف
القصاص بكونه من  Xفبالرغم من أنّ القرآن يفسuر بعضه بعضاً كما فسuر اإلمام اجلواد 
  .األصابع من القرآن لكن ال تصل إليها عقول الرجال٬، كما روي ذلك

ما من أمر خيتلف فيه اثنان إالّ وله : (Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،عن املعلى بن خنيس
  .)٢() ولكن ال تبلغه عقول الرجال 8أصل يف كتاب اهللا 
ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسري القرآن٬، إنّ : (قال ٬،Xوعن أيب جعفر 

  .)٣() اآلية يرتل أوهلا يف شيء٬، وأوسطها يف شيء٬، وآخرها يف شيء
من : (قال ٬،Xوهلذا جاء النهي عن تفسري القرآن بالرأي٬، عن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 

  .)٤() فسر القرآن برأيه إن أصاب مل يؤجر٬، وإن أخطأ خر أبعد من السماء
من حكم : (سئل عن احلكومة فقال: قال ٬،Xوعن عمار بن موسى٬، عن أيب عبد اهللا 

  .)٥( )من كتاب اهللا فقد كفربرأيه بني اثنني فقد كفر٬، ومن فسر آية 
والغريب أننا جند اليوم االختالف يف اآلراء يف تفسري القرآن٬، بل حىت التفسري اخلاطئ ال 

  !يعتربوه خطأً ويعدون قائله مذنبا٬ً، بل يعتربون اخلاطئ له أجر بينما املصيب له أجران؟

                                                            
  .٣١٩ص ١ج: تفسير العياشي -١
 ٦٠ص  ١ج: الكافي -٢
  .١٩٢ص ٢٧ج: ، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٣٠٠ص ٢ج:المحاسن -٣
 .١١٠ص ٨٩ج: ، بحار األنوار٢٠٣ص ٢٧ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٤
  .١١٠ص ٨٩ج: ، بحار األنوار٦٠ص ٢٧ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٥
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الصحابة باالجتهاد٬، وهنا تساوى الشيعة والسنة يف هذا القول٬، فالسنة برuروا أخطاء 
وكذلك الشيعة اليوم٬، يربرون أخطاء علمائهم يف التفسري والفتوى باالجتهاد٬، علماً أنّ 

  !!االجتهاد نفسه ال دليل عليه
  :من الشواهد٬، وإليكم بعضاً منها يفسuر بعضه بعضا٬ً، وهذا ما جنده يف كثري فكالمهم 

بيب النجار مؤمن آل يس الذي ح: الصديقون ثالثة: (جاء يف احلديث: الشاهد األول
أَت�قْت�لُونَ ر�ج�الً أَن ﴿ :وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال٬، ﴾ي�ا قَو�مِ اتَّبِع�وا الْم�ر�س�ل�ني�﴿ :قال

  .)١( )وعلي بن أيب طالب٬، وهو أفضلهم٬، ﴾ي�قُولَ ر�بِّي� الل�ه�
بن أيب طالب٬، مؤمن آل ياسني٬، وعلي : ثالثة ما كفروا باهللا قط: (وجاء يف لفظ آخر

  .)٢() وآسية امرأة فرعون
وقد أورد احلافظ السيوطي يف الدر املنثور اللفظني املذكورين عن عدuة من املصادر٬، بتفسري 

السبق : (٬، قالاآلية من سورة يس٬، وأورد قبلهما هذا احلديث٬، عن ابن عباس٬، عن النيب 
صاحب يس٬، والسابق إىل فالسابق إىل موسى يوشع بن نون٬، والسابق إىل عيسى : ثالثة

  .)٣() حممد علي بن أيب طالب
فمما تقدم يستفاد احتاد املضمون بني األحاديث وان اختلفت األلفاظ٬، وعليه فيكون لقب 

؛ ألنه مل يكفر باهللا طرفة عني٬، وألنuه السابق إىل رسول اهللا Xالصديق لعلي بن أيب طالب 
وأمuا أبو بكر فقد قضى أكثر عمره يف الكفر وأسلم بعد مخسني رجل سبقوه٬، فكيف . 

  !؟X يلقب بالصديق دون علي 
من كنت أوىل به من نفسه فعلي : (حديث الغدير الذي جاء ³ذا اللفظ: الشاهد الثاين

  .)٤()وليه
عنهما ³ذا عن زيد بن أرقم رضي اهللا  ٬،ورواه الطرباين يف رواية أخرى عن أيب الطفيل

  .)٥() من كنت أوىل به من نفسه فعلي وليه٬، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه: (اللفظ

                                                            
 .٦٠١ص ١١ج: ، آنز العمال٢٦٢ص ٥ج: الدر المنثور للسيوطي -١
 .٢٦٢ص ٥ج: ، الدر المنثور للسيوطي٣١٣ص ٤٢ج: تاريخ دمشق -٢
  .٢٦٢ص ٥ج: الدر المنثور للسيوطي -٣
  . ١٦٤ص ٩ج: مجمع الزوائد للهيثمي -٤
 .١٨٨ص ١ج: ، آنز العمال١٦٧ص ٥ج: المعجم الكبير للطبراني -٥
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وهذا اللفظ الذي جاء يف احلديثني املتقدمني صريح يف داللة حديث الغدير على اإلمامة 
٬، فيتعني أن )من كنت مواله فعلي مواله: (واخلالفة٬، ومن خالهلما يعلم املراد من قوله 

ال غريه من . الويل: يكون املراد من املوىل يف هذا احلديث عني املراد به يف احلديثني األولني٬، أي
  .املعاين األخرى اليت ذكرت للفظ املوىل؛ ألنّ احلديث يفسuر بعضه بعضاً

هناك قاعدة يف علم احلديث يعربون عنها بقاعدة احلديث يفسر (: قال السيد علي امليالين
احلديث كالقرآن يفسر بعضه بعضا٬ً، وحنن يف هذين اللفظني املذكورين  بعضه بعضا٬ً، إنّ

٬، واآلخر )من كنت مواله فإن علياً مواله: (املرويني بسندين صحيحني٬، نرى أحدمها يقول
٬، فلو كان هناك إ³ام يف معىن كلمة املوىل وجميء هذه )من كنت وليه فهذا وليه: (يقول

لكلمة مبعىن األوىل٬، لو كان هناك إ³ام٬، فإن اللفظ الثاين يفسuر الكلمة مبعىن الويل٬، وجميء هذه ا
وكم من شواهد من هذا القبيل عندنا يف احلديث٬، هذه الشواهد الكثرية . اللفظ األول

  .)١() الصحيحة سندا تأيت مفسرة للفظ املوىل لو كان هناك حاجة إىل تفسري هذه الكلمة
استأذنت هالة : (يف شرح حديث عائشة اآليتقال ابن حجر العسقالين : الشاهد الثالث

: فعرف استيذان خدجية فارتاع لذلك٬، فقال بنت خويلد أخت خدجية على رسول اهللا 
ما تذكر من عجوز من عجائز قريش٬، : فقلت ٬،فغرت:   أي عائشة    قالت . اللهم هالة

  ).منها محراء الشدقني٬، هلكت يف الدهر قد أبدلك اهللا خرياً
على هذه املقالة  يف سكوت النيب : قال ابن التني. قد أبدلك اهللا خرياً منها: قوله: (فقال

دليل على أفضلية عائشة على خدجية٬، إالّ أن يكون املراد باخلريية هنا حسن الصورة وصغر 
  .انتهى. السن

رد عليها عدم ذلك٬، بل  وال يلزم من كونه مل ينقل يف هذه الطريق أنه : قال ابن حجر
ففي رواية أيب جنيح عن عائشة عند أمحد والطرباين يف هذه . الواقع أنه صدر منه رد هلذه املقالة

: قد أبدلك اهللا بكبرية السن حديثة السن٬، فغضب حىت قلت: فقلت :قالت عائشة ٬،القصة
التني يف اخلريية  وهذا يؤيد ما تأوله ابن. والذي بعثك باحلق ال أذكرها بعد هذا إال خبري

  . )٢() واحلديث يفسر بعضه بعضاً. املذكورة

                                                            
  .١٤ص: حديث الغدير -١
  .٢٨٢ص ١٦ج: ،عمدة القاري للعيني١٠٦ص ٧ج: فتح الباري -٢
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كيف أنت إذا  ٬،يا مالك بن ضمرة: (أنه قال Xروي عن أمري املؤمنني : الشاهد الرابع
ما  ٬،يا أمري املؤمنني: فقلت !وشبك أصابعه وادخل بعضها يف بعض؟ اختلفت الشيعة هكذا

يقوم قائمنا فيقدم عليه سبعون فيقد¥م  ٬،اخلري كله عند ذلك :Xقال . عند ذلك من خري
  .)١( )سبعني رجالً يكذبون على اهللا ورسوله فيقتلهم٬، فيجمع اهللا الناس على أمر واحد

ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف كتاب اهللا  Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،وعن أيب بصري
ال٬، أما إن¥ك إن أصبت مل تؤجر٬، وإن أخطأت كذبت على اهللا : (؟ قال وال سنuة فننظر فيها

8()٢(.  
سيأيت على : قال رسول اهللا : (Xقال أمري املؤمنني : قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا 

الناس زمان ال يبقى من القرآن إالّ رمسه ومن اإلسالم إالّ امسه٬، يسمعون به وهم أبعد الناس 
اهلدى٬، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت ظل منه٬، مساجدهم عامرة وهي خراب من 

  .)٣() السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود
فلو أردنا التعرuف على الذين يكذبون على اهللا تعاىل يف احلديث األول ميكننا ذلك من 
خالل احلديث الثاين٬، حيث إنّ احلديث الثاين ينص على أنّ الذين يكذبون على اهللا هم الذين 

أبا  Xيهم واستنباطا�م املبنية على احلدس والتخمني ؛ وهلذا �ى اإلمام الصادق يفتون برأ
  .بصري من ذلك

: Xكما أنّ احلديث الثالث يشرح ويفسر العبارة األخرية من احلديث األول وهي قوله 
٬، فالظاهر إنّ هؤالء هم سبب الفرقة والفتنة٬، فبقلتهم )فيجمع اهللا الناس على أمر واحد(

ناس على أمر واحد٬، فاحلديث ينب أنّ سبب الفرقة والفتنة هم فقهاء آخر الزمان بقوله جتتمع ال
X) :فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود.(  

ولقد اعتمدنا هذا النوع من الدراسة يف هذا احلوار القصصي٬، فيشاهد القارئ روايات أهل 
٬، كل رواية أو روايتني أو ثالثة تبيuن شيئاً من Xعندما تتعرuض لشخصية اليماين  البيت 

معامل تلك الشخصية٬، وهكذا جتد روايات أخرى تفسuر املراد من تلك الروايات٬، فمن هنا جند 
متنوعة يف  Xالروايات اليت تدل على حتديد شخصية املهدي األول واليماين املوعود 

                                                            
  .٣٠ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ١١٥ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٢١٤ص: غيبة النعماني -١
  .٤٠ص ٢٧ج: ، وسائل الشيعة٢١٣ص ١ج: ، المجاسن٥٦ص ١ج: الكافي -٢
 .٣٠٧ص ٨ج: الكافي -٣
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تدل على شخص واحد طبقاً للمنهج التفسريي املوجود بني روايات أهل عناوينها٬، إالّ أنuها 
  .البيت 

ويف احلقيقة إنّ هذا التنوع يف العناوين واختالف ألسن الروايات من جهة٬، واالحتاد يف 
الداللة على شخص واحد من جهة أخرى٬، يعطي قوuة لدليل الدعوة املباركة٬، إذ من غري 

روايات أبدا٬ً، وإالّ لتضاربت فيما بينها على الرغم من كثر�ا املمكن تصور الوضع يف هذه ال
واختالف ألسنتها٬، مضافاً إىل أنuها مل تصدر يف زمن واحد٬، بل يف أزمان خمتلفة٬، فمنها ما جاء 

٬، ٬X، ومنها ما جاء عن اإلمام الرضا ٬X، ومنها ما جاء عن اإلمام الصادق عن النيب 
ارباً و�افتا٬ً، وهذا يدل على حكمة قائلها وكأ�ا صدرت وعلى الرغم من ذلك ال جتد فيها تض

من شخص واحد٬، بل حىت الذي يصدر من شخص واحد تراه قد يتناقض يف كثري من 
األحيان٬، إالّ أن يكون القائل إنساناً غري عاديuا٬ً، بل معصوماً فال ميكن تصور التناقض يف كالمه 

  .ال ̄يتصور التناقض يف كالمه نفسه٬، كما مع كالم غريه ممن تقدمه من املعصومني 
فطريقة البيان يف روايات الدعوة اليمانية املباركة جتعل املنصف يقطع بأ�ا صادرة عن آل 

ا ٬، بل ال ميكن لغريهم أن يبيuن احلق ³ذا الشكل الواضح يف عني إراد�م إخفاء هذحممد 
  .الكرت العظيم حلني جميء صاحبه

فَكَانَ ل�غ�لَام�ي�نِ ي�ت�يم�ي�نِ ف�ي الْم�د�ين�ة� و�كَانَ ت�ح�ت�ه� كَرتٌ ل�ه�م�ا و�كَانَ  و�أَمَّا الْجِد�ار�﴿: 8قال 
لْت�ه� أَب�وه�م�ا ص�ال�حاً فَأَر�اد� ر�بُّك� أَنْ ي�ب�لُغ�ا أَش�دَّه�م�ا و�ي�س�ت�خ�رِج�ا كَرتَه�م�ا ر�ح�م�ةً مِّن رَّبِّك� و�م�ا فَع�

  .)١(﴾م�ا لَم� ت�س�ط�ع عَّلَي�ه� ص�ب�راًع�ن� أَم�رِي ذَل�ك� ت�أْوِيلُ 
  

* * *  
  
  

  

                                                            
  .٨٢: الكهف -١



  :احللقة األوىل
א

دار حوار بني واثق وأخويه حممود وأمحد وأبيهما٬، وكان احلوار قد بدأ بسؤال سأله واثق٬، 
اجلامعة عن سبب تشيعي وانتمائي ملذهب  يا والدي دار حوار بيين وبني زمالئي يف: قائالً ألبيه

  .الشيعة٬، وأجبتهم يف وقتها وأريد أن أمسع منك يا أيب جواب ذلك السؤال
نعم يا بين٬، وكان يف ودuي أن أتكلم معكما يف موضوع هام جدuا٬ً، ومبا أنuك : األب

  .سألتين٬، فسأجيبك ومن مث أتكلم يف املوضوع الذي أردت التحدuث به معكم
ورفضهم لكتابة الوصية٬، وهذه  يب لك من اختالف األمة بعد رسول اهللا سأبدأ جوا

بينتها الكثري من الروايات ومن طرق الفريقني٬، من طرق     رفض وصية النيب    احلقيقة 
أن يكتب هلم كتاباً  السنة ومن طرق الشيعة٬، فقد روى الفريقان ما جرى يوم طلب النيب 

ال يضلون من بعده٬، ورفض القوم لذلك٬، ولكي تكونا على بصرية سأنقل لكما بعضاً من تلك 
  .الروايات اليت تعرضت لذكر احلادثة
ائتوين بكتاب أكتب : وجعه٬، قال ملا اشتد بالنيب (: قال ٬،روي عن عبد اهللا بن عباس

غلبه الوجع٬، وعندنا كتاب اهللا حسبنا٬،  إن النيب : قال عمر. ال تضلوا بعده لكم كتاباً
إن : ٬، فخرج ابن عباس يقولقوموا عين٬، وال ينبغي عندي التنازع: قال. فاختلفوا وكثر اللغط

  .)١( )..وبني كتابه  الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا 
ملا حضر رسول اهللا (: قال ٬،)رضي اهللا عنهما(عن ابن عباس  ٬،وعن عبيد اهللا بن عبد اهللا

ال تضلوا  هلم أكتب لكم كتاباً: ويف البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب قال النيب  
 .)٢( )..قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن٬، حسبنا كتاب اهللا إن النيب : ٬، فقال عمربعده

ملا (: قال ٬،)رضي اهللا عنهما(عن ابن عباس  ٬،وبسند آخر عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة
اباً ال تضلوا هلموا أكتب لكم كت: ويف البيت رجال فقال النيب  حضر رسول اهللا 

                                                            
 .٣٧ص ١ج: آتاب العلم، باب آتابة العلم: صحيح البخاري -١
  .١٦١ص ٨ج: ، وباب آراهية الخالف٩ص٧ج: باب قول المريض قوموا عني: صحيح البخاري -٢
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قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب  إنّ رسول اهللا  :٬، فقال بعضهمبعده
  .)١()..اهللا

يوم اخلميس٬، وما يوم (: أنه قال ٬،)رضي اهللا عنهما(عن ابن عباس  ٬،وعن سعيد بن جبري
وجعه يوم اخلمي٬،  اشتد برسول اهللا : اخلميس٬، مث بكى حىت خضب دمعه احلصباء٬، فقال

٬، فتنازعوا وال ينبغي عند نيب تنازع لن تضلوا بعده أبداً فقال ائتوين بكتاب أكتب لكم كتاباً
  .)٢(  )فقالوا هجر رسول اهللا 

يوم (: يقول )رضي اهللا عنهما(مسع سعيد بن جبري مسع ابن عباس : ويف صحيح البخاري
يا ابن عباس ما يوم اخلميس٬، : دمعه احلصى٬، قلت اخلميس وما يوم اخلميس٬، مث بكى حىت بلّ

٬، ال تضلوا بعده أبداً ائتوين بكتف أكتب لكم كتاباً: وجعه٬، فقال اشتد برسول اهللا : قال
ذروين فالذي أنا فيه : نبغي عند نيب تنازع فقالوا ما له أهجر استفهموه٬، فقالفتنازعوا وال ي

  .)٣( )...خري مما تدعوين إليه 
قال : قال ٬،عن سعيد بن جبري: ووفاته روايتني وقد روى البخاري يف باب مرض النيب 

ب ائتوين أكت: وجعه فقال يوم اخلميس وما يوم اخلميس اشتد برسول اهللا (: ابن عباس
 ٬،٬، فتنازعوا فال ينبغي عند نيب تنازع فقالوا ما له أهجر استفهموهلكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً

  .)٤( )..ذروين فالذي أنا فيه خري مما تدعوين إليه : فقال
دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها  أن النيب  ٬،عن جابر: ويف مسند أمحد بن حنبل

  .)٥(  فخالف عليها عمر بن اخلطاب حىت رفضها: كتاباً ال يضلون بعده٬، قال
ومنه حديث مرض النيب  ٬،وقال ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث واألثر يف مادة هجر

أي هل ؟ أي اختلف كالمه بسبب املرض على سبيل االستفهام٬،  قالوا ما شأنه أهجر(: 
٬، فيكون ؟ وهذا أحسن ما يقال فيه٬، وال جيعل إخباراً تغري كالمه واختلط ألجل ما به املرض

  .)٦( )إما من الفحش أو اهلذيان٬، والقائل كان عمر٬، وال يظن به ذلك
                                                            

في  - بمضمون غلبة الوجع  -وقد ورد هذا الحديث . ١٣٧ص ٥جصحيح البخاري، باب مرض النبي  -١
 ٤ج: ، مجمع الزوائد٧٦ص ٥ج: ، صحيح مسلم٣٢٦و  ٣٢٥ص ١ج: مسند أحمد: مصادرهم األخرى، منها

 ٥ج: ، المعجم األوسط٥٦٢ص١٤ج: ، صحيح ابن حبان٤٣٥إلى  ٤٣٣ص٣ج: ، السنن الكبرى للنسائي٢١٤ص
 . ٤٣٨ص ٥ج: ، المصنف لعبد الرزاق٢٤٤و  ٢٤٢ص ٢ج: ، الطبقات الكبرى٢٨٨ص
 .٣١ص ٤ج: صحيح البخاري، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم -٢
 .٦٥ص ٤ج: صحيح البخاري، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب -٣
  . ١٣٧ص ٥ج: صحيح البخاري، باب مرض النبي  -٤
 .٣٤٦ص ٣ج: مسند أحمد بن حنبل -٥
 .٢٤٥ص ٥ج: النهاية في غريب الحديث واآلثار -٦
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 ٬، حيث أ�مه باهلذيان واهلجر٬، وهو فلقد مسعتم ما قال عمر لرسول اهللا  :األب
و�أَط�يع�واْ اللّه� و�الرَّس�ولَ لَع�ل�كُم� ﴿: لكتاب الكرمي٬، فقالالذي أمرنا اهللا بطاعته بنص ا

و�أَط�يع�واْ اللّه� و�أَط�يع�واْ الرَّس�ولَ و�اح�ذَر�واْ فَإِن ت�و�ل�ي�ت�م� فَاع�لَم�واْ أَنَّم�ا ﴿: ٬، وقال)١(﴾ت�ر�ح�م�ونَ
: ٬، وبني اهللا تعاىل بأن طاعة الرسول من طاعته بقوله تعاىل)٢(﴾ع�لَى ر�س�ول�ن�ا الْب�الَغُ الْم�بِني�

٬، وما ذلك إالّ أن اهللا تعاىل ائتمنه على دينه٬، فهو أمني )٣(﴾مَّن� ي�ط�عِ الرَّس�ولَ فَقَد� أَطَاع� اللّه�﴿
  .)٤(﴾إِنِّي لَكُم� ر�س�ولٌ أَم�ني�﴿: اهللا على دينه٬، ولذا قال

فعمر يريد أن يقول ال تأخذوا بكالم ! ؟ لوجعوغلبه ا! ؟ فكيف يقال عنه بأنه يهجر
و�م�ا آت�اكُم� الرَّس�ولُ فَخ�ذُوه� و�م�ا ﴿: واحلال أنّ القرآن يقول!! ألنه غلبه الوجع ؛رسول اهللا 

  .)٥(﴾ن�ه�اكُم� ع�ن�ه� فَانت�ه�وا
و�م�ن ي�ع�صِ الل�ه� ﴿٬، )٦(﴾و�م�ن ي�ع�صِ الل�ه� و�ر�س�ولَه� فَقَد� ض�ل� ض�لَاالً مُّبِيناً﴿: وقال سبحانه

  .)٧(﴾و�ر�س�ولَه� فَإِن� لَه� ن�ار� ج�ه�نَّم� خ�ال�د�ين� ف�يه�ا أَب�داً
و�م�ا كَانَ ل�م�ؤ�م�نٍ و�لَا م�ؤ�م�ن�ةÝ إِذَا قَض�ى الل�ه� و�ر�س�ولُه� أَم�راً أَن ي�كُونَ لَه�م� ﴿: وقال تعاىل

  .)٩(﴾و�م�ا ي�نط�ق� ع�نِ الْه�و�ى #ح�ب�كُم� و�م�ا غَو�ى م�ا ض�ل� ص�ا﴿٬، )٨(﴾ الْخ�ي�ر�ةُ م�ن� أَم�رِه�م�
ومن الواضح يا أبنائي أن هذه اآليات املباركات تنص على حقائق خمتلفة لكن نأخذ من 

: أمني على الوحي وجيب طاعته فيما يقول٬، فكيف لعمر أن يقول مجيعها أن الرسول 
  !!غلبه الوجع٬، يهجر

  !!؟ اآلية اليت تأمر باألخذ بقولهأليس اهلجر يتناىف مع صريح 
و�م�ا آت�اكُم� الرَّس�ولُ فَخ�ذُوه� و�م�ا ن�ه�اكُم� ﴿: فلو كان يهجر يف آن ما فكيف يقول اهللا تعاىل

  .﴾ع�ن�ه� فَانت�ه�وا

                                                            
 .١٣٢: آل عمران -١
 .٩٢: المائدة -٢
 .٨٠:النساء -٣
 .١٠٧: الشعراء  -٤
 .٧: الحشر -٥
 .٣٦: األحزاب -٦
 .٢٣: الجن -٧
 .٣٦: األحزاب -٨
 . ٣ – ٢: النجم -٩
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و�م�ا ي�نط�ق�  #م�ا ض�ل� ص�اح�ب�كُم� و�م�ا غَو�ى ﴿: مث لو كان يهجر فكيف يقول عنه اهللا تعاىل 
  !!؟﴾ع�نِ الْه�و�ى

فلقد آملوا قلب النيب . فالحظوا يا أبنائي ظالمة عمر ومن سار على منواله لرسول اهللا 
املعروف خبلقه السامي حىت أنuه إذا جلس عنده أحد  ٬، وهو )قوموا عين(حىت قال هلم  

ال يقوم حىت يقوم الذي جلس عنده٬، وكان ال يترك يد من صافحه حىت يتركها صاحبها يد 
٬، فمع عظم هذه )١(﴾و�إِنَّك� لَع�لى خ�لُقٍ ع�ظ�يمٍ﴿: هو املمدوح يف القرآن بقوله٬، والرسول 

  !! فكم كانت املرارة اليت يقاسيها منهم!!  )قوموا عين: (األخالق قال هلم
  .)٢(﴾و�ال�ذ�ين� ي�ؤ�ذُونَ ر�س�ولَ اللّه� لَه�م� ع�ذَاب� أَل�يم�﴿: قال اهللا تعاىل
  .)٣(﴾ال�ذ�ين� ي�ؤ�ذُونَ الل�ه� و�ر�س�ولَه� لَع�ن�ه�م� الل�ه� ف�ي الدُّن�ي�ا و�الْآخ�ر�ة�إِن� ﴿: وقال سبحانه

  !!يا هلا من مآسي مرuت على النيب  :واثق
إنّ اهلدف من بعثة الرسل واألنبياء وإنزال الكتب السماوية معرفة اهللا تعاىل وصون  :حممود

ال�ذ�ي أَر�س�لَ ر�س�ولَه� بِالْه�د�ى و�د�ينِ الْح�قِّ ل�ي�ظْهِر�ه�  ه�و�﴿اإلنسان من الضالل وقوده إىل اهلدى 
اهد�ن�ا الصِّر�اطَ ﴿٬، وحنن املسلمون ندعو ليالً و�اراً )٤(﴾ع�لَى الدِّينِ كُل ه� و�لَو� كَرِه� الْم�ش�رِكُونَ

٬، )٥(﴾ص�ر�اطَ ال�ذ�ين� أَنع�مت� ع�لَيهِم� غَريِ املَغض�وبِ ع�لَيهِم� و�الَ الضَّال ني� * الصِّر�اطَ املُست�ق�يم�
أكتب لكم كتاباً ال تضلوا : (أراد بكتابة الكتاب صيانة األمة من الضالل٬، فقال والرسول 

  !!؟ ٬، فلماذا يقال له ما قيل)بعده
إن الرسول كان يرى الفنت مقبلة من بعده٬، ولشفقته على األمة أراد كتابة تلك  :األب

الوصية وذلك الكتاب٬، لكن حال عمر ومجاعته دون كتابته يف ذلك ا¸لس٬، وهذا ال ينايف أنuه 
  .كتبها يف وقت آخر٬، فانتبهوا يا أوالدي

 ذلك أنّ الكتاب ٬، ومعىن)أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده: (قال إنّ النيب  :أمحد
كتب وصيته يف وقت  عاصم من الضالل ملن أخذ به٬، وكالمك يا أيب ̄يشعر بأنّ النيب 

  ؟ الكتاب بعد ذلك أم ال آخر٬، فهل كتب الرسول 

                                                            
  .٤: القلم -١
 .٦١: التوبة -٢
 .٥٧: األحزاب -٣
 .٣٣: التوبة -٤
 .٦ – ٥: الفاتحة -٥
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نعم يا ̄بين كتب الكتاب٬، وهو وصيته اليت أوصى ³ا ليلة وفاته٬، وسأتكلم لكم  :األب
  .عنها يف الوقت املناسب

  !!؟ أوصى قُبيل وفاته أمسع أن النيب  ألول مرuة :دحممو
٬، وأشهد على وصيته ثالثة Xنعم يا ̄بين لقد أوصى ليلة وفاته لعلي بن أيب طالب  :األب

أشخاص هم سلمان وأبو ذر واملقداد٬، وسأتكلم لكم عن هذه الوصية بالتفصيل٬، وأُجيب عن 
  .أوصى استغرابكم  عندما مسعتموين قلت أنّ الرسول 

و�م�ا آت�اكُم� الرَّس�ولُ ﴿: يا أيب٬، كيف يقولون حسبنا كتاب اهللا وكتاب اهللا يقول :واثق
 ؟ مث لو كان كتاب اهللا كافياً فما فائدة أحاديث الرسول ﴾فَخ�ذُوه� و�م�ا ن�ه�اكُم� ع�ن�ه� فَانت�ه�وا

  ؟؟ اليت اعتىن بتدوينها الكثري
جبواب شايف ووايف٬، فمن هنا جاء أحسنت يا واثق ها أنت أجبت عن هذه املقولة  :األب

إين تارك فيكم : (حديث الثقلني الذي رواه العام واخلاص بألفاظ خمتلفة٬، وهو قول النيب 
الثقلني ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدى أحدمها أعظم من اآلخر كتاب اهللا عز وجل حبل 

على احلوض فانظروا ممدود من السماء إىل األرض وعتريت أهل بييت ولن يفترقا حىت يردا 
  .)١() كيف تلحقوا يب فيهما

فالتمسك بالثقلني معاً هو العاصم من الضالل٬، ومن قال حسبنا كتاب اهللا ضل وزاغ عن 
أراد أن يبني للناس أن العصمة من الضالل تكون بأتباع  الصراط احلق٬، ولذا جتد النيب 

  .تعاىل٬، والثقل الثاين هم عترة النيب  والثقل األول هو القرآن الكرمي كتاب اهللا. الثقلني معاً
 ألنّ النيب  ؛واآلن اتضحت اإلجابة عن سؤالك يا واثق٬، وهي أنين أصبحت شيعياً

  .أمرين أن أتبع مذهب أهل البيت 
  .و³ذا ننهي كالمنا يف هذه الليلة ونلتقي غداً يف نفس الوقت
األنام حممد وآله الطاهرين األئمة واحلمد هللا رب العاملني٬، وأفضل التحية والسالم على خري 

  .واملهديني وسلم تسليماً
* * *  

  

                                                            
 .١٦ص: ذخائر العقبى -١



  :احللقة الثا�ية
א א

أيب لقد نقلت مضمون احلوار الذي : اجتمع األب وأوالده بعد العشاء٬، فابتدأ واثق قائالً
 دار بيينا ليلة البارحة إىل زمالئي يف اجلامعة الذين بعضهم على غري مذهب أهل البيت 

  ؟ ففرحوا كثريا٬ً، وأصرuوا على مقابلتك واالستفادة أكثر من كالمك٬، فماذا تقول يا أبيت
ألين أريد التحدث معكم بالتحديد  ؛إن شاء اهللا جنلس إن أراد اهللا ذلك فيما بعد :األب

ألنّ طبيعة  ؛لكي أشرح لكم معامل الدعوة اليمانية٬، ونؤخر اجتماعنا بزمالئك إىل وقت آخر
  .الكالم معهم ختتلف عن طبيعة كالمنا بيننا٬، فأخuر لقائنا ³م إىل وقت آخر

خربهم يف املوعد الذي أأننا سنلتقي لكن يف وقت غري حمدد٬، وخربهم بأإن شاء اهللا  :واثق
  .نلتقي فيه حبسب رأيك يا أيب

أبدأ كالمي لكم حول الدعوة اليمانية٬، ببسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب  :األب
  .العاملني والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .تفضل يا أيب :واثق
سأذكر لكم روايات فيها أمساء نريد التعرuف عليها يف هذه الليلة٬، فيوجد يف تلك  :األب

  ).السفياين(٬، )اليماين: (الروايات لفظي
  ؟ أنتم يا أبنائي هل قرأمت شيئاً عن اليماين

  .Xنعم قرأت وأنuه سيظهر قبل اإلمام املهدي  :واثق
٬، وجçعلته الروايات من عالمات X وإين أعرف أنه سيظهر قبل اإلمام املهدي :حممود

  .Xظهور اإلمام املهدي 
٬، وأتذكر أين قرأت روايات يف Xنعم يا أيب٬، اليماين سيظهر قبل اإلمام املهدي  :أمحد

  .ذلك٬، وأمتىن أن تعيد بعض تلك الروايات علينا
نعم٬، سأعرض عليكم روايات ختص اليماين٬، لكي تتعرuفوا على كون اليماين يظهر  :األب

  .Xقبل اإلمام املهدي 
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الصيحة٬، : مخس قبل قيام القائم من العالمات:(قال Xعن أيب عبد اهللا  :الرواية األوىل

  .)١( )والسفياين٬، واخلسف بالبيداء٬، وخروج اليماين٬، وقتل النفس الزكية

النداء من احملتوم٬، والسفياين من احملتوم٬، : (أنه قال Xعن أيب عبد اهللا  :الرواية الثا�ية

واليماين من احملتوم٬، وقتل النفس الزكية من احملتوم٬، وكف يطلع من السماء من احملتوم٬، 
  .)٢( )وفزعة يف شهر رمضان توقظ النائم٬، وتفزع اليقظان٬، وخترج الفتاة من خدرها: قال

قبل هذا األمر السفياين واليماين : (أنuه قال Xاحلسن الرضا عن أيب  :الرواية الثالثة

  .)٣() واملرواين وشعيب بن صاحل٬، فكيف يقول هذا وهذا
الحظوا يا أبنائي الرواية األوىل٬، فهي تبني مخس عالمات٬، وهذه العالمات اليت  :األب

   أي التغيري    تسمuى بالعالمات احملتومة٬، أي اليت ال بد أن تقع٬، لكن ميكن أن حيصل البçداء 
  .يف بعض التفاصيل٬، لكن أصل السفياين من احملتوم٬، وكذا غريه

خروج  Xمث أ�ا تذكر من العالمات احلتمية قبل قيام القائم حممد بن احلسن العسكري 
  .Xاليماين٬، فاليماين يكون خروجه قبل خروج القائم 

وكذلك يا أحبائي يف الرواية الثانية جتدون نفس املعىن٬، فهي تبني أنّ اليماين من احملتوم 
  .Xسكري الذي يكون قبل اإلمام املهدي حممد بن احلسن الع

أي الظهور   لكن يف الرواية الثالثة مل يأيت لفظ احملتوم٬، وإمنا فقط أثبتت أنّ قبل هذا األمر 
السفياين واليماين٬، وغريمها٬، وال أريد     Xلإلمام الغائب حممد بن احلسن العسكري 

  .تشويش أذهانكم يا أبنائي يف ذكر غريمها ممن ذكر�م الرواية
  ؟ يبني يل جامعاً يف كل الروايات الثالث من فيكم يا أوالدي :األب
جبهة احلق٬، : يف مجيع الروايات الثالث يا أيب يوجد سفياين ومياين٬، أي جبهتني :أمحد

  .وكالمها من احملتوم. وتتمثل باليماين٬، وجبهة الباطل٬، وتتمثل بالسفياين
  ؟ فياين يا أمحدهة احلق ميثلها اليماين٬، وجبهة الباطل ميثلها السبكيف علمت أنّ ج :األب

                                                            
بهذا اإلسناد، عن ابن فضال، عن حماد، عن إبراهيم بن عمر، عن عمر بن : رواها الشيخ الطوسي في الغيبة فقال -١

 .٤٣٦:نظلة، راجع غيبة الطوسي
عبيد اهللا بن موسى العلوي،  حدثنا: أخبرنا علي بن أحمد البندنيجي، قال: رواها الشيخ النعماني في الغيبة بهذا السند -٢

  .٢٦١ص: عن  يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان، عن عبد اهللا بن سنان، راجع
: حدثني جعفر بن محمد بن مالك، قال: أخبرنا محمد بن همام، قال: رواها الشيخ النعماني في الغيبة بهذا السند -٣

  .٢٦٢ص: حدثني علي بن عاصم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، راجع
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يصف فيها اإلمام راية اليماين بأ�ا  Xلقد قرأت يا أيب رواية عن اإلمام الباقر :أمحد
أهدى راية٬، ويصف فيها اليماين بأنه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم٬، كما ويصفه فيها بأنه 

  .Xيدعو لإلمام املهدي
بعد ما قاله أخوكم . ا يف وقتهاأحسنت يا أمحد٬، وسنتعرuض هلذه الرواية اليت ذكر� :األب

  ؟ أمحد٬، هل يوجد عندكم سؤال حول هذه الروايات
  ؟ ملاذا مسي ممثل جبهة الباطل سفياين٬، وملاذا مسي ممثل جبهة احلق مياين ٬،أيب :حممود
ألنّ مكة  ؛٬، وهم كلهم ميانيةألنuه من آل حممد  ؛اليماين إمنا لقب ³ذا اللقب :األب

أل�ا يف صحراء �امة٬، و�امة من اليمن٬، فلذا جاء يف معجم البلدان  ؛تابعة لليمن ال للحجاز
�امة من اليمن وهو ما أصحر منها إىل حد يف باديتها ومكة : وقال املدائين: لياقوت احلموي

  . )١( من �امة
وهي اسم لألرض املنخفضة٬، اليمن٬، : وجاء يف كتاب إعانة الطالبني للبكري الدمياطي قوله

ويقابلها جند٬، فإن معناه األرض املرتفعة٬، واليمن الذي هو إقليم معروف٬، مشتمل على جند 
  .)٢( و�امة

بفتح التاء واهلاء   مسيت �امة من التهم . ومكة من �امة: وجاء يف كتاب كشف القناع
  .)٣(وهو شدuة احلر٬، وركود الريح    

ونشهد أن سيدنا : ن اليمن٬، ولذا جاء على ألسنة بعضهم قولهفمكة من �امة٬، و�امة م
  .)٤( حممداً عبده ورسوله٬، املبعوث من �امة٬، املظلل بالغمامة٬، اخل

  :وأنقل لكم يا أبنائي قصة تنفع يف املقام رواها الشيخ الكليين يف الكايف
لعرض اخليل٬، فمر بقرب أيب أُحيحة٬،  خرج رسول اهللا (: قال ٬،Xعن أيب جعفر 

لعن اهللا صاحب هذا القرب٬، فو اهللا إن كان ليصد عن سبيل اهللا ويكذب : فقال أبو بكر
بل لعن اهللا أبا قحافة فو اهللا ما كان يقري الضيف وال  :فقال خالد ابنه رسول اهللا 

خطام راحلته على  يقاتل العدو٬، فلعن اهللا أهو¼ما على العشرية فقدا٬، فألفى رسول اهللا 
إذا أنتم تناولتم املشركني فعموا وال ختصوا فيغضب ولده٬، مث وقف : غار�ا٬، مث قال

                                                            
 .٦٣ص ٢ج: معجم البلدان -١
 .٣٤٢ص ٢ج: إعانة الطالبين للبكري الدمياطي -٢
 .١٥٤ص ٣ج: آشاف القناع للبهوتي -٣
 .٢٦٠ص ١ج: جواهر العقود للمنهاجي األسيوطي -٤
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إنّ من أمر هذا الفرس كيت : صنفعرضت عليه اخليل فمر به فرس فقال عيينة بن ح
عيينة وأنا أعلم بالرجال : ذرنا فأنا أعلم باخليل منك٬، فقال: وكيت٬، فقال رسول اهللا 
؟ فقال  فأي الرجال أفضل: حىت ظهر الدم يف وجهه٬، فقال له منك٬، فغضب رسول اهللا 

رجال يكونون بنجد يضعون سيوفهم على عواتقهم ورماحهم على : عيينة بن حصن
بل رجال أهل  ٬،كذبت: اثب خيلهم مث يضربون �ا قدماً قدما٬ً، فقال رسول اهللا كو

  .)١( )اليمن أفضل؛ اإلميان مياين٬، واحلكمة ميانية٬، ولوال اهلجرة لكنت إمرءاً من أهل اليمن
ـ  وهلذا مسuى العالمة ا¸لسي كالم أهل البيت  ٬، فقال يف حبار )احلكمة اليمانية(ب

  .)٢() اخل... ٬، و مهد أراضي قلوب املؤمنني لبساتني احلكمة اليمانية فدحاها٬،: (.....األنوار
يف احلديث : وقال اجلزري(: فقال ٬،ونقل العالمة ا¸لسي يف حبار األنوار عن اجلزري

ان بدأ من مكة وهي من �امة٬، و�امة ألن األمي ؛ذلك اإلميان ميان٬، واحلكمة ميانية٬، إمنا قال 
  .)٣( )الكعبة اليمانية: من أرض اليمن٬، وهلذا يقال

  .)٤() خري الرجال أهل اليمن واإلميان ميان وأنا مياين: (وعنه 
كلهم ميانية٬، مبعىن أ�م يرجعون إىل اليمن٬، وأهل بيته  ومن هنا نعرف أنّ الرسول 

يف أماكن أخرى٬، فاإلمام املهدي حممد بن احلسن أو قل أصلهم من اليمن وإن ولدوا 
  .د يف يف العراق يف مدينة سامراءمياين وأن ول Xالعسكري

ألنّ أصله  ؛أعطوه هذه اللقب٬، أي لقبuوه باليماين ومبا أنّ اليماين من أهل هذا البيت 
بلحاظ ألنّ اللقب إنuما جاء  ؛من اليمن٬، وهذا ال ينايف أن يكون مولوداً يف منطقة أخرى

  .األصل٬، وهو أصله من اليمن
وهذا واضح حىت يف كلماتنا فلو سافر أحد إىل أوربا وتزوج ورزقه اهللا الذرية٬، فيبقى أبنه 

  .عراقياً وإن ولد يف بالد الغرب

                                                            
  .٧٠ص ٨ج: الكافي للشيخ الكليني -١

 .١ص ١ج: بحار األنوار للعالمة المجلسي ٢-
اللهم رب : (في دعائه، فقال Xوسماها الكعبة اليمانية أبو طالب . ١٣٧ص ٢٢ج: بحار األنوار للعالمة المجلسي -٣

  .٣١٠ص ١٥ج: بحار األنوار) الخ..الكعبة اليمانية واألرض المدحية، والجبال المرسية 
  .٢٣٢ص ٥٧ج: ، بحار األنوار٨١ص: األصول الستة عشر -٤
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وهلذا نشاهد ألقاب أوالد العلماء الذين ولدوا يف النجف تابع للقب أبيهم٬، فمثالً أوالد 
ـ السيد اخلوئي الذين ولدوا  ٬، ورمبا هم ال يعرفون أين )اخلوئي(يف النجف يلقبون أنفسهم ب

  .تقع مدينة أبيهم
ما : (قال ٬،عن كعب ٬،عن شريح بن عبيد ٬،وقد ورد يف كتاب الفنت لنعيم بن محاد املروزي

  .)١( )وما اخلالفة إالّ فيهم غري أن له أصالً ونسباً يف اليمن ٬،املهدي إالّ من قريش
  ؟ دي٬، فهل وصلتكم الفكرةفماذا تقولون يا أوال

لكن املفهوم عرفاً من لفظ اليماين أنuه من اليمن٬، فكيف يكون من  ٬،نعم يا أيب :واثق
  ؟ البصرة كما مسعت منك يف بعض حديثك معنا

لو سلمت معك يا واثق أن املفهوم عرفاً ذلك٬، لكن إذا جاء النص وفسر اللفظ  :األب
  ؟ خبالف املفهوم العريف هل نأخذ به أم ال

  .نأخذ به يا والدي٬، إذ املدار هو النص :واثق
التفت يا ولدي٬، هناك خالف بني السنة والشيعة يف مسألة مخس الغنيمة٬، فقال  :األب

لكن . السنة الغنيمة هي ما حازه العسكر يف احلرب٬، إذ هذا هو املفهوم عرفاً من لفظ الغنيمة
يها اإلنسان٬، وجعلوا واحداً من مصاديق لفظ الشيعة فسuروا الغنيمة مبطلق الفائدة اليت حيصل عل

  .الغنيمة هي غنيمة احلرب
  ؟ ملاذا فسuر الشيعة لفظ الغنيمة بذلك: السؤال
فسuروا الغنيمة مبطلق الفائدة٬، ولذا ذهب الشيعة إىل  هو أنّ أهل البيت : اجلواب

النص املتقدuم  خالف املفهوم العريف من لفظ الغنيمة بسبب النص٬، ويف حمل كالمنا كذلك٬، إذ
وما اخلالفة إالّ فيهم غري أن له أصالً ونسباً يف  ٬،ما املهدي إالّ من قريش: (يبيuن املراد فيقول

  ).اليمن
  .ففسuر لنا النص بأنّ املهدي من قريش لكن له أصل يف اليمن

لكن يا أيب مبا أننا مسعنا منك أنّ لفظ املهدي يطلق على شخصني٬، فلعله املقصود  :واثق
  ؟ ال اليماين Xهنا اإلمام املنتظر املهدي 

٬، لكن اإلمام ولد يف Xلنفرض أنّ املراد باملهدي هنا اإلمام حممد بن احلسن  :األب
  ؟ العراق يف مدينة سامراء٬، فما معىن هذه الرواية إذن

                                                            
 .٢٣١ص: د المروزيآتاب الفتن لنعيم بن حما -١
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حىت وأن ولد يف العراق لكن له أصل يف اليمن٬، وعليه  Xد بن احلسن فاملهدي حمم
حىت وأن ولد يف العراق لكن يكون له أصل يف اليمن٬، وهلذا مسي : فاليماين يكون كذلك٬، أي

  .مياين
  . أينما ولدوا فهم ميانيون٬، ألنّ هلم أصالً يف اليمن بل هذا جارٍ يف كل األئمة 
لكم يا أوالدي٬، وهي أنّ لفظ اليماين ̄يطلق يف الروايات ويراد وهناك نقطة أُريد أن أبينها 

٬، بل تشري )امللتوي عليه من أهل النار: (بقوله Xمنه غري اليماين الذي عرب عنه اإلمام الباقر
إىل مياين آخر٬، فاليماين متعدuد٬، فلفظ اليماين تارة يأيت مطلقا٬ً، ومرuة أُخرى يأيت مضافاً إىل مدينة 

جاء مطلقاً فهو يشري إىل اليماين الذي يكون امللتوي عليه من أهل النار٬، وإذا جاء معينه٬، فإذا 
مضافاً إىل مدينة معينه فليس املقصود به اليماين الذي يكون امللتوي عليه من أهل النار٬، بل 

  .غريه
ونعرف ذلك من خالل تشخص شخصية اليماين عندنا من خالل الروايات٬، فسيأيت أنّ 

من املهديني اإلثين عشر٬، كما  ٬X، وهو املهدي األول Xإلمام املهدي اليماين وصي ا
من البصرة٬، ومبا أنه سيثبت عندنا من خالل  Xوسيأيت أنّ أول أنصار اإلمام املهدي 

٬،كما تنص على ذلك وصية Xالروايات أنّ اليماين هو أول املؤمنني حبركة اإلمام املهدي 
  .يمنفسيكون من البصرة وليس من ال الرسول 
  ؟ لكن يا أيب ملاذا مسuي هؤالء باليماين :أمحد

عراقي٬، وتارة : نسبة لقائدهم٬، فالنسبة تارة تكون للوطن فيقال ملن يسكن العراق :األب
خباز٬، وتارة تكون النسبة للعشرية فيقال ملن ينتمي : تكون النسبة للمهنة فيقال ملن عمله اخلبز

  .ائدهم اليماين فنسبوا لقائدهمهامشي٬، ومبا أنّ هؤالء ق: إىل بين هاشم
  :وسأذكر لكم روايتان باجلمع بينهما يستفاد كون اليماين أكثر من واحد

خيرج قبل السفياين مصري : (روى الطوسي يف الغيبة عن حممد بن مسلم :الرواية األوىل

  :وهذا معناه أنّ اليماين خيرج قبل السفياين٬، لكن امسعوا الرواية الثانية .)١() ومياين
  

                                                            
 .٤٤٧ص: غيبة الطوسي -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ٣٨ 

إىل أن  Xروى الشيخ النعماين يف كتابه الغيبة رواية طويلة عن اإلمام الباقر :الرواية الثا�ية

خروج السفياين واليماين واخلراساين يف سنة واحدة٬، يف شهر واحد٬، يف يوم واحد٬، (...قال 
  .)١(...)  نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه

الرواية تقول خروج السفياين واليماين يف سنة واحدة يف شهر واحد يف يوم فالحظوا هذه 
  !واحد٬، فهي تعارض الرواية األوىل اليت تقول خبروج مصري ومياين قبل السفياين

يف احلقيقة إنّ املراد باليماين يف الرواية األوىل ليس نفسه املراد به يف الرواية الثانية٬، و³ذا 
  .وايتنيالر يرتفع التعارض بني

ذكر عند أيب عبد اهللا السفياين٬، : وكذا األمر نفسه يقال بالنسبة لرواية عبيد بن زرارة٬، قال
أي خيرج يف صنعاء اليمن٬، وهو . )٢() أىن خيرج ذلك وملا خيرج كاسر عينيه يف صنعاء(: فقال

  .)٣( قبل خروج السفياين كما ̄تبني الرواية
وحيتمل أن يكون هذا الذي يظهر قبل : (وقد علّق الشيخ الكوراين على هذه الرواية قائالً

  .)٤() السفياين ميانياً ممهداً لليماين املوعود
  .قدuمت لكم يا أبنائي الكرامفتعدد اليماين كما 

هة الباطل اليت تقف ضد اليماين وحتاربه٬، ويشمل عدuة أشخاص٬، بأمuا السفياين٬، فهو رمز جل
٬، وسأنقل لكم بعضاً من هذه وليس شخصاً واحدا٬ً، وهذا ما جنده يف روايات أهل البيت 

  :الروايات

: Xيف وصف متابعة الزحف املقدuس لإلمام املهدي Xروي عن الباقر  :الرواية األوىل

حىت يأيت العذراء٬، هو ومن معه وقد احلق به ناس كثري٬، والسفياين    أي القائم   مث يسري (
حىت إذا التقوا خيرج أناس كانوا مع السفياين من شيعة آل حممد٬، . يومئذÝ بوادي الرملة

وخيرج أناس كانوا مع آل حممد إىل السفياين فهم من شيعته حىت يلتقوا �م٬، وخيرج كل 
                                                            

 .٢٣٢ص ٥٢: ، بحار األنوار٢٦٤ص: غيبة النعماني -١
 .٢٧٧ص: غيبة النعماني -٢
، آما لم تبين هل أنه يكون مع اليماني أم مع السفياني، وإنما )آاسر عينه(لم تبين الروايات وجه تسميته بهذا االسم  -٣

باعتبار نسبته إلى مكان الخروج، إّال أّنه من غير المعلوم بلحاظ السلوك والفعل قلت أنه يماني يخرج من صنعاء اليمن 
فهل يكون في صف اليماني أم يكون في صف السفياني، هذا غير معلوم من خالل الروايات، وعليه فيمكن أن يكون 

لنسبة إلى األرض التي ينتمي آاسر عينه سفياني بلحاظ سلوآه فيتعدد السفياني، ويمكن أن يكون يماني بلحاظ السلوك وا
، أي آاسر عيني السفياني )آاسر عينه(إليها فيتعدد اليماني، نعم قد يحتمل قويًا أنه عدو للسفياني، ويبدو أنه إنما سمي 

  . ، واهللا أعلم وأحكم)لعنه اهللا(
  .١١٥ص : عصر الظهور -٤
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ويقتل يومئذÝ السفياين ومن معه حىت ال يدرك منهم . أناس إىل رايتهم٬، وهو يوم األبدال
  .)١( )مث يقبل إىل الكوفة فيكون مرتله فيها ٬،واخلائب يومئذÝ من خاب من غنيمة كلب. خمرب

مث ماذا يفعل : قال املفضل ٬،Xيف كالم للمفضل مع اإلمام الصادق  :الرواية الثا�ية

إىل دمشق٬، فيأخذونه ويذحبونه على يثور سرايا على السفياين : (X؟ فقال  املهدي سيدي
  .)٢( ...)الصخرة

 ؟ ماذا فهمتهم من هاتني الروايتني :األب
  .فهمت منهما أنّ السفياين يقتل يف دمشق الشام :حممود
  .؟ وسأنقل لكم الرواية الثالثة أحسنت يا حممود :األب

الكوفة فال يبقى     Xأي القائم    مث يدخل : (Xعن أيب جعفر  :الرواية الثالثة

٬، مث يقول ألصحابه سريوا إىل هذا الطاغية٬، فيدعو إىل كتاب اهللا ...مؤمن إالّ كان فيها 
؟ ما  ما هذا: ٬، فيعطيه السفياين من البيعة سلما٬ً، فيقول له كلب وهم أخوالهوسنة نبيه 

فيستقبله مث  ٬،استقبله :؟ فيقولون ما أصنع :فيقول ٬،؟ واهللا ما نبايعك على هذا أبداً صنعت
فيمنحهم اهللا أكتافهم ويأخذ السفياين  ...خذ حذرك : يقول له القائم صلوات اهللا عليه

 .)٣(...)  أسرياً فينطلق به ويذحبه بيده
 ؟ ماذا فهمتم من هذه الرواية :األب
  .فهمت أنّ السفياين يف الكوفة :واثق
وهذا معناه أنuه عندنا أثنني من السفيانيني٬، أحدمها يقتل يف دمشق . أحسنت يا واثق :األب

  .واآلخر يقتل يف الكوفة
  .وسأنقل لكم رواية رابعة

إذا بلغ السفياين أنّ القائم قد توج¥ه إليه من ناحية : (Xعن أيب جعفر  :الرواية الرابعة

  .)٤( ...) فيقول اخرجوا يل ابن عمي ٬، فيخرجXالكوفة٬، فيتجر¥د خبيله حىت يلقى القائم 
  ؟ ماذا تفهمون من هذه الرواية يا أبنائي :األب

                                                            
 .٢٢٤ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
  .١٠٠ص: الرجعة لالسترآبادي -٢
  .٣٠٥ص: بشارة اإلسالم -٣
  .٣٣٥ص: بشارة اإلسالم -٤
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٬، وهذا معناه أنّ السفياين Xأيب إنّ هذه الرواية تقول إنّ السفياين ابن عم القائم  :أمحد
  .امشيه

 .وسأنقل لكم الرواية اخلامسة ٬،نعم أحسنت يا أمحد :األب
صف يل خروج : Xقلت لعلي بن احلسني : قال ٬،بشريوعن حذمل بن : الرواية اخلامسة

يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له : (فقال ٬،٬، وعرفين دالئله وعالماتهXاملهدي 
عوف السلمي بأرض اجلزيرة٬، ويكون مأواه تكريت٬، وقتله مبسجد دمشق٬، مث يكون 

س٬، وهو من خروج شعيب بن صاحل من مسرقند٬، مث خيرج السفياين امللعون من الوادي الياب
  .)١() ٬، مث خيرج بعد ذلكXولد عتبة بن أيب سفيان٬، فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي 

  ؟ ماذا تفهمون يا أبنائي يف هذه الرواية :األب
الواضح من الرواية أنّ السفياين من ولد عتبة ابن أيب سفيان٬، وليس هامشي٬، أي ابن  :واثق

  .كما مرu يف الرواية الرابعة Xعم القائم 
  .نعم أحسنت يا ولدي :األب
٬، )Xاختفى املهدي : (Xلكن يا أيب لفت نظري شيء يف الرواية٬، وهو قوله  :حممود

٬، Xواحلال أنّ السفياين من عالمات ظهور اإلمام املهدي  Xفكيف خيتفي املهدي 
٬، بينما الظاهر من هذه الرواية أنّ Xومقتضى ذلك أن يكون السفياين قبل اإلمام املهدي 

إذا : (ظاهراً قبل السفياين ومن مث خيتفي عند ظهور السفياين٬، ألنّ الرواية تقول Xاملهدي 
  ).Xظهر السفياين اختفى املهدي 

أنّ لإلمام  �ا تؤكّدمث كيف يكون كذلك واحلال أنّ الروايات اليت مسعت ³ا أو قرأ
هي : لغيبة الصغرى٬، وفيها نوuاب اإلمام األربعة٬، والثانيةهي ا: غيبتني٬، األوىل  Xاملهدي

فيها خمفي ومل يظهر إالّ الظهور  Xالغيبة الكربى وهي ما زالت موجودة لليوم٬، واإلمام 
الذي وعد اهللا به أهل األرض٬، وهو الظهور الذي ميأل اهللا به األرض قسطاً وعدالً علي يد 

غيبتني فقط٬، لكن ظاهر الرواية اليت نقلتها يا  Xومعىن ذلك أنّ لإلمام . Xاإلمام املهدي
بعد  Xثالث غيبات وليس اثنني؛ ألنuه سيكون خروج لإلمام  Xأيب أنّ لإلمام للمهدي 

  .٬، وهذا معناه أنّ له غيبة ثالثةالغيبة الكربى وعند ظهور السفياين خيتفي

                                                            
 . ٢٩٤ص: غيبة الطوسي -١
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 Xأحسنت يا حممود٬، وسأجيبك عن هذا السؤال عندما أتعرuض للفظ املهدي  :األب
ولكن بشيء موجز أقول لك أن هذه الرواية ال تقصد اإلمام حممد . الذي ذكرته لكم قبل قليل

٬، بل تقصد مهدي آخر سيأتيكم التفصيل حول حتديد Xابن احلسن العسكري املهدي 
  .شخصيته

  .لرواية السادسة والسابعة لتقارنوا بينهماوبعد هذا يا أبنائي األعزاء ا
وخروج السفياين براية محراء وأمريها رجل من : (Xعن أمري املؤمنني : الرواية السادسة

  . )١() بين كلب
وخروج السفياين براية خضراء وصليب من : (Xعن أمري املؤمنني : الرواية السابعة

  .)٢( )ذهب
  ؟ فماذا تفهمون من هاتني الروايتني

ألنّ الرواية السادسة تصف رايته بأ�ا محراء٬،  ؛̄يفهم منهما أنّ السفياين ليس واحد :أمحد
والرواية السابعة تصف رايته بأ�ا خضراء٬، وهذا معناه أ�ما إثنني راية أحدمها ختتلف عن راية 

  .اآلخر
لكن يا أيب يوجد احتمال أن تكون الرواية السادسة والسابعة يشريان لشخص  :واثق
  .واحد

  ؟ وما هو يا ولدي :األب
  .٬، كما وحيتمل العكس أيضاً)خضراء(̄صحفت وصارت ) محراء(حيتمل أن كلمة  :واثق
التفاته مجيلة منك يا واثق٬، لكن إن جاء هذا االحتمال يف الرواية السادسة  :األب
  .ال يأيت يف الروايات السابقة والسابعة٬،
  .نعم يا أيب :واثق
إذن لنفرض احتمال التصحيف٬، فتكون هاتان الروايتان تشريان إىل واحد من  :األب

السفيانيçني٬، وإن مل نفرض هذا االحتمال فكل رواية منهما تشري إىل واحد٬، خصوصاً إذا 
تؤكد وجود سفيانيçني وليس سفيانياً  ضممنا هاتني الروايتني ملا تقدم من الروايات السابقة اليت

  .واحدا٬ً، فهنا يضعف احتمال التصحيف٬، لكن ما تقدuم يكفي يف اإلثبات

                                                            
 .وبني آلب هي إحدى قبائل العرب .٢٧٢ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
  .٨١ص ٥٣ج: بحار األنوار -٢
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  .نعم يا أيب :واثق
  ؟ وما هي النتيجة مما تقدuم يا أوالدي :األب

  .النتيجة أنّ السفياين أكثر من واحد :واثق٬، حممود٬، أمحد
وسأذكر لكم خربين صرحيني يف  ٬،وهذا ما أردت أن أُبينه لكم يا أبنائي األعزاء :األب

حدثنا ( :كون السفياين متعددا٬ً، بل قد ̄نصu على السفياين الثاين٬، فقد نقل أبن محاد املروزي
يف والية السفياين الثاين ترى عالمة يف  :قال ٬،عن الزهري ٬،عن شيخ ٬،الوليد بن مسلم

  .)١()السماء
 :قال :قال فيما ذكره نعيم ٬،يف كتابه املالحم والفنت )رمحه اهللا(وذكر السيد ابن طاووس 

يف زمان السفياين الثاين تكون اهلدuة حىت : (قال ٬،عن أرطأة ٬،عن جراح ٬،حدثنا احلكم بن نافع
  .)٢( )يظن كل قوم أنuه ضرب ما يليهم

أكثر٬، مع األخذ مبا قلناه سابقاً من أنّ وإذا جاز أن يتعدuد إىل أثنني ميكن أن يتعدuد إىل 
السفياين ميثل جبهة الباطل اليت تقف ضد اليماين٬، ومن هنا كل من يقف ضد اليماين سيكون 

  .سفيانيا٬ً، وإن أصبحوا أكثر من إثنني
إىل هنا يا أبنائي ننهي كالمنا يف هذه الليلة٬، ونلتقي غداً بإذن اهللا ومشيئته سبحانه٬، واحلمد 

  .عاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًهللا رب ال
  

* * *  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٢٠٥ص: آتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي -١
  .٥٠ص: المالحم والفتن البن طاووس -٢



  :احللقة الثالثة
א א

جاء األب فوجد أبنائه منتظرين جميئه بشوق وهلفة٬، فسلم عليهم بتحية اإلسالم٬، فردuوا عليه 
  .واحترامالسالم بأدب 
  ؟ هل يوجد سؤال فيما تقدم يف حوارنا يف الليلة السابقة: فقال هلم
  .بعدم وجود سؤال حول ما قاله هلم يف الليلة السابقة: فأجابوه

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني  :األب
  .وسلم تسليماً

: يف هذه الليلة سأعرض لكم لفظني نريد التعرuف على املقصود منهما٬، ومها لفظي
  ؟ فماذا تقولون. )القائم(و) املهدي(

٬، فهو القائم وهو Xوهل املقصود منهما غري اإلمام حممد بن احلسن العسكري  :واثق
  .Xاملهدي 

ما دائماً اإلمام اآلن لنعرض الروايات ونرى هل هذان اللفظان يكون املقصود منه :األب
  ؟ ٬، أم قد يكون املقصود منهما شخص آخرXحممد بن احلسن العسكري 

السفياين : (أنuه قال Xعن حممد بن مسلم٬، عن أيب جعفر حممد بن علي : الرواية األوىل
  .)١( )والقائم يف سنة واحدة

  ؟ ما تفهمون من هذه الرواية يا أوالدي :األب
والسفياين يف سنة واحدة٬،  Xاملفهوم من الرواية يا أيب إنّ ظهور أو خروج القائم  :واثق

  .مبعىن أ�ما خيرجان يف نفس السنة
ألنّ املفروض أنّ خروج السفياين من عالمات ظهور  ؛أيب يف احلقيقة مل أفهم شيئاً :أمحد
ال  Xالقائم  ٬، فهل أستطيع أن أفهم أنّ السفياين الذي هو من عالمات ظهورXالقائم 

                                                            
حدثنا القاسم بن محمد : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: ، بهذا السند٢٧٥ص: رواها الشيخ النعماني في الغيبة -١

حدثنا عبيس بن هشام، عن عبد اهللا بن جبلة، عن محمد بن سليمان، عن العالء، عن محمد : بن الحسن ابن حازم، قال
 .٢٧٣ص ٣ج: Xث اإلمام المهدي ، معجم أحادي٢٣٩ص ٥٢ج: بحار األنوار. بن مسلم، الخ
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السفياين والقائم (: Xحىت يقول اإلمام الباقر  Xمتضي على ظهوره سنة مث يظهر القائم 
  ؟ )يف سنة واحدة

ال يا ولدي٬، ليس املراد ما فهمته٬، بل املراد متوقف على تشخيص املراد بلفظ  :األب
  ؟ من هو Xالقائم

  ؟ وهل يوجد عندنا قائمان يا أيب :حممود
  .نعم يا أوالدي٬، وهذا ما سأذكره لكم فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل :األب

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

  ؟ ماذا تفهمون من هذه الرواية :األب
 Xخيرج٬، كما أنّ السفياين خيرج٬، ويتسابق املهدي  X̄يفهم منها أنّ املهدي  :واثق

  .والسفياين كل منهما إىل ما يليه
ولكن يا أيب نفس السؤال الذي ذكره أمحد أيضاً يأيت هنا٬، وهو أنّ السفياين من عالمات 

٬، خصوصاً وأين قرأت رواية ٬X، فكيف يتسابق السفياين مع املهدي Xظهور املهدي 
  .)٢()  يقوم السفياين على أعوادهاال خيرج املهدي حىت: (تقول

بينما الرواية ! إالّ أن يقوم السفياين ويستويل على احلكم X والرواية تنفي خروج املهدي
  .والسفياين كفرسي رهان Xالسابقة تقول خيرج املهدي 

  !! هذا يف احلقيقة مل أستطع فهمه
لك احلق يا ولدي٬، لكن نفس اجلواب الذي أجبت به حممود حينما قال هل يعين  :األب

يف  X؟ يأيت هنا أيضا٬ً، واجلواب يف احلقيقة هو أنّ املقصود بلفظ املهدي  ندنا قائمانع
  .الرواية األوىل غري املقصود منه يف الرواية الثانية

  !! وهذا يعين أننا عندنا مهديان :واثق

                                                            
  .٤٢٤ص ١ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٢٠٥ص: آتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي -١

والسفياني يتسابقان في السيطرة على المنطقة آل من جهته آما  Xمعنى الحديث أن المهدي : مالحظة: قال الكوراني
وقد ورد هذا المضمون بتعبير فرسي رهان عن السفياني والخراساني وليس المهدي، وسوف . يتسابق فرسا السباق

  .، ويظهر أنه هو األصل لهذه الرواية غير المسندة إلى النبي يأتي في أحاديث األئمة من أهل البيت 
  .٢٠٥ص: اب الفتن لنعيم بن حماد المروزيآت -٢
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ي عندنا مهديان٬، بل عندنا إثنا عشر مهدياً يأتون بعد اإلمام املهدي نعم يا ولد :األب
X ٬، وهم من ذريته حيكمون األرض بعد أبيهم اإلمام املهديX ٬، وهذا ما جاءت به

  .الروايات اليت سأبينها لكم يف املستقبل إن شاء اهللا تعاىل
له أجيبك فيما يأيت عند وهذا نفس السؤال الذي سألين إياه حممود يف الليلة املاضية٬، وقلت 

  .تعرضي للفظ املهدي
أنّ لفظ املهدي إذا جاء يف الروايات تارة يراد به اإلمام حممد بن احلسن  ٬،التفتوا يا أبنائي

٬، وهو أول املهديني اإلثين عشر الذين ٬X، وتارة يراد به املهدي األول Xالعسكري 
شاء اهللا تعاىل٬، وتارة ثالثة يراد  ٬، وهو وصيه كما سيأتينا إنXحيكمون بعد اإلمام املهدي 

  .بلفظ املهدي غريمها
 ٬، واملهدي األولXاآلن ال عالقة لنا إالّ باألولني٬، أي اإلمام حممد بن احلسن املهدي 

X الذي يأيت بعده.  
٬، إذ هو الذي يكون موجوداً يف زمن الظهور Xفالرواية الثانية تشري إىل املهدي األول 

  .السفياين ويقاتله ويقتله٬، وهو املقصود ³اتني الروايتنيوهو الذي يتسابق مع 
عن سعيد بن زيد  ٬،حدثنا عبد اهللا بن مروان: عن نعيم بن محاد املروزي: الرواية األوىل

إذا التقى السفياين واملهدي للقتال يومئذî يسمع صوت من : (عن الزهري٬، قال ٬،التنوخي
  .)١() املهدي: عينأال إنّ أولياء اهللا أصحاب فالن٬، ي: السماء

٬، وليس املقصود منه حممد Xفالذي يلتقي مع السفياين للقتال هو املهدي األول  :األب
 .Xبن احلسن املهدي 
صف يل خروج : Xقلت لعلي بن احلسني : قال ٬،عن حذمل بن بشري: الرواية الثانية

عوف : لهيكون قبل خروجه خروج رجل يقال (: ؟ فقال املهدي وعرفين دالئله وعالماته
السلمي بأرض اجلزيرة٬، ويكون مأواه تكريت٬، وقتله مبسجد دمشق مث يكون خروج 

مث خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة . شعيب بن صاحل من مسرقند
  .)٢() بن أيب سفيان٬، فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج بعد ذلك

                                                            
، معجم أحاديث اإلمام ١٣٣ص: ، المالحم والفتن للسيد ابن طاووس٢٠٩ص: آتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي -١

  .٣٦ص ٣ج: Xالمهدي 
  .٢١٣ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٤٤٣ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
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فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج بعد : (روايةالحظوا هذه الفقرة من ال :األب
  ).ذلك

٬، فكيف تقول الرواية Xمجيعكم يعلم أنّ السفياين من عالمات ظهور اإلمام املهدي 
  ؟ ظاهراً قبل السفياين Xفهل إنّ املهدي )! إذا ظهر السفياين اختفى املهدي(

غيبتني وظهوره من الغيبة  Xألنّ من املقطوع به أنّ لإلمام املهدي  ؛كال: اجلواب
له عالمات حتمية كما تقدuم٬، وإحدى هذه العالمات هي  Xالكربى قد جعلوا أهل البيت 

خروج السفياين٬، فيكون خروج السفياين سابقاً لظهور اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
) إذا ظهر السفياين اختفى املهدي( :٬X، بينما قول اإلمام زين العابدين Xالعسكري 

ل وبصراحة على أنّ هناك مهدياً ظاهراً قبل السفياين٬، وعندما يظهر السفياين خيتفي ذلك يد
٬، ملا تقدم من أنّ خروج Xاملهدي٬، وال ميكن أن يكون هو اإلمام حممد بن احلسن املهدي 

٬، مضافاً إىل أنuه سيكون لإلمام املهدي حممد بن Xالسفياين يسبق ظهور اإلمام املهدي 
يبات٬، الثالثة تكون بعد ظهور السفياين٬، وهذا ال ميكن٬، ملا ثبت من أنّ ثالث غ Xاحلسن 

ظاهراً قبل  Xلإلمام املهدي غيبتني ال ثالث غيبات٬، مث أنuه يلزم أن يكون اإلمام املهدي 
يف توقيع السمري  Xظهور السفياين وهذا ال ميكن٬، بل ومنفي بنفس كالم اإلمام املهدي 

أال من ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين (...: جاء يف التوقيعالذي هو نائبه الرابع٬، حيث 
  .)١( )والصيحة فهو كذاب مفتر٬، وال حول وال قوة إالّ باهللا العلي العظيم

يف بعض الروايات ليس هو  Xفمن هنا يا أبنائي قلت لكم أنّ املقصود بلفظ املهدي 
٬، بل املقصود به املهدي األول الذي يكون موجوداً يف زمن ظهور Xاإلمام حممد بن احلسن 

  .Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن 
ال خيرج املهدي حىت يقوم السفياين على ( :بينما تلك الرواية اليت نقلها واثق واليت تقول

فال تعارض بني  ٬X، لعلها ناظرة لإلمام حممد بن احلسن العسكري املهدي )أعوادها
ومما . ألنّ املقصود باملهدي يف هذه الرواية غري املقصود منه يف الروايات األخرى ؛الروايات

هي هذه الرواية٬، عن حممد بن   وهو أنّ السفياين ميلك    يؤكد مفاد الرواية اليت ذكرها واثق 
إنّ السفياين ميلك بعد ظهوره على الكور : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : مسلم٬، قال

                                                            
  . ٣١٨ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٣٩٥ص: الطوسي ، غيبة٢٩٦ص٢ج: رواها الشيخ الطبرسي في االحتجاج -١
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امرأة٬، مث قال أستغفر اهللا محل مجل٬، وهو من األمر احملتوم٬، الذي ال بد اخلمس محل 
  .)١( ....)٬،منه

اآلن فهمت يا أيب أنّ عندنا إثنا عشر مهدياً والروايات ذكرت ذلك٬، وأن لفظ  :حممود
٬، وتارة يقصد به املهدي األول٬، وثالثة Xاملهدي تارة يقصد به اإلمام حممد بن احلسن 

  .غريمها
  ؟ وعدتين أن جتيبين عن سؤايل٬، وهو كيف عندنا قائمانلكن 
نعم يا ولدي٬، سأجيبك عن ذلك٬، وقبل أن أعرض لكم الروايات اليت تعرفون  :األب

  :احلقيقة من خالهلا٬، أذكر لكم هذه الرواية
فيها مسجد سهيل الذي مل  ...( :قال ٬،يف ذكر الكوفة Xعن أيب جعفر وأيب عبد اهللا 

إالّ وصلّى فيه٬، ومنها يظهر عدل اهللا٬، وفيها يكون قائمه والقو¥ام من بعده٬، يبعث اهللا نبياً 
  .)٢() وهي منازل النبيني واألوصياء والصاحلني

uام بعد القائم حممد بن احلسن العسكري  فالرواية يا أبنائي تنصuعلى وجود قوX ،٬
٬، فكل إمام يف زمانه هو القائم باألمر٬، لكن هناك Xوهؤالء قوuام بأمر أبيهم اإلمام املهدي 

  .Xقائم ميأل األرض قسطاً وعدال٬ً، وهذا املعىن الذي بينه لنا اإلمام الكاظم 
يا ابن : فقلت له Xدخلت على موسى بن جعفر (: قال ٬،يونس بن عبد الرمحن فعن

الذي يطهر األرض من أنا القائم باحلق٬، ولكن القائم : ؟ فقال أنت القائم باحلق ٬،رسول اهللا
أعداء اهللا عز وجل وميألها عدالً كما ملئت جوراً وظلما٬ً، هو اخلامس من ولدي له غيبة 

طوىب لشيعتنا٬، : مث قال. يطول أمدها خوفاً على نفسه٬، يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون
ا٬، أولئك منا وحنن املتمسكني حببلنا يف غيبة قائمنا٬، الثابتني على مواالتنا والرباءة من أعدائن

منهم٬، قد رضوا بنا أئمة٬، ورضينا �م شيعة٬، فطوىب هلم٬، مث طوىب هلم٬، وهم واهللا معنا يف 
  .)٣( )درجاتنا يوم القيامة

فكل إمام قائم بأمر اإلمام الذي قبله٬، لكن القائم الذي ميأل األرض عدالً هو شخص 
  .خمصوص من القوuام 

                                                            
 .٢١٥ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٤٤٩ص: غيبة الشيخ الطوسي -١
 .١٧٨ص: ، مختصر بصائر الدرجات٧٦ص: ، آامل الزيارات٣١ص ٦ج:تهذيب األحكام -٢
  .١٥١ص ٥١ج: ، بحار األنوار٢٦٩ص: ، آفاية األثر٣٦١ص: آمال الدين وتمام النعمة -٣
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قوuام يأتون بعده٬، ومن هنا تارة تقصد يكون  Xفالرواية تقول إنّ بعد اإلمام املهدي 
  .٬، وتارة تقصد غريهXاملقصود بلفظ القائم هو اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

بعد هذه املقدuمة٬، سأعرض لكم الروايات اليت تبيuن هذه احلقيقة٬، وهي أنّ لفظ القائم 
  : يقصد به شخصني

اختالف بين : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : حممد بن علي احلليب قال :ألوىلالرواية ا

؟  وكيف النداء: قلتوخروج القائم من احملتوم٬،  ٬،والنداء من احملتوم ٬،العباس من احملتوم
وينادي  :قالأال إن علياً وشيعته هم الفائزون٬، : ينادي مناد من السماء أول النهار :قال

  .)١() أال إن عثمان وشيعته هم الفائزون: آخر النهار] يف[مناد 

وكيف يكون : قلت. خروج القائم من احملتوم: (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  :الرواية الثا�ية

مث ينادي . أال إنّ احلق يف علي وشيعته: ينادي مناد من السماء أول النهار :؟ قال النداء
أال إنّ احلق يف عثمان وشيعته٬، فعند ذلك يرتاب : إبليس لعنه اهللا يف آخر النهار

  .)٢()املبطلون

كان X إنّ أبا جعفر : Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،عن أيب محزة الثمايل :الرواية الثالثة

لسفياين من احملتوم٬، والنداء من احملتوم٬، وطلوع الشمس من املغرب من احملتوم٬، خروج ا: يقول
واختالف بين فالن من احملتوم٬، وقتل : (Xفقال أبو عبد اهللا . وأشياء كان يقوهلا من احملتوم

ينادي  :وكيف يكون النداء؟ قال: قلت .النفس الزكية من احملتوم وخروج القائم من احملتوم
مث . أال إن احلق يف علي وشيعته: السماء أول النهار يسمعه كل قوم بألسنتهممناد من 

أال إنّ احلق يف عثمان وشيعته فعند ذلك يرتاب : ينادي إبليس يف آخر النهار من األرض
  . )٣()املبطلون

  ؟ ماذا تفهمون من هذه الروايات خبصوص تشخيص لفظ القائم :األب
ت أنّ لفظ القائم غري مقصود به اإلمام املهدي حممد بن الذي أفهمه من هذه الروايا :واثق
٬، وذلك ألنّ هذه الروايات جاءت تبيuن العالمات اليت تسبق ظهور اإلمام املهدي Xاحلسن 

                                                            
  .٤٥٨ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٣٠٥ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٣١٠ص ٨ج: الكافي -١
  .٢٩٠ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٤٥٤ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
 .٢٨٨ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٤٣٥ص: غيبة الشيخ الطوسي -٣
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٬، فليس ٬X، وذكرت القائم وعدuته من عالمات الظهور لإلمام املهدي Xحممد بن احلسن 
املقصود شخص آخر٬، وإالّ ألصبح من ٬، بل Xاملقصود بالقائم هو اإلمام حممد بن احلسن 

  .عالمات ظهور القائم هو ظهور القائم٬، وال يقرuه عاقل
  :اذا تفهم من هذه الرواية اآلتيةأحسنت يا واثق٬، لكن م :األب

: مخس قبل قيام القائم من العالمات: (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  :الرواية الرابعة

  .)١( )ج اليماين٬، وقتل النفس الزكيةالصيحة٬، والسفياين٬، واخلسف بالبيداء٬، وخرو
٬، و العالمات Xاملفهوم من هذه الرواية أنّ لفظ القائم ̄يقصد به اإلمام املهدي  :واثق

املذكورة هي لظهوره املبارك٬، وال يرد اإلشكال السابق على هذه الرواية٬، وهو كيف يكون 
  . هنا Xالقائم من عالمات ظهور القائم 

لكن لدي سؤال٬، هو ما الفرق بني هذه الرواية والروايات  ٬،أحسنت يا واثق :األب
  ؟ السابقة

لفظ اليماين٬، ويف تلك  Xهو أنّ يف هذه الرواية جاء بدل لفظ القائم  :الفارق :واثق
  .ومل يأيت لفظ اليماين Xالروايات الثالثة السابقة جاء لفظ القائم 

اليماين من العالمات احلتمية لكن لدي سؤال آخر٬، وهو أمل يكن . أحسنت يا واثق :األب
٬، فهل Xفكيف تلك الروايات مل تذكر اليماين٬، وذكرت القائم  Xلظهور اإلمام املهدي 

  ؟ يعين أنّ القائم واليماين يف تلك الروايات لفظان يشريان إىل شيء واحد
  .نعم يا أيب :واثق
أحسنت يا واثق٬، فقد انتهيت إىل النتيجة الصحيحة واليت من خالهلا تستطيع فهم  :األب
  .الروايات

  ؟ وهل اتضح اجلواب عن سؤالك يا حممود٬، بأنuه كيف يوجد عندنا قائمان
  .نعم أحسنت يا أيب :حممود
 وبعد أن عرفتم أنّ عندنا قائمني يف زمن الظهور وكالمنا يدور حوهلما٬، امسعوا هذه :األب
  :الرواية

                                                            
  .٣٠٣ص: ،الخصال١٢٨ص: ، اإلمامة والتبصرة٤٣٦ص: غيبة الشيخ الطوسي -١
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عن أيب اجلارود زياد بن املنذر٬، عن أيب جعفر حممد بن علي الباقر٬، عن أبيه٬، عن جدuه 
خيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان : (  وهو على املنرب     Xقال أمري املؤمنني : قال

أبيض اللون٬، مشرب باحلمرة٬، مبدح البطن عريض الفخذين٬، عظيم مشاش املنكبني بظهره 
اسم خيفى واسم : ٬، له امسانشامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النيب  :شامتان

  .)١( .....)٬،يعلن٬، فأم¥ا الذي خيفى فأمحد٬، وأم¥ا الذي يعلن فمحمد
  ؟ ماذا تفهمون من هذه الرواية

يصف رجالً من ولده يظهر يف آخر الزمان٬، مث يبني  Xإنّ علي بن أيب طالب  :حممود
  تلك األوصاف اليت هي متعلقة ببدن الرجل الذي خيرج يف آخر الزمان٬، مث قال لذلك الرجل 

امسان أحدمها خمفي واآلخر ̄معلن ومعلوم٬، أمuا املعلوم فهو    الذي مل يصرuح بامسه يف الرواية 
  .حممد٬، وأمuا املخفي فهو أمحد

هو قائم٬، كما أنّ أمحد أيضاً  Xأنّ حممد بن احلسن العسكري  ٬،حظوا يا أبنائيال :األب
عن ذكر امسه٬، كل ذلك  قائم٬، لكن أمحد هو القائم املخفي االسم الذي حتفظ أهل البيت 

�وا  ومن هنا يا أوالدي تعرفون ملاذا أهل البيت . ألمهية هذه الشخصية يف الظهور املقدuس
ائم٬، بل يف بعضها الذي يسميه كافر٬، على الرغم من أ�م أنفسهم مسuوه يف الناس عن تسمية الق

روايات كثرية٬، ولقد احتار من تعرuض هلذه الروايات بطريقة اجلمع بينها٬، وحصل فيها ختبط 
٬، كل ذلك ألنuهم مل يكونوا ملتفتني إىل كثري٬، ومحلوها على حمامل غري مرادة ألهل البيت 

ويف احلقيقة ال ميكنهم أن يصلوا إىل هذه احلقيقة . م يطلق على شخصنيأنّ لفظ املهدي والقائ
ـز مذخور لصاحبه كالكرت الذي حفظه اهللا  إالّ إذا جاء صاحبها وكشفها٬، فهذه احلقيقة كن

٬، فلم يصل إىل هذا الكرت )عليهما السالم(تعاىل للغالمني اليتيمني يف قصة موسى والعبد الصاحل 
له علم إذا : (... ٬، فعن رسول اهللا ىن ما بينته روايات الطاهرين إالّ صاحبه٬، وهذا املع

  .)٢( )حان وقته انتشر ذلك العلم من نفسه

                                                            
  .٣٥ص ٥١ج: ، بحار األنوار١١٥٠ص ٣ج: ، الخرائج والجرائح٦٥٣ص: الدين وتمام النعمة آمال -١
 .٣٦٧ص: ، األنوار البهية٢٠٨ص ٣٦ج: ، بحار األنوار٢٦٨ص: آمال الدين -٢
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إنuا نصف صاحب هذا األمر بالصفة اليت  Xقلت أليب جعفر : (وعن مالك اجلهين٬، قال
عليكم ال واهللا٬، ال يكون ذلك أبداً حىت يكون هو الذي حيتج : فقال. ليس ³ا أحد من الناس
  .)١( )بذلك٬، ويدعوكم إليه

  :وبعد ذلك أنقل لكم بعض الروايات اليت احتار فيها كل من تعرuض هلا

أنه قال عند ذكر  Xعن موسى بن جعفر  ٬،عن حممد بن زياد األزدي :الرواية األوىل

ختفى على الناس والدته٬، وال حيل هلم تسميته حىت يظهره عز¥ وجل فيمأل به ( :Xالقائم
  . )٢() قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراًاألرض 

  .ال حيل هلم تسميته Xالحظوا يا أوالدي كيف يقول اإلمام  :األب
  .أي للناس) ال حيل هلم(أيب لعل عدم احللية للناس لذا يقول اإلمام  :أمحد

  :للشيعة٬، لذا امسع هذه الروايةامتنعوا من تسميته  بل حىت أهل البيت  :األب

دخلت على  Xملا مضى علي بن احلسني : (عن أيب خالد الكابلي قال :الثا�يةالرواية 

قد عرفت انقطاعي إىل أبيك وأنسي به  ٬،جعلت فداك :فقلت Xحممد بن علي الباقر 
قد وصف يل  ٬،جعلت فداك: ؟ قلت تريد ماذا ٬،صدقت يا أبا خالد: قال. ووحشيت من الناس

فتريد ماذا يا أبا : قال ٬،أبوك صاحب هذا األمر بصفة لو رأيته يف بعض الطرق ألخذت بيده
سألتين واهللا يا أبا خالد عن سؤال : فقال. أريد أن تسميه يل حىت اعرفه بامسه: ؟ قال خالد

بين  جمهد ولقد سألتين بأمر ما كنت حمد¥ثاً به أحداً حلدثتك٬، ولقد سألتين عن أمر لو أن
  .)٣( )فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة

فالحظوا يا أوالدي كيف اإلمام ميتنع عن تسميته٬، وكيف يصف سؤال أيب خالد  :األب
يعلمون حبقيقة األمر وأحدهم يعطي سرuه ووصيته لإلمام الذي  بأنuه سؤال جمهد٬، وهم 

  .يليه٬، لكنهم امتنعوا من تسمية صاحب األمر
  :يف هذه الرواية Xهم وصفوه لكن مل يسمuوه٬، كما وصفه اإلمام الباقر ٬،نعم

إين قد دخلت املدينة  ٬،جعلت فداك :Xقلت أليب جعفر الباقر: قال ٬،عن محران بن أعني
ويف حقوي مهيان فيه ألف دينار وقد أعطيت اهللا عهداً أنين أنفقها ببابك ديناراً ديناراً أو جتيبين 

                                                            
 .٣٦٦ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٣٣٧ص: غيبة النعماني -١
  .٢٨٢ص ١٢ج: ، مستدرك الوسائل٣٢ص ٥١ج: ، بحار األنوار٣٦٨ص: آمال الدين -٢
  .٣١ص ٥١ج: ، بحار األنوار٢٩٩ص: غيبة النعماني -٣
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سألتك بقرابتك من : ٬، فقلتسل جتب وال تنفقن دنانريك ٬،يا محران: فيما أسألك عنه٬، فقال
؟  فمن هو بأيب أنت وأمي: قلت. ال: ؟ قال أنت صاحب هذا األمر والقائم به رسول اهللا 

برأسه  ٬،العريض ما بني املنكبني ٬،املشرف احلاجبني ٬،الغائر العينني ٬،ذاك املشرب محرة: فقال
  . )١() رحم اهللا موسى ٬،حزاز وبوجهه أثر

حلمران بن أعني االسم٬، بل أعطاه  Xفالحظوا يا أوالدي مل يعطð اإلمام الباقر  :األب
٬، فلو كان املراد السؤال عن اإلمام املهدي Xالوصف اجلسدي لصاحب األمر والقائم 

X ٬، فلماذا ميتنع الباقرX  وغريه من أهل البيت  من إعطاء أمسه٬، وقد مساه رسول اهللا
  !؟ 

صاحب هذا األمر ال : (قال ٬،Xعن علي بن رئاب٬، عن أيب عبد اهللا  :الرواية الثالثة

  .)٣( ٬،)٢( )يسميه بامسه إالّ كافر
  .فالحظوا شدuة النهي عن التسمية باالسم٬، حبيث وصفوا من مسuاه بالكفر

  ؟ ٬، فكيف يقال أ�م مل يسموه)أمحد: (مسuوه٬، فقالوا لكن يا أيب أنuهم  :حممود
أحسنت يا حممود٬، لكن لو تأملت يف األمر لوجدت أنّ التصريح بإسم املهدي  :األب

٬، فقد ذكر أمسه وأثبت إنuما وقع يف زمن رسول اهللا  Xاألول والقائم الذي هو أمحد 
٬، وجاء ذلك يف وصية رسول اهللا ليلة وفاته اليت Xبنوته لإلمام املهدي حممد بن احلسن 

فإذا حضرته .... : (جة اآلن وأترك التفصيل فيها لوقته٬، قال سأنقل لكم منها موضع احلا
فذلك اثنا عشر إماما٬ً، مث . الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد 

يكون من بعده اثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة 

                                                            
 . ٢٣٧ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٤٠ص ٥١ج: ، بحار األنوار٢١٥ص: غيبة النعماني -١
بهذا اللحاظ؛ ألّن  Xيمكن أن تحمل على اإلمام المهدي  ال يخفى أّن الرواية مطلقة وغير مقيدة بزمان معين، فال -٢

 Xنعم، قد تصدق على اإلمام المهدي .. وفي زمنه وبعده  Xقد ُسمي قبل زمن اإلمام الصادق  Xاإلمام المهدي 
في بداية غيبته وعند بحث وتتبع الظالمين له مع آون ذآر االسم مما يسبب الكشف عنه والوصول إليه، آما نصت 

نطقت روايات آثيرة باسمه أي انه يسمى ويكنى وغير منهي عن تسميته  Xروايات على ذلك، ولكن اإلمام المهدي 
جوه بل على سبعين وجهًا، فقد تكون هذه الرواية أنهم يتكلمون على عّدة و وقد روي عن أهل البيت .. مطلقًا 

يكون جزئيًا أو قل في  Xووصيه المهدي األول، ولكن انطباقها على اإلمام المهدي  Xوأمثالها تشمل اإلمام المهدي 
دد ؛ ألّن النهي فيها مطلق وغير مح)أحمد(أي إنها في الحقيقة يكون القصد منها هو المهدي األول .. فترة زمنية معينة

بزمن معين، ولعدم وضوح هذا األمر عند العلماء توهموا بأن جميع الروايات هذه ال يوجد لها إّال مصداق واحد وهو 
، والبعض عندما X؛ ولذلك أفتى بعض المتقدمين بحرمة تسمية اإلمام المهدي Xاإلمام محمد بن الحسن العسكري 

  ). م ح م د: (تاط فيذآر االسم بحروف مفرقة هكذايح Xيكتب الروايات التي تنص على اسم اإلمام المهدي 
 .٦٤٨ص: ، آمال الدين١١٧ص: ، اإلمامة والتبصرة٣٣٣ص ١ج:الكافي -٣
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املهدي٬، هو أول  :عبد اهللا وأمحد٬، واالسم الثالثاسم كامسي واسم أيب وهو : أسامي
  .)١( )املؤمنني

أم¥ا امسه فإنّ حبييب عهد إيل أن ال أحدث بامسه  : (..يقول Xوهلذا حىت أمري املؤمنني 
  ).حىت يبعثه اهللا

سائر عمر بن اخلطاب أمري (: يقول Xمسعت أبا جعفر : عن جابر اجلعفي٬، قال
أم¥ا امسه فإن حبييب عهد إيل أن ال : ؟ فقال أخربين عن املهدي ما امسه: فقال Xاملؤمنني

هو شاب مربوع حسن الوجه٬، : قال ٬،فأخربين عن صفته: ٬، قالأحدث بامسه حىت يبعثه اهللا
حسن الشعر٬، يسيل شعره على منكبيه٬، ونور وجهه يعلو سواد حليته ورأسه٬، بأيب ابن خرية 

  .)٢() اإلماء
منهم  Xنعم جاء ذكر أمحد . يقول عدم تسميته عهد من رسول اهللا  Xفعلي 

ال بعنوان أنuه املهدي األول٬، أو القائم٬، أو اليماين٬، أو صاحب األمر٬، بل جاء بعنوان أنuه  
أو بعنوان ). .. أمحد ... ومن البصرة(: ٬، كما يف قوهلم Xمن أنصار اإلمام املهدي 

٬، كل ذلك للحفاظ على Xآخر يتوهuمه القارئ له أو السامع أنّ املقصود به اإلمام املهدي 
  .)٣(هذا السر العظيم 

٬، Xلكن يا أيب توجد روايات تشري إىل حرمة تسمية اإلمام حممد بن احلسن  :أمحد
من مساين يف جممع : (خرج توقيع خبط اعرفه :قال ٬،عن حممد بن عثمان العمري: كهذه الرواية

  .)٤() من الناس فعليه لعنة اهللا
 نعم يا ولدي لقد جاءت روايات تنهى عن تسمية اإلمام حممد بن احلسن العسكري :األب
X د٬، وهو من حني والدته حىت بداية الغيبة الكربى٬، خبالف تلكuها خمتصة يف وقت حمدu٬، لكن

  .)٥(الروايات الناظرة للقائم واملهدي األول واليت تنص على حرمة التسمية إىل أن يبعثه اهللا 
وإىل هنا يا أبنائي٬، عرفنا أنّ لفظ املهدي يطلق على غري اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

X الروايات٬، كما وعرفنا أنّ لفظ القائم كذلك يف.  
                                                            

 . ١٥٠ص: غيبة الطوسي -١
، ٢٦٣ص ٣ج: ، آشف الغمة٣٦ص ٥١ج: ، بحار األنوار٤٧٠ص: ، غيبة الشيخ الطوسي٣٨٢ص ٢ج: اإلرشاد -٢

 .باختالف يسير ١١٧ص: اإلمامة والتبصرة
  .وهذا المعنى أشار إليه الشيخ ناظم العقيلي حفظه اهللا تعالى -٣
 .٢٤٢ص ١٦ج: ، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٤٣٨ص: آمال الدين -٤
  .جاء هذا المعنى في آتاب موجز أدلة دعوة السيد أحمد الحسن للدآتور أبي محمد األنصاري حفظه اهللا تعالى -٥



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ٥٤ 

وننهي كالمنا يف هذه الليلة على أمل أن نلتقي غداً بتوفيق اهللا ومشيئته سبحانه٬، واحلمد هللا 
  .رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  
* * *  

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :احللقة الرابعة
א א א א א

حىت اجتمع األوالد يف مكتب أبيهم وهم  ما أن جاء وقت احلوار بني األب وأوالده
ينتظرون قدومه إليهم٬، فجاء األب وتعلوه االبتسامة٬، ملا يرى من اهتمام أوالده باحلوار حول 

  .أحقيتها بالدليل والربهاندعوة احلق وإثبات 
  .وبدأ احلوار بعد تبادل التحية والسالم بني األب وأوالده

  ؟ هل يوجد عندكم سؤال فيما ذكرناه يف ليلتنا السابقة: قائالً األب فبادر
  .كال يا أيب :واثق٬،حممود٬، أمحد

ت موضوع حلقتنا هلذه الليلة هو الكشف عن وجود عالقة بني ألفاظ ثالثة تقدuم :األب
٬، فهل يوجد بينهما عالقة )املهدي٬، اليماين٬، القائم(علينا يف الليايل السابقة٬، وهذه األلفاظ هي 

  ؟ ؟ وما الدليل عليها ؟ وإذا كانت عالقة موجودة فما هي أم ال
  .هذا ما نريد التحدث به يف هذه الليلة يا أوالدي الكرام

  .تفضل يا أيب كلنا أذن صاغية :واثق٬،حممود٬، أمحد
تقدuم فيما سبق أنّ لفظ املهدي قد يطلق ويراد منه غري اإلمام حممد بن احلسن  :األب

٬، كما وتقدuم من املهديني االثين عشر  ٬X، بل يراد منه املهدي األول Xالعسكري 
  .أنّ لفظ القائم كذلك

اآلن أُريد عرض الروايات وكشف داللتها٬، لكي نرى هل هناك عالقة بني املهدي األول 
القائم وبني اليماين أم ال٬، وأطلب منكم أن تشاركوين يف بيان املستفاد من الروايات لكي وبني 

  ؟ أرى مدى ما فهمتموه من الليايل السابقة

  :X  الروايات اليت جاء فيها ذكر املهدي :أوالً
خيرج السفياين واملهدي كفرسي رهان فيغلب : (قال ٬،عن أيب هريرة :الرواية األوىل

  .)١() السفياين على ما يليه واملهدي على ما يليه

                                                            
 .٤٢٤ص ١ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٢٠٥ص: آتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ٥٦ 

إذا التقى السفياين (: بسنده عن الزهري٬، قال ٬،عن نعيم بن محاد املروزي :الرواية الثا�ية

أال إنّ أولياء اهللا أصحاب فالن٬، يعين : واملهدي للقتال يومئذî يسمع صوت من السماء
  .)١()املهدي

صف يل خروج (: Xقلت لعلي بن احلسني : قال ٬،عن حذمل بن بشري: الرواية الثالثة
عوف : يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له: ؟ فقال املهدي وعرفين دالئله وعالماته

السلمي بأرض اجلزيرة٬، ويكون مأواه تكريت٬، وقتله مبسجد دمشق مث يكون خروج 
خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة  مث. شعيب بن صاحل من مسرقند

  .)٢( )بن أيب سفيان٬، فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج بعد ذلك
لقد عرفنا يف احللقات السابقة أنّ لفظ املهدي يف هذه الروايات ال ميكن املقصود منه اإلمام 

داعي لإلعادة٬، فمن هنا يأيت  ٬، وقد برهنا على ذلك فالXحممد بن احلسن العسكري 
  ؟ إذن من املقصود بلفظ املهدي يف هذه الروايات: السؤال

واجلواب عن هذا السؤال يتوقف على املقارنة بني الروايات٬، فالروايات يفسر بعضها 
  .بعضا٬ً، ومن هنا سأنقل لكم عدد من الروايات يف النقطة الثانية

  

  :اليما�يالروايات اليت جاء فيها لفظ  :ثا�ياً
إىل  Xروى الشيخ النعماين يف كتابه الغيبة رواية طويلة عن اإلمام الباقر  :الرواية األوىل

خروج السفياين واليماين واخلراساين يف سنة واحدة٬، يف شهر واحد٬، يف يوم  (... :أن قال
واحد٬، نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه٬، ويل ملن ناواهم٬، 

ألنه يدعو إىل صاحبكم٬، فإذا  ؛وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي راية هدى
خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم٬، وإذا خرج اليماين فا¼ض إليه فإنّ 
رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار٬، ألنه 

  .)٣( )وإىل طريق مستقيم يدعو إىل احلق
                                                            

، معجم أحاديث اإلمام ١٣٣ص: ، المالحم والفتن البن طاووس٢٠٩ص: آتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي -١
  .٣٦ص ٣ج: Xالمهدي

 .٢١٣ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٤٤٣ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
  .٢٥٥ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٢٣٢ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٢٦٢ص: انيغيبة النعم -٣



 ٥٧ .....................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

: خروج الثالثة: (قال ٬،Xالشيخ الطوسي٬، بسنده عن أيب عبد اهللا روى  :الرواية الثا�ية

اخلراساين والسفياين واليماين يف سنة واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد٬، وليس فيها راية 
  .)١() بأهدى من راية اليماين يهدي إىل احلق

خيرج قبل السفياين : (قال ٬،بسنده عن حممد بن مسلم: روى الشيخ الطوسي :الرواية الثالثة

 .)٢() مصري ومياين

اليماين : Xمخس قبل قيام القائم : (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا الصادق  :الرواية الرابعة

 .)٣() والسفياين واملنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية

قبل قيام القائم : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : عمر بن حنظلة قال :الرواية اخلامسة

اليماين٬، والسفياين٬، والصيحة٬، وقتل النفس الزكية٬، واخلسف : مخس عالمات حمتومات
  .)٤()بالبيداء
  

א א א Wא
إذا ( ٬،)واملهدي كفرسي رهانخيرج السفياين : (جاء يف روايات النقطة األوىل هذه التعابري

: ؟ فقال صف يل خروج املهدي وعرفين دالئله وعالماته(٬، )التقى السفياين واملهدي للقتال
مث خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس وهو  .......يكون قبل خروجه خروج رجل 

  ).لكمن ولد عتبة بن أيب سفيان٬، فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج بعد ذ
  .أسألكم سؤاالً :األب

  .تفضل يا أيب :واثق٬، حممود٬، أمحد
  ؟ ما املراد من لفظ املهدي يف هذه العبارات :األب

                                                            
 .٤٤٧ – ٤٤٥ص: غيبة  الشيخ الطوسي -١
ذآرت هذه الرواية هنا علمًا أنه تقدم أن حملنا فيها لفظ اليماني على غير اليماني . ٤٤٧ص: الغيبة للطوسي -٢

فياني ال قبله آما تقدم، واستفدنا منها تعدد اليماني، لكن ذآرتها هنا الموعود؛ وذلك ألّن اليماني الموعود يخرج مع الس
على نحو آخر من الفهم وهو آون اليماني يخرج، ومن ثم يظهر السفياني، فيختفي اليماني ثم يظهر مّرة ثانية، وبعد 

 . وأنه نظام آنظام الخرز Xذلك يكون الخروج الوارد في رواية اإلمام الباقر 
  .٦٤٩ص: نآمال الدي -٣
 .٦٥٠ص: آمال الدين -٤



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ٥٨ 

ألنuه ال يظهر  ؛Xمن املعلوم يا أيب ليس املراد به اإلمام حممد بن احلسن العسكري  :واثق
من عالمات ظهور املهدي   أي السفياين    ألنّ ظهوره  ؛مع السفياين٬، بل السفياين يظهر قبله

مخس :(وهذا ما نصuت عليه روايات النقطة الثانية؛ حيث جاء يف الرواية الرابعة . Xاملنتظر 
  ....). اليماين ٬، والسفياين: Xقبل قيام القائم 

اليماين٬، : قبل قيام القائم مخس عالمات حمتومات: (وجاء يف الرواية اخلامسة
  ....).٬،والسفياين

تبينان أنّ السفياين من عالمات ظهور اإلمام املهدي حممد بن احلسن فالروايتان 
يف نفس السنة اليت خيرج فيها اليماين٬،    ال يف ظهوره    ٬، ويكون يف خروجه Xالعسكري

خروج : (... بل يف نفس الشهر ونفس اليوم٬، كما جاء يف الرواية األوىل من النقطة الثانية
سنة واحدة٬، يف شهر واحد٬، يف يوم واحد٬، نظام كنظام السفياين واليماين واخلراساين يف 

  ....). اخلرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه
٬، بل البد Xفال ميكن أن نقول أن املراد باملهدي هو اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

هدي ألننا عرفنا يف احللقات السابقة أنّ امل ؛أن نقول هو شخص آخر يطلق عليه لفظ املهدي
  .يطلق على أكثر من شخص٬، فقد يطلق ويراد منه املهدي األول من املهديني اإلثين عشر 

صف يل : (خصوصاً يا أيب أنّ الرواية الثانية من النقطة األوىل قد جاءت فيها هذه العبارة
مث .......  يكون قبل خروجه خروج رجل: ؟ فقال خروج املهدي وعرفين دالئله وعالماته

السفياين امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أيب سفيان٬، فإذا ظهر خيرج 
  ).السفياين اختفى املهدي مث خيرج بعد ذلك

بأنّ قبل خروجه  Xفالرواية يف بدايتها تصف خروج املهدي٬، وأجاب اإلمام السجاد 
قبل اإلمام مث خيرج السفياين٬، وهذا معناه أنّ السفياين  :إىل أن يقول ....خروج رجل 

عبارة ذكر فيها املهدي٬، لكن ليس نفس  ٬X، لكن يف آخر الرواية قال اإلمام Xاملهدي
فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج بعد : (املهدي املقصود يف أول الرواية٬، والعبارة هي

  .٬، فلو فُسر لفظ املهدي هنا بنفس ما فُسر به يف أول الرواية تكون الرواية متناقضة)ذلك
  ؟ كيف تكون متناقضة :األب
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خروج السفياين٬، وآخر الرواية يقول  Xحيث إنّ أول الرواية يقول قبل املهدي  :واثق
٬، فصدر الرواية يقول Xظاهر قبل السفياين٬، وإذا ظهر السفياين اختفى املهدي  X املهدي

قبل السفياين ٬، فحصل التناقض  ٬X، وآخر الرواية يقول املهدي Xالسفياين قبل املهدي 
  .يف منت الرواية

  ؟ وما هو األمر الذي يرفع التناقض يا واثق :األب
الذي يرفع التناقض هو أن نفسuر لفظ املهدي الذي جاء يف آخر الرواية بغري اإلمام  :واثق

بعد أن عرفنا بأنّ لفظ املهدي يطلق ويراد منه غري اإلمام  Xاملهدي حممد بن احلسن 
  .Xهديامل

ملاذا يا واثق فسuرت لفظ املهدي الوارد يف آخر الرواية بغري اإلمام حممد بن احلسن  :األب
  ؟ ٬، فلماذا مل تفسر لفظ املهدي الوارد يف أول الرواية بغري اإلمام املهديXالعسكري 
ألنه من األمور الثابتة يف الروايات تقدuم خروج السفياين واليماين وغريمها من  :واثق

٬، وهذا ما جاءت به روايات النقطة Xمات على ظهور اإلمام املهدي حممد بن احلسن العال
موافقاً لتلك  Xالثانية٬، فيكون تفسري لفظ املهدي باإلمام حممد بن احلسن العسكري 

 Xالروايات٬، بينما تفسري لفظ املهدي الوارد يف آخر الرواية باإلمام املهدي حممد بن احلسن 
  :يلزم منه حمذورين

يلزم أن يكون لإلمام املهدي ثالث غيبات ال اثنتني٬، حيث تكون له غيبة ثالثة بعد : األول
إذا ظهر السفياين اختفى : (ألنّ الرواية تقول ؛ظهوره من الغيبة الكربى وبعد ظهور السفياين

٬، ومعىن هذا أن اإلمام ظاهراً قبل خروج السفياين٬، مث خيتفي فتكون غيباته ثالثة ال )املهدي
  .اثنني٬، وهذا خمالف للروايات اليت تقول أن لإلمام املهدي غيبتني

يلزم منه أن  Xتفسري لفظ املهدي الوارد يف آخر الرواية باإلمام حممد بن احلسن : الثاين
ظاهراً قبل السفياين٬، و³ذا يتعارض مع الروايات  Xيكون اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

لثانية٬، واليت تثبت تقدuم السفياين وكونه من عالمات اإلمام حممد اليت ذكر�ا يا أيب يف النقطة ا
  .Xبن احلسن 
  ؟ وهل لديك بعد شيء تضيفه. أحسنت يا واثق على هذا البيان اجلميل :األب
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نعم يا أيب٬، يف احلقيقة يا أيب إين أجد روايات النقطة األوىل تنسجم متاماً مع روايات  :واثق
  .النقطة الثانية

  ؟ كيف يا واثق٬، هل ميكنك أن تبني لنا ذلك االنسجام :األب
نعم يا أيب٬، لكن هذا االنسجام متوقف على إثبات كون املراد باملهدي يف هذه  :واثق

  .الروايات هو اليماين
  ؟ بني لنا كيف يكون االنسجام :األب
يف بعض  روايات النقطة األوىل جاء فيها لفظ املهدي٬، وقد تقدuم بأنّ املقصود منه :واثق

٬، وروايات النقطة الثانية لو قارنuا متنها بروايات Xالروايات غري اإلمام حممد بن احلسن 
النقطة األوىل٬، لفهمنا أنّ املراد باملهدي هو اليماين٬، ألنّ مجيع ما أثبتته روايات النقطة األوىل 

  ؟ للمهدي أثبتته روايات النقطة الثانية لليماين
  ؟ كيف ميكنك إثبات ذلك :األب
خيرج السفياين واملهدي كفرسي : (جاء يف روايات النقطة األوىل هذه التعابري :واثق

٬، ويقابلهما يف روايات النقطة الثانية الرواية )إذا التقى السفياين واملهدي للقتال( ٬،)رهان
  :األوىل٬، والرواية الثانية

اخلراساين يف سنة واحدة٬، يف شهر واحد٬، خروج السفياين واليماين و.... : (أمuا األوىل
يف يوم واحد٬، نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه٬، ويل ملن 

واحد٬، سوى أنّ العبارتني  ٬، فمجريات األحداث اليت تبينها هذه العبارات الثالثة.....)٬،ناواهم
  .اليماين ٬، والعبارة الثالثة ذكرت لفظXاألولتني ذكرتا لفظ املهدي 

فيكون املقصود  Xومع علمنا بأنّ لفظ املهدي قد يطلق على غري اإلمام حممد بن احلسن 
بلفظ املهدي يف هاتني العبارتني هو اليماين٬، بقرينة وحدة جمريات األحداث٬، إذ املتفق عليه أنّ 

بارة الذي يتسابق مع السفياين كفرسي رهان ويقاتل السفياين هو اليماين٬، لذا جاء يف الع
يف سنة : (٬، وجاء يف العبارة الثالثة التأكيد على تقارب خروجهما)كفرسي رهان: (األوىل

٬، فالتعبري وإن )واحدة٬، يف شهر واحد٬، يف يوم واحد٬، نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضاً
اختلف لكنه يشري إىل شيء واحد٬، وهو قرب املسايرة بني راية السفياين وراية اليماين٬، وكل 

  .قصدمها املتسابقان للوصول إليهتقصد مقصدها كفرسي الرهان القاصدان مل واحدة
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اخلراساين والسفياين واليماين يف سنة واحدة يف شهر واحد : خروج الثالثة: (وأمuا الثانية
٬، وأيضاً هي نفس )يف يوم واحد٬، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماين يهدي إىل احلق

  .ما تقدم مضمون األوىل٬، فيأيت فيها
صف يل خروج املهدي وعرفين دالئله (: وأمuا هذه الرواية من النقطة األوىل املتقدمة

مث خيرج السفياين امللعون من  .......يكون قبل خروجه خروج رجل : ؟ فقال وعالماته
الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أيب سفيان٬، فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج 

خيرج قبل السفياين مصري : (فتقابلها الرواية الثالثة من النقطة الثانية واليت جاء فيها .)بعد ذلك
٬، وهي صرحية بأنّ اليماين خيرج قبل السفياين٬، فإذا خرج السفياين خيتفي اليماين مث )ومياين

فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج بعد : (خيرج٬، و³ذا تكون منسجمة مع هذه العبارة
 .وعليه فيكون املراد باملهدي يف هذه الروايات هو اليماين). ذلك

  .أحسنت يا واثق٬، وأساله تعاىل لكم مجيعاً التوفيق :األب
٬، ويكون كما يكون املراد باملهدي هو املهدي األول من املهديني اإلثين عشر  :حممود

  .هو نفسه اليماين
وهذه النقطة اليت مل يستطع العلماء فهمها  .أحسنت يا حممود٬، وفقكم اهللا لكل خري :األب

٬، ومن )إذا خرج السفياين اختفى املهدي(فوقعوا يف اشتباه كبري٬، فمن جهة أنّ الروايات تقول 
ويكون خروجه مقارناً خلروج  Xجهة ثانية أنّ السفياين من عالمات ظهور اإلمام املهدي 

  !؟ اليماين٬، فكيف جيمعون بني األمرين
إن ظاهر بعض : (يف موسوعته يقول) رمحه اهللا(سيد حممد صادق الصدر هلذا جتدون ال

قبل ظهوره معروفاً للسفياين٬، ويبدو أن اهلدف  Xاألخبار اليت مسعناها كون اإلمام املهدي 
ويهرب  Xومن هنا خياف اإلمام  Xالرئيسي للجيش الذاهب إىل احلجاز هو قتل املهدي 

uن عمران ة موسى بمن املدينة إىل مكة على سنX  ويفهم السفياين … حني هرب إىل مدين
  .)١() …فريسل خلفه جيشاً فيخسف به  ³Xرب املهدي 

                                                            
 .١٦٧ص: تاريخ ما بعد الظهور -١
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يف هذه  Xبأن املراد من املهدي ) رمحه اهللا(فلو علم السيد حممد صادق الصدر 
٬، بل املراد به اليماين الحنل األمر وباتت الصورة Xالروايات ليس اإلمام حممد بن احلسن 

  .عندهواضحة 
بقي شيء يا أبنائي الكرام٬، وهو أن نعرض الروايات اليت جاء فيها لفظ القائم٬، لنرى إىل 

  :أين نصل يف دراستنا هلذه الروايات

  :الروايات اليت تذكر القائم وأ�ّه من احملتوم :ثالثاً
اختالف بين : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : حممد بن علي احلليب قال :الرواية األوىل

: ؟ قال وكيف النداء: ٬، قلتباس من احملتوم والنداء من احملتوم وخروج القائم من احملتومالع
وينادي مناد : أال إنّ علياً وشيعته هم الفائزون٬، قال: ينادي مناد من السماء أول النهار

  .)١() أال إن عثمان وشيعته هم الفائزون: آخر النهار] يف[

وكيف يكون : قلت .خروج القائم من احملتوم: (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  :الرواية الثا�ية

مث ينادي . أال إنّ احلق يف علي وشيعته: ينادي مناد من السماء أول النهار :؟ قال النداء
أال إنّ احلق يف عثمان وشيعته٬، فعند ذلك يرتاب : إبليس لعنه اهللا يف آخر النهار

  .)٢()املبطلون

كان Xإنّ أبا جعفر : Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،عن أيب محزة الثمايل :الرواية الثالثة

 خروج السفياين من احملتوم٬، والنداء من احملتوم٬، وطلوع الشمس من املغرب من احملتوم٬،: (يقول
واختالف بين فالن من احملتوم٬، وقتل : Xفقال أبو عبد اهللا . وأشياء كان يقوهلا من احملتوم

: ؟ قال وكيف يكون النداء: قلت. وخروج القائم من احملتوم ٬،تومالنفس الزكية من احمل
. أال إن احلق يف علي وشيعته: ينادي مناد من السماء أول النهار يسمعه كل قوم بألسنتهم

أال إنّ احلق يف عثمان٬، وشيعته فعند ذلك يرتاب : مث ينادي إبليس يف آخر النهار من األرض
  .)٣( )املبطلون

  
                                                            

 .٤٥٨ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٣٠٥ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٣١٠ص ٨ج: الكافي -١
  .٢٩٠ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٤٥٤ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
 .٢٨٩ – ٢٨٨ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٤٣٥ص: غيبة الشيخ الطوسي -٣
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א א Wא
وقبل املقارنة . لنقارن بني هذه الروايات٬، وبني ما تقدم يف النقطة األوىل والثانية :األب

أوضح شيئا٬ً، وهو أنّ لفظ القائم قد جاء يف هذه الروايات من عالمات الظهور ٬،حيث إنّ 
٬، فجاء من Xالروايات يف مقام بيان العالمات احلتمية لظهور اإلمام املنتظر حممد بن احلسن 

المات خروج القائم معطوفاً على قتل النفس الزكية واختالف بين فالن٬، ومن بني تلك الع
املعلوم أنّ اختالف بين فالن وقتل النفس الزكية من عالمات ظهور اإلمام حممد بن احلسن 

كيف يكون من : ٬، فكذلك يكون خروج القائم أيضا٬ً، فمن هنا يأيت هذا السؤالXاملهدي 
  ؟ ؟ هل اتضح لديكم السؤال قائم نفسهظهور ال Xعالمات ظهور القائم 

؟ هذا ال  كيف ̄يعد القائم من عالمات ظهور القائم: نعم يا أيب٬، حقاً ما تقول :أمحد
ميكن؛ إذ الروايات يف صدد بيان العالمات اليت تسبق ظهور القائم املنتظر حممد بن 

  ؟ ٬، فكيف تذكر القائم وتعدuه من عالمات الظهورXاحلسن
  ؟ ل يا حممودماذا تقو :األب
اجلواب واضح يا أيب٬، ألننا بعد أن عرفنا أنّ لفظ القائم يطلق على غري اإلمام حممد  :حممود
  .٬، بل هو شخص آخرXفيكون املقصود منه غري اإلمام حممد بن احلسن  Xبن احلسن 
بينها وبني الروايات  نعم صدقت يا حممود٬، اآلن سأعرض لكم روايات لتقارنوا :األب
  :املتقدمة

اليماين والسفياين : Xمخس قبل قيام القائم : (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا الصادق 
  .)١( )واملنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية

قبل قيام القائم مخس عالمات : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : قال ٬،عن عمر بن حنظلة
  .)٢() النفس الزكية٬، واخلسف بالبيداءاليماين٬، والسفياين٬، والصيحة٬، وقتل : حمتومات
تالحظون يا أبنائي الكرام يف هاتني الروايتني جاء لفظ القائم٬، فمن املقصود بلفظ  :األب

  ؟ القائم
٬، وذكرت Xمن الواضح يا أيب أنّ املراد به اإلمام حممد بن احلسن العسكري  :أمحد

  .Xالروايتان عالمات ظهوره املبارك 
                                                            

  .٦٤٩ص : آمال الدين -١
 .٦٥٠ص: آمال الدين -٢
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  .من الروايات وبني الرواية اآلتيةبعد ذلك لنقارن بني ما تقدم : األب
النداء من احملتوم٬، : (أنه قال Xروى الشيخ النعماين يف كتابه الغيبة٬، عن أيب عبد اهللا 

والسفياين من احملتوم٬، واليماين من احملتوم٬، وقتل النفس الزكية من احملتوم٬، وكف يطلع من 
ة يف شهر رمضان توقظ النائم٬، وتفزع اليقظان٬، وخترج الفتاة وفزع :قالالسماء من احملتوم٬، 

  .)١( )من خدرها
  ؟ فما هو الفارق بني هذه الرواية وبني الروايات املتقدمة

٬، وتعد منها خروج Xأنّ هذه الرواية تذكر عالمات ظهور اإلمام املهدي  :حممود
والفارق الوحيد بينها وبني روايات النقطة الثالثة أنّ روايات النقطة الثالثة جتعل القائم . اليماين

من احملتوم٬، هذه الرواية جتعل اليماين من احملتوم وتستبدل لفظ القائم باليماين٬، وقد ثبت فيما 
يف بعض الروايات٬، فيكون  X تقدم أنّ لفظ القائم ليس املراد به اإلمام حممد بن احلسن

املقصود بالقائم املذكور يف سياق عالمات الظهور هو اليماين٬، والذي يفسuر ويؤكد ذلك 
الرواية املتقدمة اليت جعلت اليماين من احملتوم٬، فاستبدلت لفظ القائم بلفظ اليماين٬، وهذا يعين 

  .أنّ لفظ القائم يطلق ويراد به اليماين
  .ا سأبينه لكم أوالدي األعزاء٬، فسأنقل لكم رواية تدبروا فيهاومما يؤكد ذلك م :األب

: )٢(فقد روى الكليين يف الكايف٬، والنعماين يف الغيبة٬، وهذا نص ما جاء يف غيبة النعماين 
: أو قال   كل راية ترفع : (يقول Xمسعت أبا جعفر الباقر : عن مالك بن أعني اجلهين٬، قال

  .)٣( )صاحبها طاغوت Xقبل قيام القائم   خترج 
فصاحبها  Xكل راية ترفع أو خترج قبل القائم : الحظوا يا أبنائي هذه الرواية اليت تقول

  .طاغوت

                                                            
  .٢٣٣ص ٢ج: ، بحار األنوار٢٦٢ص: غيبة النعماني -١
عنه ـ أي محمد بن يحيى ـ  عن أحمد بن محمد، عن الحسين : ، قالXرواه الكليني بهذا السند عن اإلمام الصادق  -٢

 .Xأبي عبد اهللا بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن 
حدثنا أحمد بن محمد : وأخبرنا عبد الواحد بن عبد اهللا، قال: ، فقالXورواه الشيخ النعماني بهذا السند عن أبي جعفر 

حدثنا محمد بن العباس بن عيسى الحسيني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن : بن رباح الزهري، قال
  .Xر الباقرمالك بن أعين الجهني، عن أبي جعف

، الفصول المهمة في ٥٢ص ١٥ج: ، وسائل الشيعة طبعة آل البيت١١٥ص: ، غيبة النعماني٢٩٥ص ٨ج: الكافي -٣
، معجم أحاديث اإلمام ٦٦ص ١٣ج: ، جامع أحاديث الشيعة١٤٣ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٤٥١ص ١ج: أصول األئمة

 .٤٣١ص ٣ج: Xالمهدي
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وإن  )Xكل راية ترفع قبل قيام القائم: (الشرح: (قال املازندراين يف شرحه هلذه الرواية
الشيطان : الطاغوت) فصاحبها طاغوت يعبدون من دون اهللا(كان رافعها يدعو إىل احلق 

  .)١()واألصنام وكل ما يعبد من دون اهللا ويطلق على الواحد واجلمع ويعبدون بالضم وصف له
كل  ٬،يا مفضل: (قال املفضل: أنuه قال للمفضل Xعن اإلمام الصادق  ٬،وروى الصفار

لعن اهللا املبايع هلا واملبايع  ٬،فبيعة كفر ونفاق وخديعة Xبيعة قبل ظهور القائم 
  .)٢(.....)له٬،

فلنقف عند لفظ القائم يف الروايتني وحندuد املراد منه٬، فهل املراد منه اإلمام القائم حممد بن 
  ؟ ٬، أم املراد به شخص آخرXاحلسن العسكري 

  .Xاملراد بلفظ القائم هنا ليس اإلمام املهدي  :واثق
  ؟ كيف علمت بذلك :األب
يلزم كل راية قبل رايته يكون  Xأيب لو فسرنا لفظ القائم باإلمام املهدي املنتظر  :واثق

وعليه فتكون راية اليماين من تلك الرايات اليت . صاحبها طاغوت يعبد من دون اهللا تعاىل
بأ�ا أهدى الرايات٬،  Xيكون صاحبها طاغوت٬، واحلال أن راية اليماين وصفها اإلمام الباقر 

  .ه من أهل الناروامللتوي علي
  .وعليه فيتعني أن يكون املراد بلفظ القائم هو اليماين

  .نعم أحسنت يا واثق :األب
وكذلك األمر يف الرواية الثانية٬، فالذي يبايع اليماين ال تكون بيعته كفر ونفاق وصاحبها 

من ملعون٬، إذ يكيف يكون ذلك والرواية جتعل امللتوي عليه والذي خيذله وال يبايعه يكون 
  !؟ أهل النار

مث أنّ الرواية تلعن املبايع واملبايع له٬، فمن املستحيل أن تكون ناظرة هذه الرواية للقائم 
  :؛ إذ يلزم منها أحد حمذورين٬X، بل ناظرة لليماين القائم أمحد Xحممد بن احلسن 

  .إمuا أن يكون اليماين ورايته معلونني٬، وهذا ال ميكن ألحد أن يقول به
وإمuا أن ترد الروايتان املتقدمتان٬، أو رواية اليماين٬، وهذا أيضاً ال ميكن االلتزام به أبداً ؛ 

  .٬، وإلمكان اجلمع بني الرواياتللنهي عن تكذيب الروايات عنهم 

                                                            
 .٤١١ص ١٢ج: شرح أصول الكافي -١
  .١٨٣ص: مختصر بصائر الدرجات -٢
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  .القائم يطلق ويراد به اليماين وإىل هنا تنجلي لكم احلقيقة بكل وضوح٬، بأنّ لفظ
  .املهدي والقائم يف بعض الروايات يطلقان على اليماينو³ذا انتهينا إىل أنّ لفظي 

وإىل هنا ننهي كالمنا يف هذه الليلة على أمل أن التقي بكم يف الليلة القادمة مبشيئة اهللا 
تعاىل٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد الطيبني الطاهرين٬، األئمة 

  .  واملهديني وسلم تسليماً
  

* * *  
  
  

                                 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :احللقة اخلامسة
א א Xא

وكما يف كل ليلة يستمع األوالد إىل أبيهم وهو يبني هلم الدعوة اليمانية املباركة٬، وهم 
يف هذه الليلة أعرض لكم  :يستمعون إليه ويصغون ملا يقول٬، بتوجهî تام٬، جلس األب وقال هلم

  .رواية اليماين٬، لكي نقف على مداليلها
  .كما تشاء يا أيب٬، وحنن منصتون إليك :األوالد

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، والصالة والسالم على أفضل اخللق حممد وآله الطاهرين  :األب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

٬، وذكروا هلذا املمهد Xمام املهدي بظهور شخص ميهuد لإل لقد أخرب أهل البيت 
  ).اليماين(أمساًء كثرية٬، سيأيت التعرuف عليها بالتفصيل٬، ومن مجلة  أمسائه 

٬، فقد روى الشيخ اجلليل حممد بن إبراهيم Xوقد جاء هذا االسم عن اإلمام الباقر
ـ ٣٨٠(النعماين املتويف سنة  يف كتابه املعروف ) رمحهما اهللا(٬، وهو تلميذ الشيخ الكليين )١()ه

ـ    .)٢(الذي هو من اآلثار الثمينة ) غيبة النعماين(ب
خروج السفياين : (.... Xرواية طويلة إىل أن قال  Xحيث روى عن اإلمام الباقر 

يتبع  واليماين واخلراساين يف سنة واحدة٬، يف شهر واحد٬، يف يوم واحد٬، نظام كنظام اخلرز
بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه٬، ويل ملن ناواهم٬، وليس يف الرايات راية أهدى من 

ألنه يدعو إىل صاحبكم٬، فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح  ؛راية اليماين٬، هي راية هدى
على الناس وكل مسلم٬، وإذا خرج اليماين فا¼ض إليه فإن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم 

ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق ؛ عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار أن يلتوي
  .)٣()مستقيم

                                                            
: رجال النجاشي) شيخ من أصحابنا، عظيم القدر، شريف المنزلة، صحيح العقيدة، آثير الحديث: (قال فيه النجاشي -١

٣٨٣. 
والروايات : (، قالXفي آتابه اإلرشاد بعد أن ذآر النصوص على إمامة الحجة ) رحمه اهللا(قال فيه الشيخ المفيد  -٢

قد دونها أصحاب الحديث من هذه العصابة وأثبتوها في آتبهم المصنفة، فممن أثبتها على الشرح في ذلك آثيرة 
 ٢ج: الشيخ المفيد -اإلرشاد ...) والتفصيل محمد بن إبراهيم المكنى أبا عبد اهللا النعماني في آتابه الذي صنفه في الغيبة 

  .٣٥٠ص
، معجم أحاديث ٦٠٣ص ١٠ج: ستدرك سفينة البحار، م٢٣٢ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٢٦٤ص: غيبة النعماني -٣

 .٢٥٥ص ٣ج: Xاإلمام المهدي 
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  :ولنقف عند هذه الرواية ونشرح بعض مداليلها
  :يوجد فرق بني مفهومني البد من معرفتهما ومعرفة الفرق بينهما: أوالً

  .الظهور: املفهوم األول
  .اخلروج: املفهوم الثاين

باخلروج ومل تعبuر بالظهور٬، والظهور هو مرحلة تكون قبل اخلروج٬، إنّ الرواية عبuرت 
فهو البداية وتكون ذات طابع إعالمي سلمي (فاخلروج يسبقه ظهور؛ لتهيئة مقدمات اخلروج 

الغرض منه االحتجاج وإلقاء احلجة باألدلة والرباهني والتحدuي باملناظرة كما جرت سنة اهللا يف 
  .)١() ياء واملرسلني واألئمة والصاحلنياألولني واآلخرين من األنب

خصوصاً والرواية يف مقام بيان القتال الذي سيحصل بني راية السفياين واليماين٬، فالبد من 
وجود مرحلة إعدادية جليش اليماين٬، وكذلك جليش السفياين٬، ويف هذه املرحلة كل واحد 

علم أنّ اخلروج هو الذي قالت ؟ ومن هنا ن منهما يقوم جبمع أنصاره٬، و�يئة مقدمات اخلروج
  .٬، مبعىن أنّ التزامن يف اخلروج ال يف الظهور)نظام كنظام اخلرز(عنه الرواية بأنuه 

بل ميكن القول بأنّ املراد بالتزامن يف اخلروج وكونه كنظام اخلرز٬، املقصود منه اخلروج 
  .دة للكوفةللقتال باجتاه الكوفة ال مطلق اخلروج للقتال٬، فتتسابق الرايات القاص

وال ينايف ذلك أن يكون أحدمها ظاهراً قبل اآلخر٬، بل جاء يف الروايات أنّ اليماين يظهر 
  .قبل السفياين٬، كما تشري إليه هذه الرواية

٬، Xصف يل خروج املهدي : Xقلت لعلي بن احلسني : قال ٬،فعن حذمل بن بشري
يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي : (فقال ٬،وعرفين دالئله وعالماته

بأرض اجلزيرة٬، ويكون مأواه تكريت٬، وقتله مبسجد دمشق٬، مث يكون خروج شعيب بن 
صاحل من مسرقند٬، مث خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس٬، وهو من ولد عتبة بن أيب 

  .)٢() ٬، مث خيرج بعد ذلكXسفيان٬، فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي 
فالرواية األوىل تصرuح بأسبقية اليماين يف الظهور٬، مث خيتفي عند ظهور السفياين وخيرج بعد 

  .ذلك

                                                            
  .٥٥ص: آتاب طالع المشرق لالستاذ أحمد حطاب -١
 . ٢٩٤ص: غيبة الطوسي -٢
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وال تنسوا يا أبنائي أنuه ثبت لنا يف الليايل السابقة أنّ املراد من املهدي يف هذه الرواية هو 
  .اليماين ٬، فال داعي لإلعادة

يف هذه الفقرات املتقدuمة من الرواية يف مقام بيان القتال الذي  X إنّ اإلمام الباقر: ثانياً
٬، فهذا اخلروج هو خروج للقتال٬، ويف هذا الزمان Xحيصل يف زمن ظهور اإلمام املهدي 

كل احلرص على هداية  احريصو تكون هناك ثالث رايات٬، وبطبيعة احلال أنّ أهل البيت 
الصفات اليت تتصف ³ا راية احلق؛ لكي يبعدوا الناس  Xالناس٬، فمن هنا بيuن اإلمام الباقر 

عن الضالل والتيه٬، وليدفعوا عنهم احلرية٬، فوصف اإلمام صاحب راية اهلدى وصفاً يفرده عن 
وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين ٬، هي راية (: غريه ويزيل اللبس عنه٬، فقال 

ألنه  ...ألنه يدعو إىل صاحبكم (: قولسبب ذلك٬، في X ٬، مث يعلل اإلمام الباقر)هدى
  ).يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم

وهذه اهلداية من اليماين للحق والصراط املستقيم ليست وقتية٬، بل هو يهدي للحق دائماً 
وإذا كان . وأبدا٬ً، وهلذا جاءت الرواية مطلقة٬، فلم تبني أنه يهدي للحق يف وقت دون آخر

صراط املستقيم فيكون معصوماً ال خيرج الناس من حق وال شخص دائماً يهدي للحق وال
  .Xيدخلهم يف باطل يكون معصوما٬ً، وعليه فتكون هذه الرواية دالة على عصمة اليماين 

إنّ القرآن يعرب عن كثري من األشخاص أ�م يهدون إىل احلق٬، لكنهم ليسوا  :واثق
ال�ذ�ي آم�ن� ي�ا قَو�مِ اتَّبِع�ون� أَه�د�كُم� س�بِيلَ و�قَالَ ﴿ :معصومني٬، فمثالً يقول عن مؤمن آل فرعون 

و�ض�ر�ب� اللّه� م�ثَالً رَّج�لَي�نِ أَح�د�ه�م�ا أَب�كَم� الَ ي�قْد�ر� ع�لَى� ﴿: ٬، وكذلك قوله تعاىل)١(﴾الرَّش�اد�
وِي ه�و� و�م�ن ي�أْم�ر� بِالْع�د�لِ و�ه�و� ش�ي�ٍء و�ه�و� كَلÕ ع�لَى م�و�اله� أَي�ن�م�ا ي�و�جِّههُّ الَ ي�أْت� بِخ�ي�رٍ ه�لْ ي�س�ت�

  .)٢(﴾ع�لَى ص�ر�اطÝ مُّس�ت�ق�يمٍ
فليس كل من يهدي للحق يكون معصوما٬ً، . فكثري ممن يهدون للحق لكنهم غري معصومني

  .دائماً البد أن يهدي للحق Xنعم املعصوم 
أحسنت يا ولدي٬، لكن الحظ يا ̄بين٬، هل كل من يلتوي على مؤمن آل فرعون  :األب

  ؟ يكون من أهل النار
  .ال يا أيب :واثق

                                                            
 .٣٨: غافر -١
 .٧٦: النحل -٢
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٬، فيتعني أن )امللتوي عليه من أهل النار: (يقول يف اليماين Xلكن اإلمام الباقر  :األب
وي عليه٬، فمن وال حيل ملسلم أن يلت: (وهلذا عبuرت الرواية وقالت. يكون اليماين معصوماً

٬، فااللتواء عليه يوجب صريورة الشخص امللتوي من أهل النار٬، )فعل ذلك فهو من أهل النار
وهذا ال يكون إالّ للحجج وأصحاب الوالية اإلهلية٬، فالذي يلتوي عليهم يكون من أهل النار٬، 

  .حىت وإن صلى وصام
وج ومعىن ذلك أنّ قبل خر ٬،)إذا خرج اليماين فا¼ض إليه: (أيب أنّ الرواية تقول :حممود

  .اليماين ال جيب النهوض إليه
اعلم يا ولدي إنّ راية اليماين راية هدى وحق٬، ومن ال يتبعه سيتبع غريه بال شك٬،  :األب

وعليه فيكون متبعاً للباطل سواء خرج اليماين أم ال٬، واألمر بالنهوض إليه كيف يكون بدون 
  ؟ معرفة مسبقة به

  ؟ س تعرفه لكي تنهض إليه عند خروجه٬، وإالّ كيف ستنهض إليهإذن البد أن تكون النا
فاألمر بالنهوض إليه يكون تأكيداً على إتباعه ونصرته والذب دونه٬، وليس معىن العبارة أنّ 

  .النصرة له والذب دونه يف خروجه النصرة تكون بعد خروجه٬، بل لتأكيد
٬، ومن هنا قال الشيخ   املهدي  أي إىل اإلمام   إنّ اليماين يدعو إىل صاحبنا : ثالثاً

ولكن املرجح أن يكون السبب األساسي يف أنّ ثورة اليماين : الكوراين يف كتابه عصر الظهور
٬، وأ�ا جزء مباشر من خطة حركته Xأهدى أ�ا حتضى بشرف التوجيه املباشر من املهدي 

Xث ثورة اليمانيني ويؤيد ذلك أن أحادي. ٬، وأن اليماين يتشرف بلقائه ويأخذ توجيهه منه
) ويدعو إىل صاحبكم(٬، )يهدي إىل احلق(تركز على مدح شخص اليماين قائد الثورة وأنه 

  .)١() ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو إىل النار(وأنuه 
وعلى الرغم من قوله هذا إالّ أنه وقع يف خطأ كبري٬، حيث توهم أنّ اليماين خيرج من 
اليمن٬، واحلال أنّ األمر كما بينت لكم٬، بأنّ له أصل يف اليمن ال أنه خيرج من اليمن٬، بل 

  .يكون من البصرة Xالروايات تصرuح على أنّ أول أنصار اإلمام املهدي 

                                                            
 .١٤٧ص: عصر الظهور -١
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خطبة٬، فذكر املهدي وخروج  Xب أمري املؤمنني علي خط: يقول اإلصبع بن نباتة٬، قال
أوهلم من : ٬، قال   مسعت رسول اهللا( :Xإىل أن يقول  ..من خيرج معه وأمساءهم٬، 

  .)١() البصرة ٬، وآخرهم من اليمامة
أال وإن أوهلم من البصرة وآخرهم من : (Xويف رواية ثانية عن اإلمام الصادق 

  .)٢( )األبدال
كما أنّ الروايات تبني أيضاً أنّ أول املؤمنني هو اليماين كما سنعرف من خالل دراستنا 

  .لوصية رسول اهللا 
 فقال ٬،حرمة بيع السالح على الناس عموما٬ً، وعلى املسلمني على وجه اخلصوص: رابعاً
X) :٬، والسبب يف ذلك يعود )فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم

إىل أنّ اليماين ليس خمتصاً باملسلمني٬، بل يشمل اليهود والنصارى٬، فلذا حرمت بيع السالح 
على الناس مطلقا٬ً، وخصuت املسلمني بالذكر ملزيد من التأكيد٬، أو من باب عطف اخلاص على 

فعملية بيع وشراء السالح حمرuمة٬، لكي ال يقع السالح . العام كما هو وارد يف كثري من التعابري
  . يد أعداءه وحياربونه بهيف

ال كما يقول بعض  واملعين باحلرمة هنا احلرمة التكليفية كحرمة ترك الصالة والصيام٬،
فتصور أنّ احلرمة ! ؟ السفهاء من أنّ أمحد احلسن لو كان اليماين ملا حصل بيع وشراء للسالح

و�ح�رَّم�ن�ا ع�لَي�ه� ﴿ :٬، بقوله تعاىلXهنا حرمة تكوينية كتحرمي املراضع على موسى بن عمران 
  .)٣(﴾الْم�ر�اض�ع�

  .واحلال هذا جهل حمض أعاذنا اهللا منه
وإذا خرج اليماين : (Xأوجبت الرواية النهوض إليه٬، لذا قال اإلمام الباقر: خامساً
  .يل حرمت التخاذل عنه وعدم نصرتهفأوجبت النهوض إليه ونصرته٬، وبالتا). فا¼ض إليه
٬، لقد ذكرت يا أيب يف ليلتنا األوىل حديث الثقلني٬، ومها القرآن وعترة النيب  :حممود

بأنّ العاصم من الضالل هو التمسك ³ما٬، وأ�ما لن يفترقا حىت يردا عليه  حيث أخرب النيب 

                                                            
 .١٠٤ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٢٨٨ص: المالحم والفتن للسيد ابن طاووس -١
 .٣٣١ص: مجمع النورين -٢
 .١٢: القصص -٣
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احلوض٬، وهذا معناه أنّ اهلداية منحصرة يف القرآن والعترة٬، وعليه فكل ما مل يكن من العترة ال 
  .ه وإتباعه ليس عاصماً من الضاللادياً والتمسك بيكون ه

وعليه يفترض أن يكون اليماين من العترة الطاهرة اليت من متسك ³ا وبالقرآن عصم من 
  .الضالل

نعم أحسنت يا ولدي فاليماين من العترة الطاهرة٬، وهو أول املهديني الذين  :األب
٬، واليماين من ذرية اإلمام  Xحيكمون األرض بعد وفاة اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

  .٬، فهو من العترة اهلاديةXاملهدي 
الظهور  له أمهية عظيمة يف زمن Xإنّ اليماين املذكور يف رواية اإلمام الباقر : سادساً

شخصيته  ٬X، فالبد أن يبيuن أهل البيت Xحيث هو املمهد الوحيد لإلمام املهدي 
مل تتضح شخصية اليماين٬،  Xوحيددوا معاملها ويرفعوا عنها اللبس٬، ويف رواية اإلمام الباقر 

نعم اتضح هو حجuة إهلية امللتوي عليها يكون من أهل النار٬، لكن مل تتعرuض الرواية المسه٬، وإمنا 
  .ذكرت لقبه وهو اليماين

٬، حيث أ�م بينوا شخصية اليماين بياناً مل يبينه غريهم  فمن هنا أنّ أهل البيت 
حددوا شخصيته وبينوا معاملها مبا ال شبهة فيه وال لبس معه٬، هذا من جهة ٬، ومن جهة أخرى 
اخفوا هذا األمر لكي ال يدعيه كل أحد٬، بل إ�م مطمئنني إىل أنّ هذا األمر ال يدعيه غري 

  .٬، كما سيأيت تفصيل ذلكصاحبه٬، والسبب يف ذلك أنuه سينفرد بقانون خمتص باحلجج 
ل اهللا أ هنا ننهي كالمنا يف هذه الليلة٬، ونلتقي ليلة غدî بإذن اهللا ومشيئته سبحانه٬، وأسإىل

األئمة واملهديني وسلم  لكم التوفيق٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد
  .تسليماً
  

* * *  
  
  
  



  :احللقة السادسة
אXא א א

لقد قرأت اليوم كتاباً جاء فيه ذكر : جلس األوالد يتحاورون بينهم فقال أمحد ألخيه واثق
٬، فمن هذا الرجل الذي Xوهو من أهل بيت اإلمام  Xرجل خيرج قبل اإلمام املهدي 

  ؟ Xيكون من أهل بيت اإلمام املهدي 
وتبادلوا السالم والتحية٬، فسكتوا فقال فجاء األب فوجد أوالده يتحاورون٬، فسلم عليهم 

  .هلم أكملوا حواركم يا أوالدي
أيب إنّ أمحد سألين سؤاالً عن رجل ذكروه يف الروايات٬، بأنه خيرج قبل اإلمام  :واثقفقال 

  ؟ ٬، فمن يكون هذا الرجلXوهو من أهل بيت اإلمام  Xاملهدي 
نعم سيكون كالمنا يف هذه الليلة عن هذه الروايات اليت صرuحت بوجود رجل من  :األب

  .خيرج يف املشرق Xأهل بيت اإلمام املهدي 
قلت لكم يف الليلة املاضية أن رواية اليماين مل تبني امسه٬، وإمنا بينت أنه حجة إهلية٬، ومبا أنuه 

أترك بيان القانون الكاشف عن حجة إهلية البد أن يكون عنده قانون يعرف به احلجة٬، وس
  .احلجج فيما يأتينا من حلقات يف الليايل املقبلة إن شاء اهللا تعاىل

ذكروا اليماين بأنواع من العناوين  أمuا الليلة فأريد أن أبني لكم كيف أنّ أهل البيت 
وسأبني لكم بعضاً من تلك الروايات اليت تعرuضت لبيان شخصية . اليت كلها تشري إليه

  :Xاليماين

مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقتلونكم : (... عن النيب  :الرواية األوىل

فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً : قال رسول اهللا . مث ذكر شيئاً ال أحفظه ٬،قتالً مل يقتله قوم
  .)١() على الثلج فإن¥ه خليفة اهللا املهدي

مث ذكر شيئاً ال : (فتدبروا يا أوالدي إنّ الرواية تتكلم عن شخص معني٬، لكن الراوي يقول
على الثلج فإن¥ه خليفة اهللا فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً ( :٬، وبعدها قالت الرواية)أحفظه

                                                            
: وقال الحاآم في المستدرك بعد ذآره لهذا الحديث. ٣٢٠ص ١ج: ، تاريخ ابن خلدون٨٧ص ٥١ج: بحار األنوار -١

ال (ولم ترد في رواية الحاآم . ٤٦٣ص ٤ج: مستدرك الحاآم النيسابوري. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
  ).أحفظه
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٬، هذا يدل على أن النيب .....) فإذا رأيتموه: (٬، فالحظوا التفريع يف الرواية يف قوله)املهدي
كان يتكلّم عن شخص معني٬، فجاء بضمري املفرد ٬،ممuا يدلل على أنّ الكالم احملذوف هو  

فإمuا أن يكون احملذوف اسم ٬، )فبايعوه(٬، )رأيتموه: (بصدد بيان شخص٬، ولذا جاء  بلفظ املفرد
لكن . شخص٬، وإمuا أن يكون الكالم الثاين رواية ثانية دجمها الراوي مع النص الذي سبقها

  .أنّ احملذوف هو اسم أقرب للصحuةالقول ب
  ).خليفة اهللا املهدي: (يف آخر الرواية بقوله مث عينه 

ذات يوم٬، إذ أقبل  عن النيب  كنا جلوساً(: عن عبد اهللا بن مسعود٬، قال :الرواية الثا�ية

يا رسول اهللا٬، : أغرورقت عيناه٬، فقلنا فتية من بين عبد املطلب٬، فلما نظر إليهم رسول اهللا 
ا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا٬، إن¥: ؟ قال نكرهه ال نزال نرى يف وجهك شيئاً

وأشار بيده     جييء قوم من هاهناوإن أهل بييت سيلقون بعدي بالء وتطريداً وتشريدا٬ً، حىت 
   حىت أعادها ثالثاً    أصحاب رايات سود٬، يسألون احلق فال يعطونه   إىل املشرق 

فيقاتلون فينصرون٬، وال يزالون كذلك حىت يدفعو¼ا إىل رجل من أهل بييت٬، فيمألها قسطاً 
  .)١( )لثلجوعدال٬ً، كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، فمن أدركه منكم فليأته ولو حبواً على ا

: ٬، قالعن رسول اهللا  :روى السيد ابن طاووس يف املالحم والفنت :الرواية الثالثة

خرج من املشرق رايات سود لبين العباس٬، مث ميكثون ما شاء اهللا٬، مث خترج رايات سود (
صغار تقاتل رجالً من ولد أيب سفيان وأصحابه من قبل املشرق٬، ويؤدون الطاعة 

  .)٢()للمهدي

مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوهم : (قال رسول اهللا  :الرواية الرابعة

  . )٣() املهدي] اهللا[قتاالً ال يقاتله قوم مث ذكر شاباً فقال إذا رأيتموه فبايعوه فانه خليفة 

فيخرج اهللا على السفياين من أهل املشرق وزير املهدي فيهزم : (.... )٤( الرواية اخلامسة

  .)٥()  السفياين إىل الشام

                                                            
 .٤٤٢ص: امةدالئل اإلم -١
  .١٢٢ص: المالحم والفتن للسيد ابن طاووس -٢
 .٣٧ص: بشارة اإلسالم  -٣
 .جاءت من ضمن عدة روايات ذآرها مؤلف شرح إحقاق الحق، بالمعنى -٤
  .               ٦٢ص ٢٩ج: شرح إحقاق الحق -٥
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جتيء الرايات السود من قبل املشرق كأن (: ٬، قالعن رسول اهللا  :الرواية السادسة

  .)١() قلو�م زبر احلديد فمن مسع �م فليأkم فبايعهم ولو حبوا على الثلج

يقتله مث جتئ الرايات السود فيقتلو¼م قتالً مل : (... قال ٬،عن النيب  :الرواية السابعة

  .)٢( )قوم مث جييء خليفة اهللا املهدي فإذا مسعتم به فأتوه فبايعوه فإنه خليفة اهللا املهدي

خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املشرق لو : (قال ٬،عن عبد اللّه بن عمر :الرواية الثامنة

  .)٣( )استقبلته اجلبال هلدمها واختذ فيها طرقاً
  :عرضنا هلذه الروايات عدuة أمور وميكن أن نستفيد من

إنّ مجيع الروايات تشترك يف الداللة على معىن واحد؛ وهو خروج قوم يف : األمر األول
٬، كما جاء ذلك Xوهذه الرايات املشرقية متهد لإلمام حممد بن احلسن املهدي . جهة املشرق

  .)٤() طانهخيرج ناس من املشرق فيوطئون للمهدي٬، يعين سل: (قال عن رسول اهللا 
ت الرواية الثامنة والتاسعة على أن اخلارج يف املشرق من ولد احلسني نصu: األمر الثاين

X ٬، لكن الرواية الثامنة ذكرت اسم الشخص الذي خيرج يف املشرق٬، وهو املهديX ،٬
بأنuه أول املؤمنني حبركة اإلمام  واملقصود به املهدي األول املذكور يف وصية رسول اهللا 

٬، فهو صاحب رايات املشرق٬، ورايات املشرق تظهر قبل ٬X، وأول أنصار أبيه Xي املهد
  .كما هو معلوم Xاإلمام حممد بن احلسن العسكري 

بل  إنّ قائد هذه الرايات اليت تأيت من جهة املشرق رجل من أهل البيت : األمر الثالث
املشتركة يف هذه ٬، ولكي تتضح الفكرة وحندد الدالالت Xمن أهل بيت اإلمام املهدي 

  :الروايات٬، أقول

خيرج رجل قبل املهدي من أهل بيته باملشرق : (Xعن  أمري املؤمنني  :الرواية األوىل

حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر يقتل وميثل ويتوجه إىل بيت املقدس٬، فال يبلغه حىت 
  .)٥( )ميوت

                                                            
 .٨٤ص ٥١ج: بحار األنوار -١
  .٨٣ص ٥١ج: بحار األنوار -٢
 .١٧٩ص: ، المالحم والفتن للسيد ابن طاووس٢٢٩ص: آتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي -٣
  .٨٧ص ٥١ج: بحار األنوار -٤
 ١٤ج: ، آنز العمال١١٩ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ١٩٨ص: آتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي -٥

  ..).بأهل الشرق : (.. ١٣٩ص: وفي رواية السيد ابن طاووس في المالحم والفتن. ٥٨٩ص
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إنّ : (بعد حرب النهروان خطبة طويلة جاء فيها Xوخطب أمري املؤمنني  :الرواية الثا�ية

اهللا تعاىل يفرج الفنت برجل منا أهل البيت كتفريج األدمي٬، بأيب ابن خرية اإلماء يسومهم 
خسفاً ويسقيهم بكأس مصرب¥ة٬، فال يعطيهم إالّ السيف هرجاً هرجا٬ً، يضع السيف على 

لو يروين مقاماً واحداً قدر حلب  عاتقه مثانية أشهر٬، ودت قريش عند ذلك بالدنيا وما فيها
لو كان هذا من : شاة أو جزر جزور ألقبل منهم بعض الذي يرد عليهم حىت تقول قريش

 ولد فاطمة لرمحنا٬، فيغريه اهللا ببين أمية فيجعلهم ملعونني أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيالً
  .)٢(  ))١(﴾د� ل�س�نَّة� الل�ه� ت�ب�د�يالًس�نَّةَ الل�ه� ف�ي ال�ذ�ين� خ�لَو�ا م�ن قَب�لُ و�لَن ت�جِ﴿

ة من سن¥: يف صاحب هذا األمر سنن من أربعة أنبياء: (Xعن اإلمام الباقر :الرواية الثالثة

ة من حممد صلوات اهللا عليهم أمجعني٬، ة من يوسف٬، وسن¥ة من عيسى٬، وسن¥موسى٬، وسن¥
يقال فيه ما قيل  :؟ فقال عيسىة وما سنu: قلت. خائف يترقب :؟ قال ة موسىما سنu: فقلت

إذا  :؟ قالة حممد وما سنu: قلت. السجن والغيبة :؟ قال ة يوسففما سنu: قلتيف عيسى٬، 
إال أنه يبني آثار حممد٬، ويضع السيف على عاتقه مثانية أشهر  قام سار بسرية رسول اهللا 

يلقي اهللا يف قلبه  :؟ قال فكيف يعلم رضا اهللا: قلت ٬،هرجا٬ً، حىت يرضي اهللا هرجاً
  .)٣()الرمحة

                                                            
  .٦٢: األحزاب -١
: قال ابن أبي الحديد ـ بعد نقله للخطبة التي أوردتها في المتن ـ . ٣٤١ص: ، عصر الظهور١٢ص ١ج: الغارات -٢

فإن قيل من هذا الرجل الموعود ؟ قيل أّما االمامية فيزعمون أنه إمامهم الثاني عشر وأنه ابن أمة اسمها نرجس، وأما 
فمن يكون من بني أمية في : فإن قيل. بنا فيزعمون أنه فاطمي يولد في مستقبل الزمان ألم ولد وليس بموجود اآلنأصحا

في أمرهم ما قال من انتقام هذا الرجل منهم ؟ قيل أما االمامية فيقولون بالرجعة  Xذلك الوقت موجودًا حتى يقول 
م إذا ظهر إمامهم المنتظر وأنه يقطع أيدي أقوام وأرجلهم ويسمل ويزعمون أنه سيعاد قوم بأعيانهم من بني أمية وغيره

وأما أصحابنا فيزعمون . المتقدمين والمتأخرين عيون بعضهم ويصلب قوما آخرين وينتقم من أعداء آل محمد 
يمأل األرض  وأنه) به(أنه سيخلق اهللا تعالى في آخر الزمان رجًال من ولد فاطمة عليها السالم ليس موجودا اآلن وينتقم 

عدًال آما ملئت جورًا وظلمًا من الظالمين وينكل بهم أشد النكال، وأنه ألم ولد آما قد ورد في هذا األثر وفي غيره من 
وأنه يظهر بعد أن يستولي على آثير من اإلسالم ملك من أعقاب بني أمية وهو  اآلثار وأن اسمه آاسم رسول اهللا 
من ولد أبي سفيان بن حرب بن أمية وأن اإلمام الفاطمي يقتله وأشياعه من بني أمية السفياني الموعود به في الصحيح 

من السماء وتبدو اشراط الساعة و تظهر دابة األرض ويبطل التكليف ويتحقق قيام  Xوغيرهم وحينئٍذ ينزل المسيح 
: ، بحار األنوار٥٩ص ٧ج: يدشرح نهج البالغة البن أبي الحد. األجساد عند نفخ الصور آما نطق به الكتاب العزيز

  .١٢١ص ٥١ج
 .٣٤٧ص ٥٢ج: ، بحار األنوار١٦٨ص: غيبة النعماني -٣
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أنت صاحب هذا : Xقلت للحسني بن علي : قال ٬،عن عيسى اخلشاب :الرواية الرابعة

ال٬، ولكن صاحب هذا األمر الطريد الشريد املوتور بأبيه٬، املكىن بعمه٬، يضع : (؟ قال األمر
  .)١( )سيفه على عاتقه مثانية أشهر

حىت  Xال خيرج القائم (: Xقال أبو عبد اهللا  :قال ٬،عن أيب بصري :الرواية اخلامسة

عشرة آالف جربئيل عن ميينه  :قال ؟ وكم تكملة احللقة :قلت ٬،يكون تكملة احللقة
وميكائيل عن يساره مث يهز الراية و يسري �ا فال يبقى أحد يف املشرق وال يف املغرب إالّ 

ما هي واهللا  ٬،يا أبا حممد :قال مث ٬،نزل �ا جربئيل يوم بدر وهي راية رسول اهللا  ٬،لعنها
من ورق اجلنة نشرها  :؟ قال ء هي فمن أي شي: قلت. قطن وال كتان وال قز وال حرير

حىت إذا  Xفلم تزل عند علي  Xيوم بدر مث لفها و دفعها إىل علي  رسول اهللا 
وهي عندنا هناك ال  ٬،ففتح اهللا عليه مث لفها Xكان يوم البصرة نشرها أمري املؤمنني 

ينشرها أحد حىت يقوم القائم فإذا هو قام نشرها فلم يبق أحد يف املشرق واملغرب إالّ 
  .وعن يسارها شهراً ويسري الرعب قدامها شهراً ووراءها شهراً وعن ميينها شهراً ٬،لعنها

كون إنه خيرج موتوراً غضبان أسفاً لغضب اهللا على هذا اخللق٬، ي ٬،يا أبا حممد :مث قال
الذي عليه يوم أحد وعمامته السحاب ودرعه درع رسول اهللا  عليه قميص رسول اهللا 

جيرد السيف على عاتقه مثانية أشهر  ٬،ذو الفقار السابغة وسيفه سيف رسول اهللا  
يقتل هرجاً فأول ما يبدأ ببين شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها يف الكعبة وينادي مناديه هؤالء 

وال خيرج  ٬،مث يتناول قريشاً فال يأخذ منها إال السيف وال يعطيها إال السيف ٬،سراق اهللا
  .)٢() حىت يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالرباءة من علي Xالقائم 

  :والداللة املشتركة اليت نأخذها من روايات األمر الثالث٬، هي
  .وجود رجل حيمل السيف على عاتقة مثانية أشهر: األوىل
وهو من أهل  Xقبل املهدي دلت الرواية األوىل على أنّ الرجل يكون خروجه : الثانية

  .بيته٬، ويكون خروجه باملشرق

                                                            
  .٣١٨ص: ، آمال الدين١١٥ص: اإلمامة والتبصرة -١
  .٣٦٠ص ٥٢ج: ، بحار األنوار١٩ص: غيبة النعماني -٢
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٬، وقال عنه أنّ اهللا تعاىل يفرج الفنت برجل من أهل البيت دلت الرواية الثانية ب: الثالثة
مصرب¥ة ٬، فال بأيب ابن خرية اإلماء يسومهم خسفاً ويسقيهم بكأس (٬، Xأمري املؤمنني 

  ).يعطيهم إالّ السيف هرجاً  هرجاً
٬، مث دلت الرواية الثالثة على أنّ يف صاحب هذا األمر سنن من أربعة أنبياء : الرابعة

ويضع السيف على عاتقه مثانية أشهر هرجا : (ذكرت تلك السنن٬، وبعدها قالت الرواية
  ).هرجاً

ت يف أمر٬، وختتلف يف آخر٬، أمuا األمر ومن هنا تشترك الرواية الثالثة مع مجيع الروايا
وأمuا األمر الذي ختتلف فيه؛ فهو أنّ من . املشترك فهو بيان أن فترة محل السيف مثانية أشهر

من املقصود : حيمل السيف مثانية أشهر هو صاحب األمر٬، ومن هنا يأيت سؤال حاصله
  ؟ بصاحب األمر
ت يف كون فترة محل السيف مثانية أشهر٬، تتحد الرواية الرابعة مع مجيع الروايا: اخلامسة

أنّ الذي : كما أ�ا تتحد مع الرواية الثالثة باألمر الذي انفردت به عن الروايتني السابقتني وهو
  ؟ من هو صاحب األمر: حيمل السيف هو صاحب األمر٬، ومن هنا يعاد السؤال مرuة ثانية

٬، موتور بأبيه ٬، مكىن شريد٬، طريد: هوخصوصاً وأنّ الرواية الرابعة بينت أنّ صاحب األمر 
  !بعمuه

دلت الرواية اخلامسة على أنّ الذي حيمل السيف مثانية أشهر هو القائم٬، و³ذا : السادسة
تنفرد عن الروايات املتقدمة بداللة خاصة٬، وهي نسبة محل السيف يف الفترة املذكورة 

  .Xللقائم
ميهد  Xشرق من أهل بيت املهدي ما أنّ الرواية األوىل تنص على خروج رجل يف املك

  .Xلإلمام املهدي 
إذن نستنتج من كل النقاط املتقدمة إنّ الذي حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر هو رجل 

٬، ويسمى بصاحب األمر٬، كما ويسمى القائم أيضا٬ً، والقرينة Xمن أهل بيت اإلمام املهدي 
العناوين الواردة يف الروايات٬، فتارة  على ذلك نسبة فترة محل السيف إىل اجلميع مع تغاير

٬، وثانية لرجل من أهل تنسب الروايات محل السيف مثانية أشهر لرجل من أهل البيت 
٬، وثالثة لرجل خيرج يف املشرق٬، ورابعة لصاحب األمر٬، وخامسة Xبيت اإلمام املهدي 

٬، فلو مل نقل بوحدة الشخص املراد يف اجلميع للزم التعارض بني الروايات٬، واحلال Xللقائم 
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أنّ الروايات واضحة يف كون أحدها تفسر األخرى٬، حيث كل رواية جاءت بلسان التفسري 
  .للثانية ومكملة لداللتها

 وال يستطيع أي أحد أن يبيuن هذا البيان التفسريي الذي جاء يف الروايات٬، ويف الوقت
  .نفسه ال يطرأ على كالمه التناقض خصوصاً مع اختالف املتكلمني

٬، ومن هنا تتجلى ومن هنا تعرفوا احلكمة اليت تتفجر من ألسنة الطاهرين آل حممد 
  .لكل وجه خمرج أقواهلم بأنّ لكلما�م سبعني وجها٬ً، كما وهلم 

  .�وا عن رد الروايات كما ويتجلّى لنا بكل وضوح ملاذا أنuهم 
جعلت فداك٬، إنّ الرجل ليأتينا من (: Xقلت أليب عبد اهللا : عن سفيان بن السمط٬، قال

فقال أبو عبد : قبلك فيخربنا عنك بالعظيم من األمر٬، فيضيق بذلك صدورنا حىت نكذبه٬، قال
؟  فيقول لليل إنه ¼ار٬، وللنهار إنه ليل: بلى٬، قال: قلت: ؟ قال أليس عين حيدثكم: Xاهللا
  .)١() رده إلينا٬، فإنك إن كذبت فإمنا تكذبنا: فقال: ال٬، قال: فقلت له: قال

إىل هنا ننهي حوارنا هلذه الليلة يا أوالدي األعزاء ونكمل ليلة غدî بإذن اهللا وتوفيقه 
سبحانه٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني 

  .وسلم تسليماً
  

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .١٨٧ص ٢ج: ، بحار األنوار٥٥٧ص: بصائر الدرجات -١



  :احللقة السابعة
א Xא

بعد أن انتهى احلوار يف الليلة السابقة بقيت يف ذهن أمحد وأخويه عدuة أسئلة٬، وكان 
هدفهم يف هذه الليلة أن يسألوا أباهم عنها٬، فجاء األب وسلم عليهم فحيوه بالسالم 

  .أسئلة٬، فاسألوا إن أحببتموالتحيات٬، فقال أرى يف وجوكم 
  ؟ لقد أثرت سؤاالً ليلة البارحة عن صاحب األمر٬، فمن هو صاحب األمر يا أيب :أمحد

صاحب األمر وصفته الرواية الرابعة بأنuه شريد طريد موتور بأبيه مكىن بعمه٬،  :األب
  :أيضا٬ً، وإليكم هاتني الروايتني وهناك روايات بينت هذه األوصاف له

لقيت أبا جعفر حممد بن : (قال ٬،عن عبد األعلى بن حصني الثعليب٬، عن أبيه :األوىلالرواية 

كربت سين٬، ودق عظمي فلست أدرى : فقلت له ٬،يف حج أو عمرة )عليهما السالم(علي 
إنّ الشريد الطريد الفريد : ؟ فقال يقضى يل لقاؤك أم ال فاعهد إيل عهداً وأخربين مىت الفرج

أهله٬، املوتور بوالده٬، املكىن بعمه هو صاحب الرايات٬، وامسه اسم الوحيد٬، املفرد من 
  .)١()نيب

: أنه قال )عليهما السالم(عن أيب جعفر حممد بن علي  ٬،عن أيب اجلارود :الرواية الثا�ية

صاحب هذا األمر هو الطريد الشريد  املوتور بأبيه٬، املكىن بعمه٬، املفرد من أهله٬، امسه اسم (
 .)٢() نيب

  :واملستفاد من هذين الروايتني
إنّ صاحب األمر الذي وصفته الروايات الثالثة بأنuه مكنuى بعمه وموتور بأبيه٬، هو : أوالً

صاحب الرايات٬، أي الرايات السود املشرقية٬، إذ ال ينصرف الذهن إالّ إليها٬، بل لعدم أطالق 
  .لفظ الرايات إالّ عليها كما هو مشاهد يف الروايات

                                                            
  .١٧٨ص: غيبة النعماني -١
 . ١٧٩ص: غيبة النعماني -٢
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نّ املراد بصاحب األمر يف هذه الروايات هو القائم٬، وقد تقدuم أنّ لفظ القائم يطلق إ: ثانياً
على شخصني٬، بل أشخاص٬، لكن ما يهمنا اآلن أنّ صاحب األمر يف هذه الروايات هو 

  .Xالقائم
٬، Xوليس املراد من لفظي صاحب األمر والقائم هنا اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

٬، وهو املوصوف بأنuه  Xون ممهداً لإلمام املهدي حممد بن احلسن بل املراد شخص آخر يك
  .٬، كما تقدم يف احللقة الثالثة٬، سيتضح لكم أكثر فيما يأيتXمن أهل بيت اإلمام املهدي 

  ؟ ما معىن مكنuى بعمه :واثق
يف  ٬X، وهذا ما بينه أمري املؤمنني Xاملقصود بعمuه؛ هو أبو الفضل العباس  :األب

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا : (Xقال  ٬،يف الكوفة ونقلها الشيعة والسنةخطبة خطبها 
لو شئت ألوقرت من تفسري فاحتة الكتاب سبعني  :مث قال ...بديع السموات وفاطرها٬،

يا أبا العباس أنت إمام الناس٬، : سبحان القدمي٬، يفتح الكتاب ويقرأ اجلواب ...بعريا٬ً،
يا منصور تقدم إىل بناء السور . سبحان من حييي األرض بعد موkا وترد الواليات إىل بيوkا

  .)١( )ذلك تقدير العزيز العليم
ية فكنية صاحب األمر هي أبا العباس٬، والعباس هو عمuه؛ ألنّ صاحب األمر من ذر

  .عمuه؛ لذا فهو مكىن بعمuه ٬X، فيكون العباس Xاحلسني
كم هي بعيدة هذه الكنية٬، فال ختطر ببال أحد أن يكون املراد باملكىن بعمه أي  :واثق

  .Xالعباس بن علي 
  ؟ كيف يكون صاحب األمر امسه اسم نيب يا أيب :أمحد

نعم امسه اسم نيب٬، فامسه أمحد الذي سيأتينا الكالم عنه يف وصية رسول اهللا ليلة  :األب
  :؛ فقد جاء يف الروايةوفاته٬، وهو اسم رسول اهللا 
لو مل يبق من الدنيا إالّ يوم لطول اهللا (: قال رسول اهللا : قال ٬،عن عبد اهللا بن مسعود

امسي واسم أبيه اسم أيب ميأل األرض تعاىل ذلك اليوم حىت يبعث رجالً مين يواطئ امسه 
  .)٢() عدالً كما ملئت ظلماً

                                                            
  . ٢٠٩ص ٢ج: إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -١
 .١٨٠ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
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؛ إذ أنّ أباه ليس Xوليس املقصود يف هذه الرواية اإلمام حممد بن احلسن العسكري 
٬، وسيأيت توضيح أكثر هلذا احلديث ٬X، بل املقصود ³ا  أمحد احلسن كأب رسول اهللا 
  .إن شاء اهللا تعاىل

  ؟ ما املراد بأنuه موتور بأبيه :حممود
   على ما أفهم   املوتور٬، هو الذي يقتل له قتيل فلم ̄يدرك دمه٬، واملقصود بأبيه  :األب

  . Xهو احلسني 
  :والذي يساعد على هذا الفهم أمور

السالم عليك يا ثار اهللا : (هو الوتر املوتور كما جاء يف زيارته Xإنّ احلسني : األول
  .)١() ر املوتوروابن ثاره و الوت

  .Xفصاحب األمر هو املوتور بأبيه احلسني 
٬، والقرينة هي Xتوجد قرينة يف الرواية تدل على أنّ املقصود بأبيه احلسني : الثاين

٬، بأنuه ٬X، وقد جاء تفسري املراد بعمه يف خطبة أمري املؤمنني )املكىن بعمه: (Xقوله
٬، فبقرينة تفسري عمه بالعباس٬، يكون )الناسيا أبا العباس أنت إمام : (٬X، فقال Xالعباس

  .X؛ ألنّ صاحب األمر هو من ذرية احلسني Xاملراد من أبيه هو احلسني 
  :Xقد نصuت الرواية على أنّ  القائم أو صاحب رايات املشرق من ولد احلسني : الثالث

خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املشرق لو استقبلته : (قال ٬،وعن عبد اللّه بن عمر
  .)٢( )اجلبال هلدمها واختذ فيها طرقاً

وأشهد على رجل من ولد احلسني ال يسمى وال يكىن : (أنه قالX عن أيب جعفرو
  .)٣(...)  حىت يظهر أمره فيمألها عدالً كما ملئت جوراً
٬، بل املهدي األول والقائم وصاحب األمر Xوقد تقدم أن املراد ³ا ليس اإلمام املهدي 

  .وصاحب رايات املشرق
فإن آلل حممد وعلي راية  إياك وشذاذ من آل حممد : (... قال٬، Xوعنه 

فالزم األرض وال تتبع منهم أحداً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسني  ٬،ولغريهم رايات

                                                            
  .٤٣٠ص: المزار لمحمد بن المشهدي -١
، معجم أحاديث اإلمام ١٧٩ص: ، المالحم والفتن البن طاووس٢٢٩ص: آتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي -٢

  .٣٩٣ص ١ج: Xالمهدي
  .٢٣٨ص ١٦ج: ، وسائل الشيعة طبعة آل البيت١٧٦ص: ، دالئل اإلمامة٦٨ص: غيبة النعماني -٣
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X  معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه فإن عهد نيب اهللا صار عند علي بن احلسني مث صار
  .)١(..) . عند حممد بن علي ويفعل اهللا ما يشاء فالزم هؤالء أبداًًً وإياك ومن ذكرت لك

أيب قد اتضح يل من كل ما تقدم عدuة أمور سأعرضها بني يديك٬، فهل ما فهمته  :حممود
  ؟ صحيحاً
خيرج رجل يف املشرق وهو صاحب الرايات السود اليت تأيت من املشرق٬، وحيمل : أوالً

  .السف على عاتقه مثانية أشهر
٬، ويكون ٬X، بل من أهل بيت اإلمام املهدي Xأنّ هذا الرجل من ولد احلسني : ثانياً

  .شاباً عند ظهوره
؛ إذ رايات املشرق ٬X، ومبا أنه ليس املراد منه اإلمام املهدي Xأنّ امسه املهدي : ثالثاً

 ٬X، فيكون املراد من لفظ املهدي هو املهدي األول Xتكون قبل ظهور اإلمام املهدي 
  .ليلة وفاته الذي جاء ذكره يف وصية رسول اهللا 

٬، على اختالف الروايتني٬، فعلى ٬X، أو خليفة اهللا املهدي Xإنuه خليفة املهدي : رابعاً
  .ول واليماين املوعوداملهدي األ التعبريين يكون املقصود هو

صاحب رايات املشرق٬، ̄يعرف بالوصية وبعهد رسول اهللا  Xأنّ املهدي األول : خامساً
.  

خليفة املهدي٬، أو خليفة اهللا املهدي٬، أو وزير : إنّ مجيع هذه األلفاظ٬، أعين: سادساً
٬، واملكىن بعمه٬، كل ٬X، أو من أهل بيت اإلمام املهدي Xاملهدي٬، أو من ولد احلسني 

ـ  Xذلك يشري إىل اليماين٬، كما ومسuاه جدuه علي بن أيب طالب  يف ٬، فقال )طالع املشرق(ب
 و�اع�لَم�وا أَنَّكُم� إِن� اتَّب�ع�ت�م� طَال�ع� الْم�ش�رِقِ س�لَك� بِكُم� م�ن�اه�ج� الرَّس�ولِ : (إحدى خطبه

لْفَاد�ح� فَت�د�او�ي�ت�م� م�ن� الْع�م�ى و�الصَّم�مِ و�الْب�كَمِ و�كُف�يت�م� م�ئُون�ةَ الط�لَبِ و�التَّع�سُّف� و�ن�ب�ذْت�م� الث قْلَ ا
ال�ذ�ين�  و�س�ي�ع�لَم� ٬،و�لَا ي�ب�عِّد� الل�ه� إِل�ا م�ن� أَب�ى و�ظَلَم� و�اع�ت�س�ف� و�أَخ�ذَ م�ا لَي�س� لَه� ٬،ع�نِ الْأَع�ن�اقِ

  .)٢()ظَلَم�وا أَيَّ م�ن�قَلَبٍ ي�ن�قَل�ب�ونَ

                                                            
 .١٠١ص ٢ج: ، إلزام الناصب٢٢٣ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٦٥ص ١ج: تفسير العياشي -١
 .٦٦ص ٨ج: الكافي -٢
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مث خترج رايات (إنّ صاحب الرايات وهو اليماين٬، يقاتل رجالً من ولد أيب سفيان : سابعاً
سود صغار تقاتل رجالً من ولد أيب سفيان وأصحابه من قبل املشرق٬، ويؤدون الطاعة 

  .الذي يقاتل السفياين هو اليماينوقد بينuا فيما سبق أنّ   أي السفياين كما تقدم   ) للمهدي
جتيء الرايات : (أمرت الروايات بإتباع صاحب رايات املشرق وبيعته٬، فقالت: ثامناً

السود من قبل املشرق كأن قلو�م زبر احلديد فمن مسع �م فليأkم فبايعهم ولو حبوا على 
  ).الثلج

أنّ الروايات أوجبت النهوض والبيعة لرايات : هوهنا عندي تعليق يا أوالدي٬، و :األب
املشرق٬، وليس ذلك إالّ لوجود احلجuة فيهم٬، كما نصuت الروايات املتقدمة٬، واخلليفة واحلجة 
هو اليماين٬، وإالّ فال تأمر ببيعتهم واملبادرة إليهم ولو مبشقة احلبو على الثلج٬، مع األخذ بنظر 

قبل    خترج : أو قال    كل راية ترفع( :يما تقدم واليت تقولاالعتبار الرواية اليت نقلتها لكم ف
  .)١(  )صاحبها طاغوت Xقيام القائم 

فيتعني أن يكون صاحب هذه الرايات هو القائم اليماين؛ ألنّ الروايات أمرت بااللتحاق 
: ٬، ووصفتهم بأ�م يطلبون احلق)فليأkم فبايعهم ولو حبواً على الثلج( برايات املشرق٬،

فيقاتلون فينصرون٬، وال يزالون كذلك    حىت أعادها ثالثاً    يسألون احلق فال يعطونه(
٬، ووصفتهم بأ�م ال يدعون ألنفسهم وإنuما يدعون آلل )حىت يدفعو¼ا إىل رجل من أهل بييت

ميألها قسطاً وعدال٬ً، يدفعو�ا إىل اإلمام املهدي  ٬، بل إىل رجل من أهل بيت النيب حممد 
X نفس معىن رواية اليماين اليت جاء فيها يدعو إىل احلق٬، يدعو إىل صاحبكم٬، فمن ٬، وهذا

  .ذلك ̄يعرف أنّ قائد رايات املشرق هو اليماين٬، وهو القائم
  ؟ ما املقصود باملشرق يا أيب :واثق
إذا رأيتم : (عن رسول اهللا سأذكر لكم رواية تبني لكم املراد من املشرق٬،  :األب

اقبلت من خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج فأن فيها خليفة اهللا الرايات السود قد 
  . )٢()املهدي

                                                            
، الفصول المهمة في ٥٢ص ١٥ج: ، وسائل الشيعة طبعة آل البيت١١٥ص: ، غيبة النعماني٢٩٥ص ٨ج: الكافي -١

 .٤٣١ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ١٤٣ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٤٥١ص ١ج: أصول األئمة
 .٤٧٢ص ٢ج: آشف الغمة -٢



 ٨٥ .....................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

الحظوا يا أحبائي إنّ هذه الرواية فيها مشتركات كثرية مع الروايات السابقة ما خال شيء 
  ؟ واحد٬، وهو بدل أن تذكر املشرق ذكرت خراسان٬، فماذا تفهموا من ذلك يا أوالدي

  .ي خراسان٬، باعتبار أنّ الروايات يفسر بعضها اآلخرنفهم أنّ املشرق ه :أمحد
  :ولكي أزيدكم أكثر أذكر لكم هذه الروايات. نعم يا ولدي :األب

إذا رأيتم الرايات السود قد : (روى أمحد يف مسنده٬، عن رسول اهللا  :الرواية األوىل

  .)١( )جاءت من قبل خراسان فائتوها فان فيها خليفة اهللا املهدي

وروى املقريزي يف إمتاع األمساع٬، واملتقي اهلندي يف كرت العمال عنه عن  :الثا�يةالرواية 

  .)٢( )خترج من خراسان رايات سود فال يردها شيء حىت تنصب بإيلياء: (٬، قالالنيب 

إذا : (٬، قالروى السيد بن طاووس يف كتابه املالحم والفنت٬، عن النيب  :الرواية الثالثة

خرجت من قبل خراسان٬، فأتوها ولو حبواً على الثلج٬، فإن فيها  رأيتم الرايات السود
  .)٣( )خليفة اهللا املهدي

إنّ هللا تعاىل كرتا بالطالقان ليس بذهب وال : (٬، قالXعن اإلمام الباقر  :الرواية الرابعة

يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة ) أمحد أمحد(فضة٬، اثنا عشر ألفاً خبراسان شعارهم 
فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو . عليه عصابة محراء٬، كأين أنظر إليه عابر الفراتشهباء٬، 

 .)٤() حبوا على الثلج
الحظوا يا أحبائي هذه الروايات وقارنوها بالروايات السابقة فستجدو�ا تتطابق معها 

شاب ( :وعبuرت عنه Xبعض الشيء٬، فذكرت الشاب الذي من أهل بيت اإلمام املهدي 
فإذا مسعتم بذلك ( :٬، وذكرت الرواية أيضاً وجوب املسارعة إليه فقالت) هاشممن بين

اثنا : (٬، وذكرت جهة الشرق اليت هي خراسان فقالت)فسارعوا إليه ولو حبوا على الثلج

                                                            
، آتاب  ٢٦١ص ١٤ج: ، آنز العمال ١٠٠ص ١ج: ، الجامع الصغير للسيوطي٢٧٧ص ٥ج: مسند أحمد بن حنبل -١

هذا حديث صحيح على : وقال: وأورد الرواية السابقة الحاآم في المستدرك. ١٨٨ص: الفتن لنعيم بن حماد المروزي
 .٥٠٢ص ٤ج. خرجت بدل؛ جاءت: وفيه. شرط الشيخين ولم يخرجاه

  . ٢٦١ص ١٤ج: ، آنز العمال٢٩٧ص ١٢ج: إمتاع األسماع للمقريزي -٢
 .٨٢ص ٥١ج: ، بحار األنوار١١٩ص: لمالحم والفتن للسيد ابن طاووسا -٣
 .٣٤٣ص: منتخب األنوار المضيئة -٤
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. ٬، فجميع هذا تقدم يف الروايات السابقة)خليفة اهللا املهدي( :٬، وذكرت)عشر ألفا خبراسان
  ).كأين أنظر إليه عابر الفرات( متجهاً إىل العراقوذكرت أنuه يعرب الفرات 

مث بينت بعض األشياء اليت انفردت به عن الروايات السابقة٬، فبينت جهة الشرق اليت يأيت 
٬، وهي خراسان٬، فذكرت الروايات كلمة Xمنها ذلك الشاب الذي من أهل بيت املهدي 

  .ومن هنا تتشخص جهة الشرقخراسان بدل كلمة الشرق٬، 
  .أنّ خراسان عنوان مشري إىل مطلق الشرق ال إىل املنطقة املعروفة يف إيران ويظهر
٬، حيث Xاملستفاد من بعض الروايات املتقدمة أنّ هناك ذرية لإلمام املهدي  :حممود

  .Xوصفت الذي خيرج من املشرق بأنuه من أهل بيت اإلمام املهدي 
نعم يا ولدي إنّ لإلمام املهدي ذرية٬، وهذا ما نصت عليه الروايات اليت سأذكرها  :األب

  .لكم يف الليلة القادمة إن شاء اهللا تعاىل
لكن سأذكر لكم شيئاً يعود لطالع املشرق وصاحب الرايات السود واليماين٬، وهو كونه 

  :٬، وإليكم هذه الروايةخامل األصل
ال بد من رحى تطحن فإذا قامت : (يلة إىل أن يقوليف رواية طو Xعن اإلمام الباقر 

على قطبها وثبتت على ساقها بعث اهللا عليها عبداً عنيفاً خامالً أصله٬، يكون النصر معه 
أصحابه الطويلة شعورهم٬، أصحاب السبال٬، سود ثيا�م٬، أصحاب رايات سود٬، ويل ملن 

عاهلم٬، وما يلقى الفجار منهم ٬، واهللا لكأين أنظر إليهم وإىل أفناواهم٬، يقتلو¼م هرجاً
على مدينتهم بشاطئ الفرات  واألعراب اجلفاة يسلطهم اهللا عليهم بال رمحة فيقتلو¼م هرجاً

 .)١() الربية والبحرية٬، جزاء مبا عملوا وما ربك بظالم للعبيد
ومعىن خامل األصل أنّ نسبه جمهول للناس وال يستطيعون الوصول إىل الكشف عن سلسلة 

خيرج : (٬، لذا عبuرت الروايةXنسبه؛ والسبب يف ذلك هو رجوع نسبه إىل اإلمام املهدي 
جمهولة بسبب  ٬X، وكما هو معلوم أنّ ذرية اإلمام املهدي )رجل قبل املهدي من أهل بيته

  .Xا من ظروف تقتضي خفاء نسب الذرية العائدة إليه الغيبة وما يطرأ عليه
وإىل هنا ينتهي كالمنا يف هذه الليلة٬، ونلتقي غداً بتوفيق اهللا٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، 

  .والصالة والسالم على حممد وعلى آل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

                                                            
، ١٤١ص ٢ج: ، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب٢٣٢ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٢٦٥ص: غيبة النعماني -١

  .٢٥٥ص ٣ج: Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي 



  :احللقة الثامنة
א Xא

هل : جاء األب فوجد أبنائه يتداولون بينهم ما ذكره أبوهم يف الليلة املاضية٬، فقال هلم
  ؟ يوجد عندكم سؤال يا أبنائي

٬، Xلقد وعدتنا البارحة بأن يكون كالمنا الليلة حول ذرية اإلمام املهدي  ٬،يا أيب :حممود
  ؟ ميكن االستدالل على ذلك؟ وكيف  ؟ وهل له ذرية زوجة Xفهل لإلمام املهدي 

  .نعم يا ولدي سأبني لكم إن شاء اهللا تعاىل :األب
٬، فهو أمر ممكن إثباته٬، وسأبني بعد ذلك كيف يثبت٬، إالّ Xأمuا بالنسبة لثبوت زواجه 

أنّ معرفة تفاصيل الزواج ال ميكن ألحد معرفتها٬، ومن طلب معرفة التفاصيل فهو جاهل حبقيقة 
مث إنّ هذه األمور الشخصية ليس هلا . تريها من ظروف ومالبساتوما يع Xغيبة اإلمام 

دخل يف ثبوت ما نريد إثباته٬، وهي الذرية٬، ألنّ كالمنا فيها وهي حمل ابتالءنا اآلن٬، حيث كما 
٬، وهو اليماين الذي يعد امللتوي عليه Xأسلفت أنّ املهدي األول هو من ذرية اإلمام املهدي 

  .اليت حصلت يف غيبته Xنا ال يف تفاصيل زواج اإلمام املهدي من أهل النار٬، وابتالءنا ه
  :أمuا بالنسبة ألصل الزواج٬، فيمكن إثباته بطريقني

وهو مبين على كالم ذكره األصوليون٬، حيث قالوا إنّ اإلمام ال يترك : الطريق األول
فكيف ̄يعرض اإلمام ٬، املستحب٬، ومن الواضح أنّ الزواج مستحب يف الشرع اإلسالمي

  عنه ؟ Xاملهدي
  .)١() النكاح من سنيت٬، فمن رغب عنه فقد رغب عن سنيت: (٬، أنه قالعن النيب 

من تزوج أحرز نصف دينه ويف : (قال رسول اهللا : قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا 
  .)٢() حديث آخر فليتق اهللا يف النصف اآلخر أو الباقي

: قال تزوجوا فإنّ رسول اهللا : (Xقال أمري املؤمنني : قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا 
  .)٣() من أحب أن يتبع سنيت فإن من سنيت التزويج

                                                            
  .١٥٢ص ١٤ج: مستدرك الوسائل -١
 .٣٢٩ص ٥ج: الكافي -٢
 .٣٢٩ص ٥ج: الكافي -٣
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 ٨٩ .....................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه٬، وتسر به نفسه٬، وبلغه أفضل أمله يف الدنيا 
  .)١(.....)  واآلخرة٬، إنك على كل شيء قدير
اللهم صل على حممد املصطفى٬، وعلي املرتضى٬،  : (...وجاء فيها أيضاً هذه العبارة

احلسن الرضا٬، واحلسني املصطفى٬، ومجيع األوصياء٬، مصابيح الدجى٬، ) و(الزهراء٬، وفاطمة 
وأعالم اهلدى٬، ومنار التقى٬، والعروة الوثقى٬، واحلبل املتني٬، والصراط املستقيم٬، وصل على 
وليك ووالة عهده٬، واألئمة من ولده٬، ومد يف أعمارهم٬، وأزد يف آجاهلم٬، وبلغهم أقصى 

  .)٢(..) وآخرة إنك على كل شيء قدير٬، دنيا ]ديناً[آماهلم 
إذا تركت تعقيب عصر يوم : (وقد رواها السيد ابن طاووس يف مجال األسبوع٬، وقال عنها

  .)٣() اجلمعة لعذر فال تتركها أبدا٬ً، ألمر أطلعنا اهللا عليه
: وعلّق على هذه العبارة مريزا حممد تقي األصفهاين يف كتابه مكيال املكارم بقوله

فال تتركها أبداً ألمر أطلعنا اهللا جل جالله عليه٬، صدور أمر إليه من : Wويستفاد من قوله (
موالنا صاحب الزمان عجل اهللا تعاىل فرجه يف ذلك٬، فهو دليل لصحة الرواية٬، واهللا ويل النعمة 

  .)٤( )واهلداية

ثالث من شهر روى الشيخ الطوسي يف مصباح املتهجد٬، يف أعمال اليوم ال :الرواية الثا�ية

اللهم إين أسألك حبق املولود : (هذا الدعاء Xشعبان٬، الذي هو يوم والدة احلسني الشهيد 
يف هذا اليوم املوعود بشهادته قبل استهالله ووالدته٬، بكته السماء ومن فيها واألرض ومن 

ض من قتله عليها٬، وملا يطأ البتيها قتيل العربة وسيد األسرة املمدود بالنصرة يوم الكرة املعو
أن األئمة من نسله والشفاء يف تربته والفوز معه يف أوبته واألوصياء من عترته بعد قائمهم 
وغيبته حىت يدركوا األوتار ويثأروا الثار ويرضوا اجلبار ويكونوا خري أنصار صلى اهللا 
عليهم مع اختالف الليل والنهار٬، اللهم فبحقهم إليك أتوسل وأسأل سؤال مقترف معترف 

يء إىل نفسه مما فرط يف يومه وأمسه٬، يسألك العصمة إىل حمل رمسه٬، اللهم فصل على مس
  .)٥( )حممد وعترته واحشرنا يف زمرته٬، وبوئنا معه دار الكرامة وحمل اإلقامة

                                                            
 .٤٠٨ص: مصباح المتهجد -١
 .٢٧٧ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
 .٣٠١ص: جمال األسبوع للسيد ابن طاووس -٣
 .٦٨ص ٢ج: مكيال المكارم  -٤
 .٨٢٦ص: مصباح المتهجد -٥
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اليت تقرأ يف يوم اجلمعة٬، وذكرها السيد  Xجاء يف زيارة اإلمام املهدي  :الرواية الثالثة

صلى اهللا عليك وعلى : (ابن طاووس يف كتاب مجال األسبوع٬، فجاءت فيها هذه الفقرتان
 :وتكررت هذه الفقرة يف ثالث مواضع٬، ويف أخرها قال ٬،)آل بيتك الطيبني الطاهرين

  .)١() صلوات اهللا عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين(

 Xكأين أرى نزول القائم : (أنه قال أليب بصري Xعن اإلمام الصادق  :الرواية الرابعة

  .)٢() … يف مسجد السهلة بأهله وعياله
  .٬، وأهل بيته٬، وآل بيتهXذرية اإلمام املهدي فقد بينت الروايات املتقدمة 

أوصافاً عظيمة وجليلة٬، فالحظوا هذه  Xمث أنّ الروايات تعطي ذرية اإلمام املهدي 
وصل على وليك ووالة عهده٬، واألئمة من ولده٬، ومد : (العبارة اليت جاءت يف الرواية الثانية

٬، دنيا وآخرة إنك على كل ]ديناً[يف أعمارهم٬، وأزد يف آجاهلم٬، وبلغهم أقصى آماهلم 
٬، وأ�م األئمة من ولده X ٬، فوصفتهم الرواية بأ�م والة عهد اإلمام املهدي)شيء قدير
X.  

واألوصياء من عترته بعد قائمهم ( Xكما بينت الرواية الثانية بأ�م أوصياء املهدي 
حىت يدركوا األوتار ويثأروا (٬، وبينت أيضاً أ�م يدركوا األوتار٬، ويكونوا خري أنصار )وغيبته

 الداعي ويتوسل ³مولعظيم شأ�م يصلي عليهم  ٬،)الثار ويرضوا اجلبار ويكونوا خري أنصار
صلى اهللا عليهم مع اختالف الليل والنهار٬، اللهم فبحقهم إليك أتوسل وأسأل سؤال (

  ).مقترف معترف مسيء إىل نفسه مما فرط يف يومه وأمسه

  .Xالروايات اليت ̄تفرد بالذðكر إبناً لإلمام املهدي  :القسم الثاين

ذكر الشيخ الطوسي يف مصباح املتهجد يف الدعاء املروي عن اإلمام  :الرواية األوىل

اللهم أعطه يف نفسه وأهله وو�لَد�ه : (٬، فجاء يف أحد فقراتهXلصاحب الزمان  Xالرضا
  .)٣() … وذريته و أمته ومجيع رعيته ما تقربه عينه وتسربه نفسه

                                                            
 .٦٩ص: ، آداب عصر الغيبة٢٠٠ص: ، الصحيفة الهادية والتحفة المهدية٤٢ص: جمال األسبوع -١
 .٣١٧ص ٥٢ج: ، بحار األنوار١٣٤ص: ، المزار للمشهدي٤١٤ص ٣ج: مستدرك الوسائل  -٢
، ٣٣٢ص ٩٢ج: ، بحار األنوار٥٥٠ص: ، مصباح الكفعمي٣٠٩ص: ، جمال االسبوع٤١٠ص: مصباح المتهجد -٣

 .١٧٣ص ٤ج: Xاالمام المهدي  معجم أحاديث
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إنّ : (٬، قالXعن أيب عبد اهللا الصادق : روى الشيخ النعماين يف الغيبة :الرواية الثا�ية

إحدامها تطول حىت يقول بعضهم مات٬، وبعضهم يقول قتل٬، : لصاحب هذا األمر غيبتني
وبعضهم يقول ذهب٬، فال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري٬، ال يطلع على موضعه 

  .)١() يلي أمرهأحد من ويل وال غريه٬، إالّ املوىل الذي 
وروى ذلك الشيخ الطوسي يف الغيبة٬، ³ذا السند و³ذا اللفظ٬، قال أمحد بن إدريس٬، عن 
علي بن حممد٬، عن الفضل بن شاذان٬، عن عبد اهللا بن جبلة٬، عن عبد اهللا بن املستنري٬، عن 

: إنّ لصاحب هذا األمر غيبتني(: يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : قال ٬،املفضل بن عمر
إحدامها تطول حىت يقول بعضهم مات٬، ويقول بعضهم قتل٬، ويقول بعضهم ذهب٬، حىت ال 
يبقى على أمره من أصحابه إالّ نفر يسري٬، ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال غريه إالّ 

  .)٢( )املوىل الذي يلي أمره

من خرباً ذكر فيه بعض  Xروى الشيخ الطوسي٬، عن اإلمام الصادق  :الرواية الثالثة

: قال يف الليلة اليت كانت فيها وفاته٬، ومنها أنه  Xألمري املؤمنني  وصية رسول اهللا 
  . )٣()اخل…  فليسلمها إىل إبنه أول املقربني    Xأي اإلمام املهدي    فإذا حضرته الوفاة (

كأين برايات من مصر مقبالت٬، خضر : (Xعن أيب احلسن الرضا  :الرواية الرابعة

  .)٤() تأيت الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصياتمصبغات٬، حىت 

عن سطيح الكاهن يف خرب  ٬،جاء يف بشارة اإلسالم نقالً عن حبار األنوار :الرواية اخلامسة

: Xطويل جاء يف أحد فقراته بعدما يذكر بعض الوقائع اليت تسبق قيام اإلمام املهدي 
  .)٥() … X فعندها يظهر ابن املهدي…(

                                                            
حدثنا القاسم بن محمد بن الحسن بن حازم من : وأخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: رواه النعماني بهذا السند -١

حدثنا عبيس بن هشام، عن عبد اهللا بن جبلة، عن إبراهيم بن المستنير، عن المفضل بن عمر الجعفي، عن : آتابه، قال
غيبة . ولو لم يكن يروى في الغيبة إال هذا الحديث لكان فيه آفاية لمن تأمله: وعلق عليه بقوله. Xاإلمام الصادق 

 .١٧٦ص: النعماني
 .١٦١ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
  .١٥١ص: غيبة الطوسي -٣
 .١٥٨ص: بشارة اإلسالم -٤
هـ ، وقد رأينا في طبعات  ١٣٨٢ –م  ١٩٦٣، المطبعة الحيدرية، النجف األشرف، سنة ١٨٦ص: بشارة اإلسالم -٥

، وعلى أي حال ]ابن النبي المهدي[فصارت العبارة هكذا ] النبي[آلمة ] ابن[متأخرة لبشارة اإلسالم انه قد أضيف بعد 
  .يه المهدي األول، آما سيأتي بيانهبل على وص Xآال العبارتين ال تنطبق على اإلمام المهدي 
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فالحظوا يا أحبائي الرواية األوىل خصuت ابن املهدي يف الدعاء على الرغم من أنuها دعت 
للذرية أيضا٬ً، لكن خصuت ولداً من أوالده بالذðكر٬، كما أنّ يف الرواية الثانية اليت نقلها الشيخ 

٬، وكذلك اليت نقلها الشيخ Xالنعماين خصuت املوىل الذي يلي أمر أبيه اإلمام املهدي 
ويف رواية الطوسي جاء لفظ ) ويل(وسي أيضا٬ً، بفارق بسيط أن يف رواية النعماين جاء لفظ الط
وهو . لكن يف الروايتني تثبت أنّ الذي يطلع عليه يف غيبته هو املويل الذي يلي أمره). ولده(

 :الرابعة٬، وهو أيضاً يف الرواية )فليسلمها إىل ابنه أول املقربني( :نفسه الوارد يف الرواية الثالثة
  .٬X، أي ابن اإلمام املهدي )فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات(

  .Xويف الرواية اخلامسة أيضاً ذكرت ابن املهدي 
هذه الرواية يف أحد املصادر٬، لكن ورد فيها لفظ النيب٬،  لكن يا أيب إين قرأت نصu :واثق

٬، ٬X، وعليه فتكون هذه الرواية ناظرة لإلمام املهدي حممد بن احلسن )أي ابن النيب املهدي(
ال إىل ولده٬، ومبا أننا مل نكن نقطع أي لفظي الرواية هو الثابت؛ بسبب اختالف النسخ٬، فال 

  .اتهميكن االستدالل ³ا على ما أردت إثب
سأجيبك يا ولدي جبواب ذكره أحد األنصار خبصوص هذه الرواية٬، خالصته على  :األب

؛ وذلك بقرينة تسلسل األحداث الواردة Xالقراءتني أنّ الرواية ال تنطبق على اإلمام املهدي 
يف ذلك اخلرب  Xال ميكن محل اللفظ على اإلمام املهدي : يف اخلرب٬، وإليكم نص اجلواب

  :حظنا تسلسل األحداث يف نفس اخلرب٬، وهيأصال٬ً، إذا ال
فيخرج رجل من ولد صخر٬، فيبدل الرايات السود باحلمر٬، : (خروج السفياين بقوله   أ

فيبيح احملرمات٬، ويترك النساء بالثدايا معلقات٬، وهو صاحب �ب الكوفة٬، فرب بيضاء الساق 
عجزها ٬، واستحل  مكشوفة على الطريق مردوفة٬، ³ا اخليل حمفوفة٬، قتل زوجها٬، وكثر

  ).فرجها
فعندها : (فقال) ابن النيب املهدي(مث ذكر خروج ابن املهدي أو على الطبعة األخرى   ب

اليماين والسفياين يف  وهذا موافق للروايات اليت تنص على إنّ خروج أو قيام) يظهر ابن املهدي
  .وقت واحد

اليمن٬، أبيض كالقطن امسه مث خيرج ملك من صنعاء : (خروج ملك من صنعاء بقوله  ج
نه خيرج إيقول  أنوهذا امللك ال ميكن ألحد  ٬،)حسني أو حسن٬، فيذهب خبروجه غمر الفنت

على إ�ا تقصد اإلمام ) ابن املهدي(٬، وبذلك ال ميكن محل قوله Xبعد قيام اإلمام املهدي 
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ال يصدق على  فهو أيضاً) ابن النيب املهدي(٬، فحىت لو ترتلنا وقلنا بان اللفظ هو Xاملهدي
ومث تدل ) مث خيرج ملك من صنعاء اليمن( :والسيما عند مالحظة قوله Xاإلمام املهدي 

  .وليس بعده Xألن ملك صنعاء خيرج قبل قيام اإلمام املهدي  ؛على التراخي كما هو معلوم
 ٬، وهادياًزكياً فهناك يظهر مباركاً: (بقوله Xوبعد ذلك ذكر قيام اإلمام املهدي    د
فيفرج الناس إذا أتاهم مبن اهللا الذي هداهم٬، فيكشف بنوره الظلماء٬،  علوياً ٬، وسيداًاًمهدي

ويظهر به احلق بعد اخلفاء٬، ويفرق األموال يف الناس بالسواء٬، ويغمه السيف فال يسفك الدماء٬، 
ويعيش الناس يف البشر واهلناء٬، ويغسل مباء عدله عني الدهر من القذاء ويرد احلق على أهل 

رى٬، ويكثر يف الناس الضيافة والقرى٬، ويرفع بعدله الغواية والعمى٬، كأنه كان غبار فاجنلى٬، الق
٬، وهذا يدل على إنّ قوله )واأليام حباء٬، وهو علم للساعة بال امتراء وقسطاً األرض عدالً فيمأل
٬، Xال يصدق على اإلمام املهدي ) ابن النيب املهدي( :أو حىت لو قلنا) ابن املهدي( :السابق

وهو اليماين املوعود٬،  Xفال يكون له مصداق غري املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي 
  .)١( Xوهو أيضاً ابن النيب؛ ألنه من ذرية اإلمام املهدي 

بشكل  Xالنتيجة املستخلصة من كل ما تقدم هي٬، وجود الذرية لإلمام املهدي  :األب
عام٬، ويوجد له ولد واحد اهتمت به الروايات وبينت أنه ̄تهدى له الرايات٬، وأنه هو فقط 

ألنuه املوىل الذي يلي أمره٬، ويسلمها له أبيه عند  ؛يف غيبته Xالذي يطّلع على اإلمام املهدي 
ليه يف حضور وفاته٬، و³ذا ̄تسد مجيع األبواب لإلمام املهدي إالّ عن طريق ولده الذي يطّلع ع

الذي كان  Xغيبته وهو وصيه ورسوله إىل الناس٬، و³ذا شابه هذا االبن جدuه أمري املؤمنني 
عليه أن يأيت من بابه٬، وهو  ٬، فمن أراد إتباع رسول اهللا هو الباب الوحيد لرسول اهللا 

٬، فعليه أن يأيت من بابه ٬X، فكذلك من أراد إتباع اإلمام املهدي Xعلي بن أيب طالب 
  .وصيه ورسوله إىل الناس؛ وهو املهدي األول واليماين املوعودوهو 

كما يزعمون  و³ذا يكون الشيعة والسنة على حدî سواء٬، فالسنة يؤمنون برسول اهللا 
٬، وكذلك الشيعة يؤمنون باإلمام Xلكنهم مل يتبعوه ويأتوا إليه من بابه؛ وهو علي 

أن يأتوه منه٬، وهو وصيه ورسوله ٬، ولكنهم ال يأتون من الباب الذي أردهم Xاملهدي
  .٬، فاالثنان سقطا يف فخ واحدXاملهدي األول واليماين املوعود أمحد احلسن 

                                                            
هذا الجواب لألخ الدآتور أبي محمد األنصاري وفقه اهللا تعالى، في رّده على المقال الثالث العائد لمرآز األبحاث  -١

 .التخصصية التابع للسيستاني
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  ؟ كيف يا أيب يكون املهدي األول هو اليماين :حممود
 سؤال مهم٬، لكن سأترك اإلجابة عنه حلني التعرuض للوصية الشريفة لرسول اهللا  :األب

  .ليلة وفاته فانتظر يا ولدي
 Xأنّ لإلمام املهدي  :لقد دار حديثاً بيين وبني بعض أصدقائي٬، فقلت له ٬،أيب :أمحد

كال ليس له ذرية٬، وذكر يل حديثاً يدل على أنّ املهدي ليس له ذرية٬،  :ذرية٬، فنفى ذلك وقال
  :ولقد دونت هذا احلديث٬، وهو ما رواه الشيخ النعماين يف كتاب الغيبة

مريي٬، عن أبيه٬، عن علي بن سليمان بن رشيد٬، عن احلسن حممد بن عبد اهللا بن جعفر احل
أنت إمام؟ : فقال له Xدخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا (: قال ٬،بن علي اخلزاز

ال يكون اإلمام : يقول )عليهما السالم(إين مسعت جدك جعفر بن حممد : ٬، فقال لهنعم: قال
٬، إمنا قال X؟ ليس هكذا قال جعفر  أنسيت يا شيخ أو تناسيت: فقال. إالّ وله عقب

ال يكون اإلمام إالّ وله عقب إالّ اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي : Xجعفر 
هكذا مسعت جدك  ٬،صدقت جعلت فداك: ٬، فقال لهفإنه ال عقب له )عليهما السالم(

  .)١()يقول
واحلال أنّ هذه الرواية تنفي ذلك٬، إذ  Xكيف تقول بثبوت الذرية لإلمام املهدي : فقال
  .٬، وتبدأ الرجعةXخيرج بعد اإلمام املهدي  Xاحلسني 

التفت يا ولدي٬، إنّ املقصود باإلمام الذي ليس له عقب هو املهدي الثاين عشر  :األب
X  من أوالد اإلمام املهديX ٬، وهو الذي خيرج عليه احلسنيX ٬، وهذا املوضوع

٬، بل هذا احلديث يدل على اهللا عند دراستنا لروايات املهديني  سأبينه بالتفصيل إن شاء
  .كون املهديني أئمة٬، خبالف من توهم خالف ذلك وسيأتينا التفصيل يف وقته إن شاء اهللا تعاىل

  :مث التفتوا يا أوالدي إىل ما أقوله لكم
لو غاب عنا شخص وكان عمره وقت غيابة عشرين سنة٬، ومضت على غيابه : أوالً
ين أُخرى٬، وكانت أخباره منقطعة عن أهله٬، فال يعلمون عنه شيئا٬ً، يف هذا الفرض هل عشر

  ؟ ميكن ألهله نفي أو إثبات الذرية له
  .كال يا أيب٬، ال يستطيعون إثبات الذرية له كما ال يستطيعون نفيها :حممود
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ملاذا يا أيب ميكنهم نفي الذرية باالستصحاب٬، بأن يستصحبون احلالة السابقة٬، وهو  :واثق
  .ذهب منهم ومل يتزوج٬، فيستصحبون عدم الزواج وبالتايل تنتفي الذرية

هذا الذي ذكرته يا واثق هو ما يسمى بعلم أُصول الفقه عندهم باالستصحاب٬،  :األب
الّ مع عدم وجود دليل روائي على خالفه٬، أمuا وهو أصل عملي٬، واألصل العملي ال يؤخذ به إ

مع وجود الدليل الروائي فيقدم الدليل الروائي عليه٬، ويف مسألتنا هذه ال جيري االستصحاب 
٬، وذلك لوجود األدلة الروائية Xلكي ينفي وجود الزواج وبالتايل ينفي وجود الذرية لإلمام 

  .قد تقدuم بعضهاذرية٬، و Xالكثرية اليت تثبت أنّ لإلمام املهدي 
  ؟ ذرية٬، لكن كيف نعرف هذه الذرية Xاآلن ثبت أنّ لإلمام املهدي  :حممود
٬، والسبب يف ذلك هو  Xال نعرفها إالّ بإخبار منه Xإنّ ذرية اإلمام املهدي  :األب

٬، Xغيبة اإلمام وكون شخصيته جمهولةً للناس٬، فحىت عائلته قد ال تعرفه بأنuه اإلمام املهدي 
  .تعرف ذريته إالّ بإخباره وعليه فال
٬، وأنuه ابن اإلمام Xكنت أتكلم مع صديقي خبصوص دعوة السيد أمحد احلسن  :أمحد
كيف تؤمن بشخص ال : ال أعرفها٬، فقال :٬، فطلب مين سلسلة النسب٬، فقلت لهXاملهدي 

٬، أليس من األوىل أن يثبت نسبه مث بعد Xتعرف نسبه٬، فقط أنه يدعي ابن اإلمام املهدي 
   ؟ ذلك تتبعه
  :سأوضح لكم يا أبنائي هذه املسألة :األب
كان يف مصر وأعلن دعوته٬، وقبل البعض دعوته وهو يف  Xنيب اهللا يوسف : أوالً

  !؟ فهل من آمن بيوسف مع عدم معرفته بنسبه كان خمطئاً. السجن٬، ومل يكونوا يعرفوا نسبه
كال مل يكن خمطئا٬ً، فلو كان اإلميان متوقفاً على النسب لكان كل من آمن : اجلواب

بيوسف قبل معرفته بنسبه خمطئا٬ً، واحلال أ�م مل يكونوا خمطئني٬، ومعىن ذلك عدم توقف اإلميان 
على معرفة سلسلة النسب٬، بل يعد نيب اهللا يوسف مقصراً لعدم بيانه لنسبه مع توقف إميان 

  . القوم عليه
٬، لكن Xنسبه معلوم عنده وأخربه به اإلمام املهدي  Xإنّ السيد أمحد احلسن : ثانياً

  ؟ لو بني اآلن سيد أمحد احلسن نسبه للناس٬، هل تصدuق الناس بسلسلة النسب اليت أتى ³ا
إذ سيتعللون بعد صحة هذه السلسلة٬، لكن لو ثبت هلم أنه حجة وجاء  ٬،كال: اجلواب

  .سيقبلون بعد أن أقروا حبجية قوله بنسبه٬، بطبيعة احلال
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بينوا املوازين اليت يعرف ³ا صاحب هذا األمر يف روايات  إنّ أهل البيت : ثالثاً
ولو رجعنا إىل موازين . عديدة٬، وينبغي لإلنسان أن ال حييد عن موازين الثقلني٬، وإالّ سيهلك

الذين هم الثقل الثاين العاصم لألمة من الضالل بينوا كل تلك  الثقلني لوجدنا أهل البيت 
  :وإليك بعضاً من تلك الرواياتاملوازين اليت يعرف ³ا صاحب األمر٬، 

مب يعرف : Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،عن احلارث بن املغرية النصري :الرواية األوىل

  .)١() يةبالسكينة والوقار٬، والعلم٬، والوص: (؟ قال صاحب هذا األمر

يعرف صاحب هذا : ( ... يف حديث طويل قالX وعن أيب عبد اهللا  :الرواية الثا�ية

هو أوىل الناس بالذي قبله وهو وصيه٬، وعنده : األمر بثالث خصال ال تكون يف غريه
  .)٢( ...) ٬، ووصيتهسالح رسول اهللا 

فإن آلل حممد  إياك وشذاذ من آل حممد : (... قال٬، Xعن الباقر  :الرواية الثالثة

فالزم األرض وال تتبع منهم أحداً أبداً حىت ترى رجالً من ولد  ٬،وعلي راية ولغريهم رايات
فإن عهد نيب اهللا صار عند علي بن احلسني  ٬،معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه Xاحلسني 

وإياك ومن ذكرت  فالزم هؤالء أبداًًً ٬،مث صار عند حممد بن علي ويفعل اهللا ما يشاء
  . )٣(..).لك

ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب : (... قال ٬،Xفعن الباقر  :الرواية الرابعة

  .)٤(...)  اهللا ورايته وسالحه

إذا مضى اإلمام القائم من : Xقلت أليب جعفر : عن أيب اجلارود٬، قال :الرواية اخلامسة

واإلطراق٬، وإقرار آل حممد له باهلدى٬، : (؟ قال أهل البيت٬، فبأي شيء يعرف من جيئ بعده
   .)٥() بالفضل٬، وال يسأل عن شيء بني صدفيها إالّ أجاب

فهذه املوازين اليت ̄يعرف ³ا داعي اهللا٬، وصاحب هذا األمر٬، أمuا النسب فال تتوقف عليه 
وكذلك املعجزة أيضاً فال تتوقف معرفة صاحب احلق عليها٬، و دونكم . معرفة احلجج 

                                                            
  .٢٠٠ص: الخصال للشيخ الصدوق -١
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 .١٠١ص ٢ج: ، إلزام الناصب٢٢٣ص ٥٢ج: بحار األنوار -٤
 .٢٥٠ص: ، غيبة النعماني٢٠٠ص: ، الخصال١٣٧ص: اإلمامة والتبصرة -٥
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  .كال: ؟ اجلواب ذُكðر فيها لفظ املعجزةهذه املوازين هل 
إىل هنا ننهي حوارنا يف هذه الليلة على أمل أن نلتقي ليلة غدî بتوفيق اهللا ومشيئته سبحانه٬، 
واحلمد هللا رب العاملني٬، وأفضل الصالة وأمت السالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين األئمة 

  .واملهديني وسلم تسليماً
  

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :احللقة التاسعة
א Xא

جاء وقت احلوار وتكلم األخوة فيما بينهم حول ما ذكره أبوهم يف الليلة املاضية٬، فقال 
إنّ الصورة بدت عندي واضحة ما خال شيء واحد٬، وهو أن أيب قال بوجود  :أمحد ألخويه

٬، فما رأيكم ٬X، وأنّ اليماين هو أول املهديني Xإثين عشر مهدياً يأتون بعد اإلمام املهدي 
  ؟ أن نطلب من والدنا اليوم يتكلّم لنا حول املهديني االثين عشر 

سلّم عليهم وتبادلوا معه السالم٬، و بينما هم كذلك دخل أبوهم٬، ف. نعم جيد :واثق
وسأهلم عن أحواهلم وما استفادوه من حوار الليايل املاضية٬، فأجابوه بأنuهم استفادوا الكثري٬، 

  ؟ هل  يوجد عندكم سؤال حول ما ذكرناه الليلة املاضية: فقال هلم
ستجيب نا يا أيب عندنا الكثري من األسئلة لكن مبا أنّ حوارنا مل ينتهي فلعل أسئلت :أمحد

  .عليها يف الليايل املقبلة
الذين حيكمون األرض بعد أبيهم  سأتكلم لكم الليلة عن املهديني االثين عشر  :األب

  .٬، والذين جاء ذكرهم يف روايات آل حممد Xاإلمام حممد بن احلسن العسكري 
٬، Xوقبل أنّ أعرض لكم روايات املهديني اإلثين عشر الذين يأتون بعد اإلمام املهدي 

  :أُبني نقطتني

  :النقطة األوىل
فرياد منه األئمة اإلثين عشر الذين أوهلم  إنّ لفظ املهديني يطلق يف روايات أهل البيت 

٬، وتارة Xكري ٬، وآخرهم اإلمام حممد بن احلسن العسXأمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
أُخرى يطلق لفظ املهديني ويراد به املهديني اإلثين عشر الذين هم من ذرية اإلمام الثاين عشر 

ليلة  ٬، والذين أوهلم أمحد املذكور يف وصية رسول اهللا Xحممد بن احلسن العسكري 
  .وفاته٬، وآخرهم املهدي الذي وصفته الرواية بأنه ال عقب له

  :كتاب الغيبة فقد روى الشيخ الطوسي يف
حممد بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي٬، عن أبيه٬، عن علي بن سليمان بن رشيد٬، عن احلسن 

؟  أنت إمام: فقال له Xدخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا (: بن علي اخلزاز قال
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ال يكون اإلمام : يقول )عليهما السالم(إين مسعت جدك جعفر بن حممد : ٬، فقال لهنعم: قال
٬، إمنا قال X؟ ليس هكذا قال جعفر  أنسيت يا شيخ أو تناسيت: فقال. إالّ وله عقب

ال يكون اإلمام إالّ وله عقب إالّ اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي : Xجعفر 
صدقت جعلت فداك هكذا مسعت جدuك : ٬، فقال لهفإنه ال عقب له )عليهما السالم(

  .)١()يقول
  :بلفظ املهديني و̄يقصد ³م األئمة اإلثين عشر٬، وإليكم هذه الروايةإذن فالروايات قد تعبuر 

فأوحى اهللا  .....ا عرج يب إىل ريب جل جاللهمل(: قال رسول اهللا : قال ٬،عن ابن عباس
اخترتك من خلقي واخترت لك وصياً من بعدك٬، وجعلته منك مبرتلة هارون  ٬،يا حممد: إيل

لولدك فحقه بعدك على  يت حمبته يف قلبك وجعلته أباًمن موسى إالّ أنه ال نيب بعدك٬، وألق
أمتك كحقك عليهم يف حياتك٬، فمن جحد حقه فقد جحد حقك٬، ومن أىب أن يواليه فقد 
أىب أن يواليك٬، ومن أىب أن يواليك فقد أىب أن يدخل اجلنة٬، فخررت هللا عز وجل ساجداً 

إهلي : ارفع يا حممد رأسك٬، وسلين أعطك٬، فقلت :ينادى ٬، فإذا منادياًشكراً ملا أنعم علي¥
 ٬،حوضي يوم القيامة علي¥ أمجع أميت من بعدي على والية علي بن أيب طالب لريدوا مجيعاً

إين قد قضيت يف عبادي قبل أن أخلقهم٬، وقضائي ماض  ٬،يا حممد :فأوحى اهللا تعاىل إيل
ك من بعدك وجعلته وزيرك وقد آتيته علم. فيهم٬، ألهلك به من أشاء وأهدي به من أشاء

وال ادخل اجلنة ) ألدخل اجلنة من أحبه(وخليفتك من بعدك على أهلك وأمتك٬، عزمية مين 
من أبغضه وعاداه وأنكر واليته بعدك٬، فمن أبغضه أبغضك٬، ومن أبغضك أبغضين٬، ومن 
عاداه فقد عاداك٬، ومن عاداك فقد عاداين٬، ومن أحبه فقد أحبك٬، ومن أحبك فقد أحبين٬، 

د جعلت له هذه الفضيلة٬، وأعطيتك أن أخرج من صلبه أحد عشر مهدياً كلهم من وق
ذريتك من البكر البتول٬، وآخر رجل منهم يصلي خلفه عيسى بن مرمي٬، ميأل األرض عدالً 

  .)٢( ....)٬،كما ملئت منهم ظلماً وجوراً
  .بلفظ املهديني٬، وكذلك غريها أيضاً فعبuرت هذه الرواية عن األئمة 

أمuا الروايات اليت سأتعرض هلا فيما يأيت فليس املقصود بلفظ املهديني هم األئمة اإلثين 
  .Xعشر٬، بل املراد به املهديني اإلثين عشر الذين هم من ذرية اإلمام املهدي 
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  .٢٥٠ص: آمال الدين -٢
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  ؟ ما هو الفارق بني األئمة واملهديني  ٬،أيب :واثق
ا أنّ األئمة حجج فكذلك ٬، فكمإنّ املهديني من حيث احلجية فهم كاألئمة  :األب

املهديني٬، وكذا األنبياء والرسل مجيعهم حجج هللا تعاىل على خلقه٬، لكن التفضيل بينهم يف 
ت�لْك� الرُّس�لُ فَضَّلْن�ا ب�ع�ض�ه�م� ع�لَى ب�ع�ضٍ مِّن�ه�م مَّن كَل�م� اللّه� و�ر�فَع� ﴿: املقام٬، قال عزu وجل

Ý١(﴾ب�ع�ض�ه�م� د�ر�ج�ات(.  
  .)٢(﴾فَضَّلْن�ا ب�ع�ض� النَّبِيِّني� ع�لَى ب�ع�ضٍ و�آت�ي�ن�ا د�او�ود� ز�ب�وراًو�لَقَد� ﴿

فمن جهة احلجة على اخللق مجيعهم حجج٬، لكنهم يتفاوتون يف املقام واملرتلة٬، ولذا انقسم 
  .)٣(األنبياء على قسمني بلحاظ املرتلة واملقام إىل أنبياء أويل عزم٬، وغري أويل عزم 

٬، لذا ورد عن فمقامهم أعلى من كل األنبياء سوى جدuهم حممد   أمuا أهل البيت
وورثنا . إنّ اهللا فض¥ل أويل العزم من الرسل بالعلم على األنبياء: (٬، قالXأيب عبد اهللا 

ما ال يعلمون٬، وعلمنا علم رسول  علمهم٬، وفضلنا عليهم يف فضلهم٬، وعلم رسول اهللا 
  .)٤() فمن قبل منهم فهو أفضلهم٬، وأينما نكون فشيعتنا معنا. فروينا لشيعتنا اهللا 

فال يدانيه يف  فأيضاً يتفاوتون يف املقام٬، فاملقام األول للرسول حممد  أمuا آل حممد 
٬، وأفضل أهل الفضل واملقام أحد أبدا٬ً، وكذلك أهل الكساء فهم أفضل من مجيع األئمة 

أفضل األئمة غري أهل  ٬X، واإلمام املهدي حممد بن احلسن )٥( الكساء علي وفاطمة 
                                                            

  .٢٥٣:البقرة  -١
  .٥٥: اإلسراء -٢
: ﴾، فقالَفاْصِبْر َآَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل﴿: قول اهللا Xقلت ألبي عبد اهللا : عن سماعة بن مهران، قال -٣
: آيف صاروا أولى العزم ؟ قال: قلت. ، وعلى جميع أنبياءه ورسلهنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد (

 Xأخذ بكتابه وشريعته ومنهاجه، حتى جاء إبراهيم  Xألّن نوحًا بعث بكتاب وشريعة، فكل من جاء بعد نوح 
وآل نبي جاء بعد إبراهيم جاء بشريعة إبراهيم ومنهاجه . ال آفرًا به Xبالصحف وبعزيمة ترك آتاب نوح 

بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك الصحف، فكل نبي جاء بعد موسى أخذ  Xف، حتى جاء موسى وبالصح
باإلنجيل وبعزيمة ترك شريعة موسى ومنهاجه، حتى جاء محمد  Xبالتوراة وشريعته ومنهاجه، حتى جاء المسيح 

إلى يوم القيامة، فهؤالء أولوا العزم  فجاء بالقرآن وشريعته ومنهاجه، فحالله حالل إلى يوم القيامة، وحرامه حرام 
 .٢٦٩ص ١ج: المحاسن) من الرسل

عهدنا إليه : (﴾، قالَوَلَقْد َعِهْدَنا ِإَلى آَدَم ِمن َقْبُل َفَنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُه َعْزمًا﴿: 8في قول اهللا  Xوعن جابر، عن أبي جعفر 
، وإنما سمي أولوا العزم أولي العزم؛ ألنه عهد إليهم في في محمد واألئمة من بعده، فترك ولم يكن له عزم أنهم هكذا

  .٤١٦ص ١ج: الكافي) محمد واألوصياء من بعده والمهدي وسيرته وأجمع عزمهم على أن ذلك آذلك واإلقرار به
 .٢٠٥ص ٢ج: ، بحار األنوار٧٩٦ص ٢ج: ، الخرائج والجرائح١٣٩ص: اإلمامة والتبصرة -٤
وهو متكئ  إن اهللا تبارك وتعالى عرض على آدم في الميثاق ذريته، فمر به النبي : (قال Xعن أبي عبد اهللا  -٥

يا آدم : يتلوان فاطمة، فقال اهللا) عليهما السالم(وفاطمة صلوات اهللا عليها تتلوهما والحسن والحسين  Xعلى علي 
لنبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين إياك أن تنظر إليه بحسد أهبطك من جواري، فلما أسكنه اهللا الجنة مثل له ا

صلوات اهللا عليهم فنظر إليهم بحسد، ثم عرضت عليه الوالية فأنكرها فرمته الجنة بأوراقها، فلما تاب إلى اهللا من حسده 
: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات اهللا عليهم غفر اهللا له، وذلك قوله: وأقر بالوالية ودعا بحق الخمسة

  . ١٨٧ص ١١ج: بحار األنوار) ﴾ اآليةى آَدُم ِمن رَّبِِّه َآِلَماٍتَفَتَلقَّ﴿
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٬، والحظوا هذه الرواية يا أبنائي اليت تصف املهدي )١()طاووس األئمة(الكساء؛ لذا يسمuى 
  .بأنه كوكب درuي بني بقية األئمة  Xحممد بن احلسن 

: ليلة أسري يب أوحى إيلّ 8إنّ اهللا (: عن رسول اهللا  ٬،روى الشيخ النعماين يف الغيبة
: قال. يا رب٬، أخي: ؟ قلت   وهو أعلم بذلك   يا حممد٬، من خلفت يف األرض يف أمتك 

يا حممد٬، إين اطلعت إىل األرض : قال. نعم يا رب: ؟ قلت يا حممد٬، علي بن أيب طالب
اطالعة فاخترتك منها٬، فال أذكر حىت تذكر معي٬، فأنا احملمود وأنت حممد٬، مث إين اطلعت 

رض اطالعة أخرى فاخترت منها علي بن أيب طالب فجعلته وصيك٬، فأنت سيد إىل األ
  .من أمسائي فأنا األعلى وهو علي األنبياء وعلي سيد األوصياء٬، مث شققت له امساً

وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة من نور واحد٬، مث عرضت  يا حممد٬، إين خلقت علياً
  .ملقربني٬، ومن جحدها كان من الكافرينواليتهم على املالئكة٬، فمن قبلها كان من ا

يا حممد٬، لو أن عبداً من عبادي عبدين حىت ينقطع مث لقيين جاحدا لواليتهم أدخلته 
تقدم أمامك٬، فتقدمت أمامي : فقال. نعم: ؟ فقلت يا حممد٬، أحتب أن تراهم: مث قال. ناري

ن علي٬، وجعفر بن فإذا علي بن أيب طالب٬، واحلسن٬، واحلسني٬، وعلي بن احلسني٬، وحممد ب
حممد٬، وموسى بن جعفر٬، وعلي بن موسى٬، وحممد بن علي٬، وعلي بن حممد٬، واحلسن بن 

: ؟ قال يا رب٬، من هؤالء: علي٬، واحلجة القائم كأنه الكوكب الدري يف وسطهم٬، فقلت
يا حممد٬، أحببه . هؤالء األئمة٬، وهذا القائم٬، حملل حاليل٬، وحمرم حرامي٬، وينتقم من أعدائي

  .)٢() حبه وأحب من حيبهفإين أ
٬، واملهدي األول فاملهديون هم على العموم مقامهم أقل من مقام األئمة اإلثين عشر 

منهم مقامه أفضل من مقام مجيع املهديني٬، بل لعظم مرتلته عدuوه أهل البيت يف عداد األئمة 
                                                                                                                                                                                   

َوُآَال ِمْنَها َرَغدًا : " آدم وزوجته الجنة قال لهما 8فلما أسكن اهللا : (Xقال أبو عبد اهللا : وعن المفضل بن عمر، قال
فنظرا إلى منزلة محمد وعلي وفاطمة " َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّاِلِميَن - يعني شجرة الحنطة  -َحْيُث ِشْئُتَما َوَال َتْقَرَبا َهـِذِه الشََّجَرَة 

يا ربنا لمن هذه المنزلة ؟ : والحسن والحسين واألئمة بعدهم صلوات اهللا عليهم فوجداها أشرف منازل أهل الجنة، فقاال
ارفعا رؤوسكما إلى ساق عرشي، فرفعا رؤوسهما فوجدا اسم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين : >فقال اهللا 

يا ربنا ما أآرم أهل هذه : ، فقاال>واألئمة بعدهم صلوات اهللا عليهم مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الجبار 
هم ما خلقتكما، هؤالء خزنة علمي، وأمنائي على  لوال: >فقال اهللا ! المنزلة عليك، وما أحبهم إليك، وما أشرفهم لديك 

سري، إياآما أن تنظرا إليهم بعين الحسد وتتمنيا منزلتهم عندي ومحلهم من آرامتي فتدخال بذلك في نهيي وعصياني 
اء، ال يا آدم ويا حو: إلى أن قال. ... المدعون لمنزلتهم بغير حق: ربنا ومن الظالمون ؟ قال: قاال! فتكونا من الظالمين 

  .١٠٨ص: معاني األخبار.....) تنظرا إلى أنواري وحججي بعين الحسد فأهبطكما عن جواري واحل بكما هواني
في ) عليهما السالم(، وعلي واإلمام المهدي وجه آون أفضلية الرسول  Xلقد بّين السيد أحمد الحسن اليماني  -١

  .فراجعالجزء األول، جواب السؤال الثاني، : آتابه المتشابهات
 . ٢٤١ص ٢ج: ،غاية المرام٢٨١ص ٣٦ج: ، بحار األنوار ٩٤ص: غيبة النعماني -٢
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٬، واملراد من أبيه الذي Xفأيضاً هذه الرواية لفظ املهدي فيها يقصد به املهدي األول 
  !؟ أبوه يليه ويأيت بعده ٬، وإالّ مçن من األئمة Xيليه هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

٬، واملراد من أبوه )أبوه أفضل منه: (عن األفضل٬، فيقول  مث إنّ سلمان يسأل النيب 
ي األول ٬، لكن املهد٬X، فهو أفضل من ولده املهدي األول Xهو اإلمام حممد بن احلسن 

مثل أجورهم     Xأي املهدي األول     لألول: (٬، لذا قالت الروايةأفضل املهديني 
  ).ألنّ اهللا هداهم به ؛كلهم

فإذن يا أبنائي التفاوت بني حجج اهللا سبحانه من جهة املقام واملرتلة٬، ال من جهة كو�م 
٬، وكما أنّ امللتوي على األئمة Xحجج٬، كذلك املهديني  Xحجج٬، فكما أنّ األئمة 

X  يوجب دخول النار٬، فكذلك امللتوي على املهدينيX ؛ ولذا قال اإلمام الباقرX  عن
  .٬، وما ذلك إالّ لكونه حجة إهلية)امللتوي عليه من أهل النار: (Xاليماين

٬، عرب أهل البيت وألجل أنّ املهديني االثين عشر على العموم أقل مقاماً من األئمة 
٬، مما جعل الكثري يتوهم أ�م ليسوا أئمة قد فرض اهللا طاعتهم٬، )١(نهم٬، بأ�م قوم من شيعتنا ع

  .واحلال أنّ الروايات تعبuر عنهم بأنuهم أئمة٬، وسيأيت توضيح ذلك قريباً

  :النقطة الثا�ية
إىل  لوجدناها تنقسم بلحاظ عدد األئمة واملهديني  لو درسنا روايات أهل البيت 

  :مخسة أقسام
عددهم اثنا عشر٬، وجاءت بألفاظ خمتلفة٬،  الروايات اليت دلت على أنّ األئمة : األول

  .)٣()اثنا عشر أمرياً(٬، )٢()اثنا عشر خليفة(
٬، بل عرب بلفظ املهديني )٣()اثنا عشر رجالً( ٬،)٢()اثنا عشر حمدثاً( ٬،)١()اثنا عشر إماماً(

  .٬، فكل هذه التعابري تشري إىل عدد األئمة اإلثين عشر)٤(وأُريد منه األئمة اإلثين عشر 

                                                            
يكون : أنه قال Xيا ابن رسول اهللا إني سمعت من أبيك : (Xقلت للصادق جعفر بن محمد : عن أبي بصير، قال -١

اثني عشر إمامًا، ولكنهم قوم من : اثنا عشر مهديًا، ولم يقل: إنما قال: Xبعد القائم اثنا عشر إمامًا، فقال الصادق 
  .٢١١ص: مختصر بصائر الدرجات) شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا

فسمعته آنت مع أبي عند رسول اهللا : (ل، قا)رضي اهللا عنه(عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة  -٢
آلهم من بني : قال: أخفى صوته ؟ قال] قال في[ما الذي : بعدي اثنا عشر خليفة، ثم أخفى صوته، فقلت ألبي: يقول
 .٣١٥ص ٢ج: ينابيع المودة لذوي القربى. هاشم
بد اهللا، حدثني أبي، ثنا سفيان حدثنا ع: ط الميمنية بمصر، قال ١٠١و  ٩٧ص ٥ج: أخرج أحمد بن حنبل في المسند -٣

ال يزال : (يقول سمعت رسول اهللا : سمعت جابر بن سمرة السوائي يقول: بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، قال
  ).آلهم من قريش: هذا األمر ماضيًا حتى يقوم اثنا عشر أميرًا، ثم تكلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ما قال ؟ قال
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  .ثالثة عشر الروايات اليت دلت على أنّ األئمة : الثاين
الروايات اليت دلت على أنّ املهديني الذين حيكمون األرض بعد اإلمام املهدي : الثالث
X اثنا عشر.  

  .وهي رواية واحدة. أحد عشر الروايات اليت دلت على أنّ املهديني : الرابع
وهي رواية . الروايات اليت دلت على أنّ األئمة اثنا عشر٬، واملهديني اثنا عشر: اخلامس

  .الوصية
يوجد هناك تقابل بني القسم الثاين والقسم الرابع٬، ونشأ ذلك من خالل عدu املهدي 

عشر٬، وتارة يعد  تارة مع األئمة٬، فيكون عددهم ثالثة عشر٬، فيكون املهديون أحد Xاألول
  .مع املهديني فيكونوا اثين عشر٬، كما ويكون األئمة اثين عشر ال ثالثة عشر

كما تقدuمت اإلشارة إىل ذلك يف  Xلعلو مقامه  ويرجع سبب عدuه مع األئمة 
  .النقطة السابقة

وسأتعرض هلذه الروايات يف وقت آخر٬، لكن ما أُريد بيانه اآلن أنuه توجد رواية تقول بأنّ 
  :والرواية هي. ٬، فقد عرفتم اجلواب عنهااملهديني أحد عشر 

إنّ منا بعد القائم أحد  ٬،يا أبا محزة: (٬، يف حديث طويل أنه قالXعن أيب عبد اهللا 
  .)٥() Xعشر مهدياً من ولد احلسني 

ومن هنا أؤكد لكم يا أبنائي أنّ الرواية الوحيدة اليت مجعت اجلميع هي رواية الوصية 
  .فهي األم اليت ̄يرجع إليها املباركة٬،

وإىل هنا ننهي كالمنا يف هذه الليلة ونكمل ليلة غدî بتوفيق اهللا مشيئته سبحانه٬، واحلمد هللا 
  .رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  

                                                                                                                                                                                   
: غيبة الشيخ الطوسي..) لي، إنه سيكون بعدي اثنا عشر إمامًا، ومن بعدهم اثنا عشر مهديًا يا ع:(قال النبي  -١

  .١٥٠ص
 .٢ص: اإلمامة والتبصرة) منا اثنا عشر محدَّثًا: (Xقال اإلمام الباقر  -٢
حدثنا ابن أبي : ط محمد علي صبيح بمصر، قال ٣ص ٦ج: أخرج الحافظ مسلم بن حجاج القشيري في  صحيحه -٣

ال يزال أمر الناس : (يقولسمعت النبي : عمير، حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال
سألت أبي ماذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه بكلمة خفيت علي، فماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجًال، ثم تكلم النبي 

 ).آلهم من قريش: وسلم؟ فقال
منا اثنا عشر مهديًا، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم التاسع من ولدي، : (Xقال اإلمام الحسين  -٤

 .٢ص: اإلمامة والتبصرة) وهو القائم بالحق
  .٣٨ص: مختصر بصائر الدرجات -٥
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  :احللقة العاشرة
א א

اآلن يا : وجاءت ليلة الغد٬، فالتقى األب بأوالده٬، وتبادلوا التحية والسالم٬، فقال األب
  .أبنائي سأعرض لكم روايات املهديني 

فلقد عبuرت عنهم الروايات بألفاظ خمتلفة٬، فتارة عبuرت عنهم بلفظ املهديني٬، وتارة بلفظ 
بلفظ أ�م من : واألئمة من بعده٬، ورابعة Xهد اإلمام املهدي القوuام٬، وثالثة بكو�م والة ع

٬، وسأعرض لكم الروايات حبسب العناوين اليت ذُكر ³ا هؤالء الطاهرون شيعة األئمة 
.  

  :روايات املهديني :أوالً
ليلة وفاته واليت سأتكلم لكم عنها فيما بعد  رسول اهللا  جاء يف وصية :الرواية األوىل

نه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر إ ٬،يا علي: (... هذه الفقرة
  .)١(...)مهدياً

يقوم القائم منا مث يكون بعده اثنا عشر : (قال ٬،Xعن اإلمام السجاد  :الرواية الثا�ية

  .)٢( )مهدياً

اثنا عشر مهدياً من ولد  Xنّ منا بعد القائم إ( :Xعن الصادق  :الرواية الثالثة

  .)٣() Xاحلسني

فيوشك أيام اجلبارين أن  ٬،ابشروا: (أنه قال عن رسول اهللا  ٬،عن عمر :الرواية الرابعة

٬، املهدي٬، مث املنصور٬، مث عدد تنقطع٬، مث يكون بعدهم اجلابر الذي جيرب اهللا به أمة حممد 

                                                            
 .١٥١ص: الطوسي غيبة الشيخ -١
يعني من األئمة من : (، علق عليه القاضي النعمان المغربي في شرح األخبار، فقال٤٠٠ص ٣ج: شرح األخبار -٢

 ).ذريته
  .١٤٨ص ٥٣ج :بحار األنوار -٣
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٬،وعددهم كعدد األئمة االثين Xهناك مهديون بعد اإلمام املهدي : أي. )١()أئمة مهديني
  .عشر 

  :Xيف كوهنم قواماً بعد أبيهم  :ثا�ياً
فيها مسجد  : (...قال ٬،يف ذكر الكوفة )عليهما السالم(عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا 

وفيها يكون قائمه سهيل الذي مل يبعث اهللا نبياً إالّ وصلّى فيه٬، ومنها يظهر عدل اهللا٬، 
  .)٢() والقو¥ام من بعده٬، وهي منازل النبيني واألوصياء والصاحلني

  :Xيف كوهنم أئمة ووالة عهد اإلمام املهدي  :ثالثاً 
روى يونس : Xاملروي عن الرضا  Xجاء يف الدعاء لصاحب األمر  :الرواية األوىل

وهو دعاء طويل نقلت   كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر ³ذا Xأنّ الرضا : بن عبد الرمحن
وبلغهم آماهلم  ٬،اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده: (....   منه موضع احلاجة 

 ٬،وثبت دعائمهم ٬،ومتم هلم ما أسندت إليهم من أمرك هلم ٬،وأعز نصرهم ٬،وزد يف آجاهلم
وأركان  ٬،وخزان علمك ٬،فإ¼م معادن كلماتك ٬،وعلى دينك أنصاراً واجعلنا هلم أعواناً

 ٬،وصفوتك من خلقك ٬،وخالصتك من عبادك ٬،ووالة أمرك ٬،ودعائم دينك ٬،توحيدك
والسالم عليه وعليهم ورمحة اهللا  ٬،وصفوة أوالد نبيك ٬،وأولياؤك وسالئل أوليائك

  .)٣()وبركاته
                                                            

  .٤٠٠ص ٣ج: شرح األخبار -١
 .٥٢٤ص ٣ج: وسائل الشيعة اإلسالمية -٢
يقول السيد ابن . ٣٠٩ص: ، جمال األسبوع١٩٢ص: ، مختصر بصائر الدرجات٤٠٩ص: مصباح المتهجد -٣

، )اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده: (Xوقد تضمن هذا الدعاء قوله : طاووس ـ بعد أن أورد هذا الدعاء ـ 
د في البالد، واألئمة في األحكام في تلك األيام، ولعل المراد بذلك أن الصالة على األئمة يرتبهم في أيامه للصالة بالعبا

؛ ألن والة العهود يكونون في )والة عهده: (وأن الصالة عليهم تكون بعد ذآر الصالة عليه صلوات اهللا عليه بدليل قوله
موالنا وقد تقدم في الرواية عن . اللهم صل بعد الصالة عليه على والة عهده واألئمة من بعده: الحياة، فكأن المراد

، فقد وجدت ذلك آما )صل على والة عهده واألئمة من ولده: (، ولعل هذه قد آانت)واألئمة من ولده: (Xالرضا 
ذآرناه في نسخة غير ما رويناه، وقد روى أنهم من أبرار العباد في حياته ووجدت رواية متصلة اإلسناد بأن للمهدي 

د البحار على غاية عظيمة من صفات األبرار، وروى تأويل غير صلوات اهللا عليه أوالد جماعة والة في أطراف بال
ووجدت هذا الدعاء برواية تغني عن هذا التأويل وما ذآرها ألنها أتم في التفصيل، وهي ما . ذلك مذآور في األخبار

ن حدثنا أبو الحسين إسحاق بن الحس: حدث به الشريف الجليل أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمدي، قال
حدثنا محمد بن همام بن سهيل الكاتب ومحمد بن شعيب بن أحمد المالكي، جميعًا عن شعيب بن أحمد : العفراني، قال

أنه آان يأمر ): عليهما السالم(المالكي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن موالنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا 
اللهم صل على محمد وآل محمد، وادفع : (اهللا عليهمافكان من دعائه له صلوات  Xبالدعاء للحجة صاحب الزمان 

اللهم فصل عليه وعلى آبائه، وأعطه في نفسه وولده وأهله : إلى أن يقول..... عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك، 
م وصل الله: إلى أن يقول.... وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وتجمع له ملك المملكات آلها، 
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لتصلن : (إىل احلرية فقال Xخرج أمري املؤمنني : قال ٬،عن حبuة العرين :الرواية الثا�ية

وليبنني  ٬،حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري   وأومى بيده إىل الكوفة واحلرية   هذه �ذه 
باحلرية مسجد له مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهللا تعاىل فرجه؛ ألنّ مسجد 

  .)١(....) ٬،الكوفة ليضيق عنهم٬، وليصلني فيه إثنا عشر إماماً عدالً
يصلي فيه ( :٬، لذا قالتXومن الواضح أنّ الرواية تتكلم عن زمن ظهور اإلمام املهدي 

غري املهديني االثين عشر٬، الذين أوهلم خليفة ) اإلثنا عشر إماماً عدالً(٬، مث من هم )خليفة القائم
  .٬، والذي جاء ذðك̄ر امسه يف وصية رسول اهللا  ليلة وفاتهXاإلمام حممد بن احلسن 

  :Xيف كوهنم أوصياء اإلمام املهدي  :رابعاً
روى الشيخ الطوسي يف مصباح املتهجد٬، يف أعمال اليوم الثالث من شهر شعبان٬، الذي 

اللهم إين أسألك حبق املولود يف هذا اليوم : (هذا الدعاء Xهو يوم والدة احلسني الشهيد 
واألرض ومن عليها٬، وملا املوعود بشهادته قبل استهالله ووالدته٬، بكته السماء ومن فيها 

املعوض من قتله أن  ٬،يوم الكرة املمدود بالنصرة ٬،وسيد األسرة ٬،قتيل العربة ٬،يطأ البتيها
واألوصياء من عترته بعد قائمهم  ٬،والفوز معه يف أوبته ٬،األئمة من نسله والشفاء يف تربته

صلى اهللا  ٬، أنصارحىت يدركوا األوتار ويثأروا الثار ويرضوا اجلبار ويكونوا خري ٬،وغيبته
عليهم مع اختالف الليل والنهار٬، اللهم فبحقهم إليك أتوسل وأسأل سؤال مقترف معترف 
مسيء إىل نفسه مما فرط يف يومه وأمسه٬، يسألك العصمة إىل حمل رمسه٬، اللهم فصل على 

  .)٢() حممد وعترته واحشرنا يف زمرته٬، وبوئنا معه دار الكرامة وحمل اإلقامة

  :يف كوهنم من شيعة أهل البيت  :خامساً
يا ابن رسول اهللا إين مسعت من : Xقلت للصادق جعفر بن حممد : قال ٬،عن أيب بصري

اثنا : إمنا قال :Xفقال الصادق  ٬،يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً: (أنه قال Xأبيك 

                                                                                                                                                                                   
على والة عهوده، وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وانصرهم وتمم لهم ما أسندت إليهم أمر دينك، واجعلنا لهم أعوانًا 

 .....).وعلى دينك أنصارًا وصل على آبائه الطاهرين األئمة الراشدين، 
ة األولى من الرواية فادع إن شئت أن فهذه الرواية قد اشتملت على ما لم تشتمل عليه الرواي: وقال أيضًا بعد هذه الرواية

  .تكون من أهل السعود، وأحفظ فيها جانب المعبود، وتأدب بين يديه آما آنا قدمناه وأشرنا إليه
 .١١٢ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٣٧٤ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٢٥٣ص ٣ج: تهذيب األحكام  -١
 .٨٢٦ص: مصباح المتهجد -٢
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إىل مواالتنا اثين عشر إماما٬ً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس : عشر مهديا٬ً، ومل يقل
  .)١( )ومعرفة حقنا

وخلفائه الذين حيكمون  Xفجميع هذه التعابري تشري إىل أبناء اإلمام حممد بن احلسن 
  .وهم خلفائه وأوصيائه فيها Xاألرض من بعده٬، وتكون دولتهم هي دولته 

فالحظوا يا أبنائي هذه الروايات اليت تنص على وجود اثنا عشر إماما٬ً، واثنا عشر مهديا٬ً، 
٬، مث يأيت بعدهم اثنا Xباإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري  وينتهي األئمة 

٬، وهؤالء هم حجج اهللا على اخللق حيكمون Xعشر مهدياً يكون دورهم بعد اإلمام املهدي 
  .Xام املهدي األرض بعد اإلم

لكن يا أيب الرواية األخرية عبuرت عنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس لواليتنا ومعرفة  :أمحد
  ؟ حقنا٬، أال يلزم من ذلك أنuهم أُناس عاديني

ال يا ولدي ال يلزم ذلك بعد أن عرفت الروايات اليت مستهم أوصياء ووالة عهد  :األب  
وكو�م األئمة والقوuام من بعده٬، وأمuا خبصوص هذا التعبري الذي ذكرته  Xاإلمام املهدي 

يدعون الناس لواليتهم ومعرفة حقهم٬، فهو  الرواية٬،  وهو أ�م قوم من شيعة آل البيت 
و�إِن� م�ن ش�يع�ت�ه� ﴿ :حيث قال فيه Xجيري جمرى تعبري القرآن عن نيب اهللا ابراهيم 

ملا : (٬، لتتضح لكم األية املباركة٬، وسأنقل لكم هذه الرواية عن رسول اهللا )٢(﴾لَإِب�ر�اه�يم�
إهلي : خلق اهللا تعاىل إبراهيم اخلليل٬، كشف عن بصره٬، فرأى نوراً إىل جنب العرش٬، فقال

إىل أن ذكر أنوار األئمة     هذا نور حممد صفويت من خلقي ٬،يا إبراهيم: ؟ قال ما هذا النور
إين أرى أنواراً قد أحدقوا �م ال حيصي عددهم إالّ أنت٬، : إبراهيمفقال    مث قال 

٬، قال Xهذه أنوار شيعتهم٬، شيعة علي بن أيب طالب أمري املؤمنني  ٬،يا إبراهيم: فقال
بصالة إحدى ومخسني٬، واجلهر : ؟ قال Xفبما تعرف شيعة علي بن أيب طالب : إبراهيم

كوع٬، وتعفري اجلبني٬، والتختم باليمني٬، فقال ببسم اهللا الرمحن الرحيم٬، والقنوت قبل الر
: ٬، قال تبارك وتعاىل Xاللهم اجعلين من شيعة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب: إبراهيم

  .)٣() ﴾و�إِن� من ش�يع�ت�ه� لَإِب�ر�اه�يم�﴿ :قد جعلتك منهم٬، فلهذا أنزل اهللا تعاىل فيه يف كتابه

                                                            
 .١١٥ص ٥٣ج: ، بحار األنوار٢١٢ص: ، مختصر بصائر الدرجات٣٥٨ص: آمال الدين -١
 .٨٣: الصافات -٢
  .٣٩٨ص ٤ج: مستدرك الوسائل -٣
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٬، بل بصدد Xال يريد نفي مطلق اإلمامة عن ذرية اإلمام املهدي  Xفاإلمام الصادق 
ليسوا أئمة كإمامة آبائهم االثين  تصحيح خطأ الناقل٬، من جهة٬، والتنبيه على أنّ املهديني 

٬، بل مبرتبة أدىن من جهة ثانية٬، وإالّ فهم أئمة يقودون الناس بعد أبيهم اإلمام عشر 
  .ذلك قبل قليل٬، كما تقدuم ما يدل على Xاملهدي

  .هم املهديني االثين عشر  فهؤالء املهديون الذين هم عدد األئمة 
لقد قرأت يف كتاب حبار األنوار بعضاً من هذه الروايات٬، ورأيت أنّ الشيخ  ٬،أيب :واثق

ا¸لسي حيمل هذه الروايات على الرجعة٬، وقد دونت ما ذكره الشيخ ا¸لسي٬، فقال بعد أن 
  :مشهور٬، وطريق التأويل أحد وجهنيهذه األخبار خمالفة لل: (ه الرواياتذكر بعضاً من هذ

أن يكون املراد باالثين عشر مهدياً النيب صلى اهللا عليه وآله وسائر األئمة سوى : األول
وقد سبق أنّ احلسن بن سليمان أوهلا جبميع  X؛ بأن يكون ملكهم بعد القائم X القائم

عد موته٬، وبه أيضاً ميكن اجلمع بني بعض األخبار املختلفة ب Xاألئمة٬، وقال برجعة القائم 
  .Xاليت وردت يف مدuة ملكه 

أن يكون هؤالء املهديون من أوصياء القائم هادين للخلق يف زمن سائر األئمة : والثاين
الذين رجعوا لئال خيلو الزمان من حجة٬، وإن كان أوصياء األنبياء واألئمة أيضاً حججا٬ً، واهللا 

  .)١() تعاىل يعلم
  ؟ فكيف يا أيب خمالفتها للمشهور٬، وهل تأويله صحيحاً

٬، بينما هذه الروايات ال Xقدون بالرجعة بعد اإلمام املهدي ألن املشهور يعت :األب
تثبت ذلك٬، بل تثبت أنّ بعد اإلمام املهدي مهديون إثين عشر٬، فمن هنا حاول الشيخ ا¸لسي 
أن يؤهلا مبا يوافق املشهور٬، ويف احلقيقة تأويلها أخف من أن يردها ويسقطها عن احلجية كما 

  ؟ هو ديدن فقهاء اليوم
أنّ الشيخ ا¸لسي وغريه يتصورون أنّ روايات : اللتفات إىل نقطة هامuة جدا٬ً، وهيوينبغي ا

تتعارض مع الروايات اليت دلت على الرجعة٬، واحلال ليس كذلك؛ إذ ال توجد  املهديني 
  .وروايات الرجعة معارضة بني روايات املهديني 

                                                            
 .١٤٨ص ٥٣ج: بحار األنوار -١
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 ٬X، وحيكمون األرض إىل املهدي الثاين عشر Xبل املهديون يأتون بعد اإلمام املهدي 
ولعل سبب التوهم هي هذه  .٬، وتبدأ مرحلة الرجعةXفعندما يتوفاه اهللا  خيرج عليه احلسني 

  :الرواية
فقال . نعم: ؟ فقال أنت إمام(: ٬، فقال لهXعن علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا 

: فقال له. ال يكون اإلمام إالّ وله عقب: يقول Xإين مسعت جدuك جعفر بن حممد : له
ال يكون : X؟ ليس هكذا قال جعفر٬، إمنا قال جعفر  أم تناسيت   يا شيخ   نسيت 

. ٬، فإنه ال عقب لهXاإلمام إالّ وله ولد٬، إالّ اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي 
  ).صدقت٬، جعلين اهللا فداك٬، هكذا مسعت جدuك يقول: فقال

٬، Xر لذلك احلر العاملي٬، حيث محل لفظ اإلمام يف الرواية على اإلمام املهدي كما أشا
وقد تقدم يف احلديث السادس والتسعني من الباب السابق ما هو صريح يف أنّ ( :فقال

  .)١() ليس له عقب Xاملهدي
إنّ املقصود باملهدي فيها ليس اإلمام حممد : فإن كان سبب التوهم هي هذه الرواية٬، فيقال

٬، وهي تنفي X ٬، إذ كيف ميكن أن يكون املقصود ³ا اإلمام حممد بن احلسنXبن احلسن 
٬،  Xالذرية والعقب له٬، واحلال توجد روايات كثرية ̄تثبت الذرية لإلمام حممد بن احلسن

روايات اليت تثبت حيصل التعارض بني هذه الرواية اليت تنفي العقب٬، وتلك الوطبقاً لقواعدهم 
  .العقب والذرية

التساقط للدليلني    طبقاً ملبانيهم   يف التعارض إمuا خيتار اإلنسان : ومن هنا يأيت السؤال
املتعارضني٬، وعليه فال يقدم دليل على آخر٬، أو خيتار الترجيح ألحدمها على األخر٬، وبناء على 
القول بالترجيح٬، ما هو الوجه يف ترجيح هذه الرواية النافية للذرية على تلك الروايات اليت 

  !تثبت الذرية
  .ابل ترجيح الروايات اليت تثبت الذرية هو املتعني٬، لكثر�

ويف احلقيقة ال يوجد تعارض بني الرواية النافية للذرية٬، وبني الروايات املثبتة هلا٬، إذ الرواية 
٬، بل تنفيها عن املهدي الثاين Xالنافية ال تنفي الذرية عن اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

  .Xمن املهديني الذين يأتون بعد اإلمام املهدي حممد بن احلسن  Xعشر

                                                            
 .٣٦٨ص: اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة -١
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وغريه مل يكونوا يعتقدون بوجود  )رمحه اهللا(كن أن يقال أنّ الشيخ ا¸لسي بل غاية ما مي
٬، ولذا فكل روايات املهديني حاولوا إمuا اسقاطها٬، أو Xمهديني بعد اإلمام حممد بن احلسن 

uرمحه اهللا(هلا ا¸لسي تأويلها فلذا أو.(  
ذين ذكرمها الشيخ وجهي التأويل الل )رمحه اهللا(وقد ناقش السيد حممد صادق الصدر 

  :كر كالم الشيخ ا¸لسي املتقدuم٬، قال بعد أن ذ)رمحه اهللا(ا¸لسي 
أنه اعترف سلفاً أنّ كال الوجهني حنو من أحناء : ونود أن نعلق أوالً على كالم ا¸لسي(

رد التأويل٬، والتأويل دائماً خالف الظاهر٬، فال يصار إليه إالّ عند الضرورة٬، وال يكفي جم
  .أو االحتمال إلثباته اإلمكان

أنّ األولياء األثين عشر : حاول فيه ا¸لسي على أن يقول: وعلى أي حال٬، فالوجه األول
هم األئمة املعصومون االثنا عشر أنفسهم٬، فترتفع املعارضة بني روايات  Xبعد املهدي 

  .األولياء وروايات الرجعة٬، ويكون املراد منهما معاً األئمة املعصومني أنفسهم
  :إالّ أنّ هذا الوجه قابل للمناقشة من وجوه٬، نذكر منها اثنني

اليت مسعناها٬، تنص على أنّ    يقصد املهديني    إنّ عدداً من روايات األولياء : الوجه األول
مع أنّ األئمة املعصومني .... إىل أن يقول  .... Xاألولياء األثين من ولد اإلمام املهدي 

  .بكل وضوح Xهدي السابقني هم آباء اإلمام امل
دليالً كافياً على عودة األئمة االثنا عشر كلهم٬،    كما عرفنا    إننا مل جند : الوجه الثاين

على أمري املؤمنني     بعد النيب   ال بشكل عكسي وال بشكل مشوش٬، وإمنا نص فقط 
X  وابنه احلسنيX .وإذا مل يثبت رجوع األئمة اإلثنا عشر مجيعاً كيف ميكن محل هذه 

  .األخبار عليه
الذي ذكره ا¸لسي٬، فيتلخص يف االعتراف بوجود األئمة املعصومني : وأمuا الوجه الثاين

متعاصرين٬، ولكن احلكم العام سيكون  Xواألولياء الصاحلني يف جمتمع ما بعد املهدي  
لك وبذ. وإمuا األولياء فسيكونون هداة عاملني يف العامل من الدرجة الثانية. للمعصومني 

  .يرتفع العارض بني الروايات
صرحية    يقصد املهديني    أنّ روايات األولياء : وأوضح ما يرد على هذا الوجه هو

مبباشر�م للحكم على أعلى مستوى٬، حبيث يكون التنازل عن هذه الداللة تأويالً باطال٬ً، 
يعين اإلمامة    فإذا حضرته الوفاة فليسلمها( :٬، وقوله)ليملكن منا أهل البيت رجل: (كقوله
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) اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده( :٬، وقوله)إىل ابنه أول املهديني   أو اخلالفة 
وبعد هذه املناقشات وقبل إعطاء الفهم الكامل : إىل أن يقول....وحنوه يف الدعاء األخر٬، 

وهو . القارئحلكم األولياء الصاحلني٬، البد لنا أن جنيب على هذا السؤال الذي خيطر يف ذهن 
أننا كيف استطعنا أن نعترب روايات األولياء كافية لإلثبات التارخيي على حني مل نعترب روايات 

وأمuا من زاوية : إىل أن يقول .....الرجعة كافية لإلثبات٬، مع أ�ا أكثر عدداً وأغزر مادة 
التاريخ؛ أل�ا متكثرة كفاية روايات األولياء لإلثبات التارخيي فهو واضح طبقاً ملنهجنا يف هذا 

  .ومتعاضدة وذات مدلول متشابه إىل حد بعيد
وأمuا من زاوية معارضتها ألخبار الرجعة٬، فهو واضح بعد فشل الوجهني اللذين ذكرمها 

 Xا¸لسي للجمع بني األخبار؛ إذ يدور األمر عندئذî بني أن يكون احلكم بعد املهدي 
وحنن حني جند أنّ أخبار الرجعة غري . اء الصاحلنيأو إىل األولي موكوالً إىل املعصومني 

ال حميص    كما مسعنا    وجند أنّ أخبار األولياء قابلة لإلثبات    كما عرفنا    قابلة لإلثبات 
  .لنا على األخذ مبدلول أخبار األولياء بطبيعة احلال

ك بشكل وبالرغم من أنّ جمرد ذلك كاف يف السري الربهاين٬، إالّ أننا نود أن نوضح ذل
  .أكثر تفصيالً

إنّ نقطة القوة الرئيسية يف أخبار األولياء املفقودة يف أخبار الرجعة٬، هي أنّ أخبار األولياء 
ذات مضمون مشترك تتسامل عليه خبالف أخبار الرجعة٬، فإ�ا ذات عشرة مداليل على األقل٬، 

ومن هنا نقول . واحدليس لكل مدلول إالّ عدد ضئيل من األخبار قد ال يزيد أحياناً على خرب
هل أنت تفضل أخباراً منها ذات مدلول معني ٬،كرجوع اإلمام : ملن يفضل أخبار الرجعة

  .مثال٬ً، أو تفضل تقدمي جمموع أخبار الرجعة Xاحلسني
فإن رأيت تفضيل قسم معني من أخبار الرجعة٬، فهي ال شك أقل عدداً وأضعف سنداً من 

٬، وكل قسم معني منها يصدق عليه ذلك بكل تأكيد٬، غري أخبار األولياء٬، بل وأقل شهرة أيضاً
  .الذي سوف نشري إليه Xما دل على رجوع اإلمام علي بن أيب طالب 

وإن رأيت تفضيل جمموع أخبار الرجعة على أخبار األولياء٬، إذاً فستصبح أخبار الرجعة 
  .)رمحه اهللا(انتهى كالمه .....). ³ذا النظر متعارضة وخمتلفة املدلول كما عرفنا٬،

  :مالحظتان )رمحه اهللا(ويل على كالمه 
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أيضاً توهم التعارض بني أخبار الرجعة وبني روايات  )رمحه اهللا(إنّ الشهيد الصدر : األوىل
٬، وقد تقدuم عدم وجود التعارض٬، وإمنا نشأ التعارض )رمحه اهللا(األولياء الصاحلني كما مسuاهم 

ما أثبتت ٬، وهذا Xوفاة اإلمام حممد بن احلسن من تصور أنّ الرجعة تأيت مباشرة بعد 
  .روايات املهديني خالفه

موكوالً إىل  Xإذ يدور األمر عندئذî بني أن يكون احلكم بعد املهدي : (قوله: الثانية
  ).أو إىل األولياء الصاحلني املعصومني 
لياء أيضاً سيكون للمعصومني٬، حيث أنّ األو Xإنّ احلكم بعد اإلمام املهدي : أقول

٬، فهم Xأيضاً حجج وأوصياء لإلمام املهدي    )رمحه اهللا(كما يسميهم    الصاحلني 
معصومون أيضا٬ً، وال يوجد دليل على حصر املعصومني باألئمة االثين عشر حىت يقال بنفيها 

  .عن األولياء الصاحلني
إىل هنا ننهي جلستنا هذه الليلة يا أوالدي األعزاء٬، على أمل أن نلتقي غداً بإذن اهللا و

تعاىل٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وأفضل الصالة والسالم على حبيب أله العاملني حممد وآله 
  .  الطاهرين األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  
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  :احللقة األوىل
א

جاء األب فوجد أبناءه ينتظرون قدومه بشوق وهلفة٬، كي يسمعوا منه حديثه الذي اعتادوا 
على مساعه منه كل ليلة من الليايل اليت مرuت٬، فسلم األب٬، وأجابوا األبناء بالتحية والربكات٬، 

  .هل عندكم شيء أم أدخل يف املوضوع الذي أريد التحدث عنه الليلة :األبفقال 
  .فضل يا أيب كلنا أذن صاغيةت :األبناءفقال 
لقد مرuت البشرية حبجج كثريين٬، من أنبياء وأوصياء ألنبياء٬، فكان لكل هؤالء  :األب

حجج ̄يعرفون ³ا٬، وحاشا هللا تعاىل أن يرسل نبياً أو رسوالً أو ينصب وصياً لنيب من دون أن 
كيف ̄يعرuف : مفادهتكون حجuة عند ذلك النيب أو الرسول أو الوصي٬، ومن هنا يطرح سؤال 

  .؟ لكي تكون هللا تعاىل احلجة البالغة بعد الرسل اهللا تعاىل حججه للناس
هو أنّ احلجج الطاهرين هلم قانون ̄يعرفون به٬، بل قد انفردوا ³ذا القانون الذي : واجلواب

  .يكشف عنهم٬، ويرفع أي تشكيك يف أحقيتهم
  :حلجة٬، وهو يتكون من ثالثة أموروهذا األمر الذي ينفرد به احلجج هو قانون معرفة ا

  .النص٬، أو الوصية: األول
  .العلم واحلكمة: الثاين
  .حاكمية اهللا: الثالث

  .وسأبني لكم هذه األمور الثالثة تباعاً بتوفيق اهللا سبحانه

  .النص، أو الوصية :األمر األول
اليت هي مفردة من مفردات ذلك  تأريخ الوصيةأريد أن أحتدث لكم يف هذه الليلة عن 

  .القانون اإلهلي٬، وسأذكر لكم تاريخ الوصية٬، فتوجهوا يل يا أبنائي
إنّ خلفاء اهللا سبحانه تثبت خالفتهم بالنص اإلهلي٬، سواء كانوا أنبياء أم أوصياء لألنبياء 

  . الذين هم أوصياء حممد  كاألئمة 
خليفة اهللا يف  Xيبيuن إنّ آدم  Xم القرآن الكرمي حينما يتعرuض لقصة نيب اهللا آد

و�إِذْ قَالَ ر�بُّك� ل�لْم�الَئ�كَة� إِنِّي ج�اع�لٌ ف�ي اَألر�ضِ خ�ل�يفَةً ﴿: األرض٬، ونص اهللا عليه بقوله تعاىل
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ك� قَالَ إِنِّي قَالُواْ أَت�ج�ع�لُ ف�يه�ا م�ن ي�فِْسد� ف�يه�ا و�ي�س�ف�ك� الدِّم�اء و�ن�ح�ن� ن�س�بِّح� بِح�م�د�ك� و�ن�قَدِّس� لَ
و�ع�ل�م� آد�م� اَألس�م�اء كُل�ه�ا ثُمَّ ع�ر�ض�ه�م� ع�لَى الْم�الَئ�كَة� فَقَالَ أَنبِئُونِي  #أَع�لَم� م�ا الَ ت�ع�لَم�ونَ 

نت� الْع�ل�يم� قَالُواْ س�ب�ح�ان�ك� الَ ع�لْم� لَن�ا إِال� م�ا ع�ل�م�ت�ن�ا إِنَّك� أَ #بِأَس�م�اء ه�ؤ�الء إِن كُنت�م� ص�اد�ق�ني� 
قَالَ ي�ا آد�م� أَنبِئْه�م بِأَس�م�آئ�هِم� فَلَمَّا أَنب�أَه�م� بِأَس�م�آئ�هِم� قَالَ أَلَم� أَقُل ل�كُم� إِنِّي أَع�لَم�  #الْح�ك�يم� 

  .)١(﴾غَي�ب� السَّم�او�ات� و�اَألر�ضِ و�أَع�لَم� م�ا ت�ب�د�ونَ و�م�ا كُنت�م� ت�كْت�م�ونَ
  : وسأقف عند نقاط متعددة يا أبنائي األعزاء

  .يف معىن اخلليفة: النقطة األوىل
الذي يستخلف ممن قبله٬، واجلمع خالئف٬، : واخلليفة: قال ابن منظور يف لسان العرب

جاؤوا به على األصل مثل كرمية وكرائم٬، وهو اخلليف واجلمع خلفاء٬، وأما سيبويه فقال 
وقال . فعيل؛ ألنuه ال يكون إالّ للمذكر٬، هذا نقل ابن سيدهخليفة وخلفاء٬، كسروه تكسري 

وأما خالئف فعلى لفظ خليفة ومل يعرف : فعيلة باهلاء ال جتمع على فعالء٬، قال ابن سيده: غريه
إن من احلي موجودا خليفته٬، وما خليف : ٬، وقد حكاه أبو حامت٬، وأنشد ألوس بن حجرخليفاً

ويف . وإنه خلليفة بني اخلالفة واخلليفى. وهي اخلليفى اإلمارة: أيب وهب مبوجود واخلالفة
لو أطقت األذان مع اخلليفى٬، : لوال اخلليفى ألذنت٬، ويف رواية: حديث عمر٬، رضي اهللا عنه

بالكسر والتشديد والقصر٬، اخلالفة٬، وهو وأمثاله من األبنية كالرميا والدليلى مصدر يدل على 
قال : ابن سيده. ضبط أمور اخلالفة وتصريف أعنتها معىن الكثرة٬، يريد به كثرة اجتهاده يف

يا داود إنا جعلناك خليفة يف : الزجاج جاز أن يقال لألئمة خلفاء اهللا يف أرضه بقوله عز وجل
 .)٢(وقد يؤنث . اخلليفة السلطان األعظم: وقال غريه. األرض

فالن فالناً إذا  وخلف. جعله مكانه: واستخلف فالنا من فالن: وقال قبل العبارة املتقدمة
وقال موسى ألخيه هارون : ويف الترتيل العزيز. خلفه يف قومه خالفة: يقال. كان خليفته

خلفت فالنا أخلفه ختليفاً واستخلفته أنا : ويقال. وخلفته أيضا إذا جئت بعده. اخلفين يف قومي
  .)٣(جعله خليفة : واستخلفه. جعلته خليفيت

  .يف معىن اجلعل: النقطة الثانية

                                                            
 .٣٤ – ٣٠:البقرة -١
 .٨٣ص ٩ج: لسان العرب -٢
 .٨٣ص ٩ج: لسان العرب -٣
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جاعل هو أسم فاعل٬، أي على وزن فاعل٬، واسم الفاعل وضع للذات املتصفة باملبدأ من 
  .)١( حيث وقوعه وصدوره منه

  :لكي تتضح الفكرة أضرب لكم مثاالً
اضرب : (٬، وثالثة أقول)يضرب زيد عمراً: (٬، وثانية أقول)ضرب زيد عمراً: (تارة أقول

  ؟ الفرق يف هذه اجلمل األربعة٬، فما )زيد ضارب عمرو: (٬، ورابعة أقول)عمراً
اجلملة األوىل تدل على حتقق الضرب يف الزمن املاضي٬، وذلك بداللة الفعل : اجلواب

٬، والثالثة تدل )يضرب(٬، والثانية تدل على الزمن احلال بداللة الفعل املضارع )ضرب(املاضي 
  ).اضرب(على الزمن األيت بداللة فعل األمر
هناك زمن٬، إمuا ماضي٬، أو حايل٬، أو استقبايل٬، وجاء الزمن  ففي مجيع هذه اجلمل الثالثة

  .من داللة الفعل عليه٬، فالزمن مستفاد من الفعل؛ ألنّ الزمن أخذ يف هذه األفعال الثالثة
قيد الزمن٬، بل ) ضارب(٬، مل يؤخذ يف لفظ )زيد ضارب عمرو(لكن يف اجلملة الرابعة 

ارجي٬، أمuا مفهوم اسم الفاعل فهو خايل الزمن جاء من خالل تشخص الضرب يف الواقع اخل
عن الزمن حبسب املفهوم الذهين له٬، ومن هنا إن أرادوا الداللة على الزمن يضيفون قيداً للجملة 

  ).أو أمس٬، زيد ضارب عمرو اآلن: (كأن يقال
وما ذلك إالّ لعدم دخالة الزمن يف اسم الفاعل٬، بل اسم الفاعل وضع للداللة على الذات 

  .املبدأ من حيث وقوعه وصدوره منه٬، وهي يف املثال زيداملتصفة ب
فزيد هو الذات اليت اتصفت بالضرب الذي هو املبدأ٬، وهو الذي صدر منه الضرب ووقع 

  .على عمرو
لكن يا أيب يستفاد من اسم الفاعل احلال٬، أي حال قويل زيد ضارب عمرو٬،  :واثق

  .الضرب متحقق فعالً
احلال الزماين٬، الذي هو أحد األزمنة الثالثة : فرق بنيلكن هناك  ٬،اجلواب صحيح :األب

٬، وبني حال التلبس٬، أي حال تلبس زيد يف الضرب لعمرو٬، أو قل )املاضي٬، احلال٬، االستقبال(
واستفيد احلال حبسب العامل اخلارجي ال أنّ احلال أخذ . زيد متلبس باملبدأ حال وجود املبدأ

  .قيداً يف وضع اسم الفاعل

                                                            
 .٢٤٩ص ٢ج: تعليقة على معالم األصول للسيد علي الموسوي القزويني -١
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ويدل بإطالقه على    أي غري مقيد بزمن   إنّ اسم الفاعل مطلق : ىل نقطةوالتفتوا إ
   .)١(كما يف املثال االستمرار٬، أي استمرار صدور الضرب من زيد على عمرو 

إنّ جاعل يف اآلية اسم فاعل وهو يدل على االستمرار٬، أي استمرار جعل : بعد ذلك أقول
  .مبقتضى اآلية الشريفةاخلليفة يف األرض٬، فاجلعل مستمر ومتجدد 

  .فمن هنا من يدعي أن اجلعل متوقف وخمتوم جيب عليه أن يأيت بدليل خيصص اآلية
ولو حبثنا عن خمصص خيصص اآلية ملا وجدنا ما خيصصها٬، وعليه فيبقى اجلعل مستمuراً 

  .وغري متوقف؛ لعدم الدليل على التوقّف
٬، أليس د ختمت بالنيب حممد كيف يكون اجلعل مطلقاً وغري خمصص والنبوة ق :واثق

  ؟ دليل ختم النبوة يقيد هذا اجلعل املطلق يف اآلية
                                                            

إّن اسم الفاعل يدل على االستمرار التجددي، قال العالمة : ولكي يتضح األمر بصورة أوضح للقارئ الكريم أقول -١
: ِذي الطَّْوِل َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو ِإَلْيِه اْلَمِصيُر﴾ غافر ﴿َغاِفِر الذَّنِب َوَقاِبِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب: الطباطبائي في تفسيره لقوله تعالى

للداللة على االستمرار التجددي فإّن المغفرة  -لعله  -) غافر الذنب وقابل التوب(اإلتيان بصيغة اسم الفاعل في . ٣
 ١٧ج: تفسير الميزان. وقبول التوب من صفاته الفعلية وال يزال تعالى يغفر الذنب ثم يغفر ويقبل التوب ثم يقبل 

  .٣٠٣ص
  .هو دائم الغفران، وقابل التوبة دائمًا: أي

  . إّن الجعل مستمر وال ينقطع: فكذا يقال بالنسبة لجاعل،أي
ُسِل َوَآاَن الّلُه ﴿رُُّسًال مَُّبشِِّريَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجٌَّة َبْعَد الرُّ: وقد ُعلل ذلك في القرآن بقوله تعالى

  .١٦٥: َعِزيزًا َحِكيمًا﴾ النساء
﴿َلْوَلا َأْرَسْلَت ِإَلْيَنا َرُسوًال َفَنتَِّبَع آَياِتَك ِمن َقْبِل َأن : فبما أّن اإلرسال مستمر فال حجة للناس على اهللا سبحانه بحيث يقولوا

  .١٣٤: نَِّذلَّ َوَنْخَزى﴾ طه
مة من سورة النساء على الرغم من وضوح داللتها على استمرار اإلرسال إّال أن والغريب في األمر أن اآلية المتقد

لئال يكون هللا على الناس حجة بعد (أبناء العامة جعلوها دالة على ختم اإلرسال، فقلبوا معنى اآلية، فأصبح هكذا 
  .ن، ومن هنا قالوا بعدم وجود الحجج بعد الرسل واألنبياء، وهذا أمر واضح البطال)الرسل

ُه ﴿ِإنَّ الّلَه َفاِلُق اْلَحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذِلُكُم الّل: وآذلك يقال بالنسبة لقوله تعالى
  .٩٥: َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن﴾ األنعام

اسم ] مخرج[اسم فاعل متكون من ثالث حروف، و ]غافر[أيضًا اسم فاعل لكن ليس على وزن غافر، فإّن ] مخرج[فـ 
أي  -فاعل متكون من أآثر من ثالثة أحرف، فمن هنا اختلفا في الميزان والصيغة التي يأتي عليها اسم الفاعل الثالثي 

  . -أي المتكون من أربعة أحرف  - والصيغة األخرى التي يأتي عليها أسم الفاعل الرباعي  - المتكون من ثالثة أحرف 
اسم فاعل يدل على االستمرار، أي أن نظام ظهور الحي من ] مخرج[كن االثنان يدالن على االستمرار والتجدد،  فـ ل

  .الميت وظهور الميت من الحي نظام دائم وعام في عالم الخلق
ن هنا قال ، فهو اسم فاعل دال على تجدد الجعل للخليفة اإللهي في آل زمان، وم]جاعل[فكذلك األمر يقال بالنسبة لـ 

إّما ظاهرًا مشهورًا أو خائفًا مغمورًا لئال تبطل حجج . اللهم بلى، ال تخلو األرض من قائم هللا بحجة: (Xأمير المؤمنين 
  . ٣٧ص ٤ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده) اهللا وبيناته

إّن األرض ال تكون إّال وفيها حجة، إنه ال يصلح الناس إّال ذلك، : (يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : وعن زياد العطار، قال
  .٢٣٤ص ١ج: المحاسن) وال يصلح األرض إّال ذلك
يا آدم، إنه : لما انقضت نبوة آدم وانقطع أآله أوحى اهللا إليه: (يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : وعن النعمان الرازي، قال

إلى ما عندك من العلم واإليمان وميراث النبوة وآثار العلم واالسم األعظم فاجعله  قد انقضت نبوتك وانقطع أآلك فانظر
في العقب من ذريتك عند هبة اهللا، فإني لن أدع األرض بغير عالم يعرف به ديني ويعرف به طاعتي ويكون نجاة لمن 

  .٢٣٥ص ١ج: المحاسن) يولد ما بين قبض النبي إلى ظهور النبي اآلخر
قد زادوا، وإذا نقصوا عنه : لن تخلو األرض من رجل يعرف الحق فإذا زاد الناس فيه قال: (، قالXوعن أبي جعفر 

  .٢٣٥ص ١ج: المحاسن) قد نقصوا، وإذا جاءوا به صدقهم، ولو لم يكن ذلك آذلك لم يعرف الحق من الباطل: قال
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إنّ الذي ختم هو إرسال النبوة من اهللا سبحانه٬، ال جعل اخلليفة٬، ففرق بني ختم  :األب
النبوة وبني ختم االستخالف٬، فاالستخالف مل خيتم خبالف اإلرسال من اهللا تعاىل فإنuه ختم 

  .مبحمد 
  من هو املستخلف ؟ :الثالثةالنقطة 

إنّ اآلية تنص على االستخالف٬، ويف االستخالف يوجد خليفة ويوجد مستخلف٬، فمن 
  .خليفة له Xهو املستخلف الذي جعل آدم 

  :هنا ذكروا أقواالً
ألنه جعل آدم وذريته خلفاء املالئكة؛ ألنّ املالئكة كانوا  ؛مسuى اهللا تعاىل آدم خليفة: األول

  .سكان األرض
إنه كان يف األرض اجلن٬، فأفسدوا فيها٬، وسفكوا الدماء٬، فاهلكوا٬، : قال ابن عباس: الثاين

  . فجعل اهللا آدم وذريته بدهلم
إمنا أراد بذلك قوماً خيلف بعضهم بعضاً من ولد آدم الذين : قال احلسن البصري: الثالث

  .خيلفون أباهم آدم يف إقامة احلق وعمارة األرض
أراد أين جاعل يف األرض خليفة خيلفين يف احلكم بني اخللق٬، وهو : عودقال ابن مس: الرابع

  .)١(آدم٬، ومن قام مقامه من ولده 
وهذا : (... فاملستخلف هو اهللا تعاىل٬، وهذا ما أشار إليه السيد الطباطبائي يف امليزان٬، قال

خالفة نوع من بأن اخلالفة املذكورة إمنا كانت خالفة اهللا تعاىل٬، ال : يشعر أوالً: السياق
املوجود األرضي كانوا يف األرض قبل اإلنسان وانقرضوا مث أراد اهللا تعاىل أن خيلفهم باإلنسان 

اجلواب الذي أجاب سبحانه به عنهم وهو تعليم آدم  نّكما احتمله بعض املفسرين٬، وذلك أل
  .)٢(...) األمساء ال يناسب ذلك٬،

  .و احلق منها فقط يف النقطة التاليةوال أريد مناقشة هذه األقوال٬، بل سأبني ما ه
  ؟ من هو خليفة اهللا :النقطة الرابعة

ومن قام مقامه من ولده خلفاء  Xإنّ القول الرابع املتقدم هو املوافق لألدلة٬، أي أنّ آدم 
هذه اآلية : اهللا تعاىل يف األرض٬، وليس املراد أن اخلليفة هو النوع اإلنساين٬، ولذا يقول القرطيب

                                                            
 .١٣١ص ١ج: تفسير التبيان -١
 .١١٥ص ١ج: تفسير الميزان -٢
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وال . أصل يف نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام اخلليفة
  .)١(خالف يف وجوب ذلك بني األمة وال بني األئمة 
  :والذي يدل على أنّ احلق هو القول الرابع هو

إنّ سياق اآليات يدل على أن احلجر األساس للخالفة اإلهلية هو اإلحاطة العلمية : أوالً
و�ع�ل�م� آد�م� اَألس�م�اء كُل�ه�ا ثُمَّ ع�ر�ض�ه�م� ع�لَى الْم�الَئ�كَة� فَقَالَ أَنبِئُونِي ﴿: ا يبينه قوله تعاىلكم

  .)٢(﴾بِأَس�م�اء ه�ؤ�الء إِن كُنت�م� ص�اد�ق�ني�
م�ل�كاً قَالُو�اْ  و�قَالَ لَه�م� ن�بِيُّه�م� إِن� اللّه� قَد� ب�ع�ثَ لَكُم� طَالُوت�﴿: وقوله تعاىل يف قصة طالوت

للّه� أَنَّى ي�كُونُ لَه� الْم�لْك� ع�لَي�ن�ا و�ن�ح�ن� أَح�قُّ بِالْم�لْك� م�ن�ه� و�لَم� ي�ؤ�ت� س�ع�ةً مِّن� الْم�الِ قَالَ إِن� ا
اللّه� و�اس�ع� اص�طَفَاه� ع�لَي�كُم� و�ز�اد�ه� ب�س�طَةً ف�ي الْع�لْمِ و�الْجِس�مِ و�اللّه� ي�ؤ�ت�ي م�لْكَه� م�ن ي�ش�اُء و�

  .)٣(﴾ع�ل�يم�
فالواضح أنّ اخلليفة البد أن تكون عنده إحاطة علمية٬، ومن املعلوم ليس هذه اإلحاطة 

  .كي يقال إنّ اخلالفة تكون للنوع اإلنساين Xموجودة عند مجيع بين آدم 
  .آية االصطفاء: ثانياً

 #ب�ر�اه�يم� و�آلَ ع�م�ر�انَ ع�لَى الْع�الَم�ني� إِن� اللّه� اص�طَفَى آد�م� و�ن�وحاً و�آلَ إِ﴿: قال جل وعال
  .)٤(﴾ذُرِّيَّةً ب�ع�ض�ه�ا م�ن ب�ع�ضٍ و�اللّه� س�م�يع� ع�ل�يم�

٬، وما هذا االصطفاء إالّ Xحيث إ�ا تدل على اصطفاء أُناس خاصني وليس كل بين آدم 
  .خلالفة اهللا تعاىل يف األرض

  .رحم اهللا خلفائي قول النيب : ثالثاً
يا رسول اهللا٬، ومن : فقيل .رحم اهللا خلفائي: (أنه قال روى العام واخلاص عن النيب 

  .)٥( )الذين حييون سنيت ويعلمو¼ا عباد اهللا :خلفاؤك ؟ قال

                                                            
 .١٢٠ص: وعقائد الشيعة التقارب والتباعد لصالح الوردانيعقائد السنة  -١
 .٣١: البقرة -٢
 .٢٤٧: البقرة -٣
 .٣٤ – ٣٣:آل عمران -٤
رحمة اهللا على : وفي آنز العمال. ٢٥ص ٢ج: ، بحار األنوار١٠١ص: ، منية المريد٥٩ص ٤ج: عوالي اللئالي -٥

 . ٢٢٩ص ١٠ج) ون سنتي ويعلمونها الناسالذين يحي: (ومن خلفاؤك يا رسول اهللا ؟ قال: قيل. خلفائي
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هم الذين حييون السنuة ويعلمو�ا للناس٬، وإحياء السنة بفهمها ال  فخلفاء الرسول 
؛ ولذا قر�م بكتاب اهللا هم عترته وأهل بيته  بروايتها فقط٬، والذين يفهمون سنة النيب 

  .)١(يف حديث الثقلني 
ليس هم كل البشر بل أُناس خمصوصني عندهم إحاطة وعلم  ومن هنا خلفاء الرسول 
  .بالقرآن الذي هو رسالة النيب 

³ذه اآلية عند سؤاهلم عن اإلمام الذي خيلف السابق منهم استشهاد األئمة : رابعاً
.  

أي   قلت أليب احلسن األول : قال ٬،عن حممد بن إسحاق بن عمار: الكليين بسندهروى 
هذا ابين علي٬، إنّ أيب أخذ (: ؟ فقال أال تدلين إىل من آخذ عنه ديين: X  اإلمام الكاظم 

إِنِّي ج�اع�لٌ ف�ي ﴿ :قال 8يا بين٬، إنّ اهللا : ٬، فقالبيدي فأدخلين إىل قرب سول اهللا 
  .)٢( )إذا قال قوالً وىف به 8وإنّ اهللا  ٬،﴾خ�ل�يفَةًاَألر�ضِ 

  .ويؤكد ما تقدuم ما سيأيت يف النقطة الالحقة
وإىل هنا ننهي حوارنا هلذه الليلة٬، ونلتقي ليلة غدî بتوفيق اهللا سبحانه٬، واحلمد هللا رب 

  .العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
* * *  

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
المقريزي في إمتاع : حديث الثقلين حديث مشهور، وقد رواه الكثير من علماء العامة وبصيغ مختلفة، فممن رواه -١

، الهيثمي في ١١٠ص ٣ج: ، الحاآم في المستدرك١٠٩ص ١ج: ، والقندوزي في ينابيع المودة٣٧٨ص ٥ج:اإلسماع
 .، وغيرها٦٦ص ٣ج: الطبراني في المعجم الكبير، ١٦٤ص ٩ج: مجمع الزوائد

 .٦٤ص ٣ج: ، آشف الغمة٢٤٩ص ٢ج: ، اإلرشاد٣١٢ص ١ج: الكافي -٢



  :احللقة الثا�ية
א א א

وجاء األوالد وهم يتحاورون بينهم فيما قاله هلم أبيهم٬، فجلسوا ومن مث جاء أبوهم وسلم 
  ؟ كيف حالكم يا أوالدي: عليهم وتبادلوا التحية٬، فقال هلم

  .خبري يا أيب :األوالد
  ؟ هل أتعبكم احلوار :األب

  .ال يا أيب حنن مستأنسني مبا تتفضل به٬، ولك خالص شكرنا ودعائنا :األوالد
وفقكم اهللا يا أبنائي األعزاء٬، سأبدأ لكم من النقطة اخلامسة اليت انتهينا إليها ليلة : األب
  .البارحة

ىل على ٬، وهكذا نص اهللا تعاXفقد نص اهللا تعاىل على خليفته آدم  :النقطة اخلامسة
على خليفته٬، وهكذا كل حجة ينص ويوصي  ٬X، فنص آدم خلفائه على لسان احلجج 

  :باحلجة الذي يليه٬، وإليكم بعضاً من الشواهد الروائية اليت تبني لكم هذه احلقيقة

مث أوحى اهللا إىل آدم أن يضع مرياث … : (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  :الرواية األوىل

ألست أكرب : هابيل٬، ففعل ذلك فلما علم قابيل غضب وقال ألبيه النبوة والعلم ويدفعه إىل
إنّ األمر بيد اهللا وأن اهللا خص¥ه مبا فعلت فإن مل  ٬،يا بين: ؟ فقال من أخي وأحق مبا فعلت به

تصدقين فقربا قرباناً فأيكما قبل قربانه فهو أوىل بالفضل٬، وكان القربان يف ذلك الوقت 
يل صاحب زرع فقر¥ب قمحاً رديئاً وكان هابيل صاحب غنم وكان قاب. ترتل النار فتأكله

لو ولد لكما  ٬،يا قابيل: فقر¥ب كبشاً مسيناً فأكلت النار قربان هابيل٬، فأتاه إبليس فقال
وكثر نسلكما افتخر نسله على نسلك مبا خصه به أبوك ولقبول النار قربانه وتركها 
قربانك وإنك إن قتلته مل جيد أبوك بد¥اً من أن خيصك مبا دفعه إليه  فوثب قابيل إىل هابيل 

  .)١(...)  فقتله

                                                            
 .٦٥ص: قصص األنبياء للجزائري -١
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يا : أوحى اهللا إليهملا انقضت نب¥وة آدم وانقطع أكله : (قال ٬،Xوعنه  :الرواية الثا�ية

أن¥ه قد انقضت نبوتك وانقطع أكلك فأنظر إىل ما عندك من العلم واإلميان ومرياث  ٬،آدم
فإين لن أدع  ٬،النبوة وآثار العلم واالسم األعظم فاجعله يف العقب من ذريتك عند هبة اهللا

بض النيب األرض بغري عامل يعرف به الدين ويعرف به طاعيت ويكون جناة ملن يولد ما بني ق
  . )١() إىل ظهور النيب اآلخر

فالوصية من اهللا تعاىل والنيب أو الوصي للنيب أو الوصي لإلمام يوصل ذلك من باب التبليغ٬، 
ي�ا أَيُّه�ا الرَّس�ولُ ﴿ :أمر اهللا تعاىل٬، فقال Xولذا حينما نصب اهللا تعاىل علي بن أيب طالب 

و�إِن ل�م� ت�فْع�لْ فَم�ا ب�ل�غ�ت� رِس�الَت�ه� و�اللّه� ي�ع�ص�م�ك� م�ن� النَّاسِ إِن� اللّه� ب�ل غْ م�ا أُنزِلَ إِلَي�ك� م�ن رَّبِّك� 
  .)٢(﴾الَ ي�ه�د�ي الْقَو�م� الْكَاف�رِين�

فالتنصيب والتعيني من اهللا تعاىل وال دخل للنيب أو اإلمام يف ذلك إالّ من باب التبليغ ألمر 
مام مفترض الطاعة على الناس البدu أن يكون موصى به من اهللا تعاىل وإيصاله للناس٬، فكل إ

ألنّ اإلمام واحلجuة البدu أن يكون معصوما٬ً،  ؛قبل اهللا تعاىل عن طريق أنبيائه ورسله 
ته واملعصوم ال يعرفه إالّ اهللا تعاىل فال ̄يعرف إالّ بنص من اهللا تعاىل٬، فالكاشف عن عصم

  .وكونه حجuة هو النصu والوصية
ال واهللا٬، ولكن ! أترون املوصي من¥ا يوصي إىل من يريد ؟: (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا 

  . )٣() لرجل فرجل حىت ينتهي األمر إىل صاحبه عهد من اهللا ورسوله 
معهود لرجال مسمني ليس  8إنّ اإلمامة عهد من اهللا : (... قال ٬،Xعنه أيضاً و

أن  Xإنّ اهللا تبارك وتعاىل أوحى إىل داود  ٬،لإلمام أن يزويها عن الذي يكون من بعده
اختذ وصي¥اً من أهلك فإن¥ه قد سبق يف علمي أن ال أبعث نبي¥اًً إالّ وله وصي من أهله٬، وكان 

 Xفدخل داود  ٬،أوالد عد¥ة وفيهم غالم كانت أم¥ه عند داود وكان هلا حمب¥اً Xلداود
 ٬،يأمرين أن أختذ وصياًً من أهلي أوحى إيلّّّّّّّّّ 8إنّ اهللا : عليها حني أتاه الوحي فقال هلا

                                                            
 .٢١٤ص: ، آمال الدين١٩٥ص ١ج: ، علل الشرائع١١٤ص ٨ج: الكافي -١
 .٦٧: المائدة -٢
 .٧٠ص ٢٣ج: ، بحار األنوار٤٩٠ص: ، مختصر بصائر الدرجات٢٧٨ص ١ج: الكافي -٣
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وكان السابق يف علم اهللا احملتوم عنده أن¥ه . ذلك أريد: فليكن ابين٬، قال: فقالت له امرأته
  . )١(...)  أن ال تعجل دون أن يأتيك أمري: سليمان٬، فأوحى اهللا تبارك وتعاىل إىل داود

  .بالنصلذا ذهب علماء الشيعة إىل أنّ اإلمامة إمنا تثبت 
ال يضرهم قطع من قطعهم  : (... يف وصف األئمة ) اهللا همحر(قال الشيخ الصدوق 

  . )٢( )وال إدبار من أدبر عنهم إذ كانوا من قبل اهللا منصوصاً عليهم على لسان نيب اهللا 
دللنا على أن اإلمام ال يكون إالّ معصوماً وأرينا أنه إذا وجبت العصمة : (... وقال أيضاً

ألن العصمة ليست يف ظاهر اخللقة فيعرفها اخللق  ؛مام مل يكن بد من أن ينص النيب يف اإل
٬، وذلك ألنّ باملشاهدة فواجب أن ينص عليها عالّم الغيوب تبارك وتعاىل على لسان نبيه 

وقد صح لنا النص مبا بيناه من احلجج ومبا رويناه من . اإلمام ال يكون إالّ منصوصاً عليه
  .)٣(... ) حيحةاألخبار الص

وجيب أن يكون منصوصاً عليه ملا قدمناه من ): (... اهللا همحر(وقال الشيخ الطوسي 
وملا كانت العصمة ال تدرك حسuاً وال مشاهدة وال استدالالً وال جتربة وال . وجوب عصمته

  .)٤(...) يعلمها إالّ اهللا تعاىل وجب أن ينص عليه ويبينه من غريه على لسان نيب
ألنuا نعلم ضرورة أن كل عامل من علماء اإلمامية ): (... محه اهللار(الشريف الرضي وقال 

  .)٥(...) يذهب إىل أن اإلمام جيب أن يكون معصوماً منصوصاً عليه 
إنّ اإلمامة ال تكون إالّ بالنص من اهللا تعاىل على لسان النيب أو : (ويقول الشيخ املظفر
االختيار واالنتخاب من الناس٬، فليس هلم إذا شاءوا أن وليست هي ب. لسان اإلمام الذي قبله

نصبوه٬، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما هلم عينوه٬، ومىت شاءوا أن يتركوا تعيينه  ينصبوا أحداً
على ) من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية(تركوه٬، ليصح هلم البقاء بال إمام٬، بل 

وعليه ال جيوز أن خيلو عصر من . ث املستفيضما ثبت ذلك عن الرسول األعظم باحلدي
العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من اهللا تعاىل٬، سواء أىب البشر أم مل يأبوا٬، وسواء 
ناصروه أم مل يناصروه٬، أطاعوه أم مل يطيعوه٬، وسواء كان حاضرا أم غائبا عن أعني الناس٬، إذ 

                                                            
 .٤٣٠ص: ، قصص األنبياء للجزائري٤٤٢ص ٣ج: ، تفسير نور الثقلين٢٧٨ص ١ج: الكافي -١
 .٢٤٧ص: آمال الدين -٢
 .١٣٦ص: معاني األخبار -٣
 .١٩٤ص: االقتصاد -٤
 .٣٦٨ص ٢ج: رسائل المرتضى -٥
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ح أن يغيب اإلمام٬، وال فرق يف حكم كما يصح أن يغيب النيب كغيبته يف الغار والشعب ص
  .العقل بني طول الغيبة وقصرها

  .)٣() )٢(﴾و�إِن مِّن� أُمَّةÝ إِل�ا خلَا ف�يه�ا ن�ذ�ير�﴿: ٬، وقال)١(﴾و�ل�كُل  قَو�مٍ ه�ادÝ﴿: قال اهللا تعاىل
٬، فكل إمام ينصu على وهذه احلقيقة باتت واضحة لكل من قرأ حياة أهل البيت 
اليت سأذكرها لكم فيما  اإلمام الذي يليه٬، ولذا جند هذا األمر حىت يف وصية رسول اهللا 

  .يأيت من ليايل٬، حيث يأمر كل إمام بتسليم اإلمامة أو اخلالفة إىل اإلمام الذي يأيت بعده
فالوصية قانون اهللا تعاىل الذي يثبت به حججه سبحانه٬، ومن هنا أنفرد بالوصية احلجج 
اإلهليني٬، فال جتد حجة إالّ وكان موصى به من قبل احلجج السابقني٬، خبالف غريهم من 

٬، ومن هنا املدعني٬، فإ�م ليس عندهم الوصية٬، أل�ا قانون اهللا الذي جعله ملعرفة حججه 
خبالف من أدعى النبوuة٬، ألنuه كان موصى به ومذكور على لسان احلجج  نبياً كان حممد 

  .وما يتعلق مبعرفته السابقني٬، فقد بيَّن حجج اهللا أوصاف حممد 
٬، ومل تصدر من اإلمام إنّ الوصية اليت تشري إليها صدرت من النيب  ٬،أيب :واثق
األئمة السابقني حيث  ٬، كما يف٬X، فلماذا مل تصدر الوصية من اإلمام املهدي Xاملهدي

  ؟ إنّ كل إمام يوصي بالذي بعده
 Xانتبهوا يا أبنائي إىل أمر مهم٬، وهو أنّ الروايات قالت بأنّ القائم أو املهدي  :األب

  :٬، وإليكم هذه الروايات اليت تؤكد هذه احلقيقةيأتيكم حمتجuاً عليكم بوصية رسول اهللا 

أترون األمر إلينا أن نضعه فيمن شئنا٬، كال :(قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  :الرواية األوىل

رجل فرجل إىل أن ينتهى إىل  Xإىل علي بن أيب طالب  واهللا إن¥ه عهد من رسول اهللا 
 :X بقرينة قوله٬، Xصاحب األمر اليماين القائم فلعل املراد ب .)٤() صاحب هذا األمر

وأمرت بإتباع من أتى به٬،  ٬، وهذا العهد قد ذكرته روايات أخرى)عهد من رسول اهللا(
وكان املقصود من صاحب العهد يف تلك الروايات هو اليماين٬، كما تقدuم ذلك٬، وسيأيت أيضاً 

٬، وهو الذي Xيف الرواية الثانية اليت تصرuح بكون صاحب العهد هو رجالً من ولد احلسني 

                                                            
 .٨: الرعد -١
 . ٢٢: فاطر -٢
 .٦٦ص: عقائد اإلمامية -٣
 .٤٩١ص : بصائر الدرجات -٤
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ر يف وصية ٬، وهذا فيه إشارة إىل كون صاحب األمر مذكوXتنتهي إليه الوصية بعد أبيه
  .٬، وهذا ما مر عليكم٬، كما وستأيت اإلشارة إليهرسول اهللا 

فإنّ آلل  ٬،وإياك وشذاذ من آل حممد : (٬، قالXعن اإلمام الباقر  :الرواية الثا�ية

فألزم األرض وال تتبع منهم رجالً أبداً حىت ترى رجالً  ٬،حممد وعلي راية ولغريهم رايات
من ولد احلسني٬، معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه٬، فإنّ عهد نيب اهللا صار عند علي بن 

  .)١() احلسني مث صار عند حممد بن علي٬، ويفعل اهللا ما يشاء
يف نفس الرواية  X ويقول ٬،وهذه الرواية تدل على أنّ اآليت معه عهد نيب حممد 

  .)٢() ورايته وسالحه ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب اهللا : (الثانية
٬، لكون املراد بالقائم أو املهدي Xوالسر يف ذلك هو إتيانه قبل ظهور اإلمام املهدي 

٬،هو اليماين الذي جعل ظهوره من احلتميات اليت تسبق ظهور الذي حيتج بوصية رسول اهللا 
  .Xاإلمام املهدي 

  .إنuما هم مظهرين ومبلغني هلا ئمة ٬، واألفاألصل هو وصية رسول اهللا 
وألجل كون الوصية قانون اهللا الذي مييز به حججه٬، فال يسمح تعاىل أن يدعي الوصية 

  :تقم اهللا منه٬، وسأنقل لكم روايات يف ذلكغري صاحبها احلقيقي٬، ومن يدعيها كاذباً سين

إنّ هذا األمر ال : (مسعت أبا عبد اهللا يقول: الوليد بن صبيح قالفقد روى  :الرواية األوىل

  .)٣() يدعيه غري صاحبه إالّ ترب اهللا عمره
فالحظوا يا أوالدي إنّ من يدعي الوصية كاذباً فاهللا تعاىل ال ميهله٬، بل يبتر عمره٬، حفاظاً 

ومن هنا لو جاء شخص وادعى الوصية . منه تعاىل عن قانونه الذي يثبت به حججه للناس
وامتد هذا االدعاء سنني طويلة٬، فبحسب هذا القانون يكون هو صاحب احلق٬، وإالّ ملا أمهله 

  . ولبتر عمرهاهللا تعاىل
ه وقطعه كل من ادعى أنuه صاحب األمر ومل يكن هو صاحبه بتر اهللا عمر: قال املازندراين
  .)٤( كما وقع يف كثري

                                                            
 .٢٢٤ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
 .٢٢٣ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
 ٢٥ج: ، بحاراألنوار٢٢١ص ١ج: ، مناقب آل أبي طالب١٣٦ص: ، اإلمامة والتبصرة٣٧٣ص ١ج: الكافي -٣

 .١١٢ص
 .٣٤٦ص ٦ج: شرح أصول الكافي -٤
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٬، إنّ عطف اإلمامة على )قد جعل الوصية واإلمامة: (كما الحظوا يا أبنائي هذه العبارة
الوصية معناه أنّ اإلمامة متقومة بالوصية؛ ولذا حممد بن احلنفية نازع اإلمام السجاد يف اإلمامة٬، 

٬، فأثبت له اإلمام السجاد وألنه يعلم أنّ اإلمامة متقومة بالوصية٬، فأدعى أنّ احلسني مل يوص
X  ه هو وصي احلسنيuبأنX وهو اإلمام املفترض الطاعة.  

يا بين٬، إنّ : (Xأنuه قال البنه موسى الكاظم X روي عن الصادق  :الرواية الثالثة

أخاك سيجلس جملسي ويدعي اإلمامة بعدي فال تنازعه بكلمة فإنه أول أهلي حلوقاً 
  .)٢(٬،)١()يب

والسبب يف كونه أول أهل بيته حلوقاً به٬، هو جلوسه جملس أبيه الذي هو٬، وصي حممد 
  .وإماماً مفترض الطاعة 

  .سبعني أو تسعني يوماً ومات Xوبقي بعد أبيه الصادق 
ومن هنا نعرف أنّ الوصية عهد اهللا تعاىل حلججه الذي يتميزون به٬، وهذا ما بينه اإلمام 

النصارى ورأس اجلالوت اليت رواها الكثري من مؤلفي الشيعة٬، وهي مع جاثليق  Xالرضا 
 همحر(طويلة أنقل لكم بعضاً منها٬، وسأنقل لكم نص ما جاء يف حبار األنوار للشيخ ا¸لسي 

لو : قال ؟  هل دل اإلجنيل على نبوة حممد: إنّ الرضا التفت إىل اجلاثليق فقال... (): اهللا
فإن قررتك أنه اسم : Xقال الرضا : إىل أن يقول ...دل اإلجنيل على ذلك ما جحدناه٬، 

: ؟ قال اجلاثليق حممد وذكره وأقر عيسى به وأنه بشر بين إسرائيل مبحمد لتقر به وال تنكره
السفر الثالث  فخذ علي¥: Xإن فعلت أقررت فاين ال أرد اإلجنيل وال أجحد٬، قال الرضا 

يتلو ذلك  Xفأقبل الرضا ! هات: قال اجلاثليق. فيه ذكر حممد وبشارة عيسى مبحمدالذي 
 :؟ قال اجلاثليق يا جاثليق٬، من هذا املوصوف: السفر من اإلجنيل حىت بلغ ذكر حممد فقال

النيب األمي  ٬،ال أصفه إالّ مبا وصفه اهللا٬، هو صاحب الناقة والعصا والكساء: قال ٬،صفه
يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل  ٬،الذي جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل

                                                            
، اختيار معرفة ٨٧ص: ، تاريخ آل زرارة٢٦١ص ٤٧ج: ، بحار األنوار٥٤٢ص ٤ج: من ال يحضره الفقيه -١

 .١٥٤ص ١١ج: ، معجم رجال الحديث٥٢٥ص ٢ج: الرجال
واألئمة من بعده إلى جعفر بن  Xفرقة من الشيعة قالوا بإمامة علي أمير المؤمنين : الفطحية: (الشيخ الطوسي قال -٢

اإلمامة : وأن أباه قال X، وتعللوا في ذلك بأنه آان أآبر ولد أبيه X، ثم اعتقدوا إمامة عبد اهللا بن جعفر محمد 
فطحية؛ ألّن عبد اهللا بن جعفر آان أفطح الرجلين ـ أي عريضهما ـ أو وسّموا بال. ال يكون إّال في األآبر من ولد اإلمام

: من ال يحضره الفقيه) بسبعين أو تسعين يومًا Xمات بعد أبيه  X، مع أّن عبد اهللا بن جعفر ... آان أفطح الرأس، 
 .٥٤٢ص ٤ج
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هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم يهدي 
حبق عيسى : سألتك يا جاثليق. إىل الطريق األقصد٬، واملنهاج األعدل٬، والصراط األقوم

فأطرق اجلاثليق مليuاً وعلم ؟  وح اهللا وكلمته٬، هل جتدون هذه الصفة يف اإلجنيل هلذا النيبر
هذه الصفة من اإلجنيل٬، وقد ذكر عيسى يف اإلجنيل هذا  ٬،نعم: فقال ٬،أنه إن جحد اإلجنيل كفر

أما إذا مل تكفر جبحود اإلجنيل : Xفقال الرضا  ٬،صاحبكمالنيب ومل يصح عند النصارى أنه 
يف السفر الثاين فإين أوجدك ذكره وذكر وصيه  ررت مبا فيه من صفة حممد٬، فخذ علي¥وأق

فلما مسع اجلاثليق ورأس اجلالوت ذلك علما أن . وذكر ابنته فاطمة٬، وذكر احلسن واحلسني
واهللا قد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إالّ جبحود : فقاال ٬،عامل بالتوراة واإلجنيل Xالرضا 

التوراة واإلجنيل والزبور٬، ولقد بشر به موسى وعيسى مجيعاً ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة أنه 
حممد هذا٬، فأمuا امسه فمحمد فال جيوز لنا أن نقر لكم بنبوته٬، وحنن شاكون أنه حممدكم أو 

فهل بعث اهللا قبل أو بعد من ولد آدم إىل يومنا  ٬،م بالشكاحتججت: Xغريه٬، فقال الرضا 
؟ أو جتدونه يف شيء من الكتب الذي أنزهلا اهللا على مجيع األنبياء غري  هذا نبياً امسه حممد

ألنuا إن  ؛ال جيوز لنا أن نقر لك بأنّ حممداً هو حممدكم: وقالوا فأحجموا عن جوابه٬،؟  حممد
  .)١( ).....وابنيها على ما ذكرمت أدخلتمونا يف اإلسالم كرهاً  أقررنا لك مبحمد ووصيه وابنته

  :أحتج عليهم بأمور Xالحظوا يا أحبائي٬، اإلمام الرضا 
إنّ حممداً موصى به٬، ومذكور أمسه يف الكتب اإلهلية السابقة٬، ونص عليه احلجج : األول
  .السابقون 
يف التوراة  إنّ الشخص املذكور واملوصوف على لسان موسى وعيسى : الثاين

صفاته من التوراة واإلجنيل  Xواإلجنيل جاء موصوفاً بنفس تلك الصفات املذكورة٬، وبيuن 
  .والزبور

من جحده مع وجود هذه األوصاف فقد جحد مبا موجود يف الكتب اإلهلية٬، : الثالث
  .Xوجحد ما جاء به موسى وعيسى 

                                                            
 Xيجد فيه احتجاج اإلمام الرضا ) ١(ومن أراد االستفادة أآثر فليرجع الملحق رقم . ٧٥ص ٤٩ج: بحار األنوار -١

  .آامًال
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٬، إىل يومنا هذا نبياً امسه حممد   Xمل يبعث اهللا قبل أو بعد من ولد آدم: الرابع
  .وموصى به يف الكتب السابقة غري حممد 

 فمحمد . النتيجة األخرية هم أذعنوا لكنهم مل يؤمنوا لوجود مصاحل منعتهم من اإلميان
: ٬، وقال٬، وجاء حممد منصوص عليه ومبينة معامل شخصيته من حجج اهللا السابقني 

  .إنين أنا صاحب تلك الصفات املذكورة واملنصوص عليu يف التوراة واإلجنيل والزبور
ومعىن ذلك يا أيب إنّ الوصية ال يدعيها إالّ صاحبها احلق٬، وإالّ للزم أن تكون  :واثق

  .الصفات املذكورة ليس ميزاناً يعرف ³ا صاحبها٬، فيكون ذðكرها لغواً ال فائدة فيه
وإذا صح احتجاج اإلمام . نعم أحسنت يا واثق٬، فامليزان يا أوالدي هو الوصية :األب

٬، وهذا ما نريد إثباته٬، وهو كما Xفيصح استدالل غريه   وهو صحيح قطعاً     X الرضا
مذكور امسه ووصفه يف  أحتج على اليهود والنصارى بأنّ حممداً  Xأنّ اإلمام الرضا 

مذكور امسه ووصفه يف كتب  Xكتبهم وجيب عليهم اإلذعان له٬، كذلك اليوم أمحد احلسن 
  .املسلمني وغريهم٬، فيجب عليهم اإلذعان له

نعم يا والدي فلم نسمع أنّ مسيلمة أو العنسي أو سجاح٬، رفع أحدهم وصية تثبت  :واثق
٬، كأيب بكر وعمر وعثمان٬، �م خلفاء للرسول أنه نيب واحتج ³ا٬، وكذا غريه ممن أدعوا أ

  .فلم ينص عليهم رسول اهللا 
  .لكن يا أيب إن فرعون ادعى أنه رب الناس األعلى كما يقول القرآن الكرمي :أمحد

  .)١(﴾فَقَالَ أَن�ا ر�بُّكُم� الْأَع�لَى #فَح�ش�ر� فَن�اد�ى ﴿ :قال تعاىل
هناك دعاوى باطلة من أصلها وال تنطلي على ذوي العقول٬، وذلك لفسادها يف  :األب

نفسها٬، ومنها دعوى املخلوق أنuه رب للناس كما ادعى فرعون٬، فهذه ال حتتاج دليالً على 
بطال�ا٬، بل ادعائها مساوٍ لبطال�ا٬، فكل من يدعي أنuه رب أعلى للناس ال ميكن تصديقه يف 

  .دعواه هذه
كون اإلنسان نبياً أو وصي نيب ليس كالدعوة األوىل اليت هي باطلة يف نفسها٬، إذ  أمuا ادعاء

ليس كل من ادعى النبوة والوصية يكون كاذبا٬ً، فنفس اإلدعاء ال يوجب تكذيب شخص 
 املدعي٬، بل البد على املدعي أن يظهر البينة على دعواه٬، والبينة اليت تثبت دعوى احلجج 

  .هي النص والوصية
                                                            

 .٢٤: النازعات -١
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اها كذباً ورد الدليل خبصوص دعوى الوصية٬، بأنuها ال يدعيها إالّ صاحبها٬، ومن ادعولذا 
  .وزوراً بتر اهللا عمره

؟ فقد يقول شخص رمبا كان عمره بدون  يعين كم يبقى ويبتر اهللا عمره ٬،أيب :أمحد
  ؟ اإلدعاء سبعني سنة فبعد اإلدعاء يكون مخسني سنة

مرu علينا كيف أنّ عبد اهللا األفطح بعد أن جلس  ال يا ولدي ليس كذلك٬، قبل قليل :األب
  .٬، بقي بعده سبعني أو تسعني يوماً وماتXجملس أبيه الصادق 

والظاهر من بتر العمر هو عدم بقاء املدعي الكاذب فترة طويلة بعد دعوة الوصية واإلمامة٬، 
وإالّ لبقي املدعي الكاذب حيرuف . يف فترة قصرية   أي بتر العمر     حبيث ̄يرى فعل اهللا فيه٬،

  .دين اهللا بقانون اهللا الذي خص اهللا به حججه٬، وهذا ال ميكن أن يكون
  ؟ أيب هل أن الوصية والنص يثبت النيب فقط أم اإلمام أيضاً :حممود
 الوصية قانون لكل احلجج سواء أنبياء أم أوصياء لألنبياء٬، ومن هنا يوجد احتاد يف :األب

٬، وهذا ما بينه القانون بني النبوة واإلمامة٬، وهناك تشاكل ومشا³ة بني األنبياء واألئمة 
  .الشيخ الصدوق يف رده على من قال بعدم املشاكلة

كان أوصياؤهم أنبياء٬، فكل وصي  أن الرسل الذين تقدموا قبل عصر نبينا : (... قال
كان نبيا٬ً، وذلك مثل  إىل عصر نبينا  Xقام بوصية حجة تقدمه من وقت وفاة آدم 

وكان نبيا٬ً، ومثل وصي نوح  وصي آدم كان شيث ابنه٬، وهو هبة اهللا يف علم آل حممد 
X  كان سام ابنه وكان نبيا٬ً، ومثل إبراهيمX  كان وصيه إمساعيل ابنه و كان نبيا٬ً، ومثل

مشعون  كان وصيه Xكان وصيه يوشع بن نون وكان نبيا٬ً، ومثل عيسى  Xموسى 
وأوصياء نبينا . ابنه وكان نبياً Xكان وصيه سليمان  Xالصفا وكان نبيا٬ً، ومثل داود 

جعل حممداً خامتاً هلذه األمم كرامة له وتفضيال٬ً، فقد  8نّ اهللا أل ؛مل يكونوا أنبياء 
تشاكلت األئمة واألنبياء بالوصية كما تشاكلوا فيما قدمنا ذكره من تشاكلهم فالنيب وصي 

مام وصي٬، والوصي إمام والنيب إمام٬، والنيب حجة واإلمام حجة٬، فليس يف اإلشكال أشبه واإل
  .من تشاكل األئمة واألنبياء
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بتشاكل أفعال األوصياء فيمن تقدم وتأخر من قصة يوشع  وكذلك أخربنا رسول اهللا 
 Xمع صفراء بنت شعيب زوجة موسى وقصة أمري املؤمنني  Xبن نون وصي موسى 

  .)١()مع عائشة بنت أيب بكر٬، وإجياب غسل األنبياء أوصيائهم بعد وفا�م اهللا  وصى رسول
  ؟  ملاذا النص اإلهلي يا أيب: أمحد

  :لروايتني تبني لكم ما ذكره أمحدسأنقل لكم هاتني ا :األب

اإلمام من¥ا ال يكون إالّ معصوماً : (قال ٬،Xعن اإلمام علي بن احلسني  :الرواية األوىل

يا ابن : فقيل له. وليست العصمة يف ظاهر اخللقة فيعرف �ا٬، ولذلك ال يكون إالّ منصوصاً
وحبل اهللا هو القرآن ال يفترقان  ٬،هو املعتصم حببل اهللا: رسول اهللا٬، فما معىن املعصوم ؟ فقال

دي إىل اإلمام٬، وذلك قول اهللا واإلمام يهدي إىل القرآن والقرآن يه ٬،إىل يوم القيامة
ـذَا الْقُر�آنَ يِه�د�ي ل�ل�ت�ي ه�ي� أَقْو�م�﴿:8   .)٣() )٢(﴾إن� ه�

٬، Xعن سعد بن عبد اهللا القمي يف حديث طويل أنه سأل اإلمام املهدي  :الرواية الثا�ية

اليت اخربين يا موالي عن العلّة (: فقال ٬،Xوهو غالم صغري يف حياة أبيه احلسن العسكري 
فهل : مصلح٬، قال: قلت ؟مصلح أم مفسد : X؟ قال  متنع القوم من اختيار اإلمام ألنفسهم

جيوز أن تقع خريkم على املفسد بعد أن ال يعلم أحد ما خيطر ببال غريه من صالح أو 
فهي العلّة اليت أوردkا لك بربهان يثق به عقلك٬، اخربين عن الرسل  :بلى٬، قال: قلت فساد؟

الذين اصطفاهم اهللا وأنزل الكتب عليهم وأيدهم بالوحي والعصمة٬، إذ هم أعالم األمم 
هل جيوز مع وفور عقلهما  )عليهما السالم(وأهدى إىل االختيار منهم٬، مثل موسى وعيسى 

: قلت ؟ قع خريkما على املنافق ومها يظنان أنه مؤمنوكمال علمهما إذا مهّا باالختيار أن ت
هذا موسى كليم اهللا مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من : ال٬، قال

أعيان قومه ووجوه عسكره مليقات رب¥ه سبعني رجالً ممن ال يشك يف إميا¼م وإخالصهم 
 ٬،)٤(﴾م�وس�ى قَو�م�ه� س�ب�ع�ني� ر�ج�الً ل م�يقَات�ن�ا و�اخ�ت�ار�﴿ :8فوقعت خريته على املنافقني٬، قال اهللا 

بظلمهم٬، فلما  ٬،)٥(﴾لَن نُّؤ�م�ن� لَك� ح�تَّى ن�ر�ى الل�ه� ج�ه�ر�ةً فَأَخ�ذَت�كُم� الصَّاع�قَةُ﴿ :إىل قوله
                                                            

 .٢٦ص: آمال الدين -١
 .٩: اإلسراء -٢
 .١٩٤ص ٢٥ج: ، بحار األنوار١٢٣ص: معاني األخبار -٣
 .١٥٥: األعراف -٤
 .٥٥: البقرة -٥



 ١٣٥ .....................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

وجدنا اختيار من اصطفاه اهللا للنبوة واقعاً على األفسد دون األصلح وهو يظن أنه أصلح 
دون األفسد علمنا أن ال اختيار إالّ ممن يعلم ما ختفي الصدور وما تكن الضمائر وتنصرف 

على  عليه السرائر٬، وإن ال خطر الختيار املهاجرين واألنصار بعد وقوع خرية األنبياء 
  .)١() ا أرادوا أهل اإلصالحذوي الفساد مل

ونقف يا أبنائي األعزاء إىل هنا٬، ونكمل ليلة غدî إن شاء اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا رب 
  .العاملني٬، والصالة والسالم على أفضل اخللق حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٩٦ص: ، بحار األنوار٥١٥ص: ، دالئل اإلمامة٤٦١ص: آمال الدين -١



  :الثالثةاحللقة 
EאFא

اليوم بعد  :اجتمع األوالد مع أبيهم يف مكا�م الذي يتحاورون فيه يوميا٬ً، فقال هلم أبوهم
محد اهللا تعاىل والصالة على نبيه آله الطاهرين األئمة واملهديني نبدأ يف األمر الثاين من قانون 

فالبد للحجة أن يكون عاملاً بالشرع الذي جعله اهللا ٬، وهو  العلم واحلكمة٬، معرفة احلجج 
قيuماً عليه٬، ذا حكمة إهلية٬، وهذا هو مقتضى احلكمة اإلهلية أيضا٬ً، وسأنقل لكم نصuاً يقرuب 

وباختصار شديد لو كان إنسان ميلك سفينة أو مصنعاً أو أي شيء يعمل : (هذه الفكرة لكم
عني رباناً للسفينة أو مديراً للمصنع أو قائداً هلؤالء فيه جمموعة من الناس أليس من املفروض أن ي

الناس ؟ مث إن ترك هذا وغرقت السفينة أو تلف املصنع أو حدث ضرر ما أال يوصف عمله 
  .)١( هذا بالسفه أو عدم احلكمة ؟

مث إن عيuن رباناً للسفينة أو مديراً للمصنع أو قائداً هلؤالء الناس ولكنه مل يكن أعلمهم يف 
قيادة السفينة أو إدارة املصنع أو قيادة هؤالء الناس٬، وحصل نقص يف إنتاج املصنع أو حدث 
طارئ ما تسبب يف ضرر معني كغرق السفينة بسبب جهل هذا القائد بقانون تشغيل املصنع أو 
معاجلة الطارئ٬، أال يوصف عمله هذا بالسفه أو جمانبة احلكمة ؟ أليس من املفروض ومقتضى 

تيار أعلم املوجودين أو تزويد املختار بالعلم الالزم ليكون األكفأ واألقدر على قيادة احلكمة اخ
٬، وكون هذا اخلليفة هو ....السفينة وإيصاهلا إىل بر األمان وإدارة املصنع وحتقيق أفضل إنتاج 

لْم�الئ�كَة� فَقَالَ أَن�بِئُونِي و�ع�ل�م� آد�م� الْأَس�م�اَء كُل�ه�ا ثُمَّ ع�ر�ض�ه�م� ع�لَى ا﴿: األعلم يف قوله تعاىل
  .)٣( ))٢(﴾بِأَس�م�اِء ه�ؤ�الِء إِنْ كُن�ت�م� ص�اد�ق�ني�

وهذا يعين أن يكون احلجة املختار من قبل اهللا تعاىل البد أن يكون أعلم املوجودين٬، 
ويكون قوله هو الفيصل بني األقوال املختلفة٬، وهذا هو األمر الثاين من قانون معرفة احلجج 

  . الطاهرين

                                                            
 .إلى مسألة النص على الخليفة التي تقّدمت في األمر األول، في الحلقة السابقة Xإلى هنا يشير  -١
 .٣١: البقرة -٢
، Xجاء في خطبة صالة الجمعة العالمية ألنصار اإلمام المهدي Xهذا النص للسيد أحمد الحسن اليماني  -٣

 .م ٢٠٠٨ /٣ /٢١:بتاريخ



 ١٣٧ .....................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

إالّ مل يزل أمرهم يف  ٬،ما ولّت األمة رجالً وفيهم من هو أعلم منه: (قال رسول اهللا 
فقد ترك بنو إسرائيل هارون وعكفوا على  ٬،حىت يرجعوا إىل ملة عبدة العجل ٬،سفال
  .)١() وهم يعلمون أنّ هارون خليفة موسى عليهما السالم ٬،العجل

  :مر يف كثري من اآليات املباركةاألولقد نص القرآن الكرمي على هذا 
و�ع�ل�م� آد�م� اَألس�م�اَء كُل�ه�ا ثُمَّ ع�ر�ض�ه�م� ع�لَى الْم�الَئ�كَة� فَقَالَ أَن�بِئُونِي بِأَس�م�اِء ﴿: تعاىلقال 

  .)٢(﴾ه�ؤ�الَء إِنْ كُنت�م� ص�اد�ق�ني
قَالُواْ س�ب�ح�ان�ك� الَ ع�لْم� ﴿علمه اهللا تعاىل األمساء كلها فأصبح هو معلم املالئكة٬،  Xفأدم 

  .)٣(﴾لَن�ا إِال� م�ا ع�ل�م�ت�ن�ا إِنَّك� أَنت� الْع�ل�يم� الْح�ك�يم�
  .وقد وردت آيات كثرية تدل على هذا املعىن

لَه� و�قَالَ لَه�م� ن�بِيُّه�م� إِن� الل�ه� قَد� ب�ع�ثَ لَكُم� طَالُوت� م�ل�كًا قَالُوا أَنَّى ي�كُونُ ﴿: قال تعاىل
ي�كُم� الْم�لْك� ع�لَي�ن�ا و�ن�ح�ن� أَح�قُّ بِالْم�لْك� م�ن�ه� و�لَم� ي�ؤ�ت� س�ع�ةً م�ن� الْم�الِ قَالَ إِن� الل�ه� اص�طَفَاه� ع�لَ

  .)٤(﴾و�ز�اد�ه� ب�س�طَةً ف�ي الْع�لْمِ و�الْجِس�مِ و�الل�ه� ي�ؤ�ت�ي م�لْكَه� م�ن� ي�ش�اُء و�الل�ه� و�اس�ع� ع�ل�يم�
زاده اهللا بسطة يف العلم٬، مما أهله أن يكون قائداً حكيماً قادراً على إدارة  Xفطالوت 
  .أمور اجليش

فَه�ز�م�وه�م بِإِذْن� اللّه� و�قَت�لَ د�او�ود� ج�الُوت� و�آت�اه� اللّه� الْم�لْك� و�الْح�كْم�ةَ ﴿: وقال تعاىل
نَّاس� ب�ع�ض�ه�م� بِب�ع�ضٍ ل�فَس�د�ت� اَألر�ض� و�لَك�نَّ اللّه� ذُو فَض�لٍ و�ع�ل�م�ه� م�مَّا ي�ش�اُء و�لَو�الَ د�فْع� اللّه� ال

  . )٥(﴾ع�لَى الْع�الَم�ني�
و�لُوطًا آت�ي�ن�اه� ح�كْمùا و�ع�لْمùا و�ن�جَّي�ن�اه� م�ن� الْقَر�ي�ة� ال�ت�ي كَان�ت� ت�ع�م�لُ الْخ�ب�ائ�ثَ ﴿: وقال تعاىل

  .)٦(﴾فَاس�ق�ني�إِنَّه�م� كَان�وا قَو�م� س�و�ٍء 
ر�بَّن�ا و�اب�ع�ثْ ف�يهِم� ر�س�والً مِّن�ه�م� ي�ت�لُو ع�لَي�هِم� آي�ات�ك� ﴿: Xوقال حاكياً دعاء نبيه إبراهيم 

  .)٧(﴾و�ي�ع�ل م�ه�م� الْك�ت�اب� و�الْح�كْم�ةَ و�ي�ز�ك يهِم� إِنَّك� أَنت� الع�زِيز� احلَك�يم�

                                                            
 .٥١ص: ، العدد القوية٥٠١ص: الدر النظيم -١
 .٣١: البقرة -٢
 . ٣٢: البقرة -٣
 .٢٤٧: البقرة -٤
 .٢٥١: البقرة -٥
 .٧٤: األنبياء -٦
 .   ١٢٩: البقرة -٧



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ١٣٨ 

ف�يكُم� ر�س�والً مِّنكُم� ي�ت�لُو ع�لَي�كُم� آي�ات�ن�ا و�ي�ز�ك يكُم� و�ي�ع�ل م�كُم� كَم�ا أَر�س�لْن�ا ﴿: وقال تعاىل
  . )١(﴾الْك�ت�اب� و�الْح�كْم�ةَ و�ي�ع�ل م�كُم مَّا لَم� ت�كُون�واْ ت�ع�لَم�ونَ

  .)٢(﴾و�ي�ع�ل م�ه� الْك�ت�اب� و�الْح�كْم�ةَ و�التَّو�ر�اةَ و�اِإلجن�يلَ﴿: وقال تعاىل
لَقَد� م�نَّ اللّه� ع�لَى الْم�ؤم�نِني� إِذْ ب�ع�ثَ ف�يهِم� ر�س�والً مِّن� أَنفُِسهِم� ي�ت�لُو ع�لَي�هِم� ﴿: وقال تعاىل

  .)٣(﴾آي�ات�ه� و�ي�ز�ك يهِم� و�ي�ع�ل م�ه�م� الْك�ت�اب� و�الْح�كْم�ةَ و�إِن كَان�واْ م�ن قَب�لُ لَف�ي ض�اللٍ مُّبِنيٍ
ح�س�د�ونَ النَّاس� ع�لَى م�ا آت�اه�م� اللّه� م�ن فَض�ل�ه� فَقَد� آت�ي�ن�ا آلَ إِب�ر�اه�يم� أَم� ي�﴿: وقال تعاىل

  .)٤(﴾الْك�ت�اب� و�الْح�كْم�ةَ و�آت�ي�ن�اه�م مُّلْكاً ع�ظ�يماً
فَقَد� آت�ي�ن�ا آلَ إِب�ر�اه�يم� ﴿: يف قول اهللا تبارك وتعاىل Xعن أيب جعفر  ٬،عن بريد العجلي

فجعلنا منهم الرسل واألنبياء واألئمة فكيف (٬، ﴾و�الْح�كْم�ةَ و�آت�ي�ن�اه�م مُّلْكاً ع�ظ�يماًالْك�ت�اب� 
و�آت�ي�ن�اه�م مُّلْكاً ﴿: فما معىن قوله :قلت ؟ ون يف آل إبراهيم وينكرون يف آل حممديقر¥

 امللك العظيم أن جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع اهللا ومن عصاهم عصى: ؟ قال﴾ع�ظ�يماً
  .)٥(  )اهللا٬، فهو امللك العظيم

و�أَنز�لَ اللّه� ع�لَي�ك� الْك�ت�اب� و�الْح�كْم�ةَ و�ع�ل�م�ك� م�ا لَم� ت�كُن� ت�ع�لَم� و�كَانَ فَض�لُ ﴿: قال تعاىل
  .)٦(﴾اللّه� ع�لَي�ك� ع�ظ�يماً
ع�لَي�ك� و�ع�لَى و�ال�د�ت�ك� إِذْ إِذْ قَالَ اللّه� ي�ا ع�يسى اب�ن� م�ر�ي�م� اذْكُر� نِع�م�ت�ي ﴿: وقال تعاىل

ر�اةَ أَيَّدتُّك� بِر�وحِ الْقُد�سِ ت�كَل م� النَّاس� ف�ي الْم�ه�د� و�كَه�الً و�إِذْ ع�ل�م�ت�ك� الْك�ت�اب� و�الْح�كْم�ةَ و�التَّو�
فَت�كُونُ طَي�راً بِإِذْنِي و�ت�ب�رِئ�  و�اِإلجن�يلَ و�إِذْ ت�خ�لُق� م�ن� الط نيِ كَه�ي�ئَة� الط�ي�رِ بِإِذْنِي فَت�نفُخ� ف�يه�ا

 اَألكْم�ه� و�اَألب�ر�ص� بِإِذْنِي و�إِذْ ت�خ�رِج� الْم�وت�ى بِإِذْنِي و�إِذْ كَفَفْت� ب�نِي إِس�ر�ائ�يلَ ع�نك� إِذْ جِئْت�ه�م�
ـذَا إِال� س�ح�ر� مُّبِني�   .)٧(﴾بِالْب�يِّن�ات� فَقَالَ ال�ذ�ين� كَفَر�واْ م�ن�ه�م� إِنْ ه�

ه�و� ال�ذ�ي ب�ع�ثَ ف�ي الْأُمِّيِّني� ر�س�والً مِّن�ه�م� ي�ت�لُو ع�لَي�هِم� آي�ات�ه� و�ي�ز�ك يهِم� ﴿: وقال تعاىل
  .)٨(﴾و�ي�ع�ل م�ه�م� الْك�ت�اب� و�الْح�كْم�ةَ و�إِن كَان�وا م�ن قَب�لُ لَف�ي ض�لَالٍ مُّبِنيٍ

                                                            
 .١٥١: البقرة -١
 .٤٨: آل عمران -٢
 .١٦٤: آل عمران -٣
  .٥٤: النساء -٤
 .٥٦ص: بصائر الدرجات -٥
  .١١٣: النساء -٦
 .١١٠: المائدة -٧
 .٢: الجمعة -٨
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  .)١(﴾و�آت�ي�ن�اه� الْح�كْم�ةَ و�فَص�لَ الْخ�طَابِو�ش�د�د�ن�ا م�لْكَه� ﴿: وقال تعاىل
ي�ؤت�ي الْح�كْم�ةَ م�ن ي�ش�اُء و�م�ن ي�ؤ�ت� الْح�كْم�ةَ فَقَد� أُوت�ي� خ�ي�راً كَث�رياً و�م�ا ﴿: وقال تعاىل

  .)٢(﴾ي�ذ�ك�ر� إِال� أُو�لُواْ اَأللْب�ابِ
فتشاهدون يا أبنائي األعزاء اآليات تؤكد على العلم واحلكمة الذي أعطاه اهللا خللفائه يف 
األرض٬، وكذا الروايات اليت تبني أنّ العلم سبعة وعشرون حرفاً قد خصuها اهللا خبلفائه يف 

  .ببعض األحرف األرض٬، وقد فضuل اهللا تعاىل األنبياء 
بن مرمي حرفان يعمل �ما٬، وكان مع  كان مع عيسى: (قال ٬،Xعن اإلمام الصادق 

موسى أربعة أحرف٬، وكان مع إبراهيم ستة٬، وكان مع آدم مخسة وعشرين حرفا٬ً، وكان 
مع نوح مثانية٬، ومجع ذلك كله لرسول اهللا٬، إنّ اسم اهللا األعظم ثالث وسبعون حرفا٬ً، 

  .)٣( )وحجب عنه واحد
م على ثالثة وسبعني حرفا٬ً، إنّ اسم اهللا األعظ: (قال ٬،Xوعن جابر٬، عن أيب جعفر 

وإمنا عند آصف منها حرف واحد٬، فتكلّم به فخسف باألرض ما بينه وبني سرير بلقيس٬، مث 
تناول السرير بيده٬، مث عادت األرض كما كانت أسرع من طرفة عني٬، وعندنا حنن من 

  .)٤() االسم اثنني وسبعني حرفا٬ً، وحرف عند اهللا استأثر به يف علم الغيب عنده
جعل امسه األعظم على ثالثاً وسبعني حرفا٬ً،  8إنّ اهللا : (قال ٬،Xوعن الصادق 

فأعطى آدم منها مخسة وعشرين حرفا٬ً، وأعطى إبراهيم منها مثانية أحرف٬، وأعطى نوحاً 
منها مخسة وعشرين حرفا٬ً، وأعطى موسى منها أربعة أحرف٬، وأعطى عيسى منها حرفني٬، 

اثنني وسبعني حرفا٬ً،   وكان حييي �ما املوتى ويربئ �ما األكمه واألبرص٬، وأعطى حممداً
  .)٥() وأحجب حرفاً لئال يعلم ما يف نفسه ويعلم ما يف نفس العباد

  .ببثها كلها بني الناس وفضuل اهللا قائم آل حممد 

                                                            
  .٢٠:ص -١
 .٢٦٩: البقرة -٢
 .٦٨ص ١١ج: ، بحار األنوار٢٢٩ص: بصائر الدرجات -٣
 .٢٥٧ص ٢ج: ، مستدرك سفينة البحار٢٢٨ص: ، بصائر الدرجات٢٣٠ص ١ج: الكافي -٤
 .٢٥٧ص ٢ج: ، مستدرك سفينة البحار٦٨ص ١١ج: بحار األنوار -٥
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سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به  :قال العلم( :Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أبان
أخرج اخلمسة  Xفإذا قام القائم  ٬،الرسل حرفان فلم يعرف الناس حىت اليوم غري احلرفني

  .)١() والعشرين حرفاً فبثها يف الناس وضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة وعشرين حرفاً
مدينة العلم اليت حتوي كل علوم التوحيد والشرائع اإلهلية٬،  ومن هنا أصبح رسول اهللا 

  .باب تلك املدينة Xوأصبح علي بن أيب طالب 
حرفاً يفتح ألف حرف٬، كل  Xعلياً  علّم رسول اهللا : (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا 

  . )٢() حرف منها يفتح ألف حرف
صحيفة صغرية هي األحرف  كان يف ذؤابة سيف النيب : (قال ٬،Xوعنه الصادق 

  .)٣() اليت يفتح كل حرف ألف حرف٬، فما خرج منها إالّ حرفان حىت الساعة
أنّ :(.... Xعن منتهى علم العامل٬، فقال  Xوروي أنّ املفضل سأل اإلمام الصادق 

مثل مد من خردل دققته فتضربه باملاء   Xالسماوات واألرضني وغريها يف علم اإلمام 
حىت إذا اختلط ورغا أخذت منه لعقة بإصبعك٬، وال علم العامل يف علم اهللا إالّ مثل مد من 

  .)٤() خردل دققته وضربته باملاء حىت إذا رغا أخذت منه رأس إبرة
لو شئت ألوقرت من : (باب مدينة العلم يقول Xولذا نشاهد علي بن أيب طالب 

  .)٥() تفسري فاحتة الكتاب سبعني بعرياً
فلو اجتمع علماء الدنيا كلها على أن يفسuروا الفاحتة كلٌ بتفسريه٬، وبغض النظر عن صحة 

  !! وخطأ التفسري ال يبلغ جمموعها ما يوقر عشرين بعرياً
  . Xهو الفاتح للعلم والذي خيتمه ولده القائم  Xومن هنا أصبح علي بن أيب طالب 

يا كميل٬، ما من علم إالّ وأنا أفتحه٬، وما من شيء إالّ والقائم : (Xقال أمري املؤمنني 
  .)٦() خيتمه

                                                            
  .٢٥٧ص ٢ج: ، مستدرك سفينة البحار٣٣٦ص ٥٢ج: ، بحار األنوار١١٧ص: ئر الدرجاتمختصر بصا -١

  .سبعًا وعشرين حرفًا: إّن الروايات مضطربة، فتارة تقول ثالثًا وسبعون حرفًا، وأخرى تقول: وربما يقال
في آتابه التوحيد أّن الثالث وسبعين حرفًا إنما هي باطن الثمانية  Xلقد بين قائم آل محمد السيد أحمد الحسن : أقول

 ). مقدمة الكتاب ١٦ص: التوحيد.(وعشرين حرفًا في مرتبة الذات، أو اإلسم األعظم األعظم
 .٢٥٦ص ٢ج: ، مستدرك سفينة البحار٣٢٨ص: بصائر الدرجات -٢
 .٢٥٦ص ٢ج: ، مستدرك سفينة البحار٣١٥ص ١ج: مناقب ابن شهر آشوب -٣
 .٣٤١ص ٧ج: ، مستدرك سفينة البحار٣٨٥ص ٢٥ج: بحار األنوار -٤
 .٢٠٩ص ٢ج: إلزام الناصب -٥
 .٨٦ص ١ج: مكيال المكارم -٦
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فو الذي نفسي بيده ال تسألوين عن شيء . فاسألوين قبل أن تفقدوين: (يقول Xكان 
ني الساعة٬، وال عن فئة kدي مائة وتضل مائة إالّ أنبأتكم بناعقها وقائدها فيما بينكم وب

ولو قد . وسائقها٬، ومناخ ركا�ا وحمط رحاهلا٬، ومن يقتل من أهلها قتال٬، وميوت منهم موتا
فقدمتوين ونزلت بكم كرائه األمور وحوازب اخلطوب ألطرق كثري من السائلني وفشل 

  .)١() كثري من املسؤولني
٬، ويقول عمر بن )٢()أقضاكم علي: (وكان يقول يف حقه فلذا كان علي خليفة النيب 

  .)٣() لو ال علي هللك عمر: (اخلطاب
جند األمة قدمت غريه٬، من اجلهلة الذين ال يعرفون  Xوعلى الرغم من وضوح حق علي 

واضح ملن أبسط بدائيات الدين اإلسالمي٬، وأحدثوا يف اإلسالم الكثري بسبب جهلهم٬، وهذا 
  .طالع التاريخ وكان له أدىن إنصاف

وإىل هنا ننهي حوارنا هذه الليلة يا أوالدي األعزاء٬، ونلتقي غداً بتوفيق اهللا تعاىل٬، واحلمد 
  .هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  
  

  

  

                                                            
 .١٨٢ص ١ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -١
، والقضاء هو الفقه ، فهو إذا )أقضاآم علي: (والخاصة قوله  وقد روت العامة: (قال ابن أبي الحديد المعتزلي -٢

فما شككت بعدها : قال. اللهم اهد قلبه وثبت لسانه: (قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضيا Xوروى الكل أيضًا أنه . أفقههم 
امل الزانية، وهو الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهر، وهو الذي أفتى في الح Xوهو ) في قضاء بين اثنين
وهذه المسألة لو فكر الفرضي فيها فكرًا طويًال الستحسن منه بعد طول النظر . صار ثمنها تسعًا: الذي قال في المنبرية

وقال عمر ـ . ١٨ص ١ج: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد. هذا الجواب، فما ظنك بمن قاله بديهة، واقتضبه ارتجاًال
 ).أقضانا علي(ـ ١١٠٣ص ٣ج: ي االستيعابآما يروي ابن عبد البر ف

آان عمر يتعوذ باهللا من معضلة ليس لها أبو الحسن، وقال في المجنونة التي أمر برجمها : روى ابن عبد البر بسنده -٣
) إن اهللا تعالى يقول وحملة وفصاله ثالثون شهرا: (وفى التي وضعت لستة أشهر فأراد عمر رجمها فقال له علي

 ٣ج: االستيعاب. لوال على لهلك عمر: فكان عمر يقول. الحديث) إن اهللا رفع القلم عن المجنون: (له وقال. الحديث
أما ابن . Xعمر بن الخطاب وعبد اهللا بن عباس، وآالهما أخذ عن علي : ، ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي١١٠٢ص

ئل التي أشكلت عليه وعلى غيره من عباس فظاهر، وأما عمر فقد عرف آل أحد رجوعه إليه في آثير من المسا
: شرح نهج البالغة) ال بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن: (، وقوله)لوال على لهلك عمر: (الصحابة، وقوله غير مرة

 . ١٨ص ١ج: البن أبي الحديد



  :احللقة الرابعة
EאFא

وهكذا جيتمع األبناء يف كل ليلة ليسمعوا من أبيهم ويتحاوروا معه يف الدعوة اليمانية 
املباركة٬، فجاء األب ووجد أبناءه ينتظرون قدومه٬، فسلم عليهم  فحيوه بأفضل حتية٬، فاخذ 

  ؟ هل عندكم سؤال فيما مرu سابقاًً: مكانه بني أوالده٬، وقال
  .ال يا أيب تفضل :األوالد

٬، وكان عبارة عن وصل حديثنا إىل األمر الثالث من قانون معرفة احلجج  :األب
  .حاكمية اهللا٬، أو قولوا وجوب طاعة من نصبه اهللا تعاىل

فبعد أن تقدم علينا األمر األول٬، وهو التنصيب خللفاء اهللا بالنص من اهللا عليهم٬، كما 
ن اخلليفة اإلهلي متصف بالعلم واحلكمة٬، ندخل يف بيان وتفصيل وتقدم األمر الثاين٬، وهو كو

  .األمر الثالث٬، وهو حاكمية اهللا٬، أي إطاعة من نصبه اهللا تعاىل خليفة له يف هذه األرض
فاخلليفة اإلهلي يدعو حلاكمية اهللا وتنصيبه٬، وال يدعو لغريها من القوانني والنظم اليت جعلها 

  .ائدالبشر الختيار  احلاكم  والق
ولو فرضنا أنّ هذا : (وسأذكر لكم تتميماً للمثال الذي تقدم عليكم ليلة البارحة٬، أقول

اإلنسان عني رباناً للسفينة أو مديراً للمصنع أو قائداً هلؤالء الناس وكان أعلمهم وأقدرهم 
على قيادة السفينة وإدارة املصنع٬، ولكنه مل يأمر الناس بطاعة هذا الربان أو املدير أو 
القائد٬، وتصرف الناس كل حبسب هواه ورغبته؛ أل¼م غري مأمورين بطاعة القائد املعني٬، 
وحصلت فوضى أو أضرار بسبب عدم أمره للناس بطاعة الربان أو القائد٬، أال يوصف بأنه 

ال أظن ! جانب احلكمة إىل السفه مث ما فائدة تعيينه للقائد األقدر إن مل يأمر الناس بطاعته ؟
جيب تعيني قائد وجيب أن يكون لديه أو أن يزود بكل ما (حكيماً سيقول غري هذا  أنّ عاقالً

٬، وهذا موجود يف القرآن فمع أول )حيتاج من العلم وجيب أن ي�أمر الذين يقودهم بطاعته
خليفة هللا سبحانه يف أرضه وضع هذا القانون٬، وهو قانون معرفة خليفة اهللا وحجته على 

فة اهللا؛ ألنّ مبعرفة خليفة اهللا يعرف اهللا٬، فتعيني اإلمام والقائد عباده٬، بل هو قانون معر
و�إِذْ قَالَ ر�بُّك� ل�لْم�الئ�كَة� إِنِّي ج�اع�لٌ ف�ي الْأَر�ضِ خ�ل�يفَةً قَالُوا ﴿: وخليفة اهللا يف قوله تعاىل



 ١٤٣ .....................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

بِح�م�د�ك� و�ن�قَدِّس� لَك� قَالَ إِنِّي أَع�لَم� أَت�ج�ع�لُ ف�يه�ا م�ن� ي�فِْسد� ف�يه�ا و�ي�س�ف�ك� الدِّم�اَء و�ن�ح�ن� ن�س�بِّح� 
  .)١( )﴾م�ا ال ت�ع�لَم�ونَ

٬، Xوبعد أن اتضح املراد باملثال املتقدم الذي ساقه مياين آل حممد السيد أمحد احلسن 
  .أذكر األدلة على حاكمية اهللا من القرآن والسنة

احلاكمية واختيار اخللفاء هللا سبحانه ن القرآن يف آيات كثرية٬، رجوع فقد بيu: أمuا القرآن
  .رض طاعتهم وجعلها طاعته سبحانهوف

و�إِذْ قَالَ ر�بُّك� ل�لْم�الَئ�كَة� إِنِّي خ�ال�ق� ب�ش�راً مِّن ص�لْص�الٍ مِّن� ح�م�إٍ ﴿: قال تعاىل:  أوالً
 Ýه�م�  #اجِد�ين� فَإِذَا س�وَّي�ت�ه� و�ن�فَخ�ت� ف�يه� م�ن رُّوح�ي فَقَع�واْ لَه� س� #مَّس�ن�ونúفَس�ج�د� الْم�آلئ�كَةُ كُل

  .)٢(﴾إِال� إِب�ل�يس� أَب�ى أَن ي�كُونَ م�ع� السَّاجِد�ين�  #أَج�م�ع�ونَ 
٬، فسجدوا٬، إالّ إبليس أىب واستكرب من Xفاآلية تأمر املالئكة بالسجود خلليفة اهللا آدم 
  .السجود والطاعة ألمر اهللا تعاىل يف خليفته سبحانه

قُلِ الل�ه�مَّ م�ال�ك� الْم�لْك� ت�ؤ�ت�ي الْم�لْك� م�ن ت�ش�اء و�ت�رتِع� الْم�لْك� م�مَّن ﴿: قال تعاىل: ثانياً
  .)٣(﴾ت�ش�اء و�ت�ع�زُّ م�ن ت�ش�اء و�ت�ذ�لú م�ن ت�ش�اء بِي�د�ك� الْخ�ي�ر� إِنَّك� ع�لَى� كُل  ش�ي�ٍء قَد�ير�

ـار� م�ا كَانَ لَه�م� الْخ�ي�ر�ةُ س�ب�ح�انَ الل�ه�  و�ر�بُّك� ي�خ�لُق�﴿: قال تعاىل: ثالثاً م�ا ي�ش�اُء و�ي�خ�ت�
  .)٤(﴾و�ت�ع�الَى ع�مَّا ي�ش�رِكُونَ

  .هلم باختيارهم ملكفاآليتان واضحتان بأنّ اهللا هو الذي خيتار وليس للناس تنصيب 
ي إِس�رائيلَ م�ن� ب�ع�د� م�وس�ى إِذْ أَلَم� ت�ر� إِلَى الْم�ِأل م�ن� ب�نِ﴿: قوله تعاىل يف قصة طالوت:  رابعاً

  .)٥(﴾قَالُوا ل�ن�بِيٍّ لَه�م� اب�ع�ثْ لَن�ا م�ل�كاً ن�قَات�لْ ف�ي س�بِيلِ الل�ه�
فهذه الفئة املؤمنة حباكمية اهللا تعاىل مل تنصب هلا ملكا٬ً، لعلمها أن ال صالحية هلا يف 

اخلليفة٬، وبعد تنصيبه جتب على األمة التنصيب٬، بل التنصيب بيد اهللا تعاىل٬، فهو من ينصب 
  .طاعته٬، وإالّ يكون تنصيبه لغواً ال فائدة فيه

  .)٦(﴾و�م�ن� لَم� ي�ح�كُم� بِم�ا أَن�ز�لَ الل�ه� فَأُولَئ�ك� ه�م� الْكَاف�ر�ون﴿: قال تعاىل: خامساً

                                                            
 .٢٠٠٨ /٣ /٢١:جاء هذا النص في خطبة الجمعة العالمية للسيد أحمد الحسن التي آانت بتاريخ. ٣٠: البقرة -١
 .٣١ – ٢٨: الحجر -٢
 .٢٦: آل عمران -٣
 .٦٨: القصص -٤
 .٢٤٦: البقرة -٥
 .٤٤: المائدة  -٦
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  .)١(﴾ال�م�ونَو�م�ن� لَم� ي�ح�كُم� بِم�ا أَن�ز�لَ الل�ه� فَأُولَئ�ك� ه�م� الظ�﴿ :وقال تعاىل
  .)٢(﴾و�م�ن� لَم� ي�ح�كُم� بِم�ا أَن�ز�لَ الل�ه� فَأُولَئ�ك� ه�م� الْفَاس�قُونَ﴿: وقال تعاىل

ومبا أنّ اهللا تعاىل له يف كل واقعة حكم٬، مهما تطور الزمن٬، فالبد من خليفة له يقيم تلك 
  .األحكام بني الناس

  . )٣(﴾م�نذ�ر� و�ل�كُل  قَو�مٍ ه�ادÝإِنَّم�ا أَنت� ﴿: قال سبحانه لرسوله الكرمي 
٬، ﴾و�ل�كُل  قَو�مٍ ه�ادÝ﴿: 8عن قول اهللا  Xسألت أبا عبد اهللا : قال ٬،عن الفضيل

  .)٤() كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم:(فقال
إِنَّم�ا أَنت� م�نذ�ر� و�ل�كُل  قَو�مٍ ﴿: 8يف قول اهللا  Xعن بريد العجلي٬، عن أيب جعفر 

Ý٬، املنذر٬، ولكل زمان منا هاد يهديهم إىل ما جاء به نيب اهللا رسول اهللا (: ٬، فقال﴾ه�اد
  .)٥() مث اهلداة من بعده علي مث األوصياء واحد بعد واحد

؟ ﴾إِنَّم�ا أَنت� م�نذ�ر� و�ل�كُل  قَو�مٍ ه�ادX :﴿Ýقلت أليب عبد اهللا (: قال ٬،وعن أيب بصري
بلى : قلت ؟ يا أبا حممد هل٬، من هاد اليوم. املنذر وعلي اهلادي رسول اهللا : فقال

رمحك اهللا يا أبا حممد٬، لو : ما زال منكم هاد بعد هاد حىت دفعت إليك٬، فقال ٬،جعلت فداك
كانت إذا نزلت آية على رجل مث مات ذلك الرجل٬، ماتت اآلية٬، مات الكتاب ولكنه حي 

  . )٦( )جيري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى
بأن¥هما لن يفترقا حىت يردا علي¥ : (يوصي بالعترة ويقول وهلذا جند الرسول 

  .)٧()احلوض
أَم� ي�ح�س�د�ونَ النَّاس� ﴿: Xقلت أليب عبد اهللا ( :قال ٬،فعن هشام بن احلكم: وأمuا السنة

لْح�كْم�ةَ و�آت�ي�ن�اه�م مُّلْكاً ع�لَى م�ا آت�اه�م� اللّه� م�ن فَض�ل�ه� فَقَد� آت�ي�ن�ا آلَ إِب�ر�اه�يم� الْك�ت�اب� و�ا

                                                            
 .٤٥: المائدة -١
 .٤٧: المائدة -٢
 .٧: الرعد -٣
 .١٩١ص ١ج: الكافي -٤
 .١٩١ص ١ج: الكافي -٥
 .١٩١ص ١ج: الكافي -٦
إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أآبر : (قال رسول اهللا : عن أبي سعيد، قال:١٤ص ٣روى أحمد في المسند ج -٧

، )من اآلخر، آتاب اهللا حبل ممدود من المساء إلى األرض، وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض
إني تارك فيكم خليفتين : (قال رسول اهللا : عن زيد بن ثابت، قال: ١٦٢ص ٩وروى الهيثمي في مجمع الزوائد ج

وجل حبل ممدود ما بين السماء واألرض أو ما بين السماء إلى األرض، وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن آتاب اهللا عز 
 .رواه أحمد واسناده جيد) يفترقا حتى يردا على الحوض
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فرض الطاعة٬، ومن ذلك طاعة جهنم هلم يوم : ؟ قال ما ذلك امللك العظيم. )١(﴾ع�ظ�يماً
  .)٢( )القيمة يا هشام

أَم� ي�ح�س�د�ونَ النَّاس� ع�لَى م�ا ﴿: يف قول اهللا تعاىل Xعن أيب جعفر  ٬،وعن أيب بصري
: ٬، قال﴾آت�ي�ن�ا آلَ إِب�ر�اه�يم� الْك�ت�اب� و�الْح�كْم�ةَ و�آت�ي�ن�اه�م مُّلْكاً ع�ظ�يماًآت�اه�م� اللّه� م�ن فَض�ل�ه� فَقَد� 

  .)٣( )الطاعة املفروضة(
فَقَد� آت�ي�ن�ا آلَ ﴿: يف قول اهللا تبارك وتعاىل( :Xعن أيب جعفر  ٬،وعن بريد العجلي

 ٬،٬، فجعلنا منهم الرسل واألنبياء واألئمة﴾ظ�يماًإِب�ر�اه�يم� الْك�ت�اب� و�الْح�كْم�ةَ و�آت�ي�ن�اه�م مُّلْكاً ع�
فما معىن قوله واتيناهم ملكاً  :قلت ؟ فكيف يقرون يف آل إبراهيم وينكرون يف آل حممد 

امللك العظيم أن جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع اهللا ومن عصاهم عصى : قال؟ عظيماً 
  .)٤( )اهللا فهو امللك العظيم

عصيان هللا تعاىل٬، وطاعتهم طاعة هللا سبحانه وتعاىل٬، أل�م خلفائه   فعصيان آل حممد 
الذين نص عليهم يستخلف أحدهم اآلخر٬، وهكذا إىل يوم القيامة٬، ومن هنا خصuهم اهللا بليلة 

  .القدر
آمنوا بليلة القدر إ¼ا تكون لعلي بن أيب طالب ولولده (: ألصحابه قال رسول اهللا 

  .)٥() األحد عشر من بعدي
إنّ ليلة القدر يف كل (: قال البن عباس Xأن أمري املؤمنني  :Xعن أيب جعفر الثاين 

فقال ابن  ٬،سنة٬، وإنه يرتل يف تلك الليلة أمر السنة ولذلك األمر والة بعد رسول اهللا 
  .)٦( )أنا وأحد عشر من صليب أئمة حمدثون: ؟ قال من هم: عباس

٬، ففي كل زمان منهم هادî يهدي األمة إىل فتترتل املالئكة يف ليلة القدر على آل حممد 
بأنuه  ٬X، ومنهم طالع املشرق الذي يصفه أمري املؤمنني طريق احلق الذي جاء به حممد 

  .يسري بالناس بسرية الرسول 

                                                            
 .٥٤: النساء -١
 .٥٥ص: بصائر الدرجات -٢
 .٥٥ص: بصائر الدرجات -٣
 .٥٦ص: بصائر الدرجات -٤
 .٤٨٠ص: ، الخصال٥٣٣ص: الكافي -٥
 .٢٦١ص: ، روضة الواعظين٥٣٢ص ١ج: الكافي -٦
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 واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع املشرق سلك بكم مناهج الرسول (: Xقال 
ونبذمت الثقل الفادح  ٬،وكفيتم مؤونة الطلب والتعسف ٬،فتداويتم من العمى والصم والبكم

و�س�ي�ع�لَم� ال�ذ�ين� ﴿ وال يبعد اهللا إالّ من أىب وظلم واعتسف وأخذ ما ليس له ٬،عن األعناق
  .)١( )﴾ظَلَم�وا أَيَّ م�نقَلَبٍ ي�نقَل�ب�ونَ

  .X املشرق هو اليماين املوعودوقد عرفتم يا أوالدي بأنّ املقصود بطالع 
  ؟ فحاكمية اهللا تعين إطاعة من نصuبه اهللا تعاىل ونص عليه :واثق
نعم يا واثق٬، فيكون القانون باختيار اهللا ال بيد البشر٬، كما ويكون املطبق لقانون  :األب

  .اهللا شخص قد اختاره اهللا تعاىل
  ؟ ما هو امتياز الدستور اإلهلي عن بقية الدساتري والقوانني املوضوعة :أمحد

إنّ اهللا تعاىل هو اخلالق وهو األعلم مبا ينسجم مع طبيعة خلقه٬، ومن هنا يكون  :األب
القانون منسجماً مع كل ما تتطلبه احلياة والكائنات اليت خلقها٬، خبالف القوانني الوضعية اليت 

ا ̄بذل من اجلهد جلعلها تنسجم مع متام خملوقات اهللا ال ميكنها يضعها البشر٬، فهي مهم
االنسجام التام أبدا٬ً، ومن هنا جتد القوانني الوضعية ختتلف من بلد آلخر بسبب املوروث الذي 
ينعكس على طريقة تفكري واضع القانون٬، فقد ينسجم قانون وضعي يف بلد معني بنسبة ما وان 

  .النجاح بتلك النسبة فيما لو ̄جعل هذا القانون لبلد آخركانت ضعيفة٬، لكن قد ال حيقق 
فالقانون البشري ناقص وال يستطيع أن يسد مجيع احتياجات املخلوقني٬، وهذا يعين أن يف 

  .القانون خطأ
بينما القانون اإلهلي قانون واقعي ينسجم مع اجلميع؛ ألنّ واضع القانون هو اخلالق وهو 

  .أعلم مبا حيتاجه اخللق
واملطبق للقانون معصوم أيضا٬ً، وهذان  معصوما٬ً،هنا يكون يف حاكمية اهللا القانون ومن 

  .مفقودان يف القوانني الوضعية
ومن هنا يا أبنائي يتضح لكم بطالن االنتخابات؛ أل�ا يف احلقيقة سقيفة كالسقيفة اليت 

ا٬، ومل ينجح ٬، فأنuى لعوام الناس أن تكون مصيبة يف اختيارهعقدت بعد وفاة رسول اهللا 
 Xمن هو أفضل منهم يف االختيار٬، ويكفي لبطالن اختيار الناس ما جاء يف قصة موسى 

                                                            
 .٦٦ص ٨ج: الكافي -١
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و�اخ�ت�ار� م�وس�ى قَو�م�ه� س�ب�ع�ني� ر�ج�الً ل�م�يقَات�ن�ا فَلَمَّا أَخ�ذَت�ه�م� ﴿ :والذي يشري إليها قوله تعاىل
قَب�لُ و�إِيَّاي� أَت�ه�ل�كُن�ا بِم�ا فَع�لَ السُّفَه�اُء م�نَّا إِنْ ه�ي� إِل�ا الرَّج�فَةُ قَالَ ر�بِّ لَو� ش�ئْت� أَه�لَكْت�ه�م� م�ن� 

ف�ت�ن�ت�ك� ت�ض�لú بِه�ا م�ن� ت�ش�اُء و�ت�ه�د�ي م�ن� ت�ش�اُء أَن�ت� و�ل�يُّن�ا فَاغْف�ر� لَن�ا و�ار�ح�م�ن�ا و�أَن�ت� خ�ي�ر� 
  .)١(﴾الْغ�اف�رِين�

قيل اختار من اثين عشر سبطاً من كل سبط ستة٬، حىت : )اهللا همحر(قال السيد ابن طاووس 
إنّ ملن قعد منكم مثل  :فقال هلم ٬،تنادوا اثنني وسبعني٬، فقال يتخلف منكم رجالن فتشاحوا

أجر من خرج فقعد كالب ويوشع٬، وروى أنه مل يصب إالّ ستني شيخاً فأوحى اهللا إليه أن 
وقيل كانوا أبناء ما عدا العشرين ومل  خيتار من الشباب عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخا٬ً،

أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا  Xيتجاوزوا األربعني قد ذهب اجلهل والصيب فأمرهم موسى 
مليقات ربه وكان أمره ربه أن يأتيه يف سبعني من بين ) طور سيناء(ثيا³م مث خرج ³م إىل 

إسرائيل٬، فلما دىن موسى عن اجلبل وقع عليه عمود الغمام حىت تغشى اجلبل كله ودنا موسى 
X وا سجداً فسمعوه وهو ودخل فيه٬، فقال للقوم ادنوا فدنوا حىت إذا دخلوا يف الغمام وقع

ويكلم موسى يأمره وينهاه افعل وال تفعل٬، فلما انكشف الغمام أقبلوا إليه وطلبوا الرؤية 
  .)٢(﴾لَن نُّؤ�م�ن� لَك� ح�تَّى ن�ر�ى الل�ه� ج�ه�ر�ةً﴿عليهم  فوعظهم وزجرهم وأنكر

كيف يبقى : يقول علي بن موسى بن طاووس: (وهنا يعلق السيد ابن طاووس بقوله
الربية وهذا اختيار نيب عظيم الشأن ليصلح  )٣(تماد على االختيار يف األمور الكلية وأماته اع

لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة وشهد اهللا عليهم : قومه فظهر منهم خالف اإلميان وقالوا
ر�ب�ع�ني� س�ن�ةً قَالَ فَإِنَّه�ا م�ح�رَّم�ةٌ ع�لَي�هِم� أَ﴿ :بالفسق واستحقاق التيه أربعني سنة٬، فقال تعاىل

٬، وشهد عليهم موسى إ�م سفهاء )٤(﴾ي�ت�يه�ونَ ف�ي اَألر�ضِ فَالَ ت�أْس� ع�لَى الْقَو�مِ الْفَاس�ق�ني�
٬، وهو أمر جزئي يسري من مجلة شريعته ونبوته وما )٥(﴾أَت�ه�ل�كُن�ا بِم�ا فَع�لَ السُّفَه�اء م�نَّا﴿ :بقوله

رجالً خيتار برأيه  ه٬، وهذا سيد اخلاليق حممد فضل من االختيار إالّ العدم وسوء عاقبت

                                                            
 .١٥٥: األعراف -١
 .٥٥: البقرة  -٢
 .آذا موجود في المصدر -٣
 .٢٦: المائدة -٤
 .١٥٥: األعراف -٥
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ي حجة يف اختيار من هو دون هاذين العظمي الشأن وقد ظهر فأ )١( عوضه Xموالنا علياً 
  .)٢(فيه ما ال خيفى على العيان 

أخربين يا موالي عن (: فقلت: يقول Xوعن سعد القمي وهو يسأل اإلمام املهدي 
: قال. مصلح: فقلت ؟مصلح أو مفسد : ؟ قال اختيار اإلمام ألنفسهمالعلة اليت متنع القوم من 

هل جيوز أن يقع خريkم على املفسد بعد أن ال يعلم أحد ما خيطر ببال غريه من صالح أو 
: قال. نعم: قلت .فهي العلة أيدkا لك بربهان يقبل ذلك عقلك: قال. بلى: قلت .فساد

وأنزل عليهم الكتب٬، وأيدهم بالوحي والعصمة٬، أخربين عن الرسل الذين اصطفاهم اهللا٬، 
إذ هم أعالم األمم٬، فأهدى إىل ثبت االختيار ومنهم موسى وعيسى هل جيوز مع وفور 

 ؟عقلهما وكمال علمهما إذ مها على املنافق باالختيار أن يقع خريkما٬، ومها يظنان أنه مؤمن
علمه٬، ونزول الوحي عليه  فهذا موسى كليم اهللا مع وفور عقله٬، وكمال: قال. ال: قلت

اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره مليقات ربه سبعني رجال ممن مل يشك يف إميا¼م 
و�اخ�ت�ار� م�وس�ى قَو�م�ه� س�ب�ع�ني� ر�ج�الً ﴿ :8 قال اهللا. وإخالصهم٬، فوقع خريته على املنافقني

قعا على األفسد دون األصلح فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه اهللا للنبوة وا٬، ﴾ل م�يقَات�ن�ا
وهو يظن أنه األصلح دون األفسد٬، علمنا أن ال اختيار ملن ال يعلم ما ختفي الصدور وما 

وأن ال خطر الختيار املهاجرين واألنصار بعد وقوع . تكن الضمائر٬، وينصرف عنه السرائر
  .)٣( )خرية األنبياء على ذوي الفساد ملا أرادوا أهل الصالح

هلذه الليلة يا أبنائي الكرام على أمل اللقاء بكم ليلة غدî بتوفيق اهللا تعاىل٬،  وننهي حديثنا
  .واحلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  

  

                                                            
: والمقصود).  رحمه اهللا(آذا جاء في المصدر، والظاهر أنه تصحيف إّال أّن المعنى يبدو واضحًا من سياق آالمه  -١

فكيف يصح اختيار غيرهما الذي هو أدون منهما في المقام  ولم يصح اختيار محمد  Xإذا لم يصح اختيار موسى 
 .وسداد الرأي

 .١٣٤ص: سعد السعود للسيد ابن طاووس -٢
 .٢٧٣ص ٢ج: االحتجاج  -٣



  :احللقة اخلامسة
אXא

األوالد كما يف كل ليلة ليستمعوا ألبيهم وهو يبيuن هلم معامل الدعوة اليمانية املباركة٬، جاء 
فبينما هم جلوس إذ دخل أبوهم وسلم عليهم فحيوuه بأفضل التحية فجلس٬، مث التفت إىل أبنائه 

  ؟  هل عندكم سؤال: وقال
  ؟ ماينكيف لنا التعرuف على الي: نعم يا أيب٬، خيطر ببايل سؤال٬، وهو :واثق
نعم٬، سؤال جاء يف وقته٬، حيث أين بعد أن بينت القانون الذي ̄يعرف به احلجuة٬،  :األب

وقد تقدuم يف القسم األول بأنّ اليماين حجuة٬، فمن هنا البد أن يكون اليماين عنده قانون معرفة 
  .احلجuة؛ لكي يتميuز عن غريه من املدuعني
  :الرواياتومن هنا انظروا يا أوالدي إىل هذه 

جعلت فداك٬، إذا : قلت له: ٬، قالXعن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر  :الرواية األوىل

باهلدى٬، واإلطراق٬، (: ؟ قال مضى عاملكم أهل البيت٬، فبأي شيء يعرفون من جيئ بعده
  .)١( )وإقرار آل حممد له بالفضل٬، وال يسأل عن شيء مما بني صدفيها٬، إالّ أجاب فيه

من أهل البيت  Xوهذه الرواية جاء السؤال فيها عن امليزان يف معرفة الذي يلي اإلمام 
  ؟ ٬، بأي شيء ̄يعرف

هو  ٬، بأنuه ̄يعرف باألخالق والسرية احلسنة؛ إذ اإلطراقXواجلواب يبينه اإلمام الباقر 
  .السكوت والوقار وسكون النفس

النص عليه٬، فإنّ النص عليه منهمله بالفضل٬، وهذا عبارة أخرى عن  وإقرار آل حممد 
إقرار له بالفضل الذي به استحق أن يلي الذي قبله٬، خصوصاً وأن اإلمام بصدد بيان  

امليزان الكاشف عن احلجة٬، ال أنuه يف بيان مدح لشخص ما٬، كي يقال الكثري شهدوا هلم آل 
اإلمام يف مقام بالفضل لكنهم ليسوا حجج٬، فهذا مندفع بقرينة مورد السؤال وكون  حممد 

٬، ال من سائر الناس٬، أي يف بيان تعريف احلجة الذي بيان امليزان ملعرفة العامل من آل حممد 
  .يلي احلجة السابق

                                                            
 . باختالف يسير ١٣٧ص: ، اإلمامة والتبصرة٢٠٠ص: ، الخصال٥٠٩ص: بصائر الدرجات -١
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وال يسأل عن شيء مما : (Xالعلم٬، حيث قال  Xوالشيء الثالث الذي بينه اإلمام 
  ).بني صدفيها٬، إالّ أجاب فيه

  .يرد عليه سؤال إالّ وله فيه جوابومعىن هذا أنuه عنده علم وإحاطة فال 
  :فمن هنا ذكرت الرواية ثالثة أمور

  .األخالق الفاضلة والسرية احلسنة: األول
  .له ونصuهم عليه إقرار آل حممد : الثاين
  .العلم واحلكمة: الثالث

  .ومن هنا يتعيuن ملن خيلف احلجة أن يكون فيه امليزان املتقدuم

مب يعرف صاحب هذا  :Xقلت أليب عبد اهللا  :قال ٬،عن احلرث بن املغرية :الرواية الثا�ية

  .)١( )بالسكينة والوقار والعلم والوصية(: ؟ قال األمر
والسؤال يف هذه الرواية عن معرفة صاحب األمر٬، وليس املراد من صاحب األمر شخص 

فال . بعينة٬، بل املقصود احلجة٬، فيكون السؤال عن معرفة احلجة٬، وإن جاء لفظ صاحب األمر
٬، فهذا وإن كان صحيحاً Xينصرف لذهن القارئ أن صاحب األمر املراد به اإلمام املهدي 

هو صاحب األمر يف زمانه٬،  ٬، فكل إمام منهم Xيس اإلمام املهدي لكن املراد بالرواية ل
وهو القائم يف زمانه٬، وهو اهلادي يف زمانه٬، والذي يدلنا على أنّ املراد هو احلجة ال شخص 

ثالثة من : (Xهي الرواية الثالثة اآلتية  حيث يقول فيها اإلمام الصادق  Xاإلمام املهدي 
  ).كان صاحب هذا األمر احلجة مل جيتمعن يف رجل إالّ

هو صاحب أمر قطعاً وجزما٬ً، وكذا اليماين٬، وسيأتينا أنّ املراد بلفظ  Xفاإلمام املهدي 
  .صاحب األمر هو اليماين يف بعض الروايات

  .لكن الرواية إنuما جاءت لبيان الضابطة وامليزان الذي ينفرد به احلجة أو قل صاحب األمر

ما احلجة على املدعي هلذا : Xقلت أليب عبد اهللا : عن عبد األعلى٬، قال :الرواية الثالثة

أن : ثالثة من احلجة مل جيتمعن يف رجل إالّ كان صاحب هذا األمر(: ؟ قال األمر بغري حق
ويكون صاحب الوصية  ٬،ويكون عنده سالح رسول اهللا  ٬،يكون أوىل الناس مبن قبله

                                                            
 . ١٣٨ص: ، اإلمامة والتبصرة٢٠٠ص: ، الخصال٥٠٩ص: بصائر الدرجات -١
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إىل : إىل من أوصى فالن؟ فيقولون: ت العامة والصبيانالظاهرة٬، الذي إذا قدمت املدينة سأل
  .)١( )فالن

وهذه الرواية واضحة يف بيان امليزان الذي ينفرد به احلجة٬، مبعىن عدم إمكان ختلفه٬، فكلما 
بذلك٬،  Xوجد هذه امليزان يكون من وجد عنده هو احلجة٬، وقد صرuح اإلمام الصادق 

٬، فكلما )جيتمعن يف رجل إالّ كان صاحب هذا األمرثالثة من احلجة مل : (فالحظوا قوله
  .وجدت هذه الثالثة يف شخص كان ذلك الشخص صاحب أمر وحجة

  :وقد ذكرت الرواية أموراً ثالثة
  .أوىل الناس بالذي قبله: األول
٬، واملراد به العلم٬، بقرينة اآليات و الروايات اليت نصت عنده سالح رسول اهللا : الثاين

  .العلم واحلكمة يف احلجةعلى اشتراط 
  .أن تكون فيه الوصية: الثالث

ويكون صاحب (: ٬X، أنّ الناس تعرفه بالوصية٬، يقولXمث يبني اإلمام الصادق 
؟  إىل من أوصى فالن: الوصية الظاهر٬، الذي إذا قدمت املدينة سألت العامة والصبيان

  ).إىل فالن: فيقولون
شف للجميع عن صاحب األمر هي القانون الكافمن الواضح جدuاً داللة الوصية وكو�ا 

  .واحلجة
: أيضاً يف حديث طويل قال Xويف معىن الرواية املتقدمة هذه الرواية عن أيب عبد اهللا 

هو أوىل الناس بالذي قبله : يعرف صاحب هذا األمر بثالث خصال ال تكون يف غريه(... 
  .)٢(...)  ٬، ووصيتهوهو وصيه٬، وعنده سالح رسول اهللا 

فالرواية تبيuن أموراً ثالثة وتنفيها عن غري صاحب األمر٬، مبعىن أ�ا موجودة عند صاحب 
األمر حصرا٬ً، فالحظوا أ�ا بينت أنّ صاحب األمر أوىل الناس بالذي قبله ووصيه وعنده 

غري وصية اإلمام  ومن املعلوم أنّ وصية رسول اهللا .... سالح رسول اهللا٬، ووصيته
٬، وامتثاالً السابق٬، فوصية اإلمام السابق على الالحق ما هي إالّ تأكيداً لوصية الرسول 

  .أن يوصلوا املواريث إىل من بعدهم إلمره ألنه أمر مجيع األئمة 

                                                            
 .١٣٨ص: اإلمامة والتبصرة -١
 . ٨٨ص ١ج: ، إثبات الهداة٤٢٨ص ١ج: الكافي -٢
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٬، وهذا ما حتقق فعالً فقد ومن هنا أنّ صاحب األمر البد أن ينفرد بوصية رسول اهللا 
  .وانفرد ³ا بوصية رسول اهللا  Xد احلسن أحتج السيد أمح

: (... يف رواية طويلة إىل أن يقول Xعن جابر اجلعفي٬، عن أيب جعفر  :الرواية الرابعة

وإياك وشذّاذ  ......ورايته وسالحه  ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب اهللا 
األرض وال تتبع منهم ن آلل حممد وعلي راية ولغريهم رايات فألزم إف من آل حممد 

ن عهد نيب إرجالً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسني٬، معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه٬، ف
فألزم هؤالء . اهللا صار عند علي بن احلسني مث صار عند حممد بن علي٬، ويفعل اهللا ما يشاء

رجال٬ً، أبدا٬ً، وإياك ومن ذكرت لك٬، فإذا خرج رجل منهم معه ثالث مائة وبضعة عشر 
  .)١( )....... ومعه راية رسول اهللا

فتالحظون يا أبنائي أن الرواية حددت ثالثة أشياء٬، وجعلتها امليزان٬، يف التعرuف عن 
ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب اهللا : (Xصاحب احلق٬، فيقول اإلمام الباقر 

هي الوصية٬، مث ذكر رايته وسالحه٬، وقد  ٬، واملراد من عهد نيب اهللا )ورايته وسالحه 
  : تقدم يف الليايل السابقة أن احلجة ̄يعرف بثالث أمور

  .النص أوالوصية:  أوالً
  .العلم واحلكمة: ثانياً
  .حاكمية اهللا سبحانه: ثالثاً

  .يف هذه الرواية Xوالثالثة ذكرها اإلمام الباقر 
٬، Xولقد أضاف اإلمام الباقر . عن الوصية بعهد نيب اهللا  Xوعرب اإلمام الباقر 

٬، ٬، مما يدل على أنّ الشخص الذي سيأيت حيتج بوصية رسول اهللا العهد لنيب اهللا حممد 
  ).عهد نيب اهللا: (فقال

يف هذه الرواية بصدد الكالم عن آخر  Xومن هنا يأيت سؤال٬، وهو أنّ اإلمام الباقر 
  ؟مد الزمان٬، فلماذا قيد العهد وخصصه بعهد نيب اهللا حم

أنّ أحدهم ينص على اآلخر؛  إنّ املعروف من سرية األئمة : ويف مقام اإلجابة أقول
حيث أنّ أحدهم يأيت بعد اآلخر٬، لكن مبا أنّ الطريقة اليت سيأيت ³ا صاحب احلق اليماين 

                                                            
 .٢٢٢ص ٥٢ج: حار األنوار، ب٦٥ص ١ج: تفسير العياشي -١
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؛ Xواملهدي األول ختتلف عمuا كان عليه األئمة سابقاً؛ حيث إنه يأيت قبل أبيه اإلمام املهدي 
  .̄يعرف بعهد نيب اهللا حممد   Xأي املهدي األول واليماين    فلذا عبuرت الرواية بأنuه 

الذي ذكره  وهذا ما حتقق فعال٬ً، فاليوم جاء اليماين واملهدي األول حمتجاً بعهد نيب اهللا 
  .بامسه فيه٬، كما سأبني لكم ذلك يا أوالدي

فلله درuكم يا آل حممد ال ختطأ رميتكم صاحبها أبدا٬ً، فما أدق كالمكم٬، فرحم اهللا من 
  !!فوعاها مسع احلكمة من أهلها آل حممد 

حىت ترى : (Xهذا املعىن بعبارة أخرى يف نفس الرواية٬، فيقول  Xمث يؤكد اإلمام 
  ).٬، معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحهXرجالً من ولد احلسني 

اسم الشخص الذي يأيت ومعه عهد نيب اهللا  Xالعبارة مل يبيuن اإلمام الباقر  ويف هذه
ومعىن ذلك أنّ العهد الذي معه . فقط Xورايته وسالحه٬، بل ̄يعرuفه بأنuه من ولد احلسني 
وبل ويستفاد من ذلك أنّ اسم الرجل أيضاً . يكشف للناس معامل شخصيته ويرفع اللبس عنها

٬، وهذا يدلنا عليه سياق الكالم والدالالت املستفادة منه؛ إذ معىن موجود يف عهد نيب اهللا 
ومن هنا يكون أسم الشخص  العهد هو الوصية وهي البد أن تكون بإسم الشخص املوصى به٬،

لوجدنا فيها اسم الرجل  ٬، ولو رجعنا لوصية الرسول مذكوراً يف وصية وعهد نيب اهللا 
هذه  Xالذي عهده لعلي  ٬، فقد جاء يف عهد الرسول Xالذي مل يسمه اإلمام الباقر 

ول فليسلمها إىل ابنه أ  X أي اإلمام حممد بن احلسن   فإذا حضرته الوفاة : (العبارة
 :عبد اهللا٬، وأمحد٬، واالسم الثالث: اسم كامسي واسم أيب وهو :املقربني له ثالثة أسامي
  .)١() املهدي٬، هو أول املؤمنني

أمحد؛ ألنّ كالم آل : هو Xفمن هنا نعرف املقصود بالرجل الذي من ولد احلسني 
  .بعضه يفسر بعضاً حممد 

سيأيت  Xبأنه من ولد احلسني  Xهي أنّ الرجل الذي وصفة اإلمام الباقر : فاخلالصة
؛ وما ذلك إالّ لكونه حجة٬، ولو حبثنا عن الشخصيات اليت ومعه قانون ̄يعرف به احلجج 

نصuت على وجودها الروايات يف زمن الظهور املبارك ال جند شخصية ميكن أن تتصف بكو�ا 
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اليت يبني فيها  Xحجuة سوى شخصية اليماين٬، كما هو املنصوص عليه يف رواية اإلمام الباقر 
  .)١( Xحدود شخصية اليماين 

  أيب هل هذا هو امليزان الكاشف عن احلجة فقط ؟ :واثق
نعم يا ولدي كما عرضت أمامكم الروايات٬، ويف بعضها حصر بأمور ثالثة٬،  :األب

  .)ثالثة من احلج¥ة مل جيتمعن يف رجل إالّ كان صاحب هذا األمر: (كالرواية الثالثة اليت تقول
  .يعين ثالثة أمور أن توفرت كان من توفرت فيه حجة وصاحب أمر

أنّ الكثري من األمور اليت كنuا نظن يا أيب لكن بناء على هذه الروايات نعرف  :حممود
  ؟ اشتراطها غري مشترطة

ومن تلك األمور اليت أصبحت عقبة ومهية أمام الكثري هي ما يتعلق  ٬،نعم يا ولدي :األب
بعلم النحو٬، فالكثري يظن أنّ احلجة البد أن يكون كالمه مطابقاً لقواعد علم النحو املوضوعة 

يقة اشتراط اجتهادي ال ربط له بامليزان الذي ̄يعرف به من علماء ذلك العلم٬، وهذا يف احلق
يذمون التصنع يف  ٬، بل جند األمر بالعكس أ�م احلجج٬، وإالّ الشترطه أهل البيت 

الكالم ومتابعة األلفاظ وهجران املعاين٬، وليس األلفاظ إالّ وسيلة من خالهلا يبني اإلنسان 
  ! ينشغل بالقشور ويترك اللب ؟! املعىن٬، فكيف ينشغل عن املعىن باأللفاظ ؟

وتقييمهم لعلم  الحظوا يا أبنائي هذه الرواية قبل أن أنقل لكم روايات أهل البيت 
  .Xالنحو٬، ولنأخذ احلكمة من سيدها علي بن أيب طالب 

إنّ بالالً كان يناظر  ٬،يا  أمري املؤمنني: فقال Xيروى أنuه جاء رجل إىل أمري املؤمنني 
: Xاليوم فالنا٬ً، فجعل يلحن يف كالمه٬، وفالن يعرب ويضحك من فالن٬، فقال أمري املؤمنني 

إمنا يراد إعراب الكالم وتقوميه٬، ليقوم األعمال ويهذ�ا٬، ما ينفع فالناً إعرابه وتقوميه٬، إذا (
أفعاله مقومة أحسن  كانت أفعاله ملحونة أقبح حلن٬، وما ذا يضر بالالً حلنه٬، إذا كانت

  .)٢() تقومي٬، ومهذبة أحسن kذيب

                                                            
خروج السفياني واليماني : (... إلى أن قال Xروى الشيخ النعماني في آتابه الغيبة رواية طويلة عن اإلمام الباقر  -١

والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، نظام آنظام الخرز يتبع بعضه بعضًا فيكون البأس من آل 
وجه، ويل لمن ناواهم، وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى؛ ألنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا 

ني حرم بيع السالح على الناس وآل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، وال يحل خرج اليما
: غيبة النعماني) لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم

 ).٢(بيانًا لهذه الرواية في سؤال وجه إليه، فراجع الملحق رقم  Xولقد بّين السيد أحمد الحسن . ٢٦٤ – ٢٦٢ص
 .٢٧٩ص ٤ج: مستدرك الوسائل -٢
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فالظاهر أنّ علم النحو وظّفه البعض يف بداية اإلسالم للسخرية ببالل وأمثال بالل من 
  .  وحاشاهم    الناس الذين يعتربهم مأل قريش بأنuهم أراذل 

قوله  ٬،ومما يؤكد على وجود ظاهرة االستهزاء عند العرب واليت وقف ضدuها الرسول 
  .)١( )إنّ الرجل األعجمي ليقرأ القرآن على أعجميته٬، فترفعه املالئكة على عربيته: (

يستهزؤون  نغروا بفصاحتهم فأخذوااوهذا يدلنا على وجود استهزاء بغري العرب الذين 
  !!باملوايل والعبيد غري العرب٬، وسبحان اهللا جند اليوم نفس الظاهرة 

  :اليت جاءت خبصوص علم النحو بعد ذلك امسعوا هذه الروايات

نك رجل لك فضل٬، إ: Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،عن حويزة بن أمساء  :الرواية األوىل

  .)٢( )ال حاجة يل يف سهككم هذا: (لو نظرت يف هذه العربية فقال

  ).من ا¼مك يف طلب النحو سلب اخلشوع: (أنه قال Xوروي عنه  :الرواية الثا�ية

: قلت ٬،ولقد نادينا نوحاً :Xقرأ أبو عبد اهللا (: قال ٬،عن حممد بن مسلم :الرواية الثالثة

  ).دعين من سهككم: لو نظرت يف هذا أعين العربية٬، فقال ٬،جعلت فداك: مث قلت! نوح

أصحاب العربية حيرفون : (Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،عن عبد األعلى :الرواية الرابعة

  ). الكلم عن مواضعه

 Xكان أبو عبد اهللا : قال ٬،وعن ابن أيب عمري٬، عن هشام بن سامل :اخلامسةالرواية 

  .)٣(يكره اهلمزة 
فمع وجود الروايات اليت حتصر قانون معرفة احلجة بأمور ثالثة ليس منها النحو٬، مضافاً إىل 

بالنحو بل وذمه٬، كيف ميكن القول باشتراط  الروايات اليت دلت على عدم اعتناء األئمة 
  !؟ علم النحو يف حجية احلجة

بصلة أبدا٬ً، بل يكون  ليس هذا يف احلقيقة إالّ تشريع واشتراط ال ميت إىل آل حممد 
  .هذا من قبيل االجتهاد مقابل النص٬، وهو غري جائز بأي وجه من الوجوه

                                                            
 .٢٧٩ص ٤ج: مستدرك الوسائل -١
لسان . إنه لسهك الريح، وقد سهك سهكا، وهو سهك: ريح آريهة تجدها من اإلنسان إذا عرق، تقول: السهك: سهك -٢

 .٤٤٥ص ١٠ج: العرب
 .٣٤ص ١٥ج: ، وجامع أحاديث الشيعة٢٨٠ – ٢٧٨ص ٤ج: قدمة في مستدرك الوسائلراجع الروايات المت -٣
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مث عالوة على ذلك كله إنّ النحو هو عبارة عن قواعد مساعية خمتلف فيها٬، فلتميم لغة 
ولطي لغة وحلمري لغة وللحجاز لغة٬، فكيف جتعل هذه القواعد السماعية املختلف فيها يف 

  !؟ نفسها مقياساً للحجج الطاهرين 
  .هذه اآلية مث إننا جند القرآن يف موارد خالف قواعد النحو٬، فالحظوا يا أبنائي

إِن� ال�ذ�ين� آم�ن�واْ و�ال�ذ�ين� ه�اد�واْ و�النَّص�ار�ى و�الصَّابِئ�ني� م�ن� آم�ن� بِالل�ه� و�الْي�و�مِ ﴿: قال تعاىل
هذه اآلية . ﴾اآلخ�رِ و�ع�م�لَ ص�ال�حاً فَلَه�م� أَج�ر�ه�م� ع�ند� ر�بِّهِم� و�الَ خ�و�ف� ع�لَي�هِم� و�الَ ه�م� ي�ح�ز�ن�ونَ

٬، بينما يف اآلية التاسعة والستون من )الصابئني(ثانية والستون يف سورة البقرة٬، جاء فيها لفظ ال
  ).الصابئون(سورة املائدة جاءت نفس اآلية وجاء فيها لفظ 

إِن� ال�ذ�ين� آم�ن�واْ و�ال�ذ�ين� ه�اد�واْ و�الصَّابِؤ�ونَ و�النَّص�ار�ى م�ن� ﴿: قال تعاىل يف سورة املائدة
 .﴾آم�ن� بِاللّه� و�الْي�و�مِ اآلخ�رِ وع�م�لَ ص�ال�حاً فَالَ خ�و�ف� ع�لَي�هِم� و�الَ ه�م� ي�ح�ز�ن�ونَ

و�ن�اد�ى ف�ر�ع�و�نُ ف�ي قَو�م�ه� قَالَ ي�ا قَو�مِ أَلَي�س� ل�ي م�لْك� م�ص�ر� ﴿: مث الحظوا تفسري قوله تعاىل
أَم� أَن�ا خ�ي�ر� مِّن� ه�ذَا ال�ذ�ي ه�و� م�هِني� و�لَا ي�كَاد�  #ت�ب�ص�ر�ونَ  و�ه�ذ�ه� الْأَن�ه�ار� ت�ج�رِي م�ن ت�ح�ت�ي أَفَلَا

 .)١(﴾ي�بِني�
وقالوا يا أيها : (فقال Xمث حكى قول فرعون وأصحابه ملوسى : (جاء يف تفسري القمي

أم أنا : (مث قال فرعون ٬،)ادع لنا ربك مبا عهد عندك أننا ملهتدون(أي يا أيها العامل ) الساحر
 .)٢() فقال مل يبني الكالم) وال يكاد يبني(يعين موسى ) خري من هذا الذي هو مهني

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

  .كلم طبقاً للقواعد النحويةفال أعتقد بعد هذا بقاء حجة حملتج يف اشتراط النحو والت
يف جوابه لسؤال  Xالسيد أمحد احلسن  وأختم كالمي بكالم لسيدي مياين آل حممد 

بأ�ا قواعد استقرائية حتتمل اخلطأ يف بعض األحيان فال ميكن اعتبارها قانوناً حياكم : (وجه إليه
القرآن وكالم األنبياء واألوصياء وإالّ فإ�م يقرون للنصارى نقضهم على القرآن بواسطة قواعد 
ة اللغة العربية الوضعية٬، وإن كنت مطلعاً على اللغة العربية ستجد أن هناك أكثر من مدرسة حنوي

ولكل مدرسة قواعدها اليت ختتلف عن األخرى٬، فأيها احلقيقة وأيها الوهم والباطل حىت أن بعض 
                                                            

 .٥٢ – ٥١:الزخرف -١
 .٢٨٥ص ٢ج: تفسير القمي -٢
 .٨٦ص ٩ج: تفسير مجمع البيان -٣
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علماء الشيعة رجح حتريف القرآن بسبب خمالفته لبعض القواعد النحوية والبالغية املوضوعة 
وبإمكانك االطالع على كفاية األصول لألخوند اخلراساين وتعليق املشكيين عليها٬، حيث علّق 

) كما يدل عليه االعتبار وكثري من األخبار: (ملشكيين على ترجيح األخوند حتريف القرآن مبا معناا
واالعتبار يقصد به خمالفة القرآن الذي بني أيدي الناس للقواعد النحوية والبالغية والكالم طويل 

  .يف قواعد اللغة العربية
ا لغة تعامل األفعال اخلمسة يف واعلم إنّ العرب كانوا يتكلمون بأكثر من لغة فصحى منه

 Xحال النصب واجلزم والرفع خبالف ما عليه قواعد اللغة املوضوعة متاما٬ً، أما إنّ أمري املؤمنني 
أمر بكتابة قواعد اللغة العربية فهذا الكالم غري صحيح وال عالقة له باحلقيقة وإن كنتم تعتقدون 

  .)١( )فعلي يف غىن عن هذا Xإنّ هذا مدح لعلي 
إىل هنا ننهي كالمنا يف هذه الليلة على أمل أن نلتقي غداً بإذن اهللا تعاىل ومشيئته سبحانه٬، 

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

  

  

  

  
  

                                           
  
  
  

                                                            
 .٤٥ص ٣ج: الجواب المنير -١



  :احللقة السادسة
א

جلس األبناء ينتظرون أبيهم٬، وأخذوا يتحاورون بينهم فيما ذكره أبوهم٬، ومن هنا تولدت 
عندهم عدuة أسئلة٬، فاتفقوا أن خيربوا أباهم ³ا٬، فجاء األب وسلّم على أوالده بتحية اإلسالم٬، 

  ؟ أراكم تتحدثون فهل يوجد سؤال :األبفردuوا السالم والتحية٬، فقال 
  .دuة أسئلةنعم يا أيب توجد ع :واثق
  .تفضل يا واثق :األب
يف الوقت الذي كثرت  Xكيف يتعرuف اإلنسان على اليماين واملهدي األول  ٬،أيب :واثق

  .كاذبة تظهر إثنا عشر راية: قالوا الدعاوى الكاذبة٬، وحىت أهل البيت 
: يف جملسه ومعي غريي فقال لنا Xكنت عند أيب عبد اهللا (: قال ٬،فعن املفضل بن عمر

يا أبا عبد اهللا٬، إياكم : وكنت أراه يريد غريي فقال يل .Xإياكم والتنويه يعين باسم القائم 
مات٬، هلك٬، بأي واد سلك٬، : والتنويه واهللا ليغينب سنيناً من الدهر وليخملن حىت يقال

ولتفيضن عليه أعني املؤمنني٬، وليكفأن كتكفؤ السفينة يف أمواج البحر حىت ال ينجو إالّ من 
هللا ميثاقه وكتب اإلميان يف قلبه وأيده بروح منه٬، ولترفعن اثنا عشر رأيه مشتبهة ال أخذ ا

كيف ال أبكي  ٬،جعلت فداك: قلت ؟ ما يبكيك: فقال يل ٬،فبكيت: قال .يعرف أي من أي
يف البيت  )١(فنظر إىل كوة : قال ٬،وأنت تقول ترفع اثنا عشر راية مشتبهة ال يعرف أي من أي

واهللا : نعم٬، قال: قلت أهذه الشمس مضيئة ؟: Xاليت تطلع فيها الشمس يف جملسه فقال 
  .)٢( )ألمرنا أضوء منها

فكيف ميكن التعرuف على صاحب احلق مع وجود هذه الرايات املشتبهة٬، واليت وصفها 
ميكن  ٬، وهذا تعبري عن شدuة االشتباه٬، ومعه فكيف)ال يعرف أي من أي: (أهل البيت 

  ؟ التعرuف على راية احلق
  .نعم سأبني لك يا ولدي كيفية الوصول إىل احلق والتعرuف على راية احلق :األب

                                                            
 .هي مخترق بين شيئين يصل من خاللها الضوء إلى الداخل -١
 .١٤٧ص ٥١ج: ، بحار األنوار١٥٣ص: غيبة النعماني -٢
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الوصول إنuما يكون عرب الطريق٬، والطريق ملعرفة اليماين هو انفراده بقانون معرفة احلجة٬، 
يف  Xفيكون أمره أوضح من مشس يف رابعة النهار٬، ومن هنا تعرف السر يف تعبري اإلمام 

: -أي املفضل  -قال : ( والعبارة هيالعبارة اليت تأيت بعد ذكره للرايات االثين عشر املنحرفة٬، 
كيف ال أبكي وأنت تقول ترفع اثنا عشر  ٬،جعلت فداك: قلت ؟ ما يبكيك: يت فقال يلفبك

فنظر إىل كوة يف البيت اليت تطلع فيها الشمس يف : قال ٬،راية مشتبهة ال يعرف أي من أي
  ).واهللا ألمرنا أضوء منها: نعم٬، قال: قلت ؟أهذه الشمس مضيئة : Xفقال  ٬،جملسه

والسر يف أنّ أمرهم أضوء من الشمس هو إنفراد رايتهم بقانون احلجة٬، حبيث ال يشاركها 
الذي اختص اهللا به  أحد٬، فيكون احلجة واضحاً ومعلوماً؛ النفراده بقانون احلجج 

  .حججه٬، ومن هنا يكون كالشمس يف رابعة النهار
  :كما جاء أيضاً هذا املعىن يف رواية أخرى

أما واهللا ليغينب إمامكم سنينا من دهركم٬، : (Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن املفضل بن عمر
؟ ولتدمعن عليه عيون املؤمنني  مات أو قتل وهلك٬، بأي واد سلك: وليمحصن حىت يقال

ولتكفأن كما تكفأ السفن يف أمواج البحر٬، فال ينجو إال من أخذ اهللا ميثاقه وكتب يف قلبه 
فبكيت مث : قال .عشر راية مشتبهة ال يدري أي من أي اإلميان وأيده بروح منه ولترفعن اثنا

ترى هذه  ٬،يا أبا عبد اهللا: قال ٬،فنظر إىل مشس داخلة يف الصفة: ؟ قال فكيف نصنع: قلت
  .)١( )واهللا ألمرنا أبني من هذه الشمس: نعم٬، فقال: قلت ؟ الشمس

ولكي تتجلى لكم الفكرة تالحظون أنّ مجيع البشرية أمجعت على الدميقراطية٬، وهي اليت 
تعين حاكمية الناس وتنصيبهم ملن يقودهم ويدبر أمورهم٬، والدميقراطية تعين حكم األكثرية 
على األقلية٬، وهذه هي أفضل طريق للحكم وصله البشر اليوم٬، وتراهم يفتخرون ³ا٬، وهو 

هي دكتاتورية بثوب آخر٬، وميكنكم مراجعة ما كتبه السيد أمحد احلسن  افتخار ومهي؛ إذ
X يف كتابه حاكمية اهللا.  

الوحيد  Xفاجلميع اليوم ينادي بالدميقراطية واالنتخابات والشورى إالّ أمحد احلسن 
ن له قلب الذي انفرد بنداء حاكمية اهللا وتنصيبه٬، فأنفرد احلق بصورة واضحة وجلية لكل م

  .ويعي احلقائق يفقه به 

                                                            
 .٢٤١ص ١ج: إلزام الناصب -١
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  ؟ هل اتضحت الفكرة يا واثق
  .نعم يا أيب :واثق

ملاذا ليس من حق الناس أن تنصب احلجuة٬، بل التنصيب حمصور بيد اهللا تعاىل٬،  ٬،أيب :حممود
  ؟ ينص على احلجuة

 :سأجيبك يا حممود ³اتني الروايتني لكي تتضح لك حقيقة األمر :األب

هل (: يف حديث طويل قال Xعن عبد العزيز بن مسلم٬، عن الرضا  :الرواية األوىل

يعرفون قدر اإلمامة وحملها من األمة فيجوز فيها اختيارهم ؟ إنّ اإلمامة أجل قدرا٬ً، وأعظم 
شأنا٬ً، وأعلى مكانا٬ً، وأمنع جانبا٬ً، وأبعد غوراً من أن تبلغها الناس بعقوهلم أو ينالوها 

  يارهم٬، فمن أين خيتار هؤالء اجله¥ال ؟بآرائهم أو يقيموا إماماً باخت
إنّ اإلمامة هي مرتلة األنبياء وإرث األوصياء٬، إنّ اإلمامة خالفة اهللا وخالفة الرسول 

٬، إنّ اإلمامة زمام الدين ونظام املسلمني ومقام أمري املؤمنني ومرياث احلسن واحلسني 
؟ هيهات  م أو ميكنه اختيارهوصالح الدنيا وعز املؤمنني٬، فمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلما

ضلت العقول وتاهت احللوم وحارت األلباب وخسئت العيون عن وصف شأن  ٬،هيهات
من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصري٬، وكيف يوصف بكله أو ينعت 

؟ ال٬، كيف وأىن وهو  بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغين غناه
م من يد املتناولني ووصف الواصفني وأين االختيار من هذا وأين العقول من هذا حبيث النج

؟ راموا إقامة اإلمام بعقول حايرة بايرة ناقصة وآراء مضلة٬، فلم  وأين يوجد مثل هذا
 :يزدادوا منه إالّ بعدا٬ّ، رغبوا عن اختيار اهللا واختيار رسوله إىل اختيارهم٬، والقرآن يناديهم

  .)١(﴾ي�خ�لُق� م�ا ي�ش�اُء و�ي�خ�ت�ار� م�ا كَانَ لَه�م� الْخ�ي�ر�ةُ س�ب�ح�انَ الل�ه� و�ت�ع�الَى ع�مَّا ي�ش�رِكُونَو�ر�بُّك� ﴿
و�م�ا كَانَ ل�م�ؤ�م�نٍ و�لَا م�ؤ�م�ن�ةÝ إِذَا قَض�ى الل�ه� و�ر�س�ولُه� أَم�راً أَن ي�كُونَ لَه�م� ﴿ :8وقال 

  .﴾الْخ�ي�ر�ةُ م�ن� أَم�رِه�م�
و�م�ا كَانَ ل�م�ؤ�م�نٍ و�لَا م�ؤ�م�ن�ةÝ إِذَا قَض�ى الل�ه� و�ر�س�ولُه� أَم�راً أَن ي�كُونَ لَه�م� الْخ�ي�ر�ةُ م�ن� ﴿
  .)٢(﴾أَم�رِه�م�

                                                            
 .٦٨: القصص -١
 . ٣٦:األحزاب -٢
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واإلمام عامل ال جيهل٬، راع ال ينكل٬، معدن القدس ! فكيف هلم باختيار اإلمام ؟
  .)١( )والطهارة٬، والنسك والزهادة٬، والعلم والعبادة

 Xأنه سأل اإلمام املهدي  ٬،يف حديث طويل عن سعد بن عبد اهللا القمي: الرواية الثانية
أخربين يا موالي عن العلّة اليت (: فقال Xوهو غالم صغري يف حياة أبيه احلسن العسكري 

فهل : قال. مصلح: قلت ؟ مصلح أم مفسد: X؟ قال  متنع القوم من اختيار اإلمام ألنفسهم
kم على املفسد بعد أن ال يعلم أحد ما خيطر ببال غريه من صالح أو جيوز أن تقع خري

فهي العلّة اليت أوردkا لك بربهان يثق به عقلك٬، أخربين عن الرسل : قال. بلى: قلت ؟فساد
الذين اصطفاهم اهللا وأنزل الكتب عليهم وأيدهم بالوحي والعصمة٬، إذ هم أعالم األمم 

هل جيوز مع وفور عقلهما  )عليهما السالم(سى وعيسى وأهدى إىل االختيار منهم٬، مثل مو
: قلت ؟ وكمال علمهما إذا مهّا باالختيار أن تقع خريkما على املنافق ومها يظنان أنه مؤمن

هذا موسى كليم اهللا مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من : قال ٬،ال
ممن ال يشك يف إميا¼م وإخالصهم  أعيان قومه ووجوه عسكره مليقات ربه سبعني رجالً

 ٬،)٢(﴾و�اخ�ت�ار� م�وس�ى قَو�م�ه� س�ب�ع�ني� ر�ج�الً ل م�يقَات�ن�ا﴿ :8 فوقعت خريته على املنافقني٬، قال اهللا
 فلما ٬،)٣(﴾لَن نُّؤ�م�ن� لَك� ح�تَّى ن�ر�ى الل�ه� ج�ه�ر�ةً فَأَخ�ذَت�كُم� الصَّاع�قَةُ و�أَنت�م� ت�نظُر�ونَ﴿: إىل قوله

وجدنا اختيار من اصطفاه اهللا للنبوة واقعاً على األفسد دون األصلح وهو يظن أنه األصلح 
 .)٤( ...) دون األفسد علمنا أن ال اختيار إالّ ممن يعلم ما ختفي الصدور وما تكن الضمائر

ع�لَى و�قَالُوا لَو�لَا ن�زِّلَ ه�ذَا الْقُر�آنُ ﴿٬، ولقد اعترضت قريش على اختيار اهللا للرسول 
  .)٥(﴾ر�ج�لٍ مِّن� الْقَر�ي�ت�ي�نِ ع�ظ�يمٍ

أمية ابن أيب الصلت٬، وأيب مسعود : واملقصود بالقريتني مكة والطائف٬، والرجالن مها
  .وإمنا قالوا ذلك؛ ألنّ الرجلني كانا عظيمي قومهما وذوي أموال كثرية. )٦(الثقفي

                                                            
 .  ٣٨٤ص ١ج: الفصول المهمة في أصول األئمة -١
 .١٥٥: األعراف -٢
 .٥٥: البقرة -٣
 .١١٥ص ١ج: إثبات الهداة -٤
 . ٣١ – ٣٠: الزخرف -٥
: الوليد ابنه، وأبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف وقيل: الرجالن أحدهما المغيرة من مكة، وقيل: وقيل -٦

 .حبيب بن عمر والثقفي من الطائف
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اعترض مأل بين إسرائيل على نبيهم فكانوا يرون أنّ املقوuم لالختيار هو كثرة املال٬، كما 
امشوئيل حينما أمره اهللا تعاىل أن ينصب عليهم طالوت ملكا٬ً، فاعترضوا عليه بأنّ طالوت مل 

  .يكن من أهل األموال
و�قَالَ لَه�م� ن�بِيُّه�م� إِن� اللّه� قَد� ب�ع�ثَ لَكُم� طَالُوت� م�ل�كاً قَالُو�اْ أَنَّى ي�كُونُ لَه� ﴿ :قال تعاىل

ي�كُم� لْم�لْك� ع�لَي�ن�ا و�ن�ح�ن� أَح�قُّ بِالْم�لْك� م�ن�ه� و�لَم� ي�ؤ�ت� س�ع�ةً مِّن� الْم�الِ قَالَ إِن� اللّه� اص�طَفَاه� ع�لَا
فردuهم  ٬،)١(﴾و�ز�اد�ه� ب�س�طَةً ف�ي الْع�لْمِ و�الْجِس�مِ و�اللّه� ي�ؤ�ت�ي م�لْكَه� م�ن ي�ش�اُء و�اللّه� و�اس�ع� ع�ل�يم�

إِن� اللّه� اص�طَفَاه� ع�لَي�كُم� و�ز�اد�ه� ب�س�طَةً ف�ي الْع�لْمِ و�الْجِس�مِ و�اللّه� ي�ؤ�ت�ي م�لْكَه� ﴿: تعاىل بقوله اهللا
  .﴾م�ن ي�ش�اُء و�اللّه� و�اس�ع� ع�ل�يم�

أَه�م� ي�قِْسم�ونَ ر�ح�م�ةَ ر�بِّك� ن�ح�ن� ﴿: فاهللا سبحانه أبطل اختيار قريش بقوله بعد هذه اآلية
م س�م�ن�ا ب�ي�ن�ه�م مَّع�يش�ت�ه�م� ف�ي الْح�ي�اة� الدُّن�ي�ا و�ر�فَع�ن�ا ب�ع�ض�ه�م� فَو�ق� ب�ع�ضٍ د�ر�ج�اتÝ ل�ي�تَّخ�ذَ ب�ع�ض�ه�قَ

  .)٣( ٬،)٢(﴾ب�ع�ضاً س�خ�رِي¥اً و�ر�ح�م�ت� ر�بِّك� خ�ي�ر� مِّمَّا ي�ج�م�ع�ونَ
فلو فوض اختيار أمره إىل عباده ألجاز لقريش اختيار أمية بن أيب الصلت وأيب مسعود 

  .الثقفي؛ إذ كانا عندهم أفضل من حممد 
و�ر�بُّك� ي�خ�لُق� م�ا ي�ش�اُء و�ي�خ�ت�ار� م�ا كَانَ لَه�م� الْخ�ي�ر�ةُ س�ب�ح�انَ الل�ه� و�ت�ع�الَى ع�مَّا ﴿: وقال تعاىل

  .)٤(﴾ي�ش�رِكُونَ
  .يأتينا يا أبنائي يف تاريخ الوصية٬، كالم مرتبط ³ذا املوضوعوس

إذا كان االختيار بيد اهللا تعاىل٬، ويستكشف اختيار اهللا من النص٬، فكيف يقول  ٬،أيب :أمحد
و�م�مَّا و�ال�ذ�ين� اس�ت�ج�اب�وا ل�ر�بِّهِم� و�أَقَام�وا الصَّلَاةَ و�أَم�ر�ه�م� ش�ور�ى ب�ي�ن�ه�م� ﴿ :القرآن الكرمي

و�ش�اوِر�ه�م� ف�ي اَألم�رِ فَإِذَا ع�ز�م�ت� فَت�و�ك�لْ ع�لَى اللّه� ﴿: ٬، ويقول سبحانه)٥(﴾ر�ز�قْن�اه�م� ي�نف�قُونَ
  .)٦(﴾إِن� اللّه� ي�ح�بُّ الْم�ت�و�ك ل�ني�

                                                            
 .٢٤٧: البقرة -١
 .٣٢: الزخرف -٢
ه اإلجابات وبين مشرآي قريش، في ، حيث أوردت فيه احتجاجًا طويًال بين رسول اهللا )٣(الحظ الملحق رقم  -٣

 .عما تقّدم وغيره بالتفصيل
 .٦٨: القصص -٤
 .٣٨: الشورى -٥
 .١٥٩: آل عمران -٦
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٬، يف جواب سؤال Xسأجيبك يا ولدي مبا قاله السيد اليماين أمحد احلسن  :األب

و�أَم�ر�ه�م� ش�ور�ى ﴿: وجهه إليه بعض األنصار٬، وهو يسأله عن اآلية األوىل؛ وهي قوله تعاىل

٬، وهل هذه اآلية تتناقض مع القول حباكمية اهللا تعاىل وكون التنصيب للحجج بيده ﴾ب�ي�ن�ه�م�

  ؟ سبحانه

مد هللا رب العاملني٬، واحل... بسم اهللا الرمحن الرحيم : (Xفأجابه السيد أمحد احلسن 
  .وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

و�ال�ذ�ين� اس�ت�ج�اب�وا ل�ر�بِّهِم� و�أَقَام�وا الصَّالةَ و�أَم�ر�ه�م� ش�ور�ى ب�ي�ن�ه�م� و�م�مَّا ﴿: هذه اآلية
نت يف احلكم واحلاكم ٬، فلو كاويف حياة حممد  نزلت على حممد  ﴾ر�ز�قْن�اه�م� ي�ن�ف�قُونَ

ولو كانت يف احلكم واحلاكم !! وينصبوه عليهم لكان للمسلمني أن خيتاروا غري حممد 
بعده يف  Xاملسلمني يف األمر قبل أن يعلن تنصيب علي بن أيب طالب  لشاور حممد 
ولو كانت حىت يف تنصيب أمري على جيش خيرج لقتال الكفار٬، لشاور رسول اهللا !! غدير خم

املسلمني قبل أن ينصب أسامة بن زيد٬، بل كان كثري منهم غري راضني ³ذا التنصيب٬، فلماذا 
مل يقبل رسول اهللا مشور�م واعتراضهم على صغر سن أسامة بن زيد إذا كان مأموراً بأخذ 

إنّ للقرآن أهله فرحم !!!! خيالف القرآن وحاشاه ؟؟ أتراه !! ر�م يف أمور احلكم ؟؟مشو
  .)١() اهللا إمرءاً عرف قدر نفسه ومسع حقاً فأذعن

  .فاختيار اإلمام والتنصيب له ليس من أمرهم٬، بل من أمر اهللا تعاىل
ح�ي�ن�ا إِلَي�هِم� ف�ع�لَ الْخ�ي�ر�ات� و�إِقَام� الصَّلَاة� و�ج�ع�لْن�اه�م� أَئ�مَّةً ي�ه�د�ونَ بِأَم�رِن�ا و�أَو�﴿: قال تعاىل

  .)٢(﴾و�إِيت�اء الزَّكَاة� و�كَان�وا لَن�ا ع�ابِد�ين�
  .)٣(﴾و�ج�ع�لْن�ا م�ن�ه�م� أَئ�مَّةً ي�ه�د�ونَ بِأَم�رِن�ا لَمَّا ص�ب�ر�وا و�كَان�وا بِآي�ات�ن�ا ي�وق�ن�ونَ﴿: وقال تعاىل

ومن هنا يكون االختيار خارجاً عن صالحيا�م؛ إذ لو كان األمر راجعاً هلم ومن 
٬، أي ال أمر )أمرهم(٬، بينما آية الشورى تقول )أمرنا(صالحيا�م ملا عبuرت عنه اآليتان بلفظ 

  .ال يأخذ باعتراضهم على تنصيبه اهللا تعاىل؛ ولذا جند الرسول 

                                                            
 .السؤال الخامس عشر ٢٥ص٢ج: الجواب المنير -١
 .٧٣: األنبياء -٢
 .٢٤: السجدة -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ١٦٤ 

بالتنصيب اإلهلي بصلة أبدا٬ً، بل ناظرة إىل أمور بل اآلية ناظرة ألمور أخرى ال ترتبط 
  .املسلمني احلياتية اليومية شريطة أن تكون ضمن حدود الدين والشرع

و�ش�اوِر�ه�م� ف�ي اَألم�رِ فَإِذَا ع�ز�م�ت� فَت�و�ك�لْ ع�لَى اللّه� ﴿: وأمuا اآلية الثانية؛ وهي قوله تعاىل
فبعد معرفة كون تنصيب احلجج ليس من أمرهم فأتضح اجلواب  ٬،﴾إِن� اللّه� ي�ح�بُّ الْم�ت�و�ك ل�ني�

٬، بل هذه عنها٬، فهي غري ناظرة لتنصيب احلجج  واخللفاء الذين يأتون بعد الرسول حممد 
  .واردة يف أمور احلرب٬، ومن هنا وجuهت هذه اآلية بتوجيهات متعددة

نائه بالوحي عن إياهم مع استغ وقيل يف وجه مشاورة النيب : (قال الشيخ الطوسي
  :تعرف صواب الرأي من العباد ثالثة أقوال

قال قتادة٬، والربيع٬، وابن إسحاق أن ذلك على وجه التطييب لنفوسهم٬، والتأليف : أحدها
  ).ويرجع إىل رأيه: (هلم٬، والرفع من أقدارهم إذ كانوا ممن يوثق بقوله

املشاورة وال يرو�ا مرتلة وجه ذلك لتقتدي به أمته يف : قال سفيان بن عيينة: والثاين
  .نقيصة كما مدحوا بأن أمرهم شورى بينهم

. إنuه لألمرين٬، إلجالل الصحابة واقتداء األمة به يف ذلك: قال احلسن والضحاك: الثالث
وجه ذلك أن : وقال قوم. أن يستعني برأيهم يف بعض أمور الدنيا: وأجاز أبو علي اجلبائي

 ﴾فَإِذَا ع�ز�م�ت� فَت�و�ك�لْ ع�لَى اللّه�﴿: وقوله. ه من الغاش النيةميتحنهم فيتميز الناصح يف مشورت
فالتوكل على اهللا هو تفويض األمر إليه للثقة حبسن تدبريه٬، وأصله االتكال٬، وهو االكتفاء يف 

  . )١() فعل ما حيتاج إليه مبن يسند إليه
يشاور   وكان رسول اهللا: قال: ونقل ابن عبد الرب يف االستذكار قول أبو عمر

  .)٢(أصحابه يف احلروب ليقتدى به 
: فهذه اآلية أيضاً ناظرة ملشور�م يف احلرب٬، علماً أنّ القرار األخري والنهائي بيده 

  .﴾فَإِذَا ع�ز�م�ت� فَت�و�ك�لْ ع�لَى اللّه�﴿
عندهم معاجز تثبت دعو�م٬، وأنت مل  لقد مسعت يا أيب أنّ األنبياء واألئمة  :حممود

  ؟ إلثبات نبوة النيب أو إمامة اإلمام طريقاًتذكر هذا الطريق٬، أليس املعجزة 

                                                            
 .٣٢ص ٣ج: تفسير التبيان -١
 .١٨ص  ٥ج:االستذآار  -٢
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خبدمتك يا ولدي٬، لكن أرجو االنتباه ملا سأقوله٬، وسأبني ما أريد قوله لكم يف  :األب
  :نقطتني

فالقرآن مل يتحدuث عن إنّ املعجزة مل تكن هي دليل النبوة أبدا٬ً، وإالّ  :النقطة األوىل
٬، لكي يثبتا ٬X، وكذلك مل يتحدuث عن معجزة إلبراهيم Xمعجزة جاء ³ا نيب اهللا نوح 

من خالهلا صدقهما؛ والسر يف ذلك هو أنّ املعجزة إنuما دورها دور التأييد لصحة الدعوة اليت 
  .٬، وليس دورها دور الداللة على صحة الدعوىجاء ³ا األنبياء 

ألي علة  Xقلت أليب عبد اهللا (: عن أيب بصري قال: روى الصدوق يف العلل بسنده
ليكون دليالً على صدق من أتى به٬، : ؟ فقال أنبيائه ورسله وأعطاكم املعجزة 8أعطى اهللا 

واملعجزة عالمة هللا ال يعطيها إالّ أنبيائه ورسله وحججه ليعرف به صدق الصادق من كذب 
  .)١( )الكاذب

ة عالمة وشاهد صدق٬، وال ينحصر صدق املدعي ³ا٬، بل ميكن أن يثبت كونه فاملعجز
آمنوا باإلمام الالحق  صادقاً بأمور أخرى٬، ومن هنا جتدون الكثري من أصحاب األئمة 

  .ال باملعجزات   وهو احلق    اإلمام السابق عليه  بنص
ومن هنا قال العالمة احللي يف كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد للخواجة نصري الدين 

فاحلاصل إنّ املعجزة ال تدل على النبوuة ابتداء٬، بل تدل على صدق الدعوى فإن (: الطوسي
تضمنت الدعوى النبوة دلت املعجزة على تصديق املدعي يف دعواه ويستلزم ذلك ثبوت 

  .)٢()النبوة
. ذهبت اإلمامية خاصة إىل أنّ اإلمام جيب أن يكون منصوصاً عليه: أقول(: يضاًوقال أ

تعيني اإلمام : وقالت الزيدية. إنّ الطريق إىل تعيني اإلمام النص أو املرياث: وقالت العباسية
الطريق أمنا هو النص أو اختيار أهل احلل : وقال باقي املسلمني. بالنص أو بالدعوة إىل نفسه

  .والعقد
  :والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان

أنا قد بينا أنه جيب أن يكون اإلمام معصوما والعصمة أمر خفي ال يعلمها إال اهللا : األول
  .ألنه العامل بالشرط دون غريه ؛تعاىل٬، فيجب أن يكون نçصù̄ب̄ه من قðبçلðه تعاىل

                                                            
 .١٢٢ص ١ج: علل الشرائع -١
 .٣٧٩ص): تحقيق الزنجاني(آشف المراد في شرح تجريد االعتقاد  -٢
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أرشدهم  Xأنه حىت  ٬،كان أشفق على الناس من الوالد على ولده إنّ النيب : الثاين
إىل أشياء ال نسبة هلا إىل اخلليفة بعده كما أرشدهم يف قضاء احلاجة إىل أمور كثرية مندوبة 

إذا سافر عن املدينة يوما أو يومني استخلف فيها من يقوم  Xوغريها من الوقائع٬، وكان 
شياء بأمر املسلمني٬، ومن هذه حاله كيف ينسب إليه إمهال أمته وعدم إرشادهم يف أجل األ

وأسناها وأعظمها قدراً وأكثرها فائدة وأشدهم حاجة إليها٬، وهو املتويل ألمورهم بعده فوجب 
  .)١() ......نصب إمام بعده والنص عليه وتعريفهم إياه٬،  X من سريته

اإلمامة؛ قد أنبأناك أنّ هذا هو األصل الذي امتازت به (: وقال الشيخ كاشف الغطاء
اإلمامية وافترقت عن سائر فرق املسلمني٬، وهو فرق جوهري أصلي٬، وما عداه من الفروق 
. فرعية عرضية كالفروق اليت تقع بني أئمة االجتهاد عندهم كاحلنفي والشافعي وغريمها

تاره اهللا بسابق علمه بعباده٬، كما خيتار النيب٬، كو�ا منصباً إهليا خي: وعرفت أنّ مرادهم باإلمامة
أن اهللا سبحانه أمر نبيه بأن ينص : ويعتقدون. ويأمر النيب بأن يدل األمة عليه٬، ويأمرهم بإتباعه

  .)٢( )وينصبه علماً للناس من بعده Xعلى علي 
ياء٬، ليس هلم معاجز٬، وهذا ال يعين أنuهم ليسوا بأنب ومن هنا جتد أنّ بعض األنبياء 

  .فنبوة النيب غري متوقفة على اإلتيان باملعجزة
  .بل ̄يعرف األنبياء بقانون معرفة احلجة الذي تقدم الكالم عنه

وسأذكر لكم هذا النص الذي جاء يف كتاب اإلضاءات للسيد أمحد احلسن اليماين 
ولعل أهم مائز لدعوات املرسلني هو العلم واحلكمة وحسن التدبري ولكن : (٬، قالXاملوعود

أكثر الناس ال مييزون بني احلكمة اإلهلية اليت ينطق ³ا املرسلون وبني السفسطة اليت يعارضهم  
وعدم التمييز ليس بسبب صعوبة متييز . ³ا علماء الضاللة قطاع طريق اهللا سبحانه وتعاىل

يتوهم بعض الناس بل إن أهم أسباب هذا اخللط هو أنّ الناس لوثوا احلكمة كما يدعي أو 
فطر�م وأصبحوا كاألعمى ال مييزون بني اخلمر واللنب أو بني سفه الشيطان وحكمة اهللا 
سبحانه وتعاىل ويا لألسف فهذا حال معظم الناس يف كل زمان وكمثال لتوضيح احلال اليت 

بالقران كمعجزة واملسلمون مجيعاً على هذا القول جاء  وصل إليها املسلمون أن حممداً 
ونزل إىل  ولكن من الذي مييز أن القرآن آية معجزة؟ فلو جاء اليوم حممد بن عبد اهللا 

                                                            
 . ٤٩٥ص): تحقيق اآلملي(آشف المراد في شرح تجريد االعتقاد  -١
  .٢٢١ص: أصل الشيعة وأصولها -٢
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األرض ومعه سورة قرآنية جديدة جاء ³ا من اهللا سبحانه وتعاىل فهل يستطيع املسلمون أن 
تعاىل وبالتايل يثبت عندهم أنّ هذا الشخص مييزوا هذه السورة ويقطعون أ�ا من اهللا سبحانه و

  ؟الذي جاء ³ا هو حممد 
أقول وبال تردد أنّ معظم املسلمني غري قادرين على التمييز وسواء منهم العلماء أم اجلهالء 
بال إذا كان هناك مسلمون مل يلوثوا فطر�م يستطيعون أن مييزوا هذه السورة ويعرفون أ�ا آية 

  .لتايل فان الذي جاء ³ا ليس شخصاً اعتادياًمن اهللا سبحانه وبا
لو جاء بالقرآن اليوم لكفر به معظم  إنّ حممداً بن عبد اهللا : إذن فالنتيجة املتحصلة

  .)١( )املسلمني ومل يؤمنوا به ولقالوا ساحر وكذّاب
هم الكفار ³م٬، فتجد الكفار  املالحظ يف من طلب املعاجز من األنبياء  :النقطة الثانية

٬، يؤكدون على طلب املعاجز املادية؛ وهذا ناتج من كو�م جمبولني على بأنبياء اهللا 
التصديق باملادة فقط٬، وال يوجد يف نفوسهم شيء من اإلميان بالغيب٬، واهللا تعاىل يريد اإلميان 

  .به عن طريق الغيب
ال�ذ�ين� ي�ؤ�م�ن�ونَ بِالْغ�ي�بِ و�ي�ق�يم�ونَ  #يه� ه�دùى ل لْم�تَّق�ني� ذَل�ك� الْك�ت�اب� الَ ر�ي�ب� ف�﴿: قال تعاىل

  .)٢(﴾الصَّالةَ و�م�مَّا ر�ز�قْن�اه�م� ي�نف�قُونَ
إِنَّم�ا ت�نذ�ر� م�نِ اتَّب�ع� الذ كْر� و�خ�ش�ي� الرَّح�م�ن بِالْغ�ي�بِ فَب�شِّر�ه� بِم�غ�ف�ر�ةÝ و�أَجرٍ ﴿: وقال تعاىل

  .)٣(﴾كَرِميٍ
  .)٤(﴾إِن� ال�ذ�ين� ي�خ�ش�و�نَ ر�بَّه�م بِالْغ�ي�بِ لَه�م مَّغ�ف�ر�ةٌ و�أَج�ر� كَبِري�﴿: وقال سبحانه

فاإلميان عن طريق الغيب ال عن طريق املعجزة املادية القاهرة على اإلميان٬، ولذا رفض اهللا 
 هذا الصدد تعاىل إميان فرعون بعد نزول املعجزة القاهرة٬، وألنقل لكم كالم اليماين يف

  .للتوضيح وللوقوف على املوضوع بدuقة
أمuا املعجزة املادية فهي ال ميكن أن تكون وحدها (: Xقال السيد أمحد احلسن اليماين 

طريقاً إلميان الناس٬، بل اهللا ال يرضى ³كذا إميان مادي حمض٬، ولو كان يçقبل لقَبل إميان فرعون 
بعد أن رأى معجزة مادية قاهرة ال تؤول٬، وهي انشقاق البحر٬، ورأى كل شق كالطود 

                                                            
 .إضاءة من المعجزة والعذاب ١٣ص ٢ج: اإلضاءات -١
 .٣ – ٢: البقرة -٢
 .١١: يس -٣
 .١٢: الملك -٤
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إِلَه� إِل�ا ال�ذ�ي آم�ن�ت� بِه� ب�ن�و إِس�رائيلَ و�أَن�ا م�ن�  آم�ن�ت� أَنَّه� ال﴿ :العظيم٬، وملسه بيده فقال
  .)١(﴾الْم�س�ل�م�ني�

  .)٢(﴾آلْآنَ و�قَد� ع�ص�ي�ت� قَب�لُ و�كُن�ت� م�ن� الْم�فِْسد�ين�﴿ :ولكن اهللا ال يرضى هذا اإلميان
بِب�د�نِك� ل�ت�كُونَ ل�م�ن� خ�لْفَك� فَالْي�و�م� ن�ن�جِّيك� ﴿ :وقد ترك اهللا بدن فرعون آية للناس ليتفكروا

  .)٣(﴾آي�ةً و�إِن� كَث�رياً م�ن� النَّاسِ ع�ن� آي�ات�ن�ا لَغ�اف�لُونَ
  .﴾كَث�رياً م�ن� النَّاسِ ع�ن� آي�ات�ن�ا لَغ�اف�لُونَ﴿ولكن قليل من انتفعوا ³ذه اآلية و 

كما أن املعجزة ال ميكن أن تكون لكل من يطلبها٬، و إال آلمن الناس مجيعاً إمياناً قهرياً 
اجربوا عليه مبا يرون من قدرة قاهرة ال طاقة هلم على مواجهتها٬، ولن يكون هذا إال استسالماً 
لألمر الواقع وليس إسالماً وتسليماً للغيب٬، واهللا سبحانه هو الغيب٬، ولعل من تدبر يف 

جزات األنبياء جيدها مجيعاً جاءت مشا³ة ملا انتشر يف زما�م٬، فموسى يأيت بالعصا اليت مع
تصبح أفعى يف زمن فيه عشرات يلقون عصيهم فإذا هي أفعى كما خييل للناس٬، وكذا عيسى 

يأيت بالقرآن لقوم اشتهروا بالكالم  جاء ليشفي املرضى يف زمن انتشر فيه الطب٬، وحممد 
و�لَو� ج�ع�لْن�اه� م�لَكاً لَج�ع�لْن�اه� ﴿ :ر وما فيه أ�ا جاءت كذلك للûبس٬، قال تعاىلوالشعر٬، فاألم

  .)٤(﴾ر�ج�الً و�لَلَب�س�ن�ا ع�لَي�هِم� م�ا ي�لْبِس�ونَ
وما هذا اللبس واملشا³ة إال لتكون هناك مساحة لتأول املتأولني الذين ال يؤمنون بالغيب٬، 

إال فاإلميان املادي احملض ليس إميانا٬ً، وال إسالما٬ً، وال يقبله ولتبقى مساحة لإلميان بالغيب٬، و 
  .اهللا

  .)٥(﴾قُلْ ي�و�م� الْفَت�حِ ال ي�ن�فَع� ال�ذ�ين� كَفَر�وا إِمي�ان�ه�م� و�ال ه�م� ي�ن�ظَر�ونَ﴿ :قال تعاىل
كان  فاإلميان الكامل هو اإلميان بالغيب مائة باملائة٬، وهو إميان األنبياء واألوصياء٬، وكلما

اإلميان مشوباً بآية أو إشارة أو كرامة أو معجزة مادية٬، كان أدىن وأقل٬، حىت إذا كانت 
املعجزة قاهرة وتامة وال ميكن تأويلها٬، عندها ال يقبل اإلميان واإلسالم٬، كما مل يقبل إميان 

  .وإسالم فرعون؛ ألن هكذا إميان هو إميان مادي مائة باملائة

                                                            
  .٩٠: يونس -١
  .٩١: يونس -٢
  .٩٢: يونس -٣
  .٩: األنعام -٤
  .٢٩: السجدة -٥
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ال�ذ�ين� ي�ؤ�م�ن�ونَ بِالْغ�ي�بِ و�ي�ق�يم�ونَ الصَّالةَ و�م�مَّا ر�ز�قْن�اه�م� ﴿ :واهللا وصف املؤمنني بأ�م
  .)١(﴾ي�ن�ف�قُونَ
  .)٢(﴾ال�ذ�ين� ي�خ�ش�و�نَ ر�بَّه�م� بِالْغ�ي�بِ و�ه�م� م�ن� السَّاع�ة� م�ش�ف�قُونَ﴿
و�أَقَام�وا الصَّالةَ و�م�ن� ت�ز�ك�ى فَإِنَّم�ا ي�ت�ز�ك�ى ل�ن�فِْسه� إِنَّم�ا ت�ن�ذ�ر� ال�ذ�ين� ي�خ�ش�و�نَ ر�بَّه�م� بِالْغ�ي�بِ ﴿

  .)٣(﴾و�إِلَى الل�ه� الْم�ص�ري�
  .)٤(﴾إِنَّم�ا ت�ن�ذ�ر� م�نِ اتَّب�ع� الذ كْر� و�خ�ش�ي� الرَّح�م�ن� بِالْغ�ي�بِ فَب�شِّر�ه� بِم�غ�ف�ر�ةÝ و�أَج�رٍ كَرِميٍ﴿
  .)٥(﴾بِالْغ�ي�بِ و�ج�اَء بِقَلْبٍ م�نِيبٍم�ن� خ�ش�ي� الرَّح�م�ن� ﴿
لَقَد� أَر�س�لْن�ا ر�س�لَن�ا بِالْب�يِّن�ات� و�أَن�ز�لْن�ا م�ع�ه�م� الْك�ت�اب� و�الْم�يز�انَ ل�ي�قُوم� النَّاس� بِالْق�س�ط� ﴿

م�ن� ي�ن�ص�ر�ه� و�ر�س�لَه� بِالْغ�ي�بِ إِن� الل�ه� و�أَن�ز�لْن�ا الْح�د�يد� ف�يه� ب�أْس� ش�د�يد� و�م�ن�اف�ع� ل�لنَّاسِ و�ل�ي�ع�لَم� الل�ه� 
  .)٦(﴾قَوِيٌّ ع�زِيز�

  .)٧( )﴾إِن� ال�ذ�ين� ي�خ�ش�و�نَ ر�بَّه�م� بِالْغ�ي�بِ لَه�م� م�غ�ف�ر�ةٌ و�أَج�ر� كَبِري�﴿
وإىل هنا ننهي كالمنا يف هذه الليلة أوالدي األعزاء٬، على أمل اللقاء بكم يف ليلة غدî إن 

واحلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآله األئمة واملهديني . اهللا تعاىلشاء 
  .وسلم تسليماً

* * *  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٣: البقرة -١
  .٤٩: األنبياء -٢
  .١٨: فاطر -٣
  .١١: ّيـس -٤
  .٣٣: ّق -٥
  .٢٥: الحديد -٦
 .٢٨ص ٢ق ٣ج: االضاءات. ١٢: الملك -٧



  :احللقة السابعة
؟Xא

عما  أباهموهكذا بدأت اإلشكاالت ترد على أذهان األوالد٬، فمن هنا أخذوا يسألون 
يدور يف خلدهم٬، وجاء األب فوجد أوالده ينتظرون قدومه٬، فسلم عليهم وتبادلوا معه السالم٬، 

  ؟ هل يوجد عندكم سؤال: فسأهلم قائالً
نعم يا والدي٬، إين قرأت روايات تتعلق بصاحب األمر لكين يف احلقيقة أريد  :واثق

بصاحب األمر لكين مل أفهم  الوقوف عند هذا املوضوع لكي أفهمه٬، فلقد قرأت روايات تتعلق
 املقصود ³ا٬، خصوصاً بعد أن فهمت منك يا أيب أن صاحب األمر يطلق على كل األئمة 

  .ويراد به شخصاً آخر أيضاً Xفيما تقدuم٬، كما يطلق ويراد منه اإلمام املهدي 
نعم يا واثق فهمتك يا ولدي٬، وسيقع كالمنا يف هذه الليلة عن حتديد املراد  :األب

ألنّ ذلك  ؛بصاحب األمر٬، ومبا أننا ال نريد إثبات أنّ هذا اللفظ يطلق على كل األئمة 
تقدم فيما سبق٬، فمن هنا سيكون كالمنا يف لفظ صاحب األمر وحتديد املراد منه يف زمن 

  .الظهور
يات لندرس داللتها واحدة تلو األخرى٬، إىل أن ننتهي إىل ما نريد الوصول وأبدأ بتقدمي روا

  . إليه

دخلت على أيب ( :قالعن علي بن أيب محزة٬، : روى الشيخ الكليين بسنده :الرواية األوىل

: ٬، فقلتال: فولدك ؟ فقال: ٬، فقلتال: أنت صاحب هذا األمر؟ فقال: فقلت له Xعبد اهللا 
الذي : ؟ قال من هو: ٬، قلتال: ؟ فقال فولد ولد ولدك: ٬، فقلتال: ؟ قال فولد ولدك هو

بعث  ميالها عدالً كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، على فترة من األئمة٬، كما أنّ رسول اهللا 
  .)١(  )على فترة من الرسل

إنّ السؤال يف الرواية ليس عن مطلق صاحب األمر٬، وإالّ فاإلمام الصادق صاحب أمر٬، 
أيضاً يف رواية عن عبد األعلى٬،  ٬X، فقد تقدم عن اإلمام الصادق الطاعةإمام مفترض : أي

                                                            
أحمد بن إدريس، عن محمد : ورواه الكليني والنعماني بهذا السند. ١٩٢ص: ، غيبة النعماني٣٤١ص ١ج: الكافي -١

بن أحمد، عن جعفر بن القاسم، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن الوليد بن عقبة، عن الحارث بن زياد، عن شعيب، عن 
 .أبي حمزة
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ثالثة من : ؟ قال ما احلجة على املدعي هلذا األمر بغري حق(: Xقلت أليب عبد اهللا : قال
٬، فلو كان السؤال يف الرواية )١() ..... احلجة مل جيتمعن يف رجل إالّ كان صاحب هذا األمر

األوىل عن مطلق صاحب األمر ألجاب اإلمام بنعم٬، لكن مبا أنّ السؤال ليس كذلك كما فهم 
من املقصود بصاحب األمر  Xذلك فأجاب السائل باملعىن الذي فهمه اإلمام  Xاإلمام 

فولد ولدك : ٬، فقلتال: ؟ فقال فولدك:   السائل   ٬، فقلت ال(: Xفقال  .يف سؤال السائل
الذي ميالها عدالً : ؟ قال من هو: ٬، قلتال: ؟ فقال فولد ولد ولدك: ٬، فقلتال :؟ قال هو

بعث على فترة من  كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، على فترة من األئمة٬، كما أنّ رسول اهللا 
  ).الرسل

على فترة من األئمة٬، كما أنّ رسول اهللا : (وامللفت للنظر يف هذه الرواية هذه الفقرة
  ).بعث على فترة من الرسل
  :ولكي يتضح األمر أقول

ال ينطبق على اإلمام حممد بن احلسن ) على فترة من األئمة: (Xقوله : أوالً
  .ألنuه ليس على فترة من األئمة٬، بل هو استلم اإلمامة من أبيه مباشرةً ؛Xالعسكري
  :٬، وسأذكر لكما موردينء رسول يف أمة النيب القرآن يبيuن جمي: ثانياً

ي�س�بِّح� ل�ل�ه� ما ف�ي السَّماوات� و�ما ف�ي األَْر�ضِ ﴿ :يف سورة اجلمعة بقوله تعاىل :املورد األول
ع�لَي�هِم� آيات�ه� ه�و� ال�ذ�ي ب�ع�ثَ ف�ي األُْمِّيِّني� ر�س�والً م�ن�ه�م� ي�ت�لُوا  # الْم�ل�ك� الْقُدُّوسِ الْع�زِيزِ الْح�ك�يمِ

و�آخ�رِين� م�ن�ه�م�  # و�ي�ز�ك يهِم� و�ي�ع�ل م�ه�م� الْك�تاب� و�الْح�كْم�ةَ و�إِنْ كان�وا م�ن� قَب�لُ لَف�ي ض�اللٍ م�بِنيٍ
الْفَض�لِ ذل�ك� فَض�لُ الل�ه� ي�ؤ�ت�يه� م�ن� ي�شاُء و�الل�ه� ذُو  # لَمَّا ي�لْح�قُوا بِهِم� و�ه�و� الْع�زِيز� الْح�ك�يم�

  .)٢(﴾الْع�ظ�يمِ
فاآلية بعد أن تبيuن الرسول الذي بعثه اهللا سبحانه يف األميني٬، أي يف أم القرى يف زمانه 

ذل�ك� فَض�لُ الل�ه� ي�ؤ�ت�يه�  # و�آخ�رِين� م�ن�ه�م� لَمَّا ي�لْح�قُوا بِهِم� و�ه�و� الْع�زِيز� الْح�ك�يم�﴿: ٬، قال
٬، أي وآخرين من األميني سيبعث اهللا تعاىل فيهم رسوالً ﴾الْفَض�لِ الْع�ظ�يمِم�ن� ي�شاُء و�الل�ه� ذُو 

  .أيضا٬ً، فهذا الرسول هو املوصوف بأنuه على فترة من الرسل

                                                            
 .١٣٨ص: اإلمامة والتبصرة -١
 .٤ – ٢: الجمعة -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ١٧٢ 

؟ من هو الرسول الذي سيبعث يف األميني بعد الرسول حممد : فمن هنا يأيت سؤال
  ؟ ومن هي أم القرى يف زمن ذلك الرسول٬، فهل هي مكة أم غريها

ي�غ�ش�ى النَّاس� هذا  # فَار�ت�ق�ب� ي�و�م� ت�أْت�ي السَّماُء بِد�خانÝ م�بِنيٍ﴿: قال تعاىل: املورد الثاين
أَنَّى لَه�م� الذ كْرى و�قَد� جاَءه�م� ر�س�ولٌ  # ر�بَّن�ا اكْش�ف� ع�نَّا الْع�ذاب� إِنَّا م�ؤ�م�ن�ونَ #ع�ذاب� أَل�يم� 

ي�و�م�  #إِنَّا كاش�فُوا الْع�ذابِ قَل�يالً إِنَّكُم� عائ�د�ونَ  #ثُمَّ ت�و�ل�و�ا ع�ن�ه� و�قالُوا م�ع�ل�م� م�ج�ن�ونٌ  # م�بِني�
  . )١(﴾ن�ب�ط�ش� الْب�طْش�ةَ الْكُب�رى إِنَّا م�ن�ت�ق�م�ونَ

قابل فهل مرuت البشرية ³ذا الدخان الذي يصفه القرآن بأنه عذاب٬، أم ستمر البشرية يف 
  ؟ أيامها

٬، Xلو رجعنا إىل الروايات لو جدنا أنّ الدخان املذكور يف اآلية يكون قبيل قيام القائم 
عشر قبل (: قال رسول اهللا  :قال ٬،Xفقد روى الشيخ الطوسي بسنده عن أمري املؤمنني 

السفياين٬، والدجال٬، والدخان٬، والدابة وخروج القائم٬، وطلوع الشمس : الساعة البد منها
٬، وخسف باملشرق وخسف جبزيرة العرب٬، ونار خترج من Xن مغر�ا٬، ونزول عيسى م

  .)٢( )قعر عدن تسوق الناس إىل احملشر
واملراد من الساعة٬، هي القيامة الصغرى اليت حيكم فيها اهللا تعاىل بواسطة حجته على 

  .Xاألرض٬، ويكون احلاكم هو القائم 
يف قابل أيامها٬، ويغشاها الدخان بسبب تكذيبها فالدخان مل متر به البشرية٬، بل ستمر به 

  .هلذا الرسول٬، إذ أنuه تعاىل ال يعذب إالّ بعد إلقاء احلجة وبعث الرسول الذي ينذر الناس
  .)٣(﴾و�م�ا كُنَّا م�ع�ذ بِني� ح�تَّى ن�ب�ع�ثَ ر�س�والً﴿: قال تعاىل

من هو هذا : يأيت السؤالومن هنا الذي يأيت على فترة من الرسل إمنا هو رسول٬، ومن هنا 
  ؟ ؟ ومن الذي أرسله الرسول

  ؟٬، والنبوة قد ختمت بنبوته لكن كيف يا أيب رسول يأيت غري النيب حممد  :واثق
٬، لكن بدأ اإلرسال من أمuا بالنسبة لإلرسال من اهللا تعاىل فقد ختم مبحمد  :األب

  :٬، وهذا ما نصuت عليه الرواياتحممد 

                                                            
 .١٦ – ١٠: الدخان -١
 .٤٣٦ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
 .١٥: اإلسراء -٣



 ١٧٣ .....................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

السالم من اهللا : وتقول(.... : Xجلده أمري املؤمنني  Xجاء يف زيارة اإلمام الصادق 
اخلامت ملا سبق والفاتح  على حممد أمني اهللا على رسالته وعزامي أمره ومعدن الوحي والترتيل٬،

ملا استقبل٬، واملهيمن على ذلك كله٬، الشاهد على اخللق٬، السراج املنري٬، والسالم عليه و 
  .)١()  وبركاتهرمحة اهللا

السالم على : فقل Xفإذا استقبلت قرب احلسني (... : قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا 
٬، أمني اهللا على رسله وعزائم أمره٬، اخلامت ملا سبق والفاتح ملا استقبل٬، رسول اهللا 

  .)٢() واملهيمن على ذلك كلّه٬، والسالم عليه ورمحة اهللا وبركاته
وأشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له٬، شهادة (.... : Xوقال أمري املؤمنني علي 

يؤدي اإلسالم ذاكرها ويؤمن من العذاب يوم احلساب ذاخرها٬، وأشهد أنّ حممداً عبده 
  .)٣(....)اخلامت ملا سبق من الرسالة وفاخرها٬، ورسوله الفاتح ملا استقبل من الدعوة وناشرها

٬، وباب اإلرسال من حممد مفتوحا٬ً، حمد ومن هنا يكون اإلرسال اإلهلي خمتوماً مب
ملا سبق٬، وفاحتا ملا  خامتاًإالّ خليفة اهللا يف أرضه٬، ومن هنا صار حممد  وليس حممد 

  .استقبل
هو إرسال اهللا تعاىل لكن بواسطة  هل أفهم من كالمك يا أيب أنّ إرسال حممد  :واثق

  ؟نبيه حممد 
و�اضرِِب لَه�م مَّثَالً أَصح�اب� ﴿: نعم يا ولدي٬، ومما يدل على ذلك قوله تعاىل :األب

إِذْ أَر�س�لْن�ا إِلَي�هِم� اثْن�ي�نِ فَكَذ�ب�وه�م�ا فَع�زَّز�ن�ا بِثَال�ثÝ فَقَالُوا إِنَّا إِلَي�كُم�  #القَر�ي�ة� إذْ ج�آَءه�ا املُر�س�لُونَ 
٬، فقد Xفلو رجعنا إىل الروايات لوجدنا املُرسل هلؤالء الثالثة هو عيسى .)٤(﴾م�ر�س�لُونَ

 .)٥(أرسلهم إىل أنطاكية 

                                                            
ه   -١ ره الفقي ن ال يحض ام ٥٨٨ص ٢ج: م ذيب األحك ي ٢٥ص ٦ج: ، ته باح الكفعم ري ٤٧٤ص: ، مص ة الغ : ، فرح

وار١٠٧ص ار األن د ١٤٨ص ٩٧ج: ، بح زار للمفي ل  ١٠٤وص ٧٧ص: ، الم ارة مح ود نفس العب ع وج اختالف م ، ب
تقبل : (الشاهد، وأعني اختالف يسير     )الخاتم لما سبق والفاتح لما اس ر ب ذا التعبي اء ه م       ، وج ؤمنين وهو يعل ر الم عن أمي

ي   ال  الناس الصالة على النب ق      : (، حيث ق ا انغل اتح لم ا سبق والف اتم لم ده     ) الخ د عب  ١ج: نهج البالغة بشرح محم
ى     ٥٧ص: آما جاءت هذه العبارة في المزار للمشهدي.٢٩٧ص ٧٤ج: ، و بحار األنوار١٢٠ص ارة األول وجاءت العب

 . ٢٦٤في نفس الكتاب ص
 .٣٧ص: ، المزار للشهيد األول٣٦٨ص: ياراتآامل الز -٢
 .٨٠ص ١٢ج: ، نفحات األزهار١٥٧ص ٢ج: ، إلزام الناصب٢٠٦ص ٣ج: ينابيع الموّدة -٣
  .١٤ – ١٣: ّيـس -٤
 ).٣(راجع الملحق رقم  -٥



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ١٧٤ 

 .)١() كانا رسويل عيسى من حواريه: وقال قوم: (يقول الشيخ الطوسي
ممثالً هللا  Xواحلال أنه تعاىل ينسب اإلرسال إليه سبحانه٬، وليس ذلك إالّ لكون عيسى 

  .)٢(﴾ال ي�س�بِقُون�ه� بِالْقَو�لِ و�ه�م� بِأَم�رِه� ي�ع�م�لُونَ﴿تعاىل يف خلقه٬، ومن عباده الذين 
  ؟ هم رسل من حممد  وهل أفهم من كالمك يا أيب أنّ مجيع األئمة  :حممود
نعم يا ولدي٬، بل توجد رواية تصرuح بأنّ علي بن ايب طالب رسول من رسول اهللا  :األب

  .حممد 
مسعت أبا عبد : عن مجيل بن صاحل٬، عن ذريح قال: روى الشيخ الكليين يف الكايف بسنده

عزمت عليك يا ريح ويا وجع٬، كائناً ما كنت٬، بالعزمية (: يعوذ بعض ولده ويقول Xاهللا
على جن وادي  رسول رسول اهللا  Xأيب طالب أمري املؤمنني  اليت عزم �ا علي بن

الصربة فأجابوا وأطاعوا ملا أجبت وأطعت وخرجت عن ابين فالن ابن ابنيت فالنة٬، الساعة 
  .)٣( )الساعة

  .هم رسل منه  فجميع أوصياء حممد 
  ؟ اآلن من هو الذي يرسل رسوالً يف آخر الزمان

حسب الفهم الشيعي٬، كما أنّ  Xينحصر يف كون املُرسل هو اإلمام املهدي : اجلواب
  .)٤(تدل على أنuه سريسل لقومه رسوالً  Xهناك نصوصا عن عيسى 

ولكن املرجح أن يكون السبب : ومن هنا قال الشيخ علي الكوراين يف كتابه عصر الظهور
٬، وأ�ا Xاألساسي يف أنّ ثورة اليماين أهدى أ�ا حتضى بشرف التوجيه املباشر من املهدي 

ويؤيد ذلك . ٬، وأن اليماين يتشرف بلقائه ويأخذ توجيهه منهXجزء مباشر من خطة حركته 
٬، )يهدي إىل احلق(ليمانيني تركز على مدح شخص اليماين قائد الثورة وأنه أن أحاديث ثورة ا

  .)٥() ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو إىل النار(وأنuه ) ويدعو إىل صاحبكم(

                                                            
 .٤٤٨ص ٨ج: التبيان -١
 .٢٧: األنبياء -٢
 .٨ص ٩٢ج: ، بحار األنوار٤٠ص: ، طب األئمة٨٥ص ٨ج: الكافي -٣
وأما اآلن فأنا ماضي للذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، ولكن ألني قلت لكم هذا قد : (Xقال عيسى  -٤

مأل  الحزن قلوبكم لكن أقول لكم الحق إنه خير لكم أن انطلق؛ ألنه إن لم انطلق ال يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت ُأرسله 
على بر وعلى دينونة، أما على خطيئة فألنهم ال يؤمنون بي، وأما على إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة و

إنجيل يوحنا اإلصحاح ) بر فألني ذاهب إلى أبي وال ترونني أيضًا، وأما على دينونة فألن رئيس هذا العالم قد دين
  .السادس عشر
 .Xبأّنه سيرسل المعّزي لهم، والمقصود بالمعّزي هو القائم  Xفينص عيسى 

 .١٤٧ص: عصر الظهور -٥
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وحيضى بالتوجيه املباشر من  Xفمعىن ذلك أنّ اليماين رسول من اإلمام املهدي 
  :رواه الشيخ النعماين يف الغيبةذلك ما ٬، ويلتقي به٬، كما يؤكد  Xاإلمام

إحدامها تطول حىت : إنّ لصاحب هذا األمر غيبتني: (٬، قالXعن أيب عبد اهللا الصادق 
ذهب٬، فال يبقى على أمره من : قتل٬، وبعضهم يقول: مات٬، وبعضهم يقول: يقول بعضهم

املوىل الذي يلي أصحابه إالّ نفر يسري٬، ال يطلع على موضعه أحد من ويل وال غريه٬، إالّ 
  .)١( )أمره

وروى ذلك الشيخ الطوسي يف الغيبة٬، ³ذا السند و³ذا اللفظ٬، قال أمحد بن إدريس٬، عن 
علي بن حممد٬، عن الفضل بن شاذان٬، عن عبد اهللا بن جبلة٬، عن عبد اهللا بن املستنري٬، عن 

إحدامها : تنيإنّ لصاحب هذا األمر غيب(: يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : املفضل بن عمر قال
ذهب٬، حىت ال يبقى : قتل٬، ويقول بعضهم: مات٬، ويقول بعضهم: تطول حىت يقول بعضهم

على أمره من أصحابه إالّ نفر يسري٬، ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال غريه إالّ املوىل 
  .)٢( )الذي يلي أمره

فيتعني أن يكون هو  Xفإذا كان اليماين حيضى بشرف التوجيه املباشر من اإلمام املهدي 
من كل أحد  Xاملوىل الذي يلي أمره٬، إذ الرواية تنفي االطالع على اإلمام حممد بن احلسن 

وتثبته للموىل الذي يلي أمره٬، ومن هنا يتعني على الكوراين القول بوحدة شخصية اليماين 
ملذكور يف وصية وشخصية املوىل الذي يلي البيعة ٬، وليس املوىل الذي يلي البيعة٬، إالّ أمحد ا

  .رسول اهللا 
فاملوىل الذي يلي البيعة هو الذي يكون رسوله للناس٬، وإالّ ما فائدة االطالع على اإلمام 

  .يف زمن الغيبة وحصره ³ذا املوىل الذي يلي أمره Xاملهدي 
كأين برايات من مصر مقبالت٬، : (Xمث مما يؤكد ذلك ما روي عن أيب احلسن الرضا 

  .)٣() تأيت الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات خضر مصبغات٬، حىت
العبائر اليت جاءت  كما يدل على ذلك بعض Xوصاحب الوصيات هو اإلمام املهدي 

                                                            
حدثنا القاسم بن محمد بن الحسن بن حازم من : وأخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: رواه النعماني بهذا السند -١

حدثنا عبيس بن هشام، عن عبد اهللا بن جبلة، عن إبراهيم بن المستنير، عن المفضل بن عمر الجعفي، عن : آتابه، قال
غيبة . ولو لم يكن يروى في الغيبة إال هذا الحديث لكان فيه آفاية لمن تأمله: بقولهوعلق عليه . Xاإلمام الصادق 

 .١٧٦ص: النعماني
 .١٦١ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
 .١٥٨ص: ، بشارة اإلسالم٢٥٠ص: اإلرشاد للمفيد -٣
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  .يف الروايات
  :روى السيد ابن طاووس يف كتاب اإلقبال

اهللا أجل وأكرم وأعظم من أن يترك : قال(: قال Xعن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 
يا أبا  :جعلت فداك٬، فأخربين مبا أستريح إليه٬، قال: قلت له: قال عادل٬، األرض بال إمام

فرجاً أبداً ما دام لولد بين فالن ملك حىت ينقرض ملكهم٬،  حممد٬، ليس يرى أمة حممد 
فإذا انقرض ملكهم أتاح اهللا ألمة حممد رجالً منا أهل البيت٬، يشري بالتقى ويعمل باهلدى 
وال يأخذ يف حكمه الرشا٬، واهللا إين ال عرفه بامسه واسم أبيه٬، مث يأتينا الغليظ القصرة ذو 

حلافظ ملا استودع ميألها قسطاً وعدالً كما مألها الفجار اخلال والشامتني٬، القائم العادل ا
  .)١() جوراً وظلماً

بأنuه احلافظ ملا استودع٬، أي هو روحي  Xاإلمام املهدي  Xفوصف اإلمام الصادق 
  .فداه مستودع للوصيات

قال .ما جاء يف رواية الوصية Xكما ويؤكد كون صاحب الوصيات هو اإلمام املهدي 
فليسلمها إىل ابنه حممد     Xأي احلسن العسكري     حضرته الوفاةفإذا .... : (

فذلك اثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من بعده اثنا عشر . املستحفظ من آل حممد 
  ...)..مهدياً

  .فوصفته الرواية بأنه حافظ ملا استودع٬، أي هو صاحب الودائع والوصايا
والذي �دى له الرايات هو عني ومن هنا يتجلّى بكل وضوح أنّ ابن صاحب الوصيات 

املوىل الذي يلي البيعة٬، وهو ابن اإلمام يف الوصية املباركة٬، وهو اليماين كما تقدم يف القسم 
  .األول

فهذه الشخصية هي املقصودة بصاحب األمر واليت ̄تبعث ويكون بعثها على فترة من األئمة
  .كما تقدuم يف الرواية 

قلت : قال ٬،عن عيسى اخلشاب: يف كمال الدين بسندهروى الصدوق  :الرواية الثا�ية

ال٬، ولكن صاحب األمر (: ؟ قال أنت صاحب هذا األمر: )عليهما السالم(للحسني بن علي 

                                                            
 .٤٧٧ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٢٦٩ص ٥٢ج: ، بحار األنوار١١٦ص ٣ج: إقبال األعمال -١
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  .)١( )الطريد الشريد املوتور بأبيه٬، املكن¥ى بعمه٬، يضع سيفه على عاتقه مثانية أشهر
فهذه الرواية أيضاً السؤال فيها عن صاحب األمر٬، وليس املقصود به اإلمام املهدي حممد 

  .؛ إذ هو ليس مكىن بعمه٬، وال أنه يضع السيف على عاتقه مثانية أشهرXبن احلسن 
عن : ٬، روى الصدوق يف كمال الدين بسندهكين رسول اهللا  Xبل اإلمام املهدي 

: قال رسول اهللا : عن أبيه عن جده قال Xهشام بن سامل عن الصادق جعفر بن حممد 
يقيم الناس على . القائم من ولدي امسه امسي وكنيته كنييت ومشائله مشائلي وسنته سنيت(

عصاين ومن أنكره مليت وشريعيت ويدعوهم إىل الكتاب اهللا٬، من أطاعه أطاعين ومن عصاه 
إىل اهللا أشكو املكذبني . يف غيبته فقد أنكرين ومن كذبه فقد كذبين ومن صدقه فقد صدقين

يل يف أمره واجلاحدين لقويل يف شأنه واملضلني ألميت عن طريقته٬، وسيعلم الذين ظلموا أي 
  .)٢( )منقلب ينقلبون

  ؟ من املقصود بعمه يا أيب :أمحد
يف خطبة  ٬X، وهذا ما بينه أمري املؤمنني Xاملراد بعمه هو أبو الفضل العباس  :األب

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، احلمد هللا بديع السموات : (Xطويلة خطبها يف الكوفة فقال 
لو شئت ألوقرت من تفسري فاحتة الكتاب سبعني بعرياً  :مث قال............. وفاطرها 

الكتاب ويقرأ اجلواب٬، يا أبا العباس أنت إمام الناس٬، سبحان ٬، سبحان القدمي٬، يفتح .....
يا منصور تقدم إىل بناء الصور ذلك . من حييي األرض بعد موkا وترد الواليات إىل بيوkا

  .)٣( )تقدير العزيز العليم
 ؛كنية صاحب األمر بأنuه يكنuى بأيب العباس٬، والعباس يكون عمuه Xفبيuن أمري املؤمنني 

٬، فيكون املقصود من كونه موتوراً بأبيه أي Xألنّ صاحب األمر من ذرية احلسني 
وأبيه٬، فيكون    Xوهو العباس بن علي   ٬، بقرينة املقابلة بني املقصود بعمه Xاحلسني

  .وقد مر ذلك يف احللقة السابعة من القسم األول. Xاملقصود بأبيه هو احلسني 
  :املتقدمة يف روايات أُخرى٬، منهاولقد جاء معىن الرواية الثانية 

                                                            
حدثنا محمد بن يحيى : حدثنا أبي رضي اهللا عنه، قال: ، ورواها بهذا السند٣١٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -١

حدثني حمدان بن منصور، عن سعد بن محمد، عن عيسى الخشاب، : حدثنا جعفر بن محمد بن مالك، قال: العطار، قال
 ).عليهما السالم(قلت للحسين بن علي : قال
 .٤١١ص: لدينآمال ا -٢
 . ٢٠٩ص ٢ج: إلزام الناصب -٣
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 Xلقيت أبا جعفر حممد بن علي : قال ٬،عن عبد األعلى بن حصني الثعليب٬، عن أبيه   أ
كربت سين٬، ودق عظمي فلست أدرى يقضى يل لقاؤك أم ال : يف حج أو عمرة٬، فقلت له

املفرد من  إنّ الشريد الطريد الفريد الوحيد٬،: (؟ فقال فاعهد إيل عهداً وأخربين مىت الفرج
  . )١( )أهله٬، املوتور بوالده٬، املكن¥ى بعمه هو صاحب الرايات٬، وامسه اسم نيب

صاحب هذا األمر : (أنه قال Xعن أيب جعفر حممد بن علي  ٬،وعن أيب اجلارود  ب
  .)٢() هو الطريد الشريد املوتور بأبيه٬، املكىن بعمه٬، املفرد من أهله ٬، امسه اسم نيب

٬، وقد )يضع سيفه على عاتقه مثانية أشهر: (الروايات لوجدناها تقولفلو تأملنا يف هذه 
٬، بل هو الرجل Xتقدuم أنّ الذي حيمل السيف مثانية أشهر ليس هو اإلمام حممد بن احلسن 

املمهد له يف املشرق٬، وهو صاحب الرايات السود املشرقية٬، كما تبني ذلك الرواية املتقدمة اليت 
٬، كما وقد ثبت فيما تقدم أنّ صاحب الرايات )هو صاحب الراياتاملكىن بعمه ( :جاء فيها

املشرقية وطالع املشرق هو اليماين٬، وثبت أيضاً أنّ اليماين رسول اإلمام املهدي حممد بن 
٬، )على فترة من الرسل(٬، ومن هنا تعرفون يا أبنائي ملاذا عبuرت الرواية األوىل Xاحلسن

٬، فجاءت Xماين املوعود وهو رسول اإلمام املهدي فصاحب هذا األمر املكىن بعمه هو الي
  .دم٬، الذي هو اليماين كما تقXالرواية بلفظ الرسول لتشري إىل رسول اإلمام املهدي 

: Xقلت أليب جعفر الباقر : روى النعماين بسنده عن محران بن أعني٬، قال :الرواية الثالثة

ألف دينار٬، وقد أعطيت اهللا عهداً  جعلت فداك٬، إين قد دخلت املدينة ويف حقوي مهيان فيه(
يا محران٬، سل جتب٬، وال : فقال. أنين أنفقها ببابك ديناراً دينارا٬ً، أو جتيبين فيما أسألك عنه

أنت صاحب هذا األمر والقائم به؟  سألتك بقرابتك من رسول اهللا : فقلت .تنفقن دنانريك
املشرب محرة٬، الغائر العينني٬، املشرف ذاك : ؟ فقال فمن هو٬، بأيب أنت وأمي: قلت .ال: قال

  .)٣() احلاجبني٬، العريض ما بني املنكبني٬، برأسه حزاز٬، وبوجهه أثر٬، رحم اهللا موسى

                                                            
 .١٧٨ص: غيبة النعماني -١
 .١٧٩ص: غيبة النعماني -٢
حدثنا إبراهيم بن إسحاق : حدثنا أبو سليمان أحمد بن هوذة، قال: رواها بهذا السند. ٢٢٣ص: غيبة النعماني -٣

  .حدثنا عبد اهللا بن بكير، عن حمران بن أعين: حدثنا عبد اهللا بن حماد األنصاري، قال: النهاوندي، قال
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ال يعطي امساً لصاحب األمر٬، بل يصفه بأوصاف جسدية٬، وهذا ما  Xوهنا اإلمام الباقر 
٬، وهذا ما مرu علينا  Xأخفوا اسم املهدي األول يؤكد ما تقدم سابقاً من أنّ أهل البيت 

  .Xبروايات حرمة تسميته 
صاحب األمر ال تنطبق على اإلمام املهدي  Xمث إنّ األوصاف اليت يصف اإلمام الباقر 

٬، فقد مر علينا يف الرواية اليت ينقلها السيد ابن طاووس يف اإلقبال أنّ Xحممد بن احلسن 
دراستنا ألخبار األوصاف أنّ األوصاف أوصاف اإلمام ختتلف عما يف هذه الرواية٬، وسيأتينا يف 

  .Xاملذكورة عائدة للمهدي األول أمحد اليماين 
وننهي حديثنا يف هذه الليلة على أمل أن نلتقي بكم ليلة غد٬î، واحلمد هللا رب العاملني 

  .والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  



  :احللقة الثامنة
א א

وأقبل األوالد كما يف كل ليلة ليسمعوا من أبيهم حواراً مفيداً يتعرفوا من خالله على 
صاحب الدعوة اليمانية املباركة٬، وجاء األب فوجد أبناءه ينتظرون قدومه٬، فسلم عليهم 

  ؟ احلوار يا أوالديهل أصبح عندكم ملل من : فتبادلوا معه التحية والسالم٬، فقال هلم
  .حبوارك معنا٬، وقد استفدنا كثرياً وهللا احلمد مستأنسونكال يا أيب حنن  :األوالد

  .إذن نكمل حوارنا على بركة اهللا سبحانه داعني منه التوفيق للجميع: األب
سأحتدث لكم الليلة يا أوالدي عن روايات األوصاف الفارقة اليت جاءت عن أهل البيت

٬، كما ومتيز املهدي األول واليماين ٬X، واليت متيز اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
  . Xاملوعود

اعلموا  يا أوالدي أنّ روايات . وأود أن أنبهكم على شيء قبل عرض روايات األوصاف
٬، وثالثة تذكر صاحب Xالقائم  ٬، وتارة أخرى تذكرXاألوصاف٬، إمنا تذكر املهدي 

األمر٬، ومبا أننا تقدم عندنا أنّ هذه األلفاظ تطلق ويراد ³ا اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
X٬، وتارة أخرى يراد ³ا املهدي األول واليماين املوعود.  

٬، والراجع منها Xفمن هنا احتجنا لفرز الصفات وبيان الراجع منها لإلمام املهدي 
  .Xللمهدي األول 

وهل أنّ أخبار الصفات متتنع االنطباق على شخص واحد حىت نرجع كل صفة إىل  :واثق
  صاحبها ؟
نعم يا ولدي ميتنع انطباقها على شخص واحد٬، وذلك للزوم التناقض فيها  :األب

  .٬، فكالمهم متقن؛ ألنuهم سادة احلكمةواالضطراب٬، وهو غري ممكن بكالم أهل البيت 
  ؟ض بينها يا أيب٬، مث نرد علمها إليهم وملاذا ال نقول بالتعار :حممود
؟  ال ميكننا ذلك يا ولدي٬، ألنّ الروايات غري متعارضة فكيف جنعلها متعارضة :األب

وكانوا يريدونه جدا٬ً، خبالف األخبار اليت  والتعارض غري متصور فيما بينوه أهل البيت 
رت بداعي التقية منهم صدرت منهم على وجه التقية٬، فهذه األخبار إذا علم منها أ�ا صد



 ١٨١ .....................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

٬، فهي ال تعارض الروايات الصادرة منهم ومرادة هلم٬، فال ميكن التعارض بني ما أرادوه 
جدا٬ً، كما ال ميكن التعارض بني ما أرادوه جداً وبني ما صدر منهم على وجه التقية٬، والسبب 

يف حالة ٬، كما أنّ التعارض ال يكون يف ذلك امتناع التعارض يف كلمات املعصومني 
صدور اخلرب عنهم للتقية٬، بل يقدم اخلرب الذي على خالفه٬، أي خالف اخلرب الذي صدر للتقية٬، 

  .بعد إحراز كون اخلرب صدر منهم بداعي التقية
فمن هنا القول بالتعارض هو توهم حمض ناشئ من الفهم الشخصي لكل فرد من روايات 

ورد ما بينما ال يقول آخر به٬، وما ٬، ومن هنا قد يقول شخص بالتعارض يف مأهل البيت 
  .٬، بل من فهم الناس لكالمهمذلك إالّ أن التعارض ليس ناشئاً من كلما�م 
توهم املشهور أنّ روايات املهديني تتعارض مع : ولكي تتضح الفكرة أضرب لكم مثاالً

صل كثري من واحلال أنuها ال تعارض بينها أصال٬ً، بل بدون روايات املهديني حي. روايات الرجعة
٬، وألجل تومههم التعارض جند روايات املهديني االضطراب يف فهم روايات أهل البيت 

تؤول بتأويالت بعيدة ال ميكن قبوهلا٬، كل ذلك لكي جيعلوها متوافقة مع روايات الرجعة٬، 
  .ذه التأويالت إن شاء اهللا تعاىلوسوف نتعرuض هل

لشيعة٬، ال أنّ الروايات ند مجهور علماء افمنشأ التعارض هو االرتكاز يف الفهم الذي ع
  .متعارضة

يف ضمن  Xومما ينبغي االلتفات إليه أنّ الروايات قد تذكر صفات ترجع لإلمام املهدي 
  .٬، وكذا العكسXذكرها لصفات املهدي األول 

وبعد هذه املقدمة اعرض لكم روايات األوصاف لكي ندرسها وخنرج منها بنتائج جيدة 
اىل٬، وسأذكر الروايات يف ضمن موارد لكي تسهل املقارنة بينها٬، ويف كل مورد إن شاء اهللا تع

أذكر رواية أو روايتني أو أكثر لنقارن بينها مع شواهد من روايات أخرى لكي تتضح الصورة 
  .لكم يا أوالدي األعزاء

  .وسنقارن يف هذا املورد أربع صفات فقط  :املورد األول

وإذا هو (....  :قال ٬X، عندما التقى اإلمام املهدي )١(علي بن مهزيار  :الرواية األوىل

أو قضيب رحيان٬، مسح سخي تقي نقي٬، ليس بالطويل الشامخ٬، وال بالقصري  )٢(كغصن بان 
                                                            

 ).٥(لتتميم الفائدة تجد الرواية آاملة في الملحق رقم  -١
 .شجر معتدل القوام لين: بانأل -٢
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٬، أزج احلاجبني ٬،أدعج العينني٬، أقىن )١(الالزق٬، بل مربوع القامة٬، مدور اهلامة٬، صلت اجلبني 
uه فتات مسك على رضراضة عنرباألنف٬، سهل اخلدين٬، على خدu٢() ه األمين خال كأن(.  

  :هذه الرواية وردت فيها هذه الصفات
 وعن أمري املؤمنني. )٣( ليس بالطويل الشامخ وال بالقصري الالزق بل مربوع القامة •
X :) ،إنه شاب مربوع القامة حسن الوجه٬، والشعر يسيل على منكبيه٬، أقىن األنف٬

  .)٤( )أجلى اجلبهة
أزج احلاجبني٬، أي تقوس يف طرف احلاجب مع طول يف طرفه وامتداد٬، أو قل  •

ناصع اللون واضح اجلبني أبلج احلاجب (: ويف خرب إبراهيم بن مهزيار. حاجباه مقرونان
 .)٥()مسنون اخلد

شدة سواد العني مع : ٬، الدعج هو سواد العني٬، وقيل)٦(أدعج العينني٬،مقرون اجلاجبني  •
 . شدuة بياضها

أجلى (: Xوعن أمري املؤمنني . أقىن األنف؛ أي طويل حمدuب األنف مع رقّة أرنبته •
 .)٧( )٬، بفخذه اليمىن شامة أفلج الثنايا...اجلبني أقىن األنف ضخم البطن٬، 

 .٬، أي خديه ليس فيهما حلم كثري فتكونا غري مرتفعتان)٨( سهل اخلدين •
وجهه كالدينار٬، على خد¥ه (: عن النيب . ٬، وهي الشامة)٩( على خدuه األمين خال •

  .)١٠( )األمين خال كأنه كوكب دري
  .)١١( )أبيض مشرب محرة(: Xأبيض الوجه مشرب محرة٬، فعن علي  •
أفلج (: Xأفلج الثنايا وشعره يسيل على منكبيه٬، كما روي عن أمري املؤمنني  •

 .)١٢( )الثنايا حسن الشعر٬، يسيل شعره على منكبيه
                                                            

 .٥٣ص ٢ج: لسان العرب. أي الجبين الواسع األبيض الواضح: صلت الجبين -١
 . ٢٦٥: غيبة الطوسي -٢
 .٢٦٦ص: غيبة الطوسي -٣
 .٤٤ص ٢ج: ، أعيان الشيعة٤٤ص ٥١ج: بحار األنوار -٤
 .٤١٩ص ١ج: ، إلزام الناصب٣٤ص ٥٢ج: بحار األنوار -٥
 .٤٤٣ص ١ج: الكافي -٦
 .١٣١ص ٥١ج: بحار األنوار -٧
 .٤٦٨ص: آمال الدين -٨
 .٤٦٨ص: آمال الدين -٩
 .٤١٧ص ١ج: إلزام الناصب -١٠
 .٤١٧ص ١ج: إلزام الناصب -١١
 .٤١٧ص ١ج: إلزام الناصب -١٢
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وعلى رأسه فرق بني وفرتني (: على رأسه فرق٬، كما جاء يف خرب سعد بن عبد اهللا •
  .)١( )كأنه ألف بني واوين

ولو تأملنا يف األوصاف اليت ذكرها ابن مهزيار لوجدناها نفس األوصاف اليت وصف ³ا 
  .٬، كما تصرuح الروايات بذلكالنيب األكرم حممد 

صف يل حممداً  ٬،يا شاب(: قال له: روى الصدوق يف اخلصال خرباً طويالً إىل أن يقول
يا يهودي٬، هيجت : مث قال Xكأين أنظر إليه حىت أو من به الساعة٬، فبكى أمري املؤمنني 

صلت اجلبني٬، مقرون احلاجبني٬، أدعج العينني٬، سهل  أحزاين٬، كان حبييب رسول اهللا 
ق املسربة٬، كث اللحية براق الثنايا٬، كان عنقه إبريق فضة٬، كان له اخلدين٬، أقىن األنف٬، دقي

شعريات من لبته إىل سرته٬، ملفوفة كأنه قضيب كافور٬، مل يكن يف بدنه شعريات غريها٬، مل 
يكن بالطويل الذاهب وال بالقصري الرتر٬، كان إذا مشى مع الناس غمرهم نوره٬، وكان إذا 

صبب٬، كان مدور الكعبني٬، لطيف القدمني دقيق  مشى كأنه يتقلع من صخر أو ينحدر من
اخلصر عمامته السحاب٬، وسيفه ذو الفقار٬، وبغلته دلدل٬، ومحاره اليعفور٬، وناقته العضباء٬، 

أشفق الناس على الناس٬، وأرأف الناس بالناس٬،  Xوفرسه لزاز٬، وقضيبه املمشوق٬، وكان 
ول سطر فال إله إال اهللا وأما كان بني كتفيه خامت النبوة مكتوب على اخلامت سطران أما أ

  .)٢( )هذه صفته يا يهودي الثاين فمحمد رسول اهللا 
  .مشائله كشمائل جدuه رسول اهللا حممد  Xومن هنا كان اإلمام املهدي 

عن الصادق جعفر بن  ٬،عن هشام بن سامل: روى الصدوق يف كمال الدين بسنده
القائم من ولدى امسه امسي وكنيته (: قال رسول اهللا : قال ٬،عن جده ٬،عن أبيه ٬،Xحممد

يقيم الناس على مليت و شريعيت ويدعوهم إىل الكتاب . كنييت ومشائله مشائلي وسنته سنيت
اهللا٬، من أطاعه أطاعين ومن عصاه عصاين ومن أنكره يف غيبته فقد أنكرين ومن كذبه فقد 

اجلاحدين لقويل يف إىل اهللا اشكوا املكذبني يل يف أمره و. كذبين ومن صدقه فقد صدقين
  .)٣() شأنه واملضلني ألميت عن طريقته٬، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

                                                            
 .٤١٧ص ١ج: إلزام الناصب -١
 .٥٩٨ص: الخصال -٢
  .٤١١ص: آمال الدين -٣
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على خد¥ه األمين خال كأنه . أنه يشبه نبيكم يف اخللق واخللق: (Xوعن أمري املؤمنني 
  .)١() كوكب دري

إين  ٬،فداكجعلت ( :Xقلت أليب جعفر الباقر :قال ٬،عن محران بن أعني :الرواية الثا�ية

قد دخلت املدينة ويف حقوي مهيان فيه ألف دينار و قد أعطيت اهللا عهداً أنين أنفقها ببابك 
: فقلت .يا محران٬، سل جتب وال تنفقن دنانريك: ديناراً ديناراً أو جتيبين فيما أسألك عنه٬، فقال

فمن : لتق ٬،ال: ؟ قال أنت صاحب هذا األمر والقائم به سألتك بقرابتك من رسول اهللا 
ذاك املشرب محرة الغائر العينني املشرف احلاجبني العريض ما : ؟ فقال هو بأيب أنت وأمي

  . )٢( )بني املنكبني برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم اهللا موسى
وهذه الرواية قد مرuت بنا سابقاً لكن ما يهمنا اآلن منها األوصاف املذكورة لصاحب 

  .األمر يطلق على كل األئمة٬، ويطلق على اليماين أيضاًاألمر٬، بعد أن عرفتم أنّ صاحب 
واألوصاف اليت جاءت يف هذه الرواية بعد أن رفض اإلمام تسمية صاحب األمر للسائل٬، 

  :هي
 . مشرب محرة •

 .مبعىن أن عينه داخلة وحاجباه خارجانغائر العينني؛  •
 لكونهه مرتفعة عن عينيه٬، وهذا مالزم مشرف احلاجبني؛ أي عايل احلاجبني٬، فحواجب •

ن غائرتان يف الرأس يكون احلاجبان مرتفعان عنهما ومشرفان غائر العينني٬، فكلما كانت العينا
منهما وغري  اًن فيكون احلاجب قريبخبالف ما لو كانت العينان جاحظتان طافحتا عليهما٬،

 .مشرف عليهما

الدال على ) شرف(مشتق من املصدر هو معىن مشرف الذي اىل وهذا واضح إذا رجعنا 
  . العلو واالرتفاع فيقال جبل مشرف أي عال

واسع الصدر مترسل املنكبني عريض ما (: Xوعن الباقر . عريض ما بني املنكبني •
 .)٥(٬، )٤() بعيد ما بني املنكبني(: ٬X، وعن الصادق )٣()بينهما

                                                            
 .٤٤ص ٢ج: أعيان الشيعة -١
 .٢١٥ص: الغيبة للنعماني -٢
 .٤١٧ص ١ج: إلزام الناصب -٣
أيضًا آما تبينه روايات آثيرة، فليس آل رواية فيها  Xصفة تصدق على اإلمام المهدي ) عريض ما بين المنكبين( -٤

  .بل يعرف ذلك من خالل القرائن الموجودة في متن الرواية...  Xهذه الصفة تنصرف إلى المهدي األول 
 .٤١٨ص ١ج: الناصبإلزام  -٥
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هو قشرة الرأس وهو ما يتعلق بالشعر ويكون أبيض كالنخالة٬، أو قل . برأسه حزاز •
 .اليت تسقط عند احلك بسبب داء يف فروة الرأس

فاألثر؛ هو ما يبقى من اجلروح والقروح بعد برئها٬، ويف . بوجهه أثر٬، وهو غري اخلال •
قليال٬ً، بينما اخلال  الوجه عادة ما يكون كحفر يف البشرة٬، أي منخفض عن مستوى اجللد ولو

إ�ا جمرuد : والشامة ما كانت مبستوى البشرة٬، أي. مرتفعاً: هو ما كان ناتئاً عن البشرة٬، أي
  .لون ال تشخص له٬، كما أفاده ابن منظور يف لسان العرب

فاألثر غري اخلال جزماً وغري الشامة كذلك٬، بل املتعارف إنّ األثر هو ما بقي يف اجلسم أو 
ض وما شابه بعد تأثري شيء معني فيها٬، وعادة ما يكون هذا األثر كمنخفض يف اجلماد كاألر

 .األجساد٬، فهو أكيد خالف اخلال الذي يكون بارزاً ومتشخصاً فوق اجلسم
لونه : (أي شبيهه يف الصفات اجلسدية٬، ولذا ورد أن. Xشبيه موسى بن عمران  •

أمسر يعتوره (: Xالصادق  ٬، وعن)١()لون عريب٬، وجسمه جسم إسرائيلي وجسم إسرائيلي
 .)٢() مع مسرته صفرة من سهر الليل

W
  .ومن هنا لنقارن بني بعض ما جاء يف الروايتني وملحقا�ما من الروايات األخرى

٬، بينما الرواية أنّ الرواية األوىل تصف املهدي بأنuه شبيه رسول اهللا  :النقطة األوىل
معتدل القامة  ٬، فرسول اهللا Xالثانية تصف صاحب األمر بأنuه شبيه موسى بن عمران 

  .طويل Xليس بالطويل وال بالقصري بل مربوع٬، بينما موسى 
٬، فيكون مربوعاً ليس طويالً ومن هنا كيف يتصف شخص واحد بأنه شبيه رسول اهللا 

هذا املعروف عن  ٬، املعروف عنه أنuه طويل٬، إذXوال قصريا٬ً، وهو عينه يكون شبيه موسى 
  !؟ )وجسمه جسم إسرائيلي وجسم إسرائيلي(: أجسام بين إسرائيل٬، لذا جاء يف الروايات

وهنا حصل التعارض إن محلت الروايتان على شخص واحد٬، إذ معىن ذلك أن يكون رجل 
  !!واحد طويل و ليس طويال٬ً، ويكون معتدل القامة وليس معتدل القامة

فمن هنا البد أن يكون الوصف عائداً لشخصني٬، ومما يؤكد ذلك  األوصاف البقية اآلتية 
  .حيث إنuها أيضاً ال ميكن أن تنطبق على شخص واحد

                                                            
 .٤١٧ص ١ج: إلزام الناصب -١
 .٤١٧ص ١ج: إلزام الناصب -٢
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وأود أن أنبهكم على شيء بأنّ كون املهدي جسمه جسم إسرائيلي جاء يف روايات 
  .كما يف دالئل اإلمامة Xتصف اإلمام املهدي 

املهدي من ولدي٬، وجهه كالكوكب (: قال رسول اهللا : عن حذيفة بن اليمان٬، قال
الدري٬، واللون لون عريب٬، واجلسم جسم إسرائيلي٬، ميأل األرض عدال كما ملئت جورا٬ً، 

  .)١( )يرضى خبالفته أهل السماء والطري يف اجلو٬، وميلك عشرين سنة
بكون جسمه جسم  Xاملهدي  ومن هنا قد يكون املقصود ³ذه الرواية اليت تصف

٬، إالّ أنه يف نفس الوقت ال يوجد قطع بأنّ Xال املهدي األول Xإسرائيلي اإلمام املهدي 
٬، خصوصاً إذا Xالوصف بكونه ذا جسم إسرائيلي يف هذه الرواية ناظرة لإلمام املهدي 

حدة أوصافاً أخذنا بنظر االعتبار أنّ الروايات اليت ذكرت األوصاف قد جاء يف الرواية الوا
  .Xومنها ما هو راجع للمهدي األول  Xراجعة لإلمام املهدي 

ومل إذا قلنا لكم يف الرجل منuا شيء : مبراجعتنا للروايات اليت تقولال إشكال يف ذلك و
٬، فقد ذكر الشيخ الكليين باباً يف ذلك وأورد لد ولده فال تكذبوايكن فيه وكان يف ولده أو و

uة رواياتفيه عد.  
إنّ اهللا تعاىل أوحى إىل عمران أين (: قال Xعن أيب بصري ٬، عن أيب عبد اهللا : منها

واهب لك ذكراً سويا٬ً، مباركا٬ً، يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا٬، وجاعله 
رسوالً إىل بين إسرائيل٬، فحدث عمران امرأته حنة بذلك وهي أم مرمي٬، فلما محلت كان 

رب إين وضعتها أنثى وليس الذكر : غالم٬، فلما وضعتها قالت محلها �ا عند نفسها
واهللا أعلم مبا وضعت٬، فلما وهب اهللا  8كاألنثى٬، أي ال يكون البنت رسوال٬ً، يقول اهللا 

تعاىل ملرمي عيسى كان هو الذي بشر به عمران ووعده إياه٬، فإذا قلنا يف الرجل منا شيئاً 
  ).لكوكان يف ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذ

إذا قلنا يف رجل قوال٬ً، فلم يكن فيه وكان يف ولده (: قال Xعن أيب عبد اهللا : ومنها
 .)أو ولد ولده فال تنكروا ذلك ٬، فإن اهللا تعاىل يفعل ما يشاء

قد يقوم الرجل بعدل أو (: يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : قال ٬،عن أيب خدجية: ومنها
  .)٢() ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده٬، فهو هوجيور وينسب إليه ومل يكن قام به٬، فيكون 

                                                            
 .٤٤١ص: دالئل االمامة -١
 .١١٩ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٥٣٥ص ١ج: الكافي -٢
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ال تكذبونا  يعين(: وقد علق املازندراين على الروايات املتقدمة يف شرح اصول الكايف قائالً
وال تنسبوا اخلطأ إلينا٬، وذكر اآلية أوال والتفريع بعده لإلشعار بأنه إذا جاز ذلك يف كالم 

  .)١( )اخلالق جاز ذلك يف كالم اخللق بطريق أوىل
الرواية األوىل تقول يف خده خال٬، بينما الرواية الثانية تقول خبده أثر٬، ومن  :النقطة الثانية

  .الواضح أنّ اخلال غري األثر٬، فمن هنا يكون اخلال راجعاً لشخص واألثر راجعاً لشخص آخر
ملاذا ال يكون كالمها راجع لشخص واحد٬، فقد يكون شخص واحد يف خده خال  :واثق

  ؟ وأثر
ميكن ذلك٬، لكن لو كنا حنن وهذه الصفة لقلنا ذلك٬، لكن حىت لو قلنا مبا قلت يا : األب

واثق٬، ال يرتفع التعارض املوجود فيما لو محلت كل األوصاف على شخص واحد٬، فبقرينة 
إنّ األثر راجع لشخص٬، : كون األوصاف األخرى راجعة لشخصني وإالّ يقع التعارض نقول

  .واخلال راجع لشخص آخر
مث ال يوجد شيء أقوى داللة على صحة الرواية أو التوجيه من وقوع مفادمها وحتققهما 

كما وهو أيضاً شبيه موسى  ٬،وليس خاالًخبده األمين أثر  Xيف اخلارج٬، فالسيد أمحد احلسن 
  .بن عمران يف بنية اجلسم

٬، الوجه٬، مشرب محرةأبيض : جاء يف الروايات امللحقة بالرواية األوىل إنه :النقطة الثالثة
تعلوه صفره٬، وهذا اللون األمسر هو  إنuه أمسر: بينما جاء يف الروايات امللحقة بالرواية الثانية
  .اللون العريب الذي ذكرته الروايات املتقدمة

  !ومن هنا كيف يتصف شخص واحد بأنuه أبيض مشرب محرة٬، وأمسر تعلوه صفره ؟
أزج احلاجبني٬، أي تقوس يف طرف جالً بكونه تصف الرواية األوىل ر :النقطة الرابعة

بينما تصف الرواية الثانية . احلاجب مع طول يف طرفه وامتداد ودقة٬، أو قل حاجباه مقرونان
  .عن العينني املشرفان عليهماشخصاً يكون مشرف احلاجبني٬، ومها املرتفعان 

  !؟ فكيف يتصف رجل واحد بكونه أزج احلاجبني٬، ومشرف احلاجبني
ا نكتفي ³ذه األربعة نقاط يف املقارنة٬، وأتضح من خالهلا فروق مثانية٬، وهي إىل هن

  .مبجموعها ال ميكن أن يتصف ³ا رجل واحد

                                                            
 .٣٨٣ص ٧ج: شرح أصول الكافي  -١
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وابنة عبدك وابنة اللهم هذه املسجاة قدامنا أمتك : (ويقول املصلي فيما لو كان امليت امرأة
  .ر املصلي عنها باألمة وهي غري مملوكة ألحد من الناس٬، ففي هذا املورد عبu..). أمتك

ـ    ).أمة اهللا(وكذا من املعروف أ�م سابقاً خياطبون املرأة ب
اللهم إين أستغفرك وأتوب إليك من مظامل كثرية ( :يف دعائهXيقول اإلمام السجاد 

عبادك٬، أو أمة من إمائك٬، كانت له قبلي مظلمة ظلمته إياها٬، لعبادك عندي٬، فأميا عبد من 
يف ماله أو بدنه أو عرضه٬، ال أستطيع أداء ذلك إليه٬، وال أحتللها منه٬، فصل على حممد وآل 

  .)١() حممد وأرضه أنت عين مبا شئت٬، وكيف شئت٬، وهبها يل
  .فدعوى االنصراف ممنوعة يا حممودوعليه 

  ؟ Xأمة سوداء كي تكون فيه سنة من يوسف  Xوهل أن أم يوسف  :أمحد
  .لوجدناها تبني تلك السنة وتنص عليها لو رجعنا لروايات أهل البيت  :األب
يف صاحب هذا األمر سنن من أربعة : (يقول Xمسعت أبا جعفر : قال ٬،ن أيب بصريفع

اهللا أنبياء؛ سن¥ة من موسى٬، وسن¥ة من عيسى٬، وسن¥ة من يوسف٬، وسن¥ة من حممد صلوات 
 :وما سنuة عيسى ؟ فقال: قلت .خائف يترقب :ما سنuة موسى ؟ قال: فقلت .عليهم أمجعني

  .)٢(...) السجن والغيبة :وما سنuة يوسف ؟ قال: قلت .يقال فيه ما يقال يف عيسى
فالرواية تنص على أنّ سنة يوسف اليت يف  صاحب هذا األمر هي السجن والغيبة٬، ومن 

دون أبيه اإلمام املهدي حممد بن  Xا يفترض يف شخصية املهدي األول منإاملعلوم أنّ السجن 
٬، حيث إنه مل يذكر التاريخ أنuه سجن يف املاضي٬، وافتراض أن يسجن يف زمن Xاحلسن 

  .الغيبة الكربى بعيد جدا٬ً، بل غري متعقل
مجلة مستأنفة وليس لبيان السنuة اليت يف ) ابن أمة سوداء( :ومن هنا تكون كلمة

  .٬، والسنة اليت بينتها هذه الرواية هي السجن والغيبةXيوسف
سنuة أخرى مضافاً إىل السجن والغيبة وهي كونه ابن  Xكما وحيتمل أيضاً أنّ يف القائم 

  .أمة سوداء٬، ويبدو أنّ أم نيب اهللا يوسف كانت مسراء  اللون
كون لبيان سنuة يف مجلة مستأنفة٬، بل ت) ابن أمة سوداء(وبناًء على هذا االحتمال ال تكون 

  . عالوة على السجن والغيبة٬، وهي كونه ابن أمة سوداء Xمن نيب اهللا يوسف  Xالقائم 
                                                            

 .١٢١ص ١ج: إقبال األعمال -١
 .١٦٨ص: غيبة النعماني -٢
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  :وايات ٬، أذكر لكم روايتنيكما أنّ الغيبة قد أشارت هلا الر

  .Xرواية األصبغ عن أمري املؤمنني  :الرواية األوىل

يا : ينكت يف األرض٬، فقلت لهفوجدته  Xأتيت أمري املؤمنني : عن األصبغ بن نباتة٬، قال
ال واهللا ما رغبت : ؟ أرغبة منك فيها ؟ قال تنكت يف األرض ما يل أراك مفكراً ٬،أمري املؤمنني

فيها وال يف الدنيا قط٬، ولكين تفكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي هو 
حرية وغيبة تضل فيها املهدي الذي ميالها عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، يكون له 

ستة أيام٬، أو : فكم تكون احلرية والغيبة ؟ قال ٬،يا موالي: قلت. أقوام ويهتدي فيها آخرون
نعم كما أنه خملوق٬، وأىن : هذا األمر لكائن ؟ فقال وإنّ: فقلت. ستة أشهر٬، أو ست سنني

مث ما : لتق: قال ٬،لك �ذا األمر يا أصبغ٬، أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة
مث يفعل اهللا ما يشاء فإنّ له بداءات وإرادات وغايات : يكون بعد ذلك ؟ قال

  .)٢(٬،)١()و¼ايات
ال ينطبق على ) ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني: (يف حتديد فترة الغيبة Xفقوله 

  .بالضرورة Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن 

دخلت على أيب جعفر حممد بن علي الباقر : قال ٬،عن الثقفي الطحان :الرواية الثا�ية

يا حممد بن (: ٬، فقال يل مبتدئاًوأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل حممد  )عليهما السالم(

                                                            
: ، مكيال المكارم٤٦٤ص ٧ج: ، نهج السعادة٢٠٩ص: ، االختصاص للشيخ المفيد١٦٥ص: خ الطوسيالغيبة للشي -١
 .١١٣ص ١ج
 Xأتيت أمير المؤمنين : (عن األصبغ بن نباتة، قال: من الغيبة بهذا المتن ٣٣٦وقد روى الشيخ الطوسي في ص -٢

يا أمير المؤمنين، ما لي أراك متفكرًا تنكت في األرض ؟ أرغبة منك فيها ؟ : فوجدته متفكرًا ينكت في األرض فقلت
ال واهللا ما رغبت فيها وال في الدنيا يوما قط، ولكن فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي، هو : فقال

  ).وجورًا، تكون له حيرة وغيبة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون المهدي الذي يمالها قسطًا وعدًال آما ملئت ظلمًا
فوجدته  Xدخلت على أمير المؤمنين : عن األصبغ بن نباتة، قال: وروى هذه الرواية الخصيبي في الهداية  بهذا المتن

ي عشر من ولدي في مولود يكون من ظهر الحاد: يا موالي، مالي أراك مفكرًا ؟ قال: مفكرا ينكت في األرض، قلت
وهو المهدي الذي يمألها عدًال وقسطًا آما ملئت جورًا وظلمًا، يكون له غيبة يضل بها أقوامًا ويهدي بها آخرين، أولئك 

يفعل اهللا ما يشاء، من الرجعة البيضاء والكرة الزهراء، : ثم ماذا ؟ قال: فقلت. خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة
: الهداية الكبرى) لقصاص واألخذ بالحق والمجازاة بكل ما سلف ثم يغفر اهللا لمن يشاءوإحضار األنفس الشح وا

  .٣٦٢ص
فوجدته ) صلوات اهللا عليه(أتيت أمير المؤمنين : (عن األصبغ بن نباتة، قال: آما ورواها في دالئل اإلمامة بهذا المتن

ال : ًا تنكت في األرض ؟ أرغبة منك فيها ؟ فقاليا أمير المؤمنين، ما لي أراك مفكر: مفكرًا ينكت في األرض، فقلت
واهللا، ما رغبت في الدنيا قط، ولكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر، هو المهدي، يمألها عدًال آما ملئت 

يا أمير المؤمنين، وآم تكون تلك : فقلت. جورًا وظلمًا، تكون له حيرة وغيبة، يضل فيها قوم، ويهتدي بها آخرون
أولئك خيار هذه األمة مع أبرار ! وأنى لك ذلك، وآيف لك العلم بهذا األمر يا أصبغ : Xحيرة، وتلك الغيبة ؟ قال ال

 .٥٢٩ص: دالئل االمامة) هذه العترة
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يونس بن مىت٬، ويوسف : شبهاً من مخسة من الرسل مسلم٬، إنّ يف القائم من آل حممد 
: فأم¥ا شبهه من يونس بن مىت. بن يعقوب٬، وموسى٬، وعيسى٬، وحممد٬، صلوات اهللا عليهم

عليهما (فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كرب السن٬، و أم¥ا شبهه من يوسف بن يعقوب 
مره على أبيه يعقوب فالغيبة من خاصته وعامته٬، واختفاؤه من إخوته٬، وإشكال أ): السالم

 Xوأم¥ا شبهه من موسى . مع قرب املسافة بينه وبني أبيه وأهله وشيعته) عليهما السالم(
فدوام خوفه٬، وطول غيبته٬، وخفاء والدته٬، وتعب شيعته من بعده مما لقوا من األذى 

وأما شبهه من عيسى . يف ظهوره ونصره وأيده على عدوه 8واهلوان إىل أن أذن اهللا 
X :مات٬، : ما ولد٬، وقالت طائفة: تالف من اختلف فيه٬، حىت قالت طائفة منهمفاخ

فخروجه بالسيف٬، وقتله  وأما شبهه من جده املصطفى . قتل وصلب: وقالت طائفة
٬، واجلبارين والطواغيت٬، وأنه ينصر بالسيف والرعب٬، وأنه ال أعداء اهللا وأعداء رسوله 

من (ج السفياين من الشام٬، وخروج اليماين خرو: وإنّ من عالمات خروجه. ترد له راية
  .)١( )وصحية من السماء يف شهر رمضان٬، ومناد ينادي من السماء بامسه و اسم أبيه) اليمن

ال ينطبق على اإلمام ) فالغيبة من خاصته وعامته٬، واختفاؤه من إخوته( :Xفقوله 
كما هو واضح٬، بل هذا يلتقي مع الروايات اليت تعرب عنه بالشريد الطريد املفرد  Xاملهدي

أ�ا ناظرة    وسيأيت أيضاً يف الليلة اآلتية    من أهله املوتور بأبيه٬، وهذه الروايات كما تقدم 
  .Xللمهدي األول 

îإن شاء اهللا  وإىل هنا ينتهي حديثنا هلذه الليلة يا أوالدي األعزاء٬، ونكمل ما تبقى ليلة غد
واحلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة . تعاىل بإذنه وتوفيقه

  .واملهديني وسلم تسليماً
* * *  

                                                            
 .٣٢٧ص: آمال الدين -١



  :احللقة التاسعة
א א א א

إىل مكتبه كما هو دأ³م وأد³م يف كل ليلة٬، وجاء  األوالد أباهموجاء وقت احلوار فسبق 
كيف حالكم يا أوالدي : األب فوجد أبنائه ينتظرونه٬، فسلم عليهم فحيوه بأفضل التحية٬، فقال

  ؟ الكرام
  .حبمد اهللا سبحانه :األوالد

  ؟ هل أبدأ أم عندكم سؤال :األب
  .تفضل يا أبانا :األوالد

انتهينا ليلة البارحة من املورد الثاين الذي ميuزنا فيه بني األوصاف الراجعة لإلمام  :األب
٬، والليلة أذكر املورد الثالث ونكمل ٬X، وبني الراجعة للمهدي األول Xالثاين عشر 

  .كالمنا
  .روايات حرمة التسمية: املورد الثالث

كافرا٬ً، كما يصرuح أمري جاءت الروايات بتحرمي تسمية صاحب األمر٬، وعدuت من مسuاه 
٬، حىت قال الشيخ مكارم أنّ عدم تسميته عهد عهده إليه رسول اهللا  Xاملؤمنني 

املشهور بني مجع من احملدثني حرمة تسميته أرواحنا الفداء : (الشريازي يف كتابه القواعد الفقهية
دون الكربى  بامسه اخلاص٬، دون ألقابه املعروفة٬، فهل هذا حكم خيتص بزمان غيبته الصغرى

؟ أو أنuه عام لكل  كما نقله العالمة ا¸لسي يف ا¸لد الثالث عشر من حبار األنوار عن بعض
؟ أو أنّ حرمتها  زمان ومكان إىل أن يظهر وميال األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً

تص ذلك به دائرة مدار التقية واخلوف٬، فعند عدم اخلوف جائز وعند وجوده حرام٬، بل ال خي
٬، اختار ذلك شيخنا الشيخ احلر العاملي يف أرواحنا فداه٬، وجيرى يف غريه من األئمة 

u١( )ح به أيضاً يف ختامهالوسائل يف مفتتح هذا الباب وصر(.  
ومن هنا احتار الكثري يف توجيه هذه الروايات اليت تدل على تسميته واليت تدل على حرمة 

  .التسمية

                                                            
 .٤٩٤ص ١ج: القواعد الفقهية -١
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من أبواب ) ٣٣(قال يف آخر الباب . ئل هو القول جبواز التسميةويظهر من صاحب الوسا
واألحاديث يف التصريح باسم املهدي حممد بن احلسن : (األمر باملعروف والنهى عن املنكر

X  ويف األمر بتسميته عموماً وخصوصاً تصرحياً وتلوحيا٬ً، فعالً وتقريراً يف النصوص
: ٬، وقال يف موضع آخر)١()وغري ذلك كثرية جدuاًوالزيارات والدعوات والتعقيبات والتلقني 

مجاعة من علمائنا يف كتب احلديث واألصول والكالم وغريها منهم  Xقد صرح بامسه(
العالمة واحملقق واملقداد واملرتضى وابن طاووس وغري هم٬، واملنع نادر وقد حققناه يف رسالة 

  . )٢() مفردة
غيبة الصغرى وغريها من باب التعبuد٬، حيث صرuح وقال ا¸لسي حبرمة التسمية مطلقاً يف ال

هذا التحديدات مصرحة يف نفي قول من خص ذلك بزمان الغيبة الصغرى : (بذلك فقال
  .)٣() تعويالً على بعض العلل املستنبطة واالستبعادات الومهية

بأنّ اجلواز وعدمه يدور مدار وجود التقية وعدمها٬، معلالً ذلك بأنه مقتضى : وقال أخر
  .اجلمع بني األخبار

ولكي تكونوا على دراية باملوضوع يا أوالدي الكرام سأعرض لكم هذه الروايات٬، وهي 
  :على أقسام

  .ما حيرuم التسمية بامسه مطلقاً ومل يالحظ فيه الزمان وال املكان :القسم األول

صاحب : (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ٬،روى الكليين عن علي بن رئاب :الرواية األوىل

  .)٤() هذا األمر ال يسميه بامسه إالّ كافر

 Xسئلت أبا احلسن الرضا : قال ٬،وروى أيضاً عن الريان بن الصلت :الرواية الثا�ية

  .)٥() ال يرى جسمه وال يسم¥ى امسه: (قال ٬،Xوسئل عن القائم 

                                                            
 .٢٤٦ص ١٦ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -١
 .٢٤٦هامش ص ١٦ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٢
 .٣٢ص ٥١ج: بحار األنوار -٣
 .٢٣٨ص ١٦ج: ، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٦٤٨ص: ، آمال الدين٣٣٣ص ١ج: الكافي -٤
 .٢٣٨ص ١٦ج: ، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٣٣٣ص ١ج: الكافي -٥
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من  :أنuه قيل له Xعن الصادق  ٬،روى الصدوق عن صفوان بن مهران :الرواية الثالثة

اخلامس من ولد السابع٬، يغيب عنكم شخصه وال حيل لكم (: ؟ قال املهدي من ولدك
  . )١()تسميته

: خرج توقيع خبط اعرفه :قال ي٬،وروى أيضاً عن حممد بن عثمان العمر :الرواية الرابعة

  . )٢() من مساين يف جممع من الناس فعليه لعنة اهللا(
  .والرواية ليس فيها حتديد لزمان معني

 Xعن حممد بن علي بن موسى  ٬،وروى أيضاً عن عبد العظيم احلسين :الرواية اخلامسة

خيفى  على الناس والدته ويغيب عنهم شخصه وحترم عليهم : (قال ٬،Xيف ذكر القائم 
  .)٣() تسميته وهو مسي رسول اهللا وكنيه
  :توجيه روايات القسم األول

إنuما كانت يف وقت  Xبأن يقال إنّ حرمة التسمية لإلمام املهدي حممد بن احلسن 
uحت به بعض روايات القسم الثالث٬، خاص وزمن معني٬، وهو زمن اخلوف عليه٬، وهذا ما صر

فتكون هذه الروايات حممولة على اخلوف والقسم الثالث قرينة على هذا احلمل٬، هذا بشكل 
  :أمuا التفصيل فيمكن أن يقال إمجايل لروايات هذا القسم٬،

أمuا الرواية األوىل والثانية٬، فيمكن أن تكون ناظرة لإلمام حممد بن احلسن يف زمن معني 
يف فترة معينة٬، وميكن أن يكون املقصود ³ما  Xبقرينة الروايات اليت تنهى عن تسميته 

  .X املهدي األول
٬، فتحمل على اخلوف Xمد بن احلسن وأمuا الرواية الثالثة٬، فهي ناظرة لإلمام املهدي حم

  .كما يف القسم الثالث٬، وتكون داخلة حتت ما بيناه باإلمجال قبل قليل
يصرuح بعدم جواز ذكر امسه يف  Xوأمuا الرابعة٬، فهي واضحة يف املقصود ³ا٬، حيث أنه 

دون وحترم التسمية له يف احملافل من  Xحمفل من الناس٬، فتكون أيضاً ناظرة لإلمام املهدي 

                                                            
 .٢٤١ص ١٦ج: ، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٣٣٣ص: آمال الدين -١
 .٢٤٢ص ١٦ج: ، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٣٨٣ص: آمال الدين -٢
 .٢٤٣ص ١٦ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٣



 ١٩٥ .....................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

حتديد للوقت والزمان٬، فتكون هذه الرواية خاصة من جهة املكان؛ حيث خصصت املنع 
  .باحملافل فقط٬، وعامة من جهة الزمان؛ إذ مل حتدد املنع يف زمن خاص

uتكون حممولة على اخلوف : م٬، أيومن هنا ميكن أن جيري فيها البيان اإلمجايل املتقد
  .الث اآليت٬، فتكون مبفاد روايات القسم الث Xعليه

؛ بقرينة الكنية حيث أنuه مسي رسول Xفهي ناظرة لإلمام حممد بن احلسن  ٬،وأمuا اخلامسة
  .والقول فيها عني ما قيل يف الرابعة. وكنيه اهللا 

ما ورد فيه التصريح بترك تسمية إىل أن يقوم وميال األرض عدال كما ملئت  :القسم الثاين
  .ظلما وجوراً

عن أيب  ٬،روى الكليين بسنده عن أيب هاشم داود بن القاسم اجلعفري :الرواية األوىل

واشهد على رجل من ولد احلسن ال يسم¥ى وال يكن¥ى حىت (: يف حديث أنه قال Xجعفر
  .)١( )يظهر أمره فيمالها عدالً كما ملئت جورا٬ً، أن¥ه القائم بأمر احلسن بن علي

عن سيدنا علي بن حممد  ٬،روى الصدوق بسنده عن عبد العظيم احلسىن :الرواية الثا�ية

X  مث أنت يا موالي٬، فقال  :   إىل أن قال    إنه عرض عليه اعتقاده وإقراره باألئمة
فكيف ذلك ؟ : قلت ومن بعدي ابين احلسن٬، فكيف للناس باخللف من بعده ؟( : Xله
إىل    حىت خيرج فيمأل األرض قسطاً وعدالًألنه ال يرى شخصه٬، وال حيل ذكره بامسه  :قال

  .)٢() هذا ديين ودين آبائي:    أن قال

 Xعن موسى بن جعفر  ٬،روى العالمة ا¸لسي عن حممد بن زياد األزدي :الرواية الثالثة

فيمال  8ختفى على الناس والدته وال حيل هلم تسميته حىت يظهره : (أنه قال عند ذكر القائم
  .)٣() وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراًبه األرض قسطاً 

  

                                                            
 .٢٣٨ص ١٦ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -١
 .٢٤١ص ١٦ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٢

 .٣٦٩ص: آمال الدين ٣-
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أنه قال يف  X عن أيب احلسن الثالث ٬،عن عبد العظيم احلسىن روى أيضاً :الرواية الرابعة

ال حيل ذكره بامسه حىت خيرج فيمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلما : (Xالقائم 
  .)١() وجوراً

  :توجيه روايات القسم الثاين
٬، وإالّ للزم Xأمuا الرواية األوىل؛ فهي مل تكن ناظرة لإلمام حممد بن احلسن العسكري 

التعارض بينها وبني روايات القسم األول طبقاً ملا بيناه باإلمجال٬، حيث إنّ الرواية حترuم ذكر 
سواء وجدت تقية أم مل توجد فاحلرمة ثابتة حلني ظهوره٬، : االسم والكنية حلني ظهوره٬، أي

  .ون معارضة لروايات القسم الثالث فضالً عن غريه من األقسامفتك
الذي تقصuد أهل البيت  Xومن هنا يتعني أن تكون هذه الرواية ناظرة للمهدي األول 

  .إخفاء شخصيته حىت يظهر اهللا أمره
٬، وهو الذي يأيت بعد اإلمام احلسن Xوأمuا الرواية الثانية؛ فأيضاً ناظرة للمهدي األول 

  .X العسكري
يا سلمان٬، مهدي أميت : (قال ٬،عن رسول اهللا: وهذا يدل عليه ما رواه سليم بن قيس

إمام بن إمام٬، عامل بن . الذي ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً من ولد هذا
يا نيب اهللا٬، املهدي أفضل : قلت: قال. عامل٬، وصي بن وصي٬، أبوه الذي يليه إمام وصي عامل

  .)٢() لألول مثل أجورهم كلهم ألن اهللا هداهم به. أبوه أفضل منه :؟ قالأم أبوه 
٬، فاإلمام املهدي Xفضمري اهلاء يعود إىل املهدي األول  ٬،)أبوه الذي يليه: (فقوله 

  .Xهو الذي يليه٬، وابنه املهدي األول يأيت قبله بإرسال منه  Xحممد بن احلسن 
٬، كما ويؤيد Xخللف من بعد اإلمام العسكري فمن هنا يصدق على املهدي األول أنuه ا

ومن بعدي ابين : (Xهذا املعىن نفس تعبري الرواية حيث ذكر اإلمام علي بن حممد اهلادي 
فكيف للناس باخللف من : (مل يقل أبنه اخللف بل قال ٬X، بينما بعد احلسن )احلسن

  ).بعده
  .Xوهذا يصدق على املهدي األول 

                                                            
 .٣٢ص ٥١ج: بحار األنوار -١
 .٤٢٩ص: آتاب سليم بتحقيق محمد باقر األنصاري -٢
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بقرينة حرمة  Xوأمuا الرواية الثالثة٬، فهي كالرواية السابقة ناظرة إىل املهدي األول 
٬، لوقوع التسمية له Xالتسمية حىت يظهره اهللا تعاىل٬، وهذا ال ميكن محله على اإلمام املهدي 

  .قبل أن يظهره اهللا سبحانه
  .وأمuا الرواية الرابعة٬، فيقال فيها عني ما قيل يف الثالثة

ومن هنا يا أيب أنّ الروايات اليت تقول حبرمة ذكر االسم وتقول حلني ظهوره أو  :حممود
  .Xخروجه تكون ناظرة إىل املهدي األول 

  .نعم يا ولدي :األب
  .ما دل على عدم جواز التسمية معلال باخلوف :القسم الثالث

سألين أصحابنا بعد : قال ٬،عن أيب عبد اهللا الصاحلي ٬،عن علي بن حممد :األوىل الرواية

إن دللتم على االسم (: فخرج اجلواب ٬،أن اسأل عن االسم واملكان Xمضى أىب حممد 
  .)١( )أذاعوه وإن عرفوا املكان دلوا عليه

باخلوف هذا دال على اختصاص النهى : قال الشيخ احلر العاملي بعد نقل هذا احلديث
  .وترتب املفسدة

 ٬،عن حممد بن عثمان العمري ٬،وروى أيضاً عن عبد اهللا بن جعفر احلمريي :الرواية الثا�ية

حمرم عليكم  :؟ قال فاالسم:    إىل أن قال   أي واهللا : ؟ قال أنت رأيت اخللف(: أنه قال له
 Xكن عنه أن تسألوا عن ذلك وال أقول ذلك من عندي فليس يل أن أحلل وال أحرم٬، ول

وإذا وقع االسم :   إىل أن قال   فإنّ األمر عند السلطان إن أبا حممد مضى ومل خيلف ولداً 
  .)٢( )وقع الطلب فاتقوا اهللا وامسكوا عن ذلك

هذا أوضح داللة يف أن وجه النهي التقية : وقال الشيخ احلر العاملي بعد نقل احلديث
  .واخلوف

خرج يف توقيعات صاحب : روى الصدوق عن علي بن عاصم الكويف يقول :الرواية الثالثة

  .)٣() ملعون ملعون من مساين يف حمفل من الناس:(الزمان

                                                            
 .٢٤٠ص ١٦ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -١
 .٢٤٠ص ١٦ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٢
 .٤٨٢ص: آمال الدين -٣
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خرج  :قال ٬،عن حممد بن عثمان العمري ٬،وروى أيضاً عن حممد بن مهام :الرواية الرابعة

  .)١() من مساين يف جممع من الناس فعليه لعنة اهللا: (توقيع خبط اعرفه

ملا مضى علي بن (: قال ٬،روى العالمة ا¸لسي عن أيب خالد الكابلي :الرواية اخلامسة

قد عرفت انقطاعي  ٬،جعلت فداك :فقلت Xدخلت على حممد بن علي الباقر  ٬،Xاحلسني
جعلت : قلت ؟ صدقت يا أبا خالد٬، تريد ماذا: قال. إىل أبيك وأنسي به ووحشيت من الناس

 ٬،قد وصف يل أبوك صاحب هذا األمر بصفة لو رأيته يف بعض الطرق ألخذت بيده ٬،فداك
سألتين واهللا يا : فقال. أريد أن تسميه يل حىت اعرفه بامسه: قال ؟ فتريد ماذا يا أبا خالد: قال

أبا خالد عن سؤال جمهد٬، ولقد سألتين بأمر ما كنت حمدثاً به أحداً حلدثتك٬، ولقد سألتين 
  .)٢( )بين فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة عن أمر لو أن

  :توجيه روايات القسم الثالث
٬، والنهي عن التسمية معلل باخلوف عليه٬، Xوهذا القسم منصرف إىل اإلمام املهدي 

  .فمىت زال اخلوف يزول النهي عن التسمية
امتنع من التسمية ٬، حيث إنّ اإلمام الباقر Xالرواية األخرية ناظرة إىل املهدي األول  ٬،نعم

  .مطلقا٬ً، وهذا يكون من قبيل ما تقدم من أنّ التسمية حمظورة إىل أن يظهره أو خيرجه اهللا تعاىل
فبين فاطمة يعرفون اإلمام املهدي وقد أخرب ! ؟ Xمث ما عالقة بين فاطمة باإلمام املهدي 
  !؟ املتقدم Xبه رسول اهللا٬، فما معىن قول اإلمام الباقر 

٬، وقد تقدم سابقاً أن لفظ صاحب األمر يطلق Xن ناظرة للمهدي األول فالرواية تكو
  .٬، فهذه الرواية من هذا القبيلXويراد منه املهدي األول 

أو من أصحا³م يف موارد عديدة  ما يدل على وقوع التسمية منهم  :القسم الرابع
  .بال �ي منهم

                                                            
 .٤٨٣ص: آمال الدين -١
 .٣٠٠ص: غيبة النعماني -٢
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٬، أو من أصحا³م٬، فلو وهذه الروايات تدل على وقوع التسمية لإلمام املهدي منهم 
اإلمام الباقر صاحب األمر يف الرواية األخري  مل يسمكما  كان النهي مطلقاً ملا مسوuه هم 

  .من القسم السابق
ومن هنا عرفتم الفرق يا أبنائي٬، وهو أنّ حرمة التسمية املغياة بالظهور واخلروج ناظرة إىل 

ناظرة إىل اإلمام حممد  ٬X، وحرمة التسمية يف ظرف اخلوف على اإلمام Xاملهدي األول 
  .٬، وهي كانت يف زمن خاصXبن احلسن 

 ومن هنا جاءت هذه الرواية عن أيب جعفر حممد بن علي الباقر٬، عن أبيه٬، عن جده 
خيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان (:   وهو على املنرب     Xقال أمري املؤمنني : قال

أبيض اللون٬، مشرب باحلمرة٬، مبدح البطن عريض الفخذين٬، عظيم مشاش املنكبني بظهره 
اسم خيفى واسم : ٬، له امسانامة على شبه شامة النيب شامة على لون جلده وش: شامتان

  .)١(...)  يعلن٬، فأما الذي خيفى فأمحد وأم¥ا الذي يعلن فمحمد
االسم وليس : أقول: ()حفظه اهللا فقال(وقد علق على هذه الرواية الشيخ حيدر الزيادي 

اسم يعلن أي اسم اإلمام حممد بن احلسن العسكري وهو اسم معلوم : الشخص جبسمه٬، فقوله
ومل خيفوه٬، أما الذي خيفى فهو االسم الذي يظهر به يف  للجميع وقد أشار إليه أهل البيت 

محد كما أاإلمام يظهر بوصيه يف أول أمر ظهوره٬، وهو  أول ظهوره٬، وهو اسم وصيه٬، أي إنّ
 ٬، علماً إن٬Xّ، أي أمحد ابن اإلمام املهدي )وهو أول املؤمنني(٬، مر يف وصية رسول اهللا 

  .)٢( )أهل البيت أشاروا إىل أن األمر يظهر يف الرجل أو يف ولده فال ينبغي إنكار ذلك
  .االختالف يف الكنية: املورد الرابع

هو الكنية٬،  Xعن ولده املهدي األول  Xمن األمور اليت يفترق فيها اإلمام املهدي 
٬، فاإلمام املهدي وهذه تعد من العالمات الفارقة بني الشخصيتني يف روايات أهل البيت 

 Xوكنيته كنيته٬، وجاءت يف ذلك الروايات٬، بينما املهدي األول  أمسه اسم رسول اهللا 
  .ا األمر٬، وإليكم الروايات اليت تبني لكم هذكنيته ليس ككنية رسول اهللا 

قال (: ٬، قالعن أيب بصري٬، عن الصادق جعفر بن حممد٬، عن آبائه  :الرواية األوىل

املهدي من ولدي٬، امسه امسي٬، وكنيته كنييت٬، أشبه الناس يب خلقاً وخلقا٬ً، : رسول اهللا 
                                                            

 . ٦٥٣ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .٨٠ص: اليماني حجة اهللا -٢
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تكون له غيبة وحرية حىت تضل اخللق عن أديا¼م٬، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب٬، 
  .)١() وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراًفيمألها قسطاً 

روى الصدوق بسنده عن جابر بن يزيد اجلعفي٬، عن جابر بن عبد اهللا  :الرواية الثا�ية

املهدي من ولدي٬، امسه امسي٬، وكنيته كنييت٬، أشبه (: قال رسول اهللا : قال ٬،األنصاري
ل كالشهاب الثاقب الناس يب خلقاً و خلقا٬، تكون به غيبة وحرية تضل فيها األمم٬، مث يقب

  .)٢( )ميألها عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً

روى الصدوق بسنده عن هشام بن سامل٬، عن الصادق جعفر بن حممد٬، عن  :الرواية الثالثة

القائم من ولدي امسه امسي٬، وكنيته كنييت٬، (: قال رسول اهللا : قال ٬،أبيه٬، عن جده 
٬، 8ومشائله مشائلي٬، وسنته سنيت٬، يقيم الناس على مليت وشريعيت٬، ويدعوهم إىل كتاب ريب 

من أطاعه فقد أطاعين٬، ومن عصاه فقد عصاين٬، ومن أنكره يف غيبته فقد أنكرين٬، ومن 
يل يف أمره٬، واجلاحدين كذبه فقد كذبين٬، ومن صدقه فقد صدقين٬، إىل اهللا أشكو املكذبني 

و�س�ي�ع�لَم� ال�ذ�ين� ظَلَم�وا أَيَّ م�نقَلَبٍ ﴿ لقويل يف شأنه٬، واملضلني ألميت عن طريقته
  .)٣()﴾ي�نقَل�ب�ونَ

ينص على أنّ كنيه اإلمام  فتالحظون يا أبنائي يف مجيع الروايات أنّ الرسول 
وإليكم هذه الروايات اليت مرuت ٬، بينما تقدم عندنا أنّ صاحب األمر مكىن بعمه٬، Xاملهدي

  .بنا أعرضها لتذكريكم ³ا

أنت : )عليهما السالم(قلت للحسني بن علي : قال ٬،عن عيسى اخلشاب :الرواية األوىل

ال٬، ولكن صاحب األمر الطريد الشريد املوتور بأبيه٬، املكن¥ى (: صاحب هذا األمر؟ قال
  .)٤( )بعمه٬، يضع سيفه على عاتقه مثانية أشهر

                                                            
 .١١٩ص: اإلمامة والتبصرة -١
 .٢٨٦ص: آمال الدين -٢
 .٤١١ص: آمال الدين -٣
حدثنا : حدثنا محمد بن يحيى العطار، قال: حدثنا أبي رضي اهللا عنه، قال: ، ورواها بهذا السند٣١٨ص: آمال الدين -٤

قلت للحسين بن : حدثني حمدان بن منصور، عن سعد بن محمد، عن عيسى الخشاب قال: جعفر بن محمد بن مالك، قال
 ).عليهما السالم(علي 
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لقيت أبا جعفر حممد بن : قال ٬،عن عبد األعلى بن حصني الثعليب٬، عن أبيه :الرواية الثا�ية

كربت سين٬، ودق عظمي فلست أدرى يقضى يل : يف حج أو عمرة٬، فقلت له Xعلي 
إنّ الشريد الطريد الفريد الوحيد٬، (: ؟ فقال لقاؤك أم ال فاعهد إيل عهداً وأخربين مىت الفرج

  .)١( )ملوتور بوالده٬، املكن¥ى بعمه هو صاحب الرايات٬، وامسه اسم نيباملفرد من أهله٬، ا

صاحب هذا (: أنه قال Xعن أيب جعفر حممد بن علي  ٬،وعن أيب اجلارود :الرواية الثالثة

  .)٢( )األمر هو الطريد الشريد املوتور بأبيه٬، املكىن بعمه٬، املفرد من أهله٬، امسه اسم نيب
كما نص على ذلك اإلمام أمري  Xوقد أتضح لكم سابقاً بأنّ املراد من عمuه هو العباس 

بسم اهللا الرمحن الرحيم؛ احلمد : (Xيف خطبة طويلة خطبها يف الكوفة فقال  Xاملؤمنني 
لو شئت ألوقرت من تفسري فاحتة الكتاب سبعني  :مث قال .....هللا بديع السموات وفاطرها

ان القدمي٬، يفتح الكتاب ويقرأ اجلواب٬، يا أبا العباس أنت إمام الناس٬، ٬، سبح.....بعرياً 
يا منصور تقدم إىل بناء الصور . سبحان من حييي األرض بعد موkا وترد الواليات إىل بيوkا

  .)٣( )ذلك تقدير العزيز العليم
غدî بتوفيق اهللا وننهي كالمنا عند هذه النقطة يف هذه الليلة يا أوالدي األعزاء٬، ونكمل ليلة 

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

* * *  
    

  
  
  
  
  
  

                                                            
 .١٧٨ص: غيبة النعماني -١
 .١٧٩ص: النعماني غيبة -٢
 . ٢٠٩ص ٢ج: إلزام الناصب -٣



  :احللقة العاشرة
؟ א א א

األخوة مجيعاً مث  لقد قرأ واثق رواية شغلت ذهنه٬، فجاء ³ا ليعرضها على والده٬، فاجتمع
جاء أبوهم٬، فسلم على أوالده وردuوا سالمة بالرمحة والربكات٬، ونظر يف وجوهم٬، فالتفت إىل 

  ؟ أرى واثق عنده كالم: واثق وقال
لقد قرأت يا أيب روايتني اليوم تفاجئت منهما واحترت كثرياً فلم أفهمهما٬، فأرجو  :واثق

  .أن تبينهما لنا دمت من أبٍ كرمي
  :تاب غيبة النعماين هاتان الروايتانجاء يف ك

: يقول Xمسعت أبا عبد اهللا جعفر بن حممد : عن أبان بن تغلب٬، قال :الرواية األوىل

: قال. ال: قلت ؟ إذا ظهرت راية احلق لعنها أهل املشرق وأهل املغرب٬، أتدري مل ذلك(
  .)١( )للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه

إذا رفعت راية احلق : (أنه قال Xعن منصور بن حازم٬، عن أيب عبد اهللا  :الرواية الثا�ية

  .)٢() مما يلقون من بين هاشم :ممَّ ذلك ؟ قال: قلت له .لعنها أهل املشرق واملغرب
  ؟ ملاذا يلعنها أهل املشرق وأهل املغرب مع كو�ا راية حق: والسؤال يا أيب

نعم يا واثق فهمت كالمك يا ولدي٬، اعلموا يا أبنائي أنّ الناس أعداء ما جهلوا٬،  :األب
وكل ذلك من اجلهل٬، ولطاملا عانوا سادة اخللق حممد وآله من جهل اجلاهلني٬، فاجلاهل قد يبلغ 

بل يعتقد أنuه  به جهله وجيعله يعتقد بنفسه أنه عامل٬، وهو يف احلقيقة جاهل٬، وجيهل أنه جاهل٬،
  .وهذه طامة كربىعامل٬، 

ال ألمره : (يف بداية أحد التواقيع الذي صدرت منه Xولذا يقول اإلمام املهدي 
  .)٣( )تعقلون٬، وال من أوليائه تقبلون٬، حكمة بالغة فما تغن النذر عن قوم ال يؤمنون

  :وبعد هذه املقدuمة يا أوالدي أبني لكم نقاط

                                                            
 .٣٠٨ص: غيبة النعماني -١
 .٣٠٨ص: غيبة  النعماني -٢
 .٢ص ٩١ج: بحار األنوار -٣
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وا فيه٬، لو اعتدى إنسان علينا واغتصب سأذكر لكم شيئاً وأريدكم أن تقض :النقطة األوىل
  ؟ منا القرآن أيكون القرآن له

  .ال يا أيب :األوالد
  ؟ كرهنا هلذا الغاصب هل ينتقل للقرآن الذي غصبه منا :األب

  .ال يا أيب :األوالد
اآلن وعلى مستوى احلقيقة إننا نربأ من صدام وأفعاله٬، لكن واحدة من أفعاله أنه  :األب

٬، فهل حيق لنا أن نكره هذه )اهللا أكرب(كتب كلمة عظيمة على العلم العراقي٬، وهي كلمة 
  ؟ ألنّ صدام كتبها على العلم العراقي ؛الكلمة

  ؟ بطبيعة احلال ال حيق لنا ذلك: األوالد
اينة الغاصبون واغتصبوا قبلة املسلمني األوىل٬، فال يوجد عاقل يكره لو جاء الصه :األب

  .القبلة األوىل بسبب اغتصاب الصهاينة هلا
ومن األمور اليت اغتصبها الصهاينة هي النجمة اليت وضعوها على علمهم٬، وهي النجمة 

  .السداسية
السؤال هل من  وهذه النجمة هلا مرتلة عظيمة وجليلة تتضح لكم عظمتها مما سيأيت٬، لكن

  .؟ كال وألف كال املنطقي أن ̄نحارب هذه النجمة؛ ألنّ الصهاينة رفعوها شعاراً هلم
وواحدة من الشبهات اليت يسوقها املهرجون هي ملاذا اليماين يرفع جنمة الصهاينة شعاراً 

مث انتقلت X جنمة نيب اهللا داوuد وختماً له٬، متناسني أنّ هذه النجمة ليست للصهاينة بل هي 
هي رمز (: ٬، يقول الشيخ جهاد األسدي حفظه اهللا يف كتابه الرد الودودXلنيب اهللا سليمان 

وتسمى أيضاً خبامت سليمان٬، وهذا ما ورد عن رواية املعصومني  Xإهلي يسمى بنجمة داوuد 
٬، وتعترب من أهم الرموز )درع داوuد(وتعين بالعربية ) ماجني داويد(٬، وتسمى بالعربية 

  .Xلربانية اليت كان حيملها نيب اهللا داوuد ا
وهناك الكثري من اجلدل حول قðدم هذا الرمز فهناك تيار من الشيعة اإلمامية مقتنع بأنّ هذا 

ولديهم األدلة الشرعية  Xالشعار الذي اختذه اليهود رمزاً هلم يعود أصله إىل النيب داوuد 
والتارخيية اليت تشري إىل أنّ هذا الرمز أستخدم كذلك قبل الديانة اليهودية كرمز للعلوم اخلفية 

  .اليت كانت تشمل الفلك والروحانيات
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أصبحت رمزاً للشعب اليهودي يف القرون  Xوهناك البعض ممن يعتقد أنّ جنمة داوuد 
الوسطى وإن هذا الرمز حديث مقارنة بالشمعدان السباعي الذي يعترب من أقدم رموز بين 

لتكون الشعار  Xختيار جنمة داوuد مت ا ٬، ومع إنشاء دولة إسرائيل١٩٤٨يف عام . إسرائيل
  .)١( )األساسي على العلم اإلسرائيلي

٬، Xوقد اختارها اهللا تعاىل شعاراً وختماً للقائم  فهذه النجمة من مواريث األنبياء 
هي اختيار اهللا وليس اختياري٬، (: ³ذا اخلصوص فأجاب Xوقد سئُل السيد أمحد احلسن 

  .)٢( )وهو نيب مرسل من اهللا وحنن ورثة األنبياء ٬،Xوالنجمة السداسية هي جنمة داود 
فهي من مواريث األنبياء اليت ورثها القائم حممد بن : أمuا النجمة السداسية(: Xوقال 

واليهود . املنتصر واملنصور: وتعين) عليه صلوات ريب(٬، وهي ترمز إليه Xاحلسن املهدي 
مزاً النتظارهم للمصلح العاملي املوعود٬، الصهاينة سرقوا هذه النجمة٬، واختذوها شعاراً هلم ور

  .Xوهو عندهم كما قدمت إيليا النيب 
اليت وضعها صدام لعنه ) اهللا أكرب(والذي يهني هذه النجمة ويلعنها يكون كمن يلعن كلمة 

  . اهللا يف علم العراق٬، ويكون ممن يلعن مواريث األنبياء 
إن راية احلق إذا ظهرت لعنها : ٬، وقد ورد عنهم Xفهذه النجمة هي جنمة املهدي 

  .أهل املشرق وأهل املغرب
فاحذروا أيها املؤمنون فاللعنة إذا مل جتد هلا موضعاً عادت إىل صاحبها٬، كما ورد عن 

  .رسول اهللا 
سليماننا٬، واهليكل هيكلنا حنن املسلمون٬، ال هيكل  Xداودنا٬، وسليمان  Xوداود 

املقدسة أرضنا٬، والبد من حتريرها وفتحها٬، ورفع راية ال اليهود الصهاينة قتلة األنبياء٬، واألرض 
  .إله إالّ اهللا حممد رسول اهللا علي ويل اهللا عليها

إِن� أَو�لَى النَّاسِ بِإِب�ر�اه�يم� لَل�ذ�ين� اتَّب�ع�وه� و�ه�ذَا النَّيبُّ و�ال�ذ�ين� آم�نوا و�الل�ه� و�ل�يُّ ﴿
  .)٤())٣(﴾الْم�ؤ�م�نِني�

  .عنده مواريث األنبياء Xيف أنّ القائم  ما جاء عن أهل البيت  :الثانيةالنقطة 

                                                            
 .١ص: الرد الودود في إثبات نجمة نبي اهللا داود للشيخ جهاد األسدي -١
 .٨٦ص ٢ج: الجواب المنير -٢
 .٦٨: آل عمران -٣
 .١٢٣ص ١ج: المتشابهات -٤
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 يفعن الرتال بن سربة : روى الشيخ الصدوق يف كمال الدين بسنده :الرواية األوىل

األرض من عند ) من(خروج دابة (: إىل أن يقول Xعن أمري املؤمنني  ٬،حديث طويل
٬،  يضع اخلامت على وجه كل مؤمن وعصى موسى  معها خامت سليمان بن داود٬،الصفا٬، 

هذا مؤمن حقا٬ً، ويضعه على وجه كل كافر فينكتب هذا كافر حقا٬ً، حىت أن : فينطبع فيه
الويل لك يا كافر٬، وإن الكافر ينادي طوىب لك يا مؤمن٬، وددت أين اليوم : املؤمن لينادي

من بني اخلافقني بإذن اهللا جل  مث ترفع الدابة رأسها فرياها. كنت مثلك فأفوز فوزا عظيما
جالله وذلك بعد طلوع الشمس من مغر�ا فعند ذلك ترفع التوبة٬، فال توبة تقبل وال عمل 

  .﴾الَ ي�نفَع� ن�فْساً إِمي�ان�ه�ا لَم� ت�كُن� آم�ن�ت� م�ن قَب�لُ أَو� كَس�ب�ت� ف�ي إِمي�انِه�ا خ�ي�راً﴿ :يرفع
 ال تسألوين عما يكون بعد هذا فإنه عهد عهده إيل حبييب رسول اهللا : Xمث قال 

  ).أن ال أخرب به غري عتريت
 Xما عىن أمري املؤمنني  ٬،يا صعصعة: فقلت لصعصعة بن صوحان: قال الرتال بن سربة

هو الثاين عشر  Xإن الذي يصلي خلفه عيسى بن مرمي  ٬،يا ابن سربة: ؟ فقال صعصعة ³ذا
٬، وهو الشمس الطالعة من مغر³ا )عليهما السالم(لتاسع من ولد احلسني بن علي من العترة٬، ا

  .)١(  يظهر عند الركن واملقام فيطهر األرض٬، ويضع ميزان العدل فال يظلم أحد أحداً
  .Xخامت سليمان بن داود معه Xفالرواية تنص على أنّ القائم 

٬، لعلي بن إبراهيم بن املازيار Xالشيخ الطوسي مالقاة اإلمام املهدي  یرو :الرواية الثا�ية

أي وقت    يا سيدي٬، مىت يكون هذا األمر : (.. قال ابن املازيار لإلمام يف حديث طويل
إذا حيل بينكم وبني سبيل الكعبة٬، واجتمع الشمس والقمر  :X؟ فقال   اخلروج

يف سنة كذا وكذا  :ا بن رسول اهللا ؟ فقال يلمىت ي: فقلت واستدار �ما الكواكب والنجوم٬،
٬، يسوق الناس إىل وخامت سليمانخترج دابة األرض بني الصفا واملروة٬، ومعه عصا موسى 

  .)٢() احملشر

يف حديث  Xيف كتاب اجلفر يف كالمه عن املهدي  Xعن أمري املؤمنني  :الرواية الثالثة

وي�علي اهللا شأن حممد٬، يظهر بالل ومن حتنف يف جنوم مخسني : (طويل إىل أن يصل إىل قوله
                                                            

 .٥٢٧ص: آمال الدين -١
 .٢٦٦ص: الغيبة للطوسي -٢
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لكن جنمة بين إسرائيل املرسومة يف خطوط ليست يف السماء٬، إن¥ما هي باألرض العظيمة٬، 
٬، الذي يسوؤن فيه وجوه كل العرب٬، وتبكي أمة الدرع تبلعهم مجيعاً زمان وعد اآلخرة هلم

  .)١() خالف رسوهلا وأطفأت بيدها مصباحها
٬، بل تتكلم عن دابة Xأنّ الروايتني األوىل والثانية ال تتكلم عن القائم  ٬،أيب :حممود

  .X األرض٬، وهي معها خامت سليمان بن داود
أحسنت يا حممود٬، من هنا سينفتح باباً ملعرفة املقصود بدابة األرض أقول بشكل  :األب
رة أخرى تطلق ويراد ³ا ٬، وتاXإنّ دابة األرض تارة تطلق على علي بن أيب طالب : موجز
٬، ودابة ٬X، أو لنقل دابة األرض يف الرجعة ويقصد ³ا اإلمام علي بن أيب طالب Xالقائم 

  .Xاألرض يف زمن الظهور وقبيل القيامة الصغرى٬، فيكون املقصود ³ا القائم 
  :ولكي تتضح الفكرة أبني لكم روايات يف املقام ببيان بسيط

وهو  Xإىل أمري املؤمنني  أتى رسول اهللا : (Xاهللا عن أيب عبد  :الرواية األوىل

فقال , يا دابة اهللا: مث قال ٬،نائم يف املسجد وقد مجع رمالً ووضع رأسه عليه فحركه برجله
ال واهللا ما هو إال له : فقال, أيسمي بعضنا بعضا �ذا االسم ٬،يا رسول اهللا :رجل من صحبه

و�إِذَا و�قَع� الْقَو�لُ ع�لَي�هِم� أَخ�ر�ج�ن�ا لَه�م� د�ابَّةً ﴿ خاصة وهو دابة األرض الذي ذكر اهللا يف كتابه
إذا كان آخر الزمان : مث قال ٬،﴾مِّن� الْأَر�ضِ ت�كَل م�ه�م� أَن� النَّاس� كَان�وا بِآي�ات�ن�ا لَا ي�وق�ن�ونَ

٬، فقال الرجل أليب عبد اهللا .... أخرجك اهللا يف أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعدائك
X: فَو�جاً﴿ :إنّ العامة تزعم إنّ قوله تعاىل Ýعىن يف القيامة ﴾و�ي�و�م� ن�ح�ش�ر� م�ن كُل  أُمَّة.  

ويدع منهم الباقني ؟ ال٬، حيشر اهللا يوم القيامة من كل أمة فوجاً : Xفقال أبو عبد اهللا 
  .)٢( )﴾و�ح�ش�ر�ن�اه�م� فَلَم� ن�غ�اد�ر� م�ن�ه�م� أَح�داً﴿ :ولكنه يف الرجعة٬، وأم¥ا آية القيامة

 .Xوالرواية مبا أ�ا تتكلم عن الرجعة٬، فيكون املقصود بدابة األرض علي بن أيب طالب 

وأجنز لوليك والداعي : (.... يف حديث طويل Xعن أيب عبد اهللا  :الرواية الثا�ية

إذا شاء من له : Xقال ؟  مىت يكون خروجه جعلين اهللا فداك: قال أحد اجلالسني ...إليك

                                                            
َوَقَضْيَنا ِإَلى َبِني ِإْسرائيَل  ِفي اْلِكَتاِب َلُتْفِسُدنَّ ﴿: لقوله تعالى Xويشير . ٣٨٥ص: ماذا قال علي عن آخر الزمان  -١

ُأوالُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَبادًا َلَنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدَِّياِر َفِإَذا َجاَء َوْعُد * ِفي اْلَأْرِض َمرََّتْيِن َوَلَتْعُلنَّ ُعُلّوًا َآِبيرًا 
 .٥ – ٤: اإلسراء ﴾َوَآاَن َوْعدًا َمْفُعوًال

 .٢٤٣ص ٣٩ج: بحار األنوار -٢
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نعم عالمات شىت٬، خروج دابة األرض : X؟ قال  فله عالمة قبل ذلك: قال .اخللق واألمر
من املشرق ودابة من املغرب٬، وفتنة تضل أهل الزوراء٬، وخروج رجل من ولد عمي زيد 

  .)١() باليمن٬، وانتهاب ستارة البيت٬، ويفعل اهللا ما يشاء
٬، Xفالرواية تتكلم عن زمن الظهور ونصuت على خروج دابة األرض قبل اإلمام املهدي 

  .)٢( Xواملقصود بدابة األرض هنا هو اليماين القائم 
  .)عليهما السالم(من أسرار جنمة داود وخامت سليمان  :النقطة الثالثة
الرد (كثري من األسرار ال يسعنا البحث عنها اآلن٬، وحنيل دراستها إىل كتاب  هلذه النجمة

  ).شيء من أسرار جنمة قائم آل حممد(٬، وكتاب )الودود يف إثبات جنمة داود
٬، حيث سئل عن Xسأذكر لكم ما جاء يف كتاب املتشا³ات للسيد أمحد احلسن 

فْسٍ و�اح�د�ةÝ ثُمَّ ج�ع�لَ م�ن�ه�ا ز�و�ج�ه�ا و�أَن�ز�لَ لَكُم� خ�لَقَكُم� م�ن� ن�﴿ :الظلمات الثالثة يف هذه اآلية
ثÝ م�ن� الْأَن�ع�امِ ثَم�انِي�ةَ أَز�و�اجٍ ي�خ�لُقُكُم� ف�ي ب�طُون� أُمَّه�ات�كُم� خ�لْقاً م�ن� ب�ع�د� خ�لْقٍ ف�ي ظُلُم�اتÝ ثَال

  .)٣(﴾فَأَنَّى ت�ص�ر�فُونَذَل�كُم� الل�ه� ر�بُّكُم� لَه� الْم�لْك� ال إِلَه� إِل�ا ه�و� 
بسم اهللا الرمحن الرحيم ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد :  (Xفأجاب 

  .وآل حممد األئمة واملهديني
  .٬، وهي عوامل قوس الرتول)ظلمة الرجعة(و) ظلمة الدنيا(٬، و)ظلمة الذر(وهي 

٬، )العودة بعد الفناء(و) الفناء(و) قبل الفناء(هي األنوار الثالثة وهي : وعوامل قوس الصعود
بعد عودة (و) بعد فتح احلجاب(و ) فتح احلجاب(الثالثة قبل  وهي مراتب حممد 

٬، فهو خيفق بني الفناء يف الذات اإلهلية فال يبقى إال اهللا الواحد القهار٬، وبني عودته )احلجاب
  .نا والشخصيةإىل األ

وهذه املراتب الستة يف قوس الصعود والرتول متثل كل الوجود٬، وجتلي النور يف الظلمة٬، 
وظهور املوجودات بالنور يف الظلمات٬، وهي واو الرتول٬، و واو الصعود تشري إىل الستة أيام 

  :والست مراتب
  .واو الصعود) و( واو الرتول٬،(  ) 

                                                            
 . ٦٢ص ٨٣ج: بحار األنوار -١
 .األرضراجع ما آتبه األستاذ أحمد حطاب في آتابه طالع المشرق ودابة  -٢
 .٦: الزمر -٣
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احلرية؛ يف قوس الصعود هي احلرية يف النور لعدم إدراك والدائرة يف رأس الواو تدل على 
فتكون . اهللا سبحانه وتعاىل معرفة تامة وكامل: ومعرفة النور التام٬، الذي ال ظلمة فيه٬، وهو

العودة إىل األنا : (والثالثة هي) الفناء(و) بعد الفتح(و) قبل الفتح: (مراتب قوس الصعود هي
  ).والشخصية بعد الفناء

أل�ا يف أدىن مراتبها ال ̄تدرك وال ̄يحصَّل منها شيء٬، بل هي ظلمة : ة يف الظلمةأمuا احلري
ظلمة وعدم٬، ال : وهذه هي حقيقة املادة. وعدم ليس هلا حظ من الوجود٬، إال قابليتها للوجود

  .̄يحصَّل منها شيء٬، وال ̄يعرف منها  شيء٬، لوال جتلي الصورة امللكوتية فيها٬، وإظهارها هلا
هي عامل الذر مث الرتول إىل ظلمة املادة مث الصعود يف قيامه : اتب قوس الرتولفتكون مر

  .القائم حىت الوصول إىل الرجعة٬، وهي املرتبة الثالثة٬، وهذه هي صورة قوس الرتول والصعود
  
  
  
    
  
  
  
  

  ). وباجتماعهما وتداخلهما يتحصَّل كل الوجود من بدايته إىل �ايته٬، وهو حممد
  
  
  
 

  .)١( Xانتهى كالمه 
٬، الحظوا هذا الرسم كيف يكون ومن هنا تكون النجمة السداسية تشري إىل حممد 

  .واضحاً اسم النيب 

                                                            
 .١١٠ص ٤ج: المتشابهات -١
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  :)٢٣٠ ١٩٩ص ٢ج: الشيخ الطربسي يف كتاب االحتجاجروى (
ملا قدم علي بن موسى الرضا صلوات اهللا عليه (: روي عن احلسن بن حممد النوفلي أنه قال

اجلاثليق٬، ورأس : على املأمون٬، أمر الفضل بن سهل أن جيمع له أصحاب املقاالت٬، مثل
شت ونسطاس الرومي٬، اجلالوت٬، ورؤساء الصابئني٬، واهلربذ األكرب٬، وأصحاب زرد

واملتكلمني٬، ليسمع كالمه وكالمهم٬، فجمعهم الفضل بن سهل٬، مث أعلم املأمون باجتماعهم 
إمنا مجعتكم خلري٬، وأحببت أن : مث قال هلم ٬،ففعل٬، فرحب ³م املأمون أدخلهم عليu: فقال

uتناظروا ابن عمي هذا املدين القادم عليuمنكم أحدوال يتخلف  ٬، فإذا كان بكرة فاغدوا علي .
  .السمع والطاعة يا أمري املؤمنني٬، حنن مبكرون إن شاء اهللا: فقالوا

إذ دخل  Xفبينا حنن يف حديث لنا عند أيب احلسن الرضا : قال احلسن بن حممد النوفلي
أن أمري املؤمنني  ٬،يا سيدي: فقال    Xوكان يتوىل أمر أيب احلسن    علينا ياسر اخلادم 

ك أخوك٬، أنه اجتمع إلينا أصحاب املقاالت وأهل األديان فدا: يقرؤك السالم ويقول
واملتكلمون من مجيع أهل امللل فرأيك يف البكور علينا إن أحببت كالمهم٬، وإن كرهت ذلك 

أبلغه (: Xفقال أبو احلسن . فال تتجشم٬، وإن أحببت أن نصري إليك خف ذلك علينا
قال احلسن بن حممد  ).ن شاء اهللاقد علمت ما أردت٬، وأنا صائر إليك بكرة إ: السالم وقل

يا نوفلي٬، أنت عراقي ورقة العراقي غري (: فلما مضى ياسر التفت إلينا مث قال يل: النوفلي
جعلت : فقلت )غليظة٬، فما عندك يف مجع ابن عمي علينا أهل الشرك وأصحاب املقاالت ؟

فداك يريد االمتحان٬، وحيب أن يعرف ما عندك٬، ولقد بىن على أساس غري وثيق البنيان٬، وبئس 
إن أصحاب الكالم والبدع خالف : قلت )وما بناؤه يف هذا الباب ؟(: فقال يل. واهللا ما بىن

لشرك أن العامل ال ينكر غري املنكر٬، وأصحاب املقاالت واملتكلمون وأهل ا: العلماء٬، وذلك
: صحح وحدانيته٬، وإن قلت: أصحاب إنكار ومباهتة إن احتججت عليهم بأن اهللا واحد قالوا

   وهو مبطل عليهم حبجته    ثبت رسالته٬، مث يباهتون الرجل : رسول ٬، قالوا  أن حممداً
يا نوفلي٬، أختاف (: فتبسم مث قال يل: قال! ويغالطونه حىت يترك قوله٬، فاحذرهم جعلت فداك
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واهللا ما خفته عليك قط٬، وأين ألرجو أن يظفرك اهللا ³م . ال: قلت )!؟ ا علي حجيتأن يقطعو
إذا مسع : قال. نعم: قلت ؟ يا نوفلي٬، أحتب أن تعلم مىت يندم املأمون(: فقال يل. إن شاء اهللا

احتجاجي على أهل التوراة بتوراkم٬، وعلى أهل اإلجنيل بإجنيلهم٬، وعلى أهل الزبور 
لصابئني بعربانيتهم٬، وعلى اهلرابذة بفارسيتهم٬، وعلى أهل الروم بزبورهم٬، وعلى ا

بروميتهم٬، وعلى أهل املقاالت بلغاkم٬، فإذا قطعت كل صنف٬، ودحضت حجته٬، وترك 
مقالته٬، ورجع إىل قويل٬، علم املأمون أن الذي هو بسبيله ليس مبستحق له٬، فعند ذلك تكون 

  .)لي العظيمالندامة منه٬، وال حول وال قوة إال باهللا الع
أن ابن عمك ينتظرك٬، اجتمع  ٬،جعلت فداك: فلما أصبحنا أتانا الفضل بن سهل فقال له

تقدمين٬، فإين صائر إىل ناحيتكم إن شاء (: X؟ فقال له الرضا  القوم فما رأيك يف إتيانه
٬، مث توضأ وضوء الصالة٬، وشرب شربة سويق وسقانا٬، مث خرج وخرجنا معه٬، حىت دخل )اهللا

املأمون٬، وإذا ا¸لس غاص بأهله٬، وحممد بن جعفر يف مجاعة الطالبيني واهلامشيني والقواد على 
  .حضور

 قام املأمون وقام حممد بن جعفر ومجع بين هاشم٬، فما زالوا وقوفاً Xفلما دخل الرضا 
عليه  جالس مع املأمون حىت أمرهم باجللوس٬، فجلسوا فلم يزل املأمون مقبالً Xوالرضا 
هذا ابن عمي علي بن موسى بن جعفر ! يا جاثليق: عة٬، مث التفت إىل اجلاثليق فقالحيدثه سا

٬، فأحب أن تكلمه وحتاجه ٬X، وابن علي بن أيب طالب وهو من ولد فاطمة بنت نبينا 
حياج علي بكتاب أنا منكره٬، ونيب  كيف أحاج رجالً ٬،يا أمري املؤمنني: فقال اجلاثليق. وتنصفه

قال  )؟ يا نصراين٬، فإن احتججت عليك بإجنيلك أتقر به( :Xلرضا ؟ فقال ابت ال أؤمن 
فقال له . وهل أقدر على دفع ما نطق به اإلجنيل٬، نعم واهللا أقر به على رغم أنفي: اجلاثليق
ما تقول يف نبوة عيسى وكتابه : قال اجلاثليق ).سل عما بدا لك وامسع اجلواب(: Xالرضا 

أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه٬، وما بشر به أمته٬، ( :X؟ قال الرضا هل تنكر منهما شيئاً
 )!وأقرت به احلواريون٬، وكافر بنبوة كل عيسى مل يقر بنبوة حممد وكتابه٬، ومل يبشر به أمته

فأقم شاهدين من غري : قال. بلى: ؟ قال أليس إمنا تقطع األحكام بشاهدي عدل: قال اجلاثليق
قال . نصرانية وسلنا مثل ذلك من غري أهل ملتناأهل ملتك على نبوة حممد٬، ممن ال تنكره ال

أال تقبل مين العدل واملقدم عند املسيح عيسى ! اآلن جئت بالنصفة يا نصراين(: Xالرضا 
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) يوحنا(ما تقول يف (: ؟ قال ومن هذا العدل مسه يل: قال اجلاثليق )؟ Xبن مرمي 
قسمت عليك هل نطق أ(: قال. ذكرت أحب الناس إىل املسيح ٬،بخ بخ: قال )؟الديلمي

أن املسيح أخربين بدين حممد العريب وبشرين به أنه يكون من بعدي٬، : اإلجنيل أن يوحنا قال
قد ذكر ذلك يوحنا عن املسيح٬، وبشر بنبوة : قال اجلاثليق )؟ فبشرت به احلواريني فآمنوا به

. م فنعرفهمرجل وأهل بيته ووصيه وأهل بيته٬، ومل يلخص مىت يكون ذلك٬، ومل يسم لنا القو
فإن جئناك مبن يقرأ اإلجنيل فتال عليك ذكر حممد وأهل بيته وأمته أتؤمن ( :Xقال الرضا 

كيف يكون حفظك للسفر الثالث من (: قال الرضا لفسطاس الرومي. أمر سديد: قال )؟ به
 ألست تقرأ اإلجنيل(: Xما أحفظين له٬، مث التفت إىل رأس اجلالوت فقال : قال )؟ اإلجنيل

فخذ عليù السفر الثالث٬، فإن كان فيه ذكر حممد وأهل بيته (: قال. بلى لعمري: قال )؟
  ).وأمته فاشهدوا يل٬، وإن مل يكن فيه ذكره فال تشهدوا يل

يا نصراين٬، أين أسألك حبق (: وقف مث قال مث قرأ السفر الثالث حىت بلغ ذكر النيب 
مث تال علينا ذكر حممد وأهل بيته وأمته٬، مث . نعم: قال )؟ املسيح وأمه أتعلم أين عامل باإلجنيل

هذا قول عيسى بن مرمي٬، فإن كذبت ما نطق به اإلجنيل فقد  ؟ ما تقول يا نصراين(: قال
٬، ومىت أنكرت هذا الذكر وجب عليك القتل؛ )عليهما السالم(كذبت موسى وعيسى 

قد بان يل من  ال أنكر ما: قال اجلاثليق. )ألنك تكون قد كفرت بربك ونبيك وبكتابك
يا جاثليق٬، سل عما (: مث قال ٬،)اشهدوا على إقراره(: Xقال الرضا . اإلجنيل٬، وأين ملقر به

أخربين عن حواري عيسى بن مرمي٬، كم كان عد�م٬، وعن علماء : قال اجلاثليق ٬،)بدا لك
أما احلواريون فكانوا اثين عشر . على اخلبري سقطت(: X؟ قال الرضا اإلجنيل كم كانوا

) يوحنا(وأما علماء النصارى فكانوا ثالثة رجال ) لوقا(رجال٬ً، وكان أفضلهم وأعلمهم 
 الديلمي بزخار وعنده كان ذكر النيب ) يوحنا(بقرقيسيا و) يوحنا(و  يا حي    األكرب 

يا نصراين٬، واهللا إنا (: مث قال. )بهوذكر أهل بيته٬، وهو الذي بشر أمة عيسى وبين إسرائيل 
وما ننقم على عيسى شيئاً إال ضعفه وقلة صيامه . لنؤمن بعيسى الذي آمن مبحمد 

  .)وصالته
أفسدت واهللا علمك٬، وضعفت أمرك٬، وما كنت ظننت إال أنك أعلم أهل : قال اجلاثليق

٬، ى كان ضعيفاًمن قولك أن عيس: قال اجلاثليق )!؟ وكيف ذلك(: Xقال الرضا . اإلسالم
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قط٬، وما نام بليل قط٬، وما زال صائم الدهر قائم  قليل الصيام والصالة٬، وما أفطر عيسى يوماً
قال الرضا . فخرس اجلاثليق وانقطع )؟ فلمن كان يصوم ويصلي(: Xقال الرضا . الليل
X :)فإن كان عندي علمها أجبتك ٬،سل: قال ٬،)يا نصراين٬، أين أسألك عن مسألة.  

: قال اجلاثليق. )ما أنكرت أن عيسى كان حييي املوتى بإذن اهللا(: Xقال الرضا 
ألن  ؛مستحق) رب(املوتى وأبرأ األكمه واألبرص فهو  أحىيأنكرت ذلك من قبل٬، أن من 

٬، مشى Xفإن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى (: قال الرضا صلوات اهللا عليه. يعبد
ألكمه واألبرص٬، فلم ال تتخذه أمته رب ومل يعبده أحد من على املاء٬، وأحىي املوتى٬، وأبرأ ا

٬، ولقد صنع حزقيل النيب مثل ما صنع عيسى ابن مرمي٬، فأحىي مخسة وثالثني 8دون اهللا 
  ).ألف رجل من بعد موkم بستني سنة
يا رأس اجلالوت٬، أجتد هؤالء يف شباب بين إسرائيل (: مث التفت إىل رأس اجلالوت فقال

من سيب بين إسرائيل حني غزا بيت املقدس٬، مث انصرف ) خبت نصر(ختارهم يف التوراة٬، ا
قال  )؟ إليهم فأحياهم٬، هذا يف التوراة ال يدفعه إال كافر منكم �8م إىل بابل٬، فأرسله اهللا 

يا يهودي٬، خذ علي¥ هذا (: مث قال. )صدقت(: قال. قد مسعنا به وعرفناه: رأس اجلالوت
٬، فتال عليه من التوراة آيات٬، فأقبل اليهودي يترجح لقراءته٬، ويتعجب مث )السفر من التوراة

 )؟ يا نصراين٬، أفهؤالء كانوا قبل عيسى أم عيسى كان قبلهم(: أقبل على النصراين فقال
  .بل كانوا قبله: قال

لقد اجتمعت قريش إىل رسول اهللا فسألوه أن حييي هلم موتاهم٬، فوجه (:  Xقال الرضا
اذهب إىل اجلبانة٬، فناد بأمساء هؤالء الرهط الذين : (فقال له Xأيب طالب معهم علي بن 

يسألون عنهم بأعلى صوتك٬، يا فالن٬، ويا فالن٬، ويا فالن يقول لكم رسول اهللا حممد قوموا 
فناداهم٬، فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم٬، فأقبلت قريش تسأهلم عن ) بإذن اهللا

وددنا أن أدركناه فنؤمن به٬، ولقد أبرأ : بعث نبياً فقالوا أمورهم٬، مث أخربوهم أن حممداً قد
األكمه واألبرص وا"انني٬، وكلمته البهائم والطري واجلن والشياطني٬، ومل نتخذه رباً من 
دون اهللا٬، ومل ننكر ألحد من هؤالء فضلهم٬، فإن اختذمت عيسى رباً جاز لكم أن تتخذوا 

ما صنع عيسى بن مرمي من إحياء املوتى وغريه٬، اليسع وحزقيل ربني؛ أل¼ما قد صنعا مثل 
مث إن قوماً من بين إسرائيل خرجوا من بالدهم من الطاعون وهم ألوف حذر املوت فأماkم 
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اهللا يف ساعة واحدة٬، فعمد أهل القرية فحظروا عليهم حظرية٬، فلم يزالوا فيها حىت خنرت 
ائيل فتعجب منهم ومن كثرة العظام عظامهم وصاروا رميما٬ً، فمر �م نيب من أنبياء بين إسر

فأوحى اهللا إليه أن نادهم . نعم: البالية٬، فأوحى اهللا إليه أحتب أن أحييهم لك فتنذرهم ؟ قال
فقاموا أحياء أمجعون ينفضون التراب عن ! أيتها العظام البالية قومي بإذن اهللا : فقال

  .رؤوسهم
حني اختذ الطري فقطعهن قطعا٬ً، مث وضع على كل جبل منهن  Xمث إبراهيم خليل اهللا 

جزءا٬ً، مث ناداهن فأقبلن سعياً إليه٬، مث موسى بن عمران وأصحابه السبعون الذين اختارهم 
لن : فقالوا. إين مل أره: فقال هلم! إنك قد رأيت اهللا فأرناه: صاروا معه إىل اجلبل فقالوا له

kم الصاعقة فاحترقوا عن آخرهم فبقي موسى وحيداًنؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذ .
يا رب اخترت سبعني رجالً من بين إسرائيل فجئت �م٬، فأرجع أنا وحدي٬، فكيف : فقال

يصدقين قومي مبا أخربهم به٬، فلو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أفتهلكنا مبا فعل السفهاء 
ن هذا ال تقدر على دفعه؛ من بعد موkم٬، وكل شيء ذكرته لك م Xمنا؟ فأحياهم اهللا 

ألن التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان قد نطقت به٬، فإن كان كل من أحىي املوتى وأبرأ 
ما تقول يا ! األكمه واألبرص٬، وا"انني يتخذ رباً من دون اهللا فاختذ هؤالء كلهم أرباباً

  )!؟ نصراين
يا (: فقال ٬،إىل رأس اجلالوتمث التفت . القول قولك٬، وال إله إال اهللا: فقال اجلاثليق

يهودي٬، أقبل علي¥ أسألك بالعشر اآليات اليت أنزلت على موسى بن عمران٬، هل جتد يف 
وأمته إذا جاءت األمة األخرية أتباع راكب البعري٬، يسبحون  التوراة مكتوباً نبأ حممد 

يهم وإىل ملكهم الرب جداً جدا٬ً، تسبيحاً جديدا٬ً، يف الكنايس اجلدد فليفزع بنو إسرائيل إل
لتطمئن قلو�م فإن بأيديهم سيوفاً ينتقمون �ا من األمم الكافرة يف أقطار األرض٬، هكذا هو 

  .أنا لنجد ذلك كذلك ٬،نعم: قال رأس اجلالوت )؟ يف التوراة مكتوب
قال . حرفاً أعرفه حرفاً: قال )؟ يا نصراين٬، كيف علمك بكتاب شعيا(: مث قال للجاثليق

يا قوم أين رأيت صورة راكب احلمار البساً جالبيب النور٬، : هذا من كالمه أتعرفان(: هلما
يا (: Xقال الرضا . قد قال ذلك شعيا: فقاال )؟ ورأيت راكب البعري ضوءه ضوء القمر

جائي ) الفارقليطا(أين ذاهب إىل ربكم وريب٬، و: نصراين٬، أهل تعرف يف اإلجنيل قول عيسى
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ت له٬، وهو الذي يفسر لكم كل شيء٬، وهو الذي هو الذي يشهد يل باحلق كما شهد
من  ما ذكرت شيئاً: فقال اجلاثليق )؟ يبدي فضايح األمم٬، وهو الذي يكسر عمود الكفر

  .نعم: قال )؟ أجتد هذا يف اإلجنيل ثابتاً(: فقال. اإلجنيل إال وحنن مقرون به
وه عند من يا جاثليق٬، أال ختربين عن اإلجنيل األول حني افتقدمت(: Xقال الرضا 

حىت  واحداً ما افتقدنا اإلجنيل إال يوماً: قال له )؟ وجدمتوه ؟ ومن وضع لكم هذا اإلجنيل
ما أقل معرفتك بسنن (: Xفقال الرضا . فأخرجه إلينا يوحنا ومىت طرياً وجدناه غضاً

اإلجنيل وعلمائه٬، فإن كان كما تزعم فلم اختلفتم يف اإلجنيل ؟ وإمنا االختالف يف هذا 
اإلجنيل الذي يف أيديكم اليوم٬، فإن كان على العهد األول مل ختتلفوا فيه٬، ولكين مفيدك علم 

قتل : أنه ملا افتقد اإلجنيل األول اجتمعت النصارى إىل علمائهم فقالوا هلم: ذلك٬، إعلم
عيسى ابن مرمي وافتقدنا اإلجنيل٬، وأنتم العلماء فما عندكم ؟ فقال هلم ألوقا ومرقانوس 

أن اإلجنيل يف صدورنا خنرجه إليكم سفراً سفرا٬ً، يف كل أحد٬، فال حتزنوا : ومىت ويوحنا
  .)عليه وال ختلوا الكنايس٬، فإنا سنتلوه عليكم يف كل أحد سفراً سفراً حىت جنمعه كله

أن ألوقا ومرقانوس ويوحنا ومىت وضعوا لكم هذا اإلجنيل بعد ما (: Xفقال الرضا 
قال  )؟ أعلمت ذلك. ا كان هؤالء األربعة تالميذ تالميذ األولنيافتقدمت اإلجنيل األول٬، وإمن

أما قبل هذا فلم أعلمه وقد علمته اآلن٬، وقد بان يل من فضل علمك باإلجنيل وقد : اجلاثليق
: Xفقال الرضا . من الفهم مسعت أشياء مما علمته شهد قليب أ�ا حق٬، واستزدت كثرياً

هؤالء علماء اإلجنيل٬، وكل ما شهدوا به فهو . زةجائ: قال )؟ فكيف شهادة هؤالء عندك(
 ٬،)اشهدوا عليه(:    للمأمون ومن حضره من أهل بيته وغريهم     Xقال الرضا . حق
  .شهدنا: قالوا

أن املسيح بن : قال يف نسبة عيسى) مىت(ق االبن وأمه٬، هل تعلم أن حب(: مث قال للجاثليق
يف نسبة ) مرقانوس(داود بن إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يهود بن خضرون ؟ وقال 

أن ): ألوقا(أنه كلمة اهللا أحلها يف اجلسد اآلدمي فصارت إنساناً ؟ وقال : Xعيسى 
م فدخل فيهما روح القدس ؟ مث إنك تقول يف عيسى بن مرمي وأمه كانا إنسانني من حلم ود

شهادة عيسى على نفسه حقاً أقول لكم أنه ال يصعد إىل السماء إال من نزل منها إال 
قال  )؟راكب البعري خامت األنبياء٬، فإنه يصعد إىل السماء ويرتل فما تقول يف هذا القول 
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يف شهادة ألوقا ومرقانوس فما تقول (: Xقال الرضا . هذا قول عيسى ال ننكره: اجلاثليق
يا (: Xقال الرضا . كذبوا على عيسى: قال اجلاثليق )؟ ومىت على عيسى وما نسبوا إليه

يا عامل : فقال اجلاثليق. )قوم أليس قد زكاهم وشهد أ¼م علماء اإلجنيل وقوهلم حق
عما بدا سل يا نصراين . قد فعلنا(: Xقال الرضا . أحب أن تعفيين من أمر هؤالء ٬،املسلمني

  .اهللا ما ظننت أن يف علماء املسلمني مثلك ليسألك غريي٬، فو: قال اجلاثليق )!لك
. بل أسألك: قال )؟ تسألين أو أسألك(: فقال له ٬،إىل رأس اجلالوت Xفالتفت الرضا 

ولست أقبل منك حجة إال من التوراة٬، أو من اإلجنيل أو من زبور داود٬، أو ما يف صحف 
ال تقبل مين حجة إال مبا تنطق به التوراة على لسان (: Xالرضا قال . إبراهيم وموسى

٬، والزبور على لسان ٬X، واإلجنيل على لسان عيسى بن مرمي Xموسى بن عمران 
شهد بنبوته (: X؟ قال الرضا  من أين تثبت نبوة حممد: قال رأس اجلالوت. )Xداود 

ثبت قول : فقال له. )ضموسى بن عمران٬، وعيسى بن مرمي٬، وداود خليفة اهللا يف األر
تعلم يا يهودي٬، أن موسى أوصى بين إسرائيل فقال (: Xقال الرضا! موسى بن عمران

أنه سيأتيكم نيب من إخوانكم فيه فصدقوا٬، ومنه فامسعوا٬، فهل تعلم أن لبين إسرائيل : هلم
أخوة غري ولد إمساعيل٬، إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إمساعيل والنسب الذي بينهما 

: Xفقال له الرضا . ال ندفعه هذا قول موسى: فقال رأس اجلالوت )؟ Xمن قبل إبراهيم 
: Xويف العيون فقال الرضا . ال: قال )؟ هل جاءكم من أخوة بين إسرائيل غري حممد(
فقال له . ولكين أحب أن تصححه يل من التوراة. نعم: قال )؟ أفليس قد صح هذا عندكم(

لناس جاء النور من قبل طور سيناء٬، وأضاء ل: هل تنكرون التوراة تقول لكم(: Xالرضا 
أعرف هذه الكلمات : قال رأس اجلالوت )؟من جبل ساعري٬، واستعلن علينا من جبل فاران 

  .وما أعرف تفسريها
فذلك وحي : جاء النور من قبل طور سيناء: أنا أخربك به٬، أما قوله(: Xقال الرضا 

وأضاء للناس يف : اهللا تبارك وتعاىل الذي أنزله على موسى على جبل طور سيناء٬، وأما قوله
وهو عليه٬، وأما  Xإىل عيسى بن مرمي  8اجلبل الذي أوحى اهللا : جبل ساعري٬، فهو

. جبل من جبال مكة٬، وبينه وبينها يومان أو يومفذاك : واستعلن علينا من جبل فاران: قوله
رأيت راكبني أضاء هلما األرض٬،   فيما تقول أنت وأصحابك يف التوراة    قال شعيا النيب 
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قال رأس  )؟ أحدمها على محار٬، واآلخر على مجل٬، فمن راكب احلمار ومن راكب اجلمل
عيسى٬، وأما راكب اجلمل أما راكب احلمار ف(: قال! ال أعرفهما فخربين ³ما: اجلالوت
هل تعرف (: Xقال الرضا . ال ما أنكره: قال )؟ ٬، أتنكر هذا من التوراةفمحمد 

جاء :   وكتابكم ينطق به    فإنه قال : قال! أين به لعارف ٬،نعم: قال ؟ Xحيقوق النيب
يف اهللا تعاىل بالبيان من جبل فاران٬، وامتألت السماوات من تسبيح أمحد وأمته٬، حيمل خيله 

: البحر كما حيمل يف الرب٬، يأتينا بكتاب جديد بعد خراب بيت املقدس٬، يعين بالكتاب
وال  Xقد قال ذلك حيقوق النيب : قال رأس اجلالوت )؟ أتعرف هذا وتؤمن به. القرآن

  .ننكر قوله
اللهم ابعث مقيم :    وأنت تقرأه   يف زبوره  Xفقد قال داود (: Xقال الرضا 

قال رأس  )؟ فهل تعرف نبيا أقام السنة بعد الفترة غري حممد السنة بعد الفترة٬، 
  .هذا قول داود نعرفه وال ننكره٬، ولكن عىن بذلك عيسى وأمامه هي الفترة: اجلالوت

جهلت٬، أن عيسى مل خيالف السنة٬، وكان موافقاً لسنة التوراة حىت (: Xقال الرضا 
جائي من بعدي٬، هو ) الفارقليطا(ذاهب وأن ابن الربة : رفعه اهللا إليه٬، ويف اإلجنيل مكتوب

خيفف اآلصار٬، ويفسر لكم كل شيء٬، ويشهد يل كما شهدت له٬، أنا جئتكم باألمثال وهو 
  .ال أنكره ٬،نعم: قال )؟ يأتيكم بالتأويل٬، أتؤمن �ذا يف اإلجنيل

ما (: قال ٬،سل: فقال. )Xأسألك عن نبيك موسى بن عمران (: Xقال الرضا 
. أنه جاء مبا مل جيئ أحد من األنبياء قبله: قال اليهودي )؟ ثبتت نبوته احلجة على أن موسى

مثل فلق البحر٬، وقلبه العصا حية تسعى٬، وضربه احلجر : قال )؟ مثل ماذا(: Xقال له
  .وإخراجه يده بيضاء للناظرين٬، وعالمات ال يقدر اخللق على مثلها ٬،فانفجر منه العيون
كانت حجته على نبوته٬، إنه جاء مبا ال يقدر اخللق صدقت يف أ¼ا (: Xقال له الرضا 

على مثله٬، أفليس كل من ادعى أنه نيب وجاء مبا ال يقدر اخللق على مثله وجب عليكم 
ألن موسى مل يكن له نظري ملكانه من ربه وقربه منه٬، وال جيب علينا  ؛ال: قال )؟ تصديقه

  .ا جاءاإلقرار بنبوة من ادعاها حىت يأيت من األعالم مبثل م
فكيف أقررمت باألنبياء الذين كانوا قبل موسى٬، ومل يفلقوا البحر ومل (: X قال الرضا

يفجروا من احلجر اثنيت عشر عينا٬، ومل خيرجوا أيديهم مثل إخراج موسى يده بيضاء٬، ومل 
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قد خربتك أنه مىت جاءوا على نبو�م من : قال له اليهودي )!؟ يقلبوا العصا حية تسعى
ال يقدر اخللق على مثله ولو جاءوا مبثل ما مل جيئ به موسى٬، أو كانوا على ما جاء اآليات مبا 

  .به موسى وجب تصديقهم
يا رأس اجلالوت٬، فما مينعك من اإلقرار بعيسى بن مرمي٬، وكان حييي (: Xقال الرضا 

املوتى٬، ويربئ األكمه واألبرص٬، وخيلق من الطني كهيئة الطري مث ينفخ فيه فيكون طائراً 
أرأيت ما (: Xقال الرضا . يقال أنه فعل ذلك٬، ومل نشهده: قال رأس اجلالوت )!؟ بإذن اهللا

أليس إمنا جاء األخبار من ثقات أصحاب موسى أنه ! جاء به موسى من اآليات وشاهدته
. كذلك أيضاً أتتكم األخبار املتواترة مبا فعل عيسى بن مرمي(: قال. بلى: قال )؟فعل ذلك

  .فلم حير جواباً )!؟ سى ومل تصدقوا بعيسىفكيف صدقتم مبو
وما جاء به٬، وأمر كل نيب بعثه اهللا٬، ومن  وكذلك أمر حممد (: Xفقال الرضا 

مث جاء بالقرآن الذي . آياته أنه كان يتيماً فقرياً راعياً أجريا٬ً، ومل يتعلم٬، ومل خيتلف إىل معلم
وأخبارهم حرفاً حرفا٬ً، وأخبار من مضى ومن بقي إىل يوم القيامة٬،  فيه قصص األنبياء 

قال رأس . )مث كان خيربهم بأسرارهم وما يعملون يف بيوkم٬، بآيات كثرية ال حتصى
مل يصح عندنا خرب عيسى٬، وال خرب حممد٬، وال جيوز لنا أن نقر هلما مبا ال يصح : اجلالوت
  .عندنا

فلم حير  )؟ شاهد زور د لعيسى وحممد فالشاهد الذي يشه(: Xقال الرضا 
أخربين عن زردشت الذي تزعم أنه نيب٬، (: Xفقال له الرضا . مث دعا باهلربذ األكرب. جواباً

ولكن األخبار من . إنه أتى مبا مل يأتنا به أحد قبله٬، ومل نشهده: قال )؟ ما حجتك على نبوته
أفليس إمنا أتتكم األخبار (: قال. أحل لنا ما مل حيله لنا غريه فاتبعناه: أسالفنا وردت علينا بأنه

فكذلك سائر األمم السالفة٬، أتتهم األخبار مبا أتى به النبيون٬، (: قال. بلى: قال )؟ فاتبعتموه
٬، فما عذركم يف ترك اإلقرار �م٬، إذ كنتم إمنا أقررمت ه موسى وعيسى وحممد وأتى ب

  .فانقطع اهلربذ مكانه )؟بزردشت من قبل األخبار الواردة بأنه جاء مبا مل جيئ به غريه 
يا قوم٬، إن كان فيكم أحد خيالف اإلسالم وأراد أن يسأل فليسأل (: Xفقال الرضا 

 ٬،يا عامل الناس: فقال   من املتكلمني  وكان واحداً  فقام إليه عمران الصايب  ).غري حمتشم
لوال أنك دعوت إىل مسألتك مل أقدم عليك باملسائل٬، ولقد دخلت الكوفة والبصرة والشام 
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بوحدانيته٬،  ليس غريه قائماً واجلزيرة٬، ولقيت املتكلمني فلم أقع على أحد يثبت يل واحداً
أنا : قال !إن كان يف اجلماعة عمران الصايب فأنت هو(: Xقال الرضا ؟  أفتأذن أن أسألك

واهللا يا سيدي ما : قال )!سل يا عمران وعليك بالنصفة٬، إياك واخلطل واجلور: قال. هو
فازدحم الناس وضم  ٬،)سل عما بدا لك(: قال! فال أجوزه. أتعلق به أريد إال أن تثبت يل شيئاً

  .بعضهم إىل بعض
سألت فافهم اجلواب٬، أما الواحد (: ؟ قال عن الكائن األول وعما خلقأخربين : فقال

مث خلق خلقاً . فلم يزل كائناً واحداً ال شيء معه بال حدود وال أعراض وال يزال كذلك
مبتدعاً خمتلفاً بأعراض وحدود خمتلفة٬، ال يف شئ أقامه٬، وال يف شيء حده٬، وال على شيء 

ك صفوة وغري صفوة هللا٬، واختالفاً وايتالفاً وألواناً حذاه ومثله٬، فجعل اخللق من بعد ذل
وذوقاً وطعما٬ً، ال حلاجة كانت منه إىل ذلك٬، وال لفضل مرتلة مل يبلغها إال به٬، وال رأى 

: قال. نعم واهللا يا سيدي: قال )؟ لنفسه فيما خلق زيادة وال نقصانا٬، تعقل هذا يا عمران
حلاجة٬، مل خيلق إال من يستعني به على حاجته٬، واعلم يا عمران٬، أنه لو كان خلق ما خلق (

  .)ولكان ينبغي أن خيلق أضعاف ما خلق؛ ألن األعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقوى
يف أكثر  Xوبني عمران الصايب٬، وألزمه  Xمث طال السؤال واجلواب بني الرضا 

 ٬،بقيت مسألةأشهد أنه يا سيدي كما وصفت٬، ولكن : مسائله٬، حىت انتهت احلال إىل أن قال
٬، وهل يء٬، وهل حييط به شيءيف أي ش) احلكيم(أسألك عن : قال ٬،)سل عما أردت(: قال

  ؟يء ٬، أو هل به حاجة إىل شيءإىل ش يءيتحول من ش
أخربك يا عمران فاعقل ما سألت عنه٬، فإنه من أغمض ما يرد على (: Xقال الرضا 

زب حلمه٬، وال يعجز عن فهمه أولو املخلوقني يف مسائلهم٬، وليس يفهمه املتقارب عقله العا
: أما أول ذلك فلو كان خلق ما خلق حلاجة منه جلاز لقائل أن يقول. العقل املنصفون

مل خيلق شيئاً حلاجة٬، ومل يزل ثابتاً ال يف  8يتحول إىل ما خلق حلاجته إىل ذلك٬، ولكنه 
واهللا جل . شيء٬، إال أن اخللق ميسك بعضه بعضا٬ً، ويدخل بعضه يف بعض٬، وخيرج منه

وتقدس بقدرته ميسك ذلك كله٬، وليس يدخل يف شيء٬، وال خيرج منه وال يؤده حفظه٬، وال 
أطلعه عليه من ٬، ومن 8يعجز عن إمساكه٬، وال يعرف أحد من اخللق كيف ذلك إال اهللا 

رسله وأهل سره٬، واملستحفظني ألمره٬، وخزانه القائمني بشريعته٬، وإمنا أمره كلمح البصر 
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فيكون مبشيته وإرادته٬، وليس شيء من ) كن: (أو هو أقرب٬، إذا شاء شيئاً فإمنا يقول له
نعم يا : قال )؟ خلقه أقرب إليه من شيء٬، وال شيء أبعد منه من شيء٬، أفهمت يا عمران

عبده املبعوث باهلدى  ي فهمت٬، وأشهد أن اهللا على ما وصفت ووحدت٬، وأن حممداًسيد
  .حنو القبلة وأسلم ودين احلق٬، مث خر ساجداً

 وكان جدالً   فلما نظر املتكلمون إىل كالم عمران الصايب : قال احلسن بن حممد النوفلي
٬، وأمسينا يءن شأحد٬، ومل يسألوه ع Xمل يدن من الرضا    مل يقطعه عن حجته أحد قط 

بعد أن عاد إىل     Xمث قال الرضا . فدخال وانصرف الناس Xفنهض املأمون والرضا 
أنا أعرف  ٬،جعلت فداك: فقلت ٬،)بتيا غالم٬، صر إىل عمران الصايب فأتين (:   مرتله 

فصرت إىل عمران . )فال بأس قربوا إليه دابة(: قال. موضعه هو عند بعض إخواننا من الشيعة
: قلت. به٬، فرحب به٬، ودعا بكسوة فخلعها عليه٬، ودعا بعشرة آالف درهم فوصله بهفأتيته 

بالعشاء  Xمث دعا . )هكذا جيب(: قال. Xحكيت فعل جدك أمري املؤمنني  ٬،جعلت فداك
انصرف مصاحباً (: فأجلسين عن ميينه٬، وأجلس عمران عن يساره٬، حىت إذا فرغنا قال لعمران

فكان عمران بعد ذلك جيتمع إليه املتكلمون من أصحاب . )نةوبكر علينا نطعمك طعام املدي
ووصله املأمون بعشرة آالف درهم٬، وأعطاه الفضل . املقاالت فيبطل عليهم أمرهم حىت اجتنبوه

  .صدقات البلخ فأصاب الرغائب ٬X، وواله الرضا جزيالً ماالً
قال له ف Xحضرت جملس املأمون وعنده الرضا : وروي عن علي بن اجلهم أنه قال

فما : قال ٬،)بلى(: قال). أن األنبياء معصومون: (أليس من قولك ٬،يا بن رسول اهللا: املأمون
  ؟﴾و�ع�ص�ى آد�م� ر�بَّه� فَغ�و�ى﴿: 8معىن قول اهللا 

و�قُلْن�ا ي�ا آد�م� اس�كُن� أَنت� و�ز�و�ج�ك� الْج�نَّةَ ﴿ :Xإن اهللا تبارك وتعاىل قال آلدم (: فقال
ومل يقل هلما ال  ﴾ر�غَداً ح�ي�ثُ ش�ئْت�م�ا و�الَ ت�قْر�ب�ا ه�ذ�ه� الشَّج�ر�ةَ فَت�كُون�ا م�ن� الْظ�ال�م�ني�و�كُالَ م�ن�ه�ا 

تأكال من هذه الشجرة٬، وال مما كان من جنسها٬، فلم يقربا تلك الشجرة٬، وإمنا أكال من 
وإمنا ¼اكما  ﴾ذ�ه� الشَّج�ر�ة�م�ا ن�ه�اكُم�ا ر�بُّكُم�ا ع�ن� ه�﴿ :غريها إذ وسوس الشيطان إليهما وقال

إِال� أَن ت�كُون�ا م�لَكَي�نِ أَو� ت�كُون�ا م�ن� ﴿ :أن تقربا غريها٬، ومل ينهكما عن األكل منها
  .﴾الْخ�ال�د�ين�
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ومل يكن آدم وحوا شاهدا قبل ذلك من حيلف  ﴾و�قَاس�م�ه�م�ا إِنِّي لَكُم�ا لَم�ن� النَّاص�ح�ني�﴿
فأكال منها ثقة بيمينه باهللا٬، وكان ذلك من آدم قبل النبوة٬،  ﴾فَد�ال�ه�م�ا بِغ�ر�ورٍ﴿ باهللا كاذبا٬ً،

ومل يكن ذلك بذنب كبري استحق دخول النار٬، وإمنا كان من الصغائر املوهوبة اليت جتوز 
على األنبياء قبل نزول الوحي عليهم٬، فلما اجتباه اهللا تعاىل وجعله نبياً كان معصوماً ال 

  .ة وال كبريةيذنب صغري
  .﴾ثُمَّ اج�ت�ب�اه� ر�بُّه� فَت�اب� ع�لَي�ه� و�ه�د�ى #و�ع�ص�ى آد�م� ر�بَّه� فَغ�و�ى ﴿ :قال اهللا تعاىل

  ).﴾إِن� اللّه� اص�طَفَى آد�م� و�ن�وحاً و�آلَ إِب�ر�اه�يم� و�آلَ ع�م�ر�انَ ع�لَى الْع�الَم�ني�﴿: 8وقال 
ترك ): بالصغائر املوهوبة(صلوات اهللا عليه أراد لعل الرضا ): اهللا همحر(قال املصنف 

 ؛املندوب وارتكاب املكروه من الفعل٬، دون الفعل القبيح الصغري باإلضافة إىل ما هو أعظم منه
فما معىن : مث قال املأمون. القتضاء أدلة العقول واألثر املنقول لذلك٬، ورجعنا إىل سياق احلديث

  .﴾ال�حاً ج�ع�الَ لَه� ش�ر�كَاء ف�يم�ا آت�اه�م�اَلَمَّا آت�اه�م�ا ص�﴿:  8قول اهللا
أن حوا ولدت مخسمائة بطن٬، يف كل بطن ذكر وأنثى٬، وأن آدم (: Xفقال الرضا 

فلما آتامها  ٬،﴾لَئ�ن� آت�ي�ت�ن�ا ص�ال�حاً ل�ن�كُون�نَّ م�ن� الشَّاك�رِين�﴿ :وحوا عاهدا اهللا ودعواه قاال
صنفاً : صاحلني من النسل٬، خلقاً سوياً بريئاً من الزمانة والعاهة٬، كان ما آتامها صنفني

ذكراناً وصنفاً إناثا٬ً، جعل الصنفان هللا تعاىل شركاء فيما آتامها ومل يشكراه شكر أبويهما له 
8.  

  .)﴾فَت�ع�الَى اللّه� ع�مَّا ي�ش�رِكُونَ﴿ :قال اهللا تعاىل
: يف إبراهيم ٬8، فأخربين عن قول اهللا حقاً أشهد أنك ابن رسول اهللا : فقال املأمون

  .﴾فَلَمَّا ج�نَّ ع�لَي�ه� الل�ي�لُ ر�أَى كَو�كَباً قَالَ ه�ذَا ر�بِّي﴿
٬، وصنف )الزهرة(صنف يعبد : إن إبراهيم وقع على ثالثة أصناف(: Xفقال الرضا 

فلما . السرب الذي أخفى فيه ذلك حني خرج من) الشمس(٬، وصنف يعبد )القمر(يعبد 
فلما أفل . (على اإلنكار واالستخبار!) هذا ريب ؟: (قال) الزهرة(جن عليه الليل رأى 

. ؛ ألن األفول من صفات احملدث وال من صفات القدمي)قال ال أحب اآلفلني) الكوكب(
فَلَ قَالَ لَئ�ن ل�م� فَلَمَّا أَ﴿ .على اإلنكار واالستخبار!) فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ريب ؟(

  .لو مل يهدين ريب لكنت من القوم الضالني: يقول ﴾ي�ه�د�نِي ر�بِّي ألكُون�نَّ م�ن� الْقَو�مِ الضَّال ني�
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على اإلنكار ! من الزهر والقمر ؟ ﴾فَلَمَّا ر�أَى الشَّم�س� ب�ازِغَةً قَالَ ه�ذَا ر�بِّي ه�ذَا أَكْب�ر�﴿
: لألصناف الثالثة من  فلما أفلت قال . (واالستخبار٬، ال على سبيل اإلخبار واإلقرار

إِنِّي و�جَّه�ت� و�ج�هِي�  #ي�ا قَو�مِ إِنِّي ب�رِيٌء مِّمَّا ت�ش�رِكُونَ ﴿  عبدة الزهرة٬، والقمر٬، والشمس 
مبا  Xفإمنا أراد إبراهيم  ﴾ح�نِيفاً و�م�ا أَن�اْ م�ن� الْم�ش�رِك�ني�ل�ل�ذ�ي فَطَر� السَّم�او�ات� و�اَألر�ض� 

أن العبادة ال حتق ملن كان بصفة الزهرة : أن يبني هلم بطالن دينهم٬، ويثبت عندهم: قال
وكان مما احتج به . والقمر والشمس٬، وإمنا حتق العبادة خلالقها خالق السماوات واألرض

  .)﴾و�ت�لْك� ح�جَّت�ن�ا آت�ي�ن�اه�ا إِب�ر�اه�يم�﴿: 8آتاه٬، كما قال اهللا و 8على قومه مما أهلمه اهللا 
ر�بِّ أَرِنِي كَي�ف� ﴿: فأخربين عن قول إبراهيم ٬،هللا درك يا بن رسول اهللا: فقال املأمون

  .﴾ت�ح�يِي الْم�و�ت�ى قَالَ أَو�لَم� ت�ؤ�م�ن قَالَ ب�لَى و�لَك�ن ل ي�طْم�ئ�نَّ قَلْبِي
إين متخذ من : (Xإن اهللا تبارك وتعاىل كان أوحى إىل إبراهيم (: Xقال الرضا 

فوقع يف نفس إبراهيم أنه ذلك اخلليل (عبادي خليالً إن سألين إحياء املوتى أحييت له 
 على ﴾ر�بِّ أَرِنِي كَي�ف� ت�ح�يِي الْم�و�ت�ى قَالَ أَو�لَم� ت�ؤ�م�ن قَالَ ب�لَى و�لَك�ن ل ي�طْم�ئ�نَّ قَلْبِي﴿: فقال
قَالَ فَخ�ذْ أَر�ب�ع�ةً مِّن� الط�ي�رِ فَص�ر�ه�نَّ إِلَي�ك� ثُمَّ اج�ع�لْ ع�لَى كُل  ج�ب�لٍ مِّن�ه�نَّ ج�ز�ءاً ثُمَّ ﴿ :اخللة

فأخذ إبراهيم نسراً وبطاًَ وطاووساً وديكا٬ً، فقطعهن وخلطهن مث جعل  ﴾اد�ع�ه�نَّ ي�أْت�ين�ك� س�ع�ياً
منهن جزءا٬ً، وجعل مناقريهن بني    وكانت عشرة    على كل جبل من اجلبال اليت حوله 

أصابعه٬، مث دعاهن بأمسائهن٬، ووضع عنده حباً وماء٬، فتطايرت تلك األجزاء بعضها إىل 
 Xبعض حىت استوت األبدان٬، وجاء كل بدن حىت انضم إىل رقبته ورأسه فخلى إبراهيم 

يا نيب : عن مناقريهن٬، فطرن مث وقعن فشربن من ذلك املاء والتقطن من ذلك احلب ٬، وقلن
  .اهللا٬، أحييتنا أحياك اهللا

  .)بل اهللا حييي ومييت وهو على كل شيء قدير :فقال إبراهيم
فَو�كَز�ه� م�وس�ى فَقَض�ى ﴿: فأخربين عن قول اهللا ٬،بارك اهللا فيك يا أبا احلسن: فقال املأمون

  .﴾ي�ه� قَالَ ه�ذَا م�ن� ع�م�لِ الشَّي�طَان�ع�لَ
  إن موسى دخل مدينة من مدائن فرعون على حني غفلة من أهلها (: Xقال الرضا 

و�ج�د� ف�يه�ا ر�ج�لَي�نِ ي�قْت�ت�لَان� ه�ذَا م�ن ش�يع�ت�ه� و�ه�ذَا م�ن� ع�د�وِّه� ﴿   وذلك بني املغرب والعشاء 
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فقضى موسى على العدو  ﴾ش�يع�ت�ه� ع�لَى ال�ذ�ي م�ن� ع�د�وِّه� فَو�كَز�ه� م�وس�ىفَاس�ت�غ�اثَه� ال�ذ�ي م�ن 
  .حبكم اهللا تعاىل ذكره فمات

يعين االقتتال الذي وقع بني الرجلني٬، ال ما فعله موسى  ﴾ه�ذَا م�ن� ع�م�لِ الشَّي�طَان�﴿: قال
  ).عدو مضل مبني   الشيطان : يعين  أنه (من قتله إياه 
إين : يقول: ؟ قال﴾ر�بِّ إِنِّي ظَلَم�ت� ن�فِْسي فَاغْف�ر� ل�ي﴿: ن فما معىن قول موسىقال املأمو

لئال . استرين من أعدائك: وضعت نفسي غري موضعها٬، بدخويل هذه املدينة٬، فاغفر يل٬، أي
  .﴾إِنَّه� ه�و� الْغ�فُور� الرَّح�يم�﴿ستره من عدوه٬، : أي) فغفر له(يظفروا يب فيقتلوين 

فَلَن� أَكُونَ ظَهِرياً ﴿من القوة حىت قتلت رجال بوكزة٬،  ﴾بِم�ا أَن�ع�م�ت� ع�لَيَّ ر�بِّ﴿ :قال
فَأَص�ب�ح� ف�ي الْم�د�ين�ة� خ�ائ�فاً ﴿ .بل أجاهد يف سبيلك �ذه القوة حىت ترضى ﴾ل لْم�ج�رِم�ني�

قاتلت رجالً  ﴾لَه� م�وس�ى إِنَّك� لَغ�وِيٌّ مُّبِني�ي�ت�ر�ق�ب� فَإِذَا ال�ذ�ي اس�ت�نص�ر�ه� بِالْأَم�سِ ي�س�ت�ص�رِخ�ه� قَالَ 
باألمس٬، وتقاتل هذا اليوم ألؤدبنك٬، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو هلما ظن الذي هو 

أَت�رِيد� أَن ت�قْت�لَنِي كَم�ا قَت�لْت� ن�فْساً بِالْأَم�سِ إِن ت�رِيد� ﴿   يا موسى    :قال(من شيعته أنه يريده 
  .)﴾كُونَ ج�بَّاراً ف�ي الْأَر�ضِ و�م�ا ت�رِيد� أَن ت�كُونَ م�ن� الْم�ص�ل�ح�ني�إِل�ا أَن ت�

: فما معىن قول موسى لفرعون ٬،يا أبا احلسن جزاك اهللا عن أنبيائه خرياً: قال املأمون
  ؟﴾فَع�لْت�ه�ا إِذاً و�أَن�ا م�ن� الضَّال ني�﴿

لْت� فَع�لَت�ك� ال�ت�ي فَع�لْت� و�أَنت� م�ن� و�فَع�﴿ :إن فرعون قال ملوسى ملا أتاه(: Xقال الرضا 
  .﴾الْكَاف�رِين�
 عن الطريق بوقوعي إىل مدينة من مدائنك٬، ﴾قَالَ فَع�لْت�ه�ا إِذاً و�أَن�ا م�ن� الضَّال ني�﴿

وقد قال اهللا  ﴾فَفَر�ر�ت� م�نكُم� لَمَّا خ�فْت�كُم� فَو�ه�ب� ل�ي ر�بِّي ح�كْماً و�ج�ع�لَنِي م�ن� الْم�ر�س�ل�ني�﴿
 أمل جيدك وحيداً فآوى إليك الناس ؟: يقول ﴾أَلَم� ي�جِد�ك� ي�ت�يماً فَآو�ى﴿ :لنبيه حممد 

و�و�ج�د�ك� ع�ائ�الً ﴿ .هداهم إىل معرفتك: أي ﴾فَه�د�ى﴿ عند قومك: يعين ﴾و�و�ج�د�ك� ض�الّاً﴿
  .)أغناك بأن جعل دعاءك مستجاباً: يقول ﴾فَأَغْن�ى

و�لَمَّا ج�اء م�وس�ى ﴿: فما معىن قول اهللا ٬،اهللا فيك يا بن رسول اهللابارك : قال املأمون
كيف يكون كليم اهللا  ٬،اآلية ﴾ل�م�يقَات�ن�ا و�كَل�م�ه� ر�بُّه� قَالَ ر�بِّ أَرِنِي أَنظُر� إِلَي�ك� قَالَ لَن ت�ر�انِي

  !؟ موسى بن عمران ال يعلم أن اهللا تعاىل ذكره ال جيوز عليه الرؤية حىت يسأله هذا السؤال
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إن كليم اهللا موسى بن عمران علم أن اهللا جل عن أن يرى (: Xفقال الرضا 
ه كلم 8أن اهللا : باألبصار٬، ولكنه ملا كلمه اهللا تعاىل وقربه جنيا٬ً، رجع إىل قومه فأخربهم

لن نؤمن لك حىت نسمع كالمه كما مسعت٬، وكان القوم سبعمائة ألف : وقربه٬، فقالوا
رجل٬، فاختار منهم سبعني ألفا٬ً، مث اختار منهم سبعة آالف٬، مث اختار منهم سبعمائة٬، مث 
اختار منهم سبعني رجالً مليقات ربه٬، فخرج �م إىل طور سيناء٬، فأقامهم يف سفح اجلبل 

أن يكلمه ويسمعهم كالمه٬، فكلمه اهللا تعاىل  ٬8، وسأل اهللا وصعد موسى إىل الطور
أحدثه يف الشجرة٬،  8ومسعوا كالمه من فوق وأسفل وميني ومشال٬، ووراء وأمام؛ ألن اهللا 

لن نؤمن لك بأن هذا الذي مسعناه : فقالوا. مث جعله منبعثاً منها حىت مسعوه من مجيع الوجوه
الوا هذا القول العظيم واستكربوا وعتوا٬، بعث اهللا كالم اهللا حىت نرى اهللا جهرة٬، فلما ق
  .عليهم صاعقة فأخذkم بظلمهم فماتوا

يا رب ما أقول لبين إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت �م : فقال موسى
فقتلتهم؛ ألنك مل تكن صادقاً فيما ادعيت من مناجاة اهللا إياك٬، فأحياهم اهللا وبعثهم معه٬، 

سألت اهللا أن يريك تنظر إليه ألجابك٬، وكنت ختربنا كيف هو فنعرفه حق إنك لو : فقالوا
  .معرفته

يا قوم٬، إن اهللا ال يرى باألبصار وال كيفية له٬، وإمنا يعرف بآياته ويعلم : فقال موسى
رب إنك قد مسعت مقالة بين : فقال موسى. لن نؤمن لك حىت تسأله: فقالوا. بعالماته

سلين ما سألوك فلن  ٬،يا موسى: فأوحى اهللا جل جالله إليه إسرائيل وأنت أعلم بصالحهم٬،
قال لن تراين ولكن أنظر (٬، )رب أرين أنظر إليك: (أؤاخذك جبهلهم٬، فعند ذلك قال موسى

بآية من    فسوف تراين فلما جتلى ربه للجبل   وهو يهوى    إىل اجلبل فإن استقر مكانه 
رجعت إىل : يقول) فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وخر موسى صعقاً جعله دكاً   آياته 

  .)منهم بأنك ال ترى) وأنا أول املؤمنني(معرفيت بك ؟ عن جهل قومي٬، 
و�لَقَد� ه�مَّت� بِه� و�ه�مَّ بِه�ا ﴿: 8فأخربين عن قول اهللا  ٬،هللا درك يا أبا احلسن: فقال املأمون

   ؟﴾لَو�ال أَن رَّأَى ب�ر�ه�انَ ر�بِّه�
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مهت به ولوال أن رأى برهان ربه هلم �ا كما مهت به لكنه كان ( :X فقال الرضا
مهت : معصوماً واملعصوم ال يهم بذنب وال يأتيه٬، ولقد حدثين أيب عن أبيه الصادق أنه قال

  .)بأن تفعل وهم بأن ال يفعل
ذ�ه�ب� و�ذَا النُّون� إِذ ﴿: 8فأخربين عن قول اهللا  ٬،هللا درك يا أبا احلسن: فقال املأمون

  ؟﴾م�غ�اض�باً فَظَنَّ أَن ل�ن نَّقْد�ر� ع�لَي�ه�
ذلك يونس بن مىت٬، ذهب مغاضباً لقومه٬، فظن مبعىن استيقن أن لن (: Xفقال الرضا 
 ﴾و�أَمَّا إِذَا م�ا اب�ت�لَاه� فَقَد�ر� ع�لَي�ه� رِز�قَه�﴿ :8نضيق عليه رزقه٬، ومنه قوله : نقدر عليه٬، أي

ظلمة الليل٬، وظلمة البحر٬، وظلمة بطن احلوت٬،  ﴾فَن�اد�ى ف�ي الظúلُم�ات�﴿ضيق وقتر٬، : أي
بتركي العبادة اليت قد قرت عيين �ا  ﴾أَن ل�ا إِلَه� إِل�ا أَنت� س�ب�ح�ان�ك� إِنِّي كُنت� م�ن� الظ�ال�م�ني�﴿

ح�ني� لَلَبِثَ ف�ي ب�طْنِه� فَلَو�لَا أَنَّه� كَانَ م�ن� الْم�س�بِّ﴿: 8وقال . فاستجاب اهللا له. يف بطن احلوت
  .)﴾إِلَى ي�و�مِ ي�ب�ع�ثُونَ
ح�تَّى إِذَا اس�ت�ي�أَس� الرُّس�لُ ﴿: 8أخربين عن قول اهللا  ٬،هللا درك يا أبا احلسن: فقال املأمون

  ؟﴾و�ظَنُّواْ أَنَّه�م� قَد� كُذ�ب�واْ ج�اءه�م� ن�ص�ر�ن�ا
من قومهم٬، وظن قومهم أن حىت إذا استيأس الرسل  :يقول اهللا(: Xقال الرضا 

  .)الرسل قد كذبوا٬، جاء الرسل نصرنا
ل�ي�غ�ف�ر� لَك� الل�ه� م�ا ت�قَدَّم� ﴿:  8فأخربين عن قول اهللا ٬،هللا درك يا أبا احلسن: فقال املأمون

  ؟﴾م�ن ذَنبِك� و�م�ا ت�أَخَّر�
؛ مل يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا من رسول اهللا (: Xقال الرضا 

أل¼م كانوا يعبدون من دون اهللا ثالمثائة وستني صنما٬ً، فلما جاءهم بالدعوة إىل كلمة 
أَج�ع�لَ الْآل�ه�ةَ إِلَهاً و�اح�داً إِن� ه�ذَا لَش�ي�ٌء ع�ج�اب� ﴿ :اإلخالص كرب ذلك عليهم وعظم٬، وقالوا

م�ا س�م�ع�ن�ا  #و�انطَلَق� الْم�لَأُ م�ن�ه�م� أَن� ام�ش�وا و�اص�بِر�وا ع�لَى آل�ه�ت�كُم� إِن� ه�ذَا لَش�ي�ٌء ي�ر�اد�  #
 يا حممد: على نبيه مكة قال له 8فلما فتح اهللا  ﴾بِه�ذَا ف�ي الْم�ل�ة� الْآخ�ر�ة� إِنْ ه�ذَا إِل�ا اخ�ت�لَاق�

عند مشركي أهل  ﴾اً مُّبِيناً ل�ي�غ�ف�ر� لَك� الل�ه� م�ا ت�قَدَّم� م�ن ذَنبِك� و�م�ا ت�أَخَّر�إِنَّا فَت�ح�ن�ا لَك� فَت�ح﴿
مكة بدعائك إياهم إىل توحيد اهللا فيما تقدم وما تأخر؛ ألن مشركي مكة أسلم بعضهم 
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وخرج بعضهم عن مكة٬، ومن بقي منهم ال يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعى الناس 
  .)ار ذنبه عندهم مغفورا بظهوره عليهمإليه٬، فص

ع�فَا اللّه� ع�نك� ل�م� أَذ�نت� ﴿: 8فأخربين عن قول اهللا  ٬،هللا درك يا أبا احلسن: فقال املأمون
  .﴾لَه�م�

 خاطب اهللا بذلك نبيه ) بإياك أعين وامسعي يا جارة(هذا مما نزل (: Xفقال الرضا 
  .وأراد به أمته

  .﴾أَش�ر�كْت� لَي�ح�ب�طَنَّ ع�م�لُك� و�لَت�كُون�نَّ م�ن� الْخ�اس�رِين�لَئ�ن� ﴿ :وكذلك قوله تعاىل
  .)﴾و�لَو�الَ أَن ثَبَّت�ن�اك� لَقَد� ك�دتَّ ت�ر�كَن� إِلَي�هِم� ش�ي�ئاً قَل�يالً﴿: 8وقوله 

و�إِذْ ت�قُولُ ل�ل�ذ�ي أَن�ع�م� ﴿: 8فأخربين عن قول اهللا  ٬،صدقت يا بن رسول اهللا: قال املأمون
ه� الل�ه� ع�لَي�ه� و�أَن�ع�م�ت� ع�لَي�ه� أَم�ِسك� ع�لَي�ك� ز�و�ج�ك� و�اتَّقِ الل�ه� و�ت�خ�ف�ي ف�ي ن�فِْسك� م�ا الل�ه� م�ب�د�ي

  .﴾و�ت�خ�ش�ى النَّاس� و�الل�ه� أَح�قُّ أَن ت�خ�ش�اه�
قصد دار زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب يف أمر  أن رسول اهللا (: Xقال الرضا 

وإمنا أراد بذلك ترتيه اهللا عن ) سبحان الذي خلقك: (أراده٬، فرأى امرأته تغتسل فقال هلا
أَفَأَص�فَاكُم� ر�بُّكُم بِالْب�نِني� و�اتَّخ�ذَ م�ن� ﴿ :8أن املالئكة بنات اهللا٬، فقال اهللا : قول من زعم

سبحان الذي : (ملا رآها تغتسل فقال النيب  ﴾نَّكُم� لَت�قُولُونَ قَو�الً ع�ظ�يماالْم�آلئ�كَة� إِن�اثاً إِ
أن يتخذ ولداً حيتاج إىل هذا التطهري واالغتسال٬، فلما عاد زيد إىل مرتله أخربته ) خلقك

٬، وقوله هلا سبحان الذي خلقك٬، فلم يعلم زيد ما أراد بذلك امرأته مبجئ رسول اهللا 
يا رسول اهللا٬، إن امرأيت : فقال ملا أعجبه من حسنها٬، فجاء إىل النيب  وظن أنه قال ذلك

وقد ) أمسك عليك زوجك واتق اهللا: (فقال له النيب. يف خلقها سوء٬، وإين أريد طالقها
كان اهللا عرفه عدد أزواجه وأن تلك املرأة منهن٬، فأخفى ذلك يف نفسه ومل يبده لزيد٬، 

يقول ملواله أن امرأتك ستكون يل زوجة٬، فيعيبوه  أن حممداً: وخشي الناس أن يقولوا
) وأنعمت عليه(باإلسالم : يعين ﴾و�إِذْ ت�قُولُ ل�ل�ذ�ي أَن�ع�م� الل�ه� ع�لَي�ه�﴿ :8بذلك٬، فأنزل اهللا 

و�ت�خ�ش�ى أَم�ِسك� ع�لَي�ك� ز�و�ج�ك� و�اتَّقِ الل�ه� و�ت�خ�ف�ي ف�ي ن�فِْسك� م�ا الل�ه� م�ب�د�يه� ﴿ بالعتق: يعين
  .﴾النَّاس� و�الل�ه� أَح�قُّ أَن ت�خ�ش�اه�
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٬، وأنزل من نبيه حممد  8مث إن زيد بن حارثة طلقها واعتدت منه فزوجها اهللا 
فَلَمَّا قَض�ى ز�ي�د� مِّن�ه�ا و�طَراً ز�وَّج�ن�اكَه�ا ل�كَي� لَا ي�كُونَ ع�لَى الْم�ؤ�م�نِني� ﴿: 8بذلك قرآنا فقال 

أن  8مث علم  ﴾اجِ أَد�ع�ي�ائ�هِم� إِذَا قَض�و�ا م�ن�ه�نَّ و�طَراً و�كَانَ أَم�ر� الل�ه� م�فْع�والًح�ر�ج� ف�ي أَز�و�
  .)﴾مَّا كَانَ ع�لَى النَّبِيِّ م�ن� ح�ر�جٍ ف�يم�ا فَر�ض� الل�ه�﴿: املنافقني سيعيبوه بتزوجيها فأنزل اهللا

فجزاك  يل ما كان ملتبساً لقد شفيت صدري يا بن رسول اهللا٬، وأوضحت: فقال املأمون
  .اهللا عن أنبيائه وعن اإلسالم خرياً

وكان   فقام املأمون إىل الصالة٬، وأخذ بيد حممد بن جعفر ابن حممد : قال علي بن اجلهم
ومل نره . عامل: ؟ فقال كيف رأيت ابن أخيك: وتبعتهما فقال له املأمون  حاضر ا¸لس 

إن ابن أخيك من أهل بيت النبوة الذين قال فيهم : أمونفقال امل .خيتلف إىل أحد من أهل العلم
أال إن أبرار عتريت٬، وأطايب أروميت٬، أحلم الناس صغارا٬ً، وأعلم الناس كباراً ( : النيب

فال تعلموهم فإ¼م أعلم منكم٬، ال خيرجونكم من باب هدى وال يدخلونكم يف باب 
د غدوت إليه٬، وأعلمته ما كان من إىل مرتله٬، فلما كان من الغ Xوانصرف الرضا ). ضاللة

يا بن اجلهم٬، ال (: مث قال Xقول املأمون وجواب عمه حممد بن جعفر له٬، فضحك الرضا 
احتجاجه صلوات اهللا عليه فيما يتعلق . )يغرنك ما مسعته منه٬، فإنه سيغتالين واهللا ينتقم يل منه

ان عليها وذم من جيوز اختيار باإلمامة وصفات من خصه اهللا تعاىل ³ا وبيان الطريق إىل من ك
  .اإلمام ولؤم من غال فيه وأمر الشيعة بالتورية والتقية عند احلاجة إليهما وحسن التأدب

ملاذا بعث :    Xأليب احلسن الرضا    إن ابن السكيت قال : أبو يعقوب البغدادي قال
 بعث حممدا اهللا موسى بن عمران بيده البيضاء٬، وبآية السحر٬، وبعث عيسى بآية الطلب٬، و

كان الغالب على  Xأن اهللا ملا بعث موسى (: X؟ فقال له أبو احلسن  بالكالم واخلطب
أهل عصره السحر فأتاهم من عند اهللا مبا مل يكن يف وسع القوم مثله٬، ومبا أبطل به 

  .سحرهم٬، وأثبت به احلجة عليهم
يف وقت قد ظهرت فيه الزمانات٬، واحتاج الناس إىل الطلب٬،  Xوأن اهللا بعث عيسى 

فأتاهم من عند اهللا مبا مل يكن عندهم مثله٬، ومبا أحيا هلم املوتى وأبرأ األكمه واألبرص بإذن 
  .اهللا٬، وأثبت به احلجة عليهم
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   يف وقت كان األغلب على أهل عصره اخلطب والكالم  وأن اهللا بعث حممداً 
فأتاهم من عند اهللا من مواعظه وأحكامه ما أبطل به قوهلم وأثبت به    وأظنه قال والشعر

فما احلجة على  ٬،واهللا ما رأيت مثلك قط: فما زال ابن السكيت يقول له: قال. )احلجة عليهم
العقل يعرف به الصادق على اهللا فيصدقه٬، والكاذب على اهللا ( :X؟ فقال  اخللق اليوم

يف كالمه هذا أن  Xهذا واهللا هو اجلواب٬، قد ضمن الرضا : فقال ابن السكيت. )فيكذبه
العامل ال خيلو يف زمان التكليف من صادق من قبل يلتجئ املكلف إليه فيما اشتبه عليه من أمر 
الشريعة٬، صاحب داللة تدل على صدقه عليه تعاىل٬، يتوصل املكلف إىل معرفته بالعقل٬، ولواله 

  .من الكاذب٬، فهو حجة اهللا تعاىل على اخللق أوال ملا عرف الصادق
كنا يف أيام علي بن موسى : قال ٬،عن أخيه عبد العزيز بن مسلم ٬،وعن القسم بن مسلم

مبرو٬، فاجتمعنا يف جامعها يف يوم مجعة يف بدو قدومنا٬، فأدار الناس أمر اإلمامة  Xالرضا 
فأعلمته ما خاض X ي الرضا وذكروا كثرة اختالف الناس فيها فدخلت على سيدي وموال

يا عبد العزيز٬، جهل القوم وخدعوا عن أديا¼م٬، إن اهللا تبارك (: الناس فيه٬، فتبسم مث قال
حىت أكمل له الدين٬، وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شئ٬، بني  وتعاىل مل يقبض نبيه 

مَّا فَرَّطْن�ا ﴿: 8ال فق. فيه احلالل واحلرام٬، واحلدود واألحكام٬، ومجيع ما حيتاج إليه كمال
الْي�و�م� أَكْم�لْت� لَكُم� ﴿: وأنزل يف حجة الوداع وهو آخر عمره ﴾ف�ي الك�ت�ابِ م�ن ش�ي�ٍء

فأمر اإلمامة من متام الدين٬، ومل  ﴾د�ين�كُم� و�أَت�م�م�ت� ع�لَي�كُم� نِع�م�ت�ي و�ر�ض�يت� لَكُم� اِإلس�الَم� د�يناً
حىت بني ألمته معامل دينه وأوضح هلم سبيله٬، وتركهم على قصد احلق٬، وأقام هلم  ميض 
مل يكمل  8علماً وإماماً وما ترك شيئاً حيتاج إليه األمة إال بينه٬، فمن زعم أن اهللا  Xعلياً 

هل تعرفون قدر اإلمامة وحملها . ٬، ومن رد كتاب اهللا فهو كافر8دينه فقد رد كتاب اهللا 
  .وز فيها اختيارهممن األمة فيج

إن اإلمامة أجلّ قدراً وأعظم شأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها 
  .الناس بعقوهلم٬، أو ينالو¼ا بآرائهم٬، فيقيموها باختيارهم

�ا إبراهيم اخلليل بعد النبوة واخللة٬، مرتبة ثالثة وفضيلة شر¥فه  8إن اإلمامة خص اهللا 
سروراً �ا    فقال اخلليل  ﴾إِنِّي ج�اع�لُك� ل�لنَّاسِ إِم�اماً﴿ :8اهللا �ا٬، فأشاد �ا ذكره فقال 

ل فأبطلت هذه اآلية إمامة ك ﴾الَ ي�ن�الُ ع�ه�د�ي الظ�ال�م�ني�﴿: ٬8، قال اهللا ﴾و�م�ن ذُرِّيَّت�ي﴿ :  
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بأن جعل يف ذريته أهل الصفوة  8ظامل إىل يوم القيامة٬، وصارت يف الصفوة٬، مث أكرمه اهللا 
 #و�و�ه�ب�ن�ا لَه� إِس�ح�اق� و�ي�ع�قُوب� ن�اف�لَةً و�كُلّاً ج�ع�لْن�ا ص�ال�ح�ني� ﴿ :والطهارة٬، فقال تعاىل

هِم� ف�ع�لَ الْخ�ي�ر�ات� و�إِقَام� الصَّلَاة� و�إِيت�اء الزَّكَاة� و�ج�ع�لْن�اه�م� أَئ�مَّةً ي�ه�د�ونَ بِأَم�رِن�ا و�أَو�ح�ي�ن�ا إِلَي�
تزل يف ذريته يرثها بعض عن بعض قرناً فقرنا٬ً، حىت ورثها النيب : فلم ﴾و�كَان�وا لَن�ا ع�ابِد�ين�

و�ال�ذ�ين� آم�ن�واْ و�اللّه�  إِن� أَو�لَى النَّاسِ بِإِب�ر�اه�يم� لَل�ذ�ين� اتَّب�ع�وه� و�ه�ذَا النَّبِيُّ﴿ :8فقال اهللا  
بأمر اهللا على رسم ما فرض  Xعلياً  فكانت له خاصة٬، فقلدها النيب  ﴾و�ل�يُّ الْم�ؤ�م�نِني�

و�قَالَ ال�ذ�ين� ﴿ :8اهللا٬، فصارت يف ذريته األصفياء الذين آتاهم اهللا العلم واإلميان بقوله 
خاصة  Xفهي يف ولد علي  ﴾ف�ي ك�ت�ابِ الل�ه� إِلَى ي�و�مِ الْب�ع�ث� أُوت�وا الْع�لْم� و�الْإِمي�انَ لَقَد� لَبِثْت�م�

  ٬، فمن أين خيتار هؤالء اجلهال ؟إىل يوم القيامة إذ ال نيب بعد حممد 
٬، وخالفة الرسول٬، 8إن اإلمامة خالفة اهللا . إن اإلمامة مرتلة األنبياء وإرث األوصياء

  .واحلسنيومقام أمري املؤمنني٬، ومرياث احلسن 
  .إن اإلمامة زمام الدين٬، ونظام املسلمني٬، وصالح الدنيا وعز املؤمنني

باإلمام متام الصالة والزكاة والصيام٬، . إن اإلمامة رأس اإلسالم النامي٬، وفرعه السامي
واحلج واجلهاد٬، وتوفري الفئ والصدقات وإمضاء احلدود واألحكام٬، ومنع الثغور 

هللا٬، وحيرم حرام اهللا٬، ويقيم حدود اهللا٬، ويذب عن دين اهللا٬، اإلمام حيل حالل ا. واألطراف
  .ويدعو إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة واحلجة البالغة

: اإلمام. اإلمام كالشمس الطالعة للعامل وهي يف األفق٬، حبيث ال تناله األيدي واألبصار
يف غياهب الدجى والبيداء  البدر املنري٬، والسراج الزاهر٬، والنور الساطع٬، والنجم اهلادي

املاء العذب على الظلماء٬، والدال على اهلدى٬، واملنجي من : اإلمام. القفار وجلج البحار
النار على البقاع احلارة ملن اصطلى٬، والدليل على املسالك٬، من فارقه : اإلمام. الردى
لبسيطة السحاب املاطر٬، والغيث اهلاطل٬، والشمس املضيئة٬، واألرض ا: اإلمام. فهالك

األمني الرفيق٬، والوالد الشفيق٬، واألخ الشقيق٬، : اإلمام. والعني الغزيرة٬، والغدير والروضة
  .ومفزع العباد يف الداهية
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أمني اهللا يف أرضه٬، وحجته على عباده٬، وخليفته يف بالده٬، الداعي إىل اهللا٬، : اإلمام
عيوب٬، خمصوص بالعلم٬، املطهر من الذنوب٬، املربأ من ال: اإلمام. والذاب عن حرمي اهللا

  .موسوم باحللم٬، نظام الدين٬، وعز املسلمني٬، وغيظ املارقني٬، وبوار الكافرين
واحد دهره٬، ال يدانيه أحد٬، وال يعادله عدل٬، وال يوجد له بديل وال له مثيل : اإلمام

وال نظري٬، خمصوص بالفضل كله من غري طلب منه وال اكتساب٬، بل اختصاص من املتفضل 
ضلت العقول٬، وتاهت ! ذا يبلغ معرفة اإلمام وميكنه اختياره ؟ هيهات هيهاتالوهاب فمن 

احللوم٬، وحارت األلباب٬، وحسرت العيون٬، وتصاغرت العظماء وحتريت احلكماء٬، 
وتقاصرت احللماء٬، وحصرت اخلطباء٬، وجهلت األلباب وكلت الشعراء٬، وعجزت 

من فضائله فأقرت بالعجز األدباء٬، وعيت البلغاء٬، عن وصف شأن من شأنه٬، أو فضيلة 
والتقصري٬، وكيف يوصف أو ينعت بكنهه٬، أو يفهم شئ من أمره٬، أو يوجد من يقوم مقامه٬، 

فأين ! ويغين غناه٬، ال وكيف وأىن وهو حبيث النجم من أيدي املتناولني٬، ووصف الواصفني
غري  االختيار من هذا٬، وأين العقول عن هذا٬، وأين يوجد مثل هذا٬، ظنوا أن دخل يوجد يف

؟ كذبتهم واهللا أنفسهم ومنتهم الباطل٬، فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً تزل آل رسول اهللا 
عنه إىل احلضيض أقدامهم٬، راموا إقامة اإلمام بعقول حائرة بائرة ناقصة٬، وآراء مضلة٬، فلم 

  .يزدادوا منه إال بعداً
الالً بعيداً ووقعوا يف لقد راموا صعبا٬ً، وقالوا إفكا٬ً، وضلوا ض! قاتلهم اهللا أىن يؤفكون

احلرية٬، إذ تركوا اإلمام من غري بصرية٬، وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن السبيل٬، 
: وكانوا مستبصرين٬، رغبوا عن اختيار اهللا واختيار رسوله٬، إىل اختيارهم والقرآن يناديهم

  .﴾ةُ س�ب�ح�انَ الل�ه� و�ت�ع�الَى ع�مَّا ي�ش�رِكُونَو�ر�بُّك� ي�خ�لُق� م�ا ي�ش�اُء و�ي�خ�ت�ار� م�ا كَانَ لَه�م� الْخ�ي�ر�﴿
و�م�ا كَانَ ل�م�ؤ�م�نٍ و�لَا م�ؤ�م�ن�ةÝ إِذَا قَض�ى الل�ه� و�ر�س�ولُه� أَم�راً أَن ي�كُونَ لَه�م� ﴿ :8وقال 

  .﴾الْخ�ي�ر�ةُ م�ن� أَم�رِه�م�
إِن� لَكُم� ف�يه� لَم�ا  #أَم� لَكُم� ك�ت�اب� ف�يه� ت�د�ر�س�ونَ  #م�ا لَكُم� كَي�ف� ت�ح�كُم�ونَ ﴿ :8وقال 
س�لْه�م أَيُّه�م  #أَم� لَكُم� أَي�م�انٌ ع�لَي�ن�ا ب�ال�غ�ةٌ إِلَى ي�و�مِ الْق�ي�ام�ة� إِن� لَكُم� لَم�ا ت�ح�كُم�ونَ  #ت�خ�يَّر�ونَ 

  .﴾ر�كَائ�هِم� إِن كَان�وا ص�اد�ق�ني�أَم� لَه�م� ش�ر�كَاء فَلْي�أْت�وا بِش� #بِذَل�ك� ز�ع�يم� 
  .﴾أَفَلَا ي�ت�د�بَّر�ونَ الْقُر�آنَ أَم� ع�لَى قُلُوبٍ أَقْفَالُه�ا﴿ :8وقال 
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  .﴾أم طُبِع� ع�لَى قُلُوبِهِم� فَه�م� الَ ي�فْقَه�ونَ﴿
إِن� ش�رَّ الدَّو�ابِّ ع�ند� اللّه� الصُّمُّ الْب�كْم� ال�ذ�ين� الَ  #قَالُوا س�م�ع�ن�ا و�ه�م� الَ ي�س�م�ع�ونَ ﴿

  .﴾و�لَو� ع�ل�م� اللّه� ف�يهِم� خ�ي�راً ل�أس�م�ع�ه�م� و�لَو� أَس�م�ع�ه�م� لَت�و�ل�واْ وَّه�م مُّع�رِض�ونَ #ي�ع�ق�لُونَ 
فكيف هلم . العظيموقالوا مسعنا وعصينا بل هو فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل 

واإلمام عامل ال جيهل٬، راع ال ينكل٬، معدن القدس والطهارة٬، والنسك ! باختيار اإلمام ؟
والزهادة٬، والعلم والعبادة٬، وخمصوص بدعوة الرسول وهم نسل مطهرة البتول٬، ال مغمز 
فيه يف نسب٬، وال يدانيه ذو حسب٬، يف البيت من قريش٬، والذروة من هاشم٬، والعترة من 

لرسول٬، والرضا من اهللا٬، شرف األشراف٬، والفرع من عبد مناف٬، نامي العلم٬، كامل آل ا
احللم٬، مضطلع باإلمامة عامل بالسياسة٬، مفروض الطاعة٬، قائم بأمر اهللا٬، ناصح لعباد اهللا٬، 

  .حافظ لدين اهللا
إن األنبياء واألئمة يوفقهم اهللا٬، ويؤتيهم من خمزون علمه وحكمه ما ال يؤتيه غريهم٬، 

أَفَم�ن ي�ه�د�ي إِلَى الْح�قِّ أَح�قُّ أَن ي�تَّب�ع� ﴿: 8ون علمهم فوق علم أهل زما¼م يف قوله فيك
  .﴾أَمَّن ال� ي�هِدِّي� إِال� أَن ي�ه�د�ى فَم�ا لَكُم� كَي�ف� ت�ح�كُم�ونَ

  .﴾و�م�ن ي�ؤ�ت� الْح�كْم�ةَ فَقَد� أُوت�ي� خ�ي�راً كَث�رياً﴿ :8وقوله 
إِن� اللّه� اص�طَفَاه� ع�لَي�كُم� و�ز�اد�ه� ب�س�طَةً ف�ي الْع�لْمِ و�الْجِس�مِ ﴿ : يف طالوت     8وقوله 

  .﴾و�اللّه� ي�ؤ�ت�ي م�لْكَه� م�ن ي�ش�اُء و�اللّه� و�اس�ع� ع�ل�يم�
  .﴾و�كَانَ فَض�لُ اللّه� ع�لَي�ك� ع�ظ�يماً﴿ :لنبيه 8وقال 
أَم� ي�ح�س�د�ونَ النَّاس� ع�لَى م�ا آت�اه�م� اللّه� ﴿ : يف األئمة من أهل بيته وعترته   8وقال 

فَم�ن�ه�م مَّن� آم�ن�  #م�ن فَض�ل�ه� فَقَد� آت�ي�ن�ا آلَ إِب�ر�اه�يم� الْك�ت�اب� و�الْح�كْم�ةَ و�آت�ي�ن�اه�م مُّلْكاً ع�ظ�يماً 
  .﴾بِه� و�م�ن�ه�م مَّن ص�دَّ ع�ن�ه� و�كَفَى بِج�ه�نَّم� س�ع�رياً

اختاره اهللا ألمور عباده شرح صدره لذلك٬، وأودع قلبه ينابيع احلكمة٬،  وأن العبد إذا
وأهلمه العلم إهلاما٬، فلم يعي بعده اجلواب٬، وال حيري فيه عن الصواب وهو معصوم مؤيد٬، 
موفق مسدد٬، قد أمن اخلطايا والزلل والعثار٬، فخصه اهللا بذلك ليكون حجته على عباده٬، 

يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم٬، فهل يقدرون  وشاهده على خلقه٬، وذلك فضل اهللا
على مثل هذا٬، فيختاروه أو يكون خمتارهم �ذه الصفة فيقدموه٬، تعدوا وبيت اهللا احلق٬، 
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فنبذوه وراء ظهورهم : ونبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم كأ¼م ال يعلمون٬، ويف كتاب اهللا
و�م�ن� أَض�لú م�مَّنِ اتَّب�ع� ه�و�اه� بِغ�ي�رِ ﴿: 8فذمهم اهللا ومقتهم أنفسهم فقال  ٬،واتبعوا أهواءهم

  .﴾ه�دùى مِّن� الل�ه� إِن� الل�ه� لَا ي�ه�د�ي الْقَو�م� الظ�ال�م�ني�
  .﴾فَت�ع�ساً ل�ه�م� و�أَض�ل� أَع�م�الَه�م�﴿ :8وقال 
ع� الل�ه� ع�لَى كُل  قَلْبِ َكب�ر� م�قْتاً ع�ند� الل�ه� و�ع�ند� ال�ذ�ين� آم�ن�وا كَذَل�ك� ي�طْب�﴿ :8وقال 

  . )﴾م�ت�كَبِّرٍ ج�بَّارٍ
* * *  

  

  

  

  

  



F٢Eא

  :Xمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي أالسيد  / س
  ؟  من هو اليماين

  ؟ وهل هناك حدود هلذه الشخصية يعرف ³ا صاحبها
  ؟ وهل هو من اليمن

وهل هو معصوم حبيث ال يدخل الناس يف باطل وال خيرجهم من حق وكما ورد يف الرواية 
إن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو ( :Xعن الباقر 

  ؟ )من أهل النار٬، ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم
   / ج

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وال حممد األئمة واملهدينيواحلمد هللا رب 

كلهم ( فمحمد وآل حممد . معرفة أن مكة من �امة٬، و�امة من اليمن: جيب أوالً
٬، واملهديون اإلثنا )مياين( Xواإلمام املهدي ) مياين( ٬X، وعلي )مياين( فمحمد ). ميانية

رمحهم (ا كان يعرفه العلماء العاملون األوائل ٬، وهذا م)مياين(٬، واملهدي األول )ميانية(عشر 
٬، )١(﴾فَخ�لَف� م�ن� ب�ع�د�ه�م� خ�لْف� أَض�اع�وا الصَّالةَ و�اتَّب�ع�وا الشَّه�و�ات� فَس�و�ف� ي�لْقَو�نَ غَي¥اً﴿ )اهللا

٬، )٢()باحلكمة اليمانية( يف البحار كالم أهل البيت ) رمحه اهللا(وقد مسى العالمة ا¸لسي 
  .)٣(البيت احلرام بالكعبة اليمانية ٬X، كما ومسى عبد املطلب عن رسول اهللا  هذابل ورد 

  :أمuا بالنسبة حلدود شخصية اليماين
وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي (: X فقد ورد يف الرواية عن الباقر

ألنه يدعو إىل صاحبكم٬، فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس وكل  ؛راية هدى
مسلم٬، وإذا خرج اليماين فا¼ض إليه فإن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، 

  .)٤( )فمن فعل ذلك فهو من أهل النار٬، ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم

                                                            
 .٥٩: مريم -١
 .١ص ١ج: راجع بحار األنوار -٢
 .١ص ٢٢ج: راجع بحار األنوار -٣
 .٢٦٤ص: غيبة النعماني -٤
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  : وفيها
وهذا يعين أن ): ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار( :أوالً
٬، فال يكون شخص حجة على الناس٬، حبيث إن إعراضهم عنه )صاحب والية إهلية: (اليماين

٬، وهم أصحاب )خلفاء اهللا يف أرضه: (يدخلهم جهنم٬، وإن صلوا وصاموا٬، إال إذا كان من
  .واملرسلني واألئمة واملهدينيالوالية اإلهلية من األنبياء 

والدعوة إىل احلق٬، والطريق املستقيم٬، أو ): أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم( :ثانياً
٬، )أن هذا الشخص ال خيطأ ف̄يدخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق(: الصراط املستقيم تعين

أو احلد فائدة يف حتديد ٬، و³ذا املعىن يصبح هلذا القيد )معصوم منصوص العصمة: (أي إنه
) يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(شخصية اليماين٬، أما افتراض أي معىن آخر هلذا الكالم 

بال فائدة٬، فال يكون قيداً وال حداً لشخصية اليماين  فانه جيعل هذا الكالم منهم 
  .من ذلك وحاشاهم 

  :النتيجة مما تقدم يف أوالً وثانياً
٬، وقد ثبت )ن حجج اهللا يف أرضه ومعصوم منصوص العصمةحجة م: (إنّ اليماين

األئمة : هم بالروايات املتواترة والنصوص القطعية الداللة إن احلجج بعد الرسول حممد 
وبعدهم املهديني اإلثين عشر٬، وال حجة هللا يف األرض معصوم غريهم٬، و³م  اإلثين عشر 

أحد عشر إماما٬ً،  وقد مضى منهم  .متام النعمة٬، وكمال الدين٬، وختم رساالت السماء
فالبد أن  Xواإلثنا عشر مهديا٬ً، واليماين يدعو إىل اإلمام املهدي  Xوبقي اإلمام املهدي 

ذُرِّيَّةً ب�ع�ض�ه�ا م�ن� ﴿: يكون اليماين أول املهديني٬، ألن األحد عشر مهدياً بعده هم من ولده
٬، بل هم يف Xويأتون متأخرين عن زمن ظهور اإلمام املهدي  ٬،)١(﴾ب�ع�ضٍ و�الل�ه� س�م�يع� ع�ل�يم�

٬، Xاملوجود يف زمن ظهور اإلمام املهدي : (دولة العدل اإلهلي٬، والثابت أن أول املهديني هو
٬، كما )يف بداية ظهوره وحتركه٬، لتهيئة القاعدة للقيام Xوهو أول املؤمنني باإلمام املهدي

ينحصر شخص اليماين باملهدي األول من اإلثين عشر ومن هنا . ورد يف وصية رسول اهللا 
  .مهدياً

                                                            
 .٣٤: آل عمران -١
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امسه وصفاته ومسكنه بالتفصيل٬، فامسه أمحد  واملهدي األول بيَّنت روايات أهل البيت 
أي أن الناس يقولون عنه إسرائيلي قهراً عليهم٬، ورغم    أي إسرائيل    وكنيته عبد اهللا 

  . أنوفهم
وأنا عبد اهللا أمسي إسرائيل فما أمره فقد أمرين وما أمسي أمحد ( :وقال رسول اهللا 

  .)١( )عناه فقد عناين
يف خده األمين ( و) من البصرة: (واملهدي األول هو أول الثالث مائة وثالثة عشر٬، وهو

و ) يف ظهره ختم النبوة(  و )Xجسمه كجسم موسى بن عمران ( و) يف رأسه حزاز(و) اثر
عند ( و) علم اخللق بعد األئمة بالقرآن والتوراة واإلجنيلأهو ( و )فيه وصية رسول اهللا (

إذا رأيتموه فبايعوه  :فقال مث ذكر شاباً… ( :قال رسول اهللا ) أول ظهوره يكون شاباً
  .)٢( )فإنه خليفة املهدي

يف  قال رسول اهللا (: قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،عن آبائه ٬،Xعن أيب عبد اهللا 
يا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة٬، فأملى رسول : Xالليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي 

يا علي٬، إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً : وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع٬، فقال اهللا 
وساق احلديث إىل آن  ومن بعدهم اثنا عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أول اإلثين عشر إمام٬،

فذلك اثنا عشر  إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد  Xوليسلمها احلسن  :قال
إماماً مث يكون من بعده اثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني 
له ثالثة أسامي اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد واالسم الثالث املهدي وهو أول 

  . )٣()املؤمنني
إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً من ولد احلسني ( :نه قالأ Xوعن الصادق 

X()٤( .  
  .)٥()Xإن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني ( :قال ٬،Xوعن الصادق 

                                                            
 . ٩٥ص ١ج: ، البرهان٤٤ص ١ج: تفسير العياشي -١
 .٣٠ص: بشارة اإلسالم -٢
 .٢٤١ص ٢ج: ، غاية المرام١٥٠ص: ، والغيبة للطوسي١٤٧ص ٥٣ج: بحار األنوار -٣
 . ٣٨٥ص: ، الغيبة للطوسي٣١٠ص ٣ج: ، البرهان١٤٨ص ٥٣ج: بحار األنوار -٤
 .١٤٥ص ٥٣ج: بحار األنوار -٥
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بعده  Xألن اإلمام  ؛Xويف هذه الرواية القائم هو املهدي األول وليس اإلمام املهدي 
ذاك املشرب محرة٬، الغائر … : (يف وصف املهدي األول Xإثىن عشر مهديا٬ً، وقال الباقر 

العينني املشرف احلاجبني العريض ما بني املنكبني برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم اهللا 
  .)١()موسى

أال وإن أوهلم من البصرة  :Xفقال … : (طويل يف خرب Xوعن أمري املؤمنني 
  .)٢( )… دالوأخرهم من األب

…  ومن البصرة… : (Xيف خرب طويل مسى به أصحاب القائم  Xوعن الصادق 
  .)٣( )… أمحد

امسان اسم خيفى واسم يعلن فأما   أي للقائم     له: (نه قالأ Xوعن اإلمام الباقر 
محد هو اسم املهدي األول وحممد اسم أو. )٤( )فمحمدالذي خيفى فأمحد وأما الذي يعلن 

  .كما تبني من وصية رسول اهللا  Xاإلمام املهدي 
إنّ هللا تعاىل كرتاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة٬، اثنا عشر ألفاً : (Xوعن الباقر 

يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة شهباء٬، عليه عصابة ) أمحد أمحد: (خبراسان شعارهم
فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبوا على . ه عابر الفراتمحراء٬، كأين أنظر إلي

  :٬، ويف كتاب املالحم والفنت)٦( محد هو اسم املهدي األولأ٬، و)٥()الثلج
أمري الغضب ليس من ذي وال ذهو لكنهم يسمعون صوتاً ما قاله إنس وال جان ( :قال

  .)٧( )بايعوا فالناً بامسه ليس من ذي وال ذهو ولكنه خليفة مياين
فيجتمعون وينظرون ملن يبايعونه فبيناهم : (ويف املالحم والفنت للسيد بن طاووس احلسين

كذلك إذا مسعوا صوتاً ما قال إنس وال جان بايعوا فالناً بامسه ليس من ذي وال ذه ولكنه 
ما : (Xوروى الشيخ علي الكوراين يف كتاب معجم أحاديث اإلمام املهدي  ٬،)خليفة مياين
  .)٨( )يف اليمن ونسباً  من قريش٬، وما اخلالفة إال فيهم غري أن له أصالًاملهدي إال

                                                            
 .٢١٥ص: غيبة النعماني -١
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ألن  ؛فالبد أن يكون مقطوع النسب Xومبا أن املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي 
جمهولون٬، وهذه الصفات هي صفات اليماين املنصور وصفات املهدي  Xذرية اإلمام املهدي 

  .األول ألنه شخص واحد كما تبني مما سبق
إن اليماين ممهد يف زمن الظهور املقدس ومن الثالث مائة وثالثة : وإن أردتç املزيد فأقول

قدس وأول عشر ويسلم الراية لإلمام املهدي٬، واملهدي األول أيضاً موجود يف زمن الظهور امل
يف بداية ظهوره وقبل قيامه٬، فال بد أن يكون أحدمها حجة على  Xمؤمن باإلمام املهدي 

ومبا أن األئمة واملهديني حجج اهللا على مجيع اخللق واملهدي األول منهم فهو حجة  ٬،اآلخر
د وبالتايل يكون املهدي األول هو قائد ثورة التمهي ٬،على اليماين إذا مل يكونا شخصاً واحداً

ألن اليماين هو املمهد الرئيسي  ؛فيصبح دور اليماين ثانوي بل مساعد للقائد وهذا غري صحيح
 وقائد حركة الظهور املقدس٬، فتحتم أن يكون املهدي األول هو اليماين واليماين هو املهدي

  .األول
يكون ويف بداية ظهوره  ٬،ثرأويف خده األمين  ٬،ومن البصرة ٬،محدأامسه (و³ذا يكون اليماين 

 ٬،ومقطوع النسب ٬،ن وبالتوراة واإلجنيل بعد األئمةآعلم الناس بالقرأو ٬،ويف رأسه حزاز ٬،شاباً
وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل  ٬،وهو إمام مفترض الطاعة من اهللا ٬،ويلقب باملهدي

 و Xويدعو إىل اإلمام املهدي  ٬،ويدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ٬،ذلك فهو من أهل النار
فراجع  املهدي األول يف روايات حممد وآل حممد  وكل ما ورد من أوصاف) … و …

٬، وغريها من كتب )١( كتاب غيبة النعماين وغيبة الطوسي وإكمال الدين والبحارالروايات يف 
  .احلديث

هم : (Xمن الثالث مائة والثالثة عشر أصحاب اإلمام ) أتباع اليماين(ويبقى أن كل 
  ). مياين العراق(و) مياين صنعاء(٬، ومنهم )لقائدðهم اليماين(٬، باعتبار انتسا³م )ميانيون
 ن�ذ�يراً #الْكُب�رِ  إلَِح�د�ى إِنَّها #أَس�فَر�  إِذا و�الصُّب�حِ# أَد�ب�ر�  إِذْ و�الل�ي�لِ# و�الْقَم�رِ  كَال�﴿

 إِال�  #ر�ه�ين�ةٌ كَس�ب�ت� بِما ن�فْسٍ كُلú # ي�ت�أَخَّر� أَو� ي�ت�قَدَّم� أَنْ م�ن�كُم� شاَء ل�م�ن�# ل�لْب�ش�رِ 
  # س�قَر� ف�ي س�لَكَكُم� ما # الْم�ج�رِم�ني� ع�نِ  #ي�ت�ساَءلُونَ ج�نَّاتÝ ف�ي# الْي�م�نيِ  أَص�حاب�

 #الْخائ�ض�ني�  م�ع� ن�خ�وض� و�كُنَّا  #الْم�س�ك�ني� ن�طْع�م� ن�ك� و�لَم�# الْم�ص�ل ني�  م�ن� ن�ك� لَم� قالُوا
 لَه�م� فَما# الشَّاف�ع�ني�  ش�فاع�ةُ ت�ن�فَع�ه�م� فَما # الْي�ق�ني� أَتان�ا ح�تَّى # الدِّينِ بِي�و�مِ ن�كَذ ب� و�كُنَّا

                                                            
 . ٥٣ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
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 ام�رِئٍ كُلú ي�رِيد� ب�لْ #قَس�و�ر�ةÝ  م�ن� فَرَّت� # م�س�ت�ن�ف�ر�ةٌ ح�م�ر� كَأَنَّه�م� # م�ع�رِض�ني� التَّذْك�ر�ة� ع�نِ
 شاَء فَم�ن�  #ت�ذْك�ر�ةٌ إِنَّه� كَال�  #اْآلخ�ر�ةَ ي�خافُونَ ال ب�لْ كَال� #م�ن�شَّر�ةً  ي�ؤ�تى ص�ح�فاً أَنْ م�ن�ه�م�
 .)١(﴾الْم�غ�ف�ر�ة� و�أَه�لُ التَّقْوى أَه�لُ ه�و� الل�ه� ي�شاَء أَنْ إِال� ي�ذْكُر�ونَ و�ما # ذَكَر�ه�

٬، وبداية X )فجر اإلمام املهدي: (٬، والصبح)دولة الظاملني: (٬، والليل)الوصي: (والقمر
القيامة (أي : ﴾الْكُب�رِ إلَِح�د�ى إِنَّها﴿٬، ألنه هو الشمس ؛ظهوره بوصيه كبداية شروق الشمس

  ).الصغرى
  :والوقعات اإلهلية الكربى ثالث هي

  .القيامة الصغرى
  .والرجعة

  .والقيامة الكربى
يرسله اإلمام ) اليماين) (منذر وهو الوصي واملهدي األول(أي : ﴾ل�لْب�ش�رِ ن�ذ�يراً﴿
من شاء أن  بشرياً ونذيراً بني يدي عذاب شديد٬، ليتقدم من شاء أن يتقدم٬، ويتأخر Xاملهدي

وهذا واضح فكل . ﴾ر�ه�ين�ةٌ كَس�ب�ت� بِما ن�فْسٍ كُلú﴿٬، )Xركب اإلمام املهدي : (يتأخر عن
: وهؤالء مستثنون من احلساب وهم٬، ﴾الْي�م�نيِ أَص�حاب� إِال�﴿ حياسب على عملهإنسان 

٬، )Xاملقربون وهم أصحاب اليماين الثالث مائة وثالثة عشر أصحاب اإلمام املهدي (
  .يدخلون اجلنة بغري حساب

  .)٢(﴾فَر�و�ح� و�ر�ي�ح�انٌ و�ج�نَّت� ن�ع�يمٍ #فَأَمَّا إِنْ كَانَ م�ن� الْم�قَرَّبِني� ﴿ :قال تعاىل
 م�ن� ن�ك� لَم� قالُوا# س�قَر�  ف�ي س�لَكَكُم� ما  #الْم�ج�رِم�ني� ع�نِ# ي�ت�ساَءلُونَ  ج�نَّاتÝ ف�ي﴿

واملهدي  Xأي مل نك من املوالني لويل اهللا٬، وخليفته ووصي اإلمام املهدي  ﴾الْم�ص�ل ني
ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل (٬، فاليماين )اليماين املوعود(األول 
  .فحسيب اهللا٬، ونعم الوكيل) النار

٬، وجاءه بقوم ال يفرقون بني )نه اهللالع(مبعاوية بن هند  Xبتلي أمري املؤمنني علي ألقد 
٬، ولكن بسبعني )Xعلي بن أيب طالب (بتليت اليوم كما ابتلي أيب أالناقة واجلمل٬، وقد 

  .واهللا املستعان على ما يصفون٬، ٬، ويتبعهم قوم ال يفرقون بني الناقة واجلمل)نه اهللالع(معاوية 

                                                            
 .المدثر -١
 .٨٩ – ٨٨: الواقعة -٢
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شيئاً من أمري إال بينوه٬، فوصفوين بدقة٬،  ٬، وآبائي األئمة واهللا ما أبقى رسول اهللا 
  .م يبق لبس يف أمري٬، وال شبهة يف حايل٬، بعد هذا البيانومسوين٬، وبينوا مسكين ٬، فل

  .وأمري أبني من مشس يف رابعة النهار وأين أول املهديني واليماين املوعود
  )٤٣ص ٤ج: املتشا³ات(

* * *  



F٣Eא
א א

  .على مجاعة من املشركني روى الشيخ الطربسي يف االحتجاج٬، احتجاج النيب 
: Xقلت أليب علي بن حممد (: أنه قال )عليهما السالم(عن أيب حممد احلسن العسكري 

بلى مراراً : يناظر اليهود واملشركني إذا عاتبوه وحياجهم ؟ قال هل كان رسول اهللا 
الط�ع�ام� و�ي�م�ش�ي ف�ي و�قَالُوا م�الِ ه�ذَا الرَّس�ولِ ي�أْكُلُ ﴿ :كثرية٬، منها ما حكى اهللا من قوهلم

لَو�لَا ن�زِّلَ ه�ذَا ﴿: ٬، وقالوا﴾ر�ج�الً مَّس�ح�وراً﴿ :إىل قوله ﴾الْأَس�و�اقِ لَو�لَا أُنزِلَ إِلَي�ه� م�لَك�
  .﴾الْقُر�آنُ ع�لَى ر�ج�لٍ مِّن� الْقَر�ي�ت�ي�نِ ع�ظ�يمٍ

ك�ت�اباً ﴿ :إىل قوله ﴾م�ن� اَألر�ضِ ي�نب�وعاًو�قَالُواْ لَن نُّؤ�م�ن� لَك� ح�تَّى ت�فْج�ر� لَن�ا ﴿ :8وقوله 
لو كنت نبياً كموسى أنزلت علينا كسفاً من السماء : ٬، مث قيل له يف آخر ذلك﴾نَّقْر�ؤ�ه�

ونزلت علينا الصاعقة يف مسألتنا إليك٬، ألن مسألتنا أشد من مسائل قوم موسى ملوسى 
X.  

كان قاعداً ذات يوم مبكة بفناء الكعبة٬، إذ اجتمع مجاعة  وذلك أن رسول اهللا : قال
من رؤساء قريش منهم الوليد بن املغرية املخزومي وأبو البختري ابن هشام وأبو جهل 
والعاص بن وائل السهمي وعبد اهللا بن أيب أمية املخزومي٬، وكان معهم مجع ممن يليهم كثري 

  .تاب اهللا ويؤدي إليهم عن اهللا أمره و¼يهيف نفر من أصحابه يقرأ عليهم ك ورسول اهللا 
لقد استفحل أمر حممد وعظم خطبه٬، فتعالوا نبدأ : فقال املشركون بعضهم لبعض

بتقريعه وتبكيته وتوبيخه واالحتجاج عليه وإبطال ما جاء به ليهون خطبه على أصحابه 
ه٬، فإن انتهى ويصغر قدره عندهم٬، فلعله يرتع عما هو فيه من غيه وباطله ومترده وطغيان

فمن ذا الذي يلي كالمه وجمادلته ؟ قال عبد اهللا : قال أبو جهل. وإال عاملناه بالسيف الباتر
أنا إىل ذلك٬، أفما ترضاين له قرناً حسيباً وجمادالً كفياً ؟ قال أبو : بن أيب أمية املخزومي

يا حممد٬، لقد ادعيت : بلى٬، فأتوه بأمجعهم فابتدأ عبد اهللا بن أيب أمية املخزومي٬، فقال: جهل
دعوى عظيمة وقلت مقاالً هائال٬ً، زعمت أنك رسول اهللا رب العاملني٬، وما ينبغي لرب 
العاملني وخالق اخللق أمجعني أن يكون مثلك رسوله بشر مثلنا تأكل كما نأكل وتشرب كما 
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نشرب ومتشي يف األسواق كما منشي٬، فهذا ملك الروم وهذا ملك الفرس ال يبعثان رسوالً 
إال كثري املال عظيم احلال له قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخدام٬، ورب العاملني 
فوق هؤالء كلهم فهم عبيده٬، ولو كنت نبياً لكان معك ملك يصدقك ونشاهده٬، بل لو 
أراد اهللا أن يبعث إلينا نبياً لكان إمنا يبعث إلينا ملكاً ال بشراً مثلنا٬، ما أنت يا حممد إال 

  .ولست بنيب رجل مسحوراً
بلى٬، لو أراد اهللا أن يبعث إلينا : هل بقي من كالمك شيء ؟ قال: فقال رسول اهللا 

رسوالً لبعث أجل من فيما بيننا أكثره ماالً وأحسنه حاال٬ً، فهال أنزل هذا القرآن الذي 
تزعم أن اهللا أنزله عليك وابتعثك به رسوالً على رجل من القريتني عظيم أما الوليد بن 

  .رية مبكة وأم¥ا عروة بن مسعود الثقفي بالطائفاملغ
بلى٬، لن نؤمن لك : هل بقي من كالمك شيء يا عبد اهللا ؟ فقال: فقال رسول اهللا 

حىت تفجر لنا من األرض ينبوعاً مبكة هذه٬، فإ¼ا ذات أحجار وعروة وجبال٬، تكسح 
لك جنة من خنيل أرضها وحتفرها وجترى فيها العيون٬، فإننا إىل ذلك حمتاجون أو تكون 

وعنب فتأكل منها وتطعمنا فتفجر األ¼ار خالهلا خالل تلك النخيل واألعناب تفجريا٬ً، أو 
و�إِن ي�ر�و�ا ك�س�فاً مِّن� السَّم�اِء س�اق�طاً ﴿ :تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً فإنك قلت لنا

باهللا واملالئكة قبيال٬ً، تأيت به و�م أو تأيت : مث قال. فلعلنا نقول ذلك ﴾ي�قُولُوا س�ح�اب� مَّر�كُوم�
وهم لنا مقابلون٬، أو يكون لك بيت من زخرف تعطينا منه وتغنينا به فلعلنا نطغى٬، وأنك 

  .﴾أَن رَّآه� اس�ت�غ�ن�ى # كَل�ا إِن� الْإِنس�انَ لَي�طْغ�ى﴿ :قلت لنا
حىت  أو ترقى يف السماء أي تصعد يف السماء ولن نؤمن لرقيك أي لصعودك: مث قال

ترتل علينا كتاباً نقرؤه من اهللا العزيز احلكيم إىل عبد اهللا بن أيب أمية املخزومي ومن معه بأن 
آمنوا مبحمد بن عبد اهللا بن عبد املطلب فإنه رسويل وصدقوه يف مقالة أنه من عندي٬، مث ال 

ء أدري يا حممد إذا فعلت هذا كله أؤمن بك أو ال أؤمن بك٬، بل لو رفعتنا إىل السما
  .وفتحت أبوا�ا وأدخلتناها لقلنا إمنا سكرت أبصارنا وسحرتنا

يا حممد٬، أوليس فيما : يا عبد اهللا٬، أبقي شيء من كالمك ؟ قال: فقال رسول اهللا 
أوردته عليك كفاية وبالغ٬، ما بقي شيء فقل ما بدا لك وأفصح عن نفسك إن كان لك 

  .حجة وأتنا مبا سألناك به
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هم أنت السامع لكل صوت والعامل بكل شيء تعلم ما قاله الل: فقال رسول اهللا 
ر�ج�الً ﴿ :إىل قوله ﴾و�قَالُوا م�الِ ه�ذَا الرَّس�ولِ ي�أْكُلُ الط�ع�ام�﴿يا حممد : عبادك٬، فأنزل اهللا عليه

ي�س�ت�ط�يع�ونَ انظُر� كَي�ف� ض�ر�ب�واْ لَك� اَألم�ثَالَ فَض�لúواْ فَالَ ﴿: ٬، مث قال اهللا تعاىل﴾مَّس�ح�وراً
ت�ب�ار�ك� ال�ذ�ي إِن ش�اء ج�ع�لَ لَك� خ�ي�راً مِّن ذَل�ك� ج�نَّاتÝ ت�ج�رِي م�ن ﴿يا حممد : مث قال ﴾س�بِيالً

فَلَع�ل�ك� ت�ارِك� ب�ع�ض� م�ا ي�وح�ى ﴿ يا حممد: وأنزل عليه ٬،﴾ت�ح�ت�ه�ا الْأَن�ه�ار� و�ي�ج�ع�ل ل�ك� قُص�وراً
و�قَالُواْ لَو�ال أُنزِلَ ع�لَي�ه� م�لَك� و�لَو� ﴿ يا حممد: اآلية٬، وأنزل اهللا عليه ﴾د�ر�ك�إِلَي�ك� و�ض�آئ�ق� بِه� ص�

  .﴾و�لَلَب�س�ن�ا ع�لَي�هِم مَّا ي�لْبِس�ونَ﴿ :إىل قوله ﴾أَنز�لْن�ا م�لَكاً ل�قُض�ي� األم�ر�
يا عبد اهللا٬، أما ذكرت من أين آكل الطعام كما تأكلون : فقال له رسول اهللا 

زعمت أنه ال جيوز ألجل هذا أن أكون هللا رسوالً فإمنا األمر هللا تعاىل يفعل ما يشاء وحيكم و
ما يريد٬، وهو حممود وليس لك وال ألحد االعتراض عليه بلم وكيف٬، أال ترى أن اهللا 
كيف أفقر بعضاً وأغىن بعضاً وأعز بعضاً وأذل بعضاً وأصح بعضاً وأسقم بعضاً وشرف 

مل أفقرتنا "وكلهم ممن يأكل الطعام٬، مث ليس للفقراء أن يقولوا  بعضاً ووضع بعضا٬ً،
مل "وال للزمين والضعفاء أن يقولوا " مل وضعتنا وشرفتهم"وال للوضعاء أن يقولوا " وأغنيتهم

وال لقباح الصور " مل أذللتنا وأعززkم"وال لألذالء أن يقولوا " أزمنتنا وأضعفتنا وصححتهم
بل إن قالوا ذلك كانوا على ر�م رادين وله يف أحكامه " لتهممل قبحتنا ومج"أن يقولوا 

أنا امللك اخلافض الرافع املغين املفقر املعز املذل : منازعني وبه كافرين٬، ولكان جوابه هلم
املصحح املسقم وأنتم العبيد ليس لكم إال التسليم يل واالنقياد حلكمي٬، فإن سلمتم كنتم 

  .يب كافرين وبعقوبايت من اهلالكنيعباداً مؤمنني وإن أبيتم كنتم 
ي�وح�ى إِلَيَّ ﴿ يعين آكل الطعام ﴾قُلْ إِنَّم�ا أَن�ا ب�ش�ر� مِّثْلُكُم�﴿ يا حممد: مث أنزل اهللا عليه
يعين قل هلم أنا يف البشرية مثلكم ولكن ريب خصين بالنبوة دونكم  ﴾أَنَّم�ا إِلَه�كُم� إِلَه� و�اح�د�

والصحة واجلمال دون بعض من البشر٬، فال تنكروا أن خيصين كما خيص بعض البشر بالغىن 
  ].دونكم[أيضا بالنبوة 

هذا ملك الروم وملك الفرس ال يبعثان رسوال إال "وأما قولك : مث قال رسول اهللا 
كثري املال عظيم احلال له قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخدام ورب العاملني فوق 
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هللا له التدبري واحلكم ال يفعل على ظنك وحسبانك وال فإن ا" هؤالء كلهم فهم عبيده
  .باقتراحك بل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد وهو حممود

يا عبد اهللا٬، إمنا بعث اهللا نبيه ليعلم الناس دينهم ويدعوهم إىل ر�م ويكد نفسه يف ذلك 
الناس آناء الليل و¼اره٬، فلو كان صاحب قصور حيتجب فيها وعبيد وخدم يسترونه عن 

أليس كانت الرسالة تضيع واألمور تتباطأ٬، أو ما ترى امللوك إذا احتجوا كيف جيري 
  .الفساد والقبائح من حيث ال يعلمون به وال يشعرون

يا عبد اهللا٬، إمنا بعثين اهللا وال مال يل ليعرفكم قدرته وقوته وأنه هو الناصر لرسوله وال 
ا بني يف قدرته ويف عجزكم وسوف يظفرين اهللا تقدرون على قتله وال منعه يف رساالته٬، فهذ

بكم فأسعكم قتالً وأسرا٬ً، مث يظفرين اهللا ببالدكم ويستويل عليها املؤمنون من دونكم ودون 
  .من يوافقكم على دينكم
لو كنت نبياً لكان معك ملك صدقك : "وأما قولك يل: مث قال رسول اهللا 

فامللك ال " ياً لكان إمنا يبعث ملكاً ال بشراً مثلناونشاهده٬، بل لو أراد اهللا أن يبعث إلينا نب
بأن يزاد يف قوى    تشاهده حواسكم؛ ألنه من جنس هذا اهلواء ألعيان منه٬، ولو شاهدمتوه 

لقلتم ليس هذا ملكا بل هذا بشر؛ ألنه إمنا كان يظهر لكم صورة البشر الذي    أبصاركم 
اده٬، فكيف كنتم تعلمون صدق امللك وأن ألفتموه لتفهموا عنه مقالته وتعرفوا خطابه ومر

ما يقوله حق٬، بل إمنا بعث اهللا بشرا وأظهر على يده املعجزات اليت ليست يف طبائع البشر 
الذين قد علمتم ضمائر قلو�م فتعلمون بعجزكم عما جاء به أنه معجزة وأن ذلك شهادة 

يعجز عنه ] عنه وتعجزون [من اهللا بالصدق له٬، ولو ظهر لكم ملك وظهر على يده ما 
البشر مل يكن يف ذلك ما يدلكم أن ذلك ليس يف طبائع سائر أجناسه من املالئكة ] مجيع[

حىت يصري ذلك معجزا٬ً، أال ترون أن الطيور اليت تطري ليس ذلك منها مبعجز؛ ألن هلا 
 8أجناساً يقع منها مثل طريا¼ا٬، ولو أن آدمياً طار كطريا¼ا كان ذلك معجزا٬ً، فإن اهللا 

سهل عليكم األمر وجعله حبيث تقوم عليكم حجته وأنتم تقترحون عمل الصعب الذي ال 
  .حجة فيه

فكيف أكون كذلك " ما أنت إالّ رجل مسحور"وأما قولك : مث قال رسول اهللا 
وقد تعلمون أين يف صحة التميز والعقل فوقكم٬، فهل جربتم علي منذ نشأت إىل أن 
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زلة أو كذبة أو خيانة أو خطأ من القول أو سفها من استكملت أربعني سنة خزية أو 
الرأي٬، أتظنون أن رجالً يعتصم طول هذه املدة حبول نفسه وقوkا أو حبول اهللا وقوته٬، 

إىل أن  ﴾انظُر� كَي�ف� ض�ر�ب�واْ لَك� اَألم�ثَالَ فَض�لúواْ فَالَ ي�س�ت�ط�يع�ونَ س�بِيالً﴿ وذلك ما قال اهللا
  .أكثر من دعاويهم الباطلة اليت تبني عليك حتصيل بطال¼ا يثبتوا عليك عمى حبجة
لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم " وأما قولك: مث قال رسول اهللا 

٬، فإن اهللا ليس يستعظم مال "بالطائف] بن مسعود الثقفي[الوليد بن املغرية مبكة أو عروة 
له عندك٬، بل لو كانت الدنيا عنده تعدل  الدنيا كما تستعظمه أنت وال خطر له عنده كما

جناح بعوضة ملا سقى كافراً به خمالفاً له شربة ماء وليس قسمة اهللا إليك٬، بل اهللا هو القاسم 
ممن خياف أحد كما ختافه أنت ملا  8للرمحات والفاعل ملا يشاء يف عبيده وإمائه وليس هو 
يف ماله أو يف حاله كما تطمع أنت  له وحاله فعرفته بالنبوة لذلك وال ممن يطمع يف أحد

فتخصه بالنبوة لذلك٬، وال ممن حيب أحداً حمبة اهلواء كما حتب أنت فتقدم من ال يستحق 
التقدمي وإمنا معاملته بالعدل٬، فال يؤثر إال بالعدل ألفضل مراتب الدين وجالله إال األفضل 

الله إال أشدهم تباطأ يف طاعته واألجد يف خدمته٬، وكذلك ال يؤخر يف مراتب الدين وج
عن طاعته٬، وإذا كان هذا صفته مل ينظر إىل مال وال إىل حال بل هذا املال واحلال من 
تفضله٬، وليس ألحد من عباده عليه ضريبة الزب٬، فال يقال له إذا تفضلت باملال على عبد 

زامه فال بد أن تتفضل عليه بالنبوة أيضا ألنه ليس ألحد إكراهه على خالف مراده وال إل
  .تفضالً؛ ألنه تفضل قبله بنعمه

أال تري يا عبد اهللا كيف أغين واحداً وقبح صورته٬، وكيف حسن صورة واحد وأفقره٬، 
هال "مث ليس هلذا الغين أن يقول . وكيف شرف واحداً وأفقره٬، وكيف أغىن واحداً ووضعه

٬، وال "ل فالنهال أضيف إىل مجايل ما"وال للجميل أن يقول " أضيف إىل يساري مجال فالن
هال أضيف إىل "وال للوضيع أن يقول " هال أضيف إىل شريف مال فالن"للشريف أن يقول 
٬، ولكن احلكم هللا يقسم كيف يشاء ويفعل كما يشاء٬، وهو حكيم يف "ضعيت شرف فالن

لٍ مِّن� و�قَالُوا لَو�لَا ن�زِّلَ ه�ذَا الْقُر�آنُ ع�لَى ر�ج�﴿ :أفعاله حممود يف أعماله وذلك قوله تعاىل
  .﴾الْقَر�ي�ت�ي�نِ ع�ظ�يمٍ
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َح�ن� قَس�م�ن�ا ب�ي�ن�ه�م مَّع�يش�ت�ه�م� ف�ي ﴿٬، يا حممد ﴾أَه�م� ي�قِْسم�ونَ ر�ح�م�ةَ ر�بِّك�﴿ :قال اهللا تعاىل
فأحوجنا بعضاً إىل بعض٬، أحوج هذا إىل مال ذلك٬، وأحوج ذلك إىل سلعة  ﴾الْح�ي�اة� الدُّن�ي�ا

امللوك وأغىن األغنياء حمتاجاً إىل أفقر الفقراء يف ضرب من  فترى أجل. هذا وإىل خدمته
إما سلعة معه ليست معه٬، وإما خدمة يصلح هلا ال يتهيأ لذلك امللك أن يستغين : الضروب

إال به٬، وإما باب من العلوم واحلكم هو فقري إىل أن يستفيدها من هذا الفقري٬، فهذا الفقري 
  .لك امللك حيتاج إىل علم هذا الفقري أو رأيه أو معرفتهحيتاج إىل مال ذلك امللك الغين٬، وذ

مث ليس للملك أن يقول هال اجتمع إىل مايل علم هذا الفقري٬، وال للفقري أن يقول هال 
مث قال . اجتمع على رأيي وعلمي وما أتصرف فيه من فنون احلكمة مال هذا امللك الغين

يا حممد قل : مث قال ﴾ر�ج�اتÝ ل�ي�تَّخ�ذَ ب�ع�ض�ه�م ب�ع�ضاً س�خ�رِي¥اًو�ر�فَع�ن�ا ب�ع�ض�ه�م� فَو�ق� ب�ع�ضٍ د�﴿ :اهللا
  .أي ما جيمعه هؤالء من أموال الدنيا ﴾و�ر�ح�م�ت� ر�بِّك� خ�ي�ر� مِّمَّا ي�ج�م�ع�ونَ﴿ هلم

إىل " لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعاً"وأما قولك : مث قال رسول اهللا 
منها ما لو جاءك به مل يكن برهاناً : ت على حممد رسول اهللا أشياءآخر قلته٬، فإنك قد اقترح

يرتفع عن أن يغتنم جهل اجلاهلني وحيتج عليهم مبا ال حجة فيه٬،  لنبوته ورسول اهللا 
ومنها ما لو جاءك به كان معه هالكك٬، وإمنا يؤتى باحلجج والرباهني ليلزم عباد اهللا اإلميان 
�ا ال ليهلكوا �ا٬، فإمنا اقترحت هالكك ورب العاملني أرحم بعباده وأعلم مبصاحلهم من أن 

ا احملال الذي ال يصح وال جيوز كونه ورسول رب العاملني يهلكهم كما تقترحون٬، ومنه
يعرفك ذلك ويقطع معاذيرك ويضيق عليك سبيل خمالفته٬، ويلجئك حبجج اهللا إىل تصديقه 
حىت ال يكون لك عنه حميد وال حميص٬، ومنها ما قد اعترفت على نفسك أنك فيه معاند 

فدواؤه عذاب اهللا النازل من  متمرد ال تقبل حجة وال تصغي إىل برهان٬، ومن كان كذلك
  .مسائه أو يف جحيمه أو بسيوف أوليائه

لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعاً مبكة هذه فإ¼ا "فأما قولك يا عبد اهللا 
ذات أحجار وصخور وجبال تكسح أرضها وحتفرها وجتري فيها العيون فإننا إىل ذلك 

  .اهللافإنك سألت هذا وأنت جاهل بدالئل " حمتاجون
  .ال: يا عبد اهللا٬، أرأيت لو فعلت هذا أكنت من أجل هذا نبيا ؟ قال
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أرأيت الطائف اليت لك فيها بساتني أما كان هناك مواضع فاسدة صعبة : قال رسول اهللا
  .بلى: أصلحتها وذللتها وكسحتها وأجريت فيها عيونا استنبطتها ؟ قال

  .بلى: وهل لك يف هذا نظراء ؟ قال: قال
  .ال: ت أنت وهم بذلك أنبياء ؟ قالفصر: قال
لن : فكذلك ال يصري هذا حجة حملمد لو فعله على نبوته٬، فما هو إال كقولك: قال

نؤمن لك حىت تقوم ومتشي على األرض كما ميشي الناس أو حىت تأكل الطعام كما يأكل 
  .الناس

نا وتفجر أو تكون لك جنة من خنيل وعنب فتأكل منها وتطعم"وأما قولك يا عبد اهللا 
أوليس لك وألصحابك جنات من خنيل وعنب بالطائف تأكلون " األ¼ار خالهلا تفجرياً

  .ال: وتطعمون منها وتفجرون األ¼ار خالهلا تفجريا٬ً، أفصرمت أنبياء �ذا ؟ قال
أشياء لو كانت كما تقترحون ملا دلت  فما بال اقتراحكم على رسول اهللا : قال

دل تعاطيها على كذبه؛ ألنه حيتج مبا ال حجة فيه وخيتدع على صدقه٬، بل لو تعاطاها ل
  .الضعفاء عن عقوهلم وأديا¼م٬، ورسول رب العاملني جيل ويرتفع عن هذا

أو تسقط السماء كما زعمت علينا "يا عبد اهللا٬، وأما قولك : مث قال رسول اهللا 
م٬، فإن يف سقوط فإنك قلت وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركو" كسفاً

أن يهلكك ورسول  السماء عليكم هالككم وموتكم٬، فإمنا تريد �ذا من رسول اهللا 
رب العاملني أرحم من ذلك٬، ال يهلكك ولكنه يقيم عليك حجج اهللا٬، وليس حجج اهللا لنبيه 
وحده على حسب اقتراح عباده؛ ألن العباد جهال مبا جيوز من الصالح وما ال جيوز منه من 

طبيبكم ال جيري  ٬8، وقد خيتلف اقتراحهم ويتضاد حىت يستحيل وقوعه٬، واهللا الفساد
  .تدبريه على ما يلزم به احملال

وهل رأيت يا عبد اهللا طبيباً كان دواؤه للمرضى على حسب : مث قال رسول اهللا 
اقتراحهم٬، وإمنا يفعل به ما يعلم صالحه فيه أحبه العليل أو كرهه٬، فأنتم املرضى واهللا 

وبعد فمىت رأيت يا عبد اهللا . يبكم٬، فإن انقدمت لدوائه شفاكم وإن متردمت عليه أسقمكمطب
مدعي حق من قبل رجل أوجب عليه حاكم من حكامهم فيما مضى بينة على دعواه على 
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حسب اقتراح املدعى عليه٬، إذا ما كان يثبت ألحد على أحد دعوى والحق٬، وال كان بني 
  .كاذب فرقظامل ومظلوم وال بني صادق و

أو تأيت باهللا واملالئكة قبيال يقابلوننا "يا عبد اهللا٬، وأما قولك : مث قال رسول اهللا
ليس كاملخلوقني جييء ويذهب  8فإن هذا من احملال الذي ال خفاء به٬، وأن ربنا " ونعاينهم

فة ويتحرك ويقابل شيئاً حىت يؤتى به٬، فقد سألتم �ذا احملال٬، وإمنا هذا الذي دعوت إليه ص
أصنامكم الضعيفة املنقوصة اليت ال تسمع وال تبصر وال تعلم وال تغين عنكم شيئاً وال عن 

  .أحد
  .بلى: يا عبد اهللا٬، أوليس لك ضياع وجنان بالطائف وعقار مبكة وقوام عليها ؟ قال

  .بسفراء: أفتشاهد مجيع أحواهلا بنفسك أو بسفراء بينك وبني معامليك ؟ قال: قال
قال معاملوك وأكرتك وخدمك لسفرائك ال نصدقكم يف هذه السفارة أرأيت لو : قال

إال أن تأتونا بعبد اهللا بن أيب أمية لنشاهده فنسمع ما تقولون عنه شفاها٬، كنت تسوغهم 
  .ال: هذا أو كان جيوز هلم عندك ذلك ؟ قال

فما الذي جيب على سفرائك أليس أن يأتوهم عنك بعالمة صحيحة تدهلم على : قال
  .بلى: جيب عليهم أن يصدقوهم ؟ قال صدقهم
يا عبد اهللا٬، أرأيت سفريك لو أنه ملا مسع منهم هذا عاد إليك وقال لك قم معي : قال

فإ¼م قد اقترحوا على جميئك معي أليس يكون هذا لك خمالفاً وتقول له إمنا أنت رسول ال 
  .بلى: مشري وال آمر ؟ قال

ني ما ال تسوغ ألكرتك ومعامليك أن فكيف صرت تقترح على رسول رب العامل: قال
يقترحوه على رسولك إليهم٬، وكيف أردت من رسول رب العاملني أن يستذم إىل ربه بأن 
يأمر عليه وينهى وأنت ال تسوغ مثل هذا على رسولك إىل أكرتك وقوامك٬، هذه حجة 

  .قاطعة إلبطال مجيع ما ذكرته يف كل ما اقترحته يا عبد اهللا
أما بلغك أن "    وهو الذهب    أو يكون لك بيت من زخرف "اهللا  وأما قولك يا عبد

فكذلك : قال. ال: أفصار بذلك نبياً ؟ قال: قال. بلى: لعظيم مصر بيوتا من زخرف ؟ قال
  .نبوة لو كان له بيوت٬، وحممد ال يغتنم جهلك حبجج اهللا ال يوجب حملمد 
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ولن نؤمن لرقيك حىت ترتل علينا "مث قلت " أو ترقى يف السماء"وأما قولك يا عبد اهللا 
يا عبد اهللا٬، الصعود إىل السماء أصعب من الرتول عنها٬، وإذا اعترفت على " كتاباً نقرؤه

حىت ترتل علينا كتاباً "نفسك أنك ال تؤمن إذا صعدت فكذلك حكم الرتول٬، مث قلت 
فأنت يا عبد اهللا مقر بأنك تعاند " ال أدري أؤمن بك أو ال أؤمن بكنقرؤه من بعد ذلك مث 

حجة اهللا عليك٬، فال دواء لك إال تأديبه لك على يد أوليائه من البشر أو مالئكته الزبانية٬، 
 يا حممد" قل: "8وقد أنزل اهللا علي¥ حكمة بالغة جامعة لبطالن كل ما اقترحته فقال 

ما أبعد ريب عن أن يفعل األشياء على ما يقترحه  ﴾إَال� ب�ش�راً رَّس�والًس�ب�ح�انَ ر�بِّي ه�لْ كُنت� ﴿
اجلهال مما جيوز ومما ال جيوز٬، وهل كنت إال بشراً رسوالً ال يلزمين إال إقامة حجة اهللا اليت 
أعطاين٬، وليس يل أن آمر على ريب وال أ¼ى وال أشري فأكون كالرسول الذي بعثه ملك إىل 

يا حممد٬، : فقال أبو جهل. فرجع إليه يأمره أن يفعل �م ما اقترحوه عليهقوم من خمالفيه 
هاهنا واحدة ألست زعمت أن قوم موسى احترقوا بالصاعقة ملا سألوه أن يريهم اهللا جهرة؟ 

فلو كنت نبياً الحترقنا حنن أيضا٬ً، فقد سألنا أشد مما سأل قوم موسى؛ أل¼م : قال. بلى: قال
لن نؤمن لك حىت تأيت باهللا واملالئكة : وحنن نقول ﴾ن�ا اللّه� ج�ه�ر�ةًأَرِ﴿: كما زعمت قالوا

  .قبيالً نعاينهم
يا أبا جهل٬، أما علمت قصة إبراهيم اخلليل ملا رفع يف امللكوت٬، : فقال رسول اهللا 

"  وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض وليكون من املوقنني. "وذلك قول ريب
رفعه دون السماء حىت أبصر األرض ومن عليها ظاهرين ومستترين٬،  قوي اهللا بصره ملا

فرأى رجالً وامرأة على فاحشة فدعا عليهما باهلالك فهلكا٬، مث رأى آخرين فدعا عليهما 
باهلالك فهلكا٬، مث رأى آخرين فدعا عليهما باهلالك فهلكا٬، مث رأى آخرين فهم بالدعاء 

كفف دعوتك عن عبادي وإمائي فإين أنا الغفور يا إبراهيم٬، ا: عليهما فأوحى اهللا إليه
الرحيم اجلبار احلليم ال يضرين ذنوب عبادي كما ال تنفعين طاعتهم٬، ولست أسوسهم 
بشفاء الغيظ كسياستك٬، فاكفف دعوتك عن عبادي وإمائي فإمنا أنت عبد نذير ال شريك 

تابوا إيل فتبت  إما: يف امللك وال مهيمن علي وال عبادي٬، وعبادي معي بني خالل ثالث
عليهم وغفرت ذنو�م وسترت عيو�م٬، وإما كففت عنهم عذايب لعلمي بأنه سيخرج من 
أصال�م ذريات مؤمنون فارفق باآلباء الكافرين وأتأين باألمهات الكافرات وأرفع عنهم 
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عذايب ليخرج ذلك املؤمن من أصال�م فإذا تزايلوا حل �م عذايب وحاق �م بالئي٬، وإن مل 
هذا وال هذا فإن الذي أعددته هلم من عذايب أعظم مما تريده �م٬، فإن عذايب لعبادي  يكن

  .على حسب جاليل وكربيائي
يا إبراهيم٬، خل بيين وبني عبادي فأنا أرحم �م منك٬، وخل بيين وبني عبادي فإين أنا 

  .اجلبار احلليم العالم احلكيم أدبرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري
يا أبا جهل٬، إمنا دفع عنك العذاب لعلمه بأنه سيخرج من : ول اهللا مث قال رس

صلبك ذرية طيبة عكرمة ابنك٬، وسيلي من أمور املسلمني ما إن أطاع اهللا ورسوله فيه كان 
عند اهللا جليال وإال فالعذاب نازل عليك٬، وكذلك سائر قريش السائلني ملا سألوا من هذا 

هم سيؤمن مبحمد وينال به السعادة٬، فهو ال يقطعه عن تلك إمنا أمهلوا ألن اهللا علم أن بعض
السعادة وال يبخل �ا عليه٬، أو من يولد منه مؤمن فهو ينظر أباه إليصال ابنه إىل السعادة٬، 

فانظر إىل السماء٬، فنظر فإذا أبوا�ا مفتحة وإذا النريان . ولوال ذلك لرتل العذاب بكافتكم
دنو منهم حىت وجدوا حرها بني أكتافهم٬، فارتعدت نازلة منها مسامتة لرؤوس القوم ت

التروعنكم٬، فإن اهللا ال يهلككم �ا وإمنا : فرائص أيب جهل واجلماعة٬، فقال رسول اهللا 
مث نظروا إىل السماء وإذا قد خرج من ظهور اجلماعة أنوار قابلتها ورفعتها . أظهرها عربة

إن بعض هذه : قال رسول اهللا ودفعتها حىت أعادkا يف السماء كما جاءت منها٬، ف
األنوار أنوار من قد علم اهللا أنه سيسعده باإلميان يب منكم من بعد٬، وبعضها أنوار ذرية طيبة 

   .)١( )ستخرج من بعضكم ممن ال يؤمن وهم يؤمنون
* * *  
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سألته عن تفسري (: قال ٬،Xعن أيب جعفر  ٬،عن أيب محزة الثمايل: جاء يف تفسري القمي
بعث اهللا رجلني إىل أهل مدينة أنطاكية فجاءهم مبا ال يعرفون فغلظوا : فقال ٬،هذه اآلية

: فقال ٬،عليهما فأخذومها وحبسومها يف بيت األصنام٬، فبعث اهللا الثالث فدخل املدينة
ا رجل كنت أتعبد يف أن: فلما وقف على باب امللك٬، قال: أرشدوين إىل باب امللك٬، قال

أدخلوه إىل بيت : فالة من األرض وقد أحببت أن أعبد إله امللك فأبلغوا كالمه امللك٬، فقال
�ذا ينقل قوم من دين إىل دين باحلذق أفال : اآلهلة٬، فأدخلوه فمكث سنة مع صاحبيه٬، فقال

بلغين أنك كنت : ال تقران مبعرفيت مث أدخل على امللك٬، فقال له امللك: رفقتما٬، مث قال هلما
ما يل حاجة أيها امللك ولكن رأيت : تعبد إهلي فلم أزل وأنت أخي فاسألين حاجتك٬، قال

هذان رجالن آتياين ببطالن ديين ويدعواين إىل : رجلني يف بيت اآلهلة فما باهلما ؟ قال امللك
يكن احلق لنا  أيها امللك٬، فمناظرة مجيلة فإن يكن احلق هلما اتبعنامها وإن: إله مساوي٬، فقال

  .دخال معنا يف ديننا٬، فكان هلما ما لنا وما عليهما ما علينا
: ما الذي جئتما به ؟ قاال: فبعث امللك إليهما فلما دخال إليه قال هلما صاحبهما: قال

جئنا ندعو إىل عبادة اهللا الذي خلق السماوات واألرض وخيلق يف األرحام ما يشاء ويصور 
أإهلكما هذا : فقال هلما: قال. واألمثار وأنزل القطر من السماء كيف يشاء وأنبت األشجار

إن سألناه أن : الذي تدعوان إليه واىل عبادته إن جئنا بأعمى يقدر أن يرده صحيحاً ؟ قاال
: فأيت به٬، فقال هلما: أيها امللك٬، علي¥ بأعمى مل يبصر قط٬، قال: يفعل فعل إن شاء٬، قال

فقاما وصليا ركعتني فإذا عيناه مفتوحتان وهو ينظر إىل ادعوا إهلكما أن يرد بصر هذا٬، 
فسجد سجدة مث رفع : فأيت به٬، قال: أيها امللك٬، علي بأعمى آخر٬، قال: السماء٬، فقال

أيها امللك٬، حجة حبجة علي مبقعد٬، فأيت به٬، فقال : رأسه فإذا األعمى اآلخر بصري٬، فقال
أيها امللك٬، : طلقت رجاله وقام ميشي٬، فقالهلما مثل ذلك فصليا ودعوا اهللا فإذا املقعد قد أ

أيها امللك٬، قد : علي مبقعد آخر فأيت به فصنع به كما صنع أول مرة فانطلق املقعد٬، فقال
أوتينا حبجتني وأتينا مبثله ولكن بقي شيء واحد فإن مها فعاله دخلت معهما يف دينهما٬، مث 

فإن أحياه إهلهما دخلت معهما يف  أيها امللك٬، بلغين أنه كان للملك ابن واحد ومات: قال
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قد بقيت هذه اخلصلة الواحدة قد : وأنا أيضاً معك٬، مث قال هلما: دينهما٬، فقال له امللك
مات ابن امللك فادعوا إهلكما فيحييه٬، قال فخرا إىل األرض ساجدين هللا وأطاال السجود مث 

: قربه إن شاء اهللا٬، قالابعث إىل قرب ابنك جتده قد قام من : رفعا رأسيهما وقاال للملك
فأيت به : فخرج الناس ينظرون فوجدوه قد خرج من قربه ينفض رأسه من التراب٬، قال

كنت ميتاً فرأيت رجلني من بني : ما حالك يا بين ؟ قال: امللك فعرف أنه ابنه٬، فقال له
نعم٬، : لتعرفهما إذا رأيتهما ؟ قا: يدي ريب الساعة ساجدين يسأالنه أن حيييين فأحياين٬، قال

انظر٬، : فأخرج الناس مجلة إىل الصحراء فكان مير عليه رجل رجل فيقول له أبوه: قال
  .ال٬، ال: فيقول

هذا أحدمها٬، وأشار بيده إليه مث مروا أيضاً : مث مروا عليه بأحدمها بعد مجع كثري٬، فقال
: رجلنيفقال النيب صاحب ال: وهذا اآلخر٬، قال: بقوم كثريين حىت رأى صاحبه اآلخر فقال

وأنا أيضاً : فقال امللك: أما أنا فقد آمنت بإهلكما وعلمت أن ما جئتما به هو احلق٬، قال
  . )١( )آمنت بإهلكما ذلك وآمن أهل مملكته كلهم

* * * 
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  :٤٧٠ ٤٦٥روى الصدوق يف كمال الدين ومتام النعمة ص
حدثنا أبو احلسن علي بن موسى بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن موسى بن 

وجدت يف كتاب أيب : قال ٬،جعفر ابن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب 
علي الطربي٬، عن    حدثنا حممد بن أمحد الطوال٬، عن أبيه٬، عن احلسن بن : رضي اهللا عنه قال

مسعت جدي : مسعت أيب يقول: قال ٬،سن بن علي بن إبراهيم بن مهزيارأيب جعفر حممد بن احل
يقول  يف مرقدي إذ رأيت يف ما يرى النائم قائالً كنت نائماً: يقول ٬،علي بن إبراهيم بن مهزيار

  .فإنك تلقى صاحب زمانك ٬،حج: يل
د فانتبهت وأنا فرح مسرور٬، فما زلت يف الصالة حىت انفجر عمو: قال علي ابن إبراهيم

الصبح وفرغت من صاليت وخرجت أسأل عن احلاج فوجدت فرقة تريد اخلروج٬، فبادرت مع 
أول من خرج٬، فما زلت كذلك حىت خرجوا وخرجت خبروجهم أريد الكوفة٬، فلما وافيتها 

٬، Xنزلت عن راحليت وسلمت متاعي إىل ثقات إخواين وخرجت أسأل عن آل أيب حممد 
٬، وخرجت يف أول من خرج أريد املدينة٬، فلما مسعت خربا٬ً، وال فما زلت كذلك فلم أجد أثراً

دخلتها مل أمتالك أن نزلت عن راحليت وسلمت رحلي إىل ثقات إخواين وخرجت أسأل عن 
وجدت٬، فلم أزل كذلك إىل أن نفر الناس إىل  مسعت٬، وال أثراً اخلرب وأقفوا األثر٬، فال خرباً

مكة٬، وخرجت مع من خرج٬، حىت وافيت مكة٬، ونزلت فاستوثقت من رحلي وخرجت أسأل 
 ياس والرجاء متفكرا٬ً، فما زلت بني اإلوال وجدت أثراً فلم أمسع خرباً Xعن آل أيب حممد 
  .على نفسي٬، وقد جن الليل يف أمري وعائباً

 ٬،أن يعرفين أملي فيها 8و يل وجه الكعبة ألطوف ³ا وأسأل اهللا أرقب إىل أن خيل: فقلت
فبينما أنا كذلك وقد خاليل وجه الكعبة إذ قمت إىل الطواف٬، فإذا أنا بفىت مليح الوجه٬، طيب 
: الرائحة٬، متزر بربدة٬، متشح بأخرى٬، وقد عطف بردائه على عاتقه فرعته٬، فالتفت إيل فقال

رمحه اهللا دعي : فقلت !أتعرف ³ا ابن اخلصيب: ٬، فقالمن األهواز: فقلتممن الرجل ؟ 
: رمحه اهللا لقد كان بالنهار صائماً وبالليل قائماً وللقرآن تالياً ولنا مواليا٬ً، فقال: فأجاب٬، فقال

. أهالً وسهالً بك يا أبا احلسن: أنا علي٬، فقال: فقلتأتعرف ³ا علي بن إبراهيم بن مهزيار ؟ 
  .حممد وموسى: قلت ومن مها ؟: قال ٬،نعم: قلت أتعرف الصرحيني ؟
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أخرجها  :معي٬، فقال: فقلت ؟ Xما فعلت العالمة اليت بينك وبني أيب حممد : مث قال
ورن  ملياً(فلما رأى ذلك بكى " حممد وعلي"على فصه  حسناً ٬، فأخرجتها إليه خامتاًإيل

رمحك اهللا يا أبا حممد٬، فلقد كنت إماماً عادال٬ً، : وهو يقول طويالً) ٬، فأقبل يبكي بكاءشجياً
  .ابن أئمة وأبا إمام٬، أسكنك اهللا الفردوس األعلى مع آبائك 

يا أبا احلسن٬، صر إىل رحلك وكن على أهبة من كفايتك حىت إذا ذهب الثلث من : مث قال
  ).إن شاء اهللا(الليل وبقي الثلثان فاحلق بنا فإنك ترى مناك 

لي أطيل التفكر حىت إذا هجم الوقت٬، فقمت إىل رحلي حفصرت إىل ر :قال ابن مهزيار
وأصلحته٬، وقدمت راحليت ومحلتها وصرت يف متنها حىت حلقت الشعب فإذا أنا بالفىت هناك 

٬، فسار وسرت بسريه حىت جاز أهالً وسهالً بك يا أبا احلسن طوىب لك فقد أذن لك: يقول
يا أبا احلسن٬، أنزل وخذ يف : الطائف٬، فقال يليب عرفات ومىن٬، وصرت يف أسفل ذروة جبل 

٬، خذ يف صالة الفجر وأوجز: ٬، فرتل ونزلت حىت فرغ وفرغت٬، مث قال يلأهبة الصالة
فأوجزت فيها وسلم وعفر وجهه يف التراب٬، مث ركب وأمرين بالركوب فركبت٬، مث سار 

قعة نزهة كثرية فلمحت فرأيت ب أملح هل ترى شيئاً ؟: وسرت بسريه حىت عال الذروة فقال
هل ترى : أرى بقعة نزهة كثرية العشب والكالء٬، فقال يل ٬،يا سيدي: العشب والكالء٬، فقلت

: ٬، فقال يلفلمحت فإذا أنا بكثيب من رمل فوق بيت من شعر يتوقد نوراً يف أعالها شيئاً ؟
فإن  يا ابن مهزيار٬، طب نفساً وقر عيناً: أرى كذا وكذا٬، فقال يل: فقلت هل رأيت شيئاً ؟

  .٬، فسار وسرت حىت صار يف أسفل الذروةانطلق بنا: ٬، مث قال يلهناك أمل كل مؤمل
يا ابن مهزيار٬، خل : ٬، فرتل ونزلت حىت قال يلانزل٬، فههنا يذل لك كل صعب: مث قال

إن هذا حرم ال يدخله إال : ؟ فقال على من أخلفها وليس ههنا أحد: ٬، فقلتعن زمام الراحلة
٬، فخليت عن الراحلة٬، فسار وسرت فلما دنا من اخلباء سبقين وقال إال ويل ويل٬، وال خيرج منه

طوىب لك قد : وهو يقول ٬، فما كان إال هنيئة فخرج إيلّقف هناك إىل أن يؤذن لك: يل
دخلت عليه صلوات اهللا عليه وهو جالس على منط عليه نطع أدمي أمحر ف: ٬، قالأعطيت سؤلك

السالم وحملته فرأيت وجهه مثل فلقة قمر٬، ال  ورد عليu متكئ على مسورة أدمي٬، فسلمت عليه
باخلرق وال بالبزق٬، وال بالطويل الشامخ٬، وال بالقصري الالصق٬، ممدود القامة٬، صلت اجلبني٬، 

فلما أن بصرت . أزج احلاجبني٬، أدعج العينني٬، أقىن األنف سهل اخلدين٬، على خده األمين خال
 )يا ابن مهزيار٬، كيف خلفت إخوانك يف العراق ؟( :به حار عقلي يف نعته وصفته٬، فقال يل
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قاتلهم اهللا أىن (: يف ضنك عيش وهناة٬، قد تواترت عليهم سيوف بين الشيصبان فقال: قلت
مىت يكون : ٬، فقلت)يؤفكون٬، كأين بالقوم قد قتلوا يف ديارهم وأخذهم أمر ر�م ليالً و¼اراً

وبني سبيل الكعبة بأقوام الخالق هلم واهللا إذا حيل بينكم (: ؟ قال ذلك يا ابن رسول اهللا
ورسوله منهم براء٬، وظهرت احلمرة يف السماء ثالثاً فيها أعمدة كأعمدة اللجني تتألأل 
نورا٬ً، وخيرج السروسي من إرمينية وأذربيجان يريد وراء الري اجلبل األسود املتالحم 

وقعة صيلمانية٬، يشيب فيها باجلبل األمحر٬، لزيق جبل طالقان٬، فيكون بينه وبني املروزي 
فعندها توقعوا خروجه إىل الزوراء٬، فال . الصغري٬، ويهرم منها الكبري٬، ويظهر القتل بينهما

يلبث �ا حىت يوايف بآهات٬، مث يوايف واسط العراق٬، فيقيم �ا سنة أو دو¼ا٬، مث خيرج إىل 
تذهل منها العقول٬،  كوفان فيكون بينهم وقعة من النجف إىل احلرية إىل الغري وقعة شديدة

  .)فعندها يكون بوار الفئتني٬، وعلى اهللا حصاد الباقني
أَت�اه�ا أَم�ر�ن�ا لَي�الً أَو� ن�ه�اراً فَج�ع�لْن�اه�ا ح�ص�يداً ﴿ بِسùمِ اِهللا الرَّحùمنِ الرَّحðيمِ :مث تال قوله تعاىل

حنن أمر اهللا (: ؟ قال مرما األ ٬،سيدي يا ابن رسول اهللا: فقلت ٬،﴾كَأَن ل�م� ت�غ�ن� بِاَألم�سِ
اقْت�ر�ب�ت� السَّاع�ةُ و�انش�قَّ ﴿: ؟ قال سيدي يا ابن رسول اهللا حان الوقت: ٬، قلت)وجنوده

  .﴾الْقَم�ر�
* * *  
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  : احللقة األوىل
א

جاء األب كما يف كل ليلة٬، فوجد أوالده ينتظرونه٬، فسلّم عليهم فردuوا عليه السالم٬، فقال 
  ؟ كيف يسري حوارنا طيلة هذه الليايل: هلم

  .استفدنا كثرياً يا أيب :األوالد فقال
  ؟ وهل يوجد عندكم سؤال :فقال األب

ليلة وفاته٬، فهل  ال يا أيب٬، ولكن لقد وعدتنا أن تتكلم لنا عن وصية رسول اهللا  :واثق
  ؟ جاء وقت الكالم عنها أم ال

نعم يا أحبائي سأتكلم لكم عن الوصية اليت هي أول األمور الثالثة اليت ذكرناها يف  :األب
  .قانون معرفة احلجuة يف القسم الثاين من هذا احلوار

٬، بنائي األعزاء يف ليلتنا األوىل تكلمنا حول ما حصل عند وفاة النيب تتذكرون يا أ
وطلبه الدواة والكتف ليكتب هلم كتاباً ال يضلون بعده أبدا٬ً، وخالف عمر وقال مقولته اخلبيثة 

وصيته اليت  أن خيرجوا عنه٬، فعندما خرجوا أوصى النيب  وبعدها أمرهم النيب . املشهورة
  .م العامةأراد أن يوصيها أما

  :قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،فقد روى سليم بن قيس
عندي  يا طلحة٬، إنّ كل آية أنزهلا اهللا يف كتابه على حممد : (Xفقال أمري املؤمنني 

وكل حالل  وخطي بيدي٬، وتأويل كل آية أنزهلا اهللا على حممد  بإمالء رسول اهللا 
أو حرام أو حد أو حكم أو أي شيء حتتاج إليه األمة إىل يوم القيامة عندي مكتوب بإمالء 

كل شيء من صغري أو كبري أو خاص : قال طلحة .رسول اهللا وخط يدي حىت أرش اخلدش
نعم٬، وسوى ذلك أن : ؟ قال أو عام٬، كان أو يكون إىل يوم القيامة فهو مكتوب عندك

ولو . إيل يف مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف بابأسر  رسول اهللا 
أن األمة منذ قبض اهللا نبيه اتبعوين وأطاعوين ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم رغدا إىل 

يا طلحة٬، ألست قد شهدت رسول  ما كتب يف الكتف بإمالء رسول اهللا . يوم القيامة
:  تضل األمة وال ختتلف٬، فقال صاحبك ما قالحني دعا بالكتف ليكتب فيها ما ال اهللا 
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: قال. بلى٬، قد شهدت ذاك: قال ؟ ٬، مث تركهافغضب رسول اهللا ) إنّ نيب اهللا يهجر(
وبالذي أراد أن يكتب فيها وأن يشهد  فإنكم ملا خرجتم أخربين بذلك رسول اهللا 

٬، مث دعا )الف والفرقةقد علم من األمة االخت 8إنّ اهللا : (فأخربه جربائيل. عليها العامة
سلمان وأبا : ما أراد أن يكتب يف الكتف وأشهد على ذلك ثالثة رهط بصحيفة فأملى علي¥

فسماين . ذر واملقداد٬، ومسى من يكون من أئمة اهلدى الذين أمر اهللا بطاعتهم إىل يوم القيامة
يعين    مث احلسني مث تسعة من ولد ابين هذا    وأدىن بيده إىل احلسن    أوهلم مث ابين هذا 

نشهد بذلك على رسول اهللا : فقاموا وقالوا ؟ كذلك كان يا أبا ذر وأنت يا مقداد   احلسني 
ما أظلت اخلضراء : (يقول أليب ذر واهللا لقد مسعت من رسول اهللا : فقال طلحة. 

٬، وأنا أشهد أ�ما مل )هللاوال أقلت الغرباء على ذي هلجة أصدق من أيب ذر وال أبر عند ا
  .)١( ) يشهدا إالّ على حق٬، وألنت أصدق وآثر عندي منهما

٬، كما أنuه توجد Xوهذه الرواية تدل على وجود وصية مكتوبة عند علي بن أيب طالب 
  .روايات أُخرى تدل على ذلك٬، سأذكرها لكم يف وقتها

الكتاب الذي أراد أن يكتبه عندما طلب منهم الدواة والكتف٬، بأنه  ولقد وصف النيب 
٬، )٢()ائتوين بكتف أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده أبداً: (فقال ٬،عاصم لألمة من الضالل

  !فكم هو مهم هذا الكتاب ؟
ايتوين بدواة وبياض ألزيل عنكم إشكال األمر : (كما وجاءت الرواية بتعبري آخر فقال

وحاشاه . )٣()يهذو: دعوا الرجل فإنه ليهجر٬، وقيل: قال عمر .املستحق هلا بعدي وأذكر لكم
  .من ذلك

٬، ونفس قوله هذا يدل )حسبنا كتاب اهللا( :٬، فلذا قالفأدرك عمر ما يريده الرسول 
  .أراد أن يقرن بكتاب اهللا تعاىل شيئاً آخر٬، وهو العترة٬، فتنكر عمر لذلك على أنّ النيب 

                                                            
، ٢٢٤ص ١ج: ، االحتجاج٨٤ص: ، غيبة النعماني٢١١ص: آتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري -١

، ١٧٣ص ٢ج: ، مكاتيب الرسول٢٤٦ص: ، درر األخبار٢٧٧ص ٣٦ج: ، بحار األنوار٤٢٥ص ٣١ج: بحار األنوار
  .٧٠٢ص ٣ج: و
 .راجع الحلقة األولى من القسم األول من هذا الحوار -٢
من حياة الخليفة عمر بن الخطاب لعبد . ليهذر: ، وفيه٢٨٤ص: آتاب األربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي -٣

 .١١٨ص: الرحمن أحمد البكري



  ٢٦١ ......................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة
إن كان اعتراض عمر وحزبه منع رسول اهللا : خيطر يف ذهن كل إنسان هووالسؤال الذي 

 من كتابة الكتاب أمام العامة من الناس٬، لكن هل مينع كتابته أمام اخلاصة من أصحابه  
  ؟ كسلمان وأيب ذر واملقداد

معروف عنه احلرص على أمته٬، فكيف يترك  ال يا أيب ال مينع٬، بل إنّ الرسول  :واثق
  ؟ كتابة كتابٍ هلم وصفه بأنuه عاصم لألمة من الضالل

 ويف احلقيقة يا أيب إين كلما مسعت مبا جرى يف رزية اخلميس ومنع عمر لرسول اهللا 
مل يوصِ عند وفاته  أيعقل أنّ رسول اهللا : ستغرب كثرياً وأقول يف نفسيأمن كتابة وصيته٬، 

ومل أجد جواباً هلذا استغرايب٬، وزال مين االستغراب بعد أن علمت ! ول علماء الشيعة ؟كما يق
ر واملقداد ٬، وأشهد على وصيته سلمان وأبو ذXأوصى لعلي بن أيب طالب  أنّ الرسول 

  .كما بينت لنا يا أيب
مل يوص خطأ كبري سقط به الكثري٬، وجيب أن نرتّه النيب إنّ القول بأنّ النيب  :حممود

  .ال خيالف القرآن أبداً والقرآن يوجب الوصية عنه؛ ألنuه  
كُت�ب� ع�لَي�كُم� إِذَا ح�ض�ر� أَح�د�كُم� الْم�و�ت� إِنْ ت�ر�ك� خ�ي�راً الْو�ص�يَّةُ ل�لْو�ال�د�ي�نِ ﴿: قال تعاىل

  .)١(﴾قّاً ع�لَى الْم�تَّق�ني�و�الْأَقْر�بِني� بِالْم�ع�ر�وف� ح�
ي�ا أَيُّه�ا ال�ذ�ين� آم�ن�وا ش�ه�اد�ةُ ب�ي�نِكُم� إِذَا ﴿: كما أنّ القرآن أمر باإلشهاد عليها بقوله تعاىل

  .)٢(﴾ح�ض�ر� أَح�د�كُم� الْم�و�ت� ح�ني� الْو�ص�يَّة� اثْن�ان� ذَو�ا ع�د�لٍ م�ن�كُم� أَو� آخ�ر�ان� م�ن� غَي�رِكُم�
 :أنuه وصف الذين كذّبوا الرسل وحاربوهم بأنuهم ال يستطيعون التوصية٬، فقال تعاىلكما 

فَال ي�س�ت�ط�يع�ونَ ت�و�ص�ي�ةً و�ال إِلَى  #م�ا ي�ن�ظُر�ونَ إِل�ا ص�ي�ح�ةً و�اح�د�ةً ت�أْخ�ذُه�م� و�ه�م� ي�خ�صِّم�ونَ ﴿
مبعىن ال ميهلهم اهللا تعاىل وقتاً لكي يوصوا إىل أهلهم٬، وهذا ذمu هلؤالء  ٬،)٣(﴾أَه�ل�هِم� ي�ر�جِع�ونَ

وسوء عاقبة وما دام عدم التوفيق للوصية عند املوت يعترب عالمة من عالمات املغضوب عليهم٬، 
  ! مل يوصي ؟ فال بد أن ال يتصف بذلك املؤمنون٬، فبعد هذا كيف يقال بأنّ رسول اهللا 

                                                            
 ١٨٠: البقرة -١
 .١٠٦: المائدة -٢
 .٥٠ – ٤٩: ّيـس -٣
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مات  ٬،يا رسول اهللا: فجاءه رجل فقال كنا عند رسول اهللا ( :قال ٬،عن أنس بن مالك
سبحان اهللا كأ¼ا أخذه على غضب٬، : بلى٬، قال: ؟ قالوا أليس كان معنا آنفاً: فالن٬، قال

  .)١( )احملروم من حرم وصيته
من  مل يوصِ فيه تأييد لقول عمر الذي أراد منع النيب  مث إنّ القول بأنّ النيب 

  !جيعل عمر يصل إىل مراده ؟ الوصية٬، فكيف الرسول 
مل يوص٬، واحلال أ�م املذهب الوحيد الذي  لكن كيف يقول الشيعة بأنّ النيب  :أمحد

 يعتقد أنّ اإلمامة تثبت بالنص والوصية كما تقدuم ؟
يربرون عدم كتابة النيب للكتاب والوصية٬، بأنّ الكتاب الذي أراد النيب ٬،نعم يا أمحد :األب

كتابته يفترض به أن يكون عاصماً من االختالف واحلرية والضالل٬، واملسلمون عندما قال  
عمر مقولته اختلفوا يف أصل الكتاب٬، فمنهم من قال أعطوا رسول اهللا ما أراد٬، ومنهم من قال 

وا يف أصل كتابته واألخذ به فال تنفع الكتابة بعد ذلك٬، فلذا أمتنع النيب مبقولة عمر٬، فإذا اختلف
  !!من الكتابة 

وهذا تربير خاطئ٬، إذ جمرuد االختالف يف أصل الوصية ال يوجب عدم الوصية٬، خصوصاً 
  .وأنّ مسألة الوصية فيها أمر واجب التعبuد به

الناس إن كان لعارض فهو ال يعين إنّ عدم كتابة الكتاب أمام العامة من : واحلق أن يقال
  مل يكتب ويوصي يف وقت آخر٬، إذ القرآن الكرمي يوجب الوصية والرسول أنّ النيب 

يعتقد أنّ املمتثل األول للقرآن  ومن املعلوم أنّ كل مسلم سليم الفكرنفسه يوصي بالوصية٬، 
وال . ور املوت٬، وها هو القرآن يصرuح بوجوب الوصية عند حضالكرمي هو النيب حممد 

خارج عن  إنّ الرسول : بعدم اإليصاء لكي نقول يوجد يف األدلة ما خيصص الرسول 
٬، وهو عموم اآلية فيمكن يف حقّه عدم اإليصاء٬، وعليه فتبقى اآلية شاملة لشخص النيب 

ال حييدون عن القرآن قيد شعره٬، فمن هنا جتد يف روايا�م ما يؤكّد هذه  وآله الكرام  
  .قيقةاحل

 أيها الناس ما جاءكم عين يوافق كتاب( :خطب النيب : قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا 

  .)٢() خبالف كتاب اهللا فلم أقله) عين(اهللا فأنا قلته٬، وما جاءكم 

                                                            
  .٢٠٩ص ٤ج: مجمع الزوائد -١
  . ١١١ص ٢٧ج: ، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٦٩ص ١ج: افيالك -٢
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يرويه من نثق به  عن اختالف احلديث Xسألت أبا عبد اهللا : وعن ابن أيب يعفور٬، قال
أو  8من كتاب اهللا  عليكم حديث فوجدمت له شاهداًإذا ورد (: ومنهم من ال نثق به٬، قال

  .)١() جاءكم به أوىل به وإالّ فالذي من قول رسول اهللا 
ولذلك اتفق اجلميع على كون موافقة الرواية للقرآن الكرمي قرينة على صحuة صدور تلك 

على عدم ٬، وخمالفة الرواية ملا جاء يف القرآن الكرمي دليالً الرواية عن حممد وآل حممد 
  .قبوهلا٬، فموافقتها للقرآن دليل على صدورها وقبوهلا

مل يوص خمالف للقرآن الكرمي الذي نصu على وجوب الوصية عند  فالقول بأنّ النيب 
خالف القرآن٬، إالّ أن  حضور املوت من اإلنسان٬، وال ميكن ألحد أن يقول بأنّ النيب 

  .يكفر مبا أنزل على النيب 
  :حيث على الوصية يف روايات كثرية٬، إليكم بعض منها مث إنّ النيب 

  .)٢()ترك الوصية عار يف الدنيا٬، ونار وشنار يف اآلخرة: (قال أن النيب  ٬،عن ابن عباس
من مات بغري وصية٬، : (٬، أنuه قالوروى الشيخ الطوسي يف النهاية٬، عن رسول اهللا 

  .)٣() مات ميتة جاهلية
  .)٤() أن يبيت ليلة٬، إالّ ووصيته حتت رأسه ما ينبغي المرئ مسلم: (وعنه 
  .)٥() الوصية متام ما نقص من الزكاة: (وعنه 
 .)٦() من مل حيسن وصيته عند املوت٬، كان نقصاً يف مروته وعقله: (وعنه 

فينبغي للمرء املسلم أن يتحرuز من خالف اهللا (): اهللا همحر(وألجل هذا قال الشيخ املفيد 
يف ترك الوصية وإمهاهلا٬، ويستظهر لدينه٬، وحيتاط لنفسه بالوصية  تعاىل وخالف رسوله 

٬، والطاعة له٬، واجتناب معاصيه٬، وما حيب أن يصنعوه يف غسله٬، 8ألهله وإخوانه بتقوى اهللا 
وحتنيطه٬، وتكفينه عند وفاته٬، ومواراته٬، والصدقة عنه٬، والتدبري لتركته٬، ويسند ذلك إىل ثقة يف 

 . )٧( )مل ذلك٬، وال يفرط فيه إن شاء اهللانفسه٬، ليقوم به٬، وال يه

                                                            
  . ١١٠ص ٢٧ج: ، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٦٩ص ١ج: الكافي -١
  .٢١٢ص ٤ج: مجمع الزوائد -٢
 .٦٠٤ص: النهاية للشيخ الطوسي -٣
  .٦٠٤ص: النهاية للشيخ الطوسي -٤
 .٦٠٥ص: النهاية للشيخ الطوسي -٥
 .٦٠٥ص: النهاية للشيخ الطوسي -٦
  .٦٦٧ص: المقنعة للشيخ المفيد -٧
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من مات ومل يعرف إمام : (عن قوله النيب  ٬،مسألة(): اهللا همحر(وقال الشيخ الطوسي 
وهذا تفاوت ) من مات بال وصية مات ميتة جاهلية: (وقوله  ٬،)زمانه مات ميتة جاهلية

٬، وحسنت أعماله٬، )١(ألنّ اجلهل باإلمام خيرج عن اإلميان٬، و من صحت عقيدته  ؛ال جيوز عليه
ومن أخطأ يف ترك الوصية ال خيرج بذلك عن اإلميان٬، فما الكالم يف ذلك إذا اتفقت العبارتان 

اجلهل باإلمام كفر وقد استفسروا عنه فقالوا هو ميتة كفر : ؟ اجلواب واختلفتا يف املعىن
  .وضالل

ك الوصية فاملراد به املوت على عبادة اجلاهلية من غري وصية ال أن فاعل ذلك يكون وأمuا تر
من ترك الوصية رغبة عنها وأ�ا ليست مسنونة وال مرغباً فيها : وحيتمل أن يكون املراد. كافراً

مع ما نطق به  فإن من كان كذلك فإنه يكون كافراً ألنه ينكر ما هو معلوم من شرعه 
 .)٢( )﴾كُت�ب� ع�لَي�كُم� إِذَا ح�ض�ر� أَح�د�كُم� الْم�و�ت� إِنْ ت�ر�ك� خ�ي�راً الْو�ص�يَّةُ﴿: له تعاىلالقرآن يف قو

وليس من املعقول أيضاً أن يترك الرسول : (وقال صاحل الورداين يف كتابه السيف والسياسة
. األمة بال وصية فهذا األمر يناقض القرآن الذي جاء به وخيل مبهمته ودوره كرسول خامت

يَّةُ ل�لْو�ال�د�ي�نِ كُت�ب� ع�لَي�كُم� إِذَا ح�ض�ر� أَح�د�كُم� الْم�و�ت� إِنْ ت�ر�ك� خ�ي�راً الْو�ص�﴿: فالقرآن يقول
٬، فهل جيوز للرسول أن خيالف القرآن الذي جاء به ﴾و�الْأَقْر�بِني� بِالْم�ع�ر�وف� ح�قّاً ع�لَى الْم�تَّق�ني�

؟ وإذا كانت الوصية واجبة يف حق املؤمنني فيما يتعلق باألموال .. وهو يأمر بالوصية
اجبة فيما يتعلق مبستقبل اإلسالم أفال تكون و. والتركات وما يتعلق باملصاحل الدنيوية

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه : قال واملسلمني؟ يروي البخاري أنّ رسول اهللا 
  .)٣(  يبيت ليلتني إالّ ووصيته مكتوبة عنده

؟ وأيهما نصدق القرآن ..يناقض نفسه يأمر بالوصية وال يطبقها  فهل الرسول 
إنّ فقهاء ... والرسول أم هؤالء الذين ينكرون وجود الوصية من الصحابة وفقهاء التربير 

التربير ليخوضون يف مثل هذه املواقف واملمارسات وحياولون طمس معاملها وتبديد أهدافها 
عقل كما تصطدم بالنصوص ³دف احلفاظ على خط بتربيرات وتأويالت واهية تصطدم بال

  .)٤() ورثوه عن أسالفهم واعتربوه من صلب العقيدة

                                                            
 .، ولعله خطأ مطبعي، فالصحيح ما أثبتناه)صح عقيدته(في المصدر  -١
  .٣١٨ص: الرسائل العشر للشيخ  الطوسي -٢
  .، آتاب الوصايا١٨٦ص ٣ج: صحيح البخاري  -٣
  .٤٤ص: السيف والسياسة لصالح الورداني -٤
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  مل يوص ؟ بأنّ النيب : فهل يصح بعد كل هذا أن يقال

  .مل يوص كال٬، ال يصح القول بأنّ النيب  :األوالد
ونكتفي ³ذا ها قد اتضحت لكم احلقيقة٬، وستتضح لكم أكثر يف الليايل القادمة٬،  :األب

القدر أبنائي الكرام٬، وحنمد اهللا تعاىل على نعمه اليت ال حتصى٬، وأفضل الصالة والسالم على 
  .حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

  :احللقة الثا�ية
א

اجتمع األبناء يف مكتب أبيهم كما يف كل ليلة٬، وهم ينتظرون قدوم أبيهم٬، فدخل األب 
حنن ننتظر مساع : وسلم عليهم بتحية اإلسالم٬، وردu األبناء السالم على أبيهم٬، مث قال له أمحد

  .وصية النيب 
 نعم يا أمحد٬، سيدور حديثنا يف هذه الليلة وما بعدها عن وصية الرسول حممد : األب

  .إىل أن ننتهي من الكالم عنها
ـ ) رمحه اهللا(وسأنقل لكم نص الوصية٬، اليت رواها الشيخ الطوسي  يف كتابه املوسوم ب

فقد نقلها الشيخ الطوسي مع ٬، )١(٬، ونقلها عنه كثري من العلماء يف كتبهم )غيبة الطوسي(
) ١٥٦ص(الطوسي يف الشيخ  ٬، مث عقبجمموعة من الروايات إلثبات اإلمامة ألهل البيت 
اليت كانت من ضمن الروايات اليت استدل  إلثبات الروايات اليت ذكرها مبا فيها رواية الوصية

أي    أمuا الذي يدل على صحتها : (٬، فقالالبيت  ³ا إلثبات مطلبه يف أنّ اإلمامة يف أهل
خلفاً عن سلف٬،  رفإنّ الشيعة االمامية يروو�ا على وجه التوات  صحة األحاديث اليت نقلها 

٬، والطريقة X وطريقة تصحيح ذلك موجودة يف كتب االمامية والنصوص عن أمري املؤمنني 
 ).واحد

  :وإليكم يا أبنائي نص الوصية املباركة٬، قال الشيخ الطوسي
٬، عن علي بن )٢(أخربنا مجاعة٬، عن أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن سفيان البزوفري (

سنان املوصلي العدل٬، عن علي بن احلسني٬، عن أمحد بن حممد بن اخلليل٬، عن جعفر بن أمحد 
املصري٬، عن عمه احلسن بن علي٬، عن أبيه٬، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد٬، عن أبيه الباقر٬، 

                                                            
، الشيخ حسن بن سليمان ٣٣ص: ، وفي کتابه اإليقاظ من الهجعة٥٤٩ص ١ج:لعاملي في إثبات الهداة الحر ا الشيخ -١

مختصرًا،  ١٤٧ص ٥٣ج: العالمة المجلسي في بحار األنوار ،١٥٩ص: مختصر بصائر الدرجات الحلي في کتابه
عبد اهللا البحراني  الشيخ رفونها،آما سأنقلها لكم وتع) فإذا حضرته الوفاة: (باستثناء عبارة کامًال ٢٦٠ص ٣٦ج: وفي

: ، وفي آتابه اإلنصاف٣٧٠ص ١ج: السيد هاشم البحراني في کتابه غاية المرام ،٢٣٦ص  ٣ج:في کتابه العوالم
، وأشار بأن الوصية ٧١ص ٢ج :للميرزا النوري النجم الثاقب ،٢٩٤ص: ، نوادر األخبار للفيض الکاشاني٢٢٢ص

خبرًا ذآرت فيه بعض وصايا  Xالشيخ الطوسي بسنٍد معتبر عن اإلمام الصادق  روى: معتبرة السند؛ حيث قال
تاريخ ما بعد الظهور للسيد محمد محمد صادق ). في الليلة التي آانت فيها وفاته Xألمير المؤمنين  اهللا  رسول
   .٩٦ص ٢ج: يمكاتيب الرسول للشيخ الميانج. الوصية وذکرها في کتابه المذآور ، وقد حقق سند٦٤١ص: الصدر

وهو منسوب إلى بزوفر بالفتحتين وسكون الواو وفتح الفاء، قرية آبيرة من أعمال قرسان قرب واسط  :البزوفري -٢
  .١٦٣ص ٢ج: طرائف المقال. في غربي دجلة، هكذا وجدته في مراصد االطالع
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 Xمنني عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين٬، عن أبيه احلسني الزكي الشهيد٬، عن أبيه أمري املؤ

يا أبا احلسن٬، أحضر  :Xيف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي  قال رسول اهللا ( :قال
يا علي٬، إنه  :وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع٬، فقال صحيفة ودواة٬، فأمال رسول اهللا 

سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أول االثين عشر 
علياً املرتضى٬، وأمري املؤمنني٬، والصديق األكرب٬، والفاروق  :مساك اهللا تعاىل يف مسائه إماما٬ً،

  .األعظم٬، واملأمون٬، واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء ألحد غريك
يا علي٬، أنت وصيي على أهل بييت حيهم وميتهم٬، وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتين غدا٬ً، 

أرها يف عرصة القيامة٬، وأنت خليفيت على أميت من ومن طلقتها فأنا برئ منها٬، مل ترين ومل 
بعدي٬، فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إىل ابين احلسن الرب الوصول٬، فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد 

سلمها إىل ابنه حممد الباقر٬، فإذا حضرته العابدين ذي الثفنات علي٬، فإذا حضرته الوفاة فلي
الوفاة فليسلمها إىل ابنه جعفر الصادق٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موسى 
الكاظم٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الرضا٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل 

 ابنه علي الناصح٬، فإذا حضرته ابنه حممد الثقة التقي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل
الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد 

فذلك اثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من بعده اثنا عشر مهديا٬ً،  .املستحفظ من آل حممد 
كامسي واسم أيب  اسم :فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامي

  .)١( انتهت الوصية )املهدي٬، هو أول املؤمنني :عبد اهللا٬، وأمحد٬، واالسم الثالث: وهو
  :ولكي يتضح ما جاء يف الوصية الشريفة أذكر لكم جمموعة نقاط

أربعة وعشرون خليفة٬، اثنا عشر  لقد ذكرت الوصية أنّ خلفاء النيب  :النقطة األوىل
يا علي٬، إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً : (Xلعلي  إماماً واثنا عشر مهديا٬ً، قال النيب 

٬، كما أ�ا بينت اسم املهدي ٬، وبينت الوصية أمساء األئمة )ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً
إ�م يأتون بعد  ٬، حيثXبعد وفاة اإلمام املهدي  ويأيت دور املهديني . Xاألول 
  .Xو�اية األئمة تكون خبامتهم حممد بن احلسن العسكري  األئمة 

                                                            
اده  اهللا توفيقًا، وهو من للشيخ ناظم العقيلي ز) انتصارًا للوصية(لمعرفة أحوال رجال الوصية راجع آتاب  -١

 . Xإصدارات أنصار اإلمام المهدي 
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هو ولده املهدي  Xذكرت الوصية أنّ الوصي األول لإلمام املهدي  :النقطة الثانية
  .)فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني: (٬، فقالت الوصيةXاألول

٬، وقد اعتنت بأمره الروايات٬، ألمهية الدور Xفاملهدي األول هو ولد اإلمام املهدي 
ذكر الشيخ الذي يلعبه هذا االبن يف عصر الظهور املبارك٬، ولذا جاء الدعاء هلذا الوçلَد٬، فقد 

الذي يكون  بعد  Xيف مفاتيح اجلنان يف الدعاء لصاحب الزمان ) رمحه اهللا(عباس القمي 
اللهم أعطه يف نفسه وأهله : (الشريف٬، حيث جاء يف أحد فقرات ذلك الدعاءدعاء العهد 

  ...).وو�لَد�ه وذريته و أمته ومجيع رعيته ما تقربه عينه وتسربه نفسه
٬، وبعده يذكر الذرية مما يدل Xفهذا الدعاء خيص بالذكر ولداً واحداً لإلمام املهدي 

   .على أن هلذا الولد مقام خاص
النعماين يف كتاب الغيبة٬، والشيخ الطوسي والحظوا يا أبنائي هذه الرواية اليت رواها الشيخ 

حدثنا القاسم : أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد٬، قال :قال الشيخ النعماين يف كتاب الغيبة أيضا٬ً،
حدثنا عبيس بن هشام٬، عن عبد اهللا بن جبلة٬، : بن حممد بن احلسن بن حازم من كتابه٬، قال

إنّ : (٬، قالXعن إبراهيم بن املستنري٬، عن املفضل بن عمر اجلعفي٬، عن أيب عبد اهللا الصادق 
قتل٬، : مات٬، وبعضهم يقول: إحدامها تطول حىت يقول بعضهم: لصاحب هذا األمر غيبتني 

ذهب٬، فال يبقى على أمره من أصحابه إالّ نفر يسري٬، ال يطلع على موضعه : وبعضهم يقول
  .)١() غريه ٬، إالّ املوىل الذي يلي أمرهأحد من ويل وال 

مسعت : قال ٬،ورواها الشيخ الطوسي باختالف يسري عن إبراهيم بن املستنري٬، عن املفضل
حىت ] من األخرى[إنّ لصاحب هذا األمر غيبتني إحدامها أطول : (يقول Xأبا عبد اهللا 

أصحابه٬، وال يطلع قتل٬، فال يبقى على أمره إال نفر يسري من : مات٬، وبعض يقول: يقال
  ).أحد على موضعه وأمره٬، وال غريه إالّ املوىل الذي يلي أمره

. ألنّ له غيبتني ؛فهذا اخلرب صريح فيما  نذهب إليه يف صاحبنا(: قال الشيخ الطوسي
والثانية أطول انقطع ذلك فيها٬، وليس يطلع عليه . األوىل كان يعرف فيها أخباره ومكاتباته

  .)٢( )أحد إالّ من خيتصه
كما عرفتم من وصية رسول اهللا     Xأي أمر اإلمام املهدي   فاملوىل الذي يلي أمره 

                                                            
 .١٧٦ص: غيبة النعماني -١
 .٦١ص: غيبة الطوسي -٢
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  ٬، وهو الوحيد الذي يكون مطلعاً عليه يف غيبته ؟Xهو ولده املهدي األول  

فكما كان اإلمام ٬، Xيشابه جدuه أمري املؤمنني  Xإنّ املهدي األول  :النقطة الثالثة
وأول من استلم الوصية منه وتشرف بتربية الرسول  هو الوصي األول للرسول  Xعلي
والذي يستلم الوصية منه  Xله كذلك املهدي األول فهو أول وصي لإلمام املهدي  

له باملباشرة خبالف باقي  Xويتشرuف بتربية اإلمام املهدي   كما نصت الوصية   مباشرة 
متيزه  Xأمساًء لعلي بن أيب طالب  ٬، فأعطى النيب Xاملهديني من ذرية اإلمام املهدي 

فأنت يا علي أول االثين عشر إماما٬ً، مساك اهللا تعاىل يف : (عن غريه وختتص به٬، فقال 
علياً املرتضى٬، وأمري املؤمنني٬، والصديق األكرب٬، والفاروق األعظم٬، واملأمون٬،  :مسائه

متيزه  ك أعطى أمساء للمهدي األول وكذل ٬،)واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء ألحد غريك
اسم كامسي واسم أيب٬، وهو  :له ثالثة أسامي: (عن غريه وال يشاركه فيها أحد٬، فقال 

  )....املهدي٬،  :عبد اهللا وأمحد٬، واالسم الثالث
كل ذلك ألمهية هذين الشخصني اللذين ستمتحن ³ما األمة٬، حيث إنّ األمم متتحن 

  .ما نشاهده يف التاريخ٬، وهذا بأوصياء األنبياء 
٬، يف كونه أول Xشابه جدuه علياً أمري املؤمنني  Xإنّ املهدي األول  :النقطة الرابعة

 أول مؤمن برسول اهللا ٬X، كما كان جدuه أمري املؤمنني Xاملؤمنني بأبيه اإلمام املهدي 
باإلمام أول املؤمنني : ٬، أي)وهو أول املؤمنني: (يف وصيته ولذا قال عنه الرسول  ٬،
  .Xاملهدي

البد أن يكون موجوداً  Xأنّ املهدي األول : وهنا ينبغي االلتفات ملالحظة مهمة وهي
ألنه إن مل يكن موجوداً قبل قيام اإلمام  ؛)أول املؤمنني(يف زمن الظهور لكي يصدق عليه 

وأنه يولد بعد قيامه٬،  فال يصدق عليه أنه أول املؤمنني بل يصدق هذا الوصف  Xاملهدي
على أول أنصار اإلمام املهدي من الثالمثائة والثالثة عشر٬، بل يكون كل أنصار اإلمام املهدي 

X  قد سبقوا ولده الوصي باإلميان باإلمام املهديXفالبد . ٬، فهم أوىل ³ذا الوصف منه
كما يف  ٬X، وهو أبنه Xمولوداًً قبل قيامه  Xاء اإلمام املهدي أن يكون أوuل أوصي

  .الوصية
اليماين ممهد يف زمن الظهور املقدس تقدم أنّ : وأريد اآلن أن أبني لكم شيئاً مهما٬ً، وهو
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 Xهذا من جهة٬، ومن جهة أُخرى ابن اإلمام املهدي  Xوهو يسلم الراية لإلمام املهدي 
 Xضاً موجود يف زمن الظهور املقدس٬، وهو الذي يلي أمر أبيه املتقدم ذكره يف الروايات أي

  .يف غيبته كما تقدuم Xفهو وصيه٬، وهو املطلع على أبيه 
من احلجة على اآلخر٬، فهل احلجة هو اليماين٬، أم ابن اإلمام : فمن هنا يأيت سؤال حاصله

  !ووصيه ؟ فال بد أن يكون أحدمها حجة على اآلخر٬، فمن احلجة ؟
نّ احلجة هو اليماين فيكون ابن اإلمام املهدي حمجوجاً به٬، أقول لكم ال يكون إن قلتم إ

وصي أبيه وهو حجة إهلية٬، إذ هو أول املهديني اإلثين عشر  Xذلك؛ ألنّ ابن اإلمام املهدي 
  .يف وصيته٬، فكيف يكون حمجوجاً باليماين الذين ذكرهم النيب 

يف الوصية٬، واليماين حمجوج به٬، أقول لكم وإن قلتم إنّ احلجة هو ابن املهدي املذكور 
تقدuم أنّ اليماين له دور رئيسي يف زمن الظهور املقدس٬، فإذا كان حمجوجاً باملهدي األول 

  .سيكون دوره دوراً ثانوياً
٬، وهو ٬X، وهو ابن اإلمام املهدي Xوإن قلتم إنّ اليماين هو نفسه املهدي األول 

هذا هو احلق٬، وال يرد أي إشكال على ذلك٬، ولذا قلت : الذي �دى له الرايات٬، أقول لكم
لكم فيما تقدم إنّ أحد أمساء اليماين هو املهدي٬، أي هو املهدي األول من املهديني االثين عشر 
٬، وهو الذي خيتفي عند ظهور السفياين٬، وهو طالع املشرق وهو الشاب الذي خيرج يف 

  .الذي جاء ذكره يف الروايات املتقدمة Xق من أهل بيت املهدي املشر
إنّ اليماين واملهدي األول شخص واحد٬، كما أنّ طالع : ويتلخص من هذا يا أوالدي

٬، ٬X، والشاب الذي من أهل بيت املهدي املشرق واليماين واملهدي األول شخص واحد
  . )١(سلطانه٬، هو نفسه اليماين  Xوالذي ميهد للمهدي 
أمحد٬، : اليت ذُكرت يف الوصية ثالثة٬، وهي Xإنّ أمساء املهدي األول  :النقطة اخلامسة
  .عبد اهللا٬، املهدي

فأمuا عبد اهللا فهي صفة٬، وأمuا املهدي فكونه أول املهديني االثين : (قال الشيخ حيدر الزيادي
  .)٢( )٬، فال يبقى من أمسائه إالّ أمحدXعشر أبناء اإلمام املهدي 

  :رواية حذيفة بن اليمان هذه األمساء الثالثة وقد ذكرت

                                                            
  .في القسم الثاني من هذا الحوار) ٢(في الملحق رقم  Xولمعرفة الفكرة بشكل دقيق راجع ما ذآره السيد اليماني  -١
 .١١٣ص: آتاب اليماني حجة اهللا تعالى -٢
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 مسعت رسول : عن إمساعيل بن عياش٬، عن األعمش٬، عن أيب وائل٬، عن حذيفة قال

إنه يبايع بني الركن واملقام٬، امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي٬، فهذه أمساؤه : (وذكر املهدي فقال
  .)١() ثالثتها

إنّ هللا تعاىل : (عن جابر٬، قال Xن الباقر ٬، فقد جاء ع)أمحد(كما وقد ذكرت الروايات 
يقودهم ) أمحد أمحد: (كرتاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة٬، اثنا عشر ألفا خبراسان شعارهم

شاب من بين هاشم على بغلة شهباء٬، عليه عصابة محراء٬، كأين أنظر إليه عابر الفرات٬، فإذا 
 .)٢() مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج

وهو على    Xقال أمري املؤمنني (: قال ٬، عن أبيه٬، عن جدuه Xوعن الباقر 
خيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان أبيض اللون٬، مشرب باحلمرة٬، مبدح البطن :    املنرب 

شامة على لون جلده وشامة على : عريض الفخذين٬، عظيم مشاش املنكبني بظهره شامتان
خيفى واسم يعلن٬، فأما الذي خيفى فأمحد٬، وأم¥ا الذي اسم : ٬، له امسانشبه شامة النيب 

  ).... يعلن فمحمد٬،
وهو يسمuي أصحاب القائم أليب بصري٬،  Xعن اإلمام الصادق : فروى يف دالئل اإلمامة

  .)٣( )من البصرة عبد الرمحن بن األعطف بن سعد٬، وأمحد بن مليح٬، ومحاد بن جابر: (قال
فعن أمري : يكون من البصرة Xوأيضاً نصت الروايات على أنّ أول أنصار اإلمام املهدي 

أال وإنّ أوهلم من البصرة وأخرهم من … : (يف خرب طويل إىل أن قال Xاملؤمنني 
  .)٤() …األبدال

أوهلم من البصرة٬، وآخرهم : ٬، قالمسعت رسول اهللا: (٬، قالXوعن أمري املؤمنني 
  .)٥() من اليمامة

: فيتعني من كل ما تقدم أن يكون اليماين من البصرة؛ ألنuه أول املؤمنني٬، والروايات تقول
  .٬X، وامسه أمحد )أوهلم من البصرة(

                                                            
، معجم أحاديث ٢٩١ص ٥٢ج: ، بحار األنوار١١٤٩ص: ، الخرائج والجرائح للراوندي٤٥٤ص: غيبة الطوسي -١

 . ٤٥٣ص ١ج: Xاإلمام المهدي 
 .٣٤٣ص: منتخب األنوار المضيئة -٢
 .٢٧ص ٤ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٥٧٤ص: دالئل اإلمامة -٣
 .٣٣١ص: ، مجمع النورين١٤٨ص: بشارة اإلسالم -٤
  .١٠٤ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٢٨٩ص: المالحم والفتن البن طاووس -٥
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٬، وامسه أمحد٬، فكيف Xتقدم أنّ اليماين هو أول املؤمنني وهو املهدي األول  :واثق
  يكون اليماين من البصرة ؟

  :تقدم يف القسم األول من احلوار ما يتعلق بذلك٬، وسأضيف عالوة ملا تقدuم ما يلي :األب
ال ميكن استفادة كونه من اليمن ألجل ورود لفظ اليماين يف الروايات٬، أي من : أقول

خالل املدلول اللغوي للفظة اليماين كما صرuح بذلك الشيخ حممد السند٬، والشيخ علي 
كما إن هناك عالمة أخرى تشري إليها الرواية وهي كون خروجه (: الكوراين٬، حيث قال األول

  .)١() من بالد اليمن٬، وهو وجه تسميته باليماين
أمuا يف منطقة اخلليج فمن الطبيعي أن يكون لليمانيني الدور األساسي فيها (: وقال الثاين

  .)٢() مضافاً إىل احلجاز٬، وإن مل تذكر ذلك الروايات
نعم . أي مل تصرuح الروايات بكون اليماين من اليمن) ذلك الرواياتوإن مل تذكر : (وقوله

  .فهم كونه من اليمن من خالل املدلول اللغوي ملفردة اليماين
فمن هنا تكون نسبة اليماين إىل اليمن بداللة املدلول اللغوي٬، فالبد أن نرى هل ميكن 

  للمدلول اللغوي للفظ اليماين أن حيدد ذلك ؟
حممد األنصاري يف كتابه جامع أدلة الدعوة اليمانية يف مقام اجلواب عن  قال الدكتور أبو

إنّ النسبة من لفظ اليماين ميكن أن تعود إىل اليمن٬، وميكن أن تعود إىل : أقول: (هذه الشبهة
٬، وميكن كذلك أن تعود إىل اليمني٬، كأن يكون شخص يف يده اليمىن ما )مبعىن الربكة(ال̄يمن 

٬، وميكن كذلك أن كما كان علي ميني رسول اهللا  Xني اإلمام املهدي مييزها أو يكون مي
تعود إىل معىن أنه صاحب يد بيضاء أو كرمية٬، فالكرمي يسمى صاحب األيادي البيضاء٬، 
والعطاء باليمني٬، بل إنّ البعض رمبا يتشائم ممن يعطي بشماله٬، وميكن أيضاً أن يكون وجه 

  .)٣() كثرية وال يوجد ما يرجح أحدها على سواه فاالحتماالت. التسمية خافياً علينا
فال ميكن تقدمي أحدها   على األقل    فبما إنّ املدلول اللغوي مردد بني احتماالت ثالثة 

على اآلخر إالّ بقرينة تعني املراد٬، وهي مفقودة٬، حيث مل يرد يف الروايات كون اليماين من 
اللغوي٬، إذ من املعلوم أ�م يقدمون املعىن  اليمن كما صرحا مها بذلك٬، وملا احتاجا للمعىن

  .الشرعي على املعىن اللغوي
                                                            

 .٢٨ص: فقه عالئم الظهور -١
 .١١٣ص: عصر الظهور -٢
 .X، من إصدارات أنصار اإلمام المهدي ٩٤ص: جامع األدلة -٣
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ويف العموم : (ولذا ذهب الشيخ جالل الدين الصغري إىل نفي كون اليماين من اليمن٬، يقول

فإنّ الروايات الصحيحة واملوثوقة واملعتربة ال تشري ال من قريب وال من بعيد إىل كون الرجل 
أ الوهم الذي جعل البعض ينسب الرجل إىل اليمن هو إمuا روايات عامية من اليمن٬، بل إنّ منش

أو روايات ضعيفة سنداً ومضطربة متنا٬ً، أو روايات ال نستطيع االعتماد عليها ¸هولية 
  .)١( )مصدرها
خيطر يف ذهين شيء يا أيب٬، وهو أنّ لفظ اليماين عندما يطلق ينصرف إىل كون  :واثق

اليماين من اليمن٬، فيكون هذا االنصراف دليالً على تقدuم هذا االحتمال من بني االحتماالت٬، 
  .وهكذا يفهم العرف من لفظ اليماين عند إطالقه

فظ٬، فعند إطالق املتكلم للفظ ما ذكرته يابين يسمونه بالتبادر الناتج من مساع الل :األب
معني يتبادر للسامع معىن معني من ذلك اللفظ٬، وهذا أمر عريف٬، ومع األخذ بنظر االعتبار أنّ 

٬، فال ميكن محل لفظ اليماين على كونه من Xأرادوا إخفاء شخصية اليماين األئمة 
ليه فال ميكن ٬، أرادوا إخفاء هذه الشخصية٬، وعاليمن؛ وذلك ملعرفتنا بأنّ أهل البيت 

يطلقونه  للعرف أن حيدد املراد من لفظ اليماين حبسب ما يفهم منه عرفاً؛ ألنّ أهل البيت 
  .ويريدون معىن غري املعىن العريف الذي ذكرته

  .هذا لو سلمت معك بأنّ لفظ اليماين إذا أُطلق يتبادر للذهن كونه الساكن يف اليمن
نسبون إىل مناطق هم مل يروها ومل يسكنوها٬، الكثري ̄ي وهذا ما ال أوافقك عليه؛ النّ

وينسبون إليها تبعاً لنسبة أبيهم هلا٬، كما نشاهده يف صهيب الرومي وبالل احلبشي٬، علماً أن 
صهيب وبالل عاشا وماتا يف جزيرة العرب٬، وكما جند اليوم فالناً يلقب باخلوئي بسبب 

  . ل٬، بل هو ساكن يف العراقرجوع أصله إىل تلك املنطقة ال أنuه من ساكنيها بالفع
  :خصوصاً ويف الروايات ما يدلل على ذلك يا واثق٬، فتأمل معي يف هذين الشاهدين

ما : (عن شريح بن عبيد٬، عن كعب٬، قال: جاء يف كتاب الفنت البن محاد املروزي: األول
  .)٢() املهدي إالّ من قريش وما اخلالفة إالّ فيهم غري أن له أصالً ونسباً يف اليمن

  .فهذا يدل بصراحة على رجوع نسب اليماين إىل اليمن ال أنuه من ساكين تلك البالد

                                                            
 ).اليماني أهدى الرايات(بحث لجالل الدين الصغير منشور في موقع براثا بعنوان   -١

 .٢٣١ص: آتاب الفتن ٢-
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أمري جيش الغضب ليس من ذي وال : (جاء يف كتاب املالحم للسيد ابن طاووس: الثاين
بايعوا فالناً بامسه٬، ليس من ذي وال ذهو : ذهو٬، لكنهم يسمعون صوتاً ما قاله إنس وال جان

  .)١( )ولكنه خليفة مياين
وهذا الشاهد يدل على أنّ الصيحة ستكون باسم أمري جيش الغضب٬، كما سنبني عند 

فيكون القائم هو أمري جيش الغضب وصاحب  Xكالمنا يف الصيحة أ�ا تكون باسم القائم 
٬، ولقد تقدم يف القسم األول من حوارنا حتديد Xالرايات املشرقية املمهدة لإلمام املهدي 

  .يران والعراق وليس اليمنجهة املشرق وكو�ا إ
قرشي ميان ليس من : ويف صفة املهدي: (وقد ورد يف لسان العرب ألبن منظور: الثالث

ذي وال ذو أي ليس نسبه نسب أذواء اليمن٬، وهم ملوك محري٬، منهم ذو يزن وذو رعني٬، 
  .)٢() قرشي ميان أي قرشي النسب مياين املنشأ: وقوله

اليماين من ساكين أرض اليمن بالتحديد الفعلي وال بالتحديد فال يوجد ما يدل على كون 
  .السابق الذي يعد مكة من اليمن

  !!أيب قرأت رواية حتدد كون اليماين من اليمن :حممود
  :نعم يا ولدي سأذكر لك الرواية اليت تقصدها وهي ما رواه الشيخ الصدوق بسنده :األب

 )عليهما السالم(مسعت أبا جعفر حممد بن علي الباقر : عن حممد بن مسلم الثقفي٬، قال
القائم منا منصور بالرعب٬، مؤيد بالنصر تطوي له األرض وتظهر له الكنوز٬، يبلغ : (يقول

به دينه على الدين كله ولو كره املشركون٬، فال  8سلطانه املشرق واملغرب٬، ويظهر اهللا 
 فيصلي خلفه٬، Xإالّ قد عمر٬، و يرتل روح اهللا عيسى بن مرمي  يبقى يف األرض خراب

إذا تشبه الرجال بالنساء٬، والنساء  :يا ابن رسول اهللا٬، مىت خيرج قائمكم ؟ قال: قلت: قال
بالرجال٬، واكتفى الرجال بالرجال٬، والنساء بالنساء٬، وركب ذوات الفروج السروج٬، 
وقبلت شهادات الزور٬، وردت شهادات العدول٬، واستخف الناس بالدماء وارتكان الزنا 

من  واليماينوأكل الربا٬، واتقي األشرار خمافة ألسنتهم٬، وخروج السفياين من الشام٬، 

                                                            
 .   ٨٠ص: المالحم والفتن البن طاووس١- 
 .٤٠٧ص ١ج: ، الفايق في غريب الحديث٣٧٤ص ٢١ج: ومثله في بحار األنوار. ٤٥٢ص ١٥ج: لسان العرب٢- 
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بني الركن واملقام٬، امسه حممد بن  وخسف بالبيداء٬، وقتل غالم من آل حممد  ٬،)١(اليمن

  .)٢(...) احلسن النفس الزكية 
) من اليمن(فقد نصت على كون اليماين من اليمن٬، إالّ أن الذي جيعلنا نشكك يف أنّ لفظ 

  :مضاف إىل الرواية أمور
إنّ الشيخ الصدوق نقل رواية قبل الرواية املتقدمة وبنفس السند٬، إالّ أ�ا مل  :األمر األول
٬، بل هي إضافه من قبل احملقق ؛ ولذا جعلها بني قوسني٬، والرواية )من اليمن(يأت فيها عبارة 

  : هي
دخلت على أيب جعفر حممد بن علي الباقر : عن حممد بن مسلم الثقفي الطحان٬، قال

يا حممد بن : (٬، فقال يل مبتدئاًأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل حممد و) عليهما السالم(
                                                            

وخرج : (... أصًال، فجاءت هكذا) من اليمن(جاءت هذه الرواية في إعالم الورى للطبرسي، بدون عبارة : أقول -١
، تصحيح وتعليق علي أآبر  ٤٤٨ص : إعالم الورى باعالم الهدى...) من الشام واليماني وخسف في البيداء  السفياني

م، وآذلك في إعالم الورى في  ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤الطبعة األولى، سنة  –لبنان  –الغفاري، مؤسسة االعلمي، بيروت 
  !وبدون قوسين ) من اليمن(ن إلعالم الورى قد أثبتوا ،  بينما في طبعة إيرا..برنامج النور موافق للطبعة اللبنانية 

بين قوسين، ففي إعالم الورى العبارة ال توجد أصًال ) من اليمن(وآذلك في الرواية األخرى التي جاءت فيها عبارة 
ومن عالمات خروجه خروج السفياني من الشام، وخروج اليماني : (... حتى بين قوسين، بل الموجود هكذا فقط

  .٤١٧ص: إعالم الورى...) من السماء  وصيحة
  .ويمكن للقارئ الكريم مراجعة آتاب إعالم الورى الطبعة اللبنانية وهو مطبوع موجود

نقًال عن الفصول المهمة البن الصباغ المالكي  ٣٤٢ص ١٣ج: وذآر هذه الرواية السيد المرعشي في إحقاق الحق
، فلم يرد في هذه الرواية لفظ اليماني أصًال بل ...)خسف بالبيداء وخرج السفياني من الشام واليمن وخسف :(... هكذا

  ).اليمن(ورد مكانه 
 Xغير بعيدة الصحة وخصوصًا إذا علمنا بأّن السفياني متعدد، وقد روي عن أمير المؤمنين ) واليمن(والرواية بلفظ 

والثناء على الرسول الكريم، سلوني،  بعد التحميد العظيم: (Xبأّن هناك سفياني من الشام وسفياني من هجر، فقال 
ثم ذآر الحوادث بعده، وقتل الحسين صلوات اهللا عليه، ) سلوني في العشر األواخر من شهر رمضان قبل أن تفقدوني

وذآر زوال ملك بني أمية وملك بني  Xوقتل زيد ابن علي رضوان اهللا عليه، وإحراقه وتذريته في الرياح، ثم بكى 
وما السفياني والسفياني؟ : ، فقيل له)أولها السفياني وآخرها السفياني: (يحدث بعدهم من الفتن، وقالالعباس ثم ذآر ما 

  .٢٧١ص: المالحم والفتن) السفياني صاحب هجر، والسفياني صاحب الشام: (فقال
ن عثر يوم وليلة بلد باليمن بينه وبي: والهجر: (... ٣٩٣ص ٥ج: وهجر أيضًا بلدة في اليمن، آما جاء في معجم البلدان

  ...).من جهة اليمن 
هذه النسبة . بفتح الهاء والجيم وآسر الراء في آخرها: الهجري: (٦٢٧ص ٥ج: وأيضًا ذآر ذلك السمعاني في األنساب

  ...).إلى هجر، وهي بلدة من بالد اليمن من أقصاها وقالل هجر معروفة 
اليمن، فتوهم النساخ أو غيرهم بأنها قد تكون مصحفة وأن أصلها فقد تكون الرواية ناظرة إلى سفيانيًا آخر يخرج من 

  .فاثبتوه) واليماني من اليمن(
  ؟) واليماني من اليمن(لعله تصحيف والصحيح في أصل آتاب الفصول المهمة هو ) من اليمن(بأّن لفظ : فإن قيل
: الطبعة الثانية –دار االضواء  –نعم هذا االحتمال وارد، ولكني عثرت على نسخة مصورة لطبعة بيروت : أقول

وخرج السفياني من الشام واليمن وخسف : (... م، والرواية فيها آما نقلها السيد المرعشي، هكذا ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٩
الطبعة الثانية لسنة  –دار الحديث  –بينما في طبعة قم . ٢٩٢ص: الفصول المهمة...) بالبيداء بين مكة والمدينة 

  !وهذا عجيب ) واليماني من اليمن(الغريري، نجد الرواية بلفظ هـ، تحقيق سامي ١٤٢٢
  .وعلى أي حال فبعد ما تقدم أقل ما يقال بأن متن الرواية مشكوك فيه وبهذا ال يمكن االحتجاج به

حدثنا : حدثنا محمد بن محمد بن عصام رضي اهللا عنه، قال: رواه بهذا السند.٣٣٠ص: آمال الدين وتمام النعمة ٢-
حدثني علي بن : حدثني إسماعيل بن علي القزويني، قال: حدثنا القاسم بن العالء، قال: ن يعقوب الكليني، قالمحمد ب

  .إسماعيل، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن مسلم الثقفي
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يونس بن مىت٬، ويوسف : شبهاً من مخسة من الرسل مسلم٬، إن يف القائم من آل حممد 
  .بن يعقوب٬، وموسى٬، وعيسى٬، وحممد صلوات اهللا عليهم

فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كرب السن٬، و أم¥ا شبهه : فأم¥ا شبهه من يونس بن مىت
فالغيبة من خاصته وعامته٬، واختفاؤه من إخوته ): عليهما السالم(من يوسف بن يعقوب 

مع قرب املسافة بينه وبني أبيه وأهله و ) عليهما السالم(وإشكال أمره على أبيه يعقوب 
  .شيعته

فدوام خوفه٬، وطول غيبته٬، وخفاء والدته٬، وتعب شيعته من  Xوسى وأما شبهه من م
  .يف ظهوره ونصره وأيده على عدوه 8بعده مما لقوا من األذى واهلوان إىل أن أذن اهللا 

ما ولد٬، : فاختالف من اختلف فيه٬، حىت قالت طائفة منهم Xوأما شبهه من عيسى 
  .قتل وصلب: مات٬، وقالت طائفة: وقالت طائفة

فخروجه بالسيف٬، وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله  وأما شبهه من جده املصطفى 
وإن من . ٬، واجلبارين والطواغيت٬، وأنه ينصر بالسيف والرعب٬، وأنه ال ترد له راية

وصيحة من  )من اليمن(خروج السفياين من الشام٬، وخروج اليماين : عالمات خروجه
  . )١() السماء بامسه واسم أبيه السماء يف شهر رمضان٬، ومناد ينادي من

يف هذه الرواية بني قوسني لإلشارة على أنuها أضيفت من قبل ) من اليمن(فجاءت عبارة 
أن مل يقال بأنّ    احملقق٬، واحملقق إنuما اعتمد على بعض النسخ اليت جاءت فيها هذه اإلضافة 

٬، وحيتمل   أنه خيرج من اليمن اإلضافة منه٬، لإلرتكاز الذي عنده٬، وهو داللة لفظ اليماين على 
جدuاً أن تكون من بعض النسuاخ٬، خصوصاً مع تصريح الرواية بكون السفياين من الشام٬، فكأن 
النسuاخ فهموا سقطاً بقرينة حتديد السفياين من الشام فيتعني حتديد اليماين من اليمن حبسب 

  .االرتكاز املتقدم٬، فأضافوا عبارة من اليمن
تحقيق أ�م حياولون التوفيق بني النسخ٬، فيضيفون بعض األمور اليت عثروا ومن املعلوم يف ال

عليها يف نسخ أخرى للنسخة اليت هم بصدد حتقيقها٬، وليس هم بصدد الكشف عن النسخة 

                                                            
ثنا حد: حدثنا محمد بن محمد بن عصام رضي اهللا عنه قال: رواها بهذا السند. ٣٢٧ص: آمال الدين وتمام النعمة ١-

حدثني علي بن : حدثنا إسماعيل بن علي القزويني، قال: حدثنا القاسم بن العالء، قال: قال) الكليني(محمد بن يعقوب 
  .إسماعيل، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن مسلم الثقفي الطحان
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األصلية اليت هي خبط املؤلف٬، فلو وجدوا نسخة أخرى ولو مل تكن خبط املؤلف وفيها زيادة ما 

  .ألضافوها كما هو معلوم
اليت أضيفت فهل هي    ) من اليمن(أعين   هنا نقف موقف الشاك يف هذه العبارة ومن 

  !موجودة يف النسخة اليت خبط املؤلف٬، أم أنuها أضيفت من قبل النسuاخ ؟
  .ومع ورود هذا االحتمال ال يسعنا االطمئنان بثبوت هذه العبارة يف نسخة املؤلف

  :ألمر الثاينومما يقوي عدم وجود العبارة هو ما يأيت يف ا
إنّ أبا الفتح األربلي صاحب كتاب كشف الغمة٬، والشيخ الطربسي يف إعالم  :األمر الثاين

٬، وقد )من اليمن(الورى بأعالم اهلدى والعالمة ا¸لسي وغريهم نقلوا الرواية ومل يرد فيها لفظ 
  .نقلها ا¸لسي عن كمال الدين

وأنا أريد أن  Xت على أيب جعفر دخل: عن حممد بن مسلم٬، قال: قال يف كشف الغمة
يا حممد بن مسلم٬، إنّ يف القائم من آل حممد : (أسأله عن القائم من آل حممد فقال مبتدياً

شبهاً من مخسة من الرسل يونس بن مىت ويوسف بن يعقوب وموسى وعيسى وحممد 
  .صلوات اهللا عليهم أمجعني

فأم¥ا شبهه من يونس فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كرب السن٬، وأم¥ا شبهه من 
يوسف فالغيبة من خاصته وعامته واختفاؤه عن إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب النيب 

X  مع قرب املسافة بينهما وأما شبهه من موسىX  فهو دوام خوفه وطول غيبته
بعده مما لقوا من األذى واهلوان إىل أن يأذن اهللا وخفاء مولده على عدوه وحرية شيعته من 

فاختالف من اختلف فيه حىت قالت  Xيف ظهوره وأيده على عدوه وأما شبهه من عيسى 
 طائفة ما ولد وطائفة قالت مات وطائفة قالت صلب٬، وأم¥ا شبهه من جده حممد 

وانه ينصر بالسيف  فتجريده السيف وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله واجلبارين والطواغيت
والرعب وانه ال ترد له راية وان من عالمات خروجه خروج السفياين من الشام وخروج 

  .)١() اليماين وصيحة من السماء يف شهر رمضان ومناد ينادي بامسه واسم أبيه
  .يف زمن متأخر عن هؤالء األعالم) من اليمن(ومن هنا يقوى احتمال إضافة لفظ 

                                                            
 .٢١٧ص ٥١ج: ، بحار األنوار٢٣٣ص ٢ج: ، إعالم الورى٣٢٩ص ٣ج: آشف الغمة ١-
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إنّ الروايات اليت تبني أحداث الظهور املبارك٬، تذكر قوماً من املشرق  :األمر الثالث
٬، Xوتصرح الروايات بأنّ أصحاب هذه الرايات املشرقية السوداء يؤدون الطاعة إىل املهدي 

كما وتأمر الروايات الناس باملسارعة إليهم ولو حبواً على الثلج٬، وتصرح أنّ يف هذه الرايات 
 Xوقد تقدم عندنا أنّ هذه الرايات تكون ممهدة لإلمام املهدي  .Xخليفة اهللا املهدي 

  فكيف يكون املهدي فيها ؟
وإىل هنا يا أبنائي ننهي حديثنا يف هذه الليلة على أمل اللقاء ليلة غدî بتوفيق اهللا  :األب

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

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

  :احللقة الثالثة
א

وبعد أن انتهى األب من بيان الوصية وداللتها بشكل موجز٬، صار األب يف بيان دفع 
قدومه٬، اإلشكاالت اليت تومها البعض حول منت الوصية٬، فجاء األب٬، فوجد أبناءه ينتظرون 

فسلم عليهم وتبادلوا حتية اإلسالم٬، فشرع األب يف بيان بعض اإلشكاالت اليت وجهها البعض 
سأذكر لكم ما أشكل البعض على منت الوصية٬، لنرى هل تثبت أمام : على منت الوصية٬، فقال

  .النقد العلمي

أمساء وقال له ال تصح ألحد غريك٬،  Xأعطى لعلي  إنّ النيب  :اإلشكال األول

علياً املرتضى٬، وأمري املؤمنني٬، والصديق األكرب٬،  :مساك اهللا تعاىل يف مسائه: (فقال 
بينما يف آخر ). والفاروق األعظم٬، واملأمون٬، واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء ألحد غريك

اسم  :ثالثة أساميله : (اسم املهدي فقال  Xالوصية أعطى البن حممد بن احلسن 
  )... املهدي٬، :كامسي واسم أيب٬، وهو عبد اهللا وأمحد٬، واالسم الثالث

هذه األمساء ال تصح ألحد غريك ويسميه املهدي٬، مث يعطي  Xلعلي  فكيف يقول 
  اسم املهدي٬، أليس هذا تناقضاً ؟ Xالبن حممد بن احلسن 

  : اجلواب
  .له امسان اسم يف السماء٬، واسم يف األرض الحظوا يا أوالدي أنّ النيب حممد : أوالً

و�إِذْ قَالَ ع�يس�ى اب�ن� م�ر�ي�م� ي�ا ﴿: لبين إسرائيل كما يقص القرآن Xقال عيسى بن مرمي 
أْت�ي م�ن  ي�ب�نِي إِس�ر�ائ�يلَ إِنِّي ر�س�ولُ الل�ه� إِلَي�كُم مُّص�دِّقاً ل م�ا ب�ي�ن� ي�د�يَّ م�ن� التَّو�ر�اة� و�م�ب�شِّراً بِر�س�ولٍ

  .)١(﴾ب�ع�د�ي اس�م�ه� أَح�م�د� فَلَمَّا ج�اءه�م بِالْب�يِّن�ات� قَالُوا ه�ذَا س�ح�ر� مُّبِني
  مل مسيت حممداً وامحداً وبشرياً ونذيراً ؟ : سأل بعض اليهود رسول اهللا : وروي
ا البشري أم¥ا حممد فإين يف األرض حممود٬، وأم¥ا أمحد فإين يف السماء أمحد منه٬، وأم¥: (قال

  .)٢(...) ٬،فأبشر من أطاع اهللا باجلنة٬، وأم¥ا النذير فأنذر من عصى اهللا بالنار
                                                            

 .٦: الصف -١
  .٣٦٥ص ٢ج: تفسير القمي -٢
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: أمساًء يف السماء٬، ومنها املهدي٬، فقال  Xلعلي  يف الوصية أعطى الرسول 
٬، وهذا ال ينايف )٬، واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء ألحد غريك...٬،: مساك اهللا تعاىل يف مسائه(

يف األرض٬، ومن هنا تعرفون  Xأن يكون هذا االسم البن اإلمام حممد بن احلسن العسكري 
  .يا أبنائي سطحية وضحالة من يقول ³ذا اإلشكال

٬، وهذا ال ينايف تسمية Xأنّ األمساء مبجموعها ال تصح ألحد غري أمري املؤمنني : ثانياً
  .أحد أوالده بإسم منها

يا : (Xقال لعلي بن أيب طالب  إنّ الوصية تقول بأنّ الرسول  :الثا�ياإلشكال 

فمن ثبتها لقيتين غدا٬ً، ومن : علي٬، أنت وصيي على أهل بييت حيهم وميتهم٬، وعلى نسائي
طلقتها فأنا برئ منها٬، مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة٬، وأنت خليفيت على أميت من 

  ).بعدي
 على أهل بيته ونسائه حبيث يوكل النيب  ن وصياً للنيب يكو Xفما معىن أنّ علياً 

 Xيف عرصة القيامة٬، ومن ثبتها علي  مل تر النيب  Xله أمر الطالق٬، فمن طلقها علي 
يوم القيامة٬، واحلال أنّ املرأة تعتد عدة الوفاة بعد وفاة زوجها٬، وتكون منفصلة  تلقى النيب 

املتقدuم  فما معىن قول النيب . إذا انتهت عدة الطالقعنه قهرا٬ً، وهلا احلق أن تتزوج غريه 
  ؟ Xلعلي بن أيب طالب 

أن  وأحكام خاصة به٬، منها تعدد الزوجات٬، فله  هناك خمتصات للنيب : اجلواب
يتزوج بأكثر من أربعة٬، ومنها عدم جواز زواج نسائه بعد وفاته٬، فهذا احلكم الذي جاء يف 

  .٬، بل من النص نستكشف ذلكبه الوصية من تلك األحكام اخلاصة 
ووصيه٬، الذي هو أوىل من  بل ميكن القول بأنّ هذا احلكم من خمتصات خليفة النيب 
  .من بعد وفاته املؤمنني بأنفسهم٬، فيكون له احلق حىت يف طالق زوجات النيب

 ٬، فهو Xتلقاه غداً يف يوم القيامة٬، ومن طلقها علي  Xفمن ثبتها وصيه علي 
  .بريء منها يوم القيامة٬، وال تراه وال يراها

الوفاة فليسلمها إىل  Xإنّ الوصية تقول إذا حضرت اإلمام املهدي  :اإلشكال الثالث

ابنه٬، ومعىن ذلك إذا مل حتضره الوفاة فال يسلمها إليه٬، وهذا هو املعروف من أنّ الوصي يكون 
ى الوصية يف حياة أبيه اإلمام ٬، ادعXبعد وفاة املوصي ال قبله٬، بينما أمحد احلسن 
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  .Xاملهدي

وصي أبيه لورود امسه يف الوصية٬، فهو الوصي ألبيه٬، وهذا  Xإنّ أمحد احلسن : اجلواب
أي كونه رسول أبيه إىل    مما ال إشكال فيه٬، كما أنuه رسول أبيه إىل الناس٬، و³ذه الصفة 

عليه٬، كما أوجبت الروايات  يكون هو اليماين كما تقدuم٬، وقد ثبت حرمة االلتواء   الناس 
املبادرة إىل نصرته وخصوصاً الروايات اليت دلت على خروج شاب من أهل بيت اإلمام املهدي 

X  م أنّ ذلك الشاب هو ابن اإلمام املهديuيف املشرق٬، وقد عرفنا فيما تقدX  املذكور يف
  .رواية رسول اهللا 

لوصية بأنuه أول املؤمنني٬، مبعىن أول فهو احتج بالوصية لورود امسه فيها٬، كما ووصفته ا
وعليه فالبد أن يكون موجوداً يف زمن الظهور املبارك٬، ومن هنا قلنا سابقاً  Xأنصار أبيه 

يف  Xباحتاد لفظي اليماين واملهدي الذي هو االسم الثالث البن اإلمام حممد بن احلسن 
  ).أمحد(شخص واحد٬، و هو 

يف  Xوصياً ملوسى  Xياة املوصي٬، فقد كان هارون مث إنّ األوصياء دائماً جندهم يف ح
  .حياته

م�يقَات� ر�بِّه� أَر�ب�ع�ني� لَي�لَةً  و�و�اع�د�ن�ا م�وس�ى ثَالَث�ني� لَي�لَةً و�أَت�م�م�ن�اه�ا بِع�ش�رٍ فَت�مَّ﴿: قال تعاىل
٬، وكان )١(﴾ت�تَّبِع� س�بِيلَ الْم�فِْسد�ين�اخ�لُفْنِي ف�ي قَو�م�ي و�أَص�ل�ح� و�الَ  و�قَالَ م�وس�ى َألخ�يه� ه�ار�ونَ

  . Xالطاعة عند غياب موسى هارون واجب
 قَب�لُ ي�ا قَو�مِ إِنَّم�ا فُت�نت�م بِه� و�إِن� ر�بَّكُم� الرَّح�م�ن� و�لَقَد� قَالَ لَه�م� ه�ار�ونُ م�ن﴿: قال تعاىل

  .)٢(﴾فَاتَّبِع�ونِي و�أَط�يع�وا أَم�رِي
 .يف حياته وصياً لرسول اهللا  Xكما كان اإلمام علي 
وهو يف مرتل أم سلمة٬، فسألتها   جاءت أم أسلم يوماً إىل النيب: (روى الكليين بسنده

خرج يف بعض احلوائج والساعة جييئ٬، فانتظرته عند أم سلمة حىت : ٬، فقالتعن رسول اهللا 
كل نيب  الكتب وعلمتبأيب أنت وأمي يا رسول اهللا٬، إين قد قرأت : ٬، فقالت أم أسلمجاء 

 ووصي٬، فموسى كان له وصي يف حياته ووصي بعد موته٬، وكذلك عيسى٬، فمن وصيك يا

يا أم أسلم٬،  :مث قال هلا٬، يا أم أسلم٬، وصيي يف حيايت وبعد ممايت واحد: رسول اهللا ؟ فقال هلا

                                                            
 .١٤٢: األعراف -١
 .٩٠: طه -٢
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بأصبعه فجعلها  مث ضرب بيده إىل حصاة من األرض ففركها من فعل فعلي هذا فهو وصيي٬،
فهو وصيي يف حيايت وبعد  من فعل فعلي هذا :شبه الدقيق٬، مث عجنها٬، مث طبعها خبامته٬، مث قال

  .ممايت
بأيب أنت وأمي٬، أنت وصي رسول : فقلت Xفخرجت من عنده٬، فأتيت أمري املؤمنني 

مث ضرب بيده إىل حصاة ففركها فجعلها كهيئة الدقيق٬، مث  .نعم يا أم أسلم: ؟ قالاهللا 
  .)١(....) ا خبامتهعجنها وختمه

وصياً ألبيه  Xوصي أبيه يف حياته٬، وكان اإلمام زين العابدين  Xوكان اإلمام احلسن 
  .وصي أبيه يف حياته ٬X، فكذلك اليوم أمحد احلسن يف حياته٬، وهكذا سائر األئمة 

إنّ رواية الوصية يف متنها اضطراب٬، وجاء هذا االضطراب٬، من أ�ا  :اإلشكال الرابع

  .ثالثة أمساء٬، مث تذكر أربعة Xتقول أنّ البن املهدي 
يف احلقيقة يا أبنائي أنuي ألعجب بل ال ينقضي عجيب من هكذا كالم٬، والسر يف : اجلواب

م كيف فهم املستشكل ذلك أنّ رواية الوصية مل تذكر أربعة أمساء بل ذكرت ثالثة٬، وال أعل
  .أ�ا أربعة أمساء٬، وإليكم العبارة لنرى ماذا نفهم منها

 فليسلمها إىل ابنه) فإذا حضرته الوفاة(مث يكون من بعده اثنا عشر مهديا٬ً، (: قال 
: الثالث اسم كإمسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، واالسم: أول املقربني له ثالثة أسامي

  ).املؤمننياملهدي٬، هو أول 
  :فالحظوا يا أبنائي

اسم كامسي٬، وهو بني املراد من امسه  أمحد٬، والذي قال عنه رسول اهللا : االسم األول
  ).كإمسي( فلفظ أمحد هو شرح لقول رسول اهللا . أمحد: فقال 

٬، فلفظ عبد اهللا شرح )كإسم أيب: (عبد اهللا٬، وهو الذي قال عنه الرسول : االسم الثاين
  ).كإسم أيب: (لقول 

  ).املهدي: الثالث واالسم( :املهدي٬، وقد صرحت الوصية بذلك فقالت: االسم الثالث
هل الحظتم يا أوالدي ؟ إذن فكيف يقال بأنّ رواية الوصية تقول له ثالثة أمساء وتذكر 

  أربعة ؟

                                                            
  .٣٥٥ص ١ج: الكافي -١
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ويعتربها إنuما يدل هذا الكالم على سطحية قائله٬، أو إفالسه٬، لذا تراه يتعلل بأوضح األمور 

  ! إشكاالً

يسلم  Xإنّ الرواية ال يوجد فيها تصريح بأنّ اإلمام املهدي  :اإلشكال اخلامس

وقد جاءت الرواية تصفهم بأنuهم  اإلمامة والقيادة العامة البنه٬، إذ ابنه هو أول املهديني 
  .٬، كما جاء ذلك يف الروايةقوم من شيعة أهل البيت 
يا ابن رسول٬، إين مسعت من : Xقلت للصادق جعفر بن حممد : (عن أيب بصري٬، قال

اثنا عشر مهدياً ومل يقل  :إمنا قال :فقال. يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً: أنه قال Xأبيك 
  .)١() اثنا عشر إماما٬ًً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا

هو تسليم بعض املسؤوليات ...)  ٬،فليسلمها( :فيتعني أن يكون املقصود من قوله 
  .الدينية ال اإلمامة والقيادة العامة

البنه هو منصب اإلمامة العامة وخالفة  Xأنّ األمر الذي يسلمه اإلمام املهدي : اجلواب
األرض٬، والذي يدل على ذلك وحدة السياق٬، حيث إنّ هذه العبارة جاءت يف سياق تسليم 

البنه٬، فما يسلمه  Xاألئمة اإلمامة والوصاية أحدهم آلخر٬، فكذلك يكون تسليم املهدي 
البنه؛  Xعينه يسلمه حممد بن احلسن  Xالبنه حممد بن احلسن  Xاحلسن العسكري 

  .ألنّ السياق يف اجلميع واحد
واليت تقول بأنّ املهديني قوماً من شيعتهم٬، إمنا  Xوأمuا الرواية اليت عن اإلمام الصادق 

٬، كما أنّ مقام األئمة أعلى من مقام أقل من مقام األئمة  تدل على أنّ مقام املهديني 
قد  Xأو أنّ اإلمام الصادق . أحد٬، فهو ال يدانيه يف املقام األنبياء سوى النيب حممد 

استعمل التقية لوجود من يتقى منه٬، أو أنّ اإلمام  ال يريد أحداً يتعرuف على هذا السر خلوف 
  . اإلذاعة وما إىل ذلك

قد  Xبل أكد على أنّ أبيه اإلمام الباقر  فليس يف مقام نفي اإلمامة عن املهديني 
٬، وهذا ال يستفاد منه نفي اإلمامة عنهم٬، )اثنا عشر إماماً( :ومل يقل) اثنا عشر مهدياً( :قال

شيء ونفي اإلمامة عن املهديني شيء آخر٬، وخصوصاً  Xفإثبات نص ما قاله اإلمام الباقر 

                                                            
   .٣٥٨ص: آمال الدين -١
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٬، لكن مقام املهديني أيضاً من شيعة األئمة  وبنفس هذا االعتبار يكون املهديون 

  .٬، وقد تقدuم تفصيل ذلكغري حممد  أعلى من مقام األنبياء 
٬، ومستهم أئمة Xمث إنّ الروايات قد أعطت للمهديني القيادة العامة بعد اإلمام املهدي 

  .وقوuاماً
اللهم كن لوليك القائم بأمرك : (قال يف أحد األدعية املشهورةX عن اإلمام الصادق

حممد بن احلسن املهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم يف هذه الساعة ويف كل 
وحافظاً وقائداً وناصراً ومؤيداً حىت تسكنه أرضك طوعاً ومتتعه فيها طوالً ساعة ولياً 

  .)١() وعرضاً وجتعله وذريته من األئمة الوارثني
يف كيفية الصالة على حممد وآل حممد إىل أن  Xوجاء يف الدعاء عن اإلمام املهدي 

ورعيته وخاصته اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته  : (...Xيصل إىل نفسه فيقول 
وصل  :Xإىل قوله ...  وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه

على وليك ووالة عهده واألئمة من ولده٬، ومد¥ يف أعمارهم٬، وزد يف آجاهلم٬، وبلغهم 
  .)٢( ...) أقصى آماهلم دنيا وآخرة

اللهم أعطه يف نفسه : (لإلمام املهدي يف عصر الغيبة Xوجاء يف دعاء اإلمام الرضا 
ـَد�ه وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وجتمع له ملك  وأهله و�و�ل

اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده وبلغهم  :إىل أن يقول...  اململكات كلها
  .)٣( ...) آماهلم وزد يف آجاهلم وأعز نصرهم

على رواية كو�م قوم من شيعتنا٬،  فكيف ميكن االقتصار يف فهم مقام املهديني 
  !؟ وبالتايل ̄تسلب تلك األوصاف الثابتة هلم يف روايات أهل البيت 

  ).ابنه(احتمال التصحيف يف كلمة  :اإلشكال السادس

تصحيفا٬ً، الحتمال أن يكون لفظ ابنه ٬، ...: (قال الشيخ احلر العاملي يف سياق كالم له 
٬، ملا روي سابقاً يف أحاديث كثرية من Xوأصله أبيه بالياء آخر احلروف٬، ويراد به احلسني 

                                                            
  .٣٨ص ٢ج: ، مكيال المكارم٣٤٩ص ٩٤ج: بحار األنوار -١
  .٣٠١ص: ، جمال األسبوع١٨٦ص: غيبة الطوسي -٢
  .٦١٨ص: ، مفاتيح الجنان٤٠٩ص: ، مصباح المتهجد٣٠٩ص: جمال األسبوع -٣
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  .)١(...)  ليغسله Xعند وفاة املهدي  Xرجعة احلسني 
  :اجلواب
إنّ دعوى التصحيف جمرuد احتمال ال ميكن البناء عليه مع تصريح الروايات بأنّ : أوالً

٬، فقد رفعت الروايات هذا االحتمال رفعاً قطعياً؛ Xاملهديني من ذرية اإلمام املهدي 
  . يطلّع عليه يف زمن غيبته٬، وهو املوىل الذي يلي أمره Xلتصرحيها بوجود ابناً لإلمام املهدي 

أحدامها تطول حىت يقول : إنّ لصاحب هذا األمر غيبتني: (أنه قال Xبد اهللا عن أيب ع
ذهب حىت ال يبقى على أمره من : قتل٬، ويقول بعضهم: مات٬، ويقول بعضهم: بعضهم

أصحابه إالّ نفر يسري ال يطلّع على موضعه أحد من ولده وال غريه إالّ املوىل الذي يلي 
  .)٢( )أمره

إحدامها تطول حىت : إنّ لصاحب هذا األمر غيبتني: (الغيبة ³ذا املنتورواه النعماين يف 
ذهب٬، فال يبقى على أمره من : قتل٬، وبعضهم يقول: مات٬، وبعضهم يقول: يقول بعضهم

أصحابه إال نفر يسري٬، ال يطلع على موضعه أحد من ويل وال غريه٬، إالّ املوىل الذي يلي 
ولو مل يكن يروى يف الغيبة إالّ هذا احلديث لكان فيه كفاية : وعلّق عليه النعماين بقوله٬، )أمره

  .)٣( ملن تأمله
مث قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من  : (...أنه قال يف حديث طويل Xعن الباقر 

يا هذا ما تصنع٬، فو اهللا : أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ماخال صاحب هذا األمر٬، فيقول
فيقول املوىل الذي ويل ! أم مباذا ؟ أفبعهد من رسول اهللا  إنك لتجفل الناس إجفال النعم

أسكت يا فالن٬، أي واهللا : فيقول القائم. واهللا لتسكنت أو ألضربن الذي فيه عيناك: البيعة
 هات يل العيبة٬، فيأتيه فيقرأ العهد من رسول اهللا  إنّ معي عهد من رسول اهللا 

جعلين : جعلين اهللا فداك أعطين رأسك اقبله٬، فيعطيه رأسه فيقبل بني عينيه٬، مث يقول: فيقول
  .)٤(...) اهللا فداك جدد لنا البيعة٬، فيجدد هلم البيعة

يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه : (أنه قال Xعن أيب جعفر حممد بن علي 
حىت إذا كان قبل خروجه أتى املوىل الذي   وأومى بيده إىل ناحية ذي طوى    الشعاب

                                                            
  .٣٧٠ص: اإليقاظ من الهجعة -١
   .١٦٢ص: غيبة الطوسي -٢
 .١٧٦ص: غيبة النعماني -٣
  . ٢٢٧ص: بشارة اإلسالم -٤
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 .حنو من أربعني رجالً: كم أنتم هاهنا ؟ فيقولون: كان معه حىت يلقى بعض أصحابه فيقول

واهللا لو ناوى بنا اجلبال لناويناها معه٬، مث  :كيف أنتم ولو رأيتم صاحبكم ؟ فيقولون: فيقول
ركم عشرة فيشريون إليهم فينطلق أشريوا إىل رؤسائكم أو خيا :يأتيهم من القابلة ويقول

  .)١( ...)�م حىت يلقوا صاحبهم ويعدهم الليلة اليت تليها
كأين برايات من مصر (: قال: Xيف اإلرشاد عن الرضا ) رمحه اهللا(املفيد  وروى الشيخ

  .)٢( )مقبالت خضر مصبغات حىت تأيت الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات
يبطل احتمال  Xفمع وجود كل هذه الروايات املصرuحة بوجود ابنٍ لإلمام املهدي 

  .التصحيف الذي ذكره احلر العاملي
بدل أبنه٬، ومن هنا قال ) فليسلمها إىل أبيه(بعد أن احتمل التصحيف تكون العبارة : ثانياً

غسيل ولده املهدي ؛ ألنuه هو الذي يتكفل تXاحلر العاملي بأنّ املراد من أبيه هو احلسني 
X.  

حممد بن : رواها الشيخ النعماين يف كتاب الغيبةرواية  بسبب) رمحه اهللا(وهذا االعتقاد منه 
عبد اهللا بن جعفر احلمريي٬، عن أبيه٬، عن علي بن سليمان بن رشيد٬، عن احلسن بن علي 

: ؟ قالأنت إمام : فقال له Xدخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا : (اخلزاز قال
ال يكون اإلمام إالّ وله : يقول) عليهما السالم(إين مسعت جدك جعفر بن حممد : ٬، فقال لهنعم
٬، إمنا قال جعفر Xأنسيت يا شيخ أو تناسيت ؟ ليس هكذا قال جعفر : فقال. عقب
X : عليهما (ال يكون اإلمام إالّ وله عقب إالّ اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي

  .)٣() صدقت جعلت فداك هكذا مسعت جدuك يقول: ٬، فقال لهال عقب له فإنه) السالم
٬، ال عقب له٬، واحلال Xحيث إنّ الرواية تنص على أنّ اإلمام الذي خيرج عليه احلسني 
٬، بل هو املهدي الثاين Xأنّ املراد بلفظ اإلمام فيها ليس اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

٬، و³ذا يكون اجلمع بني الروايات اليت تدل على ثبوت Xمن ذرية اإلمام املهدي  Xعشر 
٬، وبني الرواية اليت تقول بأنّ اإلمام الذي خيرج عليه Xالذرية لإلمام املهدي حممد بن احلسن 

  .ال عقب له٬، وبني روايات املهديني  Xاحلسني 

                                                            
 . ١٨٧ص: غيبة النعماني -١
 .٢٥٠ص: اإلرشاد -٢
  .٤٣٥ص: ، دالئل اإلمامة٢٢٤ص: غيبة الطوسي -٣
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دي حممد بن ويف احلقيقة أنّ املرتكز يف ذهن احلر العاملي وغريه أنّ بعد وفاة اإلمام امله
يأيت دور الرجعة٬، ولذا وقفوا من روايات املهديني موقفاً سلبيا٬ً، فبني من ردuها٬،  Xاحلسن 

  ).رمحه اهللا(وبني من أوهلا بالرجعة٬، ومن الذين أولوها بالرجعة هو احلر العاملي 
 ٬،)Xأي احلسني    أبيه (مث إنّ احلر العاملي بعد أن احتمل التصحيف وأنّ املراد بابنه هو 

أنّ احتمال التصحيف ال يرفع اإلشكال بسبب ذكر األمساء : وقع يف مشكلة أخرى٬، وهي
٬، Xفليس أحد هذه األمساء منطبقاً على احلسني ) أمحد٬، عبد اهللا٬، املهدي(الثالثة٬، وهي 
على التصحيف ال يثبت ما أراده احلر العاملي من محل الروايات على   جدالً    فحىت لو بنينا 

  .الرجعة
وال ينايف ذلك األمساء الثالثة٬، ( :هنا حاول احلر العاملي لدفع ما وقع فيه فقالومن 

٬، وإن ظهر بعضها ومل يظهر الباقي الحتمال تعدد األمساء واأللقاب لكل واحد منهم 
  . )١() ٬، ألجل اقتضاء احلكمة اإلهليةXوالحتمال جتدد وضع األمساء يف ذلك الزمان له 

وهكذا بناء التوجيه الثاين على صرف االحتمال٬، وهو حيتمل تعدد األمساء واأللقاب لكل 
هي ) أمحد٬، عبد اهللا٬، املهدي(٬، ومن هنا حيتمل أنّ هذه األمساء الثالثة واحد من األئمة 

  .يف الرجعة٬، بسبب جتدد وضع األمساء يف الرجعة حلكمة إهلية Xأمساء للحسني 
دي٬، أنّ ما ذكرمها احلر العاملي من احتمالني ال ميكن قبوهلما٬، إذ وأنتم كما ترون يا أوال

الدليل قائم على خالف هذا االحتمال٬، فينبغي الركون للدليل ال إىل صرف احتماالت ظنية 
واجتهادات شخصية٬، وإذا انفتح باب االفتراض واالحتمال فلن ̄يغلق إالّ بعد أن ̄يطاح بكل 

  .الثوابت
ا يف هذه الليلة ونلتقي يف الليلة األخرى بإذن اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا وإىل هنا ننهي كالمن

  . رب العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
* * *  

  
  
  

                                           

                                                            
  .٣٧٠ص: اإليقاظ من الهجعة -١



     

  :احللقة الرابعة
א EאFא

وبعد أن بدت الفكرة واضحة لدى األوالد٬، اشتاقوا للبحث لكي يتعرفوا على األمر أكثر٬، 
٬، وأخذ يطالع يف الفهرست٬، )الصراط املستقيم ( فكان واثق يطالع يف املكتبة فوقع بيده كتاب 

uوروايات املهديني  ض لوصية رسول اهللا فوجد صاحب كتاب الصراط املستقيم قد تعر
٬، فأشكل عليها بإشكاالت متعددة٬، فجاء بالكتاب ليعرضه على أبيه٬، فجاء األب وتبادلوا 

٬، ورأيته يناقش رواية )الصراط املستقيم(أيب لقد قرأت يف كتاب : السالم٬، فقال واثق ألبيه
  .ويشكل عيها بعدuة إشكاالت الوصية وروايات املهديني 

نعم بارك اهللا بك يا ولدي٬، لقد مرuت يب هذه اإلشكاالت اليت ذكرها٬، وسأجيب  :األب
الليلة عن بعضها وأترك الباقي لليايل املقبلة٬، وقبل أن جنيب عن إشكاالته نورد عبارته 

  .مبجموعها٬، فاقرأ ما قاله يا واثق
عند وفاته  أن النيب  Xأسند الشيخ أبو جعفر الطوسي برجاله إىل علي  :قال :واثق

سيكون بعدي اثنا عشر إماماً أوهلم أنت٬، مث عد أوالده٬، وأمر : أمال عليه وصيته٬، ويف بعضها
  .ومن بعدهم اثين عشر مهدياً: أن يسلمها كل إىل ابنه٬، قال

الرواية باالثين عشر بعد االثين عشر شاذة٬، وخمالفة للروايات الصحيحة املتواترة : قلت
قائم دولة٬، وأنه مل ميض من الدنيا إالّ أربعني يوماً فيها اهلرج٬، وعالمة الشهرية بأنه ليس بعد ال

من بعدهم ال تقتضي البعدية الزمانية : خروج األموات٬، وقيام الساعة٬، على أن البعدية يف قوله
  .Xفجاز كو�م يف زمان اإلمام وهم نوابه ) فمن يهديه من بعد اهللا: (كما قال تعاىل
ينفي هذا ) فإذا حضرته يعين املهدي الوفاة فليسلمها إىل ابنه: (الروايةقال يف : إن قلت
ال يدل هذا على البقاء بعده جيوز أن يكون لوظيفة الوصية٬، لئال يكون ميتة : التأويل٬، قلت

جاهلية٬، وجيوز أن يبقى بعده من يدعو إىل إمامته وال يضر ذلك يف حصر االثين عشر فيه ويف 
  .آبائه

ال يقطع بزوال التكليف عند موته٬، بل جيوز أن يبقى حصر االثين عشر فيه٬، : قال املرتضى
بعد أئمة يقومون حبفظ الدين ومصاحل أهله٬، وال خيرجنا هذا القول عن التسمية باالثين عشرية؛ 
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ألنuا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع اخلالف وقد بينا ذلك بيانا شافيا فيهم٬، وال موافق 
  .لنا عليهم٬، فانفردنا ³ذا االسم عن غرينا من خمالفيهم

إن مل  هذه الرواية آحادية٬، توجب ظنا٬ً، ومسألة اإلمامة علمية٬، وألنّ النيب : وأنا أقول
يبني املتأخرين جبميع أمسائهم٬، وال كشف عن صفا�م مع احلاجة إىل معرفتهم٬، فيلزم تأخري 

  .شاذة ال تعارض الشائعة الذائعة البيان عن احلاجة٬، وأيضا فهذه الزيادة
األئمة . ال معارضة بينهما٬، ألن غاية الروايات يكون بعدي اثىن عشر خليفة: إن قلت

لو أمكن ذلك لزم العبث والتعمية يف ذكر االثين : بعدي عدد نقباء بين إسرائيل وحنوها٬، قلت
أ يف اخلرب٬، وأل�م مل عشر٬، وألن يف أكثر الروايات وتسعة من ولد احلسني وجيب حصر املبتد

برؤيتهم ليلة إسرائه إىل حضرة ربuه٬،  يذكروا يف التوراة وأشعار قس وغريها وال أخرب النيب 
ال ختلوا األرض منهم٬، ويعين به زمان التكليف٬، فلو : وملا عد األئمة االثين عشر٬، قال للحسن

د به أوالدهم ألنه من كان بعدهم أئمة خللت األرض منهم٬، ويبعد محل اخللو على أن املقصو
  .هذا متام ما قال. )١(ا¸از٬، وال ضرورة حتوج إليه 

وخالصة اإلشكاالت اليت ذكرها تسعة٬، واآلن لنناقش ما قاله من إشكاالت واحداً  :األب
  :تلو اآلخر

  .إنّ الرواية باالثين عشر بعد االثين عشر شاذة: اإلشكال األول وهو قوله
  :فريد عليه ما يلي

اخلرب الذي يرويه الثقة : هو   على ما صرح به علماء الدراية    إنّ الشاذ  :ألوىلالنقطة ا

وقد . ويكون مضمونه خمالفاً ملا رواه األكثر ومل يكن له إالّ إسناد واحد٬، وهو مقابل للمشهور
واملراد من الشاذ عند أهل الدراية٬، ما رواه : صرح بذلك صاحب الفوائد الرجالية٬، حيث قال

والشاذ مردود مطلقاً عند بعض٬، . الفاً ملا رواه األكثر٬، وهو مقابل املشهورالراوي الثقة خم
مقبول كذلك عند آخر٬، ومنهم من فصuل٬، بأنّ املخالف له إن كان أحفظ وأضبط واعدل 

  .)٢(فمردود٬، وان انعكس فال يرد؛ ألنّ يف كل منهما صفة راجحة ومرجوحة فيتعارضان 

                                                            
 .١٥٢ص ٢ج: الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي -١
  ٤٥ص: ، دراسات في علم الدراية٣٤ص: الفوائد الرجالية -٢



  ٢٩١ ......................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة
وقال شيخنا : يخ األنصاري تعريفاً آخر للشاذ٬، قالوقال السيد حسن الصدر نقالً عن الش

  .)١(...) ما ال يعرفه إالّ القليل: املراد بالشاذ: (العالمة املرتضى األنصاري
  :إنّ القوم قد اختلفوا يف تعريف الشاذ على قولني :األب
ا رواه ما رواه الراوي الثقة خمالفاً مل: ما جاء يف الفوائد الرجالية من أنّ الشاذ هو: األول

  .األكثر٬، وهو مقابل املشهور
  .ما ال يعرفه إالّ القليل: ما جاء عن الشيخ األنصاري٬، بأنuه: الثاين

ومن هنا يترتب على هذا اخلالف أمور٬، فقد يكون خرب يصفه أحدهم شاذا٬ً، لكنuه ليس 
بالشاذ٬، شاذاً عند اآلخر٬، وبالتايل ما يترتب على ذلك أيضاً خيتلف٬، فقد يأخذ به من ال يصفه 

  .وقد ال يأخذ به اآلخر الذي يعتربه شاذاً
  .فمن هنا وقع االختالف يف حقيقة الشاذ ما هي

وطبقاً لكال التعريفني فإنّ رواية الوصية واملهديني ليست من الشاذ٬، إذ غري منطبق عليها 
  .التعريف األول للشاذ٬، وال التعريف الثاين

عارضة٬، مبعىن أنّ اخلرب ال يكون شاذاً إالّ إذا تعارض أمuا التعريف األول٬، فقد أُخذ فيه قيد امل
مع أخبار أخرى٬، ورواية الوصية وروايات املهديني ال تتعارض مع أخبار أخرى٬، كما سيأيت 

فلو روى الثقة من دون خمالفة مل يكن شاذاً بل : بيان ذلك؛ ولذا قال السيد حسن الصدر
  . )٢(...متفرuداً

لذي ذكره الشيخ األنصاري٬، فأيضاً ال يرد اإلشكال على رواية وأمuا على التعريف الثاين ا
الوصية واملهديني٬، إذ قد رويت يف أهم كتب الشيعة وتعرuض ملناقشتها الكثري كاملفيد واملرتضى 

وعليه فتخرج من الشاذ . والطربسي واحلر العاملي وغريهم٬، فال يقال عنها٬، ال يعرفها إالّ قليل
  .على التعريف الثاين

بل ينطبق . يه فوصف رواية الوصية وروايات املهديني بالشذوذ قول خالٍ من الدليلوعل
  : عليها مصطلح املفرد٬، وهو كما قال املال حبيب اهللا الشريف الكاشاين يف منظومته يف الدراية

  )٣(وما رواه واحد منفرد        فاالصطالح السم ذاك املفرد 
  د القوم أم ال ؟ وعليه فاملفرد به هل يقبل طبقاً لقواع

                                                            
  .٢٢٠ص: نهاية الدراية -١
 .٢٢٠ص: نهاية الدراية -٢
 .٣٥٧ص: الدرة الفاخرة  -٣
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املفرد٬، وهو ما انفرد به راويه عن مجيع الرواة٬، أو انفرد به : قال الشيخ مهدي الكجوري
وال يضعف احلديث بذلك من حيث نفسه٬، بل من حيث . أهل بلد معني كمكة والبصرة مثالً

  .)١(طرو املضعفات كما لو أحلق بالشواذ٬، فريد لذلك 
  .بالشاذ٬، والشاذ ال يكون شاذاً إالّ إذا كان له معارضفاملفرد ال ̄يرد إالّ إذا احلق 

وقد تقدuم أنّ روايات الوصية واملهديني ليست متعارضة مع الروايات األخرى٬، فال تكون 
  .شاذة

  : أنّ الشاذ فيه أقوال ثالثة   كما تقدم يف الفوائد الرجالية    قالوا  :النقطة الثا�ية

  .يرد مطلقاً: األول
  .مطلقاًيقبل : الثاين
  :يفصuل بني حالتني: الثالث

 .إنّ رواة احلديث املخالف له إن كانوا أحفظ واضبط واعدل فريد  ١
 .إن انعكس األمر٬، بأن كان رواة الشاذ أحفظ واضبط واعدل٬، فيتعارضان  ٢

بناًء على ما تقدuم من أنّ الشاذ فيه أقوال ثالثة٬، فلو سلمنا جدالً أنّ رواية الوصية  :األب
هديني شاذة٬، فال ترد ¸رد ذلك٬، إالّ على قول واحد تقدuم ذðكره٬، وليس على كل وروايات امل

األقوال٬، إذن فاملسألة يف قبول الشاذ وعدمه مسألة خالفية٬، فكيف ̄ترد روايات أهل البيت 
  طبقاً لقواعد خمتلف فيها يف نفسها ؟ 

إنuهم عملوا برواية السمري على الرغم من تفرuد الشيخ الصدوق رمحه اهللا ³ا٬،  :النقطة الثالثة

ونقلها عنه اآلخرون٬، وأفتوا ³در دماء طاهرة على ضوء توقيع السمري املتشابه الذي ال 
٬، فلماذا ال يعملون فيما )٢(حيكمه إالّ أهله٬، كما أنuه مبتلى٬، إمuا باإلرسال وإمuا مبجهولية الراوي 

  !به الشيخ الطوسي رمحه اهللا٬، مع وثاقة سنده٬، مضافاً إىل القرائن اليت تؤكد صحته ؟ تفرuد

إنّ الفقهاء قد عملوا باملقبول٬، وهو الذي اشتهر العمل مبضمونه سواء رواه  :النقطة الرابعة

مع اشتمال سندها على   ثقة أم غريه٬، كمقبولة عمر بن حنظلة يف حكم املتخاصمني٬، فإ�ا 
تلقوها بالقبول٬، وقد قبلوها وعملوا مبضمو�ا٬، بل جعلوها عمدة أدلة التفقه     غري الثقة

                                                            
 .١٩٢ص: الفوائد الرجالية -١
 .ستأتي دراسة هذا التوقيع في القسم الرابع من هذا الحوار إن شاء اهللا تعالى -٢
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٬، والروايات اليت تثبت ومسuوها مقبولة٬، فلماذا ̄ترد كل هذه الروايات اليت تذكر املهديني 

  .مع وثاقة سندها ٬X، وروايات القوuام بعد اإلمام املهدي Xالذرية إلمامنا املهدي 

رواية الوصية حمفوفة بقرائن كثرية تؤكد صحتها٬، وخترجها عن هذا  إنّ :النقطة اخلامسة

التقسيم٬، فال تكون من الشاذ وال من املنفرد٬، ألنّ الشاذ أو املنفرد كل منهما خالٍ عن القرائن 
املوجبة لصحته٬، أمuا رواية الوصية فهي حمفوفة بالقرائن اليت توجب صحتها٬، وخترجها عن 

أي   أ�م اتفقوا على أن مورد التقسيم : ل الشيخ احلر العامليتقسيم خرب الواحد٬، فقد قا
وقد . هو خرب الواحد اخلايل عن القرينة  تقسيم اخلرب إىل ضعيف وصحيح وموثق وحسن 

أنّ أخبار كتبنا املشهورة حمفوفة بالقرائن٬، وقد اعترف بذلك أصحاب االصطالح : عرفت
ضعف التقسيم املذكور وعدم وجود موضوعه فظهر . اجلديد يف عدuة مواضع قد نقلنا بعضها

أكثر أنواع احلديث املذكورة يف دراية : أنّ) املنتقى(وقد ذكر صاحب . يف الكتب املعتمدة
احلديث بني املتأخرين من مستخرجات العامة٬، بعد وقوع معانيها يف أحاديثهم٬، وأنه ال وجود 

  .)١(من هذا القبيل  وإذا تأملت وجدت التقسيم املذكور. ألكثرها يف أحاديثنا
  :وسأنقل بعض هذه القرائن٬، وهذه القرائن على قسمني

  .ما يؤكد أصل وجود الوصية :القسم األول
  :وتندرج حتت هذا القسم عدuة قرائن

  .موافقتها للقرآن: القرينة األوىل
كُت�ب� ع�لَي�كُم� إِذَا ح�ض�ر� أَح�د�كُم� ﴿: قال تعاىلحيث أنuه ينص على وجوب الوصية٬، 

٬، ويوجب )٢(﴾الْم�و�ت� إِنْ ت�ر�ك� خ�ي�راً الْو�ص�يَّةُ ل�لْو�ال�د�ي�نِ و�الْأَقْر�بِني� بِالْم�ع�ر�وف� ح�قّاً ع�لَى الْم�تَّق�ني�
  .اإلشهاد عليها

الْو�ص�يَّة� ي�ا أَيُّه�ا ال�ذ�ين� آم�ن�وا ش�ه�اد�ةُ ب�ي�نِكُم� إِذَا ح�ض�ر� أَح�د�كُم� الْم�و�ت� ح�ني� ﴿: تعاىل وقال
بل ويعد عدم الوصية من عالمات العذاب  .)٣(﴾اثْن�ان� ذَو�ا ع�د�لٍ م�ن�كُم� أَو� آخ�ر�ان� م�ن� غَي�رِكُم�

فَال ي�س�ت�ط�يع�ونَ  #م�ا ي�ن�ظُر�ونَ إِل�ا ص�ي�ح�ةً و�اح�د�ةً ت�أْخ�ذُه�م� و�ه�م� ي�خ�صِّم�ونَ ﴿: وقال تعاىل
  .)٤(﴾ي�ر�جِع�ونَ ت�و�ص�ي�ةً و�ال إِلَى أَه�ل�هِم�

                                                            
  .٢٦٢ص ٣٠ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -١
 .١٨٠: البقرة -٢
 .١٠٦من اآلية : المائدة -٣
  .٥٠ – ٤٩:يـس -٤
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يا رسول اهللا : فجاءه رجل فقال كنا عند رسول اهللا : (أنس بن مالك٬، قالولذا روى 
سبحان اهللا كأ¼ا أخذه على : بلى٬، قال: قالوا ؟ أليس كان معنا آنفا: مات فالن٬، قال

  .)١( )غضب٬، احملروم من حرم وصيته
لفظ الوصية مطلق ومل يرد خمصص إنّ الوصية هنا متعلقة باملواريث٬، فإنّ : وال يقال

  .خيصصه باملواريث
  .موافقتها للروايات اآلمرة بالوصية: القرينة الثانية

  :والروايات اليت جاءت تبني هذه احلقيقة كثرية٬، وسأنقل بعضاً منها
  .)٢()ترك الوصية عار يف الدنيا٬، ونار وشنار يف اآلخرة: (قال عن ابن عباس أن النيب 

من مات بغري وصية٬، : (٬، أنuه قالوروى الشيخ الطوسي يف النهاية٬، عن رسول اهللا 
  .)٣() مات ميتة جاهلية

  .)٤() ما ينبغي المرئ مسلم أن يبيت ليلة٬، إالّ ووصيته حتت رأسه: (وعنه 
من مل حيسن وصيته عند املوت٬، : ( قال رسول اهللا: قال: Xوعن اإلمام الصادق

 .)٥() وعقله كان نقصاً يف مروته
  !؟ )٦(كيف يقال أنuه مل يوص  وبعد هذا القول منه 

  :تشري إىل وجود الوصية روايات عديدة: القرينة الثالثة
                                                            

  .١٥٢ص ٧ج: ، مسند أبي يعلى٢٠٩ص ٤ج: مجمع الزوائد -١
  .٣١٩ص ٥ج: ، المعجم األوسط٢٠٩ص ٤ج: مجمع الزوائد -٢
 .٢٥٩ص ١٩ج: ، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٦٠٤ص: النهاية -٣
 .٢٥٩ص ١٩ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٤
حدثنا علي بن : ية ونورده تميمًا للفائدة، قالورواه الكليني مضيفًا إليه آيفية الوص. ٦٠٥ص: النهاية للطوسي -٥

إبراهيم، عن علي بن إسحاق، عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر، عن أبي عبد 
يا رسول اهللا، : من لم يحسن وصيته عند الموت آان نقصًا في مروءته وعقله، قيل: (قال رسول اهللا : قال Xاهللا 

اللهم فاطر السماوات واألرض، عالم الغيب : إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال: وآيف يوصى الميت، قال
أنت وحدك ال شريك لك، وأن محمدًا والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعهد إليك في دار الدينا أني أشهد أن ال إله إال 

عبدك ورسولك، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الحساب حق، والقدر والميزان حق، وأن الدين 
آما وصفت، وأن اإلسالم آما شرعت وأن القول آما حدثت، وأن القرآن آما أنزلت، وأنك أنت اهللا الحق المبين، جزى 

زاء، وحيا اهللا محمدًا وآل محمد بالسالم، اللهم يا عدتي عند آربتي ويا صاحبي عند شدتي، ويا خير الجاهللا محمدًا 
ولي نعمتي ، إلهي وإله آبائي ال تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا فإنك ان تكلني إلى نفسي طرفة عين أقرب من الشر 

ثم يوصى بحاجته وتصديق هذه الوصية في . رًاوأبعد من الخير، فآنس في القبر وحشتي اجعل لي عهدا يوم ألقاك منشو
﴿ال يملكون الشفاعة إّال من اتخذ عند الرحمن عهدا﴾ فهذا : القرآن في السورة التي يذآر فيها مريم في قوله عز وجل

علمنيها رسول اهللا : (Xوقال أمير المؤمنين ). عهد الميت، والوصية حق على آل مسلم أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها
  .٢ص ٧ج: الكافي). Xعلمنيها جبرئيل : ال رسول اهللا وق 

ويأتي ما يدل على ذلك، واألحاديث الواردة : أقول: قال الحر العاملي بعد نقله للروايات التي تبين ضرورة الوصية -٦
وسائل الشيعة طبعة . أوصوا، آثيرة متواترة من طرق العامة والخاصةأوصى وأن األئمة في أّن رسول اهللا 

 .٢٥٩ص ١٩ج: ل البيتآ
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فقال أمري املؤمنني : قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،فقد روى سليم بن قيس :الرواية األوىل

X :) عندي بإمالء رسول اهللا  يا طلحة٬، إنّ كل آية أنزهلا اهللا يف كتابه على حممد
وكل حالل أو حرام أو حد أو  وخطي بيدي٬، وتأويل كل آية أنزهلا اهللا على حممد  

حكم أو أي شيء حتتاج إليه األمة إىل يوم القيامة عندي مكتوب بإمالء رسول اهللا وخط 
كل شيء من صغري أو كبري أو خاص أو عام٬، كان أو : قال طلحة .يدي حىت أرش اخلدش

أسر  نعم٬، وسوى ذلك أن رسول اهللا : ؟ قال إىل يوم القيامة فهو مكتوب عندك يكون
ولو أن األمة منذ قبض . إيلّ يف مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب

ما . اهللا نبيه اتبعوين وأطاعوين ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم رغداّ إىل يوم القيامة
  .ول اهللا كتب يف الكتف بإمالء رس

حني دعا بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل  يا طلحة٬، ألست قد شهدت رسول اهللا 
مث  فغضب رسول اهللا ) إنّ نيب اهللا يهجر: (األمة وال ختتلف٬، فقال صاحبك ما قال

 نكم ملا خرجتم أخربين بذلك رسول اهللا فإ: قال. بلى٬، قد شهدت ذاك: قال تركها؟
قد علم  8إنّ اهللا : (فأخربه جربائيل. وبالذي أراد أن يكتب فيها وأن يشهد عليها العامة

٬، مث دعا بصحيفة فأملى علي¥ ما أراد أن يكتب يف الكتف )من األمة االختالف والفرقة
سلمان وأبا ذر واملقداد٬، ومسى من يكون من أئمة اهلدى : وأشهد على ذلك ثالثة رهط

  وأدىن بيده إىل احلسن    فسماين أوهلم مث ابين هذا . عتهم إىل يوم القيامةالذين أمر اهللا بطا
كذلك كان يا أبا ذر وأنت يا .    يعين احلسني    مث احلسني مث تسعة من ولد ابين هذا

  .نشهد بذلك على رسول اهللا : فقاموا وقالوا مقداد ؟
ما أظلت اخلضراء وال : (يقول أليب ذر واهللا لقد مسعت من رسول اهللا : فقال طلحة

٬، وأنا أشهد أ�ما مل يشهدا )أقلت الغرباء على ذي هلجة أصدق من أيب ذر وال أبر عند اهللا
  .)١(  )إالّ على حق٬، وألنت أصدق وآثر عندي منهما

حديث٬، أنه دخل على علي بن  عن سليم بن قيس اهلاليل٬، عن ابن عباس يف :الرواية الثا�ية

هذه صحيفة أمالها عليَّ  يا ابن عباس٬،: (بذي قار فأخرج له صحيفة وقال Xأيب طالب 

                                                            
، ٢٢٤ص ١ج: ،  االحتجاج٨٤ص: ، غيبة النعماني ٢١١ص: آتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري -١

  . ١٧٣ص ٢ج: ، مكاتيب الرسول٢٧٧ص ٣٦ج: ، بحار األنوار٤٢٥ص ٣١ج: بحار األنوار
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يا أمري املؤمنني٬، أقرأها ؟ : فأخرج إيلّ الصحيفة٬، فقلت: قال ٬،وخطي بيدي رسول اهللا 
 ومن يقتله ومن ينصره X إىل قتل احلسني وإذا فيها كل شيء منذ قبض رسول اهللا 

وكيف يستشهد  ومن يستشهد معه٬، وكان فيما قرأه كيف يصنع به وكيف تستشهد فاطمة
القيامة وكان فيما  احلسني وكيف تغدر به األمة٬، مث أدرج الصحيفة وقد بقي ما يكون إىل يوم
بويع علي ووقعة  قرأ منها أمر أيب بكر وعمر وعثمان٬، وكم ميلك كل إنسان منهم٬، وكيف

يا أمري : قلت فلما أدرج الصحيفة: إىل أن قال... وطلحة والزبري اجلمل ومسرية عائشة 
ال٬، ولكين حمدثك ما مينعين منها٬، ما يلقي  :املؤمنني٬، لو كنت قرأت عليَّ بقية الصحيفة قال

وشؤم قدرkم فأكره  أهل بيتك وولدك من أمر فضيع من قتلهم لنا وعداوkم وسوء ملكهم
ذلك الكتاب أحب إيلّ  ألن يكون نسخين: قال ابن عباس إىل أن... أن تسمعه فتغتم وحيزنك
  .)١()مما طلعت عليه الشمس

بعد  Xمسعت علياً : مسعت سلمان يقول: (سليم بن قيس اهلاليل٬، قال عن :الرواية الثالثة

أال نسأل رسول اهللا  :ودفع الكتف ما قال وغضب رسول اهللا ) عمر(ما قال ذلك الرجل 
٬، يكتبه يف الكتف مما لو كتبه مل يضل أحد ومل خيتلف اثنانأراد أن  عن الذي كان 

وذهبنا نقوم  من يف البيت وبقي علي وفاطمة واحلسن واحلسني  فسكت حىت إذا قام
وحنن  فأراد أن يسأل رسول اهللا . اجلسوا :Xوصاحيب أبو ذر واملقداد قال لنا علي 

 Xيا أخي٬، أما مسعت ما قال عدو اهللا٬، أتاين جربئيل  :فقال فابتدأه رسول اهللا  نسمع
 قبل فأخربين أنه سامري هذه األمة وأن صاحبه عجلها وأن اهللا قد قضى الفرقة واالختالف

على أميت من بعدي فأمرين أن اكتب ذلك الكتاب الذي أردت أن أكتبه يف الكتف لك 
بعده  لى عليه أمساء األئمة اهلداة منفأتى ³ا فأم .هؤالء الثالثة عليه أدع يل بصحيفة وأشهد
ووزيري  إين أشهدكم أنّ أخي: خيط بيده وقال رسول اهللا  Xرجالً وعلي  رجالًً

تسعة من  ووارثي وخليفيت على أميت علي بن أيب طالب مث احلسن مث احلسني مث من بعدهم
  .)٢( ..)ولد احلسني
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 :قال Xروى الشيخ الكليين يف الكايف عن اإلمام موسى بن جعفر  :الرواية الرابعة

اململي  أليس كان أمري املؤمنني كاتب الوصية ورسول اهللا : Xقلت أليب عبد اهللا (
  ؟ واملالئكة املقربون  عليه وجربئيل

كان ما قلت ولكن حني نزل برسول اهللا  يا أبا احلسن٬، قد: فأطرق طويال٬ً، مث قال: قال
مسجال ٬ً، نزل �ا جربئيل مع أمناء اهللا تبارك  األمر نزلت الوصية من عند اهللا كتاباً 

ـُر بإخراج من عندك إالّ وصيك ليقبضها من¥ا : وتعاىل من املالئكة فقال جربائيل يا حممد٬، م
وفاطمة فيما بني الستر     Xيعين علياً   هلا  وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامناً

  .)١()والباب

واحتجاجه على علماء اليهود  يف حديث دخوله الكوفة Xعن الرضا  :الرواية اخلامسة

ملا كان وقت وفاته دعا  اهللا  وإن رسول :إىل أن قال: (... والنصارى أنه قال لنصراين
األمساء اليت خص اهللا �ا األنبياء  وأوصاه ودفع إليه الصحيفة اليت كانت فيها Xعلياً 

  .)٢( )واألوصياء

عن معاذ بن كثري٬، عن أيب عبد اهللا جعفر : روى الشيخ النعماين يف غيبته :الرواية السادسة

كتاباً  الوصية نزلت من السماء على رسول اهللا : (أنه قال )عليهما السالم(بن حممد 
ـزل على رسول اهللا  يا : Xكتاب خمتوم إالّ الوصية٬، فقال جربئيل  خمتوما٬ً، ومل ين

أي أهل بييت يا جربئيل؟ : فقال رسول اهللا . حممد٬، هذه وصيتك يف أمتك إىل أهل بيتك
جنيب اهللا منهم وذريته ليورثك يف علم النبوة قبل إبراهيم٬، وكان عليها خواتيم٬، : فقال

اخلامت الثاين ومضى ملا  Xاخلامت األول ومضى ملا أمر فيه٬، مث فتح احلسن  Xففتح علي 
أن قاتل واقتل وتقتل واخرج بقوم : اخلامت الثالث فوجد فيه Xفتح احلسني أمر به٬، مث 

ومضى٬، ففتح  Xللشهادة٬، ال شهادة هلم إال معك٬، ففعل٬، مث دفعها إىل علي بن احلسني 
أن أطرق واصمت ملا حجب العلم٬، مث دفعها إىل : علي بن احلسني اخلامت الرابع فوجد فيه

أن فسر كتاب اهللا تعاىل وصدق أباك : س فوجد فيهففتح اخلامت اخلام Xحممد بن علي 
وورث ابنك العلم واصطنع األمة٬، وقل احلق يف اخلوف واألمن وال ختش إالّ اهللا٬، ففعل٬، مث 
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ما بك يف هذا إال أن  :وأنت هو ؟ فقال: فقلت له: فقال معاذ بن كثري دفعها إىل الذي يليه٬،
٬، ىت عدد علي اثنا عشر امسا٬ً، مث سكتفترويه عين٬، نعم٬، أنا هو٬، ح  يا معاذ    تذهب 
  .)١( )حسبك: مث من ؟ فقال: فقلت

حسبك٬، ̄يشعر بوجود كالم بعده إالّ انuه مل حين وقته يف زمن سؤال السائل٬، : Xفقوله 
  .كما يف احلديث املتقدuم

سألت : عن أمحد بن حممد بن أيب نصر٬، قال )رمحه اهللا(ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ الكليين 
لو أعطيناكم كلّما تريدون كان : (عن مسألته فأىب وأمسك٬، مث قال Xأبا احلسن الرضا 

  .)٢() شر¥اً لكم واخذ برقبة صاحب هذا األمر
وهذا من قبيل التدرج يف إبراز احلقائق وتبليغ أوامر اهللا سبحانه٬، وهذا املعىن معروف حىت 

  .م٬، كما وستأيت اإلشارة إليه يف ردuنا لبعض اإلشكاالت اآلتيةيف صدر اإلسال
٬، وصuاه Xفجميع هذه الروايات تشترك يف الداللة على وجود وصية مكتوبة عند علي 

  .بعد أن رفض القوم وصية نبيهم وأعرضوا عنها عند وفاته  ³ا النيب 
قد أوصوا ملن بعدهم٬، وهذه حقيقة يؤكدها القرآن  إنّ مجيع األنبياء : القرينة الرابعة

  . الكرمي٬، وتؤكدها الروايات
و�و�صَّى بِه�ا إِب�ر�اه�يم� ب�نِيه� و�ي�ع�قُوب� ي�ا ب�نِيَّ إِن� اللّه� اص�طَفَى لَكُم� الدِّين� فَالَ ﴿: فيقول تعاىل

ذْ ح�ض�ر� ي�ع�قُوب� الْم�و�ت� إِذْ قَالَ ل�ب�نِيه� م�ا أَم� كُنت�م� ش�ه�د�اء إِ #ت�م�وت�نَّ إَال� و�أَنت�م مُّس�ل�م�ونَ 
 ت�ع�ب�د�ونَ م�ن ب�ع�د�ي قَالُواْ ن�ع�ب�د� إِلَه�ك� و�إِلَه� آب�ائ�ك� إِب�ر�اه�يم� و�إِس�م�اع�يلَ و�إِس�ح�اق� إِلَهاً و�اح�داً

  .)٣(﴾و�ن�ح�ن� لَه� م�س�ل�م�ونَ
أنا سيد النبيني٬، ووصيي : قال النيب : (٬، قالXعن أيب عبد اهللا : وجاء يف الروايات

سأل اهللا تعاىل أن جيعل له وصياً  Xإن آدم . سيد الوصيني وأوصياؤه سادة األوصياء
إين أكرمت األنبياء بالنبوة٬، مث اخترت خلقي وجعلت خيارهم : إليه 8صاحلا٬ً، فأوحى اهللا 

  .األوصياء
  .يا رب اجعل وصيي خري األوصياء: Xفقال آدم 
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. يا آدم٬، أوص إىل شيث فأوصى آدم إىل شيث٬، وهو هبة اهللا بن آدم: فأوحى اهللا إليه

وأوصى شبان إىل خملث٬، وأوصى خملث إىل حموق٬، وأوصى .. وأوصى شيث إىل ابنه شبان 
٬، وأوصى إدريس إىل Xحموق إىل عثميثا٬، وأوصى عثميثا إىل أخنوخ وهو إدريس النيب 

وأوصى نوح إىل سام٬، وأوصى سام إىل عثامر٬،  Xلنيب ناحور٬، ودفعها ناحور إىل نوح ا
وأوصى عثامر إىل برعثباشا وأوصى برعثباشا إىل يافث٬، وأوصى يافث إىل بره٬، وأوصى بره 

٬، وأوصى Xإىل حفسه٬، وأوصى حفسه إىل عمران٬، ودفعها عمران إىل إبراهيم اخلليل 
إسحاق إىل يعقوب٬، وأوصى إبراهيم إىل ابنه إمساعيل٬، وأوصى إمساعيل إىل إسحاق وأوصى 

يعقوب إىل يوسف٬، وأوصى يوسف إىل بثريا٬، وأوصى بثريا إىل شعيب٬، ودفعها شعيب إىل 
٬، وأوصى موسى إىل يوشع بن النون٬، وأوصى يوشع إىل داود النيب٬، Xموسى بن عمران 

وأوصى داود إىل سليمان٬، وأوصى سليمان إىل آصف بن برخيا٬، وأوصى آصف إىل 
٬، وأوصى عيسى إىل مشعون بن محون الصفا٬، Xكريا إىل عيسى بن مرمي زكريا٬، ودفعها ز

وأوصى مشعون إىل حيىي بن زكريا٬، وأوصى حيىي بن زكريا إىل منذر٬، وأوصى منذر إىل 
ودفعها إيلّ بردة٬، وأنا أدفعها إليك يا علي٬، : سليمة٬، وأوصى سليمة إىل بردة٬، مث قال 

 أوصيائك من ولدك واحداً بعد واحد٬، حىت وأنت تدفعها إىل وصيك٬، ويدفعها وصيك إىل
ولتكفرن بك األمة٬، ولتختلفن عليك اختالفاً كثرياً . تدفع إىل خري أهل األرض بعدك

  .)١( ) شديدا٬ً، الثابت عليك كاملقيم معي والشاذ عنك يف النار٬، والنار مثوى الكافرين
أوصى موسى إىل يوشع بن نون٬، وأوصى يوشع بن نون إىل ولد : (أيضاً Xوعنه 

له اخلرية خيتار ما يشاء ممن يشاء٬،  8هارون ومل يوص إىل ولده وال إىل ولد موسى أن اهللا 
إنه : قال املسيح هلم Xاملسيح  8فلما أن بعث اهللا  Xوبشر موسى ويوشع باملسيح 

جيئ بتصديقي وتصديقكم عذري  X سوف يأيت من بعدي نيب امسه أمحد من ولد إمساعيل
املستحفظني٬،  8وعذركم وجرت من بعدي يف احلواريني يف املستحفظني وإمنا مساهم اهللا 

فلما بعث اهللا حممداً أسلم له العقب من املستحفظني  ... أل¼م استحفظوا االسم األكرب
وجاهد يف سبيله٬، مث أنزل اهللا جل ذكره عليه أن  8وكذبه بنو إسرائيل٬، ودعا إىل اهللا 

رب إن العرب قوم جفاة مل يكن فيهم كتاب ومل يبعث إليهم نبياً : أعلن فضل وصيك فقال
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وال يعرفون نبوة األنبياء وال شرفهم وال يؤمنون يب إن أنا أخربkم بفضل أهل بييت فقال اهللا 
فذكر من فضل  ٬،)٢(﴾و�قُلْ س�لَام� فَس�و�ف� ي�ع�لَم�ونَ﴿ ٬،)١(﴾و�الَ ت�ح�ز�نْ ع�لَي�هِم�﴿ :جل ذكره

  :وصيه ذكراً فوقع النفاق يف قلو�م فعلم رسول اهللا ذلك وما يقولون فقال اهللا جل ذكره
و�لَك�نَّ ﴿ فإ¼م ال يكذبونك  )٣(﴾و�لَقَد� ن�ع�لَم� أَنَّك� ي�ض�يق� ص�د�ر�ك� بِم�ا ي�قُولُونَ﴿ يا حممد٬،

 :مث قال جل ذكره.. لكنهم جيحدون بغري حجة هلم  )٤(﴾بِآي�ات� اللّه� ي�ج�ح�د�ونَالظ�ال�م�ني� 
٬، فكان حقه الوصية اليت جعلت له٬، واالسم Xعلي  وكان ﴾و�آت� ذَا الْقُر�ب�ى ح�ق�ه�﴿

  .)٥( ) األكرب٬،  ومرياث العلم٬، وآثار علم النبوة
إىل سام٬، وإبراهيم إىل ابنه يوصي  Xيوصي لوصيه من بعده٬، ونوح  Xفها هو آدم 

إمساعيل٬، و إمساعيل إىل إسحاق٬، وإسحاق إىل يعقوب٬، ويعقوب إىل يوسف٬، وموسى إىل 
يوشع٬، ويوشع إىل داود٬، وداود إىل سليمان٬، وسليمان إىل آصف بن برخيا٬، وآصف إىل 

٬، هكذا جند الوصية من ٬، وعيسى إىل مشعون الصفاXزكريا٬، وزكريا إىل عيسى بن مرمي 
الذي  احلجج الذين أختارهم اهللا واصطفاهم على خلقه٬، فلماذا ينuفرد عنهم  حممد  سنن

  !ختم اهللا به اإلرسال منه سبحانه٬، فال يوصي ملن بعده ؟
  ! ٬، فكيف يترك سنن اهللا يف أنبيائه وحججه ؟أفضل األنبياء  أليس حممد 
عن عموم هذه السنuة اليت امتاز ³ا  أن يقال بوجود دليل خاص ̄يخرج حممداً   اللهم إالّ

  .األنبياء واألوصياء٬، وهو غري موجود يف املقام
٬، كما فعلوا عن عموم سنن األنبياء  نعم ميكن أن جيعلوا حديثاً ̄يخرج حممداً 

٬، حيث وضعوا حديثاً خمالفاً للقرآن لكي يصادروا به إرث حممد ذلك يف إرث النيب 
  . )٦(الهل بيته 

                                                            
  . ١٢٧: النحل -١
 . ٨٩: الزخرف -٢
 .٩٧: الحجر -٣
  .٣٣: األنعام -٤
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روى حديث نفي اإلرث آثير من المحدثين، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عروة بن الزبير، عن عائشة،  -٦

، مما أفاء اهللا عليه أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اهللا  أّن فاطمة بنت رسول اهللا : (أنها أخبرته 
ال نورث ما ترآنا صدقة، إّنما يأآل : (قال  إّن رسول اهللا : بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر

، عن حالها التي آانت عليها، في عهد وإّني واهللا ال ُأغيُِّر شيئًا من صدقة رسول اهللا ). في هذا المال آل محمد 
فوجدت فاطمة . فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئًا . نَّ فيها بما عمل به رسول اهللا ، وألعملرسول اهللا 
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ننتهي من القسم األول من القرائن اليت تؤكد أصل وجود الوصية٬، وسنتكلم يف  إىل هنا

القرائن اليت تؤيد بعض املضامني املختلف عليها يف الليلة اآلتية إن شاء اهللا تعاىل و³ذا ينتهي 
كالمنا هلذه الليلة٬، واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة 

  . وسلم تسليماً واملهديني
* * *  



     

  :احللقة اخلامسة
א EאFא

جاء األب فوجد أبنائه ينتظرون جميئه بشوق٬، فتبادل معهم حتية اإلسالم٬، مث سأهلم عمuا 
بعدم وجود استفسار : األوالدهل يوجد عندكم استفسار فيما تقدuم٬، فأجاب : مضى٬، فقال

  .عندهم
إذن نبدأ بذكر القسم الثاين من القرائن٬، وهي القرائن اليت تؤكد بعض  :األبفقال 

مضامني الوصية٬، ومن مث نبدأ بدفع اإلشكال الثاين الذي تومهه صاحب كتاب الصراط 
  .املستقيم وغريه

  .القرائن اليت تؤيد بعض مضامني الوصية اليت هي حمل اخلالف :القسم الثاين
ومبا أنكم يا أبنائي مسعتم أغلب الروايات٬، فسأشري إىل نقاط هذا القسم من املؤيدات 

  :والقرائن بصورة إمجالية

لقد دلت الوصية على وجود مهديني حيكمون األرض بعد اإلمام املهدي  :النقطة األوىل

X ،د به الوصية بل يف روايات متعددة٬u٬، وهم إثنا عشر مهدياً كما تقدم٬، وهذا املعىن مل تتفر
  : وإليكم بعضاً منها

 .)١() يقوم القائم منا مث يكون بعده اثنا عشر مهدياً: (قال Xعن اإلمام السجاد 
اثنا عشر مهدياً من ولد  Xإنّ من¥ا بعد القائم : (إنه قال Xوعن اإلمام الصادق 

  .)٢( )Xاحلسني 
يا ابن رسول٬، إين مسعت من : Xقلت للصادق جعفر بن حممد : (وعن أيب بصري٬، قال

اثنا عشر مهدياً ومل يقل  :إمنا قال :فقال. يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً: أنه قال Xأبيك 
 .)٣( )مواالتنا ومعرفة حقنااثنا عشر إماما٬ًً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل 

اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويس٬، واخصص : (٬، قالXوعن اإلمام الرضا 
وليك ووصي نبيك وأخا رسولك ووزيره وويل عهده إمام املتقني وخامت الوصيني خلامت 

                                                            
 .٤٠٠ص ٣ج: شرح األخبار -١
  .٤٩ص: مختصر بصائر الدرجات -٢
  .١١٥ص ٥٣ج: ، بحار األنوار٢١١ص: الدرجات، مختصر بصائر ٣٥٨ص: آمال الدين -٣
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وابنته البتول وعلى سيدي شباب أهل اجلنة من األولني واآلخرين وعلى  النبيني حممد 

األئمة الراشدين املهديني السالفني املاضيني وعلى النقباء األتقياء الربرة األئمة الفاضلني 
الباقني وعلى بقيتك يف أرضك القائم باحلق يف اليوم املوعود وعلى الفاضلني املهديني األمناء 

  .)١( ....)اخلزنة
   لتصلن هذه �ذه: (إىل احلرية فقال Xخرج أمري املؤمنني : وعن حبة العرين٬، قال

حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري٬، وليبنني باحلرية   وأومى بيده إىل الكوفة واحلرية 
مسجداً له مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهللا فرجه؛ ألنّ مسجد الكوفة 

  .)٢( ...)وليصلني فيه اثنا عشر إماماً عدالًليضيق عنهم 
ومن الواضح أنّ الرواية تتكلّم عن زمن الظهور٬، وتبيuن أنّ اثين عشر إماماً عدالً سيصلون 
يف مسجد ̄يبىن ويكون له مخسمائة باب٬، والسبب هو أنّ مسجد الكوفة ال يسع ويضيق 

  .ديني اإلثين عشربالناس٬، فمن هم هؤالء اإلثنا عشر أماماً عدالً غري امله
فيها مسجد سهيل الذي مل  (...: يف ذكر الكوفة قال Xوعن أيب جعفر وأيب عبد اهللا 

يبعث اهللا نبياً إال وصلى فيه٬، ومنها يظهر عدل اهللا وفيها يكون قائمه والقوام من بعده وهي 
  .)٣( )منازل النبيني واألوصياء والصاحلني
  !غري املهديني اإلثين عشر ؟ Xفمن هو هؤالء القوuام بعد القائم 

مبناسبة والدة اإلمام  Xويف دعاء اليوم الثالث من شعبان الوارد عن احلسن العسكري 
املمدود بالنصرة يوم الكرة٬،    أي احلسني     وسيد األسرة (...: قال فيه Xاحلسني 

األوصياء من املعوض من قتله أن األئمة من نسله٬، والشفاء يف تربته٬، والفوز معه يف أوبته٬، و
  .)٤( )عترته بعد قائمهم وغيبته حىت يدركوا األوتار ويثأروا الثار ويكونوا خري أنصار

 .فمن هؤالء األوصياء الذين ذكرهم هذا الدعاء والذي قبله غري املهديني االثين عشر

   ..). فليسلمها إىل ابنه: (ابنا٬ً، فقالت Xأثبتت الوصية أنّ لإلمام املهدي  :النقطة الثا�ية

                                                            
  . ٤٠٣ص: فقه الرضا -١
  .١١٢ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٥٤٠ص ٤ج: ، جامع أحاديث الشيعة٢٥٣ص ٣ج: التهذيب -٢
 .٢٥٥ص ٥ج: ، وسائل الشيعة طبعة آل البيت٧٦ج: ، آامل الزيارات٣١ص ٦ج: التهذيب -٣
   . ٨٢٦ص: ، مصباح المتهجد٥٤٣ص: المصباح للكفعمي -٤
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ذرية وأبنا٬ً، وهذا املعىن تؤيده روايات كثرية٬، ذكرناها٬،  Xوهذا معناه أنّ لإلمام املهدي 
   :وسنذكرها هنا إمتاماً للفائدة

  :أمuا ما دل على وجود الذرية عموماً فهو
اللهم كن لوليك القائم بأمرك حممد : (قال يف أحد األدعية املشهورة X وعن الصادق

عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم يف هذه الساعة ويف كل ساعة بن احلسن املهدي 
ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ومؤيداً حىت تسكنه أرضك طوعاً ومتتعه فيها طوالً وعرضاً 

   .)١( )وجتعله وذريته من األئمة الوارثني
يف كيفية الصالة على حممد وآل حممد إىل أن  Xوجاء يف الدعاء عن اإلمام املهدي 

اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته  : (...Xيصل إىل نفسه فيقول 
وصل  :Xإىل قوله ...  وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه

جاهلم٬، وبلغهم على وليك ووالة عهده واألئمة من ولده٬، ومد¥ يف أعمارهم٬، وزد يف آ
 .)٢( ..) أقصى آماهلم دنيا وآخرة

اللهم أعطه يف نفسه : (لإلمام املهدي يف عصر الغيبة Xوجاء يف دعاء اإلمام الرضا 
ـَد�ه وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وجتمع له ملك  وأهله و�و�ل

عهده واألئمة من بعده وبلغهم آماهلم اللهم صل على والة  :إىل أن يقول... اململكات كلها
  .)٣( ...) وزد يف آجاهلم وأعز نصرهم

  :Xوأمuا ما دل على وجود ابنٍ لإلمام املهدي 
٬، Xفتوجد روايات يف ذلك٬، منها الرواية األخرية املتقدمة اليت أفردت إبناً للمهدي 

  :وخصته بالدعاء٬، مضافاً إىل ما يلي
أحدامها تطول حىت يقول : لصاحب هذا األمر غيبتني إنّ: (أنه قال Xعن أيب عبد اهللا 

ذهب حىت ال يبقى على أمره من : قتل ويقول بعضهم: مات ويقول بعضهم: بعضهم
أصحابه إال نفر يسري ال يطلّع على موضعه أحد من ولده وال غريه إالّ املوىل الذي يلي 

  .)٤( )أمره
                                                            

  . ٣٤٩ص ٤٩ج: ، بحار األنوار١٩١ص ١ج: إقبال األعمال -١
  .٣٠١ص: ، جمال األسبوع١٨٦ص: غيبة الطوسي -٢
   .٦١ص: ، مفاتيح الجنان٤٠٩ص: ، مصباح المتهجد ٣٠٩ص: جمال األسبوع  -٣
 .١٦٢ص: غيبة الطوسي -٤
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إحدامها تطول حىت : هذا األمر غيبتنيإنّ لصاحب : (ورواه النعماين يف الغيبة ³ذا املنت

ذهب٬، فال يبقى على أمره من : قتل٬، وبعضهم يقول: مات٬، وبعضهم يقول: يقول بعضهم
أصحابه إالّ نفر يسري٬، ال يطلع على موضعه أحد من ويل وال غريه٬، إالّ املوىل الذي يلي 

هذا احلديث لكان فيه كفاية ولو مل يكن يروى يف الغيبة إالّ : وعلّق عليه النعماين بقوله٬، )أمره
  .)١( ملن تأمله

مث قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من  : (...أنه قال يف حديث طويل Xعن الباقر 
يا هذا ما تصنع٬، فو اهللا : أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ماخال صاحب هذا األمر٬، فيقول

فيقول املوىل الذي ويل ! أم مباذا ؟ إنك لتجفل الناس إجفال النعم أفبعهد من رسول اهللا 
أسكت يا فالن أي واهللا إنّ : فيقول القائم. واهللا لتسكنت أو ألضربن الذي فيه عيناك: البيعة

: فيقول هات يل العيبة٬، فيأتيه فيقرأ العهد من رسول اهللا  معي عهد من رسول اهللا 
جعلين اهللا : عينيه مث يقول جعلين اهللا فداك أعطين رأسك اقبله٬، فيعطيه رأسه فيقبل بني

  .)٢( ...) فداك جدد لنا البيعة فيجدد هلم البيعة
يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه : (أنه قال Xعن أيب جعفر حممد بن علي 

حىت إذا كان قبل خروجه أتى املوىل الذي    وأومى بيده إىل ناحية ذي طوى    الشعاب
 .حنو من أربعني رجالً: كم أنتم هاهنا ؟ فيقولون: فيقولكان معه حىت يلقى بعض أصحابه 

واهللا لو ناوى بنا اجلبال لناويناها معه مث  :فيقولون. كيف أنتم ولو رأيتم صاحبكم: فيقول
أشريوا إىل رؤسائكم أو خياركم عشرة فيشريون إليهم فينطلق  :يأتيهم من القابلة ويقول

  .)٣( ...)اليت تليها�م حىت يلقوا صاحبهم ويعدهم الليلة 
كأين برايات من مصر (: قال: Xيف اإلرشاد عن الرضا ) رمحه اهللا(املفيد  وروى الشيخ

  .)٤( )مقبالت خضر مصبغات حىت تأيت الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات
  .فمن هو صاحب الوصيات٬، ومن هو ابنه غري أمحد املذكور يف وصية رسول اهللا 

                                                            
 .١٧٦ص: غيبة النعماني -١
  . ٢٢٧ص: بشارة اإلسالم -٢
 . ١٨٧ص: غيبة النعماني -٣
 .٢٥٠ص: اإلرشاد -٤
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يف  بعض الروايات صرuحت باألمساء الثالثة اليت ذكرت يف الوصية كما أنّ :النقطة الثالثة

إن¥ه يبايع بني (:   وذكر املهدي  يقول  مسعت رسول اهللا : حذيفة بن اليمان قالرواية 
  .)١( )الركن واملقام امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي٬، فهذه أمساءه ثالثتها

  .ما جاء يف ذكر االسم األول املذكور يف الوصية :النقطة الرابعة

احلقوا به : (إىل أن قال ... ٬، يف حديث طويل وقال رسول اهللا : الرواية األوىل
  . )٢( )مبكة فإنه املهدي وأمسه أمحد

إنّ هللا كنوزاً بالطالقان٬، ليس بذهب وال : (٬، قالXفعن اإلمام الباقر : الرواية الثانية
أمحد٬، يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة .. أمحد : ألفاً خبراسان شعارهمفضة٬، إثنا عشر 

شهباء٬، عليه عصابة محراء٬، كأين أنظر إليه عابر الفرات٬، فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو 
  . )٣() حبواً على الثلج

٬، واسم أبيه أسم أيب ما دل على أنّ املهدي امسه اسم رسول اهللا  :النقطة اخلامسة

  .ول اهللا رس
لو مل يبق من الدنيا إال : (قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود٬، قال: الرواية األوىل

يوم لطول اهللا تعاىل ذلك اليوم حىت يبعث رجالً مين يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب 
  .)٤() ًميأل األرض عدالً كما ملئت ظلما

املهدي امسه امسي واسم أبيه اسم : (قال عن أيب الطفيل٬، إنّ رسول اهللا : الرواية الثانية
  .)٥( )أيب

لعلي بن أيب طالب  أنا أبن الذبيحني٬، قال : كان يقولومن املعروف أنّ النيب 
X) :٦( )يا علي٬، أنا ابن الذبيحني(.  

هو إمساعيل بن : ٬، والثاينعبد اهللا٬، وهو األب املباشر للنيب : واملقصود بالذبيحني مها
  .٬X، كما بني ذلك اإلمام الرضا )عليهما السالم(نيب اهللا إبراهيم 

                                                            
  .٣٠٥ص: غيبة الطوسي -١
  .٦٨ص: المالحم والفتن -٢

 .٣٤٣ص: منتخب األنوار المضيئة ٣-
 .١٨٠ص: الغيبة للطوسي ٤-
  .١٥٧ص: المالحم والفتن -٥

 .٣٦٨ص  ٤ج: من ال يحضره الفقيه٦- 
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سألت أبا احلسن علي ابن موسى : عن علي بن احلسن بن علي بن فضال٬، عن أبيه٬، قال

يعين إمساعيل ابن : (أنا ابن الذبيحني قال: عن معىن قول النيب  )عليهما السالم(الرضا 
  .)١( )وعبد اهللا بن عبد املطلب )عليهما السالم(إبراهيم اخلليل 

يا هذا٬، : (... يف جوابه ملن أراد أن يستهزء به أنه قال Xوروي عن موسى بن جعفر 
ذبيح اهللا٬، ابن إبراهيم خليل إن كنت تريد النسب فأنا ابن حممد حبيب اهللا٬، ابن إمساعيل 

  . )٢(...)اهللا
٬، ليس هو واسم أبيه اسم أيب رسول اهللا  فاملهدي الذي يكون امسه اسم رسول اهللا 

٬، بل  ٬X، إذ أنّ اسم أبيه هو احلسن العسكريXاإلمام حممد بن احلسن العسكري 
هو  املقصود باملهدي الذي يكون امسه اسم رسول اهللا واسم أبيه اسم أيب رسول اهللا 

أمحد٬، عبد : (املهدي األول الذي ذكره رسول اهللا يف وصيته يف ليلة وفاته٬، وذكر له أمساء ثالثة
؛ ألنّ امسه أمحد٬، الذي احتج بوصية رسول اهللا  ٬X، فهو أمحد احلسن )اهللا٬، املهدي

الذي ) أمحد: (الذي ذكره القرآن وهو يه إمساعيل٬، فأصبح امسه كإسم رسول اهللا واسم أب
و�إِذْ قَالَ ع�يس�ى اب�ن� م�ر�ي�م� ي�ا ب�نِي إِس�ر�ائ�يلَ إِنِّي ر�س�ولُ الل�ه� إِلَي�كُم ﴿ ٬،Xبشر به عيسى 

ي�أْت�ي م�ن ب�ع�د�ي اس�م�ه� أَح�م�د� فَلَمَّا ج�اءه�م مُّص�دِّقاً ل م�ا ب�ي�ن� ي�د�يَّ م�ن� التَّو�ر�اة� و�م�ب�شِّراً بِر�س�ولٍ 
  . )٣(﴾بِالْب�يِّن�ات� قَالُوا ه�ذَا س�ح�ر� مُّبِني�

  .إمساعيل الذي هو أيب رسول اهللا  كما ويكون اسم أبيه اسم أيب رسول اهللا 
وهذا املعىن يؤكد احلقيقة اليت تقدمت٬، وهي أنّ لفظ املهدي ال ميكن أن يكون املقصود به 

يف بعض الروايات٬، بل املقصود به املهدي األول أمحد وصي ورسول اإلمام  Xاإلمام املهدي 
  .Xاملهدي 

أبوه  Xومن خالل ما تقدuم يرتفع توهم التعارض بني الروايات اليت تقول بأنّ املهدي 
٬، كما ٬، وبني الروايات اليت تقول اسم أبيه اسم أيب رسول اهللا Xسن العسكري احل

ويرتفع ما قاله بعضهم بأنّ أسم أيب املهدي هو عبد اهللا٬، استناداً للروايات املتقدمة املنقولة عن 

                                                            
 .٥٥ص: الخصال١- 
 .٢٨ص ٢ج: إعالم الورى بأعالم الهدى -٢
  .  ٦: الصف -٣
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عبد اهللا٬،  القائلة بأنّ اسم أبيه أسم أيب٬، فليس املراد باسم أيب يف قول رسول اهللا  النيب 
  . Xل املقصود إمساعيل ب

الذي أورده صاحب كتاب الصراط  ومن هنا ندخل يف بيان الرد على اإلشكال الثاين
خمالفة للروايات  أنّ رواية الوصية وروايات املهديني : املستقيم٬، ويتلخص فيما يلي

أربعني يوماً دولة٬، وأنuه مل ميض من الدنيا إالّ الصحيحة املتواترة الشهرية٬، بأنuه ليس بعد القائم 
  .هذه خالصة اإلشكال الثاين. فيها اهلرج٬، وعالمة خروج األموات٬، وقيام الساعة

: ٬، فقالوذكره صاحب الصراط املستقيم يف موضع آخر وأضاف إليها رواية عن النيب 
دولة واردة إالّ يف رواية شاذة من قيام أوالده من بعده٬، وهي ما روي  Xليس بعد املهدي (

لن kلك أمة أنا أوهلا٬، وعيسى بن مرمي آخرها٬، واملهدي : (من قول النيب عن ابن عباس 
ومثله روي عن أنس٬، وهاتان تدالن على دولة بعد دولته٬، وأكثر الروايات أنه ال ). يف وسطها

  .)١() ميضي إالّ قبل القيامة بأربعني يوما٬ً، وهو زمان اهلرج٬، وعالمة خروج األموات للحساب
الروايات تدل على خلو األرض من احلجة لفترة أربعني يوما٬ً، علّق عليها الشيخ وألنّ هذه 

احلر العاملي٬، بعد أن أورد الكالم املتقدuم٬، وأجاب عنها بأجوبة متعددة ال يسعنا ذكرها اآلن٬، 
  ).٣٦٥ص(وميكنكم مراجعتها يف كتابه اإليقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعة 

  :على نقطتنيلكن الذي يهمنا الوقوف 
للروايات الصحيحة املتواترة  دعوى خمالفة رواية الوصية وروايات املهديني : األوىل

  .دولةالشهرية٬، بأنuه ليس بعد القائم 
وصفه لرواية الوصية بأ�ا شاذّة٬، وقد تقدuمت اإلجابة عن هذا التوهم يف الليلة : الثانية

  .املاضية٬، وتقدم أ�ا ليست بشاذّة
  :ر كالمنا يف النقطة األوىل٬، وهي تنحل إىل فرعنيفمن هنا ينحص

للروايات الصحيحة املتواترة  دعوى خمالفة رواية الوصية وروايات املهديني : األول
  .الشهرية

                                                            
، ٧٧ص: ، تاج المواليد٣٨٧ص ٢ج: ، اإلرشاد٤٧٨ص: آتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري -١

وقد ذآر هذا اإلشكال عديد من العلماء، منهم الشيخ . ٢٦٦ص: ، روضة الواعظين٢٥٤ص ٢ج: الصراط المستقيم
 Xبأنه ليس بعد دولة القائم : وجاءت الرواية الصحيحة: وأنقل لكم ما قاله الطبرسي، قال المفيد والشيخ الطبرسي،

دولة ألحد، إّال ما روي من قيام ولده إن شاء اهللا تعالى ذلك، ولم ترد به الرواية على القطع والثبات، وأآثر الروايات 
فيها الهرج، وعالمة خروج األموات، وقيام الساعة،  من الدنيا إّال قبل القيامة بأربعين يومًا، يكون Xأّنه لن يمضى 

  .٢٩٥ص ٢ج: إعالم الورى. واهللا أعلم
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  .دولة Xدعوى ليس بعد القائم : الثاين

أمuا ما يتعلق يف الفرع األول٬، فروايات املهديني ال ختالف الروايات الصحيحة؛ ألنّ 
  :ت على مخسة أقسام بلحاظ داللتها على عدد املعصومني الروايا

  .اثنا عشر الروايات اليت بينت أنّ األئمة : القسم األول
  .الروايات اليت دلت على أنّ األئمة ثالثة عشر: القسم الثاين
  .إثين عشر الروايات اليت دلت على أنّ املهديني : القسم الثالث
  .وهي رواية واحدة. أحد عشر الروايات اليت دلت على أنّ املهديني : القسم الرابع

إثين  إثين عشر٬، واملهديني  الروايات اليت دلت على أنّ األئمة : القسم اخلامس
  .وهي رواية الوصية اليت ينقلها الشيخ الطوسي. عشر

  :فاملخالفة املزعومة ميكن تصويرها بني
األول الذي يدل على أنّ عدد األئمة اثين عشر٬، وبني القسم الثاين الذي بني القسم : أوالً

  .يدل على أنّ عدد األئمة ثالثة عشر
وميكن اإلجابة عن ذلك بنفي املخالفة والتعارض بني القسمني٬، ببيان أنّ روايات القسم 

لروايات  األول ليس فيها داللة على احلصر باالثين عشر٬، وهذا ما سنتعرuف عليه يف دراستنا
فال يكون بني القسمني خمالفة وتعارض٬، إذ التعارض إمنا يتصور بني . القسم الثاين كما سيأيت

  .النفي واإلثبات٬، وكال القسمني مثبتني٬، فال يوجد بينهما تعارض
  .بني القسم الثالث والرابع٬، ويأيت فيه نفس الكالم املتقدم يف القسم األول والثاين: ثانياً
ني القسم الثاين والثالث٬، فتوجد بينهما مقابلة ال تعارض٬، والسر يف هذه املقابلة أمuا ب: ثالثاً

فيكون عدد  من املهديني االثين عشر٬، تارة يعد مع األئمة  Xأنّ املهدي األول : هو
 األئمة ثالثة عشر٬، وباملقابل يكون عدد املهديني أحد عشر٬، وتارة أُخرى يعد مع املهديني 

  . اثين عشر اثين عشر٬، كما ويكون عدد األئمة  ني فيكون عدد املهدي
هو علو مقامه ومرتلته وأفضليته على  مع األئمة  Xوالسر يف عدu املهدي األول 

  .مجيع املهديني الذين يأتون من بعده٬، كما ثبت ذلك فيما تقدuم
لك٬، وهذا فلم يبقç إالّ القسم اخلامس وهو الدال على أنّ األئمة اثين عشر٬، واملهديني كذ

  .جامع لكل الروايات٬، فال تعارض بني هذا القسم واألقسام األربعة املتقدمة بعد معرفة ما تقدم
  ! فأين املخالفة اليت ادعاها املستشكل ؟
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  .دولة Xوأمuا ما يتعلق بالفرع الثاين٬، وهو دعوى ليس بعد القائم 
هي امتداد لدولة اإلمام  ففي احلقيقة ليس هذا إالّ توهم حمض٬، إذ أنّ دولة املهديني 

٬، وليس هي دولة أُخرى٬، وهذا ما ذكره الشيخ احلر العاملي٬، Xاملهدي حممد بن احلسن 
دولة مبتدأة فال ينايف الرجعة؛ أل�ا  Xأن يكون املراد ليس بعد دولة املهدي ( :حيث قال

  .)١() دولة ثانية٬، واألربعون يوما حيتمل كو�ا فاصلة بني الدولتني
دولة مبتدأة فال ينايف  Xأن يكون املراد ليس بعد دولة املهدي : أعين قوله   وهذا القول 

  :تدل عليه هذه الرواية   أل�ا دولة ثانية  ؛الرجعة
قال رسول اهللا : عن أبان بن تغلب٬، عن سليم بن قيس اهلاليل٬، عن سلمان الفارسي٬، قال

فاعلموا أن اهللا تعاىل يبعث : قال. بلى :قالوا ؟ باملهدي  أيها الناس   أال أبشركم : (
وهو . يف أميت سلطاناً عادالً وإماماً قاسطاً ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً

أال وال خري يف احلياة بعده٬، وال . التاسع من ولد ولدي احلسني٬، امسه امسي وكنيته كنييت
  .)٢() اًيكون انتهاء دولته إالّ قبل القيامة بأربعني يوم

هي آخر الدول٬، فال بد أن يكون هلا امتداد طويل٬، والقول  ومن املعلوم أنّ دولتهم 
بعد شهادته بأربعني يوماً قول خالٍ عن  Xبانّ القيامة تقوم على شخص اإلمام املهدي 

كما أنه ال يساعده . الدليل٬، بل الدليل قائم على خالفه٬، حيث إنّ روايات املهديني تبطل ذلك
٬، و يظهر Xاالعتبار٬، إذ كيف ينتظر اإلسالم واملسلمون دهراً طويالً ليخرج اإلمام املهدي 

بعد سبع سنني كما جاء يف بعض  Xىف اهللا دينه على الدين كله ولو كره املشركون٬، مث يتو
  !الروايات٬، وتكون بعده الرجعة ؟

لكن احلر العاملي توهم أيضاً بالتنايف بني أخبار املهديني وبني أخبار الرجعة٬، ولكنه يف 
  . احلقيقة ال تنايف بينهما

يف وسبب توهم التنايف هو اعتقاده بأنّ الروايات اليت دلت على أنّ األئمة اثنا عشر ظاهرة 
يف االثين عشر أيضا كثرية  وأحاديث حصر األئمة : (احلصر كما صرuح بذلك٬، فقال

وتقدم عدم وجود احلصر باالثين عشر٬، كما سيأتينا أيضاً عند دراستنا للروايات . )٣()جداً
  .الدالة على كو�م ثالثة عشر

                                                            
 .٣٦٧ص: اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة -١
 .٤٧٨ص: آتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري  -٢
 .٣٦٥ص: اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة -٣
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بن عبد اهللا بن  حممد: ما رواه الشيخ النعماين يف كتاب الغيبةوحيتمل أنّ سبب التوهم هو 

: جعفر احلمريي٬، عن أبيه٬، عن علي بن سليمان بن رشيد٬، عن احلسن بن علي اخلزاز٬، قال
: فقال له نعم٬،: أنت إمام ؟ قال: فقال له Xدخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا (

 :فقال .ال يكون اإلمام إالّ وله عقب: يقول) عليهما السالم(إين مسعت جدك جعفر بن حممد 
ال يكون : ٬X، إمنا قال جعفر Xأنسيت يا شيخ أو تناسيت ؟ ليس هكذا قال جعفر 

فإنه ال ) عليهما السالم(اإلمام إالّ وله عقب إالّ اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي 
  .)١() صدقت جعلت فداك هكذا مسعت جدك يقول: فقال له٬، عقب له

تكون الرجعة٬، فحمل لفظ  Xومبا أنّ احلر العاملي مرتكز يف ذهنه أنّ بعد اإلمام املهدي 
ال يكون اإلمام إالّ وله عقب إالّ اإلمام الذي خيرج عليه احلسني : (اإلمام الوارد يف الرواية

٬، واحلال أنّ الروايات ٬X، على اإلمام املهدي )فإنه ال عقب له )عليهما السالم(بن علي 
كثرية جدا٬ً، وال تصلح هذه الرواية  Xتثبت الذرية لإلمام املهدي حممد بن احلسن  اليت

 Xملعارضتها بناء على الفهم املعروف عندهم٬، وهو أنّ الرجعة تكون بعد اإلمام املهدي 
٬، وكو�م والة عهد أبيهم Xتثبت هلم اإلمامة بعد أبيهم  حيث إنّ روايات املهديني 

X.  
وهذه الرواية اليت رواها  بني الروايات اليت تقول حبكم املهديني مث إنّ مقتضى اجلمع 

إالّ : (Xالشيخ النعماين أن حتمل على املهدي الثاين عشر٬، وهو املقصود بلفظ اإلمام بقوله 
  ).فإنه ال عقب له) عليهما السالم(اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي 

الرجعة وأخبار املهديني٬، كما أنuه ال تعارض وبالتايل يتضح عدم وجود تعارض بني أخبار 
  .بني روايات األئمة االثين عشر وروايات املهديني 

وأمuا ): رمحه اهللا(السيد حممد صادق الصدر عن هذا اإلشكال٬، قال كما وأجاب عن ذلك 
ما ذكر من أنuه ليس بعد دولة القائم دولة ألحد٬، فهو أمر صحيح؛ ألنه إن أُريد بدولة القائم 
نظام حكمه فهو نظام مستمر إىل �اية البشرية تقريباً أو حتقيقاً على ما سنسمع٬، وليس وراءه 

  .حكم آخر
وإن أُريد به حكمه ما دام يف احلياة٬، حبيث تنتهي البشرية بعده مباشرة٬، فهو أمر غري 
حمتمل٬، ألنه أمر تدل كثري من الروايات على نفيه كروايات الرجعة٬، وروايات األولياء٬، 

                                                            
  .٤٣٥ص: ، دالئل اإلمامة٢٢٤ص: غيبة الشيخ الطوسي -١
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وروايات إنّ الساعة ال تقوم إالّ على شرار اخللق وغري ذلك٬، بل تدل على ذلك بعض آيات 
  .Xالقرآن كآية دابة األرض بعد العلم بعدم خروجها يف زمن املهدي نفسه 

: والنظام سوف يستمر٬، وإمنا يراد من ذلك القول Xإذن فالبشرية ستبقى بعد املهدي 
  .حد من املنحرفني والكافرين على الشكل الذي قبل ظهورهإنهu ليس بعد دولة القائم دولة أل

... وأكثر الروايات أنuه لن ميضي من الدنيا إالّ قبل القيامة بأربعني يوماً: وأمuا قوله: (وقال
. قبل القيامة بأربعني يوماً  أي ميوت    فهذه الروايات سنسمعها٬، ومؤداها أن احلجuة سريفع 

وسنرى أنه ليس املراد باحلجة شخص اإلمام املهدي بل شخص آخر٬، قد يوجد بعد زمن 
  .)١() بدهر طويل Xي املهد

: قال Xعن أيب عبد اهللا  :يشري السيد الصدر إىل مضمون ما جاء يف هذه الرواية: أقول
ما زالت األرض إالّ وهللا تعاىل فيها حجة يعرف احلالل من احلرام٬، ويدعو إىل سبيل اهللا٬، وال 

غلق باب التوبة فال تنقطع احلجة من األرض إالّ أربعني يوماً قبل القيامة٬، وإذا رفعت احلجة٬، أ
أولئك شرار خلق اهللا وهم الذين يقوم عليهم . اآلية.. ينفع نفساً إميا�ا مل تكن آمنت من قبل 

  .)٢(القيامة 
٬، واملهديون حجج Xفاملوجود فيها انقطاع احلجة ومل يرد فيها أسم اإلمام املهدي 

  .أيضاً
  .)٣() ء األئمة حججاً أيضاًوإن كان أوصياء األنبياء وأوصيا: (قال العالمة ا¸لسي 

٬، كما ثبت يف الروايات املتقدمة٬، فهم حجج Xفاملهديون هم أوصياء اإلمام املهدي 
أيضا٬ً، وألجل ورود لفظ احلجة يف الروايات فسuر احلر العاملي يف كتابه اإليقاظ من اهلجعة٬، 

من احلجة وبني احلجة بالعقل يف ثاين وجه من وجوه اجلمع اليت ذكرها بني عدم خلو األرض 
أو حيمل احلجة فيها : الروايات اليت تقول خبلوها أربعني يوماً ومن بعدها تقوم القيامة٬، فقال

إنّ هللا على الناس ( :على ما هو أعم من اإلمام والعقل٬، ملا رواه الكليين وغريه عنهم 
  .)٤() العقل: ٬، والباطنةاألنبياء واألئمة : ظاهرة وباطنة٬، والظاهرة: حجتني

                                                            
  .٤١٥ص: تاريخ ما بعد الظهور -١
 . ٣٣٩ص: آمال الدين -٢
  .١٤٩ص ٥٣ج: بحار األنوار -٣
 .٣٦٧ص: اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة -٤
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وإىل هنا يا أوالدي األعزاء ننهي كالمنا يف هذه الليلة٬، ونلتقي ليلة غدî بإذن اهللا تعاىل٬، 
  .واحلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  

  
  



     

  :احللقة السادسة
א א א EאFא

وجلس األوالد ينتظرون أبيهم ليسمعوا ما يريد أن يقول يف هذه الليلة٬، وكيف يدفع 
اإلشكال الثالث٬، فجاء األب وسلم على أوالده فبادلوه السالم بأدب واحترام٬، فجلس يف 

  ء ؟هل يوجد سؤال يا أوالدي األعزا: مكانه٬، فقال
  .كال يا أيب٬، الكالم وإن كان دقيقاً لكنه واضح حبمد اهللا تعاىل :األوالد

  .إذن لنتكلم يف رد اإلشكال الثالث :األب
  .تفضل يا أيب :األوالد

ال تقتضي  )١() من بعدهم: (إنّ البعدية يف قوله: (خالصة اإلشكال الثالث هو :األب
٬، وعليه فيجوز ﴾فَم�ن ي�ه�د�يه� م�ن ب�ع�د� الل�ه�﴿: البعدية الزمانية٬، بل تكون من قبيل قوله تعاىل

  .٬X، وهم نوابه Xكون هؤالء زمان اإلمام املهدي 
فإذا حضرته يعين املهدي : (قال يف الرواية: إن قلت: مث بعد ذلك يشكل وجييب٬، قال

ال يدل هذا على البقاء بعده٬، جيوز أن : قلت. ينفي هذا التأويل) الوفاة فليسلمها إىل ابنه
يكون لوظيفة الوصية لئال يكون ميتة جاهلية٬، وجيوز أن يبقى بعده من يدعو إىل إمامته وال 

  ).يضر ذلك يف حصر االثين عشر فيه ويف آبائه
  :ولنا على كالمه عدuة نقاط

  :إنّ البعدية على قسمني: النقطة األوىل
جاء علي : وهي اليت يكون التأخر فيها بلحاظ الزمن٬، كما لو قلت: البعدية الزمانية: األول

إنّ زمن جميء علي حتقق بعد : بعد حممد٬، فإنّ املفهوم عرفاً من هذا التعبري البعدية الزمانية٬، أي
  . زمن جميء حممد

م�ن ﴿: كما يف قوله تعاىل وهي اليت يكون التأخر فيها بلحاظ الرتبة٬،: البعدية الرتبية: الثاين
فيقدم . أنّ مرتبة اإلرث متأخرة عن الوصية والدين: ٬، أي﴾أَو� د�ي�نٍ بِه�اب�ع�د� و�ص�يَّةÝ ي�وص�ني� 

  .الدين وما أوصى به امليت مث تأيت رتبة اإلرث

                                                            
 .ثم يكون من بعدهم اثنا عشر مهديًا: يقصد قوله  -١



  ٣١٥ ......................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة
ولكن الظاهر أنّ املراد بالبعدية : (لذا قال السيد اخلوئي يف حبث إخراج اخلمس بعد املؤنة

ليست هي البعدية الزمانية لتدل على أن حدوث اخلمس متأخر عن إخراج املؤنة٬، بل املراد 
مرتبة اخلمس  يعين إنّ ﴾م�ن ب�ع�د� و�ص�يَّةÝ ي�وص�ني� بِه�ا أَو� د�ي�نٍ﴿: البعدية الرتبية نظري قوله تعاىل

  . )١(...) متأخرة عن املؤنة٬، كما أنّ مرتبة اإلرث متأخرة عن الوصية والدين٬، 
  : وبعد أن عرفنا املراد من البعديتني٬، أقول

فَم�ن ي�ه�د�يه� ﴿: إنّ البعدية يف اآلية الشريفة اليت ذكرها يف اإلشكال وهي قوله تعاىل :أوالً
زمانية؛ ألنّ اهللا جل ثناؤه خارج عن الزمن والزمانيات٬، بل عن ال يراد منها ال ﴾م�ن ب�ع�د� الل�ه�

  .كل ما هو من صفات املخلوق٬، فهو الذي أيuن األين وهو األول واآلخر
قياس مع الفارق٬، ففي اآلية جيب تأويل ) من بعده اثنا عشر مهدياً: (لكن قياس قوله 

من بعده اثنا : (لكن ما املوجب لتأويل قولهالبعدية؛ ألنّ اهللا تعاىل مرتّه عن الزمن والزمانيات٬، 
  ؟ ) عشر مهدياً
إنّ الدليل قائم على خالف هذا التأويل٬، و نفس صاحب اإلشكال اعترف بوجود  :ثانياً

قرينة من نفس رواية الوصية تبطل هذا التأويل إالّ أنه أيضاً أوهلا بتأويل آخر ال دليل عليه 
دين ليس جمموعة احتماالت يعتقدها شخص وال أيضا٬ً، وليس هو إالّ صرف احتمال٬، وال

فإذا حضرته يعين املهدي الوفاة فليسلمها إىل : (قال يف الرواية: إن قلت: (يعتقدها آخر٬، فقال
  ...).ينفي هذا التأويل٬، اخل ) ابنه

  .)فذلك اثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً: (قال إنّ النيب  :ثالثاً
٬، وهو حرف عطف يدل يف لغة العرب على التشريك يف احلكم )مث( حيث جاء حبرف

٬، وهذا يدل على )٢(مث حرف عطف يدل على الترتيب والتراخي : قال اجلوهري. والترتيب
  :أمرين

هلم املرتبة األوىل٬،  ٬، مبعىن أنّ األئمة وبني املهديني  الترتب بني األئمة : األول
  .ومن بعدهم تأيت رتبة املهديني 

  .كذلك تشريك املهديني يف كو�م حججاً كما كان األئمة : الثاين
  .وهذا املعىن جاء يف روايات أُخرى ال ميكن محلها على البعدية الرتبية

                                                            
  .٢٧٠ص: األول، شرح: آتاب الخمس -١
 .٨٩ص ١٦ج: تاج العروس -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................ ............................. ٣١٦

يا أبا محزة٬، إنّ منا بعد القائم أحد عشر : (يف حديث طويل أنه قال Xفعن أيب عبد اهللا 
  .)١() Xمهدياً من ولد احلسني

  . )٢() Xاثين عشر مهدياً من ولد احلسني  Xعد القائم إنّ منا ب: (Xوعنه 
يا بن رسول اهللا٬، : قلت للصادق جعفر بن حممد صلوات اهللا عليه: (وعن أيب بصري٬، قال
اثين عشر مهدياً : إمنا قال: يكون بعد القائم اثين عشر إماما٬ً، فقال: مسعت من أبيك أنه قال

  . )٣()شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقناومل يقل إثنا عشر إماما٬ً، ولكنهم قوم من 
فَم�ن ﴿: وقياسها على قوله تعاىل! فهل يصح القول بالبعدية الرتبية يف كل هذه الروايات ؟

؟ وهل يفهم اإلنسان العريب من هذه الروايات بأنّ املراد منها البعدية ﴾ي�ه�د�يه� م�ن ب�ع�د� الل�ه�
  الرتبية ال الزمانية ؟ 

٬، ٬X، واحلسن للحسني Xأن يسلمها للحسن  Xأمر علياً  إنّ النيب  :عاًراب
وهكذا كل إمام يسلمها آلخر بعده٬، فإن كانت البعدية يف اإلمام اآلخر زمانية كذلك تكون 

  .يف املهديني٬، وإن كانت رتبية فكذلك٬، لوحدة السياق
: إنّ البعدية سواء كانت زمانية أم رتبية يثبت املطلوب٬، كما يف قول النيب  :خامساً

من سر¥ه أن حييا حيايت٬، وميوت ممايت٬، ويسكن جنة عدن غرسها ريب٬، فليوال علياً من (
  . )٤() بعدي٬، وليقتد باألئمة من بعدي٬، فإ¼م عتريت خلقوا من طينيت

 Xطينا خرباً بأنّ الوالية الثابتة ألمري املؤمنني فإنّ هذه التعابري تع: قال العالمة األميين
مرتبة تساوق ما ثبت لصاحب الرسالة٬، مع حفظ التفاوت بني املرتبتني باألولية واألولوية٬، 

  .)٥() البعدية الزمانية٬، أو البعدية يف الرتبة) بعدي(سواء أريد من لفظ 
ديث كلها أو أكثرها٬، يف ألفاظ احل) بعدي(لوجود كلمة : (وقال السيد علي امليالين

رمبا : صرحية يف هذا املعىن؛ ألنّ البعدية هذه٬، إمuا بعدية زمانية أو بعدية رتبية) بعدي(فكلمة 
أي غريي٬، أي ما عداي ) علي وليكم بعدي(يستظهر بالدرجة األوىل أن تكون البعدية رتبية٬، 

ظرف٬، علي وليكم من مبعىن الزمان وال) بعدي(أما إذا كانت كلمة . يف الرتبة علي وليكم

                                                            
، ١٤٥ص ٥٣ج: ، بحار األنوار١٥٨ص: ، و٣٨ص: ، مختصر بصائر الدرجات٤٧٨ص: غيبة الشيخ الطوسي -١

 .٣٦٢ص: ، اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة٧٧ص ٤ج: Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي 
 .١٤٨ص  ٥٣ج: ، بحار األنوار١٨٢ص: ، و٤٩ص: مختصر بصائر الدرجات -٢
 .٥١٦ص ١٠ج: ، مستدرك سفينة البحار٢١٢ص: ، مختصر بصائر الدرجات٣٨٥ص: آمال الدين -٣
 .٥ص ٣ج: مناقب ابن شهر آشوب -٤
 .٣٧٧ص ١ج: الغدير -٥



  ٣١٧ ......................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة
بعدي٬، يدل وجود هذه الكلمة على أنّ أمري املؤمنني ويل املؤمنني بعد رسول اهللا بال فصل٬، 

يف احلديث٬، ملّا حرفوا هذا احلديث بإسقاط كلمة ) بعدي(وإالّ ملا أسقط بعضهم كلمة 
  .)١() بعدي(

اثنا عشر يا علي٬، إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم ( :فكذلك قوله 
  ).مهدياً

حجج بعد األئمة بلحاظ الزمن  فسواء كانت البعدية زمانية أم رتبية يثبت إنّ املهديني 
  .وبلحاظ الرتبة أيضاً

٬، سواء فسرنا البعدية زمانية أم رتبية٬، نفس هذا بعد النيب  Xفعلي بن أيب طالب 
بعد  Xبن أيب طالب  ومبا أنّ علي. Xاملعىن جيري يف أمحد احلسن وصي اإلمام املهدي 

٬، ومن هنا يتضح Xالرسول بلحاظ الزمن والرتبة٬، فكذلك املهدي األول أمحد احلسن 
) فإذا حضرته يعين املهدي الوفاة فليسلمها إىل ابنه: (قال يف الرواية: إن قلت: (بطالن قوله

  ...).ال يدل هذا على البقاء بعده٬، : قلت. ينفي هذا التأويل
البد فيه من تقدير ) من بعد: (أن قوله( :ا قاله الشيخ احلر العامليوالغريب يف املقام م

مضاف٬، فيمكن أن يقدر من بعد والدته٬، أو من بعد غيبته٬، ويكون إشارة إىل السفراء 
والوكالء على اإلنس واجلن٬، أو إىل أعيان علماء شيعته يف مدuة غيبته٬، وميكن أن يقدر من بعد 

  .)٢( ...)خروجه٬، فيكونون نواباً له 
فال موجب لالبدية تقدير مضاف فيكون٬، إمuا من بعد والدته٬، فيكون إشارة إىل السفراء 
والوكالء٬، وإمuا تقدير من بعد غيبته٬، فيكون إشارة إىل السفراء إىل أعيان علماء شيعته يف مدuة 

  .غيبته٬، وإمuا تقدير من بعد خروجه٬، فيكونون نواباً له
أنّ املهديني قوم من شيعتنا شاهداً على االحتمال الثالث٬، وكأنuه جعل الرواية اليت تقول 

  .حيث أوردها بعد قوله املتقدuم
أنّ احلر العاملي توهم أنّ أخبار املهديني تنفي الرجعة من جهة٬، ومن ثانية توهم : واحلاصل

  .ال عقب له٬، كما تقدم وستأيت اإلشارة لذلك أيضاً Xأنّ اإلمام املهدي 
  ...).جيوز أن يكون لوظيفة الوصية لئال يكون ميتة جاهلية٬، : (... قوله :سادساً

                                                            
  .١٦٥ص ١ج: محاضرات في االعتقادات -١
 .٣٦٩ص: األيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة  -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................ ............................. ٣١٨

يف احلقيقة مل أفهم هلذه العبارة وجهاً علميا٬ً، إذ ما فائدة الوصية اليت يوصيها اإلمام 
إىل شخص ليس حجة خصوصاً وهم يقولون أنّ بعد املهدي يكون هرج ومرج  Xاملهدي

  أربعني يوماً مث تقوم القيامة ؟
ما هو معلوم أنّ الوصي يوصي للوصي من بعده٬، فالبد من القول أنّ الذي يوصي له وك
ينفرد عن  Xوصيا٬ً، وهذه سنuة األوصياء املعلومة عند اجلميع٬، فلماذا املهدي Xاملهدي 

  هذه السنuة ؟ وما الدليل على انفراده بكونه يوصي إىل شخص غري وصي له ؟
لكي ال يكون : ٬، أي)لئال يكون ميتة جاهلية: (همث إين ألعجب من تربير ما تقدم بقول

قد مات بال وصية عند وفاته فتكون ميتته ميتة جاهلية٬، فيقول بكون  Xاإلمام املهدي 
ليس وصياً له٬، بل لدفع حمذور امليتة اجلاهلية٬، ويف  Xالشخص الذي يوصي له املهدي 

وىل أن ال ميوت ميتة جاهلية٬، فمن األ! مل يوص عند وفاته ؟ الوقت نفسه يقولون بأنّ النيب 
٬، أم كان حممد غافالً عن كون املوت أفضل من جدuه حممد  Xفهل أصبح اإلمام املهدي 

  عن الوصية ؟ بال وصية يكون ميتة جاهلية٬، أم هناك دليل خاص استثىن حممداً 
  .وأترك اإلجابة لكم يا أبنائي األعزاء

  .ترك األمة بال وصية أبداً  ال اعتقد بوجود عاقل يقول بأنّ النيب :واثق
يا أيب٬، إين ألستغرب من القول بأنّ حممداً مل يوص عند وفاته٬، وهو يأمر األئمة  :حممود

  حبضور وفاة كل منهم يتعني عليه أن يوصي لآلخر٬، فكيف هو ال يوصي ؟ 
أيب٬، لقد قرأت يف حياة أيب بكر أنuه أوصى عند وفاته لعمر٬، وعمر أوصى جبعلها  :أمحد

٬، فإذا كان هذان مل يتركا الوصية فالقول بأن Xشورى بني أفراد أحدهم علي بن أيب طالب 
٬، واستغفر اهللا من قول من قاهلا رسول اهللا مل يوص جتين وظالمة كبرية للرسول حممد 

  . ونسبها إليه 
  .استغفر اهللا من ظلم رسول اهللا  :األب
وجيوز أن يبقى بعده من يدعو إىل إمامته٬، وال يضر ذلك يف حصر االثين : (قال :سابعاً

  ).عشر فيه ويف آبائه
  :ويكون داعياً إلمامته على حنوين Xيتصور الذي يبقى بعد اإلمام املهدي : أقول
  .كانوا يف الغيبة الصغرى أن يكون إنساناً عادياً كالنواب األربعة الذين: األول



  ٣١٩ ......................................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة
فيجوز كون املذكورين يف زمن املهدي : (وهذا ما احتمله الشيخ احلر العاملي٬، فقال

Xةu١( )٬، ويكونوا نواباً له٬، كل واحد نائب يف جهة٬، أو يف مد(.  
٬، فأي معىن Xوهذا الكالم ال ميكن قبوله٬، إذ الروايات تقول بعد وفاة اإلمام املهدي 

  .فالنيابة يف احلياة ال بعد الوفاة  وفاته؟للنيابة بعد 
  .أن يكون الذي يبقى بعده وصياً له٬، وإذا كان كذلك البد أن يكون معصوماً: الثاين

  .فلم يرد فيه دليل: أمuا النحو األول
تدل على  فالدليل قائم عليه٬، إذ رواية الوصية وروايات املهديني : وأمuا النحو الثاين
  .ووالة عهده وهم األئمة من بعده كما تقدم Xأ�م أوصياء املهدي 

  فكيف يقدم االحتمال اخلايل من الدليل٬، بل مع ورود الدليل على خالفه ؟
  ٬، فهذا ال خالف فيه٬، فهو )وال يضر ذلك يف حصر االثين عشر فيه ويف آبائه: (وأمuا قوله

ي ذلك٬، وهذا ما ال ينف خامت األئمة٬، والقول بوجود املهديني     Xأي اإلمام املهدي 
ال يقطع بزوال التكليف عند : قال املرتضى: (نقله صاحب اإلشكال عن السيد املرتضى بقوله

موته٬، بل جيوز أن يبقى حصر االثين عشر فيه٬، بعد أئمة يقومون حبفظ الدين ومصاحل أهله٬، وال 
هو موضع خيرجنا هذا القول عن التسمية باالثين عشرية ألنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ 

اخلالف وقد بينا ذلك بياناً شافياً فيهم٬، وال موافق لنا عليهم٬، فانفردنا ³ذا االسم عن غرينا من 
  .)٢() خمالفيهم

فإىل هنا يا أوالدي األعزاء ينتهي كالمنا يف هذه الليلة٬، ونلتقي ليلة غدî بإذن اهللا تعاىل٬، 
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد 

* * *  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٣٦٩ص: األيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة -١
  .٣٦٨ص: ، اإليقاظ من الهجعة١٥٢ص ٢ج: الصراط المستقيم -٢



     

  :احللقة السابعة
א א EאFא

وكما اعتاد األخوة الثالثة يف كل ليلة٬، أن يسمعوا حواراً يف معامل الدعوة اليمانية٬، 
ويتباحثوا يف دالئلها حبرص شديد٬، جاء األب وسلم على أوالده٬، فردuوا عليه السالم٬، وتبادلوا 

  .يا أيب٬، قبل أن نبدأ يف حوارنا لنشرب فنجاناً من القهوة :أمحدالتحيات٬، فقال 
  .ما بالك اليوم يا أمحد كأنك متعب :األبفقال 
ال يا والدي٬، ولكن يف دفعك هلذه اإلشكاالت دقة وعمق حتتاج إىل منبه٬،  :أمحدفقال 

انتهينا يا : فشربوا القهوة٬، وبعد أن انتهوا٬، بدأ األب ببيان موضوع حوارهم هلذه الليلة٬، فقال
ستقيم٬، وخالصة هذا أوالدي إىل اإلشكال الرابع من إشكاالت صاحب كتاب الصراط امل

آحادية توجب ظنا٬ً، ومسألة اإلمامة  إنّ الرواية اليت بينت وصية رسول اهللا : اإلشكال هي
  .علمية٬، فال تثبت إالّ بالقطع واليقني

ومن هنا يا أبنائي لنقف عند هذا الكالم وندرسه دراسة موضوعية لنخرج بنتيجة علمية٬، 
  م النقد العلمي ؟ولنرى هل ميكن أن يثبت هذا اإلشكال أما

من أخبار اآلحاد٬، وأخبار اآلحاد توجب الظن٬، ومسألة  إنuه أدعى أنّ وصية رسول اهللا 
اإلمامة البد أن تثبت بطريق علمي يقيين قطعي غري ظين٬، فرواية الوصية ال ميكن أن تثبت 

  . الظن٬، ألنuها ال تفيد القطع واليقني٬، بل تفيد Xاإلمامة ملن يأتون بعد اإلمام املهدي 
  :  ويرد على هذا الكالم عدuة نقاط

: إنّ الشيخ الطوسي بعد أن ذكر رواية الوصية وجمموعة من الروايات٬، قال :النقطة األوىل

آحاد ال يعول عليها فيما طريقه ] أخبار[دلوا أوالً على صحة هذه األخبار٬، فإ�ا : فإن قيل
ا من تذهبون إىل إمامته٬، فإنّ األخبار اليت العلم٬، وهذه مسألة علمية٬، مث دلوا على أنّ املعين ³

رويتموها عن خمالفيكم وأكثر ما رويتموها من جهة اخلاصة إذا سلمت فليس فيها صحة ما 
غري ذلك٬، فمن أين لكم أن أئمتكم ) العدد فحسب٬، وال تتضمن(أل�ا تتضمن  ؛تذهبون إليه

  .هم املرادون ³ا دون غريهم
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أمuا الذي يدل على صحتها فإنّ الشيعة اإلمامية يروو�ا على وجه التواتر خلفاً عن : قلنا

٬، Xسلف٬، وطريقة تصحيح ذلك موجودة يف كتب اإلمامية يف النصوص على أمري املؤمنني 
  . )١(والطريقة واحدة 

فال ميكن  أنّ رواية الوصية رواها الشيخ الطوسي٬، وهو أشهر من أن ̄يعرuف٬، :النقطة الثا�ية

أن ينقل رواية غري معتمد عليها٬، ألنuه من األمور املعيبة فال ميكن أن ينسب ذلك لشيخ الطائفة٬، 
أ�م ال ينقلون من كتاب غري : بل املعلوم من حال أرباب السري والتواريخ: قال الشيخ احلر

سالم ورئيس معتمد مع متكنهم من النقل من كتاب معتمد فما الظن برئيس احملدثني٬، وثقة اإل
  .)٢(الطائفة احملقة ؟ 

من املعروف أنّ أخبار اآلحاد إذا كانت حمفوفة بقرائن تكون خارجة عن  :النقطة الثالثة

: التقسيم الرباعي الذي قسموا احلديث طبقاً هلا٬، وهذا املعىن ذكره الشيخ احلر العاملي٬، فقال
  ضعيف وصحيح وموثق وحسن أي تقسيم اخلرب إىل   أ�م اتفقوا على أن مورد التقسيم (

أن أخبار كتبنا املشهورة حمفوفة بالقرائن٬، وقد : وقد عرفت. هو خرب الواحد اخلايل عن القرينة
فظهر ضعف . اعترف بذلك أصحاب االصطالح اجلديد يف عدة مواضع قد نقلنا بعضها

: أن) املنتقى(وقد ذكر صاحب . التقسيم املذكور وعدم وجود موضوعه يف الكتب املعتمدة
أكثر أنواع احلديث املذكورة يف دراية احلديث بني املتأخرين من مستخرجات العامة٬، بعد 

وإذا تأملت وجدت التقسيم . وقوع معانيها يف أحاديثهم٬، وأنه ال وجود ألكثرها يف أحاديثنا
  .)٣() املذكور من هذا القبيل

  . ها٬، فال داعٍ لإلعادة هناوقد تقدم أنّ رواية الوصية حمفوفة بقرائن كثرية تدل على صحت

  ).ومسألة اإلمامة علمية٬، فال تثبت إالّ بالقطع واليقني: (قوله :النقطة الرابعة

  :يرد عليه: أقول
إن كانت مسألة اإلمامة مسألة علمية٬، ال تثبت إالّ بالقطع واليقني٬، فلماذا ذهبوا إىل : أوالً

بسبب توقيع السمري٬، وهو من ٬، Xالقول بعدم إمكان املشاهدة لصاحب العصر والزمان 
أخبار اآلحاد عندهم٬، بل خمدوش يف سنده٬، إمuا باإلرسال٬، وإمuا مبجهولية الراوي٬، وال يفيد 

                                                            
  .١٥٦ص: الغيبة للشيخ الطوسي -١
 .٢٥٣ص ٣٠ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٢
 .٢٦٢ص ٣٠ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٣
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ومسألة املشاهدة لإلمام وادعاء السفارة عنه ! القطع واليقني طبقاً للموازين املتبعة عندهم ؟
  .أيضاً مسألة علمية

رواية الوصية حمفوفة بالقرائن اليت توجب ذلك٬،  إنّ القطع واليقني حاصالن٬، لكون: ثانياً
  .وعليه فيمكن االستدالل ³ا على اإلمامة. وقد تقدمت

وإىل هنا يا أوالدي ينتهي جوابنا عن اإلشكال الرابع٬، وسأبني لكم اإلشكال اخلامس٬، 
ليه ومن مث ننقاشه لنراه هل يصمد أمام النقد العلمي٬، أم أنuه جمرuد توجيه وتربير قد يلجأ إ

  صاحبه٬، ألجل دفع توهم عنده ؟
مل يبني املتأخرين جبميع أمسائهم٬، وال كشف عن  إنّ النيب : وخالصة هذا اإلشكال هو

  .صفا�م مع احلاجة إىل معرفتهم٬، فيلزم تأخري البيان عن احلاجة
  :وميكن مناقشة هذا التوهم بعدuة نقاط

بيان كل شيء٬، بل لكل شيء وقته  واألئمة  ال يلزم على الرسول : النقطة األوىل
وأهله٬، وهم أعلم بالوقت منuا٬، بل وهناك أسرار كثرية متعلقة باإلمام املهدي أخفاها أهل البيت 

وأشاروا إىل أمهات املسائل اليت تعرuف األمة بإمامها٬، وهذا ما يظهر من كثري من  
  : الروايات٬، وإليكم يا أبنائي بعضاً من تلك الروايات

له علم إذا حان وقت  Xوهكذا يكون سبيل القائم : (... خ الصدوقروى الشي
  .)١( ...) خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه

وهذا هو مقتضى احلكمة؛ ألنّ لكل وقت وزمان علم خاص يبث يف زمان دون آخر٬، 
  .وهذا ما تشهد له روايات كثرية ٬، واليت منها هذه الرواية

سبعة وعشرون حرفا٬ً، فجميع ما جاءت به الرسل العلم ( :٬، قالXوعن أيب عبد اهللا 
حرفان فلم يعرف الناس حىت اليوم غري احلرفني فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة والعشرين 

  .)٢() حرفاً فبثها يف الناس و ضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة وعشرين حرفاً
  

                                                            
 .٢٠٨ص ٣٦ج: ، بحار األنوار١٥٥ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .١١٧ص: مختصر بصائر الدرجات -٢
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ولذا قال السيد اخلوئي ٬، Xفهي تدل بصراحة على أنّ هناك علماً مذخوراً يأيت به القائم 

ومن هنا قد ورد يف بعض الروايات إنّ أحكاماً بقيت عند صاحب األمر عجل ): (رمحه اهللا(
  .)١() بعد ظهوره يبني تلك األحكام للناس Xاهللا تعاىل فرجه الشريف وهو 

مما عهد به رسول اهللا لعلي  Xوكذلك جند بعض الروايات تبيuن أنّ عدم تسمية املهدي 
  .X طالب بن أيب

أخربين عن املهدي : فقال Xسأل عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني : (Xفعن أبا جعفر
  .)٢() أم¥ا امسه فإن حبييب عهد إيلّ أن ال أحدث به حىت يبعثه اهللا:  Xما أمسه ؟ فقال 

وأشهد على رجل من ولد احلسني ال يسمى وال يكىن : (أنه قال Xوعن أمري املؤمنني 
  .)٣(...)  فيمألها عدالً كما ملئت جوراًحىت يظهر أمره 

؛ Xمتحفظني على شخصية صاحب األمر  كما وتوجد روايات تبني أنّ أهل البيت 
  .أل�ا من األسرار

عن مسألة فأىب  Xسألت أبا احلسن الرضا : عن أمحد بن حممد بن أيب نصر٬، قال
برقبة صاحب هذا لو أعطيناكم كلما تريدون كان شراً لكم وأخذ : (وأمسك٬، مث قال

  .)٤(...)  األمر٬،
أخفوا هذه الشخصية ألمهيتها٬، وأ³موا  كل هذه الروايات وغريها تؤكد أنّ آل حممد 

كثرياً من األمور املتعلقة ³ا٬، يف الوقت نفسه جندهم بينوها بياناً شافياً واضحاً كالشمس يف 
ومنعوا املدعني منه٬، يف  ٬، حبيث أحكوا األمررابعة النهار٬، وهنا تتجلى حكمة آل حممد 

îوواف îالوقت نفسه بينوه ببيان شاف.   
كانت خترج على ظاهر يوافق باطنه األمن من  إنّ أقوال األئمة : (قال الشيخ املفيد
ومنها ما ظاهره . وخيرج منها ما ظاهره خالف باطنه للتقية واالضطرار. العواقب يف ذلك

ومنها ما ظاهره نفل وندب٬، وهو . واستحباب اإلجياب واإللزام٬، وهو يف نفسه ندب ونفل
ومنها عام يراد به اخلصوص٬، وخاص يراد به العموم٬، وظاهر  مستعار يف غري . على  الوجوب

وليس ذلك . ما وضع له حقيقة الكالم٬، وتعريض يف القول لالستصالح واملداراة وحقن الدماء
                                                            

  .٣٢٠ص ٥ج: محاضرات في أصول الفقه -١
 .٣٦ص ٥١ج: ، بحار األنوار٦٣٨ص: ، آمال الدين١١٧ص: اإلمامة وتبصرة -٢
 ١٦ج: لشيعة طبعة آل البيتوسائل ا: X، ورواه في الوسائل عن أبي جعفر الباقر ٦٨ص: غيبة النعماني -٣
 . ٢٣٨ص
 .٧٧ص ٧٢ج: ، بحار األنوار٢٢٤ص ٢ج: الكافي -٤
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وفيه الشفاء والبيان قد اختلفت  8بعجيب منهم وال ببدع٬، والقرآن الذي هو كالم اهللا 
  .)١(...) ظواهره٬، وتباين الناس يف اعتقاد  معانيه 

فبعد جهلنا حبقيقة مقاصد أئمة الدين كما ذكر الشيخ املفيد من جهة٬، ومعرفتنا أنّ أهل 
بأنّ النيب : البيت تقصدوا يف إخفاء األمور املتعلقة بعصر الظهور من جهة ثانية٬، ال يصح القول

٬، ا مل يسمِ املتأخرين بأمسائهم وصفا�م٬، فاألمر قد بينته الروايات بأنه سر آل حممد ملاذ 
  :وال يريدون إطالع الناس عليه٬، ألسباب كثرية

  أعلم بالوقت ؟ ما تقدم من أنّ لكل علم أهل ووقت٬، وهم : منها
  .خشية إذاعة سرuهم: ومنها

  .همأكدوا على مسألة كتمان سرu وهلذا جند أهل البيت 
وددت واهللا أين افتديت خصلتني يف : (٬، قالXعن أيب محزة٬، عن علي بن احلسني 

  .)٢() الرتق وقلة الكتمان: الشيعة لنا ببعض حلم ساعدي
 ٬،٬، وأسرها جربئيل إىل حممدXوالية اهللا أسرها إىل جربئيل : (Xوعن أيب جعفر 

وأسرها حممد إىل علي٬، وأسرها علي إىل من شاء اهللا٬، مث أنتم تذيعون ذلك٬، من الذي 
يف حكمة آل داود ينبغي للمسلم أن يكون مالكاً  :Xقال أبو جعفر  ؟ أمسك حرفاً مسعه

  .)٣() لنفسه٬، مقبالً على شأنه٬، عارفاً بأهل زمانه٬، فاتقوا اهللا وال تذيعوا حديثنا
إنّ أمرنا مستور مقنع بامليثاق٬، فمن : (قال Xوعن خالد بن جنيح٬، عن أيب عبد اهللا 

  .)٤() هتك علينا أذله اهللا
نفس املهموم لنا املغتم : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : وعن عيسى بن أيب منصور٬، قال

  .)٥() لظلمنا تسبيح ومهه ألمرنا عبادة وكتمانه لسرنا جهاد يف سبيل اهللا
إنّ قبح تأخري البيان عن وقت احلاجة خمتلف فيه٬، فيكون اإلشكال مبنائيا٬ً، : الثانية النقطة

فمنهم من قال ³ا ومنهم من رفضها٬، وعليه فال يرد اإلشكال املتقدuم على من مل يؤمن ³ا 
  .فيكون النقاش مبنائياً

                                                            
  .٧٦ص: المسائل السروية -١
 .٢٢١ص ٢ج: الكافي -٢
 .٢٢٤ص ٢ج: الكافي -٣
 .٢٢٦ص ٢ج:الكافي -٤
 .٢٢٦ص ٢ج:الكافي -٥
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 جيوز تأخري ال: (... فمن القائلني بالقبح العالمة احللي وصاحب املعامل٬، حيث قال األول

  . )١(...) البيان عن وقت احلاجة٬، وإالّ لزم تكليف ما ال يطاق 
أنه ال خالف بني أهل العدل يف عدم جواز تأخري البيان عن وقت : فاعلم: (وقال الثاين

وأمuا تأخريه عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة٬، فأجازه قوم مطلقا٬ً، ومنعه آخرون . احلاجة
  .)٢( ....) مطلقا٬ً، 
لكن التحقيق أن يقال إنّ : (ن الذين قالوا بعدم صحة هذه القاعدة احملقق النائيين٬، قالوم

العقالء حني كو�م يف مقام البيان وإن كان بنائهم على بيان متام ماله دخل يف ما يتعلق 
بأحكامهم وعدم تأخريه عن مقام التخاطب فضالً عن مقام احلاجة٬، إالّ أنّ ذلك إمنا هو يف ما 

ر عادة املتكلم على إظهار متام مراده بقرائن منفصلة ألجل مصلحة تقتضي ذلك٬، ضرورة مل جت
أنuه مع وجود املصلحة املقتضية التأخري ال قبح يف تأخري البيان عن وقت احلاجة فضالً عن وقت 
اخلطاب٬، فإذا فرض كون املتكلم حكيماً وأنuه يراعي احلكمة واملصلحة يف بيان مراده يف كل 

  .)٣() صوصه مل يكن تأخري بعض مراداته عن وقت احلاجة قبيحاًوقت خب
إنّ قبح تأخري البيان عن وقت : فالتحقيق يف املقام أن يقال: (وقال تلميذه السيد اخلوئي

  .احلاجة إمنا هو ألحد أمرين ال ثالث هلما
إذا  أنuه يوجب وقوع املكلف يف الكلفة واملشقة من دون مقتض هلا يف الواقع كما: األول

افترضنا ان العام مشتمل على حكم إلزامي يف الظاهر ولكن كان بعض أفراده يف الواقع 
مشتمالً على حكم ترخيصي٬، فإنه ال حمالة يوجب إلزام املكلف ووقوعه باإلضافة إىل تلك 

  .األفراد املباحة يف املشقة واملكلفة من دون موجب ومقتض هلا٬، وهذا من احلكيم قبيح
يوجب إلقاء املكلف يف املفسدة أو يوجب تفويت املصلحة عنه كما إذا افترضنا أنuه : الثاين

ان العلم مشتمل على حكم ترخيصي يف الظاهر٬، ولكن كان بعض أفراده يف الواقع واجباً أو 
حمرما٬ً، فإنه على األول يوجب تفويت املصلحة امللزمة عن املكلف٬، وعلى الثاين يوجب إلقائه 

  .قبيح من املوىل احلكيم يف املفسدة٬، وكالمها
ولكن من املعلوم إنّ هذا القبيح قابل للرفع٬، ضرورة أنّ املصلحة األقوى إذا اقتضت إلقاء 

فإذا . املكلف يف املفسدة أو تفويت املصلحة عنه أو إلقائه يف الكلفة واملشقة فال قبح فيه أصالً
                                                            

 .١٦١ص: مبادئ الوصول -١
  .١٥٧ص: معالم الدين ومالذ المجتهدين -٢
  .٥٠٨ص ١ج: تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي -٣
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انفكاكه عنه٬، بل هو كقبح  ال يكون قبح تأخري البيان عن وقت احلاجة كقبح الظلم ليستحيل
  .الكذب يعين أنه يف نفسه قبيح مع قطع النظر عن طرو أي عنوان حسن عليه

فإذا افترضنا أنّ املصلحة تقتضي تأخري البيان عن وقت احلاجة وكانت أقوى من مفسدة 
٬، تأخريه أو كان يف تقدمي البيان مفسدة أقوى منها فبطبيعة احلال ال يكون تأخريه عندئذ قبيحاً

٬، فالنتيجة إنّ قبح تأخري البيان عن وقت احلاجة مبا أنه ذايت مبعىن .....بل هو حسن والزم 
االقتضاء دون العلة التامة فال مانع من تأخريه عن وقت احلاجة إذا اقتضته املصلحة امللزمة اليت 

ه وال تكون أقوى من مفسدة التأخري٬، أو كان يف تقدمي البيان مفسدة أقوى من مفسدة تأخري
  .يكون عندئذî قبيحاً

وبكلمة أخرى إنّ حال تأخري البيان عن وقت احلاجة يف حمل الكالم كحال تأخريه يف 
أصل الشريعة املقدسة حيث إن بيان األحكام فيها كان على حنو التدريج واحداً بعد واحد 

ة عليهم وهي ملصلحة التسهيل على الناس٬، نظراً إىل أن بيا�ا دفعة واحدة عرفية يوجب املشق
ومن الطبيعي إنّ هذا مفسدة . طبعاً توجب النفرة واإلعراض عن الدين وعدم الرغبة إليه

تقتضي أن يكون بيا�ا على حنو التدريج لريغب الناس إليه رغم أنّ متعلقا�ا مشتملة على 
 وهي   املصاحل واملفاسد من األول فتأخري البيان وتدرجييته إمنا هو ملصلحة تستدعي ذلك 

ومن الواضح إن هذه املصلحة أقوى من مصلحة    التسهيل على الناس ورغبتهم إىل الدين 
  .الواقع اليت تفوت عن املكلف

ومن هنا قد ورد يف بعض الروايات إنّ أحكاماً بقيت عند صاحب األمر عجل اهللا تعاىل 
ا التأخري بعد ظهوره يبيuن تلك األحكام للناس٬، ومن املعلوم إنّ هذ Xفرجه الشريف وهو 

٬، وعليه فال إشكال يف ختصيص عمومات ........إمنا هو ملصلحة فيه أو ملفسدة يف البيان 
باملخصصات الواردة يف عصر األئمة األطهار  الكتاب والسنة الواردة يف عصر النيب األكرم 

حيث إنّ املصلحة تقتضي تأخريها عن وقت احلاجة والعمل أو كانت يف تقدميها مفسدة  
  .)١() مة متنع عنهملز

من  وطبقاً للكالم الذي ذكراه النائيين واخلوئي٬، حىت لو كان عدم ذكر أمساء املهديني 
أخفى أمساءهم ملصلحة  قبيل تأخري البيان عن وقت احلاجة٬، فال يكون قبيحا٬ً، إذ أنّ النيب 

  .أقوى من بيا�ا
                                                            

  .٣٢٠ص ٥ج: محاضرات في أصول الفقه -١
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ل تأخري البيان عن وقت ليس من قبي إنّ عدم ذكر أمساء املهديني : النقطة الثالثة

  :احلاجة٬، بل من قبيل تأخري البيان عن وقت اخلطاب وهو جائز باإلمجاع
أمuا جواز تأخري البيان عن وقت اخلطاب٬، فقد صرح غري واحد من العلماء جبواز تأخري 

فعندنا إنّ تأخري البيان جيوز عن وقت : (البيان عن وقت اخلطاب٬، قال الشيخ الطوسي
  .)١() ال جيوز عن وقت احلاجةاخلطاب٬، وإمنا 

وأمuا كون ما حنن فيه من قبيل تأخري البيان عن وقت اخلطاب٬، فهو ما تقدم  يف النقطة 
  :اليت رواه الشيخ النعماين يف غيبتهمضافاً إىل هذه الرواية . األوىل

الوصية نزلت من ( :أنuه قال Xعن معاذ بن كثري٬، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد 
كتاب خمتوم إالّ  كتاباً خمتوما٬ً، ومل يرتل على رسول اهللا  السماء على رسول اهللا 

فقال رسول . يا حممد٬، هذه وصيتك يف أمتك إىل أهل بيتك: Xالوصية٬، فقال جربئيل 
جنيب اهللا منهم وذريته ليورثك يف علم النبوة : أي أهل بييت٬، يا جربئيل ؟ فقال: اهللا 

اخلامت األول ومضى ملا أمر فيه٬، مث فتح  Xبراهيم٬، وكان عليها خواتيم٬، ففتح علي قبل إ
أن : اخلامت الثالث فوجد فيه Xاخلامت الثاين ومضى ملا أمر به٬، مث فتح احلسني  Xاحلسن 

قاتل واقتل وتقتل واخرج بقوم للشهادة٬، ال شهادة هلم إال معك٬، ففعل٬، مث دفعها إىل علي 
أن أطرق واصمت : ومضى٬، ففتح علي بن احلسني اخلامت الرابع فوجد فيه Xبن احلسني 

أن فسر : ففتح اخلامت اخلامس فوجد فيه Xملا حجب العلم٬، مث دفعها إىل حممد بن علي 
كتاب اهللا تعاىل وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع األمة٬، وقل احلق يف اخلوف 

: فقلت له: فقال معاذ بن كثري٬، إىل الذي يليه واألمن وال ختش إالّ اهللا٬، ففعل٬، مث دفعها
حىت  فترويه عين٬، نعم٬، أنا هو٬،  يا معاذ   ما بك يف هذا إال أن تذهب : وأنت هو ؟ فقال

  . )٢() حسبك: مث من ؟ فقال: عدد عليu اثنا عشر امسا٬ً، مث سكت٬، فقلت
من اهللا تعاىل مكلفون  فنالحظ يف هذه الرواية لكل إمام خامت يعمل مبا فيه٬، أل�م 

بالعمل ³ذا اخلامت٬، كل حسب زمانه ووقته٬، وهذا ال يلزم منه تأخري البيان عن وقت احلاجة٬، 
حسبك٬، يشعر بأنّ بعده : Xبل هذا مقتضى التدرج يف التبليغ وقيادة األمة٬، مث إنّ قوله 

  .كالم إالّ أنه مل حين وقته يف زمن سؤال السائل

                                                            
 .١١ص ٣ج): ق.ط(عدة األصول  -١
 .٢١٠ص ٣٦ج: ، بحار األنوار٦٠ص: غيبة النعماني -٢
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٬، فكيف يكون تأخري Xإالّ يف وقت ظهور أوهلم  مث إننا غري مكلفني مبعرفة املهديني 
البيان يف عدم ذكر امساهم من قبيل تأخري البيان عن وقت احلاجة ؟ وإالّ للزم تأخري ذكر أمساء 
األئمة املعصومني يف الشرائع السابقة من قبيل تأخري البيان عن وقت احلاجة٬، وهذا ال ميكن أن 

  .يقول به أحد
٬، بل جيوز أن يبقى Xال يقطع بزوال التكليف عند موت املهدي : (قال السيد املرتضى

بعده أئمة يقومون حبفظ الدين ومصاحل أهله٬، وال خيرجنا ذلك عن التسمية باالثين عشرية؛ ألنuا 
  .)١() كلفنا أن نعلم إمامتهم٬، وقد بينا ذلك بيانا شافيا٬، فانفردنا بذلك عن غرينا

: امللفت أنّ صاحب اإلشكال قد أجاب عنه يف مكان آخر من نفس الكتاب٬، حيث قالو
إنّ اإلمامة إن كانت ركناً يف الدين٬، فقد أخل اهللا ورسوله ³ا قبل يوم الغدير٬، إذ فيه : إن قيل
ولزم أن من مات قبل ذلك٬، مل يكن مؤمناً لفوات ركن  ﴾الْي�و�م� أَكْم�لْت� لَكُم� د�ين�كُم�﴿: أنزل

هي : قلنا. احلاجة٬، وإن مل تكن ركناً مل يضر تركها] وقت[من إميانه٬، وفيه تأخري البيان عن 
 لقيامه مقامه٬، فال تأخري عن احلاجة وال شك أن دين النيب  ركن من بعد موت النيب 

قبل فرض التكليف٬، وامليتون قبل الغدير كمل  إمنا تكمل تدرجياً حبسب احلوادث٬، أو أنه كمل
 على أنّ النيب . ٬، واخلطاب للحاضرين٬، وليس فيه تكميل الدين لغريهمالدين هلم بالنيب

  .)٢( ...نص على علي يف مواضع شىت يف مبدأ األمر 
  . أيضاً هذا الكالم الذي ذكره جيري بعينه يف املهديني : أقول

وكو�م بعد  بينوا لألمة  املهديني  وآله الطاهرين   إنّ النيب: النقطة الرابعة
٬، Xلكنهم مل يذكروا أمساء املهديني الذين يأتون بعد املهدي األول  Xاإلمام املهدي 

ولنسمي هذا بياناً إمجاليا٬ً، كما يف كثري من األمور اليت بينها الشرع بياناً إمجاليا٬ً، كعامل الربزخ 
واجلنة والنار٬، إالّ أنّ ذلك ال يربر إنكار تلك العوامل٬، إذ ليس املالك يف عدم اإلنكار هو العلم 

٬، ىل وأنبياؤه وأوصياؤه التفصيلي٬، وإالّ لزم إنكار كثري من احلقائق اليت اخرب ³ا اهللا تعا
  . فالرجعة حنن مؤمنون ³ا لقيام الدليل عليها ال أل�ا قد ̄بينت لنا بياناً تفصيلياً

٬، بأ�م أوصياء بينهم أهل البيت  ففي ما حنن فيه يأيت نفس الكالم٬، فاملهديون 
ياناً ٬، والقوuام من بعده٬، وقد بينت دورهم الروايات بXاإلمام املهدي حممد بن احلسن 

                                                            
  .١٥٢ص ٢ج: الصراط المستقيم -١
  .٣١٤ص ١ج: الصراط المستقيم -٢
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بينوهم يف الروايات  وإن كنت أعتقد أ�م   تفصيلياً غاية ما يف األمر أنّ أمساءهم مل تبني 

٬، وقد تقدم لكن هذا ال يسوغ رد كل األحاديث اليت جاءت فيهم    لكنا جنهل ذلك 
  . ذكرها فيما مضى

لقادمة بتوفيق اهللا إىل هنا يا أوالدي األعزاء ننهي حوارنا يف هذه الليلة٬، ونلتقي يف الليلة ا
ومشيئته٬، واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين األئمة واملهديني 

  .وسلم تسليماً
* * *  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

  :احللقة الثامنة
א א EאFא

ليلة يلتقي األب بأبنائه ويتحاورون يف معامل دعوة احلق٬، فجاء األب وهكذا كما يف كل 
إىل أين : ووجد األبناء ينتظرونه ليسمعوا منه ما يقول٬، فتبادلوا التحية والسالم٬، فقال األب

  .انتهينا من اإلشكال اخلامس واليوم نبدأ باإلشكال السادس: انتهينا يف ليلة البارحة٬، فقال واثق
إنّ رواية الوصية فيها زيادة٬، وهذه الزيادة  شاذة ال : خالصة اإلشكال السادس هو :األب

٬، وهذا يتعارض مع ما للمهديني  وهذه الزيادة هي ذكر النيب . تعارض الشائعة الذائعة
هو شائع بني املصنفني من أنuه ليس بعد دولة القائم دولة ألحد٬، بل بعد شهادة اإلمام املهدي 

X وال ترتفع املعارضة إالّ برد هذه الرواية. عةتكون الرج .  
  :هذا هو اإلشكال السادس٬، وسأبينه يف نقاط

دعوى أنّ رواية الوصية فيها زيادة شاذة٬، وهذه الشاذة ال تعارض الشائعة  :النقطة األوىل

  .الذائعة
 أي حممد    فإذا حضرته: (إنuه يقصد بالزيادة اليت جاءت يف الوصية٬، هي قوله : أقول

اسم : الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني٬، له ثالثة أسامي    Xبن احلسن العسكري 
  ).املهدي٬، هو أول املؤمنني: كإمسي واسم أيب٬، وهو عبد اهللا٬، وأمحد٬، واالسم الثالث

وقد تقدuم أنّ الزيادة اليت ذكرها مل تتفرuد ³ا الوصية٬، بل جاءت يف روايات كثرية أشرنا 
رواية حذيفة ابن اليمان اليت ذكر فيها نفس األمساء الثالثة املوجودة يف : إليها فيما سبق٬، منها

  . رواية الوصية
  .زمن غيبته الكربىابناً يطلّع عليه يف  Xالرواية اليت تبني أنّ لإلمام املهدي : ومنها
الرواية اليت دلت على أنّ الرايات ̄تهدى البن صاحب الوصيات٬، وصاحب : ومنها

  .٬، والرايات ̄تهدى إىل ابنه وهو املذكور يف الوصيةXالوصيات هو اإلمام املهدي 
  .Xالروايات اليت دلت على وجود مهديني اثين عشر يأتون بعد اإلمام املهدي : ومنها
الروايات اليت دلت على وجود شاب خيرج يف املشرق وهو من أهل بيت اإلمام : ومنها
  .Xاملهدي 
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٬، وليس هذه الذرية إالّ Xالروايات اليت تثبت وجود الذرية لإلمام املهدي : ومنها

  .املهديني االثين عشر 
كل هذه ٬، وقد تقدuمت Xالروايات اليت دلت على وجود قوuام بعد اإلمام املهدي : ومنها

  .الروايات يا أوالدي الكرام يف احللقات السابقة
  .نعم يا والدي :األوالد

فبعد كل هذه الروايات اليت تؤكد ما مسuاها بالزيادة٬، إمuا بالنص عليها كرواية  :األب
حذيفة ابن اليمان املتقدمة٬، أو باإلشارة كباقي الروايات األخرى٬، فكيف ميكن أن توصف 

  ؟   تلك الزيادة بالشذوذ
للروايات الشائعة٬، فهو جمرد وهم خالٍ عن    كما يقول   وأمuا بالنسبة ملعارضة الزيادة 

الدليل٬، إذ أثبتنا فيما تقدuم أنّ روايات املهديني ال تعارض روايات األئمة االثين عشر٬، كما أ�ا 
ربعني ال تعارض روايات الرجعة٬، وكذا ال تعارض الروايات القائلة برفع احلجة من األرض أ

  .يوما٬ً، كما تقدم وسيأيت أيضاً
  .والقول باملعارضة توهم حمض٬، و ضرب من ضروب االجتهاد الظين العاري عن الدليل 

ليس : إنّ هذه الزيادة الشاذة تعارض ما هو شائع بني املصنفني الذين قالوا :النقطة الثا�ية

  .دولة ألحد Xبعد دولة القائم 
العلماء تعرضوا لروايات املهديني ومل يقطعوا بنفيها٬، كما  إنّ الكثري من: فريد عليه أوالً

  : ٬، فلماذا مل يفهموا منها التعارضXأ�م مل ينفوا التكليف بعد اإلمام املهدي 
ال يقطع بزوال التكليف عند موته٬، بل جيوز أن يبقى ): (رمحه اهللا(قال السيد املرتضى 

ن ومصاحل أهله٬، وال خيرجنا هذا القول عن حصر االثين عشر فيه٬، بعد أئمة يقومون حبفظ الدي
التسمية باالثين عشرية؛ ألنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع اخلالف وقد بينا ذلك بياناً 

  .)١() شافياً فيهم٬، وال موافق لنا عليهم٬، فانفردنا ³ذا االسم عن غرينا من خمالفيهم
بأنه ليس بعد دولة القائم : وجاءت الرواية الصحيحة): (رمحه اهللا(وقال الشيخ الطربسي 

X  دولة ألحد٬، إالّ ما روي من قيام ولده إن شاء اهللا تعاىل ذلك٬، ومل ترد به الرواية على

                                                            
  .٣٦٨ص: ، االيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة١٥٢ص ٢ج: الصراط المستقيم -١
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من الدنيا إالّ قبل القيامة بأربعني يوما٬ً،  Xالقطع والثبات٬، وأكثر الروايات أنه لن ميضى 
  .)١() فيها اهلرج٬، وعالمة خروج األموات٬، وقيام الساعة٬، واهللا أعلميكون 

فكالم السيد املرتضى واضح يف أنuه بصدد احملاججة مع اخلصم٬، ألجل احلفاظ على اسم 
الفرقة اإلثين عشرية٬، لذا فهو يقول حنن ال نقطع بارتفاع التكليف بعد شهادة اإلمام املهدي 

X٬، بل جيوز أن يبقى بعد شهادته X  ّمن يقوم بعده حبفظ الدين ومصاحل أهله٬، إالّ إن
ذلك ال خيرجنا عن كوننا اثين عشرية٬، ويعلل ذلك بأننا مكلفني أن نعلم إمامة األئمة اإلثين 
عشر٬، وهو الذي حصل فيه اخلالف بيننا وبني غرينا٬، فغرينا ال يعتقد بإمامتهم وحنن نعتقد ³ا٬، 

  .فانفردنا حنن ³ذه التسمية
  :صريح يف وكالمه
  .Xعدم القطع بارتفاع التكليف بعد شهادة اإلمام املهدي : أوالً
من يقوم بعده حبفظ الدين ومصاحل  Xجواز أن يبقى بعد شهادة اإلمام املهدي : ثانياً
  .أهله

ألنا (لكن يقول السيد املرتضى إنّ االلتزام ³ذين األمرين ال خيرجنا عن كوننا اثين عشرية٬، 
إمامتهم إذ هو موضع اخلالف وقد بينا ذلك بياناً شافياً فيهم٬، وال موافق لنا كلفنا بأن نعلم 

  ).عليهم٬، فانفردنا ³ذا االسم عن غرينا من خمالفيهم
يف صدد بيان انفراد الشيعة بإسم االثين عشرية٬، وهدفه ) رمحه اهللا(فكالم السيد املرتضى 

  .الدفاع واحلفاظ على التسمية باإلثين عشرية فقط
ىت صاحب اإلشكال يظهر منه ذلك٬، حيث ذكر عبارة السيد املرتضى تأييداً لكالمه٬، بل ح

ينفي هذا ) فإذا حضرته يعين املهدي الوفاة فليسلمها إىل ابنه: (قال يف الرواية: إن قلت: قال
ال يدل هذا على البقاء بعده جيوز أن يكون لوظيفة الوصية٬، لئال يكون ميتة : التأويل٬، قلت
وز أن يبقى بعده من يدعو إىل إمامته وال يضر ذلك يف حصر االثين عشر فيه ويف جاهلية٬، وجي

  .آبائه
ال يقطع بزوال التكليف عند موته٬، بل جيوز أن يبقى حصر االثين عشر فيه٬، : قال املرتضى

بعد أئمة يقومون حبفظ الدين ومصاحل أهله٬، وال خيرجنا هذا القول عن التسمية باالثين عشرية 

                                                            
 .٢٩٥ص ٢ج: إعالم الورى بأعالم الهدى -١
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نا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع اخلالف وقد بينا ذلك بياناً شافياً فيهم٬، وال موافق ألنا كلف

  .لنا عليهم٬، فانفردنا ³ذا االسم عن غرينا من خمالفيهم
٬، Xوكذلك كالم الطربسي٬، فأنuه مل ينفð وجود املهديني الذين هم أوالد اإلمام املهدي 

لسبب هو توهم املعارضة بني الروايات القائلة وإمنا مل يثبت عنده ذلك بدرجة القطع٬، ولعل ا
٬، ويؤيد هذا انه بعد أنّ مبضي احلجة قبل أربعني يوم من قيام القيامة وبني روايات املهديني 

: من بعده٬، قال Xذكر عدم القطع والثبات من الروايات اليت دلت على قيام ولد اإلمام 
  .)١(..) قبل القيامة بأربعني يوماًمن الدنيا إالّ  Xوأكثر الروايات أنuه لن ميضي (

قد تقدم يف احللقات السابقة عدم وجود التعارض٬، بني القول بدولة املهديني وبني : ثانياً
  . القول بالرجعة٬، فال داعي لإلعادة

  .تكون الرجعة Xإنّ بعد شهادة اإلمام املهدي  :النقطة الثالثة

واجلواب عن هذه النقطة اتضح مما تقدم يف احللقات السابقة٬، فإنّ الرجعة ال تكون بعد 
٬، فهو املهدي الذي خيرج ٬X، بل بعد املهدي الثاين عشر Xاإلمام حممد بن احلسن املهدي 

  . ٬، وهو املقصود باملهدي الذي ليس له عقب يف الرواياتXعليه احلسني 

  .ال ترتفع املعارضة إالّ برد رواية الوصية :النقطة الرابعة

واجلواب عن هذه النقطة واضح بعد أن اتضح لكم عدم وجود معارضة بني روايات 
وافتراض املعارضة توهم صðرùف$ خالٍ عن احلجة بل احلجة على . املهديني وبني روايات الرجعة

  .خالفه كما تقدم
٬، واحلال أنّ روايات أهل البيت )اية الوصية إالّ برد رو: ( مث إين ال ينقضي عجيب من قوله

  : استفاضت يف النص على عدم جواز الرد لروايا�م٬، وإليكم يا أوالدي بعضاً من هذه الروايات
أما واهللا إنّ أحب أصحايب (: مسعته يقول: قال ٬،Xعن أيب عبيدة احلذاء٬، عن أيب جعفر 

ندي حاالً وامقتهم إيل الذي إذا مسع إيلّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم حلديثنا٬، وإن أسوأهم ع
                                                            

  .٢٦٦ص ٣ج: ، وآذلك ابن أبي الفتح اإلربلي في آشف الغمة٣٨٦ص ٢ج: قال ذلك أيضًا الشيخ المفيد في اإلرشاد -١
اثنا عشر والثاني عشر هو الذي إّن عدد األئمة : (... ٧٧ص وقال الشيخ الصدوق في آمال الدين وتمام النعمة

يمأل األرض قسطًا وعدًال، ثم يكون بعده ما يذآره من آون إمام بعده أو قيام القيامة ولسنا مستعبدين في ذلك إّال 
  ...).بعده  Xباإلقرار باثني عشر إمامًا اعتقاد آون ما يذآره الثاني عشر 

ال  إشكال في ذلك وهو : (الشيخ علي النمازي الشاهرودي وقال Xين بعد اإلمام المهدي ومن الذين نص على المهدي
  .٥١٦ص ١٠ج: راجع مستدرك سفينة البحار..) منصوص عليه في الروايات،
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احلديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ومل يقبله قلبه٬، امشأز منه وجحده٬، وكفر مبن دان 
به٬، وهو ال يدري لعل احلديث من عندنا خرج٬، و إلينا أسند٬، فيكون بذلك خارجاً من 

  .)١( )واليتنا
بلغه عين فأنا خماصمه يوم القيامة٬، فإذا بلغكم عين حديث  من رد حديثاً(: قال النيب 

  .)٢( )اهللا أعلم: مل تعرفوا فقولوا
ال تكذبوا حبديث آتاكم مرجئي وال (: قال )عليهما السالم(عن أيب بصري٬، عن أحدمها 

فوق  8قدري وال خارجي نسبه إلينا فإنكم ال تدرون لعله شيء من احلق فتكذبوا اهللا 
  .)٣( )عرشه

  .وإىل هنا ننتهي من مناقشتنا لإلشكال السادس
وجيب . وتسعة من ولد احلسني: إنّ أكثر الروايات عبuرت: أمuا اإلشكال السابع فخالصته

  .حصر املبتدأ يف اخلرب
  :ويرد عليه

٬، وال تنافيها الروايات اليت تذكر املهديني إنّ تلك الروايات ناظرة إىل األئمة : أوالً
 .  
إنّ البعض ينكر اطراد هذه القاعدة٬، فليس دائماً جيب حصر املبتدأ يف اخلرب٬، فقد قال : ثانياً

وال يرد على هذا حصر : (احملدث البحراين يف احلدائق٬، يف حبث الصيغة اليت يقع فيها الطالق
  .)٤() املبتدأ يف خربه؛ ألنّ ذلك غري مطرد كما حقق يف حمله

واعلم أن املبتدأ إذا كان معرفاً بأل اجلنسية وكان : (قيومن هنا جاء يف حاشية الدسو
خربه ظرفاً أو جاراً وجمروراً أفاد احلصر أي حصر املبتدأ يف اخلرب كالكرم يف العرب٬، واألئمة 

  .)٥() من قريش أي ال كرم إالّ يف العرب وال أئمة إالّ من قريش
  .٬، وهو غري حملى بأل الدال على اجلنس)تسعة(واملبتدأ هنا 

                                                            
  .٥٥٧ص: بصائر الدرجات -١
  .٥٤٩ص ١ج: ميزان الحكمة -٢
 .٥٤٩ص ١ج: ميزان الحكمة -٣
 .٢٠٣ص ٢٥ج: الحدائق الناضرة -٤
 .٤١٥ص ٤ج: حاشية الدسوقي -٥
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لو سلمنا جدالً ³ذه القاعدة٬، فهي أجنبية وال ربط هلا فيما حنن فيه٬، إذ هي تصح مع : ثالثاً

٬، بينما   أعين وجوب حصر املبتدأ باخلرب   عدم وجود النص٬، فيستظهر الوجوب املزعوم 
٬، فهذه الروايات تلغي استظهار Xالنصوص دلت على وجود مهديني من ولد احلسني 

  .احلصر املزعوم
أ�م أمروا شيعتهم باألخذ بقوهلم األخري٬، فعن أيب عبد اهللا  Xورد عن أهل البيت : عاًراب
X مث جئتين من قابل فحدثتك خبالفه٬، بإيهما    العام    أرأيتك لو حدثتك حبديث : (قال

  .)١() رمحك اهللا: فقال يل. كنت آخذ باألخري: قلت: قال ؟كنت تأخذ 
إذا جاء : (Xقلت أليب عبد اهللا : ٬، قالXوعن املعلى بن خنيس٬، عن أيب عبد اهللا 

خذوا به حىت يبلغكم عن احلي : حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بايهما نأخذ ؟ قال
إن¥ا واهللا ال ندخلكم إالّ : Xمث قال أبو عبد اهللا : قال. فإن بلغكم عن احلي فخذوا بقوله

  ). فيما يسعكم
 .)٢() خذوا باألحدث: (ويف حديث آخر: الكايف بعد نقل هذا اخلربقال يف 

اليت نطق ³ا يف ساعة  ومن الواضح أنّ رواية الوصية تبيuن آخر وأحدث كلمات النيب
 .وفاته٬، فاملتعني هو العمل ³ا طبقاً للروايات املتقدمة

¸تهد يقولون بوجوب مث إنّ املعروف يف فقه احلوزة العلمية حاليا٬ً، يف حالة تغيuر فتوى ا
كما يعتربونه وآله عليهم السالم أناساً    العمل بالفتوى املتأخرة٬، فلو اعتربوا أنّ الرسول مفتياً 

عرفيني وحيملون كلما�م على املتفاهم عليه عرفا٬ً، واحلال إنّ الكثري من كلما�م مل تأتð على 
يهم معاملته معاملة الفقيه الذي تغري ال رسوالً من عند اهللا تعاىل٬، فيجب عل  ما يفهمه العرف 

رأيه يف مسألة ما٬، فيجب عليهم العمل بالفتوى املتأخرة٬، وهذه الوصية هي آخر ما نطق به 
  . يف ليلة وفاته٬، فلماذا هذا اإلصرار على ردuها حممد 

أكدوا مضامني الوصية  مع األخذ بنظر االعتبار أنّ األئمة الذين أتوا بعد رسول اهللا 
  . بأكثر من رواية كما تقدuمت اإلشارة إىل ذلك

  !أفهل يصح بعد كل هذا مبقتضى موازين القرآن والسنة أن ترد هذه الوصية وترفض ؟

                                                            
 .٦٧ص ١ج: الكافي -١
 .٦٧ص ١ج: الكافي -٢
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٬، وهو من املعايري إالّ اللهم أن يقولوا بوجود ثالث للثقلني مل يذكره رسول اهللا 
ا خيالفون قول النيب الذي حيصر اهلداية بالقرآن والعترة٬، واملوازين اليت توزن ³ا الروايات٬، و³ذ

  ).حسبنا كتاب اهللا: (ويكونون يف احلقيقة كمن قال
اكتفى بواحد من الثقلني وهو القرآن٬، ) حسبنا كتاب اهللا(غاية ما يف األمر أنّ ذلك القائل 

كل شيء حىت يف  بينما هم زادوا ثالثاً وهو رأي الفقهاء فأصبحوا يتعبدون بقول الفقهاء يف
  .العقائد والضروريات اليت ال تقليد فيها عند نفس الفقهاء

والنتيجة ال الذي اكتفى بالقرآن كان مصيبا٬ً، وال الذي زاد شيئاً ثالثاً ومل يكتفð بالثقلني 
  . مصيباً

 ومن هنا إن دققتم النظر جتدون الذي اكتفى بكتاب اهللا رد الوصية٬، وا�م الرسول 
٬، وكذلك جتد من زاد على الثقلني ثالثاً انتهى إىل نفس   شا املصطفى من ذلك وحا   باهلجر 

  .ورفضها النتيجة٬، فرد الوصية املقدسة لرسول اهللا حممد 
إنّ هؤالء املهديني مل يذكروا يف التوراة وال يف غريها٬، : وأمuا اإلشكال الثامن الذي خالصته

ومبا أنuه مل يذكروا ال يف التوراة وال يف . رة ربهبرؤيتهم ليلة إسرائه إىل حض وال أخرب النيب 
³م عند ما اسري به فال ميكن األخذ برواية الوصية والروايات اليت  غريها٬، وال أخرب النيب 

  .ذكرت املهديني
  :فريد على هذا التوهم

إنّ القول بعدم ذكر املهديني يف الكتب السابقة إمنا يدل على جهل قائله٬، إذ أنّ : أوالً
٬، وإليكم نصاً من الكتب لنصوص اليت يف الكتب السابقة أشارت إىل األئمة واملهديني ا

  :السابقة
بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح يف السماء والصوت  )١((: جاء يف اإلصحاح الرابع

. اصعد إىل هنا فأريك ما ال بد أن يصري بعد هذا: األول الذي مسعته كبوق يتكلم معي قائالً
وكان  )٣(. صرت يف الروح وإذا عرش موضوع يف السماء وعلى العرش جالس وللوقت )٢(

. اجلالس يف املنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش يف املنظر شبه الزمرد
ورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخاً جالسني . وحول العرش أربعة وعشرون عرشا )٤(
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ومن العرش خيرج بروق ورعود  )٥(. ليل من ذهبمتسربلني بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكا

  .)١( )…وأصوات
وهؤالء األربعة والعشرون هم األئمة واملهديون٬، كما بيuن ذلك السيد أمحد احلسن اليماين 

X يف رسالة اهلداية.  
  .فتالحظون يا أبنائي أنّ هذا النص يتوافق مع الوصية متاماً

  ).برؤيتهم ليلة إسرائه إىل حضرة ربه وال أخرب النيب : (أمuا قوله: ثانياً
  :يرد عليه: فأقول
قد تقدuم سابقاً إنّ تأخري البيان عن وقت احلاجة ملصلحة أهم ال قبح فيه٬، فضالً عن   ١

تأخريه عن وقت اخلطاب فهذا مل يقل بقبحه أحد$ على اإلطالق٬، وموردنا من هذا القبيل٬، كما 
ا بأننا مكلفون مبعرفة األئمة االثين عشر٬، وال نص املرتضى والطربسي على ذلك٬، حيث صرحو

من يستخلفه يف األرض٬، وقد تقدuم عليكم قوهلما يا  Xمينع أن يأيت بعد اإلمام املهدي 
مل خيرب ³م٬، إمuا ألنّ مصلحة الكتمان أهم٬، أو لعدم احلاجة إىل اإلخبار  أبنائي٬، فالرسول 

يغ األحكام وكشف احلقائق ألهلها الذين ³م يف ذلك الوقت٬، كما عهد منه التدرuج يف تبل
إنّ أمرنا صعب : (Xيتحملو�ا؛ ألنّ أمرهم صعب مستصعب٬، كما يقول أمري املؤمنني 

مستصعب٬، ال حيمله إالّ عبد مؤمن امتحن اهللا قلبه لإلميان٬، وال يعي حديثنا إالّ صدور أمينة 
  . )٢() وأحالم رزينة

حكيم٬، ويعرف مقتضى التدرuج يف بيان احلقائق؛ ألنuهم أمروا  إنّ الرسول حممد   ٢
إنا معاشر األنبياء أمرنا أن نكلم : (أن يكلموا الناس على قدر عقوهلم كما يقول النيب 

  .)٣() الناس على قدر عقوهلم
 ؛٬، ال أننا حناكم رسول اهللا )٤( Xكما أنuهم أعلم بالوقت كما يقول إمامنا الصادق 

كر املهديني إالّ يف ليلة وفاته٬، وما داموا هم كذلك فال يسألوا عمuا يفعلوا٬، بل أمرنا ألنه مل يذ

                                                            
 .٣٩٩ص: االنجيل، االصحاح الرابع  -١
 .١٢٩ص ٢ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -٢
جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن : رواه بهذا السند. ٢٣ص ١ج: الكافي -٣

 .Xا، عن أبي عبد اهللا فضال، عن بعض أصحابن
آنت عند سيدي الصادق : (حدث إبراهيم عن أبي حمزة عن مأمون الرقي، قال: روى ابن شهر آشوب في المناقب -٤
X  إذ دخل سهل بن حسن الخراساني فسلم عليه ثم جلس فقال له، يا ابن رسول اهللا، لكم الرأفة والرحمة وأنتم أهل

لك حق تقعد عنه وأنت تجد من شيعتك مائة ألف يضربون بين يديك بالسيف ؟  بيت اإلمامة ما الذي يمنعك أن يكون
يا حنفية، اسجري التنور، فسجرته حتى صار آالجمرة وابيض : اجلس يا خراساني رعى اهللا حقك، ثم قال: Xفقال له 
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و�م�ا آت�اكُم� الرَّس�ولُ فَخ�ذُوه� و�م�ا ن�ه�اكُم� ع�ن�ه� ﴿: ٬، قال تعاىلاهللا بالتعبد مبا يأتينا من النيب 
  .٬، ومبا يأتينا من عترته )١(﴾فَانت�ه�وا و�اتَّقُوا الل�ه� إِن� الل�ه� ش�د�يد� الْع�قَابِ

يف اإلسراء واملعراج ال يعين عدم جواز اإلخبار ³م  عدم إخباره برؤية املهديني   ٣
هو األوىل  لكي يقوuم أفعاله٬، أم أنuه  عند وفاته٬، فهل ألحد والية على رسول اهللا 

كشف أنّ عدم باملؤمنني من أنفسهم٬، وهو بطبيعة احلال يراعي مصلحة اإلسالم٬، ومن هنا نست
  . إخباره ³م يف ذلك الوقت كان هلدف أهم ومصلحة عليا عائدة لإلسالم

  .)٢(﴾ب�لْ ي�رِيد� كُلú ام�رِئٍ مِّن�ه�م� أَن ي�ؤ�ت�ى ص�ح�فاً مُّن�شَّر�ةً﴿: قال تعاىل
  . )٣() كأ¼م أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم: (Xوقال أمري املؤمنني 

وبه ينتهي كالمنا هلذه الليلة يا أعزائي٬، واحلمد هللا . وإىل هنا ننتهي من اإلشكال الثامن
  . رب العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                   
ال تعذبني بالنار أقلني  يا سيدي يا ابن رسول اهللا: يا خراساني، قم فاجلس في التنور، فقال الخراساني: علوه، ثم قال
السالم عليك يا ابن رسول اهللا، : قد أقلتك، فبينما نحن آذلك إذ أقبل هارون المكي ونعله في سبابته فقال: أقالك اهللا، قال

فألقى النعل من سبابته ثم جلس في التنور، وأقبل اإلمام : قال. الق النعل من يدك واجلس في التنور: فقال له الصادق
فقمت إليه : قال. قم يا خراساني وانظر ما في التنور: اساني حديث خراسان حتى آأنه شاهد لها ثم قاليحدث الخر

ال : Xواهللا وال واحدًا، فقال : آم تجد بخراسان مثل هذا ؟ فقلت: فرأيته متربعًا فخرج إلينا وسلم علينا، فقال له اإلمام
 ٣ج: مناقب آل أبي طالب) يه خمسة معاضدين لنا نحن أعلم بالوقتواهللا وال واحدًا أما أنا ال نخرج في زمان ال نجد ف

 .٣٦٢ص
  .٧: الحشر -١
  .٥٢: المدثر -٢
  .٣١ص ٢ج: نهج البالغة -٣



     

  :احللقة التاسعة
א א א EאFא

حضر األوالد وهم ينتظرون قدوم أبيهم لكي يكملوا حوارهم يف الدعوة اليمانية املباركة٬، 
  إىل أين انتهى بناء الكالم يا أبنائي ؟: فجاء األب وتبادل مع أبنائه حتية اإلسالم٬، فقال

  .يا أيبإىل اإلشكال التاسع : واثقفقال 
: ملّا عدد األئمة االثين عشر٬، قال للحسن إنّ النيب : خالصة اإلشكال التاسع هو :األب

ال ختلوا األرض منهم٬، ويعين به زمان التكليف٬، فلو كان بعدهم أئمة خللت األرض منهم٬، 
  .ويبعد محل اخللو على أن املقصود به أوالدهم٬، ألنuه من ا¸از٬، وال ضرورة حتوج إليه

 :عليهويرد 
  :٬، جاءت بألفاظ ثالثةإنّ الروايات اليت نصuت على عدم خلو األرض منهم 

. ال ختلو األرض من قائم هللا حبجة: (٬، قالXلفظ احلجuة٬، كما قال أمري املؤمنني : األول
  .)١() إم¥ا ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغمورا٬ً، لئال تبطل حجج اهللا و بيناته

و مل يبق يف األرض إالّ اثنان لكان أحدمها احلجة على ل: (٬، قالXوعن أيب عبد اهللا 
  .)٢() صاحبه

مث تال  لن ختلو األرض من حجة عامل حيىي فيها ما مييتون من احلق٬،: (٬، قالXوعنه 
و�لَو� كَرِه� ي�رِيد�ونَ أَن ي�طْف�ؤ�واْ ن�ور� اللّه� بِأَفْو�اه�هِم� و�ي�أْب�ى اللّه� إِال� أَن ي�ت�مَّ ن�ور�ه� ﴿ :هذه اآلية
  . )٣() ﴾الْكَاف�ر�ونَ
ما زالت األرض إالّ وهللا تعاىل فيها حجة يعرف احلالل من احلرام٬، (: ٬، قالXوعنه 

ويدعو إىل سبيل اهللا٬، وال تنقطع احلجة من األرض إالّ أربعني يوماً قبل القيامة٬، وإذا رفعت 
أولئك شرار خلق . من قبل اآلية احلجة٬، أغلق باب التوبة فال ينفع نفساً إميا¼ا مل تكن آمنت

  .)٤( )اهللا وهم الذين يقوم عليهم القيامة

                                                            
  .٣٧ص ٤ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -١
  .٥٢ص ٣٢ج: بحار األنوار -٢
  .٥٠٧ص: بصائر الدرجات . ٣٢: التوبة -٣
 .٣٣٩ص: آمال الدين -٤
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تبقى األرض بغري إمام؟ : Xقلت أليب عبد اهللا : اإلمام٬، فعن أيب محزة الثمايل٬، قال: الثاين
  .)١( )لو بقيت األرض بغري إمام لساخت: (قال

 : قال رسول اهللا(: قال ٬،عن جدuه ٬،إثنا عشر٬، عن أيب جعفر الباقر٬، عن أبيه: الثالث
أين واثنا عشر من أهل بييت أوهلم علي ابن أيب طالب أوتاد األرض اليت امسكها اهللا �ا أن 

  .)٢( )تسيخ بأهلها٬، فإذا ذهبت اإلثنا عشر من أهلي ساخت األرض بأهلها ومل تنظروا
وهلذا نشاهد يف الرواية اليت استشكل ³ا صاحب اإلشكال٬، ذكرت العترة اهلادية٬، وهم آل 

أوال٬ً، ومن مث عطفت لفظ احلجuة على اإلمام تارة٬، وأخرى عطفت لفظ اإلمام على  حممد 
نعم٬، علي هو : إنّ األرض ال ختلو من حجة ؟ قال: يا رسول اهللا٬، فقولك: قلت( احلجuة٬،

 ٬،  مما يدل على أنuهم أخذوا كحجج )دي٬، وأنت احلجة واإلمام بعدهاإلمام واحلجة بع
وإنك ال ختلي أرضك من حجة لك : (يف نفس الرواية يف األرض٬، كما صرuح الرسول 

  ).على خلقك٬، ظاهر ليس باملطاع٬، أو خائف مغمور
يوما٬ً،  فقال  خطبنا رسول اهللا (: قال Xعن احلسن بن علي : وإليكم نص الرواية

: معاشر الناس٬، كأين ادعى فأجيب٬، وإين تارك فيكم الثقلني: بعد ما محد اهللا وأثىن عليه
كتاب اهللا وعتريت أهل بييت٬، ما إن متسكتم �ما لن تضلوا٬، فتعلموا منهم وال تعلموهم فإ¼م 

ين أعلم اللهم إ: أعلم منكم٬، ال ختلو األرض منهم٬، و لو خلت إذاً لساخت بأهلها٬، مث قال
أن العلم ال يبيد  وال ينقطع٬، وإنك ال ختلي أرضك من حجة لك على خلقك٬، ظاهر ليس 
باملطاع٬، أو خائف مغمور٬، لكيال يبطل حجتك٬، وال يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم٬، أولئك 

يا رسول اهللا٬، أم¥ا أنت : فلما نزل عن منربه قلت. األقلون عدداً األعظمون قدراً عند اهللا
إِنَّم�ا أَنت� م�نذ�ر� و�ل�كُل  قَو�مٍ ﴿ :يا حسن٬، إنّ اهللا يقول: اخللق كلهم ؟ قال احلجة على

Ýإنّ األرض ال ختلو من : يا رسول اهللا٬، فقولك: فأنا املنذر وعلي اهلادي٬، قلت٬، )٣(﴾ه�اد
نعم٬، علي هو اإلمام واحلجة بعدي٬، وأنت احلجة واإلمام بعده٬، واحلسني هو : حجة ؟ قال

له : اإلمام واحلجة بعدك٬، ولقد نبأين اللطيف اخلبري أنه خيرج من صلب احلسني ولد يقال
ضى احلسني قام باألمر بعده علي ابنه٬، وهو احلجة واإلمام٬، علي مسي جد¥ه علي٬، فإذا م

                                                            
  .٥٠٨ص: بصائر الدرجات -١
 . ٥٣٤ص ١ج: الكافي -٢
 .٧: الرعد -٣
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وخيرج اهللا من صلب علي ولداً مسيي وأشبه الناس يب٬، علمه علمي وحكمه حكمي٬، وهو 
اإلمام واحلجة بعد أبيه٬، وخيرج اهللا من صلبه مولوداً يقال له جعفر أصدق الناس قوالً 

  .وفعال٬ً، وهو اإلمام واحلجة بعد أبيه
 تعاىل من صلب جعفر مولوداً مسي موسى بن عمران٬، أشد الناس تعبدا٬ً، فهو وخيرج اهللا

علي٬، معدن علم : اإلمام واحلجة بعد أبيه٬، وخيرج اهللا تعاىل من صلب موسى ولداً يقال له
  .وموضع حكمه٬، فهو اإلمام واحلجة بعد أبيه اهللا

م واحلجة بعد أبيه٬، حممد٬، فهو اإلما: وخيرج اهللا تعاىل من صلب علي مولوداً يقال له
وخيرج اهللا تعاىل من صلب حممد مولوداً يقال له علي٬، فهو اإلمام واحلجة بعد أبيه٬، وخيرج 

احلسن٬، فهو اإلمام واحلجة بعد أبيه٬، وخيرج اهللا : اهللا تعاىل من صلب علي مولوداً يقال له
 يرى يرجع عن تعاىل من صلب احلسن احلجة القائم إمام زمانه ومنقذ أوليائه٬، يغيب حىت ال

ولو مل يبق ٬، )١(﴾و�ي�قُولُونَ م�ت�ى ه�ذَا الْو�ع�د� إِن كُنت�م� ص�اد�ق�ني�﴿ أمره قوم ويثبت عليه آخرون
ذلك اليوم حىت خيرج قائمنا فيمالها قسطاً وعدالً  8من الدنيا إالّ يوم واحد لطول اهللا 

مي وفهمي٬، ولقد دعوت كما ملئت جوراً وظلما٬ً، فال خيلو األرض منكم٬، أعطاكم اهللا عل
  .)٢( )اهللا تبارك وتعاىل أن جيعل العلم والفقه يف عقيب وعقب عقيب ومن زرعي وزرع زرعي

وكما أنّ األئمة حجج فاملهديون كذلك٬، وكما أنّ األئمة قوuام٬، كما ذكرت الرواية 
٬، فكذلك )فإذا مضى احلسني قام باألمر بعده علي ابنه٬، وهو احلجة واإلمام: (املتقدمة

٬، وكما أنّ املهديني أئمة أيضاً كما ثبت فيما سبق٬، غاية ما يف األمر أنّ املهديني املهديون 
  .حبسب املقام أقل مقاماً من األئمة كما تقدم ذلك 

ويبعد محل اخللو على أنّ املقصود به أوالدهم٬، ألنuه من ا¸از٬، وال ضرورة ( :وأمuا قوله
  ).حتوج إليه

البطالن بعد أن عرفنا أنّ املراد باالثين عشر األئمة كمثال للحجج الذي ال فهو واضح 
  .ختلوا منهم هذه األرض ال يف املاضي وال يف اآليت

اهلادية وهم  ؛ ألنuهم عترة النيب إنuما ذكرهم النيب  فأمساء األئمة املذكورين 
  .دهم يكون جمازاًحجج وأئمة على اخللق٬، ال ألجل شيء آخر حىت يقال محله على أوال

                                                            
 .٤٨: يونس -١
  .٣٣٨ص ٣٦ج: ، بحار األنوار١٦٥ص: آفاية األثر -٢
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بينوا يف روايا�م بأنّ اإلمامة ستكون يف أعقاب  مث مضافاً إىل ذلك أنّ أهل البيت 
 .األعقاب

إنّ اهللا : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : عن محاد بن عيسى عند عبد األعلى بن أعني٬، قال
) عليهما السالم(٬، وما يصيبه له فأقر احلسن واحلسني خص علياً بوصية رسول اهللا  8

له بذلك٬، مث وصية للحسن وتسليم احلسني للحسن ذلك حىت أفضي األمر إىل احلسني ال 
و�أُو�لُواْ ﴿: 8 ينازعه فيه أحد من السابقة مثل ماله واستحقها علي بن احلسني لقول اهللا

بن احلسني إالّ يف  فال تكون بعد علي٬، )١(﴾اَألر�ح�امِ ب�ع�ض�ه�م� أَو�لَى بِب�ع�ضٍ ف�ي ك�ت�ابِ اللّه�
  .)٢( )األعقاب٬، ويف أعقاب األعقاب

٬، يشري إىل )أعقاب األعقاب: (٬، وقولهتشري إىل األئمة ) يف األعقاب: (Xفقوله 
املهديني اإلثين عشر؛ ألنuهم ليس العقب املباشر لألئمة٬، بل أعقاب أعقا³م٬، ومن هنا قلت لكم 

  .٬، أي من أعقاب األعقابXم املهدي يا أوالدي أن املهدي األول هو من ذرية اإلما
٬، أي من أهل البيت)منuا(وهؤالء املهديون من العترة اهلادية٬، هلذا جاء يف الروايات لفظ 

  
اثنا عشر مهدياً من ولد احلسني  Xإنّ منا بعد القائم : (Xعن اإلمام الصادق 

X( )٣(.  
: ٬، قالXاألصبغ بن نباتة٬، عن علي بن أيب طالب ومن هنا تفهمون الرواية اليت رواها 

ما يل أراك متفكراً تنكت : فوجدته متفكراً ينكت يف األرض٬، فقلت Xأتيت أمري املؤمنني (
ال واهللا ما رغبت فيها وال يف الدنيا يوماً قط٬، ولكين : يف األرض٬، أرغبة منك فيها ؟ فقال

هو املهدي الذي ميأل األرض  فكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي٬،
عدالً وقسطا٬ً، كما ملئت جوراً وظلما٬ً، تكون له غيبة وحرية٬، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها 

 !ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني: وكم تكون احلرية والغيبة ؟ قال: فقلت .آخرون
أصبغ٬، أولئك  نعم٬، كما أنه خملوق٬، وأىن لك �ذا األمر يا: وإن هذا لكائن؟ فقال: فقلت

                                                            
 .٧٥: األنفال -١
باب ثبات : وقد ذآر الكليني في الكافي بابًا بعنوان . ٢٥٧ص ٢٥ج: ، بحار األنوار٤٨ص: اإلمامة والتبصرة -٢

  .٢٨٥ص ١ج: اإلمامة في األعقاب وأنها ال تعود في أخ وال عم، راجع
 .١٤٨ص ٥٣ج: بحار األنوار -٣
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مث يفعل اهللا ما : مث ما يكون بعد ذلك ؟ فقال: فقلت .خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة

  . )١( )يشاء٬، فإن له بداءات وإرادات وغايات و¼ايات
  :وجاءت هذه الرواية بلفظ آخر

ة وجاء هذا اللفظ يف الكايف٬، و دالئل اإلمامة٬، واالختصاص للمفيد٬، وغيب. من ظهر: األول
٬، و�ج السعادة Xالطوسي٬، واهلداية الكربى للخصييب٬، ومعجم أحاديث اإلمام املهدي 

  .)٢(للمحمودي٬، ومكيال املكارم 
وأيضاً وردت يف بعض نسخ الكايف٬، ولذا جند أنّ احملقق وضع الياء بني . من ظهري: الثاين

  .معقوفتني٬، كما هو املعروف يف التحقيق
  :ولكي يتضح لكم األمر أقول

إنّ من املعلوم يف الكتب القدمية وطريقة حتقيقها قد يشتبه احملقق يف كثري من األمور  :أوالً
بسبب طبيعة كتابة النسخ القدمية٬، فقد يتوهم احملقق بوجود حرف الياء٬، لكنه يف احلقيقة ليس 
كذلك بل قد يكون فارزة أو نقطة٬، أو حرف آخر مشابه للحرف الذي يريده املؤلف٬، بسبب 

  . ة كتابة القدماء واآللة اليت يكتبوا ³ا واحلرب وغريها من األمورطبيع
  :وممuا يؤيد ذلك أمور

اختالف النسخ ووقوع التصحيف فيها٬، وهذا أمر معروف ملن عنده أدىن اطالع : األول
 .بسيط يف طبيعة الكتب وحتقيقها

ذلك يقطع اإلنسان نقل العلماء للفظ األول ومل ينقلوا اللفظ الثاين٬، فمن خالل : الثاين
بعدم وجود الياء اليت أضافها احملقق لنسخة الكايف للرواية٬، وما موجود يف بعض النسخ فهو من 
خطأ النسuاخ٬، فاملفيد والطوسي أعرف بطبيعة الكتابة واخلط الذي اعتاد عليه القدماء٬، وهم مل 

  ).من ظهري احلادي عشر(ينقلوا هذه الزيادة٬، أعين زيادة الياء٬، فيكون 
  ).من ظهري احلادي عشر(٬، ال )من ظهر احلادي عشر(وعليه فيكون اللفظ الصحيح هو 

  
  

                                                            
 .  ٣٧٩ص /١ج: الكافي١- 
: أيضًا، الهداية الكبرى ٣٣٩ص: ، وفي١٦٥ص: ، غيبة الطوسي٢٠٩ص: ، االختصاص٥٣٠ص: دالئل اإلمامة -٢

  . ١١٣ص/١ج: ، مكيال المكارم٤٦٤ص ٧ج: ، نهج السعادة٦٢ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٣٦٢ص
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٬، ورواه املفيد يف )١(إنّ الرواية جاءت يف الكايف ويف دالئل اإلمامة بسند واحد : الثالث
  .)٣(وقد ذكر الطوسي أنّ الرواية نقلت بسندين .)٢(االختصاص 

) الياء(الطربي وال الطوسي تلك الزيادة٬، أعين وعلى الرغم من ذلك مل يذكر الكليين وال 
  ).من ظهري احلادي عشر من ولدي(

إنّ مفاد الرواية يدل على كون األئمة ثالثة عشر٬، فلذا حاولوا تأويلها٬، فلذا علّق  :ثانياً
٬، )من ولدي: (قوله: (فقال )احلادي عشر من ولدي(البعض على الرواية اليت جاء فيها لفظ 

تبعيضية٬، ) من(بل  Xهو ابن التاسع من ولده  Xدي عشر٬، فإنّ املهدي ليس بياناً للحا
  .)٤() أنّ اإلمام احلادي عشر هو من ولدي: أي

٬، فلذا حياولون تأويل الروايات مبا Xوجاء هذا التعليق بسبب غياب فكرة املهدي األول 
٬، Xبعد اإلمام املهدي حممد بن احلسن  ينسجم مع اعتقادهم النايف لوجود املهديني 

  .كما أولوا الروايات اليت تدل على أنّ األئمة ثالثة عشر٬، وسيأتينا الكالم حول تلك الروايات
تدل على التبعيض فيما حنن فيه بعيد جدuا٬ً، كما أنّ إضافة الياء ) من(علماً أنّ القول بأنّ 

  .ميوجب ركاكة التعبري٬، وهذا غري خفي على أهل العل
  .من ظهر احلادي عشر: وعليه فالصحيح هو اللفظ األول٬، أي 

٬، وهذه Xتوجد قرينة يف الرواية جتعلها غري ناظرة لإلمام املهدي حممد بن احلسن  :ثالثاً
 .تكون له غيبة وحرية٬، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون: (Xالقرينة هي قوله 

٬، ومن الواضح )أيام أو ستة أشهر أو ست سننيستة  :قال وكم تكون احلرية والغيبة ؟: فقلت

                                                            
ن عبد اهللا بن جعفر، عن أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون، عن أبيه، عن أبي علي محمد بن همام، ع: وهو -١

الحسن بن علي الزبيري، عن عبد اهللا بن محمد بن خالد الكوفي، عن منذر بن محمد بن قابوس، عن نصر بن السندي، 
 .عن أبي داود، عن ثعلبة بن ميمون، عن مالك الجهني، عن الحارث بن المغيرة، عن األصبغ بن نباتة

حدثنا سعد بن عبد اهللا، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن المنذر بن محمد،  :حدثنا محمد بن قولويه، قال: بهذا السند -٢
عن النصر بن السندي، عن أبي داود سليمان بن سفيان المسترق، عن ثعلبة بن ميمون، عن مالك الجهني، عن الحارث 

حدثنا : طاب الكوفي، قالوحدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخ: بن المغيرة، عن األصبغ بن نباتة، قال سعد بن عبد اهللا
 .الحسن ابن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن مالك الجهني، عن الحارث بن المغيرة، عن األصبغ بن نباتة

وروى عبد اهللا بن محمد بن خالد الكوفي، عن منذر بن محمد بن قابوس، عن نصر بن السندي، عن أبي داود : فقال -٣
. لبة بن ميمون، عن مالك الجهني، عن الحارث بن المغيرة، عن األصبغ بن نباتةسليمان بن سفيان المسترق، عن ثع

ورواه سعد بن عبد اهللا، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، 
 .١٦٤ص: غيبة الشيخ الطوسي. عن مالك الجهني، عن األصبغ بن نباتة 

آذا في هامش آتاب : (، وقال بعد نقله العبارة المتقدمة٢٠٩ص: هامش آتاب االختصاصجاء هذا التعليق في  -٤
وجاء في هامش غيبة ). يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي(وفي بعض نسخ الحديث ) الغيبة للطوسي رحمه اهللا

من ظهر الحادي  صفة لمولود ال أنه متعلق بالحادي عشر أي مولود من ولدي) من ولدي: (قوله:  ٣٣٦ص: الطوسي
  .عشر من األئمة 
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مل تكن ستة أيام وال ستة أشهر وال ستة سنني٬،  Xأنّ غيبة اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

وعليه فيتعني كون املقصود ³ا شخص آخر٬، وهذا هو احلق٬، والشخص اآلخر هو املهدي 
  .Xولد علي  األول الذي يكون من ظهر اإلمام الثاين عشر٬، أو احلادي عشر من

  .وهو أمحد الذي ذكره رسول اهللا يف وصيته ليلة وفاته
وإىل هنا ينتهي كالمنا يف هذه الليلة يا أوالدي األعزاء٬، ونكمل غداً بإذن اهللا تعاىل٬، 
 .  واحلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



     

  :احللقة العاشرة
א א א EאFא

أمحد : جاء األوالد ³دف االستماع ملا سيقول أبوهم٬، فجلسوا يتباحثون فيما بينهم٬، فقال
طباء هذا الكالم أين كانت هذه احلقائق خمفية عنا٬، فلم نسمع من العلماء وال من اخل: ألخويه

  الذي مسعناه من أبينا ؟
٬، وال يستطيع كشفه إالّ هم نعم صحيح لكن هذا العلم هو علم آل حممد : واثق

صلوات اهللا عليهم٬، خصوصاً وأنّ الظاهر من الروايات كما بني يل أيب أ�ا أخفت هذا املعىن٬، 
  :الروايتنيوذكر لنا أبونا روايات تدل على ذلك أتذكر منها هاتني 

    .)١() له علم إذا حان وقته انتشر ذلك العلم من نفسه : (...رسول اهللا  فعن 
إنuا نصف صاحب هذا األمر بالصفة اليت  :Xقلت أليب جعفر : (وعن مالك اجلهين٬، قال

ال واهللا٬، ال يكون ذلك أبداً حىت يكون هو الذي حيتج عليكم : فقال. ليس ³ا أحد من الناس
  .)٢() ويدعوكم إليهبذلك٬، 

  !فكيف للناس الوصول إليه إذن ؟
وبينما هم كذلك جاء أبوهم٬، فسلم على أوالده٬، فردuوا عليه السالم٬، فجلس يف جملسه٬، 

  هل عندكم سؤال فيما تقدم علينا ؟: وقال
  .ال يا أيب :األوالدفقال 
٬، حول الوصية٬، حيث قال )رمحه اهللا(سأذكر لكم اليوم ما قاله الشيخ احلر العاملي  :األب

بأنّ رواية الوصية هي من طرق العامة وليست من طرق الشيعة٬، وكأنuه يريد بذلك تضعيف 
  .سندها
يف مجلة األحاديث اليت رواها من طرق العامة٬، يف    وروى الشيخ يف كتاب الغيبة : (قال

أخربنا مجاعة عن أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن سفيان : قال    مة النص على األئ
البزوفري٬، عن علي بن سنان املوصلي العدل٬، عن علي بن احلسني٬، عن أمحد بن حممد بن 
اخلليل٬، عن جعفر بن أمحد املصري٬، عن عمه احلسن بن علي٬، عن أبيه٬، عن أيب عبد اهللا جعفر 

                                                            
 .٢٦٨ص: آمال الدين -١
  .٣٣٧ص: غيبة النعماني -٢
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يف الليلة اليت كان    أنه قال  ائه٬، عن رسول اهللا ٬، عن أبيه٬، عن آبXبن حممد الصادق 
وصيته حىت انتهى  فأملى رسول اهللا    يا أبا احلسن أحضر دواة وصحيفة :  فيها وفاته

  .)١() اخل....  يا أبا احلسن:   إىل هذا املوضع فقال 
أ�ا وقد صرuح الشيخ احلر العاملي بنفي احلجية عن رواية الوصية يف موضع آخر٬، وادعى 

  .من طرق العامة
وال خيفى أن احلديث املنقول أوالً من كتاب الغيبة من طرق العامة٬، فال حجة فيه يف : (قال

هذا املعىن٬، وإمنا هو حجة يف النص على االثين عشر٬، ملوافقته لروايات اخلاصة٬، وقد ذكر الشيخ 
  .)٢() بعده وبعد عدuة أحاديث أنه من روايات العامة٬، والباقي ليس بصريح

٬، ويقصد باحلديث املنقول أوالً هو رواية الوصية٬، ونفى حجيته يف إثبات املهديني 
٬، وعلل ذلك٬، مبوافقته لروايات اخلاصة وأثبت حجيته يف النص على األئمة اإلثين عشر 

  .إثين عشر اليت تثبت كون األئمة 
٬، وروايات يني كما ويقصد بالروايات اليت نقلها الشيخ بعد الوصية هي روايات املهد

  .Xذرية اإلمام املهدي 
ومن هنا يا أوالدي األعزاء نريد الوقوف عند كالم الشيخ احلر العاملي لنرى هل ميكن أن 

  يثبت أمام النقد العلمي أم ال ؟
  :وسيكون حبثنا يف نقاط

إنّ مسألة التوثيق والتضعيف وكون الراوي شيعياً أم سنياً مسألة اجتهادية  :النقطة األوىل

ختتلف من عامل آلخر٬، فقد مال السيد اخلوئي يف ترمجة علي بن سنان املوصلي العدل إىل كونه 
  .من العامة
روى عن أمحد بن حممد اخلليل٬، وروى عنه احلسني : علي بن سنان املوصلي العدل: قال

احلسني بن علي٬، هو : أقول. الشيخ يف كتاب الغيبة٬، يف الكالم على الواقفةبن علي٬، ذكره 
مث إن كلمة العدل على ما يظهر من ذكرها يف مشايخ . ٩٦البزوفري٬، كما صرح به يف ص

                                                            
 .٣٦٢ص: اإليقاظ من الهجعة -١
 .٣٦٨ص: اإليقاظ من الهجعة -٢
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كان يوصف ³ا بعض علماء العامة٬، فال يبعد أن يكون الرجل من ) قدس سره(الصدوق 
  .)١(العامة

علي بن سنان املوصلي : ه املفيد من معجم رجال احلديثوقال حممد اجلواهري يف كتاب
العدل٬، روى عن أمحد بن حممد اخلليل٬، وروى عنه احلسني بن علي٬، ذكره الشيخ يف كتاب 

كلمة العدل كان يوصف ³ا بعض علماء العامة٬، فال يبعد : أقول. الغيبة يف الكالم على الواقفة
  .)٢(ان يكون املعنون يف املقام منهم٬، جمهول 

  .)٣(حبسنه وكماله : بينما مدحه يف مستدركات علم رجال احلديث وقال
إذن فبما أنّ مسألة كون الراوي عامياً أم شيعاً خمتلف فيها٬، فكيف ميكن البناء على رد 

  !رواية الوصية طبقاً مليزان خمتلف فيه حبسب اآلراء ؟

إنّ الكتب الرجالية اليت تتعرuض لقدح الرواة ومدحهم وتوثيقهم وتضعيفهم  :النقطة الثا�ية

جاء فيها التناقض الكثري مما جيعل اإلنسان ال يستطيع االعتماد عليها٬، بل قد جند التناقض يف 
كما جند ذلك عند الشيخ الطوسي وغريه٬، فالشيخ الطوسي يوثق يف كتاب  رأي عامل واحد٬،

بينما . )٤()سهل بن زياد اآلدمي يكىن أبا سعيد٬، ثقة٬، رازي: (يقولالرجال سهل بن زياد٬، ف
سهل بن زياد اآلدمي الرازي يكىن أبا : (جنده يف كتابه الثاين وهو الفهرست يضعفه٬، يقول

  .)٥(...) سعيد ضعيف
وعليه فال ميكن لنا الوثوق بكالم اجتهادي متناقض وخمتلف حبسب االجتهادات الظنية 

  .تبعاً ألراء الرجال لية٬، ونسقط تراث أهل البيت والقرائن االحتما

إنّ التوثيقات والتضعيفات اليت ذكرها علماء الرجال متعارضة يف بعض  :النقطة الثالثة

فقد : داود بن كثري الرقيفلذا جندهم اختلفوا يف  كثري من املوارد٬، فقد اختلفوا يف  األحيان٬، 
بينما جند الشيخ النجاشي ضعuفه يف . )٦()أسد٬، ثقةموىل بين : (وثقه الشيخ الطوسي فقال عنه

. ضعيف جداً والغالة تروي عنه... داود بن كثري الرقي : (رجاله لترمجته لداود بن كثري الرقي

                                                            
 .٤٩ص ١٣ج: معجم رجال الحديث -١
 .٣٩٨ص: المفيد من معجم رجال الحديث -٢
 .، وراجع آتاب انتصارًا للوصية للشيخ ناظم العقيلي حفظه اهللا٣٨٣ص ٥ج: مستدرآات علم رجال الحديث -٣
 .٥٦٩٩، رقم٣٨١ص -٤
 .٣٣٩، رقم١٤٠ص -٥
 .٥٠٠٣، رقم٣٢٩ص -٦
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كما جند احلر العاملي وثق حممد . )١(...)ما رأيت له حديثاً سديداً : قال أمحد بن عبد الواحد
من متوقف إىل مضعuف٬، بينما الشيخ احلر العاملي٬، بن سنان يف حني اضطربت األقوال فيه 

  . )٢() قال إنّ التضعيف جاء اعتمادا على رأي ابن عقدة الزيدي اجلارودي: (قال
إنّ مسألة التوثيق والتضعيف مسألة اجتهادية فلذا تتعدuد فيها األقوال كسائر : فإنّ قيل

  .املسائل االجتهادية
يح أصل االجتهاد بشكل عام٬، مث ما هو الدليل الذي ما هو الدليل الشرعي الذي يب: أقول

  !يبيح االجتهاد يف املسائل الرجالية املتقدمة ؟
  !! وبطبيعة احلال ال يوجد دليل على ذلك

بغض النظر عما تقدuم يف النقاط الثالثة املتقدمة٬، إنّ الشيخ احلر العاملي  :النقطة الرابعة

  ادعى كون الوصية من طرق العامة٬، فهل حقاً أنuها من طرق العامة أم أنّ الشيخ اشتبه يف ذلك؟
قد صرuح بأنّ الوصية من طرق اخلاصة٬، ) رمحه اهللا(يف احلقيقة يا أبنائي أنّ الشيخ الطوسي 

: ل أن يذكر رواية الوصية بأحد عشر رواية٬، وقال قبل أن ينقل الروايات املتقدمةأي الشيعة قب
  .)٣(....) فأمuا ما روي من جهة اخلاصة فأكثر من أن حيصى (

فهذا طرف من األخبار : (مث نقل رواية الوصية املباركة٬، وبعدها نقل مخس روايات٬، مث قال
من جهة اخلاصة يف هذا املعىن لطال به الكتاب٬، وإمنا ) ما(قد أوردناها٬، ولو شرعنا يف إيراد 

ك أوردنا ما أوردنا منها ليصح ما قلناه من نقل الطائفتني املختلفتني٬، ومن أراد الوقوف على ذل
  .)٤() فعليه بالكتب املصنفة يف ذلك فإنه جيد من ذلك شيئاً كثرياً

فالشيخ الطوسي يصرuح بأنّ رواية الوصية من طرق اخلاصة٬، بينما احلر العاملي يدuعي أنّ 
الشيخ الطوسي رواها من طرق العامة٬، ولو رجعنا إىل نسخ كتاب الغيبة لوجدنا أنّ الشيخ 

ال العامة٬، فقول احلر العاملي بكون الشيخ الطوسي يرويها الطوسي يرويها عن طرق اخلاصة 
  .من طرق العامة اشتباه من الشيخ احلر٬، و̄يعرف ذلك بالرجوع لنسخ الغيبة كما قدمت

  .وعليه فال تكون الرواية من طرق العامة

                                                            
 .٤١٠، رقم١٥٦ص -١
 ).الخاتمة( ٤٧٣ص ٣٠ج: وسائل الشيعة طبعة آل البيت -٢
 .١٣٧ص: غيبة الشيخ الطوسي -٣
  .١٥٦ص: غيبة الشيخ الطوسي -٤
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وقلنا بأنّ الرواية عامية٬، فال يكون هذا خدشاً فيها٬،   جدالً    لو ترتلنا  :النقطة اخلامسة

  لعدم وجود دواعي الكذب٬، إذ ما الداعي الذي جيعل العامي يروي خرباً خمالفاً العتقاده ؟
بل ذهب البعض إىل أنّ العامuي إذا روى رواية توافق مذهب الشيعة يعترب ذلك قرينة على 
صدقها٬، ملا ذكرنا من عدم وجود دواعي الكذب عند الراوي٬، كما قاله احلر العاملي حيث 

اوي غري متهم يف تلك الرواية٬، لعدم موافقتها لألعتقاد أو غري ذلك ومن هذا كون الر: (قال
الباب رواية العامة للنصوص على األئمة ومعجزا�م وفضائلهم فإ�م بالنسبة إىل تلك الروايات 

  .)١() ثقات وبالنسبة إىل غريها ضعفاء
النسبية اليت تؤثر يف من اخلصائص ) رمحه اهللا(وهذا املعىن جعله السيد حممد باقر الصدر 

٬، واملراد باخلصائص النسبية كل : (...حساب االحتماالت الذي يستفاد منه التواتر٬، فقال
خصوصية يف املعىن تشكل حبساب االحتمال عامالً مساعداً على صدق اخلرب أو كذبه فيما إذا 

على إمامة غري الشيعي إذا نقل ما يدل : لوحظ نوعية الشخص الذي جاء باخلرب٬، ومثال ذلك
٬، فإنّ مفاد اخلرب نفسه يعترب بلحاظ خصوصية املخرب عامالً مساعداً إلثبات أهل البيت 

وقد جتتمع . صدقه حبساب االحتمال٬، ألنّ افتراض مصلحة خاصة تدعوه إىل االفتراء بعيد
خصوصية عامة وخصوصية نسبية معاً لصاحل صدق اخلرب كما يف املثال املذكور٬، إذا فرضنا 

اخلرب يف ظل حكم بين أمية٬، وأمثاهلم ممن كانوا حياولون املنع من أمثال هذه األخبار٬، صدور 
فإنّ خصوصية املضمون بقطع النظر عن مذهب املخرب شاهد قوي على الصدق . ترهيباً وترغيباً

  .)٢() وخصوصية املضمون مع أخذ مذهب املخرب بعني االعتبار أقوى شهادة على ذلك
احلر العاملي بأنّ الرواية عامية٬، إالّ أنuها نفس كو�ا عامية يعد شاهداً  وعليه فلو سلمنا مع

  .قوياً لصدقها
كما أنّ املريزا النوري يف النقطة السابعة من مقدمة التحقيق٬، جعل املنت من الدالالت على 

ه إثبات الوثاقة من السند٬، والتشيع من املنت٬، كأن يكون الراوي عن: (كون الراوي شيعياً فقال
من األجالء كما تقدم يف االمارات املتقدمة٬، وأن يكون املروي فيه فضيلة أو مرتلة تثقل روايتها 

  .)٣() وكثري غريه) ٢٠٢٥(كما يف  على صدور مبغضي اآلل 

                                                            
 . ٩٥ص: خاتمة الوسائل -١
 .٢٤٣ص ١ج: دروس في علم األصول -٢
 .، مقدمة التحقيق٧٢ص ١ج: خاتمة المستدرك للميرزا النوري -٣
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كما جعل الشيخ علي النمازي الشاهرودي يف مستدركات علم رجال احلديث املنت داالً 
  .)١(على حسن عقيدة الراوي٬، وهذا ما جنده يف ذكره لعدuة من الرجال 

هذا مضافاً إىل ما صرuح به الشيخ الطوسي من جواز العمل بأخبار العامة إن مل يكن هلا 
كان خمالفاً يف االعتقاد ألصل املذهب٬، وروى مع  أمuا إذا(: معارض من طرق اخلاصة٬، قال

نظر فيما يرويه٬، فإن كان هناك من طرق املوثوق ³م ما خيالفه٬، وجب  ذلك عن األئمة 
وإن مل يكن هناك ما يوجب إطراح خربه ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل . إطراح خربه

 خيالفه٬، وال يعرف هلم قول فيه٬، به٬، وإن مل يكن هناك من الفرقة احملقة خرب يوافق ذلك وال
  . )٢() وجب أيضاً العمل به

٬، عمل الطائفة باملراسيل إذا مل يعارضها املسانيد) رمحه اهللا(بل ̄نقل عن الشيخ الطوسي 
ادعى الشيخ الطوسي عمل الطائفة باملراسيل إذا مل يعارضها من (: قال حميي الدين الغريفي

ومقتضاها حجية املرسل مطلقاً بشرط عدم معارضة . يداملسانيد الصحيحة٬، كعملها باملسان
  .)٣() املسند الصحيح

إنّ : (كما نقل الشهيد الثاين جواز العمل حىت باخلرب الضعيف إذا اشتهر مضمونه٬، قال
مجاعة كثري أجازوا العمل باخلرب الضعيف إذا إعتضد بشهرة الفتوى مبضمونه يف كتب الفقه٬، 

ن بصدق الرواية وان ضعف الطريق٬، فإن الطريق الضعيف قد بتعليل إن ذلك يوجب قوة الظ
  . )٤() يثبت به اخلرب مع اشتهار مضمونه

  .فبأي ميزان ̄يكال تكون الوصية صحيحة

                                                            
عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زآريا  ٦٩وقع في طريق آامل الزيارات ص. لم يذآروه: أيوب بن عبد الرحمن -١

  . المؤمن، عنه وزيد بن الحسن وعباد، عن سعد اإلسكاف، رواية شريفة تفيد حسن عقيدته
 ٤٤ج: ، وجد١٥٩/ ١٠ج: مبايروى عنه ابنه أبان رواية شريفة تفيد حسنه وآماله فراجع آ. لم يذآروه: تغلب والد أبان

/٢٥٧.  
عن حسن بن حسين العرني، عنه، عن الحارث  ٢٣٧/ ٢ج: وقع في طريق الشيخ في أماليه. لم يذآروه: خالد بن مختار

عن إسحاق بن يزيد،  ٣٦وروى المفيد في أماليه ص. ٣٠/ ٣٨ج: ، و جد٢٦٦/ ٩ج: بن حصيرة حديث الفضائل آمبا
 .٧١٥ – ٧١٢ص ١ج: مستدرآات علم رجال الحديث. يد حسنه وآمالهعنه، عن األعمش رواية شريفة تف

عن أحمد بن  ١٥٢/ ٢ج: يروي عن أبيه آما روى الصدوق في اإلآمال: علي بن سنان الموصلي أبو الحسن المعدل
حسن لما قبض سيدنا أبو محمد ال: الحسين بن عبد اهللا، عن الحسين بن زيد بن عبد اهللا البغدادي، عنه، عن أبيه قال

، ١١٦/ ١٣ج: آمبا. الخ  - ونقله في البحار عنه، عن زيد بن عبد اهللا البغدادي، عنه، عن أبيه . الخ  - Xالعسكري 
عنه، عن أحمد بن محمد الخليلي رواية شريفة تفيد  ١٠ص: مقتضب األثر ألحمد بن محمد بن عياش. ٤٧/ ٥٢ج: وجد

مستدرآات . ٢٦٠و  ٢١٦/ ٣٦ج: ، وجد١٣٥ص: ة في ذلكوروايته األخرى المهم. ١٢٥/ ٩ج: حسنه وآماله، وآمبا
  .٣٨٣ص  ٥ج: علم رجال الحديث

  .٣٧٩ص ١ج): ق.ط(عّدة اإلصول  -٢
 .٧٣ص: قواعد الحديث -٣
 .٢٧ص: الدراية -٤
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إنّ احلر العاملي يف نصه الثاين أخذ مبا دل على أنّ األئمة اثين عشر٬، وترك  :النقطة السادسة

) فإذا حضرته الوفاة(من بعده اثنا عشر مهديا٬ً، مث يكون : (الفقرة األخرية من الرواية٬، وهي
اسم كإمسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، : فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامي

  . )١() املهدي٬، هو أول املؤمنني: واالسم الثالث
uه أخذ ما يتوافق مع روايات الشيعة٬، دون تلك اإلضافة اليت زعم أنuها وعلل سبب ذلك بأن

  .ال تتوافق مع روايا�م
واحلال إنّ هذا حمض ادعاء٬، بل الدليل قائم على خالفه حيث إنّ الروايات اليت تثبت 

٬، وغريها أغلبها من ٬X، والروايات اليت تذكر املهدي األول الذرية٬، وروايات املهديني 
روايات  روايات الشيعة٬، فكيف يزعم أنّ ال شاهد على الزيادة اليت جاءت يف الوصية من

  الشيعة ؟
  .  وقد تقدuم ما يؤكد ذلك فال نعيد

وغريه جمموعة من القرائن اليت تدل على ) رمحه اهللا(لقد ذكر احلر العاملي  :النقطة السابعة

  :صحة اخلرب٬، وعدu منها ما يلي
وال خيفى موافقة الرواية لكتاب اهللا اآلمر بوجوب : املوافقة لكتاب اهللا سبحانه: أوالً

كُت�ب� ع�لَي�كُم� إِذَا ح�ض�ر� أَح�د�كُم� الْم�و�ت� إِن ت�ر�ك� خ�ي�راً ﴿: الوصية عند املوت بقوله سبحانه
  . )٢(﴾الْم�تَّق�ني� الْو�ص�يَّةُ ل�لْو�ال�د�ي�نِ و�األقْر�بِني� بِالْم�ع�ر�وف� ح�قّاً ع�لَى

عدم وجود املعارض٬، وقد تقدم أنّ رواية الوصية وال يوجد هلا معارض٬، بل هي : ثانياً
الشاهد الوحيد على اجلمع بني الروايات الدالة على كون األئمة اثنا عشر وبني ما دل على 

على األحد الثالثة عشر٬، وبني روايات املهديني الدالة على كون املهديني اثين عشر وما دل 
  .عشر

وما توهم من املعارضة بني روايات املهديني وبني روايات الرجعة فتكون الوصية معارضة 
لروايات الرجعة٬، أل�ا دالة على املهديني  ليس إالّ توهم حمض وارتكاز خاطئ٬، هذا مضافاً إىل 

                                                            
 .١٤٩ص: غيبة الطوسي -١
 .١٨٠: البقرة -٢
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ات الرجعة بناء ما قاله السيد حممد صادق الصدر رمحه اهللا من تقدمي روايات املهديني على رواي
  . على حىت مع وجود املعارضة بينهما

عدم احتمال اخلرب للتقية٬، ورواية الوصية ال ميكن أن حيتمل فيها التقية أبدا٬ً، إذ أي : ثالثاً
تقية يف رواية �دم أسس الدولتني األموية والعباسية٬، كما �دم األسس اليت بنيت عليها 

فدواعي التقية توجب كتمان الوصية ال نقلها ٬، املذاهب املناوئة ملذهب أهل البيت 
  .والكشف عنها

إنّ حجية اخلرب ال تنحصر بصحة السند فقط٬، بل ميكن استفادة الصحة من  :النقطة الثامنة

  .املنت أيضا٬ً، وهذا ما عليه املتأخرين من علماء الرجال
توثيقات وهناك وجه ثالث يف : (قال الشيخ السبحاين يف كتابه كليات يف علم الرجال

ال خصوص خرب الثقة٬،  Xاملتأخرين٬، وهو أن احلجة هو اخلرب املوثوق بصدوره عن املعصوم 
وبينهما فرق واضح٬، إذ لو قلنا بأن احلجة قول الثقة يكون املناط وثاقة الرجل وإن مل يكن 

  .نفس اخلرب موثوقاً بالصدور
ل رمبا يكون الراوي ثقة٬، وال مالزمة بني وثاقة الراوي وكون اخلرب موثوقاً بالصدور٬، ب

وأن الثقة قد التبس عليه  Xولكن القرائن واألمارات تشهد على عدم صدور اخلرب من اإلمام 
األمر٬، وهذا خبالف ما لو قلنا بأن املناط هو كون اخلرب موثوق الصدور٬، إذ عندئذî تكون وثاقة 

احلجية خبرب الثقة٬،  الراوي من إحدى اإلمارات على كون اخلرب موثوق الصدور٬، وال تنحصر
  .بل لو مل حيرز وثاقه الراوي ودلت القرائن على صدق اخلرب وصحته جيوز األخذ به

وهذا القول غري بعيد بالنظر إىل سرية العقالء٬، فقد جرت سري�م على األخذ باخلرب املوثوق 
وعلى ذلك الصدور٬، إن مل حترز وثاقة املخرب٬، ألن وثاقة املخرب طريق إىل إحراز صدق اخلرب٬، 

  . )١(...) فيجوز األخذ مبطلق املوثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه
أنّ رواة الوصية ضعاف٬، لكن ال يعين ذلك سقوطها٬، بل ميكن    جدالً   فلو سلمنا 

استفادة الصحة من متنها٬، بل مدح صاحب مستدركات معجم رجال احلديث رواة الوصية 
  .)٢(بسبب روايتهم هلا 

                                                            
 . ١٥٥ص: آليات في عالم الرجال -١
 .المتقدم) ٢١٤(راجع الهامش رقم  -٢
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إالّ قرينة من القرائن اليت تكشف لنا عن     على القول باعتبارها   رجال اخلرب فليس وثاقة 

صحة احلديث وليس هي متام املالك يف القبول والرد٬، ومن هنا عملوا باخلرب الضعيف السند مع 

فما قبله األصحاب أو . والتوسط أصوب): (رمحه اهللا(اشتهار العمل به٬، لذا قال احملقق احللي 

٬، وقال ...)وما أعرض األصحاب عنه أو شذ جيب اطراحه . على صحته عمل به دلت القرائن

وهذا وإن كان مرسالً إالّ إنّ فضالء األصحاب أفتوا : (تعليقاً على أحد األخبار املرسلة

  . )١( )مبضمونه

* * *  

  
  
   
  
  
 

                                                            
 .١١٠ص: قواعد الدراية -١
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  .احلمد  املبتدئ بالعطاء الذي أفاض علينا �عمه اليت ال حتصى، وأسبغ علينا آالئه اليت ال جتازى
  .واملهديني وسلم تسليماًوأفضل وأمت وأكمل الصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة 

بني يدي األخوة الكرام القسم الرابع واألخري من احلوار القصصي املبسط يف أدلة الدعوة 
  .اليما�ية املباركة

وأسأله سبحا�ه أن يكون �افعاً خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكون مسامهاً يف �شر احلق 
  .والدفاع عنه ودحض الباطل وحماربته

  .لقراء الكرام الصفح والعفو عن قصوري وتقصريي يف البيانكما وأسأل األخوة ا
  واحلمد  أوالً وآخراً

  
   

  
   

  
  
  



     

  
  
  
  



     

  :احللقة األوىل
אא א א א

وحضر األوالد كما يف كل ليلة وهم ينتظرون أباهم٬، فجاء أبوهم وسلم عليهم وتبادلوا 
  . معه السالم والرمحة والربكات

أسال اهللا أن تكونوا خبري يا أبنائي األعزاء٬، فهل من سؤال حول احلديث يف الليلة  :األب
  املاضية ؟

تذكر اثين عشر  ملهديني أيب لقد ذكرت أنّ روايات ا. شكراً لك يا أيب الكرمي :واثق
٬، لكين رأيت رواية تقول إنّ املهديني أحد عشر وليس اثين عشر٬، Xمهدياً من ولد احلسني 

  فهل املهديون اثنا عشر  أم  أحد عشر ؟ 

يا أبا : (يف حديث طويل أنه قال. Xوإليك يا أيب هذه الرواية يا أيب٬، عن أيب عبد اهللا 
  . )١() X ر مهدياً من ولد احلسنيمحزة٬، إنّ منا بعد القائم أحد عش

أحسنت يا ولدي على اهتمامك ومراجعتك٬، ال حظوا يا أوالدي األعزاء ما  :األب
سأذكره لكم٬، وذكرته لكم على حنو اإلمجال يف ما تقدم فقلت الروايات اليت بينت عدد األئمة 

  :على مخسة أقسام واملهديني 

وهذا القسم جاء بألفاظ . الروايات اليت عدuت أنّ األئمة اثنا عشر إماماً :القسم األول

. خمتلفة٬،كما ذكرت لكم ذلك يف القسم األول من هذا احلوار٬، وسأعيد ما ذكرته لكم للتذكّر
  :وإليكم تلك األلفاظ اليت جاءت يف تلك الروايات

بعدي اثنا عشر إماما٬ً، ومن يا علي إنه سيكون ( :٬، قال النيب )اثنا عشر إماماً: (أوالً
  . )٢(..) بعدهم اثنا عشر مهدياً

                                                            
 .٣٨ص: مختصر بصائر الدرجات -١
 .١٥٠ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
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: ٬، عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه٬، قال)اثنا عشر خليفة: (ثانياً
مث أخفى صوته . اثنا عشر خليفةبعدي : فسمعته يقولكنت مع أيب عند رسول اهللا (

  .)١() كلهم من بين هاشم: قال: أخفى صوته ؟ قال] قال يف[ما الذي : فقلت أليب

مسعت جابر بن مسرة السوائي : (٬، عن عبد امللك بن عمري٬، قال)اثنا عشر أمرياً: (ًثالثا
٬، مث اثنا عشر أمرياًال يزال هذا األمر ماضياً حىت يقوم : يقول مسعت رسول اهللا : يقول

  .)٢() كلهم من قريش: تكلم بكلمة خفيت عليu فسألت أيب ما قال ؟ قال

  .)٣() اثنا عشر حمدَّثاًمنا : (٬X، قال اإلمام الباقر )اثنا عشر حمدثاً: (رابعاً
حدثنا ابن أيب عمري٬، حدثنا سفيان٬، عن عبد امللك بن : ٬، قال)اثنا عشر رجالً: (خامساً

ال يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم : يقولمسعت النيب : (عمري٬، عن جابر بن مسرة٬، قال
بكلمة خفيت علي%٬، فسألت أيب ماذا قال رسول اهللا صلى ٬، مث تكلم النيب اثنا عشر رجالً

  .)٤() كلهم من قريش: اهللا عليه وسلم ؟ فقال
سأل رجل عبد اهللا بن مسعود قال : (٬، ويف رواية مسروق٬، قال)اثنا عشر نقيباً: (سادساً

: فة ؟ فقال عبد اهللاهللا كم ميلك هذه األمuة من خلي يا أبا عبد الرمحن٬، هل سألتم رسول: له
 . )٥(") عشر عد¥ة نقباء بين إسرائيل  اثنا: "سألناه فقال

منا اثنا : (Xبل عرب بلفظ املهديني وأُريد منه األئمة اإلثين عشر٬، قال اإلمام احلسني 
عشر مهديا٬ً، أوهلم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وآخرهم التاسع من ولدي٬، وهو القائم 

 .)٦()باحلق
  . التعابري تشري إىل عدد األئمة اإلثين عشر فكل هذه

ويف كل هذه األلفاظ املراد واحد وهم األئمة اإلثين عشر أوهلم أمري املؤمنني علي بن أيب 
  .٬X، وآخرهم اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري Xطالب 

                                                            
 .٣١٥ص ٢ج: ينابيع المودة لذوي القربى -١
 .ط الميمنية بمصر ١٠١و  ٩٧ص ٥ج: أخرج أحمد بن حنبل في المسند -٢
  .٢ص: اإلمامة والتبصرة -٣
 .ط محمد علي صبيح بمصر ٣ص ٦ج: أخرج الحافظ مسلم بن حجاج القشيري في  صحيحه -٤
  .٣٨٦ص: أمالي الصدوق -٥
 .٢ص: اإلمامة والتبصرة -٦
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  .وسيأيت الكالم عنها بالتفصيل. الروايات اليت عدuت األئمة ثالثة عشر إماماً :القسم الثا�ي

  .وقد تقدuمت. الروايات اليت عدuت املهديني اثين عشر مهدياً :القسم الثالث

وهي رواية واحدة٬، وهي . الرواية اليت عدت املهديني أحد عشر مهدياً :القسم الرابع

يا أبا محزة إنّ منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد (: الرواية اليت ذكر�ا يا واثق٬، وهي
  .  )١() Xاحلسني 

وهي رواية . الرواية اليت بينت أنّ األئمة اثنا عشر واملهديني اثنا عشر :القسم اخلامس

  . الوصية اليت تقدuمت

وسيأيت    وتوجد مقابلة بني القسم الثاين؛ وهو الذي دل على أن عدد األئمة ثالثة عشر 
  .٬، وبني القسم الرابع وهو الذي دل على أنّ املهديني أحد عشر  كالم عن هذه الروايات ال

ثالثة عشر قد عدuت املهدي األول  إنّ الروايات اليت بينت أنّ األئمة : وبيان ذلك
X ،٬، مع األئمة فصار عدد األئمة ثالثة عشر٬،كما وأصبح عدد املهديني أحد عشر مهديا٬ً

٬، تارة يعد مع األئمة فيكون عدد األئمة برزخ بني األئمة واملهديني  Xفاملهدي األول 
ثالثة عشر٬، فيكون عدد املهديني أحد عشر٬، وتارة يعد مع املهديني فيكون عددهم اثنا عشر٬، 

  .كما ويكون عدد األئمة أثين عشر أيضاً

رواية الوصية و³ذا جيمع بني مجيع األقسام اخلمسة للروايات٬، والشاهد على هذا اجلمع هو 
  .اليت بينت أنّ عدد األئمة أثين عشر٬، وكذلك بينت عدد املهديني بكو�م اثين عشر مهدياً

وعلى : (وهذا اجلمع هو الصحيح خبالف اجلمع الذي ذكره الشيخ احلر العاملي حيث قال
ئمة هذا فاألئمة من بعده هم األئمة من قبله قد رجعوا بعد مو�م٬، فال ينايف ما ثبت من أن األ

اثين عشر؛ ألنّ العدد ال يزيد بالرجعة٬، وهذا الوجه حيصل به اجلمع بني رواية اثين عشر ورواية 
مل يالحظ : والثانية) عليهما السالم(حممول على دخول املهدي أو النيب : أحد عشر٬، فإنّ األوىل

                                                            
 .٣٨ص: مختصر بصائر الدرجات -١
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  .)١() ...فيها دخول أحد منهما حلكمة أخرى٬، 

  :وإليكم توضيح كالمه بالتفصيل

لكن رجعوا يف الرجعة٬،  هم نفس األئمة  أنuه يقول بأنّ املهديني : قطة األوىلالن
: ٬، هم أنفسهم الذين يأتون من بعده؛ حيث إنّ الرواية تقولXفالذين قبل اإلمام املهدي 

الذين يأتون بعد املهدي : ٬، فيقول)إثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من بعده أثنا عشر مهدياً(... 
  . هم أنفسهم الذين كانوا قبله

حياول اجلمع بني روايات اإلثين عشر مهدياً واألحد عشر مهديا٬ً، ببيان أنّ : النقطة الثانية
وأمuا . Xأو اإلمام املهدي  عشر يكون داخالً فيها أمuا النيب  اإلثينالروايات اليت تذكر 

  .Xواإلمام املهدي  حد عشر فهي مل تعد النيب الروايات اليت ذكرت األ

وأنتم كما ترون هو مجع خايل عن الدليل٬، بل هو مجع تربعي كما يقال٬، مث كيف يقال 
فهل علي  Xبأنّ املهديني هم أنفسهم األئمة واحلال أنّ املهديني ورد أ�م من ولد احلسني 

عليهما (من ولد احلسني  ؟ وهل احلسن) عليهما السالم(بن أيب طالب من ولد احلسن 
هذا  X؟ وهل النيب على تقدير دخوله يف روايات االثين عشر من ولد احلسني )السالم

  . أعجب ما يقال

  هل واضح ما تقدم يا أبنائي ؟

  .نعم يا أيب :واثق

  : واآلن سأذكر لكم الروايات اليت تدل على كون األئمة ثالثة عشر :األب

: يقول Xمسعت أبا جعفر : روى الشيخ الكليين بسنده٬، عن زرارة٬، قال :الرواية األوىل

ومن ولد علي٬،  كلهم حمدث من رسول اهللا  اإلثنا عشر اإلمام من آل حممد (
  .  )٢(....) مها الوالدان) عليهما السالم(ورسول اهللا وعلي 

                                                            
 .٣٧٠ص: اإليقاظ من الهجعة -١
 .٥٣١ص ١ج: الكافي -٢
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رسول اهللا وعلي فالحظوا يا أبنائي أنّ الرواية ذكرت اثنا عشر إماماً كلهم من ولد 
كلهم حمدث من  اإلثنا عشر اإلمام من آل حممد : (فقالت ). صلوات اهللا عليهما(

  ).ومن ولد علي رسول اهللا 

  .Xثالثة عشر٬، بإضافة أمري املؤمنني علي  و³ذا يكون عدد األئمة 

  .معهم Xثالثة عشر لدخول املهدي األول  وصار األئمة 

مع األئمة واحلال أنuه من املهديني  Xصحيح يا أيب٬، لكن ملاذا ̄عد املهدي األول  :حممود
  ؟

تقدم يا حممود يف القسم األول من حوارنا هذا وجود تفاضل بني احلجج الطاهرين : األب
فقد جاءت الروايات ٬، فالرسل فضل اهللا بعضهم على بعض٬، وكذلك األئمة 

أفضل البشر  ٬، بل هو لى اإلطالق هو خامتهم حممد بالتفاضل بينهم٬، فالرسل أفضلهم ع
  .على اإلطالق

وفاطمة٬، وبعدمها احلسن واحلسني  Xفأفضلهم علي بن أيب طالب  وأمuا آل حممد 
  . هم أفضل األئمة على اإلطالق ٬، فأصحاب الكساء )عليهما السالم(

ة واحلسن خري هذه األمة من بعدي علي بن أيب طالب وفاطم: (قال روي النيب 
  .)١() واحلسني٬، من قال غري هذا فعليه لعنة اهللا

إىل  من أفضل خلق اهللا ؟ فأشار النيب : (فقال سأل سلمان رسول اهللا : روي
فمن : قال سلمان. أبو هذين :فمن بعد جدمها ؟ قال: قال سلمان. جد هذين: احلسنني وقال

  . )٢() هذان :أمهما ؟ قالفمن بعد : قال سلمان. أم هذين: بعد أبيهما ؟ قال

 ٬X، ومن الثابت أنّ اإلمام املهدي كما أنuه يوجد تفاضل بني الباقني من آل حممد 
 .هو أفضل األئمة غري أصحاب الكساء

                                                            
 .٢٢٨ص ٢٧ج: ، بحار األنوار٦٣ص: آنز الفوائد -١
 .٥٦٢ص ١ج: الخصائص الفاطمية -٢
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٬، روى الشيخ النعماين يف كتاب الغيبة بسنده عن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا٬، عن آبائه
اختار من كل شيء شيئا٬ً، اختار من األرض مكة٬،  8إنّ اهللا : (قال رسول اهللا : قال

واختار من مكة املسجد٬، واختار من املسجد املوضع الذي فيه الكعبة٬، واختار من األنعام 
إناثها٬، ومن الغنم الضأن٬، واختار من األيام يوم اجلمعة٬، واختار من الشهور شهر رمضان٬، 

واختارين وعلياً من بين هاشم٬، واختار  ومن الليايل ليلة القدر٬، واختار من الناس بين هاشم٬،
مين ومن علي احلسن واحلسني٬، وتكملة اثين عشر إماماً من ولد احلسني تاسعهم باطنهم٬، 

  .)١() وهو ظاهرهم٬، وهو أفضلهم٬، وهو قائمهم

قال : قال جابر بن عبد اهللا األنصاري٬، وروى اجلوهري يف مقتضب األثر بسنده عن
ار من األيام يوم اجلمعة٬، ومن الليايل ليلة القدر٬، ومن الشهور إنّ اهللا اخت: (رسول اهللا 

شهر رمضان٬، واختارين وعليا٬ً، واختار من علي احلسن واحلسني٬، واختار من احلسني حجج 
  .)٢() العاملني تاسعهم قائمهم أعلمهم أحكمهم

 املؤمنني إنّ أفضل األئمة أمري املؤمنني٬، وإنّ أفضل األئمة بعد أمري: (ولذا قال الكراجكي
مث بقية األئمة من  Xإمام الزمان املهدي  Xاحلسن واحلسني٬، وأفضل الباقني بعد احلسني 

  .)٣( ) بعده على ما جاء به األثر وثبت به النظر

٬، فقد ورد أنّ املهدي وكما أنّ يف األنبياء تفاضل ويف األئمة٬، كذلك يف املهديني 
  .اإلطالق٬، أفضل من سائر املهديني على Xاألول 

يا سلمان٬، مهدي أميت : (عن رسول اهللا٬، قال: وهذا يدل عليه ما رواه سليم بن قيس
إمام بن إمام٬، عامل بن . الذي ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً من ولد هذا

يا نيب اهللا٬، املهدي أفضل : قلت: قال .عامل٬، وصي بن وصي٬، أبوه الذي يليه إمام وصي عامل
  .)٤() لألول مثل أجورهم كلهم؛ ألن اهللا هداهم به. أبوه أفضل منه :بوه ؟ قالأم أ

                                                            
 . ٧٣ص: غيبة النعماني -١
  .٩ص: مقتضب األثر -٢
  .٢٢٠ص ٨ج: ، مستدرك سفينة البحار٣٦٢ص ٢٥ج: ، بحار األنوار١١٣ص: التعجب -٣
 .٤٢٩ص: آتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري -٤
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 Xهدي 

 بن عبد 
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١( .  
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X ٬، عن

ه أمساء 
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Xيب جعفر 

 لوح فيه أ
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.........
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ين يف الكايف 
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.........
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ا¸موع ثالثة

                       
 .٥٣٢ص

ص ٤ج: ره الفقيه

  .٥٣٤ص

٣٦٦ ......
ن :حممود

إذ :األب
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ولدها٬، فعدد
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أخبار الرضا
جابر بن عبد
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ص ١ج: الكافي -١
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 ٣٦٧...................... ................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

  ما معىن زر األرض يا أيب ؟ :أمحد
وأصله من زر القلب٬، وهو عظم صغري : ٬، قال ابن األثري)زر القلب(أصل الزر هو  :األب

  .)١(يكون قوام القلب به 
إذا ذهب اإلثين عشر ساخت األرض بأهلها ومل : (فقوام األرض ³م؛ ولذا قال 

  ).ينظروا
: أقول). وهو زر األرض بعدي: (يف قول النيب : وقال الشيخ ا¸لسي يف  حبار األنوار

  . )٢(أي قوامها والعامل مبصاحلها : الزر بالكسر

قال (: ٬، قالXروى الشيخ الكليين يف الكايف بسنده عن أيب جعفر  :الرواية الرابعة

مفهمون٬، آخرهم القائم باحلق من ولدي اثنا عشر نقيبا٬ً، جنباء٬، حمدثون٬، : رسول اهللا 
  . )٣() ميالها عدالً كما ملئت جوراً

 ٬X، وعلي بن أيب طالب وهذه الرواية أيضاً عدuت أثين عشر من ولد رسول اهللا 
  .ليس من ولد رسول اهللا 

إنّ : (٬، قالXروى الشيخ الكليين يف الكايف بسنده عن أمري املؤمنني  :الرواية اخلامسة

  . )٤() عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم من¥يهلذه األمة اثين 
    وهم: (X؛ لذا يقول علي Xمن ولد علي  فالرواية تنص على أنّ االثين عشر 

  . يكون ا¸موع ثالثة عشر ٬X، فبإضافة علي )مين   أي االثين عشر 

روى اخلزاز القمي يف كفاية األثر بسنده عن حممد بن احلنفية٬، قال أمري  :الرواية السادسة

يا علي٬، :  يف حديث طويل إىل أن يقول     :يقول مسعت رسول اهللا : (Xاملؤمنني 
أنت مين وأنا منك٬، وأنت أخي ووزيري٬، فإذا متُّ ظهرت لك ضغائن يف صدور قوم٬، 
وسيكون بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة٬، وذلك عند فقدان شيعتك 
اخلامس من السابع من ولدك حيزن لفقده أهل األرض والسماء٬، فكم مؤمن ومؤمنة متأسف 

                                                            
  .٣٠٠ص ٢ج: النهاية في غريب الحديث -١
 .٣٢٠ص ٣٢ج: بحار األنوار -٢
 .٥٣٤ص ١ج: الكافي -٣
 . ٥٣٢ص ١ج: الكافي -٤
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أ�صار اإلمام امله
مسي وشبيهي
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يراً ووصياً و
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 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ٣٧٠

إنّ هلذه األمة اثين عشر إمام هدى من : Xفقال له أمري املؤمنني : إىل قوله...   Xعلي 
وأم¥ا من . يف اجلنة فهو أفضلها وأشرفها جنة عدن ا وأم¥ا مرتل نبين. ذرية نبيها٬، وهم مين

وذراريهم٬، ال    أم أمهم    معه يف مرتله منها فهؤالء االثنا عشر من ذريته وأمهم وجدkم 
  .)١() يشركهم فيها أحد

إنّ هلذه األمة اثين عشر إمام هدى من ذرية نبيها٬، : (Xوحمل الشاهد يف الرواية قوله 
؛ Xومن ولد علي  ٬، فالعبارة صرحية يف كون األئمة أثنا عشر من ذرية النيب )وهم مين
إثين عشر إماما٬ً، ومع أبيهم علي  ٬X، أي من علي بن أيب طالب )وهم مين: (Xلذا قال 
X يكون عددهم ثالثة عشر.  

يا علي٬، إين مزوجك فاطمة ابنيت سيدة نساء : (قال رسول اهللا  :الرواية احلادية عشر

ملني وأحبهن إيلّ بعدك وكائن منكما سيدا شباب أهل اجلنة والشهداء املضرجون العا
املقهورون يف األرض من بعدي والنجباء الزهر الذين يطفئ اهللا �م الظلم وحييي �م احلق 

  .)٢() ومييت �م الباطل عدkم عد¥ة أشهر السنة آخرهم يصلي عيسى بن مرمي خلفه

٬، فهؤالء الذين من ذرية علي )عدkم عد¥ة أشهر السنة: (وحمل الشاهد يف الرواية قوله 
عد�م عدuة أشهر السنة٬، وهي اثنا عشر شهرا٬ً، فيكون عدد األئمة من ) عليهما السالم(وفاطمة 

عد�uم اثنا عشر إماما٬ً، فمع أبيهم علي بن أيب طالب يكون ) عليهما السالم(ولد علي وفاطمة 
  .دد ثالثة عشر إماماًالع

فوجدته متفكراً  Xأتيت أمري املؤمنني : (عن األصبغ بن نباتة٬، قال :الرواية الثا�ية عشر

ال  :ما يل أراك متفكراً تنكت يف األرض٬، أرغبة منك فيها ؟ فقال: ينكت يف األرض٬، فقلت
ظهر احلادي واهللا ما رغبت فيها وال يف الدنيا يوماً قط٬، ولكين فكرت يف مولود يكون من 

عشر من ولدي هو املهدي الذي ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلما٬ً، تكون 
وكم تكون احلرية والغيبة ؟ : فقلت .له غيبة وحرية٬، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون

نعم٬، كما أنه  :وإن هذا لكائن ؟ فقال: فقلت. ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني :قال
                                                            

  .١٥٢ص: الغيبة للطوسي -١
 .٥٨ص: الغيبة للنعماني٢- 



 ٣٧١...................... ................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

: فقلت .وأىن لك �ذا األمر يا أصبغ٬، أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة خملوق٬،
مث يفعل اهللا ما يشاء٬، فإنّ له بداءات وإرادات وغايات  :مث ما يكون بعد ذلك ؟ فقال

   .)١() و¼ايات

ولكين فكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من : (Xقوله : وحمل الشاهد
٬، فاحلادي عشر ..)الذي ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماًولدي هو املهدي 

٬، واملولود الذي من ظهر اإلمام Xهو اإلمام حممد بن احلسن العسكري Xمن ولد علي 
٬، وعليه فيكون هو اإلمام الثالث Xهو املهدي األول أمحد احلسن  Xحممد بن احلسن 

  .عشر

وايات املروية يف كتبنا املهمة فالروايات اليت ذكر�ا كيف غفل الشيعة عن هذه الر :األوالد
  إنuما جاءت يف كتاب الكايف٬، وغريه من كتب الشيعة ؟

ثالثة عشر أيضاً مل  اعلموا يا أبنائي أنّ هذه الروايات اليت دلت على أنّ األئمة  :األب
يفهموها فوقفوا منها موقفاً سلبيا٬ً، وذكروا أقواالً يف كل رواية من الروايات لكي يسقطوها 
عن احلجية و ال يلتزموا ³ا٬، وسنقف عند كلمات بعضهم يف هذه الروايات٬، وإىل هنا ننهي 

 رب العاملني٬، حوارنا يف هذه الليلة على أمل أن نكمل غداً بتوفيق اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا
  .والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  

                                                            
 ٣٣٩ص: ، وفي١٦٥ص: ، غيبة الطوسي٢٠٩ص: ، االختصاص٥٣٠ص: ، دالئل اإلمامة٣٧٩ص ١ج: الكافي١- 

، مكيال ٤٦٤ص ٧ج: ، نهج السعادة٦٢ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٣٦٢ص: أيضًا، الهداية الكبرى
 .١١٣ص ١ج: المكارم



     

  :احللقة الثا�ية
א א

وجاء األبناء وهم مستغربون من الروايات اليت ذكرها هلم أبوهم يف الليلة املاضية وإخباره 
بأنّ علماء الشيعة وقفوا من كل هذه الروايات موقفاً سلبيا٬ً، فجاءوا بشوق ليسمعوا ماذا هلم 

  .قال العلماء يف توجيه تلك الروايات الدالة بالصراحة على كون األئمة ثالثة عشر
 مما قلته ى أوالده فحيوه بالسالم والتحيات٬، فقال هلم أراكم مستغربنيفجاء األب وسلم عل

  .ارحةلكم الليلة الب
نعم يا أيب إنا لنعجب أين كانت هذه الروايات٬، وملاذا وقف علماء الشيعة  :األوالدفقال 

  ؟ منها موقفاً سلبياً
سأبني لكم أهم ما قالوه يف توجيههم لروايات الثالثة عشر٬، وستتعجبون أكثر من  :األب

  .التوجيهات اليت وجuهوا ³ا تلك الروايات الصرحية الدالة على كون األئمة ثالثة عشر
  : وأقف عند دعوتني ادعوها يف هذه الروايات اليت تدل على كون األئمة ثالثة عشر

  .ف أو التصحيفدعوى التحري :الدعوى األوىل  

ولكي تكون الصورة واضحة لكم يا أبنائي األعزاء أوضح لكم املقصود من التحريف   
  .والتصحيف٬، كما سأبني لكم التأويل الذي قاله البعض عند كالمنا يف الدعوى الثانية

WאW
ون عدل به عن جهته٬، وهو قد يك: وحرف الكالم حتريفاً. وهو العدول بالشيء عن جهته

بالزيادة فيه٬، والنقص منه٬، وقد يكون بتبديل بعض كلماته٬، وقد يكون حبمله على غري املراد 
  .فالتحريف أعم من التصحيف. منه

أغزر ما : رواه الثوري) جتيء يوم القيامة أعز ما كانت: (ما جاء يف حديث: فمثال الزيادة
  . كانت

  ). من القبح: (حرفه بعضهم فقال) مسح وجهه زمن الفتح: (ما روي أنه: ومثال النقص
أنشدت : ما حكاه أبو عمرو بن العالء عن نفسه قال: ومثال تبديل بعض الكلمات
  : الفرزدق٬، ويده يف يدي٬، البن أمحر
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  وأجدر باحلوادث أن تكونا      فإما زال سرح عند معد 
  سرى بالقوم أصبح مستكينا      فال تصلي مبطروق إذا ما 

إذا كان ممن يسرى بالقوم فليس : قال. ترشدين: أو أدعك ؟ قلتأرشدك : فقال يل
  . فعلمت أين أغفلت ذاك وأن األمر كما قال. إذا ما سرى يف القوم: مبطروق٬، وإمنا هو

  . وهذا من التحريف ال من التصحيف: (قال أبو أمحد العسكري معلقاً على هذا التغيري
: صلى إىل عرتة٬، فتحرفت على بعضهم إىل: أنّ النيب : ومثال محله على غري املراد منه

  .)١( )صلى إىل شاة: عرتة٬، ورواه آخر باملعىن فقال

WאW
هو تغيري يف نقط احلروف أو حركا�ا مع بقاء صورة اخلط٬، وذلك ألنّ اآلخذ عن 
الصحيفة ال ميكنه التفريق بني لفظ الكلمة يف السياق٬، وصورة كلمة غري منقوطة يقرؤها 

وال يضبط . فحمة٬، إذا مل تنقط يقرؤها قحمة٬، ويقرؤها فخمة: الصحفي على غري وجهها مثل
  . الشيوخ هذا إالّ التلقي من أفواه

  .)٢() التصحيف قفل ضل مفتاحه: (وقد قال الزخمشري يف ربيع األبرار
: ومن هنا قال السيد مرتضى العسكري بوقوع اخلطأ والتصحيف يف كتاب الكايف٬، فقال

وفعالً قد وقع اخلطأ يف أشهر كتب احلديث مبدرسة أهل البيت٬، وهو كتاب الكايف مثل (... 
من كتاب احلجة بالكايف  ١٨و  ١٧و  ١٤و  ٩و  ٧: املرقمة ما ورد يف األحاديث األربعة

وتبعه تلميذه . )٣(.....)باب ما جاء يف االثين عشر والنص عليهم كما نشرحه يف ما يلي 
  .السيد سامي البدري يف كتابه شبهات وردود

ويقصد ³ذه األحاديث اليت ذكر أرقامها٬، األحاديث اليت دلت على كون األئمة ثالثة 
  .وهي الروايات اخلمسة األوىل اليت تقدمت عليكم يف احللقة السابقةعشر٬، 

  .تأويل هذه الروايات :الدعوة الثا�ية

                                                            
  .مقدمة التحقيق٤٠ص ١ج:المحدثينتصحيفات  -١
  .مقدمة التحقيق٤٩ص ١ج: تصحيفات المحدثين -٢
 .٢٥٩ص ٣ج: معالم المدرستين -٣
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دعوى خمالفة ومعارضة روايات الثالثة عشر لروايات اإلثين عشر اليت فهموا منها احلصر يف 
  .اإلثين عشر

  .هو ما يؤول إليه الشيء: والتأويل

الكالم وصرفه عن معناه الظاهري إىل معىن أخفى منه٬، إرجاع : (قال الشيخ الطرحيي
  . )١()نظر إىل ما يؤل معناه: وتأول فالن اآلية٬، أي. إذا رجع وصار إليه: ٬، يؤل)آل(مأخوذ من 

ومن هنا يا أبنائي لنعرض الروايات واحدة تلو األخرى لنعرف ما قالوا فيها٬، بعد أن عرفتم 
    : التحريف والتصحيف والتأويل

: يقول Xمسعت أبا جعفر : روى الشيخ الكليين بسنده٬، عن زرارة٬، قال :الرواية األوىل

ومن ولد علي٬،  كلهم حمد¥ث من رسول اهللا  اإلثنا عشر اإلمام من آل حممد (
  . )٢(....) مها الوالدان) عليهما السالم(ورسول اهللا وعلي 

Wא
تقييم كتب احلديث مبدرسة أهل : (قال السيد مرتضى العسكري يف كتابه معامل املدرستني

أخطاء يف نسخ كتب احلديث ومع تسلسل اإلسناد يف جوامع احلديث مبدرسة  البيت 
كما شاهدنا٬، فإن فقهاء مدرستهم مل يسموا أي جامع من  أهل البيت إىل رسول اهللا 

جوامع احلديث لديهم بالصحيح كما فعلته مدرسة اخللفاء ومست بعض جوامع احلديث لديهم 
بالصحاح٬، ومل حيجزوا بذلك على العقول ومل يوصدوا باب البحث العلمي يف عصر من 

ية احلديث٬، وخيضعون لنتائج العصور وإمنا يعرضون كل حديث يف جوامعهم على قواعد درا
تلك الدراسات٬، وذلك أل�م يعلمون أن رواة تلك األحاديث غري معصومني عن اخلطأ 
والنسيان اللذين يعرضان لكل بشر مل يعصمه اهللا٬، وفعالً قد وقع اخلطأ يف أشهر كتب احلديث 

 ١٤و  ٩و  ٧: مبدرسة أهل البيت وهو كتاب الكايف مثل ما ورد يف األحاديث األربعة املرقمة
من كتاب احلجة بالكايف باب ما جاء يف االثين عشر والنص عليهم كما نشرحه  ١٨و  ١٧و 

  : يف ما يلي
                                                            

  .١٣٢ص ١ج: مجمع البحرين -١
 .٥٣١ص ١ج:الكافي -٢
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بسنده عن ابن : يف كال احلديثني يف أصول الكايف: )١( احلديث السابع والرابع عشر: أوالً
 Xا جعفر مسعت أب: مساعة٬، عن علي بن احلسني بن رباط٬، عن ابن أذينة٬، عن زرارة٬، قال

٬، ومن كلهم حمد¥ث من ولد رسول اهللا  االثنا عشر اإلمام من آل حممد : (يقول
  ). ولد علي٬، فرسول اهللا وعلي مها الوالدان

  . )٢() احلديث. . . فقال علي بن راشد : (ويف لفظ احلديث السابع بعده

اإلمام علي مع : أن يكون عدد األئمة من أهل البيت ثالثة عشر: ومغزى هذين احلديثني
  . إثين عشر إماماً من ولده

بينما نقل هذه الرواية عن الكايف املفيد يف اإلرشاد والطربسي يف إعالم الورى ولفظهما 
حد عشر علي بن أيب طالب٬، وأ: اإلثنا عشر األئمة من آل حممد كلهم حمد¥ث: (كما يلي

  .)٣() من ولده٬، ورسول اهللا وعلي مها الوالدان صلوات اهللا عليهما

٬، )٤( عيون أخبار الرضا واخلصال: وأخرج الرواية عن الكليين أيضاً الصدوق يف كتابه
اثنا عشر إماماً من آل حممد كلهم حمدثون بعد رسول اهللا٬، وعلي بن أيب : (ولفظه كما يلي

  ). طالب منهم

                                                            
يقصد بالحديث السابع الرواية األولى التي تقّدمت في الحلقة السابقة، وهي ما رواه الشيخ الكليني بسنده، عن زرارة،  -١
ومن ولد  آلهم محدث من رسول اهللا  اإلثنا عشر اإلمام من آل محمد : (يقول Xسمعت أبا جعفر : قال

وبالرواية الرابعة عشر هي الرواية الثالثة التي تقّدمت في ....). هما الوالدان) عليهما السالم(علي، ورسول اهللا وعلي 
قال رسول اهللا : ، قالXالحلقة السابعة، وهي ما رواه الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أبي الجاورد، عن أبي جعفر 

وأنت يا علي زر األرض يعني أوتادها وجبالها، بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ بأهلها، إّني واثني عشر من ولدي : (
  ).فإذا ذهب االثنا عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا

محمد بن يحيى، عن عبد اهللا بن محمد الخشاب، عن ابن سماعة، عن علي بن  -٧:  وهذا هو الحديث السابع بكامله -٢
 االثنا عشر اإلمام من آل محمد : (يقول Xسمعت أبا جعفر : عن ابن أذينة، عن زرارة، قال الحسن بن رباط،

فقال علي بن راشد . هما الوالدان) عليهما السالم(ومن ولد علي ورسول اهللا وعلي  آلهم محدث من رسول اهللا 
 ١ج: الكافي). مك آان أحدهمأما إن ابن أ: وقال Xوآان أخا علي بن الحسين ألمه وأنكر ذلك فصرر أبو جعفر 

 .٥٣١ص
أخبرني أبو القاسم، عن محمد بن يعقوب، عن أبي علي األشعري، عن : رواه الشيخ المفيد في اإلرشاد بهذا السند -٣
، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي ابن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عمر )الحسن بن عبيد اهللا(

 .٣٤٧ص ٢ج: اإلرشاد....). االثنا عشر: (يقول Xسمعت أبا جعفر : بن أذينة، عن زرارة، قال
حدثنا محمد بن : ، رواه الصدوق في الكتابين بهذا السند٤٨٠ص: ، الخصال٦٠ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا  -٤

بيد حدثنا أبو علي األشعري، عن الحسين بن ع: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني قال: علي ماجيلويه رضي اهللا عنه قال
اهللا، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن سماعه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبيه، عن ابن أذينة، عن 

 نحن اثنا عشر إمامًا من آل محمد آلهم محدثون بعد رسول اهللا : (يقول Xسمعت أبا جعفر : زرارة بن أعين، قال
 ).وعلي بن أبي طالب منهم
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يظهر من استعراضنا احلديث عن الكايف ومن أخذ منه أي الشيخ : ملقارنةنتيجة البحث وا
الصدوق واملفيد والطربسي٬، أنّ النسuاخ قد أخطأوا يف كتابة احلديث يف الكايف بعد عصر 
الشيخ املفيد٬، ومل نقل بعد عصر الطربسي؛ ألنّ الطربسي يأخذ أخباره يف إعالم الورى من 

  .انتهى كالمه. )١()ه على منوالهكتاب اإلرشاد للمفيد وينسج في

א Wא
كما حيتمل أنّ اخلطأ من النسuاخ بعد عصر املفيد٬، كذلك حيتمل أنّ اخلطأ حصل من : أوالً

  .نسخ الشيخ املفيد٬، وال ترجيح ألحد االحتمالني على اآلخر
اخلطأ يف النuسخ يف كل بل يقال بعدم خطأ النسuاخ غري املفيد؛ وذلك الستبعاد تكرuر 

األحاديث اخلمسة اليت رواها الشيخ الكليين يف الكايف٬، ومع ذلك يكون مفاد النuسخ داللتها 
على كون األئمة ثالثة عشر٬، مع اختالف متون األحاديث٬، فهل ميكن مع اختالف هذه املتون 

  !لة على الثالثة عشر ؟مع داللتها على الثالثة عشر أن يقال أنّ التصحيف املتكرuر أتفق يف الدال
عيون أخبار الرضا : وأخرج الرواية عن الكليين أيضاً الصدوق يف كتابه: (وأمuا قوله: ثانياً

اثنا عشر إماماً من آل حممد كلهم حمدَّثون بعد رسول اهللا٬، : (واخلصال٬، ولفظه كما يلي
  ).وعلي بن أيب طالب منهم

اءت بنفس السند٬، ومثل هذا كثرياً ما يقع فمن املمكن جدuاً أن تكون رواية ثانية وإن ج
يف الروايات٬، فالكثري من الروايات جاءت بسند واحد ومبتنني أحدمها مقارب لآلخر٬، ومل ̄تعد 

  .بسبب ذلك رواية واحدة

Wא
وسأنقل لكم ما قاله السيد كاظم احلائري٬، حيث عنون الروايات اليت تدل على كون 

٬، وذكرها )الروايات اليت قد توهم أنّ األئمuة ثالثة عشر ومناقشتها: (ر بقولهاألئمة ثالثة عش
إثين عشر إماما٬ً، وإليكم نص ما  بعد أن ذكر الروايات اليت دلت على أنّ عدد األئمة 

اليت هي فوق حد    عشر  توجد يف مقابل ما عرفناه من روايات احلصر يف اثين: (قاله
أخبار آحاد نادرة قد ̄توهم أنّ األئمuة ثالثة عشر٬، وهي مخس روايات واردة يف     اإلحصاء

   :الكايف٬، نذكرها مع الردu عليها

                                                            
 .٢٥٩ص  ٣ج: معالم المدرستين -١
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وال    حممuد بن حييي٬، عن عبد اهللا بن حممuد اخلشuاب  عن: احلديث السابع من الباب: أو¥الً
عن ابن مساعة٬، عن عليu بن احلسن بن رباط٬، عن ابن أُذينة٬، عن     ذكر له يف كتب الرجال

االثنا عشر اإلمام من آل حمم¥د كلّهم حمد¥ث من ولد ( :مسعت أبا جعفر يقول: زرارة٬، قال
  ).مها الوالداناهللا وعلي¥    اهللا ومن ولد علي¥٬، ورسول رسول

وال خيفى أنّ ظاهر العبارة ليس هو إرادة أنّ األئمuة اثنا عشر كما أراد البعض تفسريها 
اهللا  اهللا وعلي٬u، فكأنّ عليuاً كرسول  بذلك٬، وإنuما ظاهرها أنuهم اثنا عشر٬، وأنuهم من ولد رسول

   .اهللا والدان لألئمuة خارج من دائرة األئمuة٬، وهو ورسول

على التغليب٬، أي مبا أنّ أكثرهم ما عدا واحداً من ولد  لسي يف مرآة العقولوقد محله ا¸
  ).اهللا وعلي كلّهم حمد¥ث من ولد رسول: (اهللا وعليu عبuر عنهم بتعبري  رسول

عن أيب علي األشعري٬، عن ) ١٤(وهذا احلديث روي مرuة أُخرى يف الكايف حتت رقم 
عن احلسن بن موسى      ني بن عبيد اهللاحلس: ولعل الصحيح    احلسن بن عبيد اهللا 

: اخلشuاب٬، عن علي بن مساعة٬، عن عليu بن احلسن بن رباط٬، عن ابن اُذينة عن زرارة٬، قال
اهللا  عشر اإلمام من آل حمم¥د كلّهم حمد¥ث من ولد رسول االثنا: (مسعت أبا جعفر يقول

  ).اهللا وعلي¥ مها الوالدان  طالب٬، فرسول وولد علي¥ بن أيب

    ٣٤٧ص ٢ ج: يف كتاب اإلرشاد   نقل املفيد هذه الرواية  :السيuد نذير احلسين وقال
علي بن أيب طالب وأحد عشر : االثنا عشر األئم¥ة من آل حمم¥د كلّهم حمد¥ث: (³ذا الشكل

 ).اهللا وعلي¥ مها الوالدان  من ولده٬، ورسول

٬، )عنه اهللا رضي( ماجيلويهحدuثنا حممuد بن علي : وقال الصدوق يف اخلصال ويف العيون
حدuثنا أبو علي األشعري٬، عن احلسني بن عبيد اهللا٬، : حدuثنا حممuد بن يعقوب الكليين٬، قال :قال

عن احلسن بن موسى اخلشuاب٬، عن علي بن مساعة٬، عن عليu بن احلسن بن رباط٬، عن أبيه٬، 
عشر إماماً من آل حمم¥د اثنا : (مسعت أبا جعفر يقول: عن ابن اُذنية٬، عن زرارة بن أعني٬، قال

  ).اهللا وعلي بن أيب طالب منهم كلّهم حمدثون بعد رسول
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  .)١() إذن هذا يؤيuد نسخة الكايف الواصلة للشيخ املفيد

א Wא
الروايات اليت قد توهم أنّ األئمuة ثالثة : (لقد عنون احلائري هذه الروايات بقوله: أوالً
أنّ الروايات ال توهم أنّ األئمة ثالثة عشر٬، بل هي صرحية يف ذلك٬، فمن ٬، ويف احلقيقة )عشر

قال بداللتها على اإلثين عشر هو األوىل أن ينعت بالتوهم٬، ال من قال بكو�ا دالة على الثالثة 
  .فاحلائري هو الذي توهم ال من خالفه وقال بأ�ا تدل على الثالثة عشر. عشر

توجد يف : (الروايات الدالة حتصر العدد باالثين عشر٬، فقالإنّ احلائري ادعى أنّ : ثانياً
  ...).    اليت هي فوق حد اإلحصاء    عشر  مقابل ما عرفناه من روايات احلصر يف اثين

وهنا يا أوالدي البد أن تعرفوا ما هي األدوات اليت تفيد احلصر٬، فقد قالوا إنّ احلصر 
كإال٬ّ، وغري٬، وسوى٬، وعدا٬، وكتقدمي : ء بعد النفيإنuما٬، واالستثنا(يستفاد من عدuة أدوات مثل 

  ).إياك نعبد الذي يدل على حصر العبادة باهللا تعاىل: املفعول كقولنا

أنّ مما يدل على احلصر جعل العام موضوعاً ) رمحه اهللا(وقد ذكر الشهيد حممد باقر الصدر 
عرفاً على حصر البنوة فإنه يدل ) ابنك هو حممد: (مع تعريفه وجعل اخلاص حمموال٬ً، كقولنا

  .)٢() حممد هو ابنك(مبحمد٬، بدالً من قول 

فمن هنا يا أبنائي لو تتبعنا الروايات اليت دلت على كون األئمة اثنا عشر ال جند فيها 
  !حصراً ³ذا العدد٬، ومن املستغرب أن يقول احلائري بأنّ الروايات تفيد احلصر 

فلم أجد فيها ما يدل على احلصر ³ذا  لقد قرأت الروايات اليت ذكرت األئمة  :واثق
مث لو كانت الروايات ظاهرة يف احلصر لتعلل ³ا السيد املرتضى حينما . اثين عشر: العدد٬، أي

: ٬، حيث قالXتعرuض ملسألة وجود إمام بعد اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري 
م بعده خرجنا من القول باالثين عشرية٬، وإن مل نقل بوجود إمام بعده أبطلنا إن قلنا بوجود إما(

جيوز أن يبقى العامل بعده … األصل الذي هو عماد املذهب٬، وهو قبح خلو الزمان من اإلمام 
زماناً كثريا٬ً، وال جيوز خلو الزمان بعده من األئمة وجيوز أن يكون بعده عدة أئمة يقومون 

                                                            
 .١٩٦ص: أصول الدين للحائري -١
 .١١٢ص ٢ج: دروس في علم األصول -٢
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أهله٬، وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق اإلمامة ألن الذي كلفنا  حبفظ الدين ومصاحل
وال خيرجنا هذا القول … إياه وتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤالء اإلثين عشر٬، ونبينه بياناً شافياً 

عن التسمي باإلثين عشرية؛ ألن هذا االسم عندنا يطلق على من يثبت إمامة اثين عشر إماما٬ً، 
  .)١() وال موافق لنا يف هذا املذهب٬، فانفردنا حنن ³ذا االسم دون غرينا وقد أثبتنا حنن

فالسيد املرتضى لو كان يرى أنّ روايات اإلثين عشر تفيد احلصر لتعلل لنفي وجود إمام 
  .بعد اإلمام الثاين عشر باحلصر املزعوم

لكن يا أيب كيف ميكن التوفيق بني الروايات اليت تدل على أنّ األئمة اثنا عشر٬، وبني اليت 
  تقول ثالثة عشر ؟ 

يا أوالدي٬، إنّ الروايات متوافقة وال تصادم وتعارض بينها؛ ألنّ التعارض كما  :األب
ويتحقق : (وقال أيضاً. )٢()التنايف بني مدلويل الدليلني: (عرفه السيد حممد باقر الصدر هو

  . )٣() التعارض بني الدليلني حينئذî؛ ألنّ كال' منهما ينفي مدلول الدليل اآلخر

ولو تأملتم يف روايات األثين عشر وروايات الثالثة عشر لوجدمت أ�ا غري متنافية وال ينفي 
أحدها مدلول األخرى٬، بل أحدها يذكر عدداً واألخر يذكر عدداً آخر أكثر من األول٬، 

  .غري ظاهر يف احلصر حىت حيصل التنايف واألول

٬، وقد قلت مع األئمة  Xمث إنّ العدد إمنا صار ثالثة عشر بدخول املهدي األول 
٬، ٬، وأخرى مع املهديني االثين عشر تارة ̄يعدu مع األئمة  Xسابقاً أنّ املهدي األول 

  .فأصبح العدد ثالثة عشر ففي هذه الروايات ̄عدu املهدي األول مع األئمة 

اثنا عشر٬، والرواية هي  أيب٬، أال يستظهر من هذه الرواية احلصر بكون األئمة  :حممود
يف ينابيع املودuة عن كتاب فرائد السمطني إلبراهيم بن حممuد احلمويين الشافعي عن سعيد بن 

نا عشر٬، أو¥هلم إنّ أوصيائي وحجج اهللا على اخللق بعدي االث: (جبري٬، عن ابن عباس رفعه
: من ولدك ؟ قال: قيل .علي: اهللا من أخوك ؟ قال  يا رسول: قيل .أخي وآخرهم ولدي

                                                            
  .١٤٥ص ٣ج: رسائل المرتضى -١
 .٢١٧ص ٣ج: دروس في علم األصول -٢
 .٤١٦ص ١ج: دروس في علم األصول -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ٣٨٠

املهدي الذي ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلما٬ً، والذي بعثين باحلق¥ بشرياً 
ي املهدي٬، ونذيراً لو مل يبق من الدنيا إالّ يوم واحد لطو¥ل اهللا ذلك اليوم حت¥ى خيرج فيه ولد

فيرتل روح اهللا عيسى بن مرمي فيصلّي خلف ولدي٬، وتشرق األرض بنور رب¥ها ويبلغ 
  .)١() سلطانه املشرق واملغرب

٬، واآلخر هو املهدي أخو رسول اهللا  Xففيها حتديد لألول واآلخر٬، فاألول هو علي 
X  ٬، فقد يقال بأنّ الرواية حددت اآلخر وهو املهديX العدد باالثين ٬، ومن هنا حصرت
  .عشر

  :التفتوا يا أبنائي إىل ما أريد قوله: أقول :األب

٬، هو آخر األئمة وخامتهم  Xحنن نسلم أنّ اإلمام حممد بن احلسن املهدي : أقول
مع األئمة فصار ا¸موع ثالثة عشر  Xلكننا نقول بأنّ الروايات اليت عدuت املهدي األول 

وكونه ذا مرتلة عالية٬، فلذا عدuته الروايات مع األئمة Xول إمنا جاءت لبيان مرتلة املهدي األ
إثنا عشر٬، بل صرحت رواية الوصية بكون األئمة اثنا  ٬، فال ينايف هذا أنّ األئمة 

عشر واملهديني اثنا عشر٬، لكن حمل كالمنا هل أنّ الروايات اليت بينت عدد األئمة باالثين عشر 
الروايات اليت دلت على الثالثة عشر تعارض٬، اجلواب  حتصرهم ³ذا العدد فيكون بينها وبني

كال ال تعارض بني ما دل على كون األئمة اثنا عشر وبني ما دل على كو�م ثالثة عشر٬، 
إنّ التعارض بني النفي واإلثبات ال بني املثبتات٬، : والسر يف ذلك أنه ال تعارض يف املثبتات٬، أي

كذلك٬، كما أنّ روايات الثالثة عشر تثبت كو�م وروايات األئمة االثين عشر تثبت كو�م 
  . كذلك٬، وال حصر يف روايات االثين عشر حىت يقال إ�ا تنايف الثالثة عشر

وال خيفى أنّ ظاهر العبارة ليس هو إرادة أنّ األئمuة اثنا : (قوله تعليقاً على الرواية: ثالثاً
اهللا  اثنا عشر٬، وأنuهم من ولد رسول عشر كما أراد البعض تفسريها بذلك٬، وإنuما ظاهرها أنuهم

  ).اهللا والدان لألئمuة اهللا خارج من دائرة األئمuة٬، وهو ورسول وعلي٬u، فكأنّ عليuاً كرسول
إنّ الظاهر من الرواية خالف ما استظهره٬، ولو كانت الرواية ظاهرة فيما يقول : أقول

ثة عشر٬، إذ الظاهر هو الذي يأيت فلماذا عدu هذه الرواية من األمور اليت توهم كون األئمة ثال

                                                            
 .٣٨٣ص ٣ج: ينابيع المودة -١
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لذهن السامع عند مساعه الكالم٬، ومع هذا الظهور ال حيصل التوهم٬، بل يعمل اإلنسان 
  .بالظاهر

اهللا  اهللا خارج من دائرة األئمuة٬، وهو ورسول فكأنّ عليuاً كرسول: (مث ما الدليل على قوله
  !؟) والدان لألئمuة

  !؟ة كيف يكون علي خارجاً عن دائرة األئم
كل ذلك أل�م أرادوا احلصر باالثين عشر؛ إذ هو العدد املرتكز يف أذها�م ال أكثر٬، ومن 

  .هنا التجأوا لتوجيهات واهية ضعيفة ال يصار إليها
إذن هذا يؤيuد نسخة : .... وقال السيuد نذير احلسين: (ما ذكره بعد ذلك بقوله: رابعاً

  ).الكايف الواصلة للشيخ املفيد

  .تقدuمت اإلجابة عنه يف مناقشتنا للتصحيفوقد 
وقد محله : (نقل السيد احلائري عن الشيخ ا¸لسي يف كتابه مرآة العقول٬، فقال: ًخامسا

اهللا  مبا أنّ أكثرهم ما عدا واحداً من ولد رسول: على التغليب٬، أي ا¸لسي يف مرآة العقول
  ).اهللا وعلي   رسولكلّهم حمدuث من ولد : (وعليu عبuر عنهم بتعبري

  ما معىن التغليب يا أيب ؟ :واثق
سأبني لكم التغليب من خالل سوقي هلذا املثال٬، الحظوا يا أبنائي إذا جاء رجال  :األب

عددهم عشرة٬، وجاءت معهم امرأتان٬، فالعدد األكثر هو عدد الرجال٬، يف هذه احلالة لو 
  . جاء القوم: سألك سائل من الذي جاء ؟ فتقول

كر اإلمرأتني بالتحديد فأدخلت اإلناث يف خطاب الذكور٬، فألن األغلب هم ومل تذ
أي إطالق لفظ    الرجال ̄عدuت النساء مع الرجال لكن الرجال أكثر فيسمى هذا اإلطالق 

  .يكون من باب التغليب٬، أي لكون الرجال أغلب  القوم مبا يشمل النساء 
ع له اللفظ إطالق حقيقي٬، بينما إطالق وهذا يكون من ا¸از؛ ألنّ إطالق اللفظ ملا وض

٬، فيفهم )رأيت أسداً: (لو قلت: اللفظ لغري ما وضع له اللفظ إطالق جمازي٬، ومثال ذلك
رأيت أسداً يف : (السامع من األسد هو احليوان املفترس الذي وضع اللفظ له٬، بينما لو قلت

قاتل الشجاع؛ ألنّ األسد معروف ٬، هنا يفهم السامع أنّ املراد من األسد هو الرجل امل)املعركة
يف (والذي جعل السامع يفهم من لفظ األسد الرجل الشجاع هو القرينة وهي . بشجاعته
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فبربكة هذه القرينة انصرف لفظ األسد من معناه احلقيقي الذي هو احليوان املفترس ) املعركة
 جمازياً؛ ألنّ لفظ فاستعمال لفظ األسد يف الرجل الشجاع يكون استعماالً. إىل الرجل الشجاع

األسد مل يوضع للرجل الشجاع بل وضع للحيوان املفترس٬، فاستعمال لفظ األسد يف احليوان 
. املفترس استعمال حقيقي٬، بينما استعمال لفظ األسد يف الرجل الشجاع استعمال جمازي

ازياً ال على ما يشمل الرجال والنساء إطالقاً جم  يف املثال املتقدم   فإطالق لفظ الرجال 
  .حقيقياً وهذا ما يسمى بالتغليب

بعد وضوح التغليب يتضح لكم ما نقله السيد احلائري عن كتاب مرآة العقول للمجلسي 
على التغليب٬، أي مبا أنّ أكثرهم ما عدا واحداً  وقد محله ا¸لسي يف مرآة العقول: (حيث قال

  ).اهللا وعلي ث من ولد رسولكلّهم حمدu: (اهللا وعليu عبuر عنهم بتعبري من ولد رسول
إالّ علي بن  مبا أنّ أحد عشر منهم من أوالد رسول اهللا  فرييد القول بأنّ األئمة 

  .من باب التغليب من أوالد رسول اهللا  Xف̄عد علي بن أيب طالب  Xأيب طالب 

Wא
  :ويرد على توجيه الشيخ ا¸لسي

إنuه صرف توجيه ال يصح يف بعض املوارد اليت بينت كون األئمة ثالثة عشر كما : أوالً
  . سيأتينا اعترف ا¸لسي بذلك

يف بعض املوارد فهو صرف توجيه خالٍ عن الدليل٬، إذ ال يوجد   جدالً   لو صح : ثانياً
ت اإلثين دليل على احلمل على التغليب سوى دعوى التعارض بني روايات الثالثة عشر وروايا

عشر املوجب للتأويل واحلمل على التغليب وقد تقدuم نفي التعارض؛ لعدم ظهور روايات اإلثين 
  .عشر يف احلصر

  . واحلمل البد أن يكون عليه دليل كما ثبت يف حمله٬، وهو مفقود يف املقام

  . وإىل هنا ننتهي من الرواية األوىل
îبتوفيق اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا رب العاملني٬،  وإىل هنا نكتفي يا أبنائي ³ذا ونكمل ليلة غد

  .والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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جاء يف نسخة املفيد ما يؤيد كون األئمة إثين  جلعلها تدل على االثين عشر ؟ فإن وغريه خمرجاً
عشر تكون نسخته صحيحة٬، وإن جاء يف نسخة املفيد ما يستظهر منه كون األئمة ثالثة عشر 

  . ذي جاء يف نسخته كون عدد األئمة إثين عشريكون احلق مع الصدوق ال
  فهل هذا هو البحث العلمي الذي البد فيه من استنطاق الروايات ال احلكم عليها مسبقاً ؟

فنالحظ يا أبنائي كل رواية يستفاد منها كون األئمة ثالثة عشر يقول السيد مرتضى 
ائراً كن يبقى السيد العسكري حل العسكري فيها إمuا حمرuفة أو مصحuفة٬، فاحلكم عليها مسبق٬،

فيكون تارة مع نسخة الشيخ املفيد وثانية مع نسخة الصدوق  ٬،يف بيان كيفية حكمه املسبق
  . وخيطّأ نسخة املفيد

بالتصحيف  يقولإنّ السبب الذي جعل السيد مرتضى العسكري ومن تبعه : ثانياً
لذا فاحلكم يف كل  ٬،ثين عشروالتحريف هو اعتقادهم بكون الروايات حتصر عدد األئمة باإل

uا حمرuاخ فتكون إمuفة أو رواية يستظهر منها خالف هذا العدد جيب أن تكون من خطأ النس
  .مصحفة

  .وقد تقدuم أنّ روايات اإلثين عشر ال يستفاد منها احلصر
ال نريد أن ننفي التصحيف يف الروايات٬، لكن الروايات اليت دلت على كون األئمة : ثالثاً

عشر خمتلفة يف صياغة متو�ا مع احتادها يف بيان مضمو�ا الدال على كون األئمة ثالثة ثالثة 
فالتنوuع يف املتون مع كون مجيعها دال على كون األئمة ثالثة عشر يضعuف احتمال  عشر٬،

  .التصحيف أو التحريف

א Wא
يوهم أنuه ) من ولدها: (فقوله: (اللوحقال بعد نقله للرواية الثانية املتقدمة املعروفة حبديث 

 .من ولدها اثنا عشر٬، فإذا أُضيفوا إىل عليu بن أيب طالب كانوا ثالثة عشر

ولو متّت النسخة حلُملت على التغليب كما مضى٬، ولكن الشأن يف متاميuة النسخة؛ ألنّ 
أمحد بن  حدuثنا: الصدوق روى الرواية نفسها بالسند نفسه من دون هذا التشويش حيث قال

حدuثين أيب عن حممuد بن احلسني بن أيب اخلطّاب٬، : ٬، قال)رضي اهللا عنه(حممuد بن حيىي العطّار 
: عن احلسن بن حمبوب٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر٬، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري٬، قال
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ائم٬، عشر آخرهم الق دخلت على فاطمة وبني يديها لوح فيه أمساء األوصياء٬، فعددت اثين(
 ). ثالثة منهم حممuد وأربعة منهم علي

حدuثنا أيب٬، عن : ٬، قال)عنه اهللا رضي(حدuثنا احلسني بن أمحد بن إدريس : وروى أيضاً
أمحد بن حممuد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم مجيعا٬ً، عن احلسن بن حمبوب٬، عن أيب اجلارود٬، 

 uنفسهعن أيب جعفر٬، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري٬، وذكر النص.  

 .)١() وذكر السند الثاين وبالنصu نفسه أيضاً يف عيون أخبار الرضا

Wא
لقد شكك احلائري يف متامية النسخة٬، وسبب شكه هو أنّ الصدوق ذكر نفس : أوالً
: ألنّ الصدوق روى الرواية نفسها بالسند نفسه من دون هذا التشويش٬، حيث قال(الرواية؛ 

حدuثين أيب٬، عن حممuد بن احلسني : ٬، قال)رضي اهللا عنه(حممuد بن حيىي العطّار حدuثنا أمحد بن 
بن أيب اخلطّاب٬، عن احلسن بن حمبوب٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر٬، عن جابر بن عبد اهللا 

عشر  دخلت على فاطمة وبني يديها لوح فيه أمساء األوصياء٬، فعددت اثين: (األنصاري٬، قال
  ).ثة منهم حممuد وأربعة منهم عليآخرهم القائم٬، ثال

  ماذا يقصد بالتشويش ؟: واثق
  ).من ولدها(أنّ الرواية اليت ذكرها الصدوق مل تذكر لفظ : يقصد بالتشويش هو :األب

تكون الرواية يف صدد بيان األوصياء مطلقاً ال األوصياء ) من ولدها(فبعد حذف كلمة 
أمسه موجود يف  Xعلي بن أيب طالب فقط٬، وعليه فإذا كان  الذين من ولد فاطمة 

  .فالبد أن يكون أربعة منهم علي ال ثالثة  وهو موجود قطعاً   اللوح 

وهذا مطابق لرواية الصدوق اليت ذكرت سبعة أمساء ثالثة حممد وأربعة منهم علي٬، ال 
لرواية الكليين اليت ذكرت ثالثة منهم حممد وثالثة منهم علي٬، فمن هنا يرتفع التشويش 

  .دعىامل

  أال ميكن القول بأنّ السند وإن كان واحداً لكنهما روايتني ؟  :أمحد

                                                            
 .١٩٨ص: أصول الدين -١
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  .نعم حيتمل ذلك :األب

  .إذن يبطل استدالل احلائري :أمحد

٬، وقد تقدuم )ولو متّت النسخة حلُملت على التغليب كما مضى: (إنّ احلائري يقول: ثانياً
خالف الظاهر ناتج من اعتقادهم بأنّ بطالن دعوى التغليب فيما تقدuم٬، إذ هي صرف تأويل 
  .الروايات اليت تدل على اإلثين عشر تفيد احلصر ³ذا العدد

  . وقد تقدuم بأنّ روايات اإلثين عشر ال تفيد احلصر يف ذلك

٬، Xروى الشيخ الكليين يف الكايف بسنده عن أيب اجلاورد٬، عن أيب جعفر  :الرواية الثالثة

واثين عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض٬، يعين أوتادها إن¥ي : (قال رسول اهللا : قال
وجباهلا٬، بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ بأهلها٬، فإذا ذهب االثنا عشر من ولدي ساخت 

  .)١( )األرض بأهلها ومل ينظروا

א Wא
لقد ذكر الرواية املتقدمة السيد مرتضى العسكري يف معامل املدرستني٬، وأورد بعدها رواية 
أخرى مث صار يقارن بني الروايتني٬، وإليكم الرواية الثانية اليت نقلها بعد نقله للرواية املتقدمة 

سعيد حممد بن حيىي٬، عن حممد بن أمحد٬، عن حممد بن احلسني٬، عن أيب : (اليت نقلت ³ذا السند
  ).Xالعصفري٬، عن عمرو بن ثابت٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر 

: ٬، قالXعباد٬، عن عمرو٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر : ويف أصل العصفري: قال
] و[يعين أوتادها    إين وأحد عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض : (قال رسول اهللا 

هلها٬، فإذا ذهب األحد عشر من ولدي ساخت األرض أن تسيخ بأ] بنا أوتد اهللا[   جباهلا 
  . األرض بأهلها ومل ينظروا

                                                            
 .٥٣٤ص ١ج: الكافي -١
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يف نسخة الكايف ) االثنا عشر من ولدي(و ) اثين عشر من ولدي(و : نتيجة املقارنة
واألحد عشر من (و ) أحد عشر من ولدي(و : حتريف٬، والصواب ما ورد يف أصل العصفري

  .)١(٬، والذي يروى الكليين احلديث عنه )ولدي

א Wא
هذا إن قلنا أنّ وحدة   إنّ املقارنة إمنا تصح لو كان السند يف الروايتني واحد : أقول

ال إذا كان السند خمتلف٬، فقد نقل   السندين توجب صريورة املنت رواية واحدة٬، وهو بعيد 
مجاعة عن أيب املفضل الشيباين٬، عن حممد احلمريي٬، عن أبيه٬، عن : الشيخ يف الغيبة٬، قال

  .)٢() Xعمرو بن ثابت٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر  األشعري٬، عن

وقد صرuح ا¸لسي يف مرآة العقول بالسند اآلخر الذي ذكره الشيخ الطوسي يف الغيبة 
: روى الشيخ يف كتاب الغيبة بسند آخر عن عمرو بن ثابت٬، عن أيب اجلارود مثله٬، وفيه: فقال

  .وهو أظهر) إنuي وأحد عشر من ولدي(

إنuي وأحد عشر من (ميكن أن تكون الرواية الثانية غري الرواية األوىل٬، وجمرuد ذكر ومن هنا 
  .ال يعين كون الرواية األوىل حمرuفة أو مصحفة) ولدي

وعلى األقل فال يوجد قطع بالتصحيف أو التحريف٬، بل مع األخذ مبوافقة الرواية القائلة 
روايات أخرى خمتلفة املنت متحدة معها ل) إنuي واثين عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض(

  .يف الداللة على الثالث عشر يقوى القول بعدم التصحيف

א Wא
: )٣(قال الشيخ ا¸لسي يف البحار بعد نقله للرواية املتقدمة عن غيبة الشيخ الطوسي 

عن حممد بن  وروي هذا اخلرب يف الكايف عن حممد بن حيىي٬، عن حممد بن أمحد٬،:.... بيان(
إين واثنا عشر من ولدي : (احلسني٬، عن أيب سعيد الغضنفري٬، عن عمرو بن ثابت إىل قوله

                                                            
 .٢٦٤ص ٣ج: معالم المدرستين -١
 .دهاوما بع ١٣٧ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
غيبة الشيخ الطوسي جماعة عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد الحميري، عن أبيه، : نقلها في البحار بهذا السند -٣

 .Xعن األشعري، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر 
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: نقل بعدها كالماً للشيخ ا¸لسي يف كتابه مرآة العقول فقالفقد نقل الرواية املتقدمة٬، و
ـ  وهنا ذكر ا¸لسي يف مرآة العقول( فاطمة وأحد ) عشر اثين(احتمال أن يكون املقصود ب

...... إذ مل يذكر يف هذا احلديث كو�م أئمuة٬، وإنuما ذكر كو�م رزu األرض : عشر من ولدها
الغيبة بسند آخر عن عمرو بن ثابت٬، عن أيب اجلارود  روى الشيخ يف كتاب: وقال ا¸لسي
  ).وهو أظهر) إنuي وأحد عشر من ولدي: (مثله٬، وفيه

فاكتفى جبواب الشيخ ا¸لسي املتقدuم وأراح نفسه من حتمل عناء اجلواب؛ حيث استظهر 
  .   ) إنuي وأحد عشر من ولدي(أعين   ا¸لسي كون العبارة الثانية 

 

قال : (٬، قالXروى الشيخ الكليين يف الكايف بسنده عن أيب جعفر  :الرواية الرابعة

من ولدي اثنا عشر نقيبا٬ً، جنباء٬، حمدثون٬، مفهمون٬، آخرهم القائم باحلق : رسول اهللا 
  .)ميالها عدالً كما ملئت جوراً

Wא
من احتمال كون املقصود فاطمة وأحد عشر  وهنا جعل ا¸لسي يف مرآة العقول: (قال

باعتبار أنّ كلمة النقيب تقترب من معىن كلمة اإلمام٬، ولكن يأيت هنا بوضوح ; ولدها بعيداً
 .االحتمال اآلخر وهو احتمال التغليب

لو متّ بعض هذه األخبار لكان : وعلى أيuة حال فلنغضu النظر عن التوجيهات املاضية ونقول
 .عشر اليت كانت فوق حدu اإلحصاء خرباً واحداً نادراً يف مقابل ما مضى من أخبار االثين

واحلديث عن إمامة األئمuة طويل٬، وقد رمت هنا االختصار الكثري٬، وإنuي اُحوuل أنظار القرuاء 
  .)الكرام إىل مطالعة الكتب الطوال



 ٣٩١...................... ................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

Wא
ألبيuن ما نقله عن ا¸لسي٬، حيث يصرuح بكون املقصود فاطمة وأحد عشر من ولدها : أوالً

اليت تقرب من معىن اإلمام٬، ومبا أنّ فاطمة ليس ) النقيب(احتماالً بعيداً؛ وذلك لورود كلمة 
  .بإمام فليس املقصود فاطمة وأحد عشر من ولدها

أغلبهم من  لكون األئمة : ومن هنا التجأ إىل احتمال آخر وهو احتمال التغليب٬، أي
  .يبمن باب التغل ف̄عد علي من ولد النيب  ولد النيب 

ومن هنا جندهم يلتمسون التوجيه هلذه الروايات لكي تكون منسجمة مع روايات االثين 
  . عشر٬، واحلال أ�ا منسجمة بال حاجة إىل كل هذه احملاوالت كما تقدuم

وعلى أيuة حال فلنغضu : (يبدو أنّ احلائري غري مرتض هلذه التوجيهات٬، ولذا قال: ثانياً
  .٬، وهذا يدل على عدم قبوهلا عنده)النظر عن التوجيهات املاضية

لو متّ بعض هذه األخبار لكان خرباً واحداً نادراً يف مقابل ما مضى من أخبار : (مث إنuه يقول
 ).عشر اليت كانت فوق حدu اإلحصاء االثين

فالظاهر أنuه يشكك يف متامية هذه األخبار٬، مث يقول حىت لو متت فال ميكن القول ³ا أل�ا 
ادرة٬، والعقيدة ال تثبت عندهم بأخبار اآلحاد٬، وليت شعري كيف ثبت عند أخبار آحاد ن

احلائري انقطاع النيابة اخلاصة بتوقيع السمري الذي هو خرب واحد خمتلف فيه من حيث 
  .الداللة٬، كما أنه خمتلف فيه من حيث السند٬، فمن قائل باإلرسال٬، ومن قائل مبجهولية الراوي

عدمها من األمور املرتبطة ببحث اإلمامة الذي هو حبث أليس ثبوت النيابة اخلاصة و
  ! عقائدي؟

  .مث إنّ الروايات اليت دلت على الثالثة عشر ليست نادرة بالقياس إىل روايات اإلثين عشر

كما أنuه جعل تعارضاً بني روايات االثين عشر وروايات الثالثة عشر٬، وقد ثبت عدم متامية 
  . دعوى التعارض
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أيب٬، لنفرض أ�ا أخبار آحاد لكن مبجموعها ال تكون كذلك٬، بل يقطع اإلنسان  :واثق
ثالثة عشر٬، خصوصاً مع مالحظة  بصدور معناها ومفادها الدال على كون األئمة 

الطريقة الفنية اليت بينت ³ا داللتها على الثالثة عشر٬، فيقطع اإلنسان أ�ا ليست عفوية بل 
  . مقصودة

ا واثق وفقك اهللا لكل خري٬، ووفق أخويك ملا فيه خري الدنيا نعم أحسنت ي :األب
  .واآلخرة

وإىل هنا ينتهي نقاشهم للروايات٬، وهو نقاش مقتصر على الروايات اخلمسة األوىل اليت 
 وردت يف الكايف٬، ولكنهم إمuا مل يلتفتوا إىل وجود روايات أخرى تدل على كون األئمة 

ا ذكر�ا لكم يف الليلة قبل املاضية٬، وإمuا أ�م التفتوا إليها ثالثة عشر وردت يف غري الكايف كم
  .لكنهم أراحوا أنفسهم من عناء البحث فيها وتوجيهها

ونكتفي ³ذا القدر يف هذا البحث املختصر٬، ففي ما تقدuم بيان شاف ملعرفة احلق وبطالن 
  .التوجيهات اليت وجهوا ³ا الروايات املتقدمة

لقدر من البحث يف روايات الثالثة عشر ومناقشة ما قيل فيها٬، وإىل هنا نكتفي ³ذا ا
  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  

  
  
  
  
  
  
  



     

  :احللقة الرابعة
א א

يتحاورون فيه كل ليلة٬، مث جاء األب بعد أن انتهى من حضر األوالد ملكتب أبيهم الذي 
ما رأيكم يف ما : العشاء ولوازمه٬، فسلم على أوالده فحيوه بالسالم واإلكرام٬، فسائلهم قائالً

  تقدuم عليكم يف الليايل السابقة ؟
قد استفدنا الكثري مما تقدuم٬، مضافاً إىل أنك قد هديتنا لطريق احلق الذي  :األوالد فقال

٬، وعرuفنا وصيه Xعه كثري من الناس٬، وحنمد اهللا الكرمي الذي هدانا لوالية اإلمام املهدي ضي
  .Xورسوله أمحد احلسن 

  احلمد هللا رب العاملني٬، وهل عندكم سؤال يتعلق فيما تقدuم أو غري ما تقدuم ؟: األب
مام املهدي نعم يا أيب عندي سؤال٬، فإين قد قرأت يف بعض الكتب قوالً مفاده أنّ اإل: واثق
X ٬، ويذكرون كالماً لإلمام املهدي )١( ال يرى وال يشاهد يف زمن الغيبة الكربىX  يف

٬،كما )رمحه اهللا(للسفري الرابع  Xذلك٬، ومما يذكرونه هو التوقيع الصادر من اإلمام املهدي 
: أين قرأت كالماً يف كتاب غيبة الطوسي ينفي فيه إدعاء السفارة بعد السمري٬، حيث قال

ضال  )٢(فهو كافر منمس ) رمحه اهللا(ألن عندنا أنّ كل من ادعى األمر بعد السمري (... 
  .)٣() مضل٬، وباهللا التوفيق

                                                            
بسمه تعالى، إّن الموقف : (ومن ذلك ما أفتى به السيستاني، وإليك نص تلك الفتوى الصادرة عن جهل بحقيقة األمر -١

الشرعي تجاه من يزعم اللقاء بإمام العصر أرواحنا فداه، مباشرة أو عن طريق الرؤيا في زمن الغيبة الكبرى يتمثل في 
بل واإلنكار عليه فيما يحكيه عنه صلوات . من أوامر وغيرها  Xدعيه وعدم األخذ بما ينسبه إليه عدم تصديقه فيما ي

اهللا وسالمه عليه من األمور المعلومة بطالنها آبعض ما ذآر أعاله، ونحن نهيب بإخواننا المؤمنين وفقهم اهللا لمراضيه 
الترويج لها بأي نحو من األنحاء وننصحهم بالتحّرز عن أن ال ينساقوا وراء مثل هذه الدعاوي وال يساهموا في نشرها و

أصحابها وأتباعهم ما لم يترآوا هذا السبيل، ونتضّرع إلى اهللا تبارك وتعالى أن يعجل في فرج إمامنا صاحب العصر 
 ).هـ ١٤٢٢/رمضان/٢١. عليه السالم ويجعلنا من أنصاره وأعوانه

ونمس . اد السمن والغالية وآل طيب ودهن إذا تغير وفسد فسادًا لزجًافس: النمس، بالتحريك: نمس: قال ابن منظور -٢
  .٢٤٣ص ٦ج: لسان العرب.... تغير وفسد، وآذلك آل شيء طيب تغير،: الدهن، بالكسر، ينمس نمسا، فهو نمس

ًا لزجًا وآل طيب ودهن تغير وفسد فساد. فساد السمن، وفساد الغالية: النمس: نمس: وقال الخليل ابن أحمد الفراهيدي
. سبع من أخبث السباع: والنمس. نمس: نمس، وقد يقال للشعر إذا توسخ وأصابه دهن: فقد نمس ينمس نمسًا، والنعت
ولما نزل جبريل على . قترة الصياد: والناموس. نمسة: دواب سود الواحدة: والنمس. ونمس من الرجال، خبيث منهم

. هو وعاء ال يوعى فيه إال العلم: ويقال). Xبر الذي آان يأتي موسى جاء الناموس األآ: (قيل) عليهما السالم(النبي 
 .٢٧٦ص ٧ج: آتاب العين. ساررته: ونامسته منامسة، أي. صاحب سره، وقد نمس ينمس نمسًا: وناموس الرجل

  .٣٧٨ص ٥١ج: ، بحار األنوار٤١٢ص: غيبة الشيخ الطوسي -٣
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ادر للسفري الرابع وأفىت بعدم وجود سفارة خاصة وكما أنّ احلائري أستند إىل التوقيع الص
٬، حيث قال يف جواب سؤال وجهه إليه مجع من مقلديه حول Xيف غيبة اإلمام املهدي 

بسم : (٬، فأجاب٬X، وكونه وصياً ورسوالً من اإلمام املهدي Xدعوة السيد أمحد احلسن 
السفراء األربعة٬، األول  أناب عنه Xاهللا الرمحن الرحيم٬، ثبت بالقطع واليقني إنّ اإلمام 

عثمان بن سعيد العمري٬، الثاين حممد بن عثمان العمري٬، الثالث أبو القاسم احلسني ابن روح٬، 
٬، وقبل وفاة السمري بستة أيام خرج كتاب )رضوان اهللا عليهم(الرابع علي بن حممد السمري 

ت لست٬، وقد أعظم اهللا أجر إخوانك فيك٬، فإنك مي: (وإمضاءه يقول فيه Xخبط اإلمام 
وقعت الغيبة التامة فال توص إىل أحد من بعدك٬، وال ظهور تقع الصيحة ويظهر السفياين 

وسيأيت من شيعيت من يدعي املشاهدة فمن ادعى املشاهدة قبل الصيحة وظهور ... 
  )....السفياين فكذبوه

قيام الضرورة لدى  :الدليل الرابع( :ويقول الشيخ حممد السند يف كتابه فقه عالئم الظهور
الطائفة اإلماميuة وتساملهم على انقطاع النيابة اخلاصuة والسفارة٬، فهو من ضرورة املذهب٬، حتuى 
إنّ علماء الطائفة حكموا بضالل املدuعني للسفارة ولعنهم والتربuي منهم٬، والطرد هلم عن 

u١( ...).سة حول بعضهمالطائفة٬، وهذا املوقف تبعاً ملا صدر من التوقيعات من الناحية املقد(.  

  وهذا معناه نفي السفارة اخلاصة مطلقا٬ً، فهل لك يا أيب أن تعرuفنا حقيقة األمر وتكشفه لنا؟
  .نعم اآلن أكون خبدمتكم أوالدي األعزاء :األب

قبل انقطاع السفارة٬، صدر منه توقيع لسفريه الرابع  Xاعلموا يا أبنائي أنّ اإلمام املهدي 
  .٬، وسأنقل لكم التوقيع ونقف عنده بالتفصيل)رمحه اهللا(علي بن حممد السمري 

لكن قبل أن ندخل يف حبث التوقيع وما قيل ويقال فيه٬، البد أن نسأل أنفسنا سؤاال٬ً، ولعلنا 
تعادنا عن الدين بسبب عçدùوِنا خلف نسأل هذا السؤال ألول مرuة٬، وما ذلك إالّ لضياعنا واب

رمحه (ملا انقطعت السفارة مبوت السمري : الدنيا وزبرجها٬، والسؤال الذي البد أن نطرحه هو
  ووقعت الغيبة التامة ؟ ) اهللا

 Xوللجواب على ذلك سأنقل لكم بشكل خمتصر ما ذكره السيد أمحد احلسن اليماين 
ي باملؤمنني٬، ووجوده ظاهراً بينهم فيه حث كبري لطف اهل Xاإلمام : (يف كتاب العجل٬، قال

                                                            
 .١١ص: فقه عالئم الظهور -١
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أفضل  Xفإذا امتنع ظهوره خلوف القتل مثالً فإن وجود سفري له . هلم على االلتزام الديين
٬، Xالذي ينقل أوامره  Xبكثري من غيبته التامة؛ ألن السفري هو القائد البديل لإلمام 

وجود املعصوم٬، حيث بوجود  كذلك لطف اهلي؛ الن وجوده شبه  أي السفري   فوجوده 
السفري ميكن االتصال باإلمام٬، ومعرفة األحكام الشرعية الصحيحة٬، وخصوصاً ما يستجد منها 

  ! مع مرور الزمن٬، وإذا كان األمر كذلك فما هو سبب الغيبة التامة ؟

  : ولإلجابة هناك عدة فروض منها

وهذا ميكن أن يكون صحيحاً إذا كان اإلمام : اخلوف من اغتياله من قبل الطواغيت  ١
بعيد  Xظاهراً للجميع٬، أما إذا كان غائباً غيبة غري التامة٬، أي بوجود سفري فيكون اإلمام 

ويف نفس الوقت يتصل . مؤيد من اهللا Xعن أعني الطواغيت ومكرهم السيء٬، خصوصاً أنه 
يهم األحكام الشرعية والتوجيهات اليت حيتاجو�ا٬، أذن للتخلص من خطر باملؤمنني٬، ويوصل إل

  .الطواغيت يكفي الغيبة غري التامة مع السفارة ٬، فال داعي للغيبة التامة٬، واهللا أعلم

إىل أن يقول :.... Xعدم وجود شخص مؤهل للسفارة والنيابة اخلاصة عن اإلمام   ٢
X :رة أمر بعيد٬، هذا وقد ورد يف حديثهم ولكن عدم وجود شخص واحد مؤهل للسفا
يف زمن الغيبة مع وجود ثالثني مؤمن  Xما معناه إن اإلمام ال يستوحش من وحدته  

  .من الصاحلني

وعدم االستفادة منه استفادة حقيقية٬، وعدم التفاعل : Xإعراض األمة عن اإلمام   ٣
يكون من أهدافها إصالح األمة بعد فتكون الغيبة التامة عقوبة لألمة٬، ورمبا . معه كقائد لألمة

ـ . تعرضها لنكبات ومآسي٬، بسبب غياب القائد املعصوم تيه (فتكون الغيبة الكربى شبيهة ب
أي أ�ا عقوبة إصالحية٬، اهلدف منها خروج جيل من  هذه ) بين إسرائيل يف صحراء سيناء

باملعصوم قائدا٬ً، وال األمة مؤهل حلمل الرسالة اإلهلية إىل أهل األرض٬، جيل ال يرضى إالّ 
  .)١() يرضى إالّ بالقرآن دستوراً وشعارا٬ً، ومنهاجاً للحياة

فيبيuن أنّ حقيقة األمر الذي سبب الغيبة هو إعراض األمة٬، وهو نفسه الذي سبب انقطاع 
  .السفارة

                                                            
 .٦١ص ٢ج: العجل -١
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  :إعراض األمة عدuة أمور منها: والدال على إنّ سبب الغيبة التامة هو( :Xيقول 

عن طريق سفرائه قليلة جدا٬ً، مما يدل على إن األسئلة  Xالتوقيعات الصادرة عنه  )أ(
٬، ويدل على إعراض الناس عن العلم واإلمام ما قدم الكليين يف ....املوجهة إليه قليلة أيضاً

هذا والكليين عاش يف زمن الغيبة الصغرى٬، ومات يف �اية أيامها على األصح . كتابه الكايف
ـ ق٬، أي يف نفس الشهر والسنة اليت مات ³ا علي بن حممد  ٣٢٩عبان سنة فقد مات يف ش ه

  . السمري٬، آخر السفراء األربعة

أمuا بعد فقد فهمت ما شكوت اصطالح أهل دهرنا على اجلهالة ): (رمحه اهللا(قال الكليين 
يأزر وتوازرهم وسعيهم يف عمارة طرقها٬، ومباينتهم العلم وأصوله٬، حىت كاد العلم معهم إن 

  . )١( )كله٬، وينقطع مواده٬، لðما قد رضوا إن يستندوا إىل اجلهل٬، ويضيعوا العلم وأهله

فمن أراد اهللا توفيقه وأن يكون إميانه ثابتاً مستقراً سبب له األسباب اليت تؤديه إىل : (وقال
ل بعلم يقني وبصرية فذاك أثبت يف دينه من اجلبا أن يأخذ دينه من كتاب اهللا وسنه نبيه 

سبب له ) نعوذ باهللا منه(الرواسي٬، ومن أراد اهللا خذالنه وأن يكون دينه معاراً مستودعاً 
فذاك يف مشيئة اهللا إن شاء اهللا . األسباب لالستحسان والتقليد والتأويل من غري علم وبصرية

وميسي تبارك وتعاىل أمت أميانه وإن شاء سلبه إياه وال يؤمن عليه إن يصبح مؤمناً وميسي كافراً 
مؤمناً ويصبح كافرا؛ ألنه كلما رأى كبرياً من الكرباء أو ماالً معه وكلما رأى شيئاً استحسن 

خلق النبيني على النبوة فال يكونون إال أنبياء٬،  8إنّ اهللا ( :Xوقد قال العامل . ظاهره قبله
وخلق األوصياء على الوصية فال يكونون أالّ أوصياء٬، وأعار قوماً األميان فإن شاء أمته هلم 

  . )٢()﴾فَم�س�ت�قَرٌّ و�م�س�ت�و�د�ع�﴿: وفيهم جرى قوله: وإن شاء سلبهم إياه٬، قال

فاعلم يا أخي أرشدك اهللا أنه ال يسع أحد متييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء 
 8اعرضوها على كتاب اهللا فما وافق كتاب اهللا ( :برأيه إال على ما أطلقه العامل بقوله
دعوا ما وافق القوم٬، فإن الرشد يف ( :Xوقوله ٬، )فخذوه وما خالف كتاب اهللا فرد¥وه

وحنن ال نعرف   ٬،)خذوا با"مع عليه فإن ا"مع عليه ال ريب فيه( :Xوقوله ٬، )خالفهم
أي  Xمن مجيع ذلك إالّ قلة وال جند شيئاً أحوط وال أوسع من رد علم ذلك كله إىل العامل 

                                                            
  .مقدمة الشيخ الكليني في الكافي -١
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بأيهما أخذمت من باب التسليم ( :وقبول ما أوسع من األمر فيه بقولهX اإلمام صاحب األمر
  .)١( )وسعكم

األمر يف أصغرنا ( :Xأنه مظلوم وأنه أمخلهم ذكرى٬، قال الباقر  ورد عنهم   )ب(
  .Xفخمول ذكره بني الشيعة دال على أعراضهم عنه  ٬،)٢()سناً وأمخلنا ذكراً

وأما علة ما وقع من الغيبة  ...(: توقيع إىل سفريه العمري جاء فيه Xخرج منه  )ج(
. )٤())٣(﴾ال ت�س�أَلوا ع�ن� أَش�ي�اَء إِنْ ت�ب�د� لَكُم� ت�س�ؤ�كُم�ي�ا أَيُّه�ا ال�ذ�ين� آم�ن�وا ﴿ :قال 8فإن اهللا 

وبعد جوابه . ورمبا يفهم من هذا احلديث أنكم سبب من أسباب الغيبة٬، واحلر تكفيه اإلشارة
بسم اهللا الرمحن الرحيم ال ألمره تعقلون وال من ( :Xعلى مسائل احلمريي اليت سأهلا قال 

  .)٦( )السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني )٥(﴾ح�كْم�ةٌ ب�ال�غ�ةٌ فَم�ا ت�غ�نِ النُّذُر�﴿ أوليائه تقبلون

٬، وحنن Xمن أمل٬، سببه إعراض هذه األمة عن احلق وعنه  Xوال خيفى ما يف كالمه 
أيها األحبة لو كنا موقنني أنه حجة اهللا علينا لعملنا ليال و�اراً لتعجيل فرجه٬، ولقدمناه على 

  . النفس واملال والولد

ولو باألعمال املدنية اليت يعتقد الناس : ركون األمة للطاغوت وإعانته بأي شكل كان )د(
فقد أعان الطاغوت . لغيبة الكربىإباحتها٬، وهذا بيuن$ ملن تصفح التاريخ٬، وخصوصاً يف زمن ا
رضي (اعترض على صفوان  Xكثري من العلماء واجلهالء على السواء٬، مع إن اإلمام الكاظم 

  . ؛ ألنه أَجuر مجاله للطاغوت العباسي هارون ليذهب ³ا إىل احلج)اهللا عنه

و�م�ا لَكُم� م�ن� د�ون� الل�ه� م�ن�  و�ال ت�ر�كَن�وا إِلَى ال�ذ�ين� ظَلَم�وا فَت�م�سَّكُم� النَّار�﴿ :قال تعاىل
تقصري األمة وإال : ٬، وأكتفي ³ذا القدر على أن سبب الغيبة هو.... )٧(﴾أَو�ل�ي�اَء ثُمَّ ال ت�ن�ص�ر�ونَ
إعراض األمة عن اإلمام : فإذا عرفنا أن أهم أسباب الغيبة التامة هو. فاألدلة أكثر مما ذكرت

X  أصبح واجبنا مجيعاً العمل لظهوره٬، ورفع أسباب غيبته التامة٬، بإعالء ذكره وإظهار حقه
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و�يئة األمة لالستعداد لنصرته عند ظهوره وقيامه٬، ونشر الدين٬، وطمس معامل الضالل 
  .)١()Xوالشرك٬، والقضاء على الطواغيت وأعوا�م الذين ميثلون أهم أعداء األمام املهدي 

ا تقدuم وأنّ سبب الغيبة التامة وانقطاع السفارة هو إعراض األمة وختاذهلا بعد أن عرفتم م
٬، فيجب أن نأخذ مما تقدuم درساً وال يصيبنا نفس املرض الذي أصاب من عن آل حممد 

سبقنا٬، فاألمر أمامنا واضح٬، وليس لنا حجة بعد كل ما تقدم علينا من عرب ودروس ذكرها لنا 
القرآن الكرمي يف العديد من آياته٬، وبينها الرسول وأهل بيته الكرام عليهم أفضل التحية 

  . والسالم

مري٬، فالكالم فيه يف نقاط متعددة٬، وقبل بيان املناقشات اليت سنوردها على أمuا توقيع الس
حدثنا أبو حممد : روى الصدوق٬، قال. التوقيع٬، أنقل لكم نص التوقيع الصادر للسفري الرابع

كنت مبدينة السالم يف السنة اليت تويف فيها الشيخ علي بن حممد : احلسن بن أمحد املكتب٬، قال
بسم : (فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إىل الناس توقيعاً نسخته    روحه قدس اهللا  السمري 

يا علي بن حممد السمري أعظم اهللا أجر إخوانك فيك٬، فإنك ميت ما اهللا الرمحن الرحيم٬، 
بينك وبني ستة أيام٬، فامجع أمرك وال توص إىل أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك٬، فقد وقعت 

بعد إذن اهللا تعاىل ذكره٬، وذلك بعد طول األمد٬، وقسوة الغيبة التامة٬، فال ظهور إالّ 
وسيأيت شيعيت من يدعي املشاهدة٬، أال من ادعى املشاهدة . القلوب٬، وامتالء األرض جوراً

  ).قبل خروج السفياين والصيحة فهو كذاب مفتر٬، وال حول وال قوة إالّ باهللا العلي العظيم
لما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو جيود فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده٬، ف: قال

٬، فهذا )رضي اهللا عنه(ومضى . هللا أمر هو بالغه: من وصيك من بعدك ؟ فقال: بنفسه٬، فقيل له
  . )٢( آخر كالم مسع منه

توجد كثري من املناقشات هلذه الرواية ( :وقد ̄سل مياين آل حممد عن رواية التوقيع فقال
وهي كافية٬، ولذا فهم تركوها وأعرضوا منذ زمن بعيد؛ أل�م يعلمون أنّ االحتجاج ³ا ال 

فهي مطعون يف سندها٬، وعندهم لو كانت صحيحة السند ال تفيد االعتقاد دون أن . قيمة له
به٬، وفهمه عدuة منهم بأكثر إضافة إىل أن متنها متشا. يعضدها ما يوصل إىل اليقني بصدورها
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من فهم خمتلف٬، إضافة إىل أ�ا غري مسوuرة وهذا يطعن يف كليتها عندهم٬، أم أنّ قواعدهم لعبة 
إضافة إىل أ�ا منقوضة بعدuة ! عندهم إذا شاءوا عملوا ³ا وإذا مل يشاءوا أوقفوا العمل ³ا ؟

  : روايات وأحداث

  . املفيد من رسائلرواية اليماين٬، وما حدث مع الشيخ : منها

  مث إنّ السمري قال عند موته . فمسألة التعلل ³ذه الرواية أمر غري مقبول على كل حال
٬، وهذا واضح يف أنّ السمري ال يوصي وال )هللا أمر هو بالغه: (   عندما سئل عمuن بعده 

   .)١( )ينكر٬، بل يؤكد أن األمر سيعود

نقف عند نقاط متعددة٬، وسيتضح لكم من جمموع هذه النقاط  Xولتوضيح ما ذكره 
  .Xعدم صحة االحتجاج ³ذا التوقيع لنفي املشاهدة والرؤيا لإلمام صاحب العصر والزمان 

وهذا ما سيأتينا يف الليلة اآلتية إن شاء اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على 
  .سلم تسليماًحممد وآل حممد األئمة واملهديني و

* * *  

                                                            
  .٢٨ص: مع العبد الصالح -١



     

  :احللقة اخلامسة
א

وأجتمع األوالد ليستمعوا ويواصلوا حوارهم مع أبيهم يف الدعوة اليمانية املباركة٬، فتكلم 
٬، ورغم أنّ العبارة Xذكرت لكم يف الليلة املاضية عبارة ذكرها مياين آل حممد : األب وقال

كانت موجزة إالّ أنّ بسط الكالم فيها حيتاج إىل كالم كثري٬، وأخلص لكم يا أبنائي الكالم يف 
  : نقطتني

א אWא א
وهي مناقشة من باب ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم٬، ال تبنuياً منuا لقواعد علم الرجال 

ا ال دليل عليها٬، فاألوىل أن يقيموا دليالً شرعياً على حجيتها قبل أن والدراية؛ وذلك لكو�
  .جيعلوها هي الدليل واملرجع الذي ̄يرجع إليه

وسأبني يف هذه النقطة أمرين٬، من خالهلما نعرف أ�م ال حيق هلم االحتجاج لنفي رؤية 
  .Xاإلمام حممد ابن احلسن 

القواعد الرجالية يقسمون األخبار إىل أقسام٬، إنّ أتباع املدرسة األصولية و :األمر األول

منها اخلرب املتواتر٬، وهو اخلرب الذي يفيد القطع واليقني٬، كحديث الغدير الوارد بطرق متعددة٬، 
  . ومنها خرب الواحد٬، وهو كل خرب يفيد الظن وال يفيد العلم

يها٬، بل يعمل به واملعروف عندهم أنّ خرب الواحد ال يعمل به يف العقائد٬، الشتراط العلم ف
يف الفقه فقط٬، ومن هنا ال يصح نفي الرؤيا واملشاهدة ³ذا التوقيع؛ ألنه خرب ظين ال يستدل به 

  .على مسألة مرتبطة باإلمامة وهي من األمور العقائدية اليت ال تثبت عندهم خبرب الواحد الظين
اً ملا بينوه يف طريقة إذن٬، ال حيق هلم االستدالل ³ذا اخلرب لنفي الرؤيا واملشاهدة؛ طبق

  .عملهم باألخبار
وال تفهموا مما تقدم أين أُقر طريقة تقسيمهم لألخبار٬،بل فقط ألزمهم مبا ألزموا به أنفسهم٬، 

  . وسيأتينا أننا نقر ³ذا التوقيع لكننا خنتلف معهم يف التفسري

ا اإلرسال٬، ومنهم إنّ هذا التوقيع مبتلى مبحذورين إمuا جمهولية الرواي٬، وإمu :األمر الثا�ي

من قال باألول ومنهم من قال بالثاين٬، وعليه فال ميكن العمل به طبقاً ملا قرروه يف طريقة 
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  .عملهم باألخبار
جمهولية الراوي٬، فتكون الرواية ضعيفة السند٬، وا¸هول هو من مل يترجم له  :احملذور األول

يف كتب الرجال٬، فقد ذكره السيد اخلوئي يف معجم رجال احلديث عند ذكره التوقيع فقط ومل 
بينما جند صاحب مكيال املكارم . )١()أمحد بن احلسن املكتب(يترجم له٬، وذكره ³ذا اإلسم 

حسن بن (٬، بل هو)أمحد بن احلسن املكتب(يه أنّ الذي ̄نقل عنه التوقيع ليس يعقد تنبيهاً يبيuن ف
٬، وطبقاً ملا ذكره صاحب مكيال املكارم يكون من مشايخ الصدوق كما )٢()أمحد املكتب

  .)٣( صرuح بذلك السيد اخلوئي يف معجم رجال احلديث
حسن بن (هو بينما نص صاحب مستدركات علم رجال احلديث على أن الراوي للتوقيع 

  ! )٤(كما يقول صاحب مكيال املكارم٬، إالّ أنه ينص على جمهوليته ) أمحد املكتب
٬، فيكون جمهوالً على رأي بعض٬، أو )أمحد بن احلسن املكتب(فالرجل مردuد بن كونه 

                                                            
  .١٨٢ص ٣١ج: معجم رجال الحديث -١
  :لتنبيه عليهماقد وقع هنا سهوان في آتابين من آتب علمائنا رحمهم اهللا تعالى، ينبغي ا: تنبيه: قال -٢

ففيه في النسخة التي عندي، ) رضي اهللا عنه(في آتاب الغيبة للشيخ األجل أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي : األول
حدثني أبو محمد أحمد بن الحسن : هكذا أخبرنا جماعة عن أبي جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، قال

، وقد عرفت )رضي اهللا عنه(لحديث مثل ما نقلناه عن آمال الدين البن بابويه آنت بمدينة السالم، وساق ا: المكتب، قال
أن الذي روى عنه ابن بابويه حسن بن أحمد، والظاهر أّن السهو في آتاب الشيخ الطوسي وقع من النساخ، ويؤيد وقوع 

ث في جنة المأوى من غيبة نقل هذا الحدي) رضي اهللا عنه(السهو فيه من بعض النساخ أّن الحاج ميرزا حسين النوري 
  . الشيخ عن الحسن بن أحمد المكتب واهللا تعالى هو العالم

فإنه مع سعة ) رضي اهللا عنه(في آتاب مستدرك الوسائل للعالم المحدث المتتبع الحاج ميرزا حسين النوري : والثاني
ا الشخص الجليل، الذي روى باعه، وآثرة اطالعه، واهتمامه في استقصاء أسماء مشايخ الصدوق، غفل عن ذآر هذ

عنه الصدوق مكررًا مترضيا مترحمًا وأمثال هذه األمور مما يبعث العالم على الفحص والتتبع ، ويوجب له الظفر بما 
ومما يدل أيضًا على وقوع . غفل عنه من قبله، فعليكم يا إخواني بالسعي واالجتهاد، فإن اهللا ال يخيب آل طالب مرتاد

أّن المولى عناية ) رضي اهللا عنه(ي آتاب الشيخ، وعلى غفلة صاحب المستدرك عن ذآر ذلك الشيخ السهو واالشتباه ف
اهللا المذآور نقل الحديث المسطور عن آتاب ربيع الشيعة البن طاووس حاآيًا عن الحسن بن أحمد المكتب، فتبين بحمد 

هو الحسن بن أحمد الذي روى عنه ابن بابويه ) رضي اهللا عنه(اهللا تعالى وعونه أّن الراوي عن أبي الحسن السمري 
) رضي اهللا عنه(ومما يدل على صحة هذا الحديث وصدوره عن اإلمام أيضًا أّن الشيخ الطبرسي ). رضي اهللا عنه(

صاحب آتاب االحتجاج ذآره مرسًال من دون ذآر السند، والتزم في أول الكتاب وصرح بأنه ال يذآر فيه سند 
آر أسانيدها، إما بسبب موافقتها لإلجماع، أو اشتهارها بين المخالف والمؤلف، أو موافقتها لحكم األحاديث التي لم يذ

. إّما لموافقة اإلجماع أو الشتهاره، أو لكليهما جميعًا. فظهر أن الحديث المذآور أيضا آان غنيًا عن ذآر السند. العقل
إلى زماننا هذا استندوا إليه، واعتمدوا عليه ) ي اهللا عنهرض(ومما يدل أيضًا على صحته، أّن علمائنا من زمن الصدوق 

ولم يناقش ولم يتأمل أحد منهم في اعتباره آما ال يخفى على من له أنس وتتبع في آلماتهم ومصنفاتهم فتبين من جميع 
قال فيه اإلمام ما ذآرناه أّن الحديث المذآور من الروايات القطعية، التي ال ريب فيها، وال شبهة تعتريها، وهو مما 

X) :٣٣٤ص ٢ج: مكيال المكارم  للميرزا محمد تقي األصفهاني). فإن المجمع عليه ال ريب فيه. 
ترحم عليه، آمال الدين، ) قدس سره(أبو محمد، من مشايخ الصدوق : الحسن بن أحمد المكتب: قال السيد الخوئي -٣

 .٢٧٢ص ٥ج: معجم رجال الحديث. ٤١، الحديث ٤٩الباب 
ي      ٤٥روى عنه الصدوق في ك باب . لم يذآروه: الحسن بن أحمد المكتب، أبو محمد: (قال -٤ د عل حديث حضوره عن

ره  م   . ابن محمد السمري قبل وفاته بأيام، وإخراجه توقيع اإلمام يخبره بموته، وعدم إيصائه إلى أحد وغي مستدرآات عل
 .٣٤٨ص ٢ج: رجال الحديث
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٬، فيكون من مشايخ الصدوق على رأي اخلوئي٬، وصاحب )حسن بن أمحد املكتب(كونه 
جمهوالً على رأي النمازي صاحب مستدركات علم رجال  كتاب مكيال املكارم٬، ويكون

  .احلديث
فالراوي جمهول مل يذكر يف كتب الرجال٬، ومع كونه جمهوالً ال ميكن االعتماد على خربه 

فال حيق هلم العمل ³ذا التوقيع واالحتجاج به؛ لكون سنده . طبقاً ملبانيهم يف علم الرجال
وأمuا كونه خرباً : (٬، فقال)رمحه اهللا(الصدر  ضعيف٬، وممن قال بضعف سنده السيد حممد

مل (إالّ أنuه مع ذلك يبقى اإلشكال قائماً بضعف السند فهذا اخلرب . )١()مرسالً فهو غري صحيح
  .)٢( )يكن كافياً إلثبات احلكم الشرعي

؛ وهو ال يعمل به عندهم إالّ مرسالت بعض الرواة٬، كابن أيب )٣(اإلرسال  :واحملذور الثاين
عمري فيعملون مبراسيله٬، حسب ما ذهب اليه البعض٬، واحلسن بن أمحد املكتب أو أمحد بن 

  .احلسن املكتب ليس ممن ̄يعمل مبراسيله
إنّ التوقيع خرب واحد مرسل فال : (يقول السيد مصطفى الكاظمي يف بشارة اإلسالم

ودونوها يف كتبهم  يعارض القضايا الكثرية والوقائع العظيمة اليت تلقاها العلماء بالقبول
وتصانيفهم مع انه معارض ملا رواه الكليين والنعماين والشيخ الطوسي بأسانيدهم املعتربة عن 

البد لصاحب هذا األمر من غيبة والبد له يف غيبته من عزلة وما : (٬، قالXأيب عبد اهللا 
يستأنس بثالثني من  ٬X، وظاهره كما صرuح به شرuاح األحاديث أنه )بثالثني من وحشة

أوليائه يف غيبته وهؤالء الثالثون البد أن يتبادلوا كل قرن؛ ألنه مل يقدر هلم ما قدر لسيدهم من 
  . )٤( )العمر كما ال خيفى

وممن صرuح بكون التوقيع مرسل هو العالمة ا¸لسي٬، حيث قال بعد إيراده للحديث 
  .)٥( )أنuه خرب واحد مرسل: (الشريف

  .كن العمل ³ذا حىت يف الفقه فضالً عن العقائدوعليه فال مي

                                                            
 .١٩٩٢ص: ، دار التعارف٦٤١ص: مد الصدرتاريخ الغيبة الصغرى للسيد مح -١
 .٦٤١ص: تاريخ الغيبة الصغرى -٢
: وهو. ناقة مرسله؛ ألن الراوي ال يقيده براو: المرسل على صيغة المجهول من اإلرسال بمعنى اإلطالق، آما يقال -٣

من لم يدرآه في ذلك، وإن أدرآه في غير ذلك واجتمع معه، فإن رواه عنه حينئذ بغير  Xما رواه عن المعصوم 
، عن عمد أو سهو )أو آلها(، واحدًا آان الساقط أو أآثر )-آذلك  -من آخرها (واسطة أو بواسطة سقطت من السلسلة 

 .١٨٩ص: نهاية الدراية للسيد حسن الصدر. ، عن المشهور)فمرسل(أو نسيان، 
 .١٤٦ص: رة اإلسالمبشا -٤
 .٣١٨ص ٣٥ج: بحار األنوار -٥
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א אWא א
  :وسأبني عدuة أمور

إضافة إىل أن متنها متشابه٬، وفهمه عدuة منهم بأكثر من فهم ( :Xقال  :األمر األول

  ).خمتلف
املشاهدة٬، وإليكم تلك إنّ التوقيع ليس قطعي الداللة٬، بل متشابه لذا اختلفوا يف تفسري لفظ 

  :الوجوه اليت جعلت التوقيع متشا³اً
وهذا التفسري يلزم منه تكذيب الروايات٬، : املراد باملشاهدة مطلق الرؤيا :الوجه األول

  .وتكذيب الكثري من العلماء
يف الغيبة  Xفالروايات صرحية بإمكان رؤية اإلمام املهدي : أمuا تكذيب الروايات

  :الكربى٬، وإليكم بعضاً من تلك الروايات

عدة من أصحابنا٬، عن أمحد بن حممد٬، عن احلسن بن علي الوشاء٬، عن علي  :الرواية األوىل

البد لصاحب هذا األمر من غيبة : (٬، قالXبن أيب محزة٬، عن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 
  .)١( )بثالثني من وحشة والبد له يف غيبته من عزلة٬، ونعم املرتل طيبة وما

وكان  Xيعين أن طيبة وهي املدينة املعروفة مرتله : قال الفاضل األمني األسترآبادي
  .)٢(يستأنس بثالثني من أوليائه 

حدثنا القاسم بن حممد بن احلسن بن : أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد٬، قال :الرواية الثا�ية

عن عبد اهللا بن جبلة٬، عن إبراهيم بن املستنري٬، حدثنا عبيس بن هشام٬، : حازم من كتابه٬، قال
إنّ لصاحب هذا األمر : (٬، قالXعن املفضل بن عمر اجلعفي٬، عن أيب عبد اهللا الصادق 

: قتل٬، وبعضهم يقول: مات٬، وبعضهم يقول: إحدامها تطول حىت يقول بعضهم: غيبتني
أحد من ويل  )٣( وضعهذهب٬، فال يبقى على أمره من أصحابه إالّ نفر يسري٬، ال يطلع على م

                                                            
 .٣٤٠ص١ج: الكافي -١
 .٢٦٥ص ٦ج: شرح أصول الكافي -٢
وااللتقاء به في  Xولم تتطرق إلى نفي مشاهدة اإلمام ) ال يطلع على موضعه: (قال الشيخ الفاضل ناظم العقيلي -٣

ال (مكان غير موضعه األصلي، بل الرواية صريحة في إمكان االطالع حتى على موضعه لخاصة مواليه في دينه 
في أماآن متعددة بل في دول  Xفإّن المشاهدة قد ثبتت لإلمام ) يطلع على موضعه فيها إال خاصة مواليه في دينه

 :بل قالت) ال يطلع على شخصه: (غير منفي بهذه الرواية؛ ألنها لم تقل Xفيبقى إمكان مشاهدة اإلمام المهدي . متعددة
في ) رحمه اهللا (والى هذا المعنى أشار بعض العلماء األجالء ومنهم السيد الشهيد الصدر ) ال يطع على موضعه(

 .٣٣ص: الرد القاصم على منكري ذرية القائم. موسوعته المهدية 
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  . )١() إالّ املوىل الذي يلي أمره وال غريه٬،
مسعت : ورواها الشيخ الطوسي باختالف يسري عن إبراهيم بن املستنري٬، عن املفضل٬، قال

حىت  ]من األخرى[إنّ لصاحب هذا األمر غيبتني إحدامها أطول : (يقول Xأبا عبد اهللا 
قتل٬، فال يبقى على أمره إالّ نفر يسري من أصحابه٬، وال يطلع : مات٬، وبعض يقول: يقال

  ).أحد على موضعه وأمره٬، وال غريه إالّ املوىل الذي يلي أمره
األوىل . فهذا اخلرب صريح فيما  نذهب إليه يف صاحبنا بأنّ له غيبتني: (قال الشيخ الطوسي

والثانية أطول انقطع ذلك فيها٬، وليس يطلع عليه أحد إالّ . كان يعرف فيها أخباره ومكاتباته
  .)٢() من خيتصه

  .٬، وعليه فال ميكن رفع التعارضXفالروايات صرحية يف إثبات الرؤية له 
هذا مضافاً ملا ثبت بالقطع واليقني من وقوع الرؤية لإلمام صاحب العصر يف الغيبة الكربى 

ي يف كتابه النجم الثاقب مئة قصة رأى أصحا³ا اإلمام من قبل الكثري٬، فقد نقل احملدث النور
  .Xحممد بن احلسن املهدي 

  .Xاملراد باملشاهدة هي الرؤية مع نقل أمور باطلة عن اإلمام املهدي  :الوجه الثاين
إذن فمدعي املشاهدة كاذب مزور يف : (قال٬، ما ذكره الشهيد حممد صادق الصدر وهذا

وأما فيما سوى ذلك . Xخصوص ما إذا كان منحرفاً ينقل أموراً باطلة عن اإلمام املهدي 
سواء نقل الفرد عن املهدي أموراً صحيحة حبسب . فال يكون التوقيع الشريف داالً على بطالنه

  .)٣() ينقل شيئاً على اإلطالقالقواعد اإلسالمية أو حمتملة الصحة على أقل تقدير٬، أو مل

إذن فقد حتصل من كل ذلك أن األشكال الذي ذكروه : (مث استخلص هذه النتيجة فقال
غري وارد على التوقيع وال على أخبار املشاهدة وإنه باإلمكان األخذ به وبأخبار املشاهدة وال 

  .)٤() …جيب تكذيبهما إال ما كان قائماً على االحنراف واخلروج عن احلق

  .املراد باملشاهدة الرؤية مع ادعاء النيابة اخلاصة :الوجه الثالث
  أي التوقيع    لعله : (فقد ذكر ا¸لسي يف حبار األنوار بعد ذكره للتوقيع بياناً قال فيه

                                                            
 .١٧٦ص: غيبة النعماني -١
 .٦١ص: غيبة الطوسي -٢
  .٦٥٢ص: تاريخ الغيبة الصغرى -٣
 .٦٥٣ص: تاريخ الغيبة الصغرى -٤
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جمعول على من يدعي املشاهدة مع النيابة وإيصال األخبار من جانبه إىل الشيعة على مثال 
  .)١() واهللا يعلم Xالسفراء األربعة لئال ينايف األخبار اليت مضت وسيأيت فيمن رآه 

وما ذكره ا¸لسي صرف احتمال أراد منه رفع املنافاة اليت تصورها بني التوقيع وبني 
ليت تنص على وقوع املشاهدة٬، فقال بأنّ املنفي يف التوقيع السفارة اخلاصة عن األخبار األخرى ا

٬، كي ال يقع يف حمذور التكذيب لتلك األخبار واحلكايات اليت تثبت Xاإلمام املهدي 
  .املشاهدة

وهو األرجح٬، عدم وجود املنافاة بني التوقيع وبني األخبار واحلكايات اليت  :الوجه الرابع
وهذا املعىن يتضح فيما لو فسuرنا لفظ املشاهدة املنفية يف التوقيع مبعىن الظهور . ةتثبت املشاهد

العلين٬، وهذا ما ذكره احملقق النهاوندي يف كتابه العبقري احلسان كما نقل ذلك الشيخ الفاضل 
٬، وإليكم نص عبارة احملقق Xناظم العقيلي يف كتاب الرد القاصم على مكذيب رؤية القائم 

ال معارضة بني توقيع السمري وقصص اللقاءات من حيتاج إىل اجلمع؛ ألنّ التوقيع : (يالنهاوند
الشريف بصدد منع دعوى الظهور٬، الظهور العلين لإلمام٬، وذكر املشاهدة يف التوقيع مبعىن 

  .)٢(﴾فَم�ن� ش�هِد� م�ن�كُم� الشَّه�ر� فَلْي�ص�م�ه�﴿: الظهور واحلضور كما يف اآلية
  : والقرينة على املعىن أمران

: Xوالثاين قوله . فال ظهور إالّ بعد اهلرج واملرج٬، والفتنة والفساد: Xقوله : األول
قبل خروج السفياين والصيحة من     Xأي الظهور٬، ظهور اإلمام   إال من ادعى املشاهدة 

  .)٣( )… ياتعالمات الظهور ٬، وعلى هذا ال تعارض أبداً بني التوقيع الشريف وبني احلكا
ومن هنا نعرف عدم وجود تنافî بني الروايات اليت تثبت املشاهدة ورواية التوقيع٬، وهذا 

  .هو األرجح

   .)إضافة إىل أ�ا غري مسوuرة وهذا يطعن يف كليتها عندهم: (Xقال  :األمر الثا�ي

  :٬، أقولXولتوضيح ما قاله 
  .وإنشاءخرب : إنّ اجلملة عند املناطقة تنقسم إىل قسمني  ١

                                                            
 .١٥١ص ٥٢ج:بحار األنوار -١
 .١٨٥: البقرة -٢
 .٣٦ص: نقًال عن آتاب الرد القاصم على مكذبي رؤية القائم -٣
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جاء : هو املركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب٬، ومثال اخلرب: اخلرب  ٢
 .فهذه اجلملة خربية حيتمل فيها الصدق والكذب. زيد من احلج

هو املركب التام الذي ال يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب٬،ومثال : اإلنشاء  ٣
فهذه اجلملة ال يصح وصفها بالصدق والكذب؛ أل�ا ال خترب عن . ليت الشباب يعود: اإلنشاء

شيء حىت يكون ذلك الشيء واقعاً كي تكون القضية صادقة٬، أو غري واقعاً فتكون القضية غري 
 .)١(جد النسبة بنفس لفظه٬، وأمثلة اإلنشاء كثرية صادقة٬، وإمنا املتكلم يو

 .يصطلح على اخلرب يف املنطق اسم القضية٬، فالقضية هي اخلرب٬، واخلرب هو القضية  ٤
الذي ال يصدق على  )٢(القضية إمuا أن يكون موضوعها شخصيا٬ً، وهو املوضوع   ٥

ذî قضية زيد رجل شجاع٬، فتسمى القضية حينئ: كثريين٬، بل يصدق على شخص واحد٬، مثل
 .شخصية

وإمuا أن يكون موضوعها كلياً يقبل الصدق على كثريين٬، وهذه تنقسم إىل قضية مسورة 
  .ومهملة

هي القضية اليت حيدد فيها كمية أفراد املوضوع بلفظ دال على : واملراد بالقضية املسورة
  .التحديد

  :وتنقسم القضية املسورة إىل أربعة أقسام

                                                            
آل : الخبر واإلنشاء: قالولكي تتضح الفكرة للقارئ الكريم أنقل نص ما جاء في آتاب المنطق للشيخ المظفر،  -١

  : مرآب تام له نسبة قائمة بين أجزائه، تسمى النسبة التامة أيضًا، وهذه النسبة
قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها مع غض النظر عن اللفظ، وإنما يكون لفظ المرآب حاآيًا وآاشفًا عنها، مثل ما : أوًال

) الخبر(مطرت السماء، أو تمطر غدًا، فهذا يسمى : ر السماء، فقلتإذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي فأخبرت عنه، آمط
وال يجب في الخبر أن يكون مطابقًا للنسبة الواقعة، فقد يطابقها فيكون صادقًا، وقد ). القول(و ) القضية(ويسمى أيضًا 

  . ال يطابقها فيكون آاذبًا
هو الذي يهم المنطقي أن يبحث عنه، وهو : والخبر. ذبهو المرآب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الك: إذًا الخبر

  . متعلق التصديق
وقد ال تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد : ثانيًا

ة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكالم إّن المتكلم يوجد المعنى بلفظ المرآب، فليس وراء الكالم نسب: المتكلم، وبعبارة أصرح
ال : النهي، نحو. احفظ الدرس : األمر، نحو: ومن أمثلته). اإلنشاء(تارة وال يطابقها أخرى، ويسمى هذا المرآب 

لو أن لنا آرة فنكون : التمني، نحو! يا محمد : هل المريخ مسكون ؟ النداء، نحو: االستفهام، نحو. تجالس دعاة السوء
العقد، آإنشاء عقد البيع واإلجارة والنكاح ونحوها، نحو بعت ! ما أعظم خطر اإلنسان : ؟ التعجب، نحومن المؤمنين 

وهذه المرآبات آلها . اإليقاع، آصيغة الطالق والعتق والوقف ونحوها، نحو فالنة طالق وعبدي حر. وآجرت وأنكحت
طابقها أو ال تطابقها، وإنما معانيها تنشأ وتوجد ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها بغض عن اللفظ تحكي عنها فت

المنطق . هو المرآب التام الذي ال يصح أن نصفه بصدق وآذب: فاإلنشاء. باللفظ، فال يصح وصفها بالصدق والكذب
 .٦١ص: للشيخ محمد رضا المظفر

والمحمول هو قائم، آما أّن الموضوع هو زيد ) زيد قائم: (القضية أو الجملة تتألف من موضوع ومحمول ففي قولنا  -٢
  .الموضوع هو زيد وقام محمول، والمحمول هو الحكم الذي يصبه المتكلم على الموضوع) قام زيد: (في قولنا
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ـ . إنسان حيوان كل: مثل: املوجبة الكلية  ١ كل٬، مجيع٬، عامة٬، كافة٬، ألف (وتسور ب
 ).والم االستغراق٬، إىل غريها من األلفاظ اليت تدل على ثبوت احملمول جلميع أفراد املوضوع

ـ . ال شيء من اإلنسان حبجر: مثل: السالبة الكلية  ٢ ال شيء٬، ال واحد٬، (وتسور ب
الدالة على سلب احملمول عن مجيع أفراد إىل غريها من األلفاظ ... النكرة يف سياق النفي 

  ).املوضوع
ـ . بعض اإلنسان حيوان: مثل: املوجبة اجلزئية  ٣ بعض٬، واحد٬، كثري٬، قليل٬، (وتسور ب

  ).إىل غريها مما يدل على ثبوت احملمول لبعض أفراد املوضوع... رمبا٬، قلما 
ـ . بعض اإلنسان ليس بكاتب: مثل: السالبة اجلزئية  ٤ ... بعض٬، بعض  ليس(وتسور ب

  .)١()أو غريها مما يدل على سلب احملمول عن بعض أفراد املوضوع... ليس٬، ليس كل٬، ما كل 
وتوجد قضية تسمى القضية املهملة٬، وهي اليت أمهل فيها حتديد أفراد املوضوع٬، فلم يذكر 

  .اإلنسان ضاحك: املتكلم لفظاً حيدد كمية أفراد املوضوع٬، مثل
يف قوة اجلزئية   أي املهملة   وهذه : (والقضية املهملة يف قوة اجلزئية٬، قال احملقق احللي

  .)٢() فالبحث عن اجلزئية يغين عن البحث عنها
وبعد ما تقدم نرجع إىل رواية التوقيع حيث وردت فيه هذه العبارة عن اإلمام املهدي 

X) : ه القضية قضية مهملة٬، حيث مل ٬، وهذ)فهو كذاب مفتري.. أال فمن ادعى املشاهدة
  .̄يذكر فيها لفظ يدل على حتديد كمية أفراد املوضوع٬، أو قل غري مسورة٬، فاملعىن واحد

... بعض من ادعى املشاهدة : (وعليه فتكون هذه القضية يف قوة اجلزئية٬، أي يف قوة قولنا
  . ٬، ال كل من ادعى املشاهدة كذاب)فهو كذاب مفتري

د املشاهدة ال يصح أن نكذبه استناداً لرواية التوقيع؛ أل�ا ال تثبت أن ومن هنا إذا ادعى أح
  .كل من ادعى فهو كذاب مفتر

وعليه فإذا ادع مدع البد من النظر يف دليله٬، إما أن يثبت صدقه أو كذبه٬، ال أن نكذبه 
  .بدون فحص ونظر فيما يقول٬، فلعله يكون صادقاً فنهلك

استناداً  Xال ميكن رفض دعوة السيد أمحد احلسن اليماين وبعد ما تقدم يا أبنائي األعزاء
لتوقيع السمري؛ ألنuه ال يثبت أن كل من ادعى ينبغي تكذيبه٬، بل غاية ما يثبته هو أن بعض 

                                                            
 .١٦١ص: المنطق للشيخ محمد رضا المظفر -١
 .١٦٤ص: آشف المراد في شرح تجريد االعتقاد بتحقيق اآلملي -٢
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  . من ادعى ينبغي تكذيبه بعد الفحص والتقصي عن طبيعة دليله الذي أتى به
لألخ األستاذ أبو حممد وبعد هذا أنقل لكم ما جاء يف هامش كتاب جامع األدلة 

٬، ففيه إجابة وافية عن العبارة اليت ذكرها ابن قولويه واليت نقلها عنه )حفظه اهللا(األنصاري 
  .الشيخ الطوسي

الغيبة الصغرى   قال السيد الشهيد حممد حممد صادق الصدر يف موسوعته : (قال
   سفارة الكاذبة وآخرهم يف دعوى ال: (... ٬، يف تاريخ وتسلسل السفرات املزورة٤٠٩ص

أبو دلف الكاتب٬، حيث كان على ذلك إىل ما بعد وفاة    على ما يظهر من عبارة الشيخ 
  ...).السمري السفري الرابع 

ومن هذا يتبني إنّ أبا دلف ادعى السفارة يف حياة السفري الرابع وبقي إىل ما بعد وفاته٬، 
ألن عندنا أن : (٬، وقول ابن قولويهوبذلك يكون من املدعني يف زمن الغيبة الصغرى ال الكربى

٬، )فهو كافر منمس ضال مضل٬، وباهللا التوفيق) رمحه اهللا(كل من ادعى األمر بعد السمري 
ليس بالضرورة أن يكون املراد منه االدعاء بعد وفاة السفري الرابع٬، بل االدعاء بعد تنصيبه 

فتر٬، كما هو احلال يف من للسفارة٬، فكل من يدعي السفارة بعد تنصيب السفارة فهو كاذب م
ادعى السفارة بعد تنصيب السفري الثاين والثالث أيضا٬ً، فكانت الشيعة تكذب أي مدع 
للسفارة بعد أن ثبت تنصيب السفري احلق٬، ويؤيد ذلك ما يظهر من أن أبا دلف ادعى السفارة 

  . سفري الرابعيف حياة السفري الرابع وليس بعد وفاته٬، بل استمر يف ادعاءه إىل بعد وفاة ال
وعلى أي حال حىت لو كان كالم ابن قولويه يقصد منه بعد وفاة السفري الرابع فهو معتمد 
على التوقيع األخري٬، وبعد وفاة السفري الرابع يف تلك الفترة ال نفي السفارة إىل األبد وإىل قيام 

نا أنه موجه ٬، فهذا ال ميكن استفادته من كالم ابن قولويه٬، وخصوصاً إذا الحظXالقائم 
لردع فتنة معينة يف تلك الفترة اليت مر عليها أكثر من ألف سنة٬، وهي فتنة أيب دلف وأمثاله ممن 

من أين ميكن اجلزم بأنه يقصد ) كل: (ادعوا السفارة يف زمن السفراء األربعة٬، وحىت قوله
 إىل قيام الكلية يف تلك الفترة وما يقار³ا٬، ال   وهو األقرب   التأبيد ³ا٬، فقد يريد 

  .Xالقائم
ال يكون نصاً شرعيا٬ً، فكم   مع جاللته    وبغض النظر عن أي شيء فكالم ابن قولويه 

من املتقدمني قد رد عليهم من تأخر عنهم٬، فالعصمة ألهلها٬، وال ميكن التعبد إالّ بالثقلني 
  .العاصمني لألمة
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٬، وليس هلا أثراً بعد وفاة ومما تقدم نعرف إن ادعاء السفارة كان يف زمن السفراء األربعة
 .)١() السفري الرابع٬، عكس ما حياول تروجيه بعض الغافلني

رواية : منها: إضافة إىل أ�ا منقوضة بعدuة روايات وأحداث: (Xقال  :األمر الثالث

   ).اليماين٬، وما حدث مع الشيخ املفيد من رسائل
إنّ رواية التوقيع منقوضة بعدuة روايات٬،كما أ�ا منقوضة بأحداث يأيت ذكر بعضها٬، 

  :يف نقاط Xواخلص ما بينه 
قبل  Xإنّ رواية التوقيع كليتها منقوضة برواية اليماين الذي يرسله اإلمام املهدي   ١

يف الليايل وقد تقدمت عليكم رواية اليماين . Xظهوره رسوالً داعياً الناس لإلمام املهدي 
  .املاضية
٬، فقد نقل الشيخ الطوسي يف التهذيب كتاباً )رمحه اهللا(مراسالت اإلمام للشيخ املفيد   ٢

يف أيام بقيت من صفر سنة عشر وأربعمائة على الشيخ أيب عبد  Xورد من اإلمام املهدي 
يد والويل لألخ السد: (اهللا حممد بن حممد بن النعمان قدس اهللا روحه ونور ضرحيه٬، كان فيه

الرشيد الشيخ املفيد أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن النعمان أدام اهللا إعزازه٬، من مستودع 
العهد املأخوذ على العباد٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد٬، سالم عليك أيها الويل املخلص 

ما تؤديه  إنه قد أذن لنا يف تشريفك باملكاتبة وتكليفك.. يف الدين املخصوص فينا باليقني 
  . )٢(..)  عنا إىل موالينا قبلك أعزهم اهللا تعاىل بطاعته وكفاهم املهم برعايته وحراسته

قبل القيام املبارك ويتعرض  Xما دل على أنّ هناك من يلتقي باإلمام املهدي   ٣
ال يقوم القائم حىت يقوم اثنا عشر رجالً : (أنه قال Xعن أيب عبد اهللا : لتكذيب الناس

 .)٣() جيمع على قول إ¼م قد رأوه فيكذبو¼مكلهم 
  . منقوضة بالروايات اليت تقدuمت يف األمر األول  ٤

هللا : ( عندما سئل عمuن بعده   مث إنّ السمري قال عند موته ( :Xقال  :األمر الرابع

  ).٬، وهذا واضح يف أنّ السمري ال يوصي وال ينكر٬، بل يؤكد أن األمر سيعود)أمر هو بالغه
إنّ اإلمام أمر السمري أن ال يوصي ألحد من بعده٬، وليس معىن ذلك أنّ اإلمام ال 

                                                            
 .٣٠ص: هامش جامع األدلة -١
  .٣٨ص ١ج: حكامتهذيب األ -٢
 .٢٨٥ص: الغيبة للنعماني -٣
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  . )١(يوصي
إىل هنا ينتهي حديثنا هلذه الليلة٬، على أمل أن نلتقي غداً بإذن اهللا وقوته تعاىل٬، واحلمد هللا 

  .رب العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
* * *  

  

                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  : ٣٨في آتابه الرد الحاسم على منكري ذرية القائم ص) حفظه اهللا(ونضيف أمرًا خامسًا ذآره الشيخ ناظم العقيلي  -١

 - إّن التوقيع غير خارج عن دائرة البداء فيمكن فيه البداء، وعليه فمن غير المقبول أن يجعل التوقيع : األمر الخامس
  .دليًال لنفي السفارة الخاصة ما دام غير خارج عن دائرة البداء -بغض النظر عن آل ما تقّدم 

ولتتضح فكرة البداء أآثر أذآر ما جاء في آتاب مع العبد الصالح، حيث قال األخ الذي التقى العبد الصالح أحمد الحسن 
X : آنت قد سألت العبد الصالحX اصيل المرتبطة بشخصيات وأحداث الظهورذات مّرة عن السفياني وبعض التف .  

بالنسبة للتفاصيل آلها يحتمل فيها البداء، بل هو الراجح بالنسبة لخطة عسكرية يراد بها االنتصار على : (Xفأجابني 
  ).العدو وهو الشيطان وجنده، فحتى الخروج الذي نص عليه أنه في يوم واحد فيه البداء

ماذا تفهم من الروايات ؟ القائم من المحتوم، : (Xثم بعد أن ذآر بعض الروايات الشريفة لّخص مضامينها، وقال 
  .القائم من الميعاد، السفياني من المحتوم، المحتوم ليس فيه بداء، المحتوم فيه بداء، الميعاد ليس فيه بداء

يات تبين أن ال بداء فيه، أّما أصل وجود سفياني فالبد منه ولكن فالمحتوم فيه بداء بمعنى في تفاصيله، وإّال فهذه روا -
  .ممكن يكون فالن أو فالن، ويمكن أن يكون مبدأه من هنا أو من هناك

  .القائم من الميعاد وال بداء فيه؛ ألنه إمام فال يكون في المعصوم بداء -
ضمن مساحة البداء، فكيف يمكن أن يجعله عاقل إذن، فأصل قيام اليماني والسفياني والخرساني في يوم واحد واقع 

 .٢٥ص: مع العبد الصالح ).دليًال قطعيًا البد من تحققه وهو مما يبدو هللا فيه



     

  :احللقة السادسة

א

وكما يف كل ليلة حضر األبناء الستماع ما سينقله هلم أبوهم يف هذه الليلة٬، فجاء األب 
يف هذه الليلة سأتكلم لكم عن دليل٬، بل من : وتبادل مع أبنائه السالم والتحية٬، فقال هلم األب

م أهم األدلة على أحقية الدعوة اليمانية املباركة٬، أال وهو دليل الرؤيا٬، وأريد أن أبسط الكال
  . قليالً لكي نرى حال من تعلل بعدم حجية الرؤيا

س�ن�رِيهِم� آي�ات�ن�ا ف�ي الْآفَاقِ و�ف�ي أَنفُِسهِم� ح�تَّى ﴿ :والرؤيا من آيات اهللا األنفسية٬، قال تعاىل
  .)١(﴾ي�ت�ب�يَّن� لَه�م� أَنَّه� الْح�قُّ أَو�لَم� ي�كْف� بِر�بِّك� أَنَّه� ع�لَى كُل  ش�ي�ٍء ش�هِيد�

٬، بل هلا ربط  Xي دليل غييب قطعي على أحقية الدعوة اليمانية وبيان مرتلة صاحبهاوه
  .وثيق بصاحب األمر كما سيأتينا إن شاء اهللا تعاىل

وأبسط لكم الكالم قليالً فيما قيل يف الرؤيا٬، وكيفية نشؤها لكي نعرف من املتبِّع للمنهج 
  .التحية والسالمالسوي الذي خطّه النيب وآله الكرام عليهم أفضل 

  :وسأبني البحث فيها يف عدuة نقاط

א אWא
لقد تباينت واختلفت األقوال يف حقيقة نشوء الرؤيا٬، وكيفية تفسري نشوئها٬، وسأبني 

  :تفسريات ثالثة لكيفية حصول اإلنسان على الرؤيا

  التفسري املادي :التفسري األول

  :حصول الرؤيا بعدuة أمورويعلل املاديون سبب 

                                                            
 .٥٣: فصلت -١
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تكون الرؤيا نتيجة أعمال يباشرها اإلنسان يوميا٬ً، فما حيدث يف يوم اإلنسان من : أوالً
  .حوادث يراه يف النوم

تكون الرؤيا نتيجة ما يتمنuاه اإلنسان يف عامل اليقظة٬، كالصائم العطشان الذي يتمنuى : ثانياً
  .ان يتمنuى رؤية شخص عزيز عليه فرياه يف الرؤياشرب املاء فرياه يف عامل النوم٬، وكذا لو ك

  .تكون نتيجة اخلوف من شيء ما٬، فمن خياف من لص مثالً فرياه يف النوم: ثالثاً

تكون بسبب حاجة البدن٬، وهذا ما يعتقده بعض علماء التغذية٬، فيقول هناك ربط : رابعاً
يقطر من أسنانه٬، فتعبري هذه  بني الرؤيا وحاجة البدن للغذاء٬، فلو رأى اإلنسان يف نومه دماً

٬، وإذا رأى اإلنسان يف نومه أن شعر رأسه صار )ث(الرؤيا هو أنّ بدنه حيتاج إىل فيتامني 
  ... ٬، وهكذا)ب(أبيضا٬ً، فتعبريه أنه مبتلى بنقص فيتامني 

تكون الرؤيا نتيجة إلرضاء امليول املكبوتة يف اإلنسان واليت حتاول الظهور٬، وهذا : خامساً
  .ره فرويد وأتباع مذهبه املاديما ذك

  :ولتوضيح الفكرة أكثر٬، أقول

  :يقول فرويد وأتباعه إنّ النفس البشرية تشتمل على قسمني

 .وهو ماله ارتباط باألفكار اليومية واملعلومات اإلرادية واالختيارية لإلنسان: الوعي  ١
عند وهو ما خفي يف باطن اإلنسان بصورة رغبة مل تتحقق٬، فيوجد : الالوعي  ٢

اإلنسان الكثري من الرغبات وامليول اليت مل تتحقق فريغب اإلنسان يف حتققها٬، فتأخذ هذه 
امليول مكانتها يف الضمري اإلنساين الباطن٬، وعند النوم يتعطل الوعي٬، فتظهر تلك امليول وتؤثر 
 على شكل ختيالت إىل الوعي نفسه٬، فتنعكس على الوعي أحياناً دون تغيري٬، وأحياناً تتغري

 .وتنعكس بصورة مناسبة
ومن هنا تكون الرؤيا قراءة لضمري الالوعي عندهم٬، فلذا يستعينون ملعاجلة األمراض 

  .النفسية املرتبطة بضمري الالوعي باستدراج أحالم املريض نفسه

  :ويرد على هذا التفسري ما يلي
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تقبلية٬، فربطت نالحظ التفسري املادي قد أمهل الرؤى اليت تتحدuث عن األمور املس: أوالً
كل ما يراه النائم باملاضي فقط٬، وهذا خالف الوجدان الذي ال حيتاج إىل دليل؛ ألنuه حاصل 

بل وعالوة على ذلك لدنيا األدلة الكثرية اليت  .ومتحقق يف الواقع اخلارجي والوقوع خري دليل
  .تثبت واقعية هذا القسم من الرؤى

ا؛ إذ أ�م جاهلون حبقيقة الروح والنفس فكيف إ�ا جمرuد حتليالت ال دليل عليه: ثانياً
  !يعرفون ما يتعلق ³ا ؟

ما ذكره فرويد مبين على نظرية فاسدة٬، وما بين عليها يكون فاسداً أيضا٬ً، مضافاً إىل : ثالثاً
   .أنه جمرد حتليل خالٍ عن أي دليل

  التفسري املعنوي :التفسري الثا�ي

  :إنّ الرؤيا على أقسام: يقولون وهو تفسري الفالسفة امليتافيزيقيني حيث

  .وهذه ليس هلا تعبري خاص. الرؤيا اليت ترتبط مباضي احلياة: األول

وهي . الرؤيا املضطربة وغري املفهومة٬، وهذه أضغاث أحالم تنشأ من التوهم واخليال: الثاين
ان أو ناجتة من إفرازات األفكار املضطربة٬، كاألطياف اليت متر باإلنسان وهو يف حال اهلذي

احلمuى٬، ولذا فهم يستفيدون من هذه األحالم ويتخذو�ا نوافذ للدخول إىل ضمري الالوعي يف 
البشر٬، ويعدو�ا مفاتيح لعالج األمراض النفسية٬، ويكون تعبري الرؤيا عند هؤالء لكشف 

  .األسرار النفسية وأساس األمراض٬، ال لكشف حوادث املستقبل

  :باملستقبل والكشف عن احلقائق٬، وهي على حنوينالرؤيا اليت ترتبط : الثالث

واضحة وصرحية فال حتتاج إىل تعبري٬، وتتحقق يف املستقبل القريب أو البعيد دون أي   ١
 .  تفاوت٬، بني ما رآه يف النوم وبني ما حتقق يف اليقظة

غري واضحة٬، وسبب عدم الوضوح هو أنّ الرؤيا قد تغيuرت نتيجة العوامل الذهنية   ٢
 .)١( اخلاصة فتحتاج إىل تعبريوالروحية 

                                                            
 .، بتصّرف في العبارات لإليضاح١٢٩ص ٧ج: راجع تفسير سورة يوسف في تفسير األمثل -١
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ويرد على هذا التفسري أنه مل يصل لكيفية حصول الرؤيا الصادقة٬، فلم جيب عن املصدر 
  .الذي تأيت منه الرؤيا الصادقة الصرحية وغري الصرحية

مث مل يثبت هذا املنهج دليالً على أنّ عدم الوضوح يف الرؤيا غري الصرحية نتيجة للعوامل 
  .والروحية اخلاصةالذهنية 

  . التفسري الذي جاء عن خلفاء اهللا وأئمة املسلمني حممد وآل حممد  :التفسري الثالث

عن الرجل ينام فريى الرؤيا٬، فرمبا كانت   سألت رسول اهللا : (٬، قالXعن علي 
يا علي٬، ما من عبد ينام إالّ عرج بروحه إىل : فقال رسول اهللا . حقا٬ً، ورمبا كانت باطالً

العاملني٬، فما رأى عند رب العاملني فهو حق٬، مث إذا أمر اهللا العزيز اجلبار برد روحه إىل  رب
  .)١() جسده فصارت الروح بني السماء واألرض٬، فما رأته فهو أضغاث أحالم

العجب من رؤيا الرجل إنه يبيت فريى : أنّ عمر بن اخلطاب قال: (وعن سليم بن عامر
ويرى الرجل الرؤيا فال يكون رؤياه . يكون رؤياه كأخذ باليدالشيء مل خيطر له على بال٬، ف

الل�ه� ﴿ :أفال أخربك بذلك يا أمري املؤمنني ؟ إنّ اهللا يقول: Xفقال علي بن أيب طالب . شيئاً
الْم�و�ت� ي�ت�و�ف�ى الْأَنفُس� ح�ني� م�و�ت�ه�ا و�ال�ت�ي لَم� ت�م�ت� ف�ي م�ن�ام�ه�ا فَي�م�ِسك� ال�ت�ي قَض�ى ع�لَي�ه�ا 

فاهللا يتوىف األنفس كلها٬، فما رأت وهي عنده يف السماء  ﴾و�ي�ر�س�لُ الْأُخ�ر�ى إِلَى أَج�لٍ م�س�م(ى
فهي الرؤيا الصادقة٬، وما رأت إذا أرسلت إىل أجسادها تلقتها الشياطني يف اهلواء فكذبتها 

  .)٢() فعجب عمر من قوله .وأخربkا باألباطيل فكذبت فيها

املؤمن يرى الرؤيا : Xقلت أليب عبد اهللا الصادق : (وعن حممد بن القاسم النوفلي٬، قال
إنّ املؤمن إذا نام خرجت من : فتكون كما رآها٬، ورمبا رأى الرؤيا فال تكون شيئاً ؟ فقال

روحه حركة ممدودة صاعدة إىل السماء٬، فكل ما رآه روح املؤمن يف ملكوت السماء يف 
أو : فقلت له .دبري فهو احلق٬، وكل ما رآه يف األرض فهو أضغاث أحالمموضع التقدير والت

ال٬، لو : حىت ال يبقى منها شيء يف بدنه ؟ فقال: قلت .نعم: تصعد روح إىل السماء ؟ قال
أما ترى : فكيف خترج ؟ فقال: قلت .خرجت كلها حىت ال يبقى منها شيء إذن ملات

                                                            
  .٢٠٩ص: أمالي الشيخ الصدوق -١
 .١٩٣ص ٥٨ج: بحار األنوار -٢
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ا يف األرض٬، فكذلك الروح أصلها يف الشمس يف السماء يف موضعها وضوؤها وشعاعه
  .)١() البدن وحركتها ممدودة إىل السماء

إنّ العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إىل : (وعن معاوية بن عمار٬، عن أيب جعفر٬، قال
السماء٬، فما رأت الروح يف السماء فهو احلق٬، وما رأت يف اهلواء فهو األضغاث٬، أال وإنّ 

رف منها ائتلف٬، وما تناكر منها اختلف٬، فإذا كانت الروح يف األرواح جنود جمندة فما تعا
السماء تعارفت وتباغضت٬، فإذا تعارفت يف السماء تعارفت يف األرض٬، وإذا تباغضت يف 

  .)٢( )السماء تباغضت يف األرض

وهنا نقف على حقيقة األمر٬، حيث إنّ روح اإلنسان تعرج إىل ر³ا وإىل ملكوت 
فما رأى عند رب العاملني فهو حق٬، مث إذا (من هناك٬، ومن هنا  السماوات وتستلم املعارف

أمر اهللا العزيز اجلبار برد روحه إىل جسده فصارت الروح بني السماء واألرض٬، فما رأته 
  ).فهو أضغاث أحالم

فهذه احلقيقة اليت ال حييد عنها منصف؛ لكو�ا صادرة ممن يعلمون طرق السماوات٬، آل 
  .حممد 

فالرؤيا تعرب عن ربط اإلنسان بعامل الغيب٬، ولريى يف ملكوت السماوات ويعلمه اهللا من 
من خالل الرؤيا احلل الذي من خالله ميكنها احلفاظ على  Xخالهلا٬، كما علّم أم موسى 
اب�وت� فَاقْذ�ف�يه� أَن� اقْذ�ف�يه� ف�ي التَّ #إِذْ أَو�ح�ي�ن�ا إِلَى أُمِّك� م�ا ي�وح�ى ﴿: حياة نبيه الكرمي قال تعاىل

ي و�ل�ت�ص�ن�ع� ف�ي الْي�مِّ فَلْي�لْق�ه� الْي�مُّ بِالسَّاح�لِ ي�أْخ�ذْه� ع�د�وٌّ ل ي و�ع�د�وٌّ ل�ه� و�أَلْقَي�ت� ع�لَي�ك� م�ح�بَّةً مِّنِّ
  . )٣(﴾ع�لَى ع�ي�نِي

واء الصاحل س   فالرؤيا نافذة فتحها اهللا سبحانه وطريق جيذب به أرواح العباد إليه سبحانه 
و̄تلهم تلك األرواح ما يكتب يف صفحة وجودها٬، وهي من أعظم آيات اهللا    منهم والطاحل 

األنفسية٬، ومن يتنكر هلا فقد تنكر آلياته سبحانه وكفر ³ا٬، وهكذا تصعد الروح وتعرج إليه 

                                                            
  .٢٠٨ص: أمالي الشيخ الصدوق -١
  .٢٠٩ص: أمالي الشيخ الصدوق -٢
 .٣٩ – ٣٨: طه -٣
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ى سبحانه يف حالة النوم فتتعلم وتطلع حبسب ما يفاض عليها من عامل امللكوت الذي ال حيظ
  .بشرف التعلم منه إالّ السعيد

و�ه�و� ال�ذ�ي ي�ت�و�ف�اكُم ﴿: ويف القرآن ما يؤيد ذلك قال تعاىل: (قال العالمة الطباطبائي
الل�ه� ي�ت�و�ف�ى الْأَنفُس� ح�ني� م�و�ت�ه�ا و�ال�ت�ي لَم� ت�م�ت� ف�ي م�ن�ام�ه�ا فَي�م�ِسك� ال�ت�ي ﴿: ٬، وقال)١(﴾بِالل�ي�لِ
  .)٢(﴾ع�لَي�ه�ا الْم�و�ت� و�ي�ر�س�لُ الْأُخ�ر�ىقَض�ى 

وظاهره إنّ النفوس متوفاة ومأخوذة من األبدان مقطوعة التعلّق باحلواس الظاهرة راجعة 
  .)٣() إىل ر³ا نوعاً من الرجوع يضاهى املوت

א א Wא
اً من الرؤى واملنامات دله على وللرؤيا حقيقة ما منا واحد إالّ وقد شاهد من نفسه شيئ(

بعض األمور اخلفية أو املشكالت العلمية أو احلوادث اليت ستستقبله من اخلري أو الشر أو قرع 
  . مسعه بعض املنامات اليت من هذا القبيل

وال سبيل إىل محل ذلك على االتفاق وانتفاء أي رابطة بينها وبني ما ينطبق عليها من 
  . امات الصرحية اليت ال حتتاج إىل تعبريالتأويل وخاصة يف املن

نعم مما ال سبيل أيضاً إىل إنكاره أنّ الرؤيا أمر إدراكي وللخيال فيها عمل واملتخيلة من 
القوى الفعالة دائماً رمبا تدوم يف عملها من جهة األنباء الواردة عليها من ناحية احلس كاللمس 

ية احمليطة بالبدن كاحلر والربد وحنوها والداخلية وباجلملة لألسباب والعوامل اخلارج... والسمع
الطارئة عليه كأنواع األمراض والعاهات واحنرافات املزاج وامتالء املعدة والتعب وغريها تأثري 

فترى إن من عملت فيه حرارة أو برودة بالغة يرى يف منامه . يف املتخيلة فلها تأثري يف الرؤيا
نزول الثلوج وإن من عملت فيه السخونة فأجلمه العرق يرى نريانا مؤججة أو الشتاء واجلمد و

احلمام وبركان املاء ونزول األمطار وحنو ذلك وان من احنرف مزاجه أو امتألت معدته يرى 
  .رؤيا مشوشة ال ترجع إىل طائل

                                                            
 .٦٠: األنعام -١
 .٤٢: الزمر -٢
 .٢٧٣ – ٢٦٨ص ١١ج: تفسير الميزان -٣
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وكذلك األخالق والسجايا اإلنسانية شديدة التأثري يف نوع ختيله فالذي حيب إنساناً أو 
فك يتخيله يف يقظته ويراه يف نومته٬، والضعيف النفس اخلائف الذعران إذا فوجئ عمالً ال ين

بصوت يتخيل أثره أمور هائلة ال إىل غاية٬، وكذلك البغض والعداوة والعجب والكرب والطمع 
ونظائرها كل منها جير اإلنسان إىل ختيله صور متسلسلة تناسبه وتالئمه وقل ما يسلم اإلنسان 

ولذلك كان أغلب الرؤى واملنامات من التخيالت . السجايا على طبعه من غلبة بعض هذه
النفسانية اليت ساقها إليها شيء من األسباب اخلارجية والداخلية الطبيعية أو اخللقية وحنوها فال 
حتكى النفس حبسب احلقيقة إالّ كيفية عمل تلك األسباب وأثرها فيها فحسب ال حقيقة هلا 

ي ذكره منكروا حقيقة الرؤيا من علماء الطبيعة ال يزيد على تعداد وهذا هو الذ. وراء ذلك
ومن املسلم ما أورده غري أنه ال ينتج . هذه األسباب املؤثرة يف اخليال العمuالة يف إدراك اإلنسان

إالّ إن كل الرؤيا ليس ذا حقيقة وهو غري املدعى وهو إن كل منام ليس ذا حقيقة فإن هناك 
صادقة تكشف عن حقائق وال سبيل إىل إنكارها ونفي الرابطة بينها وبني  منامات صاحلة ورؤيا

فقد ظهر مما بينا أنّ مجيع الرؤى ال ختلو عن . احلوادث اخلارجية واألمور املستكشفة كما تقدم
حقيقة مبعىن إنّ هذه اإلدراكات املتنوعة املختلفة اليت تعرض النفس اإلنسانية يف املنام وهي 

هلا أصول وأسباب تستدعى وجودها للنفس وظهورها للخيال وهي على  املسماة بالرؤى
اختالفها حتكي ومتثل بأصوهلا وأسبا³ا اليت استدعتها فلكل منام تأويل وتعبري غري أن تأويل 
بعضها السبب الطبيعي العامل يف البدن يف حال النوم وتأويل بعضها السبب اخللقي وبعضها 

خذه النوم وهو متفكر يف أمر مشغول النفس به فريى يف حلمه ما أسباب متفرقة اتفاقية كمن يأ
  . يناسب ما كان ذاهناً له

وإمنا البحث يف نوع واحد من هذه املنامات وهي الرؤى اليت ال تستند إىل أسباب خارجية 
طبيعية أو مزاجية أو اتفاقية وال إىل أسباب داخلية خلقية أو غري ذلك وهلا ارتباط باحلوادث 

  . جية واحلقائق الكونيةاخلار

املنامات اليت هلا ارتباط باحلوادث اخلارجية وخاصة املستقبلة منها ملا كان : املنامات احلقة
أحد طريف االرتباط أمراً معدوماً بعد كمن يرى أنّ حادثة كذا وقعت مث وقعت بعد حني كما 

عن النفس مل يتصل ³ا  رأى٬، وال معىن لالرتباط الوجودي بني موجود ومعدوم أو أمراً غائباً
من طريق شيء من احلواس كمن رأى أنّ يف مكان كذا دفيناً فيه من الذهب املسكوك كذا 
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ومن الفضة كذا يف وعاء صفته كذا وكذا مث مضى إليه وحفر كما دل عليه فوجده كما رأى٬، 
واس٬، ولذا وال معىن لالرتباط اإلدراكي بني النفس وبني ما هو غائب عنها مل ينله شيء من احل

قيل إنّ االرتباط إمنا استقر بينها وبني النفس النائمة من جهة اتصال النفس بسبب احلادثة 
  . الواقعة الذي فوق عامل الطبيعة فترتبط النفس بسبب احلادثة ومن طريق سببها بنفسها

ء توضيح ذلك أن العوامل ثالثة عامل الطبيعة وهو العامل الدنيوي الذي نعيش فيه واألشيا
وثانيها عامل املثال . املوجودة فيها صور مادية جترى على نظام احلركة والسكون والتغري والتبدل

وهو فوق عامل الطبيعة وجودا وفيه صور األشياء بال مادة منها ترتل هذه احلوادث الطبيعية 
ل وهو فوق وثالثها عامل العق. واليها تعود وله مقام العلية ونسبة السببية حلوادث عامل الطبيعة

عامل املثال وجوداً وفيه حقائق األشياء وكليا�ا من غري مادة طبيعية وال صورة وله نسبة السببية 
والنفس اإلنسانية لتجرuدها هلا مساخنة مع العاملني عامل املثال وعامل العقل فإذا . ملا يف عامل املثال

طبيعية اخلارجية ورجعت إىل نام اإلنسان وتعطل احلواس انقطعت النفس طبعاً عن األمور ال
. عاملها املسانخ هلا وشاهدت بعض ما فيها من احلقائق حبسب ما هلا من االستعداد واإلمكان

فإن كانت النفس كاملة متمكنة من أدراك ا¸ردات العقلية أدركتها واستحضرت أسباب 
مبا تأنس ³ا من الكائنات على ما هي عليها من الكلية والنورية وإالّ حكتها حكاية خيالية 

الصور واألشكال اجلزئية الكونية كما حنكي حنن مفهوم السرعة الكلية بتصور جسم سريع 
احلركة وحنكي مفهوم العظمة باجلبل ومفهوم الرفعة والعلو بالسماء وما فيها من األجرام 

وان  .السماوية وحنكي الكائد املكار بالثعلب واحلسود بالذئب والشجاع باألسد إىل غري ذلك
مل تكن متمكنة من إدراك ا¸ردات على ما هي عليها واالرتقاء إىل عاملها توقفت يف عامل املثال 
مرتقية من عامل الطبيعة فرمبا شاهدت احلوادث مبشاهدة عللها وأسبا³ا من غري أن تتصرف 

ء وهذه فيها بشيء من التغيري٬، ويتفق ذلك غالباً يف النفوس السليمة املتخلفة بالصدق والصفا
ورمبا حكت ما شاهدته منها مبا عندها من األمثلة املانوس ³ا كتمثيل . هي املنامات الصرحية

االزدواج باالكتساء والتلبس والفخار بالتاج والعلم بالنور واجلهل بالظلمة ومخود الذكر 
الغىن  باملوت٬، ورمبا انتقلنا من الضد إىل الضد كانتقال أذهاننا إىل معىن الفقر عند استماع

وانتقالنا من تصور النار إىل تصور اجلمد ومن تصور احلياة إىل تصور املوت وهكذا ومن أمثلة 
هذا النوع من املنامات ما نقل إنّ رجالً رأى يف املنام أنّ بيده خامتاً خيتم به أفواه الناس 
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الناس وفروجهم فسأل ابن سريين عن تأويله فقال إنك ستصري مؤذناً يف شهر رمضان فيصوم 
  . بأذانك

وقد تبيuن مما قدuمناه إنّ املنامات احلقة تنقسم انقساماً أولياً إىل منامات صرحية مل تتصرف 
فيها نفس النائم فتنطبق على ما هلا من التأويل من غري مؤنة٬، ومنامات غري صرحية تصرفت فيها 

يضاده٬، وهذه هي اليت النفس من جهة احلكايا ألمثال واالنتقال من معىن إىل ما يناسبه أو 
حتتاج إىل التعبري بردuها إىل األصل الذي هو املشهود األوىل للنفس كرuد التاج إىل الفخار ورد 

  .املوت إىل احلياة واحلياة إىل الفرج بعد الشدة ورد الظلمة إىل اجلهل واحلرية أو الشقاء

س باحلكاية فتنتقل من مث هذا القسم الثاين ينقسم إىل قسمني أحدمها ما تتصرuف فيه النف
الشيء إىل ما يناسبه أو يضاده ووقفت يف املرuة واملرتني مثالً حبيث ال يعسر ردuه إىل أصله كما 
مر من األمثلة٬، وثانيهما ما تتصرuف فيه النفس من غري أن تقف على حد كأن تنتقل مثالً من 

هكذا حبيث يتعذر أو يتعسر الشيء إىل ضدuه ومن الضد إىل مثله ومن مثل الضد إىل ضد املثل و
للمعرب أن يردuه إىل األصل املشهود٬، وهذا النوع من املنامات هي املسماة بأضغاث األحالم وال 

وقد بان بذلك إنّ هذه املنامات ثالثة أقسام كلية وهي املنامات . تعبري هلا لتعسuره أو تعذّره
م وال تعبري فيها لتعذره أو تعسره٬، الصرحية وال  تعبري هلا لعدم احلاجة إليه٬، وأضغاث األحال

هذا إمجال ما . واملنامات اليت تصرuفت فيها النفس باحلكاية والتمثيل وهي اليت تقبل التعبري
أورده علماء النفس من قدمائنا يف أمر الرؤيا واستقصاء البحث فيها أزيد من هذا املقدار 

إىل كل ) أي يف كالم اهللا سبحانه( وقد أشري يف كالمه...... موكول إىل كتبهم يف هذا الشأن
ورؤيا أم  Xواحد من األقسام الثالثة املذكورة فمن القسم األول ما ذكر من رؤيا إبراهيم 

قَالُواْ أَض�غ�اثُ ﴿: ٬، ومن القسم الثاين ما يف قوله تعاىلموسى٬، وبعض رؤى النيب 
السجن٬، ورؤيا ملك مصر ٬، ومن القسم الثالث رؤيا يوسف٬، ومناما صاحبيه يف )١(﴾أَح�الَمٍ

  .)٢( املذكورة يف سورة يوسف

  :نستخلص من كالمه عدuة نقاط :واثق

                                                            
 .٤٤: اآلية يوسف -١
 .٢٧٣ – ٢٦٨ص ١١ج: تفسير الميزان -٢
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أنّ للرؤيا حقيقة وهذا أمر وجداين فما من أحد إالّ وقد شاهد رؤى دلته إىل بعض : األوىل
  .األمور اخلفية واحلوادث املستقبلية اليت ستجري عليه من خري أو شر

على الصدفة واالتفاق ونفي الرابطة بني الرؤيا وبني ما كشفت ال ميكن محل الرؤيا : الثانية
  .عنه يف الواقع اخلارجي من تأويل

إنّ الرؤيا منها صرحية ال حتتاج إىل تعبري بل هي واضحة يف نفسها٬، ومنها حتتاج إىل : الثالثة
  .تعبري أل�ا رموز حتتاج من يعربuها ويؤوهلا

اخليال٬، واألخالق والسجايا اليت عند الرائي٬، كما  إنّ بعض الرؤى قد تتأثر بقوى: الرابعة
وهذا السبب أدى باملاديني إلنكار حقيقة الرؤيا٬، . قد تتأثر بعوامل خارجية حميطة ببدن اإلنسان

وهذا باطل؛ ألنuه ليس كل الرؤيا ليس ذا حقيقة٬، بل بعضها صادق ويكشف عن حقائق وال 
احلوادث اخلارجية واألمور املستكشفة كما تقدم يف سبيل إىل إنكارها ونفي الرابطة بينها وبني 

  .النقطة األوىل والثانية

إنّ الرؤى املتنوعة اليت تعرض على النفس اإلنسانية هلا أصول وأسباب تستدعى : اخلامسة
وجودها للنفس٬، وهي على اختالفها حتكي ومتثل أصوهلا وأسبا³ا اليت سببتها٬، فلكل منام 

يل بعضها السبب الطبيعي العامل يف البدن يف حال النوم٬، وتأويل تأويل وتعبري غري أن تأو
  . بعضها السبب اخللقي وبعضها أسباب متفرقة اتفاقية

لكن الكالم ليس يف هذه األنواع من الرؤى وإمنا يف نوع واحد من هذه املنامات وهي 
ىل أسباب داخلية الرؤى اليت ال تستند إىل أسباب خارجية طبيعية أو مزاجية أو اتفاقية وال إ

  .خلقية أو غري ذلك وهلا ارتباط باحلوادث اخلارجية واحلقائق الكونية

א אWא
إنّ األحالم : (٬، قالXروى الكليين بسنده عن احلسن بن عبد الرمحن ٬، عن أيب احلسن 

إنّ اهللا عز¥ : لوما العلة يف ذلك ؟ فقا: فقلت .مل تكن فيما مضى يف أول اخللق وإمنا حدثت
إن فعلنا ذلك فما : ذكره بعث رسوالً إىل أهل زمانه فدعاهم إىل عبادة اهللا وطاعته فقالوا

إن أطعتموين أدخلكم اهللا اجلنة وإن : فقال: لنا فو اهللا ما أنت بأكثرنا ماالً وال بأعز¥نا عشرية
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مىت نصري : لك فقالواوما اجلنة والنار ؟ فوصف هلم ذ: عصيتموين أدخلكم اهللا النار فقالوا
لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتا٬ً، فازدادوا له تكذيباً : إذا متم فقالوا: إىل ذلك ؟ فقال

فيهم األحالم فأتوه فأخربوه مبا رأوا وما أنكروا من ذلك  8وبه استخفافاً فأحدث اهللا 
متم وإن بليت  أراد أن حيتج عليكم �ذا٬، هكذا تكون أرواحكم إذا 8إنّ اهللا : فقال

  .)١() أبدانكم تصري األرواح إىل عقاب حىت تبعث األبدان

كان : يقول العالمة الطباطبائي يف تفسري امليزان٬، وهو يتكلم عن الرؤيا واالعتناء بشأ�ا
الناس كثريي العناية بأمر الرؤى واملنامات منذ عهود قدمية ال يضبط هلا بدء تارخيي وعند كل 

ون قوم قوانني وموازين متفرقة متنوعة يزنون ³ا املنامات ويعربو�ا ³ا ويكشفون رموزها وحيل
وقد اعتىن بشأ�ا . ³ا مشكالت إشارا�ا فيتوقعون بذلك خرياً أو شراً أو نفعاً أو ضرuاً بزعمهم

فَلَمَّا ب�لَغَ م�ع�ه� ﴿: قال Xيف القرآن الكرمي كما حكى اهللا سبحانه فيه رؤيا إبراهيم يف ابنه 
 ح�ك� فَانظُر� م�اذَا ت�ر�ى قَالَ ي�ا أَب�ت� افْع�لْ م�ا ت�ؤ�م�ر�السَّع�ي� قَالَ ي�ا ب�ن�يَّ إِنِّي أَر�ى ف�ي الْم�ن�امِ أَنِّي أَذْب�

  .)٢(﴾قَد� ص�دَّقْت� الرُّؤ�ي�ا  #و�ن�اد�ي�ن�اه� أَنْ ي�ا إِب�ر�اه�يم� إىل أن قال 

إِذْ قَالَ ي�وس�ف� ل�أَبِيه� ي�ا أَبت� إِنِّي ر�أَي�ت� ﴿: Xومنها ما حكاه تعاىل من رؤيا يوسف 
  .)٣(﴾كَباً و�الشَّم�س� و�الْقَم�ر� ر�أَي�ت�ه�م� ل�ي س�اجِد�ين�أَح�د� ع�ش�ر� كَو�

إِنِّي أَر�انِي أَع�ص�ر� خ�م�راً و�قَالَ اآلخ�ر� ﴿: ومنها رؤيا صاحيب يوسف يف السجن قال أحدمها
  .)٤(﴾إِنَّا ن�ر�اك� م�ن� الْم�ح�ِسنِني�إِنِّي أَر�انِي أَح�م�لُ فَو�ق� ر�أْس�ي خ�ب�زاً ت�أْكُلُ الط�ي�ر� م�ن�ه� ن�بِّئْن�ا بِت�أْوِيل�ه� 

و�قَالَ الْم�ل�ك� إِنِّي أَر�ى س�ب�ع� ب�قَر�اتÝ س�م�انÝ ي�أْكُلُه�نَّ س�ب�ع� ع�ج�اف� ﴿: ومنها رؤيا امللك
  .)٥(﴾و�س�ب�ع� س�نب�الَتÝ خ�ض�رٍ و�أُخ�ر� ي�ابِس�اتÝ ي�ا أَيُّه�ا الْم�ُأل أَفْت�ونِي ف�ي ر�ؤ�ي�اي�

أَن� اقْذ�ف�يه� ف�ي  #إِذْ أَو�ح�ي�ن�ا إِلَى أُمِّك� م�ا ي�وح�ى ﴿: ومنها رؤيا أم موسى٬، قال تعاىل
  .)٦(﴾التَّاب�وت� فَاقْذ�ف�يه� ف�ي الْي�مِّ

                                                            
 .٩٠ص ٨ج: الكافي -١
 .١٠٥ – ١٠٢: الصافات -٢
 .٤: يوسف -٣
 .٣٦: يوسف -٤
 .٤٣: يوسف -٥
 .٣٩ – ٣٨: طه -٦



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ٤٢٢

  .)١(على ما ورد يف الروايات أنه كان رؤيا 

  .ومنها ما ذكر من رؤى رسول اهللا 

م�ن�ام�ك� قَل�يالً و�لَو� أَر�اكَه�م� كَث�رياً ل�فَش�لْت�م� و�لَت�ن�از�ع�ت�م� ف�ي إِذْ ي�رِيكَه�م� اللّه� ف�ي ﴿: قال تعاىل
  .)٢(﴾اَألم�رِ

                                                            
ومن هنا سّمى القرآن الكريم الرؤيا وحيًا، فالوحي غير محصور باألنبياء آما يتوهم البعض ممن ال علم له بحقائق  -١

  : األمور، فللوحي أقسام عديدة، ولكي يقف القارئ على حقيقة األمر أذآر بشكل مختصر الوحي وأقسامه
ثم اطلقت . ولذا يقال لألعمال السريعة وحي. اإلشارة السريعة آما يقول الراغب في مفردات القرآن هو: الوحي: أوًال

  .هذه المفردة على المعارف اإللهية التي تقذف في قلوب األنبياء واألولياء والصالحين
). والحديث الخفي(و) لهاماإل(و) والرسالة(و) الكتابة(و) اإلشارة(ِإّن الوحي يعني : ويقول ابن منظور في لسان العرب

ومن مجموع ما تقّدم نعرف أّن الوحي في األصل يعني اإلشارة السريعة والحديث الرمزي والخطاب الخفي المتبادل 
 .عليها) الوحي(بالرسائل أو اإلشارات، وبما أّن التعاليم اإللهية أوحيت إلى األنبياء بشكل غامض، أطلقت مفردة 

﴿َوَما َآاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإلَّا َوْحيًا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًال : قال تعالى: للوحي أشكال متعددة: ثانيًا
  . ٥١: َفُيوِحَي ِبِإْذِنِه َما َيَشاُء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيٌم﴾ الشورى

فنبّي منّبأ في نفسه ال يعدو غيرها، ونبي يرى في : األنبياء والمرسلون على أربع طبقات: (قال Xوعن اإلمام الصادق
، ونبيٌّ Xالنوم ويسمع الصوت وال يعاينه في اليقظة، ولم تبعث إلى أحد وعليه إمام مثل ما آان إبراهيم على لوط 

والذي يرى في نومه ... Xا أو آثروا آيونس يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، وقد أرسل إلى طائفة قّلو
إني : "نبيًا وليس بإمام حتى قال اهللا Xويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام مثل أولي العزم وقد آان إبراهيم 

ئر بصا) من عبد صنمًا أو وثنًا ال يكون إمامًا" ال ينال عهدي الظالمين: ومن ذريتي فقال اهللا: جاعلك للناس إمامًا قال
  .٣٩٣ص: الدرجات

حيث آان اهللا ُيوحي إلى   Xأن يكون بمشاهدة ملك من المالئكة واستماع حديثه، آما هو الحال بالنسبة لجبرئيل -أ
  .بواسطته. الرسول 

 . أن يكون باستماع صوته فقط دون مشاهدته - ب
 .أن يكون باإللقاء بالقلب فقط - ج
بالرؤيا، ومن هنا نعرف  Xبحثنا، آما أوحى اهللا تعالى إلى أم موسى أن يكون في الرؤيا الصادقة التي هي محل  -د

﴿َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِفي اْلَيمِّ َوَلا َتَخاِفي : أّن الرؤيا الصادقة وحيًا إلهيًا، قال تعالى
﴿َوِإْذ : وأوحى اهللا سبحانه إلى الحواريين، قال تعالى. ٧: َلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن﴾ القصصَوَلا َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإ

 .١١١: َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَواِريِّيَن َأْن آِمُنوْا ِبي َوِبَرُسوِلي َقاُلَوْا آَمنَّا َواْشَهْد ِبَأنََّنا ُمْسِلُموَن﴾ المائدة
﴿َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي : في قصة ذبح ولده إسماعيل Xلنبيه إبراهيم وآذلك وحي اهللا تعالى 

، ١٠٢ :صَّاِبِريَن﴾ الصافاتاْلَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإن َشاء اللَُّه ِمَن ال
﴿َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَيا ِإنَّا َآَذِلَك َنْجِزي : ومدحه سبحانه لتصديقه الرؤيا وامتثاله لما جاء فيها من توجيه رب العالمين، فقال

من خالل الرؤيا الصادقة وإخباره بأنه والمسلمون سيدخلون الكعبة  ، ووحي اهللا لنبينا ١٠٥: اْلُمْحِسِنيَن﴾ الصافات
َن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِِّريَن َلا َقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤَيا ِباْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاء اللَُّه آِمِنيَن ُمَحلِِّقي﴿َل: الشريفة

 . ٢٧: َتَخاُفوَن َفَعِلَم َما َلْم َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذِلَك َفْتحًا َقِريبًا﴾ الفتح
﴿َوأْوحى َربَُّك إَلى النَّحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجباِل ُبُيوتًا َوِمَن : وقد جاءت مفردة الوحي بمعنى خلق الغرائز آما في اآلية -أ

 .٦٨: الَشَجِر َوِمّما َيْعُرُشون﴾ النحل
: فصلت) ِفي ُآل َسماء َاْمَرهاَوأْوحى : (وقد جاء الوحي بمعنى تقدير القوانين اإللهية في عالم التكوين، قال تعالى - ب
 .٥: ﴿َيوَمِئذ ُتَحدَُّث أْخباَرها ِبَانَّ َربََّك أْوحى َلها﴾ الزلزال: وما جاء في شهادة األرض يوم القيامة. ١٢
﴿َفَخَرَج َعلى َقوِمِه ِمَن : مع قومه، قال تعالى Xوقد جاء بمعنى الخطاب مع اإلشارة، آما في قصة زآريا  - ج

 .١١: أوحى إَلْيِهم أْن َسبِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشّيًا﴾ مريماْلِمْحراِب َف
﴿َوَآذِلَك َجَعْلنا ِلُكلِّ َنبّي َعُدّوًا َشياِطيَن اِإلْنِس : وقد جاء بمعنى االلقاءات الشيطانية الغامضة آما في قوله تعالى اآلية -د

 .١١٢: األنعام َواْلِجنِّ ُيوحي َبعُضُهْم إلى َبْعض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا﴾
 .٤٣: األنفال -٢



 ٤٢٣...................... ................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

َقَد� ص�د�ق� الل�ه� ر�س�ولَه� الرُّؤ�ي�ا بِالْح�قِّ لَت�د�خ�لُنَّ الْم�س�جِد� الْح�ر�ام� إِن ش�اء الل�ه� آم�نِني� ﴿: وقال
  .)١(﴾ين� لَا ت�خ�افُونَم�ح�ل ق�ني� ر�ؤ�وس�كُم� و�م�قَصِّرِ

  . )٢(﴾و�م�ا ج�ع�لْن�ا الرُّؤي�ا ال�ت�ي أَر�ي�ن�اك� إِال� ف�ت�ن�ةً ل لنَّاسِ﴿: وقال

تصدق  وأئمة أهل البيت  وقد وردت من طريق السمع روايات كثرية عن النيب 
حث عن لكن الباحثني من علماء الطبيعة من أوربا ال يرون هلا حقيقة وال للب. ذلك وتؤيده

شأ�ا وارتباطها باحلوادث اخلارجية وزنا علمياً إالّ بعضهم من علماء النفس ممن اعتىن بأمرها 
واحتج عليهم ببعض املنامات الصحيحة اليت تنبئ عن حوادث مستقبلة أو أمور خفية أنباء 

طرق عجيباً ال سبيل إىل محله على جمرuد االتفاق والصدفة٬، وهي منامات كثرية جدuاً مروية ب
  .)٣(صحيحة ال خيالطها شك كاشفة عن حوادث خفية أو مستقبلة أوردها يف كتبهم 

إىل هنا ننهي حوارنا يف هذه الليلة ونلتقي بكم ليلة غدî إن شاء اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا رب 
  .العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  

  

  

  

  

                                                            
 .٢٧: الفتح -١
 .  ٦٠: اإلسراء -٢
 .٢٦٨ص ١١ج: تفسير الميزان -٣



     

  :احللقة السابعة

א

لقد ملك احلديث مشاعر األوالد فتراهم يبادرون إىل استماع ما يقوله أبوهم يف كل ليلة 
  .بلهفة وشوق

  هل تتذكرون أين وصلنا يف حديثنا يف الليلة السابقة ؟ :فقال األب

  .نعم يا أيب كنا نتحدث يف النقطة الثانية :األوالد

  إذن سأبدأ الليلة من النقطة الثالثة :األب

א אWא א
بيان أقسام الرؤيا٬، وميكن معرفة تلك األقسام بالرجوع  لقد تكفلت روايات آل حممد 

يراه النائم٬، ومن منه  ٬، وسأعرض إليكم بعض الروايات لنقف على تقسيم ماإىل روايا�م 
  .املقصود يف حبثنا

  .)١() الرؤيا من اهللا واحللم من الشيطان: (Xعن اإلمام الصادق 

  :التقسيم األويل ومصدره٬، فما يراه النائم قسمني Xفيبني اإلمام 

  .)٢(احللم٬، ومصدره الشيطان  :األول

                                                            
 .١٥٥ص ٤ج: دار السالم -١
ينبغي االلتفات إلى إّن الشيطان ليس إسمًا خاصًا بإبليس وعلمًا له آما يتوهم البعض، بل له مفهوم عام، فهو اسم  -٢

جنس يشمل آل موجود متمرد ومخّرب، سواء آان من اإلنس أو الجن أو شيئًا آخر، وهنالك قوالن في أصل هذه 
 :المفردة

، )َشطون(عد، ولهذا قيل للبئر العميق والبعيد قعره عن متناول األيدي أي الُب) ُشُطون(بأّنه من مفردة : القول األول
إن َشَطن تعني الحبل الطويل، وبما أّن الشيطان بعيد عن الحق وعن رحمة اهللا استعملت هذه : خليل بن أحمد"ويقول 

 .المفردة فيه
إّن الشيطان خلق من نار واشتعل غضبًا  ويعني االلتهاب واالحتراق غضبًا، وبما) َشْيط(بأنه من مادة : والقول الثاني

 ١ج: نفحات القرآن. أطلقت هذه المفردة عليه وعلى الموجودات األخرى من أمثاله  Xعندما ُأمر بالسجود إلى آدم
  .بتصّرف في العبارة واختصارها ٣٨٢ص



 ٤٢٥...................... ................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

  .)٢(٬، )١(﴾ال�ذ�ين� آم�ن�واإِنَّم�ا النَّج�و�ى م�ن� الشَّي�طَان� ل�ي�ح�ز�نَ ﴿: قال تعاىل

وهذا القسم مما يراه النائم هو أضغاث أحالم ال قيمة هلا؛ إذ كل ما يأيت من الشيطان ال 
  .قيمة له٬، وال نريد الوقوف عند هذا الصنف مما يراه النائم

                                                                                                                                                                                   

﴿ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك : تعالى ، متمسكًا بقولهومن هنا يبطل ما قاله البعض رّدًا على القول بإمكانية نسيان األنبياء 
، المنفي سلطانه على عباد اهللا )لعنه اهللا(، ناسبًا النسيان إلى إبليس ٤٢:َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن﴾ الحجر

، والحال أّن صريح القرآن ينسب وهم األنبياء والصالحون، ومن هنا يقول بعدم إمكانية نسبة النسيان إلى األنبياء 
﴿َوَقاَل ِللَِّذي َظنَّ َأنَُّه َناٍج مِّْنُهَما اْذُآْرِني ِعنَد َربَِّك : Xلهم النسيان، قال تعالى حاآيًا عن نبيه الكريم يوسف بن يعقوب 
ال تعالى حاآيًا عن وصي موسى وفتاه يوشع بن ، وق٤٢: َفَأنَساُه الشَّْيَطاُن ِذْآَر َربِِّه َفَلِبَث ِفي السِّْجِن ِبْضَع ِسِنيَن﴾ يوسف

َرُه َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر ﴿َقاَل َأَرَأْيَت ِإْذ َأَوْيَنا ِإَلى الصَّْخَرِة َفِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما َأنَساِنيُه ِإلَّا الشَّْيَطاُن َأْن َأْذُآ: Xنون 
  .٦٣: َعَجبًا﴾ الكهف

ين اللتين تثبتان النسيان وتبينان مصدره، وهو الشيطان وقد تقّدم أن الشيطان ليس علمًا البليس فلو الحظ القارئ اآليت
﴿ِإنَّ ِعَباِدي : واهللا تعالى يقول له Xحتى يقال أّن النسيان جاء من إبليس المخلوق الجني الذي أبى السجود لنبي اهللا آدم 

  .٤٢: َبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن﴾ الحجرَلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمِن اتَّ
ومن أراد التعّرف على . فالنسيان هنا جاء من الظلمة التي ال يخلو عنها مخلوق ال من إبليس المنفي سلطانه عنهم 

 .في آتابه رحلة موسى إلى مجمع البحرين Xالمزيد فعليه بمراجعة ما خطته يمين يماني آل محمد السيد أحمد الحسن 
 .١٠: ةالمجادل -١
﴿إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئًا : وقوله: روى علي بن إبراهيم في تفسيره ، قال -٢

  .إّال بإذن اهللا وعلى اهللا فليتوآل المؤمنون﴾
آان سبب نزول هذه اآلية : (، قالXفإنه حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد اهللا : قال

هم أن يخرج هو وفاطمة وعلي والحسن والحسين  رأت في منامها إّن رسول اهللا  )عليها السالم(أن فاطمة 
ذات  صلوات اهللا عليهم من المدينة، فخرجوا حتى جاوزوا من حيطان المدينة فعرض لهم طريقان فأخذ رسول اهللا 

شاة آبراء وهي التي في أحد أذنيها نقط بيض  اليمين حتى انتهى بهم إلى موضع فيه نخل وماء فاشترى رسول اهللا 
بذلك، فلما أصبحت  فأمر بذبحها فلما أآلوا منها ماتوا في مكانهم، فانتبهت فاطمة باآية ذعرة فلم تخبر رسول اهللا 

من المدينة،  أمر أن يخرج أمير المؤمنين والحسن والحسين بحمار فأرآب عليه فاطمة و جاء رسول اهللا 
ذات اليمين آما  آما رأت فاطمة في نومها فلما خرجوا من حيطان المدينة عرض لهم طريقان فأخذ رسول اهللا 

شاة ذراء آما رأت فاطمة  حتى انتهوا إلى موضع فيه نخل وماء، فاشترى رسول اهللا ) عليها السالم(رأت فاطمة 
فأمر بذبحها فذبحت وشويت، فلما أرادوا أآلها قامت فاطمة وتنحت ناحية منهم تبكي مخافة أن يموتوا،  )ليها السالمع(

يا رسول اهللا، رأيت البارحة آذا وآذا : ما شأنك يا بنية ؟ قالت: حتى وقف عليها وهي تبكي فقال فطلبها رسول اهللا 
فصلى رآعتين  حيت عنكم ألن ال أراآم تموتون، فقام رسول اهللا في نومي وقد فعلت أنت آما رأيته في نومي فتن

، وهو الذي أرى فاطمة هذه )الرها ط(يا محمد، هذا شيطان يقال له الزها : فقال Xثم ناجى ربه فنزل عليه جبرئيل 
إلى رسول  فجاء به أن يأتي به إلى رسول اهللا  Xالرؤيا ويؤذي المؤمنين في نومهم ما يغتمون به، فأمر جبرئيل 

فبزق عليه ثالث بزقات فشجه في ثالث مواضع ! نعم يا محمد : أنت أريت فاطمة هذه الرؤيا ؟ فقال: فقال له اهللا 
أعوذ بما : قل يا محمد إذا رأيت في منامك شيئا تكرهه أو رأى أحد من المؤمنين فليقل: ثم قال جبرئيل لمحمد 

 المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت من رؤياي، ويقرأ الحمد عاذت به مالئكة اهللا المقربون وأنبياء اهللا
والمعوذتين وقل هو اهللا أحد ويتفل عن يساره ثالث تفالت، فإنه ال يّضره ما رأى فأنزل اهللا على رسوله ﴿إنما النجوى 

  .٣٥٥ص ٢ج :تفسير القمي). من الشيطان﴾ اآلية
في الجواب المنير  )عليها السالم(سؤاًال حول رؤية الزهراء  Xالحسن وقد وّجه سؤاًال ليماني آل محمد السيد أحمد 

، )عليها السالم(الجزء الثالث، وأذآره تيمنًا به ولتتميم الفائدة، و خالصة السؤال آيف تمكن الشيطان أن يري فاطمة 
  أليس الملكوت بيد اهللا سبحانه ؟

فهل تعتقد أّن الشيطان يعلم الغيب لكي يريها الغيب  )السالمعليها (أّما سؤالك عن رؤيا الزهراء : (فأجاب روحي فداه
، فلم يبَق إّال شيء ١٤: سبأ ﴾َفَلمَّا َخرَّ َتَبيََّنِت اْلِجنُّ َأن لَّْو َآاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن﴿: وقد قال تعالى

وبما أّن العاصم موجود معها وهو  إّن الشيطان ألقى في نهاية الرؤيا هذا األمر وهو موت الرسول محمد : واحد
إّن الصوت الذي سمعته في نهاية الرؤيا ليس من  )عليها السالم(ليبين لها  فقد وآلها اهللا إليه  رسول اهللا 

 .الطبعة الثانية ٤٧ص ٣ج: الجواب المنير) ن أراد تحزينها به والحمد هللا رب العالينالرؤيا، بل هو من الشيطا
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كما ال نريد الوقوف عند ما يراه النائم ويكون من حديث النفس٬، فهو ال قيمة له يف حبثنا 
ولقد فصuل األخ األستاذ أمحد حطاب زاده اهللا توفيقاً يف كتابه فصل اخلطاب يف حجية هذا٬، 

  .رؤيا أويل األلباب٬، فمن شاء املزيد فعليه مبراجعة الكتاب املذكور

إنّ الذي يهمنا يف حبثنا الرؤيا الصادقة اليت ̄عرب عنها أنuها وحي إهلي وجزء من النبوة٬، 
   .صاحلني الذين ال يتلبس ³م الشيطانوبالتحديد رؤيا املعصومني وال

منها ختويف من الشيطان ليحزن به ابن آدم٬، : الرؤيا على ثالثة: (قال رسول اهللا 
ومنها األمر حيدث به نفسه يف اليقظة فرياه يف املنام٬، ومنها جزء من ستة وأربعني جزء من 

  .)١() النبوة

  .لقد مسعت الكثري من املهرuجني يقولون بأنّ الدعوة اليمانية مبنية على األحالم :أمحد

مما تقدuم وسيأيت تعرفون ضحالة فكر من يقول أنّ الدعوة اليمانية مبنية على  :األب
األحالم٬، فهو يف احلقيقة ال مييز بن احللم وبني الرؤيا اليت شهد املعصومون بأ�ا وحي وجزء من 

  .يف الرواية املتقدمة النبوة٬، كما

٬، ورأوا أنّ أم Xويف احلقيقة أنّ الناس اليت كذبت الرؤيا اليوم لو كانوا يف زمن موسى 
موسى تلقي وليدها العزيز يف اليم أل�ا رأت رؤيا بذلك ال�موها باجلنون٬، كما أ�م لو كانوا 

وتصميمه على ذبح ولده العزيز استناداً لرؤيا رآها ال�موه باجلنون  Xيف زمن إبراهيم 
  .والسفه٬، وحاشامها

  .)٢(بأنّ علم تعبري الرؤيا من العلوم قليلة األمهية : لقد قرأت يف بعض الكتب :حممود

                                                            
 .١٩٣ص ٥٨ج: بحار األنوار -١
اللطيف هنا هو أّن علم تعبير المنام من العلوم قليلة : ٦١ص ١ج: جاء في آتاب نفحات القرآن لمكارم الشيرازي -٢

رآن تكشف بوضوح عن أّن علمه أّدى إلى إنقاذه من سجن عزيز في الق Xاألهمية، وبالرغم من ذلك فإّن قصة يوسف 
مصر، آما أدى إلى إنقاذ مصر من القحط الخطر؛ ألّن العزيز رأى منامًا عجيبًا عجز المفسرون عن تأويله، إّال أن أحد 

إني أعرف : اك فقالالسجناء الذين قد ُأطلق سراحهم وسبق ليوسف إْن َفسََّر رؤياه في السجن آان حاضرًا في البالط آنذ
له ما رآُه في منامه الذي يتعلق باألمور االقتصادية لسبع سنوات مقبلة،  Xمن يفّسر الرؤيا جيدًا، وعندما فّسر يوسف 

أطلق سراحه وتهيَّأت مقدمات حكومته من جهة، ومن جهة أخرى استطاع أن يضع برنامجًا دقيقًا بدقة إلنقاذ أهل مصر 
 .حط المقبلةمن القحط خالل سنوات الق
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بسبب جهلهم حبقيقة الرؤيا قالوا ذلك٬، وإالّ كيف يكون علم تعبري الرؤيا اليت هي : األب
ر�بِّ قَد� ﴿: حيث يقول Xجزء من الوحي من العلوم قليلة األمهية ؟ الحظوا نيب اهللا يوسف 

و�لي¥ي ف�ي آت�ي�ت�ين م�ن� الْم�لْك� و�ع�لّم�ت�ين م�ن� تأويلِ األحاد�يث� فاط�ر� الس¥موات� و�األر�ضِ أن�ت� 
أن فعدu من نعم اهللا الكربى عليه٬، . )١(﴾الد�ن�يا و�اآلخ�ر�ة�  توفين م�س�ل�ماً و�ألْح�قْين بِالصال�حني�

  .علمه كشف رموز الرؤيا وتأويلها

سألته عن تعبري الرؤيا عن دانيال : (٬، قالXعن جابر اجلعفي٬، عن أيب جعفر الباقر و
X وكان نبياً وكان ممن علمه اهللا تأويل  نعم٬، كان يوحى إليه: أهو صحيح ؟ قال

  .)٢() األحاديث وكان صديقاً حكيماً
فالظاهر من الرواية أنّ علم تأويل األحاديث والرؤى من اهللا يعلمه اهللا من يشاء من عبادة٬، 
ولقد علمه اهللا تعاىل ألنبيائه٬، فهو من علوم خلفاء اهللا تعاىل٬، سواء كانوا أنبياًء أو أئمة٬، فما 

  . أحد منهم إالّ ويعلم علم تأويل الرؤى
٬، ومع ذلك يقال بأ�ا قليلة األمهية جهالً ائه فهو من صنف العلوم اليت ميز اهللا ³ا خلف

  .منهم حبقيقة هذا العلم العظيم
وهل يا ترى العلوم احلوزوية اليوم هي الكثرية األمهية كعلم األصول والرجال والدراية 

 !والفلسفة وغريها من العلوم اليت ال متت للدين بصلة ؟

لداعي اهللا الصابر احملتسب أمحد احلسن انقلبت املقاييس٬، لذا فليس غريباً ما يقال اليوم 
X  هم سفهاء؛ ألنّ الناس بدأت تنكشف حقائقها اليت كانت خمفية٬، وعرفuوأتباعه بأن

أصحاب الغيب الذين ارتضوا به دليالً على احلجة ابتعاد من ناواهم عن جادة احلق والصراط 
٬، تاهت يف صحراء مد املستقيم٬، وعدم تصديقهم بالغيب وبأقوال أئمة اهلدى حممد وآل حم

املادة ورفضوا الرؤيا كما رفضها املاديون جهالً منهم حبقيقتها وشرفها وكو�ا جزء من النبوة٬، 
ن�ح�ن� ن�قُصُّ ع�لَي�ك� أَح�س�ن� الْقَص�صِ بِم�ا أَو�ح�ي�ن�ا إِلَي�ك� ه�ذَا ﴿وقد مساها القرآن أحسن القصص 

                                                            
 . ١٠١: يوسف -١
 .٢٣٩ص: قصص األنبياء -٢
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إِذْ قَالَ ي�وس�ف� لَأَبِيه� ي�ا أَب�ت� إِنِّي ر�أَي�ت� أَح�د� ع�ش�ر�  #الْقُر�آنَ و�إِنْ كُن�ت� م�ن� قَب�ل�ه� لَم�ن� الْغ�اف�ل�ني� 
  . )١(﴾كَو�كَباً و�الشَّم�س� و�الْقَم�ر� ر�أَي�ت�ه�م� ل�ي س�اجِد�ين�

  : وهي تنقسم إىل قسمني. الرؤيا٬، ومصدرها اهللا سبحانه وتعاىل :الثاين

  :املبشرات: األول
لَه�م� الْب�ش�ر�ى ف�ي الْح�ي�اة� الدُّن�ي�ا و�ف�ي الْآخ�ر�ة� ال ت�ب�د�يلَ ل�كَل�م�ات� الل�ه� ذَل�ك� ه�و� ﴿ :قال تعاىل
   .)٢(﴾الْفَو�ز� الْع�ظ�يم�

قال رجل لرسول اهللا (: ٬، قالXوروى الشيخ الكليين بسنده عن جابر٬، عن أيب جعفر 
هي الرؤيا احلسنة يرى : قال٬، ﴾لَه�م� الْب�ش�ر�ى ف�ي الْح�ي�اة� الدُّن�ي�ا﴿ :8يف قول اهللا : 

  .)٣() املؤمن فيبشر �ا يف دنياه
: رجل من أهل البادية له حشم ومجال فقال أتى رسول اهللا : (وروى الطوسي بسنده

لَه�م� الْب�ش�ر�ى ف�ي  # ال�ذ�ين� آم�ن�واْ و�كَان�واْ ي�تَّقُونَ﴿: 8يا رسول اهللا٬، أخربين عن قول اهللا 
فهي  ﴾لَه�م� الْب�ش�ر�ى ف�ي الْح�ياة� الدُّن�ي�ا ﴿: أم¥ا قوله تعاىل :٬، فقال﴾الْح�ياة� الدُّن�ي�ا و�ف�ي اآلخ�ر�ة�

فإ¼ا  ﴾و�ف�ي اآلخ�ر�ة�﴿ :8الرؤيا احلسنة يراها املؤمن فيبشر �ا يف دنياه٬، وأم¥ا قول اهللا 
  .)٤() بشارة املؤمن عند املوت يبشر �ا عند موته إنّ اهللا قد غفر لك وملن حيملك إىل قربك

املسلم أال إنه مل يبق من مبشرات النبوة إالّ الرؤيا الصاحلة يراها (: ٬،  قالعن النيب 
  .)٥() أو ترى له

كان  إنّ رسول اهللا : (٬، قالXوروى أيضاً بسنده عن معمر بن خالد٬، عن الرضا 
  . )٦() يعين به الرؤيا. هل من مبشرات: إذا أصبح قال ألصحابه

                                                            
  .٤ – ٣: يوسف -١
 .٦٤: يونس -٢
 .٦٠ح ٩٠ص ٨ج: الكافي -٣
 .١٣٣ص ١ج: من ال يحضره الفقيه -٤
 .١٩٢ص ٥٨ج: بحار األنوار -٥
 .٥٩ح ٩٠ص ٨ج: الكافي -٦



 ٤٢٩...................... ................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

الرؤيا على (: ٬، قالXوروى أيضاً بسنده عن سعد بن أيب خلف٬، عن أيب عبد اهللا 
  .)١( )للمؤمن وحتذير من الشيطان وأضغاث أحالمبشارة من اهللا : ثالثة وجوه

إِذْ قَالَ ي�وس�ف� ل�أَبِيه� ي�ا أَبت� إِنِّي ر�أَي�ت� أَح�د� ﴿ ٬،Xومن هذا القسم رؤيا نيب اهللا يوسف 
بأنه يدخل املسجد  ٬، ورؤيا النيب )٢(﴾ع�ش�ر� كَو�كَباً و�الشَّم�س� و�الْقَم�ر� ر�أَي�ت�ه�م� ل�ي س�اجِد�ين�

لَقَد� ص�د�ق� اُهللا ر�س�ولَه� الرُّؤ�يا بِالْح�قِّ لَت�د�خ�لُنَّ الْم�س�جِد� الْح�رامِ إِنْ شاَء اُهللا آم�نِني� ﴿احلرام 
م�ح�ل ق�ني� ر�ؤ�وس�كُم� و�م�قَصِّرِين� ال ت�خافُونَ فَع�ل�م� ما لَم� ت�ع�لَم�ؤا فَج�ع�لَ م�ن� د�ون� ذل�ك� فَتحاً 

  .)٣(﴾قَرِيبا

  .اليت يراها املؤمنون الصاحلونوغريمها من الرؤى 

  :املنذرات: الثا�ي
اليت   Xوهي اليت يرى فيها الرائي شيئاً حيذره وينذره٬، كرؤيا ملك مصر يف زمن يوسف

و�قالَ الْم�ل�ك� إنِّي أَر�ى س�ب�ع� ب�قَرات س�مان ي�أْكُلُه�نَّ س�ب�ع� ع�جاف� ﴿ :قصها القرآن بقوله تعاىل
وأخ�ر� يابِسات يا أَيُّها الْم�أل أَفْت�ونِي ف�ي ر�ؤ�ياي� إنْ كُن�ت�م ل�لرُّؤ�يا و�س�ب�ع� س�ن�ب�الت خ�ض�ر 

رأى يف منامه كأن ناراً قد أقبلت ( ٬، حيث٬X، ورؤيا فرعون زمن نيب اهللا موسى ﴾ت�ع�ب�ر�ونَ
من بيت املقدس حىت اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت القبط وتركت بين 

لكهنة فسأهلم عن الرؤيا فقالوا يولد يف بين إسرائيل غالم يسلبك ملكك إسرائيل٬، فدعا فرعون ا
ويغلبك على سلطانك وخيرجك وقومك من أرضك وقد أظلك زمانه الذي يولد فيه فأمر 

  .)٤() فرعون بقتل كل غالم يولد يف بين إسرائيل

ل�لن¥اسِ و�الشَّجر�ةَ الْم�لْع�ون�ةَ ف�ي و�ما ج�ع�لْنا الرُّؤ�يا الّيت أَر�ي�ناك� إِالّ ف�ت�ن�ةً ﴿: ورؤيا النيب 
  .)٥(﴾الْقُران� و�ن�خ�وِّفُه�م� فَما ي�زيد�ه�م� إالّ طُغ�ياناً كَبِرياً

                                                            
 .٦١ح ٩٠ص ٨ج: الكافي -١
  .٤: يوسف -٢
 .٢٧: الفتح -٣
 .١١٩ص ١ج: دار السالم -٤
 .٦٠: اإلسراء -٥
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من جرuاء هذا األمر؛  حيث رأى  قروداً ترتوا على منربه وترتل منه٬، فحزن الرسول 
٬، سلمني بعد الرسولألنه حيكي عن احلوادث املفاجئة اليت ستمر ³ا األمة واحنراف قيادة امل

وكانت تلك الرؤيا تشري حلكومة بين أمية لعنهم اهللا٬، حيث أعادوا اجلاهلية اليت حار³ا الرسول 
.  

ومن هذا القسم الرؤيا اليت يراها اإلنسان وفيها زجر عن عمل يعمله كما قال إمامنا 
وأراد به خرياً أراه يف منامه رؤيا تروعه  8إذا كان العبد على معصية اهللا : (Xالصادق 

ـزجر �ا عن تلك املعصية   .)١( ...) فين

א א ؟Wא א א
من الواضح عند اجلميع إنّ البينة تثبت املدuعى٬، فلو شهد اثنان من الرجال أمام القاضي 
على أمر يثبت ذلك األمر بشهاد�ما٬، هذا يف األمور اليت ال يشترط فيها أكثر من شاهدين٬، 
حيث توجد أمور ال تثبت بشاهدين بل بأربعة شهود٬،كما أنّ الثابت يف الفقه أن انتساب الولد 

يثبت بشهادة أمه٬، وهناك حبث مفصل يف البينة والشهادات٬، وهو حبث فقهي ال داعي ألبيه 
  . للخوض فيه

أم شهادات سائر الناس وإن  اآلن أيهما أعظم شهادة اهللا تعاىل وشهادة آل حممد 
  كانوا عدوالً ؟

  .ال تصح املقارنة يا أيب فأين شهادة اهللا وآل اهللا من شهادة سائر البشر :واثق

٬، حيث قال يف نصيحته Xوهذا ما احتج به السيد أمحد احلسن اليماين املوعود  :األب
. تقولون حنن نقبل شهادة العدلني( :١٤٢٦ /ربيع الثاين /٨: اليت قدمها لطلبة احلوزة بتاريخ

فها اهللا يشهد يل٬، وحممد يشهد يل٬، وعلي يشهد يل٬، وفاطمة تشهد يل٬، واحلسن يشهد يل٬، 
واحلسني يشهد يل٬، وعلي بن احلسني وحممد وجعفر وموسى وعلي وحممد وعلي واحلسن 

م ونصحهم أفال تقبلون شهاد�م وقوهل. وحممد يشهدون يل مبئات الرؤى اليت رآها املؤمنون

                                                            
 .٢٤١ص: االختصاص -١
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فإذا رأيتمونا قد : "أمل خيربوكم إ�م جيتمعون على صاحب احلق إذا جاء وقالوا . لكم
   .)١(") اجتمعنا على رجل فأ¼دوا إلينا بالسالح

  ؟ وكيف يشهد اهللا تعاىل٬، كما وكيف يشهدون آل حممد  :أمحد

إِلَى الْح�و�ارِيِّني� أَنْ آم�ن�وا بِي و�إِذْ أَو�ح�ي�ت� ﴿:الحظوا هذه اآلية يا أبنائي٬، قال تعاىل :األب
فاهللا سبحانه أوحى للحواريني عن طريق . )٢(﴾و�بِر�س�ول�ي قَالُوا آم�نَّا و�اش�ه�د� بِأَنَّن�ا م�س�ل�م�ونَ

ـ  قَالُوا آم�نَّا ﴿الرؤيا وشهد هلم بصدق رسوله٬، وهم قبلوا شهادة اهللا تعاىل ومل يكفروا ³ا ف
  .﴾م�س�ل�م�ونَو�اش�ه�د� بِأَنَّن�ا 

  .)٣(﴾قُلْ أَيُّ ش�ي�ٍء أَكْب�ر� ش�ه�اد�ةً قُلِ الل�ه� ش�هِيد� ب�ي�نِي و�ب�ي�ن�كُم�﴿: والحظوا هذه اآليات

  .)٤(﴾و�ي�قُولُ ال�ذ�ين� كَفَر�وا لَس�ت� م�ر�س�الً قُلْ كَفَى بِالل�ه� ش�هِيداً ب�ي�نِي و�ب�ي�ن�كُم�﴿

إِن� افْت�ر�ي�ت�ه� فَال ت�م�ل�كُونَ ل�ي م�ن� الل�ه� ش�ي�ئاً ه�و� أَع�لَم� بِم�ا ت�ف�يض�ونَ أَم� ي�قُولُونَ افْت�ر�اه� قُلْ  ﴿
  .)٥(﴾ف�يه� كَفَى بِه� ش�هِيداً ب�ي�نِي و�ب�ي�ن�كُم� و�ه�و� الْغ�فُور� الرَّح�يم�

  . )٦(﴾اً ب�ص�رياًقُلْ كَفَى بِالل�ه� ش�هِيداً ب�ي�نِي و�ب�ي�ن�كُم� إِنَّه� كَانَ بِع�ب�اد�ه� خ�بِري﴿

  فكيف يشهد اهللا تعاىل للذين كفروا ؟

  .يشهد هلم بصدق نبوة نبيه عن طريق الرؤيا: واجلواب

نعم يا أيب وهلذا قرأت يف روايات كثرية بأنّ الرؤيا جزء من النبوة وكما ذكرت لنا  :أمحد
  .قبل قليل

  :نعم يا ولدي لقد جاءت روايات كثرية يف ذلك٬، وإليكم بعضاً منها :األب

  
                                                            

 .١٩٧ص: غيبة النعماني -١
 .١١١: المائدة  -٢
 .١٩: األنعام  -٣
 .٤٣من اآلية : الرعد -٤
 .٨: األحقاف -٥
  .٩٦: اإلسراء -٦
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  .)١()رؤيا املؤمن جزء من سبعة وسبعني جزءاً من النبوة( :٬، قالوعن رسول اهللا 

إذا تقارب الزمان مل تكد رؤيا املؤمن تكذب٬، وأصدقهم رؤيا (: ٬، قالوعن النيب 
   .)٢() أصدقهم حديثاً

الزمان مل تكن رؤيا املسلم تكذب٬، وأصدقكم رؤيا  إذا اقترب( :وعن النيب 
   .)٣() من النبوة أصدقكم حديثا٬ً، ورؤيا املؤمن جزء من مخسة وأربعني جزءاً

… : قال  حدثين أيب٬، عن جدي٬، عن أبيه٬، أن رسول اهللا : (٬، قالXوعن الرضا 
  .)٤() إن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزءاً من النبوة

  .)٥() رؤيا املؤمن جتري جمرى كالم تكلم به الرب عنده(: ٬، قالXوعنه 

  !!فالحظوا مرتلة الرؤيا وكيف أ�ا كالم تكلم به الرب عند عبده 

  :٬، فقد روي عنهم ذلكوأمuا شهادة آل حممد 

وذلك حني ظهرت  Xدخلت أنا وأبان على أيب عبد اهللا : (عن أيب بكر احلضرمي٬، قال
اجلسوا يف بيوتكم فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا : ما ترى ؟ فقال: الرايات السود خبراسان فقلنا

  .)٦() على رجل فا¼دوا إلينا بالسالح

قد  ومن الواضح أنّ الرواية تتكلم عن زمن الظهور٬، ويف هذا الزمن أهل البيت 
  توفاهم اهللا سبحانه٬، فكيف جيتمعون على رجل ؟

جيتمعون عليه من خالل الرؤيا٬، فلذا جند الكثري قد رأوا املعصومني وشهدوا هلم : واباجل
حق قبل  Xحق٬، بل البعض قد شهد اهللا له يف الرؤيا بأنّ أمحد احلسن Xبأنّ أمحد احلسن 

  .أن يسمع بامسه يف هذا العامل وقبل أن يعلن دعوته املباركة

                                                            
 .٢١١ص: آنز الفوائد -١
 .  ١٧٢ص ٨٥ج: ، بحار األنوار٣٨٦ص: أمالي الشيخ الطوسي -٢
 .٤٧٦ص ١١ج: شرح أصول الكافي -٣
 .٢٨٤ص ٤٩ج: ، بحار األنوار٥٨٥ص ٣ج: من ال يحضره الفقيه -٤
 .٢١٠ص ٨٥ج: بحار األنوار -٥
 .٤٦٥ص ٣ج: Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي . ١٣٨ص ٥٢ج: بحار األنوار: ، عنه٢٠٣ص: غيبة النعماني -٦
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سألتين واهللا يا أبا خالد عن سؤال جمهد٬، ولقد سألتين عن أمر ما : فقال. امسهحىت أعرفه ب
كنت حمدثاً به أحداً ولو كنت حمد¥ثاً به أحداً حلدثتك٬، ولقد سألتين عن أمر لو أنّ بين فاطمة 

  .)١() عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة

أن يقطعوه بضعة بضعة٬، فكيف  والرواية صرحية أمامكم بأنّ بين فاطمة لو عرفوه حلرصوا
  جيتمعوا عليه ؟

  . وكيف يل أن أعرف بأنّ الذي جاءين يف الرؤيا هو املعصوم :أمحد

لقد ضمن املعصومون للرائي للهم بأن من رآهم فقد رآهم حقيقة٬، فعن رسول اهللا  :األب
صورة أحد من رآين يف منامه فقد رآين٬، فإنّ الشيطان ال يتمثل يف صوريت وال يف ( :قال 

من أوصيائي وال يف صورة أحد من شيعتهم٬، وإنّ الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزء من 
  .)٢() النبوة

وال بأوصيائه٬، بل وال يتمثل   فالحظوا يا أبنائي الشيطان ال يتمثل برسول اهللا حممد 
  .يف صورة الصاحلني من شيعتهم٬، وهذه الرؤيا صادقة وهي جزء من النبوة بنص احلديث

حق وأنuه اليماين املوعود٬،  Xفمن رأى أحد املعصومني وشهد له بأنّ السيد أمحد احلسن 
ال ينبغي أن حييد عن تلك الرؤيا وخيالفها٬، وإالّ للزم عدم فائد�ها وعبثيتها٬، إذن فلماذا يرسلها 

عليه اهللا تعاىل٬، وكيف تكون جزءاً من النبوة كما تقدuم يف أكثر من رواية وال يرتب اإلنسان 
  ؟ أثراً

ولكي ترتفع الشبهات وتنجلي احلقيقة لنقف عند كلمات بعضهم يف هذه الروايات اليت 
  .وال بأوصيائه مفادها أن الشيطان ال يتمثل بالنيب 

يدل : مث شرع يف بيان٬، فقال تبيان Xلقد نقل ا¸لسي الرواية املتقدمة عن اإلمام الرضا 
واألئمة٬، بل بصورة شيعتهم أيضا٬ً،  ام بصورة النيب اخلرب على عدم متثل الشيطان يف املن

  .ولعله حممول على خلّص شيعتهم كسلمان وأيب ذر واملقداد وأضرا³م

                                                            
  .٢٢٩ص ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام المهدي٣١ص ٥١ج: ، عنه بحار األنوار٢٩٩ص: نيالغيبة للنعما -١
 .١٧٦ص ٨٥ج: بحار األنوار -٢
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وقد روى املخالفون أيضاّ مثله بأسانيد عن ابن عمر وأيب هريرة وابن مسعود وجابر وأيب 
برواية أيب داود والبخاري ومسلم والترمذي بألفاظ خمتلفة٬،  سعيد وأيب قتادة٬، عن النيب 

  ).من رآين يف املنام فكأمنا رآين يف اليقظة٬، وال يتمثل الشيطان يب: (منها
  ).من رآين يف املنام فقد رآين٬، فإن الشيطان ال يتمثل يب: (ومنها
ويف ). صوريت من رآين يف النوم فقد رآين فإنه ال ينبغي للشيطان أن يتمثل يف: (ومنها

  ).من رآين فقد رأى احلق فإن الشيطان ال يتراءى يب: (ومنها). أن يتشبه يب: (رواية
أي رؤيا  ).من رآين فقد رأى احلق: (ومنه احلديث). احلق ضد الباطل(: وقال يف النهاية

  .)١( )انتهى. ()فقد رآين حقيقة غري مشتبه(: وقيل. صادقة ليست من أضغاث األحالم
هل كل من يرى النيب وآله معناه أنّ الصورة اليت رآها يف املنام هي صور�م احلقيقية  :واثق

  يف هذا العامل الذي كانوا فيه ؟
 العلماء اختلفوا يف أنّ واعلم أنّ: (إنّ الشيخ ا¸لسي بعد ذكره ملا تقدم يقول: اجلواب
  . يف صورهم األصلية٬، أو بأي صورة كانت م املراد رؤيته

ومل  الرائي مل يكن رأى النيب  نّالتعميم؛ أل Xظاهر حديث الرضا  خيفى أنّوال 
ه بصورته األصلية بعيد عن علم أنه رآ Xيف أي صورة رأيته ؟ ومحله على أنه  Xيسأله 
ويقال  ٬،رآهيف املنام مل حيصل له علم يف املنام بأنه من األئمة  من رأى أحداً ٬، فإنّالسياق

٬، رآه بصورة فالن: لشخص الواحد بصور خمتلفة٬، فيقال٬، وإن رأى ارآهم يف العرف واللغة أنه
  .)٢() ال يعدuون هذا الكالم من املتناقضو

وأحد آله الكرام اليت  إذن ليس بالضرورة أن يكون الرائي رأى نفس صورة النيب 
  .كانوا فيها يف هذا العامل٬، بل قد يراه بصورة أخرى يقتضيها حال الرؤيا٬، لكن بالتايل أنه رآه

والعامة : مث ينقل ا¸لسي أقواالً للعامة يف ذلك ال بأس بأن تعرفوها ونعلق على بعضها٬، قال
األصلية وأيدوه عن ابن سريين بصورته  املراد رؤيته : ٬، فمنهم من قالاختلفوا يف ذلك أيضاً

صف يل الذي رأيته٬، فإن وصف له صفة ال يعرفها  أنه إذا قص عليه رجل أنه رأى النيب 
  . )٣(قال مل تره 

                                                            
 .٢٣٤ص ٥٨ج: بحار األنوار -١
 .٢٣٥ص ٥٨ج: بحار األنوار -٢
يقتضي التعميم، وهو الحق المتعين األخذ به وال قيمة لكالم ابن سيرين فليس  Xقد عرفتم أّن حديث اإلمام الرضا  -٣

من رآني : (قال هذا مضافا لما سيأتي من أن النبي . مشرعًا وال عالمًا بملكوت السماوات حتى ينفي أو يثبت الرؤيا
 ).في المنام فقد رآني، فإني أرى في آل صورة
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من رآين : (قال رسول اهللا : وبعضهم قال بالتعميم وأيده مبا رووه عن أيب هريرة٬، قال
  ). يف املنام فقد رآين٬، فإين أرى يف كل صورة

هو على ظاهره٬، فمن رآه يف النوم : اختلف يف معىن احلديث٬، فقال قوم: وقال القرطيب
وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول ويلزم عليه : رأى حقيقته كمن رآه يف اليقظة سواء٬، قال

أن ال يراه أحد إال على صورته اليت مات عليها٬، وأن ال يراه رائيان يف آن واحد يف مكانني٬، 
اآلن وخيرج من قربه وميشي يف األسواق وخياطب الناس وخياطبونه٬، ويلزم من ذلك  وأن حيىي

أن خيلو قربه عن جسده فال يبقى فيه منه شيء ويزار جمرuد القرب ويسلم على غائب؛ ألنه جائز 
أن يرى يف الليل والنهار مع اتصال األوقات على حقيقته يف غري قربه٬، وهذه جهاالت ال 

  .)١(ىن مسكة من العقل يلتزمها من له أد
معناه أنّ من رآه على صورته اليت كان عليها٬، ويلزم منه أنّ من رآه على : وقالت طائفة

٬، ومن املعلوم أنه يرى يف النوم على حالة ختالف )٢(غري صفته أن يكون رؤياه من األضغاث 
تالء داراً جبسمه حاله يف الدنيا من األحوال الالئقة٬، وتقع تلك الرؤيا حقا٬ً، كما لو رأى ام

مثال٬ً، فإنه يدل على امتالء تلك الدار باخلري٬، ولو متكن الشيطان من التمثل بشيء مما كان عليه 
٬، فاألوىل ترته رؤياه٬، وكذا رؤيا )فإن الشيطان ال يتمثل يب: (أو ينسب إليه لعارض عموم قوله

صمة كما عصم من شيء منه أو مما ينسب إليه عن ذلك٬، فهو أبلغ يف احلرمة وأليق بالع
  . الشيطان يف يقظته

والصحيح يف تأويل هذا احلديث أنّ مقصوده أنّ رؤيته يف كل حالة ليست باطلة٬، : قال
وال أضغاث أحالم٬، بل هي حق يف نفسها٬، ولو رأى على غري صورته٬، فتصور تلك الصورة 

: ٬، و يؤيده قولهوهذا قول القاضي أيب بكر وغريه: قال. ليس من الشيطان٬، بل هو من قبل اهللا
٬، أي رأى احلق الذي قصد إعالم الرائي فيه٬، فإن كانت على ظاهرها وإالّ )٣()فقد رأى احلق(

                                                            
وبنفس هذا الكالم أشكل بعض . العلم بحقيقة خلفاء اهللا والصالحين من عبادة وهذا الكالم يدل على خلو قائله من -١

العامة على مسألة قضاء األئمة لحوائج الناس عند التوسل بهم، وليس محل تفصيل إجابة هذا التوهم هنا، لكنه توهم 
وصي سليمان الذي أتى بعرش ناشئ من الجهل بقدرة خلفاء اهللا سبحانه والتي ذآر بعضها القرآن الكريم، آما في قصة 

 .بلقيس، وقميص يوسف الذي رّد بصر يعقوب، نسأل اهللا أن يعرفنا بخلفائه صلوات اهللا عليهم
هذا الكالم ال دليل عليه، بل ثبت فيما تقدم أّن الروايات من طرق العامة والخاصة مطلقة، فهذا التفصيل خالف  -٢

ثم من أين تعرف الصفة . القول في نقل الشيخ المجلسي لكالم الكرماني آما سيأتي رّد هذا.أطالق الروايات المتقدمة
التي آان عليها في الحياة الدنيا، إذ ليس آل المعصومين موصوفين وصفًا يستطيع الرائي تشخيص المرئي لو إلهامه 

  بالرؤيا بأنه فالن، نعم آالمه في النبي حيث إنه موصوف بوصف يميزه عن غيره في الروايات ؟
 .أي قول النبي المتقدم -٣
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سعى يف تأويلها وال يهمل أمرها؛ أل�ا إما بشرى خبري أو إنذار من شر٬، وإما تنبيه على حكم 
  .....ينفع له يف دينه أو دنياه

أي رؤيته ليست أضغاث أحالم وال  )فقد رآين: (وقال الكرماين يف شرح البخاري
  ....فقد رأى احلق : ختييالت الشيطان٬، كما روي

والظاهر أ�ا ليست رؤية باحلقيقة٬، إمنا هو حبصول الصورة يف احلس املشترك : قال ا¸لسي
  .)١( أو غريه بقدرة اهللا تعاىل

وهذا املعىن هو  والغرض من هذه العبارة بيان حقيقة الرؤيا وأ�ا من اهللا ال من الشيطان٬،
من أراد أن يراين فلري فالنا٬ً، أو من رأى فالناً : الشائع يف مثل هذه العبارة٬، كأن يقول رجل

فقد رآين٬، أو من وصل فالناً فقد وصلين فإنّ كل هذه حممولة على التجوز واملبالغة٬، ومل يرد 
  .)٢(.... ³ا معناها حقيقة 

الشيطان أبدا٬ً، ولذا كان إمساعيل بن اإلمام وآله ال يتمثل ³م  فاخلالصة أنّ النيب 
  . ٬، ليس بوصي أبيه بسبب متثل الشيطان به٬، وقد أستدل الصدوق بذلكXالصادق 

تعال حىت أريك ابن : جاءين رجل فقال يل: (روى الصدوق عن الوليد بن صبيح٬، قال
: فجاء يب إىل قوم يشربون فيهم إمساعيل بن جعفر٬، قال: فذهبت معه٬، قال: الرجل قال

فخرجت مغموماً فجئت إىل احلجر فإذا إمساعيل بن جعفر متعلق بالبيت يبكي قد بل أستار 
أشتد فإذا إمساعيل جالس مع القوم٬، فرجعت فإذا هو آخذ فخرجت : الكعبة بدموعه٬، قال

لقد ابتلى ابين : فقال Xفذكرت ذلك أليب عبد اهللا : بأستار الكعبة قد بلها بدموعه٬، قال
وقد روي أنّ الشيطان ال يتمثل يف صورة نيب وال يف صورة وصي ). بشيطان يتمثل يف صورته

  . )٣( هذا القول منه فيه نيب٬، فكيف جيوز أن ينص عليه باإلمامة مع صحة
بأنuه يشترط ملعرفة املعصوم أن تكون رأيته يف عامل : مسعت من البعض يقول :واثق
  ؟)٤(اليقظة

                                                            
ات هي        -١ إن الظاهر من الرواي هذا الكالم ال دليل عليه لكن لنغض الطرف عنه اآلن آي ال يخرجنا من موضوعنا، ف

 .الخ..... تحقق الرؤية ال إيجاد صورة 
 .٢٣٧ص ٥٨ج: بحار األنوار -٢
 .٧٠ص: آمال الدين وتمام النعمة -٣
في أّن الحكم الذي حكم به المعصوم : واعلم أنه قد وقع الخالف: ٣١٧ص: قال الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية -٤
X من أن من رآه فقد رآه، وأن الشيطان ال يتمثل به: (في الرؤيا هل هو حجة أم ال ؟ قال بعضهم بالحجية، لما ورد .(

بصورته في اليقظة، حتى يعلم في المنام أنه هو، وصورة ما رآه وقال بعضهم بعدم الحجية؛ ألنها فرع أن يعرف 
في المنام ؟  رأيت رسول اهللا : (أن الراوي قال Xمثل الرضا  بأنه ورد في زمان األئمة : وأجيب. صورته
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هذا منقوض يا بين بكثري من احلوادث٬، فالسيدة نرجس أم اإلمام املهدي أرواحنا  :األب
يف عامل اليقظة قبل أن تراه يف عامل الرؤيا٬، كما أنّ وهب  Xفداه مل ترç اإلمام العسكري 

مل يكن قد شاهد  Xونصر احلسني  Xالنصراين دخل اإلسالم برؤيا رآها بعيسى بن مرمي 
يف  يف عامل اليقظة قبل رؤيته له يف عامل الرؤيا٬، وكذا من أراد أن يرى النيب  Xعيسى 

٬، فهل الداعي ممن رأى النيب يف عامل )١( صمنامه أن يصلي يوم اجلمعة ويدعو بدعاء خمصو
  اليقظة؟

: بقوله Xولذا احتج على القائلني بذلك مياين آل حممد والقائم املوعود أمحد احلسن 
وهل . وهل رأيتم رسول اهللا حىت تعرفونه بالرؤيا٬، سبحان اهللا: تستخفون الناس وتقولون هلم(

من  Xحىت يقول اإلمام الصادق ! ؟ كان أحد يف زمن اإلمام الصادق رأى رسول اهللا 
أراد أن يرى رسول اهللا بالرؤيا فليفعل كذا وكذا٬، والروايات كثرية يف هذا املعىن٬، فراجعوا دار 

إميان خالد بن سعيد األموي ألنه  أمل يقبل رسول اهللا ... السالم وغريه من كتب احلديث
إن حممداً : وقال له Xا مبوسى إميان يهودي رأى رؤي   رأى رؤيا ؟ أمل يقبل رسول اهللا
حق ؟ أمل يقبل  Xإميان الواقفية؛ أل�م رأوا رؤى بأنه  Xحق ؟ أمل يقبل اإلمام الرضا 

؟ أمل تأيت نرجس أم اإلمام املهدي  إميان وهب النصراين؛ ألنه رأى رؤيا Xاإلمام احلسني 
X  ٢() !؟…وأمل … إىل اإلمام احلسن العسكري بسبب رؤيا رايتها٬، أمل(.  

                                                                                                                                                                                   
لمنام ومعلوم أنه ما آان رآه في ذلك الزمان، لكن ربما نرى أحدا منهم في ا). من رآه فقد رآههو رسول اهللا : فقال

رحمه اهللا ) المفيد(بصورة عالم أو صالح، فيظهر بعد اليقظة انه آان ذلك العالم، أو الصالح، مثل الرؤيا التي رآها 
أظهروا آذلك إظهارا لجاللة ذلك العالم أو  إن الصورة صورتهم ، إال أنهم : إال أن يقال. وغيره مما نرى آثيرًا

منها المعجزة أو غيرها من القرائن التي يظهر منها أن الصورة صورتهم،  مع أن آثيرًا من المنامات يظهر. الصالح
 .بأن ال يكون ذلك الحكم مخالفًا لألحكام التي وصلت إلينا: وشرط بعضهم. والحكم حكمهم 

في منامه فليقم ليلة الجمعة فيصلي  من أراد أن يرى النبي : روى المجلسي عن آتاب مجموع الدعوات -١
وم على الصالة إلى أن يصلي العتمة وال يكلم أحدا ثم يصلى ويسلم في رآعتين يقرأ في آل رآعة الحمد المغرب ثم يد

مرة واحدة وقل هو اهللا أحد ثالث مرات، فإذا فرغ من صالته انصرف ثم صلى رآعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب مرة 
سبحان اهللا والحمد هللا : نبي وآله سبع مرات ويقولواحدة وقل هو اهللا أحد سبع مرات ويسجد بعد تسليم ويصلي على ال

وال إله إّال اهللا واهللا أآبر، وال حول وال قوة إال باهللا سبع مرات، ثم يرفع رأسه من السجود، ويستوي جالسًا ويرفع يديه 
ورحيمهما، يا رب يا  يا حي يا قيوم، يا ذا الجالل واإلآرام ، يا إله األولين واآلخرين، يا رحمن الدنيا واآلخرة: و يقول

يا بديع الكمال يا آريم الفعال، يا آثير النوال،  - ثالثا  -يا عظيم الجالل  - ثالثا  -رب، ثم يقوم رافعًا يديه ويقول يا رب 
يا دائم األفضال، يا آبير يا متعال، يا أول بال مثال، يا قيوم بغير زوال يا واحد بال انتقال، يا شديد المحال، يا رازق 

ثم ينام في فراشه . في منامي يا ذا الجالل واإلآرام ئق على آل حال، أرني وجه حبيبي وحبيبك محمد الخال
في منامه إنشاء  حتى يذهب به النوم فإنه يراه  وغيره، وهو مستقبل القبلة على يمينه، ويلزم الصالة على نبيه 

 .٣٨٠ص ٨٨ج: بحار األنوار. اهللا تعالى
 .١٤٢٦ /ربيع الثاني /٨: لطلبة الحوزة بتاريخ نصيحته التي قّدمها -٢
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من ( :أيب لقد تذكرت أين قرأت بعض الكتب فوجدت فيها أنuهم يفسرون احلديث :أمحد
من رآنا فقد رأنا فإنّ الشيطان : (بغري ما ذكرته من تفسري قوله) رآين نائماً فكأمنا رآين يقظاناً

  ٬، فكيف نبطل هذا التفسري ؟)ال يتمثل بنا

نعم سأنقل لكم عبارة الكراجكي الذي يصرuح بذلك٬، قال يف كرت الفوائد  :األب
يف املنام فإن ذلك عندي على  أو ألحد األئمة  وأمuا رؤية االنسان للنيب : (٢١٢ص

على بطالنه٬، وقسم أجوز فيه الصحة (قسم اقطع على صحته٬، وقسم اقطع : ثالثة أقسام
فهو كل منام رأى فيه النيب ) لذي اقطع على صحتهوالبطالن فال اقطع فيه على حال٬، فأما ا

وهو فاعل لطاعة أو آمر ³ا وناه عن معصية أو مبني لقبحها وقائل  أو أحد األئمة  
وأمuا الذي اقطع على بطالنه فهو . )١(حلق أو داع إليه أو زاجر عن باطل أو ذام ملا هو عليه 

صاحبا حق وصاحب احلق ) عليهما السالم(كل ما كان على ضد ذلك لعلمنا ان النيب واالمام 
وأما الذي أجوز فيه الصحة والبطالن فهو املنام الذي يرى فيه النيب أو االمام . بعيد عن الباطل

وليس هو آمراً وال ناهياً وال على حال خيتص بالديانات مثل أن يراه راكباً أو ماشياً أو  
من رآين فقد رآين فإن : (من قوله نيب فأمuا اخلرب الذي يروى عن ال. جالساً وحنو ذلك

٬، فإنه إذا كان املراد به املنام حيمل على التخصيص دون ان يكون يف )الشيطان ال يتشبه يب
يف شيء  حال ويكون املراد به القسم األول من الثالثة أقسام؛ ألن الشيطان ال يتشبه بالنيب 

  .من احلق والطاعات
: فإنه حيتمل وجهني) من رآين نائماً فكأمنا رآين يقظاناً: (من قوله وأمuا ما روى عنه 

. أحدمها أن يكون املراد به رؤية املنام ويكون خاصاً كاخلرب األول على القسم الذي قدمناه
وليست حاالً  والثاين أن يكون أراد به رؤية اليقظة دون املنام ويكون قوله نائماً حاالً للنيب 

 وأنا نائم فكأمنا رآين وأنا منتبه والفائدة يف هذا املقام أن يعلمهم من رآين: (ملن رآه فكأنه قال
بأنه يدرك يف احلالتني ادراكاً واحداً فيمنعهم ذلك إذا حضروا عنده وهو نائم أن يفيضوا فيما 

  ).ال حيسن أن يذكروه حبضرته وهو منتبه

                                                            

شهادة للحق الذي ثبت في الروايات آما  Xللسيد أحمد الحسن  ومن الواضح أّن شهادة النبي والمعصومين  -١
تقدم في األقسام الثالثة الماضية، حيث أثبتنا آونه اليماني وصاحب أهدى الرايات بقانون معرفة الحجة الذي ال يقبل 

 .التخلف واالختالف
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إليه كما أنه خالف  وهذا التفسري األخري فيه تكلف واضح٬، والتفاف على العبارة فال يصار
املفهوم من احلديث عرفا٬ً، هذا مضافاً إىل أنuه قد أقرu باعتباره قسماً من الرؤيا وإن كان هذا 
التقسيم وما اشترطه فيه خالٍ عن الدليل٬، لكنه أعترف حبجيتها يف اجلملة٬، وهذا ما نريد قوله٬، 

  .حيث إنّ كالمنا يف الرؤيا الصادقة
يا من أقوال جمانبة للصواب كثرية أعرض عن ذكرها خشية والكالم يف ما قيل يف الرؤ

  .اإلطالة وضياع املطلب املقصود٬، وأخرياً أنقل لكم حديثاً حيسم املوضوع

بعد ما رآه الفضل بن احلارث يف املنام وقال له ما قال  Xعن اإلمام احلسن العسكري 
  .)١() إنّ كالمنا يف النوم مثل كالمنا يف اليقظة( :Xقال 

أنّ كالمهم يف اليقظة حجة فكذلك كالمهم يف النوم٬، وليس معىن احلديث أنّ  وكما
اإلمام يتكلم وهو نائم فيكون كالمه يف النوم ككالمه يف اليقظة٬، فهذا كالم ال يقول به من 

  !لديه مسكة عقل٬، إذ النائم مع حتقق صفة النوم كيف يتكلم ؟

  .النوم ككالمهم له يف اليقظةبل املراد أنّ كالمهم الذي يقولونه للرائي يف 
وإىل هنا ينتهي حديثنا يف هذه الليلة ونلتقي ليلة غدî بإذن اهللا وتوفيقه٬، واحلمد هللا 
رب العاملني٬، وأفضل الصالة وأزكى السالم على خري األنام حممد وآل حممد األئمة 

  . واملهديني وسلم تسليماً
* * *  

  

  

  

  

  

                                                            
 .١٩٩ص ١٠ج: سفينة البحار -١



     

  :الثامنةاحللقة  
א

ي�و�م�  #و�اس�ت�م�ع� ي�و�م� ي�ن�اد� الْم�ن�اد� م�ن� م�كَانÝ قَرِيبٍ ﴿: قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي
إِن نَّش�أْ ن�ن�زِّلْ ع�لَي�هِم مِّن ﴿ :٬، وقال سبحانه)١(﴾ي�س�م�ع�ونَ الصَّي�ح�ةَ بِالْح�قِّ ذَل�ك� ي�و�م� الْخ�ر�وجِ

  . )٢(﴾فَظَل�ت� أَع�ن�اقُه�م� لَه�ا خ�اض�ع�ني�السَّم�اء آي�ةً 
وبعد أن انتهى األب من الكالم حول الرؤيا بشكل خمتصر٬، قال ألبنائه أريد أن أتكلم هذه 

  .Xالليلة يف الصيحة اليت مرu علينا أ�ا من العالمات احلتمية لظهور اإلمام املهدي 

ن نتعرuف على الصيحة وما يتعلق ³ا٬، نعم يا أيب فإنuا يف احلقيقة نود أ :فقال األبناء
  .Xباعتبارها عالمة حتمية من عالمات ظهور اإلمام املهدي 

  :سيكون حديثنا يف الصيحة يف نقاط متعددة :األب

א אWא א א
وسأعرض لكم ثالثة طوائف من الروايات من خالهلا نعرف من الذي ينادي ويصيح يف 

  .  السماء

حيث صرuحت بوجود مناد ينادي يف السماء٬، واختلفت يف كيفية النداء  :الطائفة األوىل

  : وماذا يقول املنادي٬، وإليكم بعض الروايات

): عليهما السالم(سى الرضا قال علي بن مو: عن احلسني بن خالد٬، قال :الرواية األوىل

فقيل  .ال دين ملن ال ورع له٬، وال إميان ملن ال تقية له٬، إنّ أكرمكم عند اهللا أعملكم بالتقية(
إىل يوم الوقت املعلوم وهو يوم خروج قائمنا أهل : يا ابن رسول اهللا إىل مىت ؟ قال: له

يا ابن رسول اهللا٬، ومن القائم : فقيل له .البيت٬، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا

                                                            
 .٤٢ – ٤١: ق -١
 .٤: الشعراء -٢
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الرابع من ولدي ابن سيدة اإلماء٬، يطهر اهللا به األرض من كل : منكم أهل البيت ؟ قال
الذي يشك الناس يف والدته٬، وهو صاحب الغيبة قبل  ]وهو[جور٬، ويقد¥سها من كل ظلم٬، 

فال يظلم أحد  خروجه٬، فإذا خرج أشرقت األرض بنوره٬، ووضع ميزان العدل بني الناس
 وهو الذي ينادي مناد من السماء ٬،)١( أحدا٬ً، وهو الذي تطوي له األرض وال يكون له ظل

أال إنّ حجة اهللا قد ظهر عند بيت اهللا فاتبعوه٬، : يسمعه مجيع أهل األرض بالدعاء إليه يقول
السَّم�اء آي�ةً فَظَل�ت� إِن نَّش�أْ ن�ن�زِّلْ ع�لَي�هِم مِّن ﴿ :8فإنّ احلق معه وفيه٬، وهو قول اهللا 

  .)٢()﴾أَع�ن�اقُه�م� لَه�ا خ�اض�ع�ني�

إنه يضرب : (روى ربعي بن خراش٬، عن حذيفة حديث السفياين٬، وقال :الرواية الثا�ية

أال أيها : نادى مناد من السماء٬، فإذا كان كذلك )دمشق(أعناق من فر إىل بلد الروم بباب 
 رين واملنافقني وأشياعهم ووليكم خري أمة حممد الناس إن اهللا قد قطع عنكم مدة اجلبا

  .)٤() عبد اهللا )٣( فإنه املهدي وامسه أمحد بن) مكة(  فأحلقوه ب

وما هن؟ : فقيل له .انتظروا الفرج يف ثالث: (٬، قالXعن أمري املؤمنني  :الرواية الثالثة

٬، والفزعة )خراسان(بينهم٬، واختالف الرايات السود من ) الشام(اختالف أهل : Xقال 

                                                            
المنفي في الرواية، فقد تمسك به بعض الجهلة لنفي إمامة اإلمام أحمد الحسن ومن المهم االلتفات إلى معنى الظل  -١
X بدعوى أّن الحجة واإلمام المعصوم ليس له ظل، وفهم من الظل هو الظل المادي جهًال منه بأسرار تعبيرات سادة ،

ولكن ال نجد هذا النقل، ، فلو آان األئمة ليس لهم ظل دائمًا لنقل ذلك بشكل ملفت، الخلق محمد وآله الطاهرين 
نعم روي عن بعضهم أن حدث لهم ذلك على سبيل المعجز أو الكرامة في مناسبات قليلة جدًا، ومنه نعرف أنها آسائر 

  .الكرامات التي أتحف اهللا بها أولياءه وال يتوقف عليها صدقهم
 .نه عن آل محمد ليس له ظل قد يكون له تأويل وباطن ربما يأتي وقت بيا Xوآون اإلمام المهدي 

  .٣٧١ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
أحمد وعبد : (، فتكون الرواية واسمه)و(يحتمل قويًا أّن لفظ أبن في هذه الرواية وغيرها مصّحف، وأصله : أقول -٣
  :والذي يرشدنا إلى ذلك). اهللا
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه (ديًا، ثم يكون من بعده اثنا عشر مه: ما جاء في رواية الوصية حيث جاء فيها: أوًال

) المهدي، هو أول المؤمنين: اسم آاسمي واسم أبي وهو عبد اهللا وأحمد، واالسم الثالث: أول المقربين له ثالثة أسامي
بل هو في الحقيقة صفة له آما أّن المهدي . فالرواية تصّرح بأّن عبد اهللا هو أحد أسمائه. ١٥١ص: الغيبة للطوسي

  .ذلكآ
وذآر المهدي  سمعت رسول اهللا : قال: إّن هذه األسماء جاءت في رواية أخرى أيضًا رواها حذيفة، حيث قال: ثانيًا
  .٤٥٤ص: الغيبة للطوسي) إنه يبايع بين الرآن والمقام، اسمه أحمد وعبد اهللا والمهدي، فهذه أسماؤه ثالثتها: (فقال
أحمد وعبد اهللا والمهدي، فال يوجد في : ياني هو المهدي األول، الذي اسمهإّن المهدي الذي يواآب خروج السف: ثالثًا

آما عرفنا من مجموع روايات  Xالروايات مهدي يواآب خروجه خروج السفياني غير المهدي األول وهو اليماني 
  .متعددة تقدمت علينا في األقسام الثالثة الماضية

 . ومن هنا يكون من القوي جّدًا التصحيف في هذه الرواية وما شابهها
  .٢٨٧ص: المالحم والفتن البن طاووس -٤
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٬، مناد من السماء يوقظ النائم: وما الفزعة يف شهر رمضان ؟ قال: فقيل له. يف شهر رمضان
ويفزع اليقظان٬، وخترج الفتاة من خدرها٬، ويسمع كلهم٬، فال جيئ رجل من أفق من اآلفاق 

  .)١( )إالّ حيدث أنه مسعها

  ما الفرق بني الصيحة والفزعة يا أيب ؟ :حممود

الفزعة هي عينها الصيحة٬، وهذا املعىن ذكره السيد الشهيد حممد صادق الصدر٬،  :األب
الفزعة والصيحة٬، ومها أيضاً من احلوادث املنقولة يف األخبار٬، وإمنا : اجلهة الثانية: (حيث قال

 ....دجمنامها يف عنوان واحد؛ الحتمال أن يكون املراد ³ما شيء واحد٬، على ما سوف نشري
  :عطي لفهم هذه الصيحة عدة أطروحات٬، لنرى ما يصح منها وما ال يصحونستطيع أن ن

إنّ الصيحة والفزعة مبعىن واحد٬، ويراد ³ا صوت عظيم يكون يف : األطروحة األوىل
ومن هنا مسيت . السماء٬، يوقظ النائم ويفزع اليقظان٬، وخيرج الفتاة من خدرها خوفاً وفزعاً

ة٬، وال يكون له مدلول كمداليل الكالم٬، وإمنا هو ويكون الصوت حادثاً باملعجز. بالفزعة
  .صوت كالرعد أو اهلدة العظيمة

وهي صيحة جربئيل إىل : إالّ أن هذا مما ال يكاد يصح٬، فإن أهم ما ينافيه يف الروايات قوله
ذات معىن كمعاين الكالم٬، ال أ�ا جمرد صيحة    ال حمالة    هذا اخللق٬، فإن صحته تكون 

  ).النداء(يدل على ذلك يف أخبار  وسيأيت ما. صامتة
وهو نداء جربئيل على ما . إنّ املراد بالصيحة هو النداء اآليت ذكره: األطروحة الثانية
  .ويف التعبري بأ�ا صيحة جربئيل٬، ما يؤيد ذلك. سنسمعه من األخبار

ويكون السبب يف هذا الصوت شيء من قبيل املعجزة٬، فإن سببه صادر من فوق الطبيعة 
  . دية؛ ألنه صوت أحد املالئكة الكرام كما مسعنا يف األخباراملا

وعلى أي من هاتني األطروحتني ويكون الصوت إعجازياً حادثاً من أجل مصاحل معينة٬، 
أمهها ما أشرنا إليه من التنبيه على قرب الظهور٬، من أجل إجياد االستعداد النفسي لدى 

   .املخلصني واملسلمني الستقباله
أن يكون املراد بالصيحة والفزعة معان طبيعية غري إعجازية٬، فالفزعة : ثالثةاألطروحة ال

ويكون املراد . تعبري عن وجود رعب عام لسبب من األسباب كتوقع حرب أو وباء مثالً
                                                            

  .١٤٣الحديث  -الفصل الثالث : عقد الدرر -١
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بالصيحة صوت عظيم صادر من بعض القنابل أو الصواريخ٬، أو من اختراق إحدى الطائرات 
  . وحنو ذلك... دعات حاجز الصوت٬، أو انفجار بعض املستو

وخاصة مع . غري أن األطروحة بعيدة للغاية عن مداليل هذه األخبار وسياقها العام
٬، ﴾إِن نَّش�أْ ن�ن�زِّلْ ع�لَي�هِم مِّن السَّم�اء آي�ةً فَظَل�ت� أَع�ن�اقُه�م� لَه�ا خ�اض�ع�ني�﴿: االستدالل بقوله تعاىل

وقد استدل ³ذه اآلية على الفزعة٬، كما سبق أن مسعنا٬، وعلى الصيحة٬، فيما رواه الصايف يف 
فتلوت هذه اآلية : (٬، وقال يف آخره Xمنتخب األثر والقندوزي يف الينابيع عن أيب عبد اهللا 

: أهي الصيحة ؟ قال: اآلية٬، فقلت ﴾..إِن نَّش�أْ ن�ن�زِّلْ ع�لَي�هِم مِّن السَّم�اء آي�ةً﴿: أي قوله تعاىل
   .8لو كانت الصيحة خضعت أعناق أعداء اهللا ). نعم

وإمنا ختضع أعناق أعداء اهللا نتيجة حلادث كوين كبري غري معهود فيه عنصر أعجازي ال 
   .حلادث بسيط كصوت صاروخ أو طائرة

 . ولعل يف تفسري اآلية تارة بالصيحة وأخرى بالفزعة ما يوحي باألطروحة األوىل
  .تكون الفزعة مبعىن الصيحة٬، فإ�ما آية واحدة ختضع هلا أعناق أعداء اهللا سبحانه أو أن

ويكون ذلك مطابقاً لألطروحة الثانية٬، ويكون الفزع ناشئاً من صوت جربيل األمني يف قلوب 
  .وأمuا املؤمنني فيكون الصوت بشارة كربى هلم عن قرب الفرج وتوقع الظهور.. أعداء اهللا 

حيصل االهتمام الكبري ³ذا الصوت ويستيقظ منه النائم ويفزع اليقظان٬،  ومن أجل هذا
    .وخترج الفتاة احليية املخدرة من خدرها وال تتحدث عن الفتيات غري املتصفات باحلياء

فتوقعوا الصيحة وخروج القائم : هذا٬، والظاهر من سياق هذه األخبار وخاصة مثل قوله
 .)١() وهو املقصود...من قليل نسبياً أن تكون الصيحة قبل الظهور بز...

إنّ احلق يف آل  نادى مناد من السماءإذا : (٬، قالXعن أمري املؤمنني  :الرواية الرابعة

٬، فعند ذلك يظهر املهدي على أفواه الناس٬، ويس¥رون فال يكون هلم ذكر حممد 
  .)٢()غريه

خروج القائم من (: ٬، قالXعن علي بن أيب محزة٬، عن أيب عبد اهللا  :الرواية اخلامسة

أال إنّ احلق يف : ينادي مناد من السماء أول النهار: وكيف يكون النداء ؟ قال: قلت .احملتوم

                                                            
 .١٢٣ص: تاريخ ما بعد الظهور -١
  .١٢٩ص: المالحم والفتن البن طاووس -٢
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أال إنّ احلق يف عثمان وشيعته٬، : يف آخر النهار) لعنه اهللا(مث ينادي إبليس . علي وشيعته
  . )١( )فعند ذلك يرتاب املبطلون

٬، Xحيث صرuحت روايات هذه الطائفة بوجود ملك على رأس املهدي  :الطائفة الثا�ية

  :واختلفت يف نداء امللك اختالفاً جزئيا٬ً، وإليكم تلك الروايات

خيرج املهدي٬، وعلى : (٬، قالروى عبد اهللا بن عمر٬، أنّ رسول اهللا  :الرواية األوىل

  .)٢( )هذا خليفة اهللا املهدي فاتبعوه: رأسه غمامة فيها ملك ينادي

خيرج املهدي وعلى رأسه : (٬، قالوعن ابن عمر أيضا٬ً، أن رسول اهللا  :الرواية الثا�ية

  .)٣( )هذا املهدي خليفة اهللا فاتبعوه: ملك ينادي

وجاء يف بعض الروايات أنه ينادي عند : قال يف كتاب مشارق األنوار :الرواية الثالثة

  .  )٤( )فاتبعوههذا املهدي خليفة اهللا : (ظهوره فوق رأسه ملك

  .Xوقد صرuحت بأنّ امللك الذي ينادي هو جربائيل  :الطائفة الثالثة

الصوت يف شهر رمضان يف : (٬، قال)عليهما السالم(عن حممد بن علي  :الرواية األوىل

أال إنّ فالناً قد : ليلة مجعة٬، فامسعوا وأطيعوا٬، ويف آخر النهار صوت امللعون إبليس ينادي
يشكك الناس ويفتنهم٬، فكم يف ذلك اليوم من شاك متحري٬، فإذا مسعتم قتل مظلوما٬ً، 

فال تشكون أنه صوت جربيل٬، وعالمة ذلك أنه ينادي    يعين األول     الصوت يف رمضان
  .)٥() باسم املهدي واسم أبيه

                                                            
  .٤٥٤ص: الغيبة للطوسي -١
  .١١١٧ص ٢ج: الفصول المهمة -٢
  .٨١ص ٥١ج: ، و٣٦٩ص ٣٦ج: بحار األنوار -٣
  .٣٦٩ص: عصر الظهور -٤
 .٥٩٧ص ٢٩ج: شرح إحقاق الحق -٥
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٬، Xباسم القائم  )١(ينادي مناد من السماء : (عن حممد بن مسلم٬، قال :الرواية الثا�ية

ني املشرق إىل املغرب٬، فال يبقى راقد إالّ قام٬، وال قائم إالّ قعد٬، وال قاعد إالّ قام فيسمع ما ب
  .)٢() على رجليه من ذلك الصوت٬، وهو صوت جربئيل الروح األمني

والذي أريد استخالصه من هذا العرض هو تشخيص املنادي الذي ينادي يف السماء٬، أو 
؛ Xواضحاً بأنّ املنادي بالصيحة جربئيل تشيخص الذي يقوم بالصيحة٬، وقد أصبح عندكم 

حيث إنّ روايات الطائفة األوىل تصرuح بكون املنادي يف السماء٬، والطائفة الثانية تصرuح بأنّ 
٬، فيتعني كون Xاملنادي ملك٬، بينما الطائفة الثالثة تصرuح بأنّ امللك الذي ينادي هو جربئيل 

٬، مجعاً بني Xن مالئكة اهللا أنuه جربئيل املنادي الذي ينادي يف السماء والذي هو ملك م
  .  روايات الطوائف الثالث٬، وهذه نتيجة واضحة ال ينبغي الشك فيها

א אWא
إنّ الروايات اليت تعرuضت للصيحة أو النداء السماوي الذي يصيح به جربئيل كما تقدuم يف 

وجاء بعبارات متعدuدة ومضامني خمتلفة٬، وملعرفة حقيقة األمر البد من النقطة األوىل خمتلف٬، 
  :الوقوف على تلك العبارات

 .)٣() ٬، فعند ذلك يظهر املهديإنّ احلق يف آل حممد : (Xعن أمري املؤمنني    
  .)٤() فإنه املهدي وامسه أمحد بن عبد اهللا: (عن حذيفة   
عند بيت اهللا فاتبعوه٬، فإنّ احلق  أال إنّ حجة اهللا قد ظهر: (Xعن اإلمام الرضا    

  .)٥() معه وفيه
  .)٦( )هذا املهدي خليفة اهللا فاتبعوه: ينادي فوق رأسه ملك(   
  .)٧() هذا خليفة اهللا املهدي فاتبعوه: ملك ينادي: (عن النيب    

                                                            
ينادي مناد (، وباعتبار عبارة Xجعلت هذا الرواية من قسم الطائفة الثالثة لورود اسم المنادي فيها وهو جبرئيل  -١

 .يمكن أن تصنف من روايات الطائفة الثانية) من السماء
 .٤٥٤ص: غيبة الطوسي -٢
 .تقّدمت الرواية في النقطة األولى الطائفة األولى في المتن -٣
  .تقّدمت الرواية في النقطة األولى الطائفة األولى في المتن -٤
 .تقّدمت الرواية في النقطة األولى الطائفة األولى في المتن -٥
  .تقّدمت الرواية في النقطة األولى الطائفة الثانية في المتن -٦
  .تقّدمت الرواية في النقطة األولى الطائفة الثانية في المتن -٧



 ٤٤٧...................... ................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

  .)١() هذا املهدي خليفة اهللا فاتبعوه: وعلى رأسه ملك ينادي: (عن النيب    
  .)٢() Xينادي مناد من السماء باسم القائم : (Xعن اإلمام الباقر    
  .)٣( )ينادي منادي باسم القائم واسم أبيه: (Xعن اإلمام الباقر   
  .)٤() أال إنّ احلق يف علي بن أيب طالب: (Xعن اإلمام الصادق    
  .)٥() أال إنّ املهدي من آل حممد بامسه واسم أبيه: (Xعن اإلمام الباقر   
  .)٦() فالن هو األمريإنّ : (Xعن اإلمام الصادق    
 .)٧() وينادي منادي أنّ علياً وشيعته هم الفائزون: (Xعن اإلمام الصادق    

 

                                                            
  .تقّدمت الرواية في النقطة األولى الطائفة الثانية في المتن -١
م نارًا من المشرق شبه الهردي إذا رأيت: (، أنه قال)عليهما السالم(عن أبي بصير، عن أبي جعفر محمد بن علي  -٢

الصيحة : إن شاء اهللا عز وجل إّن اهللا عزيز حكيم، ثم قالالعظيم تطلع ثالثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل محمد 
: ال تكون إّال في شهر رمضان؛ ألّن شهر رمضان شهر اهللا، والصيحة فيه هي صيحة جبرائيل إلى هذا الخلق، ثم قال

فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب، ال يبقى راقد إال استيقظ، وال قائم إال قعد،  Xاء باسم القائم ينادي مناد من السم
وال قاعد إال قام على رجليه فزعًا من ذلك الصوت، فرحم اهللا من اعتبر بذلك الصوت فأجاب، فإن الصوت األول هو 

يكون الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة ثالث وعشرين فال : Xثم قال . Xصوت جبرئيل الروح األمين 
أال إّن فالنًا قتل مظلومًا ليشكك : تشكوا في ذلك، واسمعوا وأطيعوا، وفي آخر النهار صوت الملعون إبليس اللعين ينادي

رمضان فال تشكوا  الناس ويفتنهم، فكم في ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النار، فإذا سمعتم الصوت في شهر
حتى تسمعه العذراء في خدرها  )عليهما السالم(وعالمة ذلك أنه ينادي باسم القائم واسم أبيه فيه أنه صوت جبرئيل، 

صوت من السماء وهو :  Xال بد من هذين الصوتين قبل خروج القائم: فتحرض أباها وأخاها على الخروج، وقال
بيه، والصوت الثاني من األرض هو صوت إبليس اللعين ينادي باسم صوت جبرئيل باسم صاحب هذا األمر واسم أ

 .٢٦٢ص: غيبة النعماني) فالن أنه قتل مظلومًا، يريد بذلك الفتنة، فاتبعوا الصوت األول وإياآم واألخير أن تفتنوا بت
 .راجع الرواية السابقة في الهامش -٣
إّن هؤالء العامة : فسمعت رجًال من همدان يقول له Xهللا آنت عند أبي عبد ا: (قال: عن عبد اهللا بن سنان، قال -٤

إنكم تزعمون أّن مناديًا ينادي من السماء باسم صاحب هذا األمر، وآان متكئًا فغضب وجلس، ثم : يعيرونا، ويقولون لنا
ذلك في  واهللا إّن: يقول Xال ترووه عني، وأرووه عن أبي، وال حرج عليكم في ذلك، أشهد أني قد سمعت أبي : قال

﴿إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين﴾، فال يبقى في : آتاب اهللا عز وجل لبين حيث يقول
أال إّن الحق في علي : األرض يومئٍذ أحد إّال خضع وذلت رقبته لها فيؤمن أهل األرض إذا سمعوا الصوت من السماء

أال : فإذا آان من الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل األرض ثم ينادي: قال .وشيعته Xبن أبي طالب 
فيثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق : إّن الحق في عثمان بن عفان وشيعته فإنه قتل مظلومًا فاطلبوا بدمه، قال
هللا عداوتنا، فعند ذلك يتبرأون منا ويتناولونا، وهو النداء األول ويرتاب يومئذ الذين في قلوبهم مرض، والمرض وا

﴿وإن يروا آية : قول اهللا عز وجل Xإّن المنادي األول سحر من سحر أهل هذا البيت، ثم تال أبو عبد اهللا : فيقولون
 .٢٦٧ص: يعرضوا ويقولوا سحر مستمر﴾ غيبة النعماني

إّن المهدي من آل محمد فالن ابن فالن باسمه : يناديإّن المنادي : (يقول Xعن ناجية القطان أنه سمع أبا جعفر  -٥
 .٢٧٢ص: غيبة النعماني) يعني رجًال من بني أمية - إّن فالنًا وشيعته على الحق : واسم أبيه، فينادي الشيطان

: ادإّن فالنًا هو األمير، وينادي من: ينادي مناد من السماء: (يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : عن زرارة بن أعين، قال -٦
إّن فالنًا وشيعته هم الفائزون : إّن الشيطان ينادي: فمن يقاتل المهدي بعد هذا ؟  فقال: قلت. إّن عليًا وشيعته هم الفائزون

إنه : يعرفه الذين آانوا يروون حديثنا، ويقولون: فمن يعرف الصادق من الكاذب ؟ قال: قلت.  - لرجل من بني أمية  -
  . ٢٧٣ص: غيبة النعماني) هم هم المحقون الصادقونيكون قبل أن يكون، ويعلمون أن

إّن : إّن فالنًا هو األمير، وينادي مناد: ينادي مناد من السماء: (يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : وعن زرارة بن أعين، قال
 .٢٧٢ص: غيبة النعماني) عليًا وشيعته هم الفائزون

 .راجع الروايتين السابقتين في الهامش -٧
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 . )١() ينادي باسم صاحب هذا األمر: (Xعن اإلمام الصادق    
  .)٢() أال إنّ األمر لفالن بن فالن٬، ففيم القتال: (Xعن اإلمام الصادق    
  .)٣() األمر فعالم� القتالأال أنّ فالن صاحب : (Xعن اإلمام الصادق    
 .)٤() صاحبكم فالن! فيم القتل والقتال ؟: (Xعن اإلمام الصادق    
 .)٥() بايعوا فالناً بامسه٬، ليس من ذي وال ذو٬، ولكنه خليفة مياين(   

  .هذه املضامني هي اليت تأيت ³ا الصيحة والنداء السماوي كما ورد يف الروايات
  .الصيحة وبني اليماينلقد حصل يل ربط يا أيب بني : واثق

  كيف ذلك٬، هل ميكنك بيانه ؟ :األب

نعم يا أيب٬، قد تقدuم يف كالمك أنّ القائم واملهدي واليماين وصاحب األمر هي : واثق
٬، وهذه ألفاظ ملسمuى واحد٬، وهو املهدي األول الذي جاء ذكره يف وصية رسول اهللا 

ينادي مناد من : (األلفاظ٬، فتارة تقول الروايةالروايات اليت تبني الصيحة تشري إىل نفس تلك 
٬، وثالثة )أال إنّ املهدي من آل حممد بامسه واسم أبيه: (٬، وأخرى تقول)السماء باسم القائم

بايعوا فالناً بامسه٬، ليس من : (٬، ورابعة هذا التعبري)ينادي باسم صاحب هذا األمر: (تقول
  ).ذي وال ذو٬، ولكنه خليفة مياين

جلية أنّ الصيحة ستكون باسم صاحب األمر واملهدي والقائم واليماين٬، فيتضح بصورة 
  .كما تقدuم Xوهذه هي أمساء املهدي األول أمحد احلسن 

  وهل يوجد عندك يا حممود ويا أمحد تعليق تضيفانه ؟. نعم أحسنت يا واثق :األب

                                                            
أال : إنه ينادي باسم صاحب هذا األمر، مناد من السماء: (يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : عن عبد اهللا بن سنان، قال -١

 .٢٧٤ص: غيبة النعماني) إّن األمر لفالن بن فالن، ففيم القتال ؟
  .راجع الرواية السابقة في الهامش -٢
ال يكون هذا األمر الذي تمدون أعينكم إليه، حتى ينادي (: يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : عن عبد اهللا بن سنان، قال -٣

: ، معجم أحاديث اإلمام المهدي٢٩٦ص ٥٢ج: بحار األنوار) مناد من السماء أال إّن فالنًا صاحب األمر فعالم القتال ؟
 .٤٥٤ص ٣ج
اس عند ذلك إلى الحرم، يشمل الناس موت وقتل حتى يلجأ الن: (يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : عبد اهللا ابن سنان، قال -٤

 .٢٧٥ص: غيبة النعماني) صاحبكم فالن! فيم القتل والقتال ؟: فينادي مناد صادق من شدة القتال
فيجتمعون وينظرون لمن : وأخبرني جراح عن أرطأة، قال: (حدثنا نعيم، قال الوليد: قال السيد ابن طاووس -٥

بايعوا فالنًا باسمه، ليس من ذوي وال ذو، ولكنه خليفة : وال جان يبايعون، فبيناهم آذلك إذا سمعوا صوتًا ما قاله إنس
 .١٦٨ص: المالحم والفتن  للسيد ابن طاووس)  يماني
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وإالّ فلماذا نعم يا أيب٬، يبدو يل أنّ هذه الصيحة ليست مادية يسمعها اجلميع٬،  :حممود
  .٬، مع مساعهم ووضوح احلق عندهمXينحرف الناس عن نصرة اإلمام املهدي 

مث إننا عرفنا يف النقطة األوىل إنّ الذي ينادي يف السماء ويصيح هو امللك جربئيل٬، وهو 
  .غري مادي٬، فيتعني كون الصيحة غري مادية

فإذا ( جيتمعون على رجل Xأيب٬، تقدuم علينا يف الليلة املاضية أن أهل البيت  :أمحد
وهذا االجتماع كما تقدuم علينا ٬، )١()رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فأ¼دوا إلينا بالسالح

يكون يف الرؤيا٬، فكل إمام يشهد لشخص أو ألشخاص بكون السيد أمحد احلسن هو اليماين 
X هم ال جيتمعون يف زمن القائم إالّ يف الرؤيا٬، ومن هناu٬، فالصيحة تكون هي الرؤيا؛ ألن

للرؤيا؛ ألنّ كل معصوم منهم يشهد لشخص : تعددت العبارات واملضامني للصيحة٬، أي
  . بشهادة تدله على احلق خمتلفة عن شهادته للشخص اآلخر

األمر سأنقل لكم ما قاله مياين آل  أحسنتم يا أبنائي٬، ولكن لكي تقفوا على حقيقة: األب
والذي نقله عنه األخ األستاذ أمحد حطاب زاده اهللا توفيقاً يف  Xحممد السيد أمحد احلسن 

وهذه تسع نقاط أنقلها عن السيد (: كتابه فصل اخلطاب يف حجية رؤيا اؤيل األلباب٬، قال
لماء على حد سواء ويثبت أمحد احلسن يشكل فيها على الطرح اخلاطئ للصيحة بني الناس والع

  :فيها الرؤيا٬، أجابين ³ا عندما سألته عن الصيحة
يصيح يف السماء يعين يف امللكوت وإنّ  Xكما هو واضح يف الروايات إنّ جربائيل   ١

يف عامل املادة٬، ولو كانت صيحة جربائيل يف مساء هذه : إبليس اللعني يصيح من األرض٬، أي
  .األرض لكان كال الصيحتني من األرض ويف اهلواء

٬، وجربائيل ملك فصيحته يف عامله وهو عامل امللكوت٬، يصيح Xالصيحة جلربائيل   ٢
لرؤيا يصيح مبالئكة الرؤيا التابعني له والذين يأمترون بأمره ويرون الناس مبلك الرؤيا وملك ا

  .الرؤى٬، وكذلك يصيح جربائيل يف السماء فيسمع األرواح
مل يسمعها كل الناس ولو مسعها  Xصيحة جربائيل ملا ضرب ابن ̄ملجçم اإلمام علي   ٣

عها كل الناس فما املانع كل الناس لنقلها مجيعهم٬، فلو كانت يف هذا العامل املادي لسم

                                                            
 .١٩٧ص: غيبة النعماني -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ٤٥٠

لسماعهم هلا لو كانت يف هذا العامل٬، وهذه الصيحة نظري صيحة جربائيل يف زمن الظهور 
  . املوعود
صيحة يف شهر رمضان تفزع اليقظان وتوقظ النائم : (٬، قالXعن أمري املؤمنني   ٤

  . )١() وخترج الفتاة من خدرها
يوقظ النائم هي الرؤيا٬، فعندما يرى  ورد هذا املضمون يف كثري من الروايات والذي
  .اإلنسان رؤيا يف كثري من األوقات يستيقظ بعد الرؤيا

الرؤى يفهمها ويسمعها أهل كل لغة بلغتهم٬، والرؤيا يفهمها العريب والعجمي   ٥
والسرياين وأهل كل لغة بلغتهم؛ أل�ا صور ورموز ثابتة عند اجلميع ويفهمها اجلميع٬، فهي 

  .اليت يسمعها أهل كل لغة بلغتهممطابقة للصيحة 
٬، وذلك Xدخلت أنا وأبان على أيب عبد اهللا : احلديث الوارد عن احلضرمي٬، قال  ٦

اجلسوا يف بيوتكم فإذا رأيتمونا : (ما ترى ؟ فقال: حني ظهرت الرايات السود خبراسان وقلنا
 .)٢() اجتمعنا على رجل فا¼دوا إلينا بالسالح

تاج إىل كثري من التفكّر وهو اجتماع أهل البيت يف عامل الرؤيا معىن هذه الرواية ال حيو
  .لتأييد رجل وحث الناس على نصره

إنا : (Xعن مسألة الرؤيا فأمسك٬، مث قال  Xسألت الرضا : عن البيزنطي٬، قال  ٧
  . )٣() Xلو أعطيناكم ما تريدون لكان شراً لكم وأخذ برقبة صاحب هذا األمر 

فالسائل سئل عن مسألة ختص الرؤيا واإلمام ربط الرؤيا برقبة صاحب األمر فتبيuن أنّ هناك 
٬، وكأ�ا عالمة حتمية من عالمات ظهوره مرتبطة بقضيته Xارتباطاً وثيقاً بني الرؤيا واإلمام 

X فال يناسبها إالّ صيحة جربائيل؛ أل�ا من عامله. 
املؤمن يف آخر الزمان على سبعني جزء من ورؤيا : (٬، قالXعن اإلمام الصادق   ٨

  . )٤() أجزاء النبوة

                                                            
 .٢٥٩ص: غيبة النعماني -١
 .١٩٧ص: غيبة النعماني -٢
 .٣٨٠ص: قرب اإلسناد -٣
 .١٨ص ١ج: دار السالم -٤
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٬، فاألنسب أن تكون صيحة )١(إنّ يف آخر الزمان تكاد الرؤيا ال تكذب  وورد عنهم 
جربائيل يف عامله وهو عامل امللكوت٬، فالصيحة يف عامل امللكوت تصل لإلنسان بالرؤيا اليت ال 

  . تكذب يف آخر الزمان وبالكشف
كانت الصيحة يف هذا العامل املادي من سنخه وماديته فما هو املائز بينهما وبني لو   ٩

٬، هل هو الصوت ؟ وهل مسع الناس صوت جربائيل وصوت إبليس )لعنه اهللا(صيحة إبليس 
يف ملكوت : لكي يفرقوا بينهما ؟ بلى٬، إذا كانت صيحة جربائيل يف السماء٬، أي) لعنه اهللا(

فَس�ب�ح�انَ ال�ذ�ي بِي�د�ه� م�لَكُوت� كُل  ن متيزها؛ ألنّ امللكوت بيد اهللا ﴿السماوات استطاع املؤمنو
  .)٣() ٬X، انتهى كالم السيد أمحد احلسن)٢(﴾ش�ي�ٍء و�إِلَي�ه� ت�ر�ج�ع�ونَ

وإىل هنا ننهي حديثنا يف هذه الليلة ونلتقي ليلة غدî بإذن اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا رب 
  .حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًالعاملني٬، وصلى اهللا على 

* * *  

  
  
  
  
  

                                                            
  .٤٧٦ص ١١ج: شرح أصول الكافي -١
 .٨٣: ّيـس -٢
هذه الوجوه  Xوبعد أن بّين له السيد أحمد الحسن . الفصل الخامس: فصل الخطاب في حجية رؤيا أولي األلباب -٣

، وبالفعل توفق األخ )وإن شاء اهللا ستوفق لتسعة وجوه أخرى: (التسعة للتدليل على آون الصيحة هي الرؤيا، قال له
، فأبى اهللا إّال أن يصدق أوليائه وحججه Xلوجوه تسعة من غير زيادة وال نقصان آما أخبره السيد أحمد الحسن 

 .ه األخرى فيجدها في الكتاب المذآور، ومن شاء المزيد فليرجع إلى تلك الوجو



     

  :احللقة التاسعة
א

قد بدأت احلقيقة تلوح يف األفق٬، وأصبح األوالد تتولد عندهم األسئلة٬، فجاء أبوهم٬، 
  األعزاء ؟وتبادل معهم السالم٬، فسأهلم هل من سؤال عندكم يا أبنائي 

تفزع اليقظان وتوقظ : (لكن يا أيب إنّ الرؤيا يف النوم فكيف تقول الرواية :حممود
  ٬، فاليقظان ال يرى الرؤيا ؟ )١()النائم

بالنسبة لليقظان٬، فاملقصود به الكشف الذي يراه اإلنسان وهو غري نائم٬، وهو يفزع  :األب
  .أيضاً

وينادي منادي أنّ علياً وشيعته : (أيب٬، لكن بعض العبارات اليت جاءت يف الروايات :أمحد
٬، كيف نفهم هذه الروايات حيث إنّ )Xأال إنّ احلق يف علي بن أيب طالب(٬، )هم الفائزون

  يف زمن ظهور وخروج القائم متوىف ؟  Xعلي بن أيب طالب 
٬، بل املراد مçثَل علي بن Xأيب طالب ليس املراد أنuه ينادى باسم اإلمام علي بن  :األب

يف آخر الزمان٬، وهو القائم٬، واملهدي٬، وصاحب األمر٬، وخليفة اهللا٬، واخلليفة  Xأيب طالب 
  .اليماين

يف حبثنا عن  Xجلدuه أمري املؤمنني  Xوقد تقدuم علينا مشا³ة املهدي األول 
كما ركز وخص أمري ٬، وأعطاه أمساء ثالثة٬، الوصية٬،حيث ركز على وصفه جدuه النيب 

٬، كما كان جدuه ٬، فهو أول املؤمنني كما وصفه جدuه النيب Xاملؤمنني علي بن أيب طالب 
كذلك٬، فهو مçثَله يف زمن الظهور املقدس٬، كما أنّ أبيه اإلمام املهدي  Xعلي بن أيب طالب 

X  ثَل رسول اهللاç٢(يف زمن الظهور  يكون م(.  
  :هذه الرواياتولكي تكون الفكرة واضحة٬، الحظوا 

إِن� ال�ذ�ي ﴿:  8عن قول اهللا Xسألت أبا عبد اهللا : أيب مروان٬، قالعن  :الرواية األوىل

Ýالدنيا وال  ال واهللا٬، ال تنقضي: (فقال يل: ٬، قال)٣( ﴾فَر�ض� ع�لَي�ك� الْقُر�آنَ لَر�ادُّك� إِلَى م�ع�اد

                                                            
 .٢٥٩ص: غيبة النعماني -١
 .١ج: لمعرفة المزيد راجع شرح المتشابهات -٢
  . ٨٥: القصص -٣



 ٤٥٣...................... ................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

اهللا وعلي بالثوية٬، فيلتقيان ويبنيان بالثوية مسجداً له اثنا عشر تذهب حىت جيتمع رسول 
  . )١(  موضعاً بالكوفة ٬، يعين)ألف باب

٬، كما أنّ Xمçثَله٬، وهو اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري  فاملراد برسول اهللا 
جيتمع الرسول وعلي وإالّ فلم . املراد بعلي مçثَله٬، وهو املهدي األول القائم اليماين صاحب األمر

  .  السالم يف الثوية٬، ويبنيا مسجداً عليهما وآهلما

: أنه قال يف رواية طويلة إىل أن يقول Xعن جعفر بن حممد الصادق  :الرواية الثا�ية

حىت يقرأ كتابان؛ كتاب بالبصرة٬، وكتاب بالكوفة بالرباءة من  Xوال خيرج القائم (...
  .)٢() Xعلي 

٬، بل الرباءة من رجل Xفالحظوا يا أبنائي ليس املقصود الرباءة من علي بن أيب طالب 
  .٬X، وهو املهدي األول أمحد القائم باحلق Xمçثَله مçثَل علي بن أيب طالب 

ألبنني مبصر منربا٬ً،  .... Xمسعت أمري املؤمنني: (عن عباية األسدي٬، قال :الرواية الثالثة

٬، وألخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب٬، وألنقضن دمشق حجراً حجراً
يا أمري املؤمنني٬، كأنك خترب أنك حتىي بعد ما : قلت له: قال بعصاي هذه٬، وألسوقن العرب

  .)٣( )هيهات يا عباية ذهبت يف غري مذهب يفعله رجل مين :فقال ؟ متوت

٬، هو املهدي األول أمحد مçثَله يف زمن الظهور٬، فإذا كان Xفاملقصود بالرجل الذي منه 
  .Xمنه فالرباءة منه هي براءة من علي بن أيب طالب 

هو مçثَله٬، وهو القائم واملهدي األول واليماين  Xوعليه يكون املقصود من علي 
  . ٬، فاحتد مضمون العبارات يف الداللة على شخص واحدXاملوعود

  

א אאWא
  :إنّ الروايات اليت بينت الصيحة صرuحت بوجود صيحتني

                                                            
  .١١٣ص ٥٣ج: بحار األنوار -١
  .٣٦٠ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
  .٥٩ص ٥٣ج: بحار األنوار -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ٤٥٤

٬، وتكون من السماء٬، Xالصيحة األوىل صيحة احلق؛ وهي صيحة جربئيل الروح األمني 
وقد عرفنا مباذا تكون الصيحة يف النقطة السابقة٬، والصيحة الثانية صيحة باطل٬، وهي صيحة 
إبليس وتكون يف األرض٬، ومن هنا الصيحة اليت يف السماء هي صيحة من امللكوت فالسماء 

٬، وصيحة يف الرؤيا اليت تأيت من امللكوت٬، كما تقدuم يف النقطة السابقة: إشارة لذلك٬، أي
  . إبليس تكون يف األرض٬، فيصعد يف اهلواء حىت يتوارى عن أهل األرض يصيح

مها صيحتان صيحة يف أول : يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : (عن هشام بن سامل٬، قال
واحدة من : فقال: كيف ذلك ؟ قال: فقلت: قال .الليل٬، وصيحة يف آخر الليلة الثانية

يعرفها من كان : وكيف تعرف هذه من هذه ؟ فقال: فقلت .السماء٬، وواحدة من إبليس
  .)١() مسع �ا قبل أن تكون

إنكم : إنّ اجلريري أخا إسحاق يقول لنا: Xقلت أليب عبد اهللا : وعنه أيضا٬ً، قال
إنّ الذي : قولوا له: (Xتقولون مها نداءان فأيهما الصادق من الكاذب ؟ فقال أبو عبد اهللا 

  .)٢() هو الصادق   نكر أن هذا يكون وأنت ت   أخربنا بذلك 

والفاصل بني الصيحتني كما جاء يف الروايات أنّ األوىل تكون يف شهر رمضان يف ليلة 
   .مجعة ليلة ثالث وعشرين٬، والثانية يف آخر النهار

يكون الصوت يف : (Xقال :.. يف رواية طويلة إىل أن يقول Xعن اإلمام الصادق 
ليلة ثالث وعشرين فال تشكّوا يف ذلك٬، وامسعوا وأطيعوا٬، ويف شهر رمضان يف ليلة مجعة 

  . )٣(..) آخر النهار صوت امللعون إبليس اللعني

مها صيحتان صيحة يف أول الليل٬، وصيحة : (يف رواية أخرى Xوعن اإلمام الصادق 
  .)٤() يف آخر الليلة الثانية

  وما هو مضمون صيحة إبليس يا أيب ؟ :واثق

                                                            
 .٢٧٣ص: غيبة النعماني -١
 .٢٩٥ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٢٧٣ص: غيبة النعماني -٢
  .٢٦٢ص: غيبة النعماني -٣
 .٢٧٣ص: غيبة النعماني -٤



 ٤٥٥...................... ................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

  :بينت الروايات بأنّ إبليس يصعد يف السماء وينادي :األب

 .)١() أال إنّ فالناً قتل مظلوماً: (Xعن اإلمام الباقر    
 . )٢() ينادي باسم فالن أنه قتل مظلوماً: (Xعن اإلمام الصادق    

 .)٣() يعين رجالً من بين أمية  إنّ فالناً وشيعته على احلق: (Xعن اإلمام الباقر    
أال إنّ احلق يف عثمان بن عفان وشيعته فإنه قتل مظلوماً : (Xق عن اإلمام الصاد   

 .)٤() فاطلبوا بدمه
 .)٥() لرجل من بين أمية   إنّ فالناً وشيعته هم الفائزون: (Xعن اإلمام الصادق    

  ).لعنه اهللا(هذه العبارات اليت جاءت يف حتديد ما يصيح به إبليس 
وأيضاً هذه الروايات ال حتمل على نفس عثمان٬، بل على مçثَله يف زمن الظهور  :واثق
  .املقدuس

لن أداهن٬، لن أكف : (قوله Xنعم يا واثق؛ ولذا جاء يف خطاب مياين آل حممد : األب
  .)٦() عن مواجهة عثمان وفضحه على رؤوس األشهاد

السامل زاده اهللا توفيقاً يف كتابه ولكشف احلقيقة أنقل لكم عبارة ذكرها األخ الشيخ عالء 
فبعض ما تساءلنا عنه يف صيحة ) لعنه اهللا(أمuا صيحة إبليس : (املعترضون على خلفاء اهللا٬، قال

احلق يأيت فيها أيضا٬ً، فإذا كان الذين يتربؤون من أهل البيت حيسبون على الشيعة كما تقدم٬، 
  !؟X مبظلومية عثمان قبال حق علي فكيف ميكن تصوuر أن شيعياً يستمع إلبليس وهو ينادي

                                                            
يكون الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة : Xقال : (..في رواية طويلة إلى أن يقول Xعن اإلمام الصادق  -١

أال إّن : ر صوت الملعون إبليس اللعين يناديليلة ثالث وعشرين فال تشكوا في ذلك، واسمعوا وأطيعوا، وفي آخر النها
ليشكك الناس ويفتنهم، فكم في ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النار، فإذا سمعتم الصوت في  فالنًا قتل مظلومًا

حتى ) عليهما السالم(شهر رمضان فال تشكوا فيه أنه صوت جبرئيل، وعالمة ذلك أنه ينادي باسم القائم واسم أبيه 
:  Xال بد من هذين الصوتين قبل خروج القائم: ه العذراء في خدرها فتحرض أباها وأخاها على الخروج، وقالتسمع

صوت من السماء وهو صوت جبرئيل باسم صاحب هذا األمر واسم أبيه، والصوت الثاني من األرض هو صوت 
 .٢٦٢ص: غيبة النعماني...) إبليس اللعين ينادي باسم فالن أنه قتل مظلومًا

 .راجع الرواية السابقة في الهامش -٢
  .٢٧٢ص: غيبة النعماني -٣

فإذا آان من الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى : (إلى أن يقولX جاء في رواية طويلة عن اإلمام الصادق  ٤-
: غيبة النعماني) أال إّن الحق في عثمان بن عفان وشيعته فإنه قتل مظلومًا فاطلبوا بدمه: عن أهل األرض ثم ينادي

  .٢٦٧ص
: إّن فالنًا هو األمير، وينادي مناد: ينادي مناد من السماء: يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : (عن زرارة بن أعين، قال -٥

إّن فالنًا وشيعته هم الفائزون : إّن الشيطان ينادي: فمن يقاتل المهدي بعد هذا ؟  فقال: قلت. إّن عليًا وشيعته هم الفائزون
إنه : يعرفه الذين آانوا يروون حديثنا، ويقولون: فمن يعرف الصادق من الكاذب ؟ قال: قلت.  - من بني أمية لرجل  -

 . ٢٧٢ص: غيبة النعماني) يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون
 .ق. هـ  ١٤٢٧/ ذي القعدة: خطاب الحج بتاريخ -٦



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي .............................................  ٤٥٦

٬، فكذلك احلال يف صيحة إبليس Xوكما توضح يف صيحة احلق يف أ�ا تكون مبçثَل علي 
أخزاه اهللا فإ�ا تكون مبçثَل عثمان يف هذا الزمان٬، وملا كان يتجلبب زوراً بزي أهل الدين والعلم 

ع من مل يكن لديه نور من اهللا٬، والنسك والزهادة وإمامة األمة يشتبه األمر على الناس فيضي
ويتربأ من آل حممد والعياذ باهللا ألجله بل يتناوهلم ويتهمهم بالسحر٬، وال حول وال قوة إالّ 

  .باهللا

فمجيء داعي احلق وإعالنه دعوته اإلهلية ال يزيدها مواجهة الطواغيت الظلمة الواضحني 
ظلومني هم األكثر دوماً ولكننا جند أن كل جهاراً إالّ التفاف الناس املظلومة حوهلا٬، ومع أنّ امل

دعاة احلق ملا جاءوا نصروهم القلة املستضعفة٬، فأين يكمن السبب ومن هم طواغيت الداخل 
  املتسترين واملنافقني ؟

إ�م أدعياء العلم الذين تسنuموا دفة قيادة الناس بال تنصيب اهلي بل حيلة وخداعاً ليومهوا 
أن تستقر يف الوعي؛ لكثرة التثقيف ³ا والتركيز عليها٬، نعم تطعuم  الناس عرب منظومة أريد هلا

بشيء من احلق ولكن ليس أل�م يعتقدون باحلق وأئمته٬، بل خلداع الناس بالشعار ومترير 
مشروعهم عليهم٬، فتكتمل خطة إبليس يف أخفى حلقا�ا املدخرة حملاربة خلفاء اهللا يف أرضه 

شاريعهم اإلهلية٬، فكان علماء السوء غري العاملني اخلنجر الذي وحتديداً القوام منهم وتأخري م
مثاال٬ً، فقد كان املصلح املنتظر الذي يترقبه بنو  Xيطعن األمة املنتظرة دائما٬ً، ولنا يف موسى 

إسرائيل ويتباشرون بوالدته واالستعداد الستقباله يف الوقت الذي كان فرعون وجنوده 
وباشر دعوته وعرب بقومه البحر نرى  Xإن جاء موسى يستضعفو�م ويذلو�م٬، ولكن ما 

يصنع عجالً بوحي إبليس ليعبد من دون اهللا يف غيبة    وهو العامل عند بين إسرائيل    السامري 
٬، وملا منعهم هارون اعترضوا عليه وكادوا أن يقتلوه٬، فكان Xموسى واستخالفه هارون 

  .العامل غري العامل سالح إبليس حلرب خلفاء اهللا

٬، فقد بعث وعلماء بين إسرائيل حبهم للمال والدنيا ال Xوكذا احلال عند بعثة عيسى 
 Xيكاد يوصف فاقتدى ³م أتباعهم متاماً كما هو حال األمة اليوم٬، فنسخت شريعة موسى 

ما اعمله العلماء من    إن مل يكن أهم األسباب    على يديه وكان سبب النسخ يف بعضه 
مه اهللا وحترمي ما أحلّه إرضاًء لألهواء ومتلّقاً للطواغيت٬، متاماً أيضاً ما حتريف ومن حتليل ما حر

الذي ينسف ما شرuعه علماء السوء باألهواء والتخرuصات  Xوصف به جميء قائم آل حممد 
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بعد أن انكبu القوم من كبريهم إىل صغريهم  )١(ويستأنف الدعوة إىل اهللا واإلسالم من جديد 
  .على الدنيا

بل حماربته وحماولة قتله والوشي به لظلمة الرومان  Xوكان الفشل باستقبال عيسى 
٬، وحديث يقوده علماء الضاللة أيضا٬ً، واحلال نفسه ملا بعث حبيب اهللا ورسوله حممد 

جما³ة علماء اليهود والنصارى واألحناف وغريهم له واضحة لكل من اعتقد به٬، مث شريح 
ملا أفىت خبروجه عن الدين ووجوب  Xاجلنة احلسني بن علي وأمثاله مع سيد شباب أهل 

بغري سنة اهللا يف حججه٬، وهل ستتغري سنته سبحانه يف أعدائهم  Xقتاله٬، فهل يأيت القائم 
ال واهللا٬، فال حتويل وال تبديل يف سننه سبحانه٬، فكان مçثَل ! وهم علماء السوء يف كل مرة ؟

ري عامل شأنه شأن السامري وبلعم بن باعوراء عثمان من سينادي به إبليس وهو عامل غ
ومن اختار اليوم االصطفاف مع من نصب العداء . وشريح وعثمان والشمر وغريهم الكثري

الختار الوقوف ) عليهما السالم(لو قدuر له أن يكون أيام موسى وهارون  Xلقائم آل حممد 
علماء اليهود والنصارى ٬، ومع Xمع السامري ضدمها٬، ومع علماء بين إسرائيل ضد عيسى 

  . ٬X، ومع شريح ضد احلسني واألحناف ضد رسول اهللا 

يا مالك ابن ضمرة٬، كيف أنت إذا : (Xقال أمري املؤمنني : عن مالك بن ضمرة٬، قال
يا أمري املؤمنني ما عند : وشبك أصابعه وأدخل بعضها يف بعض٬، فقلت اختلفت الشيعة هكذا٬،

عند ذلك يا مالك٬، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعني رجالً اخلري كله  :ذلك من خري ؟ قال
  .)٢() يكذبون على اهللا وعلى رسوله فيقتلهم٬، مث جيمعهم اهللا على أمر واحد

فمن الذي يكذب على اهللا ورسوله ويفرuق الناس بكذبه عليهم غري علماء السوء الذين 
إذن من تتم صيحة إبليس بكبريهم بتطهري األرض منهم جيمع اهللا الناس على أمر واحد ؟ إ�م 

بكل جهده وخطه مبا أوحى له إبليس  Xعثمان العصر الذي يسعى حملاربة خليفة اهللا القائم 

                                                            
وهداهم إلى أمر قد دثر وضل عنه جديدًا دعا الناس إلى اإلسالم  Xقائم إذا قام ال: (، قالXعن أبي عبد اهللا  -١

 ٥١ج: بحار األنوار) الجمهور، وإنما سمي القائم مهديا ألنه يهدي إلى أمر مضلول عنه، وسمي القائم لقيامه بالحق
 .٣٠ص
 .٢٠٦ص: غيبة النعماني -٢
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من ضالل إلبعاد الناس عن آل حممد وتأخري اليوم املعلوم الذي أنظره اهللا تعاىل إليه ٬، فهل من 
  .)١(..) عاقل لينقذ نفسه من شراك إبليس وجنده٬،

  .واضحة وال حتتاج تعليقفالعبارة 
  ).لعنه اهللا(وما هو اهلدف من صيحة إبليس  :أمحد

هو الفتنة٬، وتشكيك الناس٬، ولقد أكد أهل ) لعنه اهللا(اهلدف من صيحة إبليس  :األب
٬، النهي عن إتباع الصوت الثاين؛ ألنّ أتباعه يعين اخلروج عن والية آل حممد  البيت 

  .إذ الكفر بآخرهم كالكفر بأوهلم
كذباً وزورا٬ً،  وهنا يأيت االمتحان وتبان السرائر اخلبيثة ممن يدuعون والية آل حممد 

٬، فيسقطوا يف هذا االمتحان٬، نسأل اهللا أن يكتبنا عنده من شيعة حممد وآله الطاهرين 
  : والحظوا الروايات ماذا تقول
إين ألعجب و! عجبت أصلحك اهللا : Xقلت أليب عبد اهللا : (عن زرارة بن أعني٬، قال

من القائم كيف ̄يقاتل مع ما يرون من العجائب٬، من خسف البيداء باجليش٬، ومن النداء الذي 
يوم  إن الشيطان ال يدعهم حىت ينادي كما نادى برسول اهللا : يكون من السماء ؟ فقال

  .)٢() العقبة

إذا رأيتم ناراً من : (٬، أنه قال)عليهما السالم(عن أيب بصري٬، عن أيب جعفر حممد بن علي و
إنّ شاء اهللا  املشرق شبه اهلردي العظيم تطلع ثالثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل حممد 

الصيحة ال تكون إالّ يف شهر رمضان؛ ألنّ شهر رمضان  :مث قالإنّ اهللا عزيز حكيم٬،  8
ينادي مناد من السماء  :مث قال شهر اهللا٬، والصيحة فيه هي صيحة جربائيل إىل هذا اخللق٬،

فيسمع من باملشرق ومن باملغرب٬، ال يبقى راقد إال استيقظ٬، وال قائم إال X باسم القائم 
قعد٬، وال قاعد إال قام على رجليه فزعاً من ذلك الصوت٬، فرحم اهللا من اعترب بذلك 

 :Xمث قال  .Xالصوت فأجاب٬، فإن الصوت األول هو صوت جربئيل الروح األمني 
وت يف شهر رمضان يف ليلة مجعة ليلة ثالث وعشرين فال تشكوا يف ذلك٬، يكون الص

أال إنّ فالناً قتل : وامسعوا وأطيعوا٬، ويف آخر النهار صوت امللعون إبليس اللعني ينادي

                                                            
 .٥٢ص: المعترضون على خلفاء اهللا -١
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مظلوماً ليشكك الناس ويفتنهم٬، فكم يف ذلك اليوم من شاك متحري قد هوى يف النار٬، فإذا 
تشكوا فيه أنه صوت جربئيل٬، وعالمة ذلك أنه ينادي  مسعتم الصوت يف شهر رمضان فال

حىت تسمعه العذراء يف خدرها فتحرض أباها ) عليهما السالم(باسم القائم واسم أبيه 
صوت من :  Xال بد من هذين الصوتني قبل خروج القائم :وقالوأخاها على اخلروج٬، 

ت الثاين من األرض السماء وهو صوت جربئيل باسم صاحب هذا األمر واسم أبيه٬، والصو
هو صوت إبليس اللعني ينادي باسم فالن أنه قتل مظلوما٬ً، يريد بذلك الفتنة٬، فاتبعوا 

  .)١() الصوت األول وإياكم واألخري أن تفتنوا به

 ٬، بل يتهمون آل حممد وهنا يا أبنائي يسقط كل من كان يف قلبه عداء آلل حممد 
 . بالسحر أعاذنا اهللا

فسمعت رجالً من مهدان  Xكنت عند أيب عبد اهللا : قال: (عن عبد اهللا بن سنان٬، قال
إنكم تزعمون أنّ منادياً ينادي من السماء : إنّ هؤالء العامة يعريونا٬، ويقولون لنا: يقول له

ال ترووه عين٬، وأرووه عن : باسم صاحب هذا األمر٬، وكان متكئاً فغضب وجلس٬، مث قال
واهللا إنّ ذلك يف كتاب : يقول Xكم يف ذلك٬، أشهد أين قد مسعت أيب أيب٬، وال حرج علي

إِن نَّش�أْ ن�ن�زِّلْ ع�لَي�هِم مِّن السَّم�اء آي�ةً فَظَل�ت� أَع�ن�اقُه�م� لَه�ا ﴿ :لبني حيث يقول 8اهللا 
فال يبقى يف األرض يومئذÝ أحد إالّ خضع وذلت رقبته هلا فيؤمن أهل األرض ٬، ﴾خ�اض�ع�ني�

فإذا : قال. وشيعته Xأال إنّ احلق يف علي بن أيب طالب : عوا الصوت من السماءإذا مس
أال إنّ احلق يف : كان من الغد صعد إبليس يف اهلواء حىت يتوارى عن أهل األرض مث ينادي

فيثبت اهللا الذين آمنوا بالقول : عثمان بن عفان وشيعته فإنه قتل مظلوماً فاطلبوا بدمه٬، قال
ق وهو النداء األول ويرتاب يومئذÝ الذين يف قلو�م مرض٬، واملرض واهللا الثابت على احل

إنّ املنادي األول سحر من سحر أهل : عداوتنا٬، فعند ذلك يتربأون منا ويتناولونا٬، فيقولون
و�إِن ي�ر�و�ا آي�ةً ي�ع�رِض�وا و�ي�قُولُوا س�ح�ر� ﴿: 8قول اهللا  Xمث تال أبو عبد اهللا هذا البيت٬، 

  .)٢( )﴾مُّس�ت�م�رٌّ

                                                            
 .٢٦٢ص: غيبة النعماني -١
 .٢٦٧ص: غيبة النعماني -٢
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بالسحر وكونه يسخuر ممكالك من اجلن٬، هذه  Xوسبحان اهللا لقد أُ�م أمحد احلسن 
التهمة اليت زادت أنصاره فيه يقيناً؛ أل�ا مل ختلُ ساحة حجة من حجج اهللا منها عرب الدهور 

  .اليت مضت
  أيب٬، وكيف يستطيع اإلنسان متييز الصيحة احلقة من الباطلة ؟ :حممود

٬، يف الوجه التاسع من الوجوه املتقدمة٬، وإليكم Xلقد بني السيد أمحد احلسن  :ألبا
لو كانت الصيحة يف هذا العامل املادي من سنخه وماديته فما هو املائز بينهما وبني : (عبارته

٬، هل هو الصوت ؟ وهل مسع الناس صوت جربائيل وصوت إبليس )لعنه اهللا(صيحة إبليس 
يف ملكوت : رقوا بينهما ؟ بلى٬، إذا كانت صيحة جربائيل يف السماء٬، أيلكي يف) لعنه اهللا(

فَس�ب�ح�انَ ال�ذ�ي بِي�د�ه� م�لَكُوت� كُل  ﴿ السماوات استطاع املؤمنون متيزها؛ ألنّ امللكوت بيد اهللا
  ). ﴾ش�ي�ٍء و�إِلَي�ه� ت�ر�ج�ع�ونَ

  :بينوا ذلك يا ̄بين يف روايا�م كما أنّ أهل البيت 
إنّ : ينادي مناد من السماء: يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : (عن زرارة بن أعني٬، قال

فمن يقاتل املهدي بعد : قلت .إنّ علياً وشيعته هم الفائزون: فالناً هو األمري٬، وينادي مناد
.    لرجل من بين أمية  إنّ فالناً وشيعته هم الفائزون : إنّ الشيطان ينادي :هذا ؟  فقال

: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا٬ً، ويقولون : يعرف الصادق من الكاذب ؟ قال فمن: قلت
  . )١() إنه يكون قبل أن يكون٬، ويعلمون أ¼م هم احملقون الصادقون

اإلمام يصرuح بأنّ الذين يعرفون الصيحة هم الذين يروون حدينا٬، وهذا معناه أنّ أحاديثهم 
من الكاذبة٬، ولكن ركزوا يا أبنائي على كلمه  بينت وكشفت كيفية معرفة الصيحة الصادقة

وليس املعرضون عن األحاديث والروايات والذين يسقطو�ا نتيجة عدم ) يروون حديثنا(
تعقلهم هلا٬، أو اصطدامها مببدأ أسسوه بال دليل شرعي عليه٬، كما هو حال الفقهاء اليوم الذين 

لنبوة٬، ووحي إهلي٬، فهؤالء ال يصدقون كذبوا بالرؤيا اليت صرuحت الروايات بكو�ا جزء من ا
  .³ا؛ ألنuهم هم من كذبوها٬، بل ووضعوا األسس لتكذيبها وما شا³ها من أدلة شرعية

٬، بل هم منغلقون على صنف وكل ذلك ألنuهم يف احلقيقة ليسوا برواة أحاديثهم 
ومهملون ألصناف كثرية بدعوى    ورغم ذلك مل يفهموها    خاص أو صنفني من الروايات 

                                                            
 .٢٧٢ص: غيبة النعماني -١
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عدم حجيتها وعدم أمهيتها٬، ومنها أحاديث الرؤيا٬، بل وأصبح املتكلم بالرؤيا عندهم ساذجاً 
  !بسيطاً ال يسمع لقوله ؟

ن الذين يتشرuفون بسماع الرؤيا فأي جرأة هذه على اهللا وآل اهللا حممد وآله الطاهري
  . ويهتمون يف تأويلها

إنّ الناس يوخبونا ويقولون من أين يعرف احملق : (Xوعن عبد الرمحن٬، عن أيب عبد اهللا 
قولوا هلم يصدق �ا إذا كانت من : فقال: ٬، قالما تردون عليهم: من املبطل إذا كانتا ؟ فقال

أَفَم�ن� ي�ه�د�ي إِلَى الْح�قِّ أَح�قُّ أَنْ ي�تَّب�ع� أَمَّن� ﴿ :8 كان مؤمناً يؤمن �ا قبل أن تكون٬، قال اهللا
  .)٢() )١(﴾ال ي�هِدِّي إِل�ا أَنْ ي�ه�د�ى فَم�ا لَكُم� كَي�ف� ت�ح�كُم�ونَ

فالرواية تبني أنّ الذي يؤمن بالصيحة قبل أن تقع يستطيع التمييز بني صيحيت احلق 
٬، وهذا معناه يشترط وجود اإلميان )لعنه اهللا(وصيحة إبليس  Xوالباطل٬، صيحة جربئيل 

بالصيحة قبل أن تقع ليستطيع اإلنسان٬، كما أنuه يستفاد من هذه الرواية وجود صيحات قد 
  .من شهر رمضان ٢٣تسبق الصيحة اليت تقع يف ليلة 

احلسن وهذا هو احلاصل واملتحقق فالرؤى اليت رآها املؤمنون بالغيب بكون السيد أمحد 
X  حتصى وجتمع يف مؤلَفأن من حق أكثر.  

بينما الذين ال يقرuون حبجية الرؤيا فلن يؤمنوا بالصيحة إن وقعت يف شهر رمضان املبارك؛ 
  .أل�م مل يؤمنوا ³ا من قبل

٬، فكذلك Xأيب٬، كما أنّ اليماين من العالمات احلتمية لظهور اإلمام املهدي  :أمحد
  قبل األخرى ؟الصيحة٬، لكن أيهما تتحقق 

أحسنت يا أمحد لقد فتحت لنا موضوعاً من املواضيع املهمة واليت ختبط فيها  :األب
الكثري٬، فقال بعض من يدعي العلم أنّ اليماين يظهر بعد الصيحة٬، ولذا كذّب دعوة اليماين 

مع كل ما تقدم من األدلة على كونه اليماين٬، ومن ذلك  Xاملوعود السيد أمحد احلسن 
وكذا ينبغي عليهم تكذيب من يدعي أنuه : (و الشيخ إسحاق الفياض حيث قالالبعض ه

اليماين أو اخلراساين أو صاحب النفس الزكية فإنّ تلك الشخصيات املباركة ال تظهر إالّ بعد 
  . )٣() الصيحة

                                                            
 .٣٥: يونس -١
 .٢٧٤ص: غيبة النعماني -٢
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كما وصرuح بذلك الشيخ حممد السند حيث قال تعليقاً على رواية اليماين املروية عن اإلمام 

 :ويف الرواية مجلة نقاط( :Xالباقر

أنuها حتدuد عالمة اليماين بعالمة الظهور احلتميuة٬، وهي الصيحة السماوية٬، وقد ذكر : األوىل
يف أوصاف تلك الصيحة٬، واليت هي نداء جربئيل من السماء أنuه يسمعه أهل األرض٬، كلّ أهل 

للخراساين الذي قد يعبuر عنه يف  لغة بلغتهم٬، واستيالء السفياين على الشام٬، وهكذا التحديد
  .روايات اُخرى باحلسين

وهذا التحديد يقطع الطريق على أدعياء هذين االمسني قبل الصيحة والنداء من السماء٬، 
  .)١( )وقبل استيالء السفياين على الشام

عن هذا التوهم جبواب يكشف جهل القائل به٬،  Xولقد أجاب السيد أمحد احلسن 
فإذا . يف رجب   أي قيامه    ٬، وخروج اليماين )٢(إنّ الصيحة يف رمضان : إذن التفت: (فقال

 Xيكون خروج اليماين بعد قيام اإلمام    أي يف رجب الذي بعدها    كان بعد الصيحة 
يف حمرuم٬، وشهر رجب يأيت بعد حمرuم٬،  Xعلى أساس هذا الفهم اخلاطئ؛ ألنّ قيام اإلمام 

  .)٣() وهذا بيuن

كل نيب من ( :٬، قالXويف ختام حديثنا هلذه الليلة أذكر لكم كالماً لإلمام أمحد احلسن 
جاء  Xأنبياء اهللا سبحانه وتعاىل يبعث مبعجزة٬، واملعجزة تكون مشابه ملا يف زمانه٬، فعيسى 

بإحياء املوتى وشفاء املرضى النتشار الطب وموسى جاء بالعصا واآليات النتشار السحر٬، 
أو املهدي  Xجاء بالرؤيا وبتأويل الرؤيا النتشارها يف زمانه٬، واإلمام املهدي X ويوسف 

ومما … األول الذي ميهد له أيضاً يأيت مبا يناسب زمانه وهو العلم بكتاب اهللا واملعرفة و
ال تكذب يف آخر الزمان وهي الباقية من النبوة  يناسب زمانه أيضاً الرؤيا؛ أل�ا كما قالوا 

 Xيأيت بالرؤيا وتأويل الرؤيا كما جاء ³ا يوسف  Xمان٬، إذن فاإلمام املهدي يف آخر الز
  .واإليرانيون يعرفون اإلمام املهدي بأنه يوسف آل حممد 

                                                            
 .١٥ص: في آتابه فقه عالئم الظهور -١
إّن القائم صلوات اهللا عليه ينادي باسمه ليلة ثالث وعشرين، ويقوم يوم : (Xقال أبو عبد اهللا : عن أبي بصير، قال -٢

 .٤٥٢ص: غيبة الطوسي) عاشوراء يوم قتل فيه الحسين بن علي عليهما السالم
 .ق. هـ  ١٤٢٦ /رجب /١: راجع نصيحته لطلبة الحوزة العلمية وآل طالب حق التي آانت بتاريخ -٣
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يأتون باآليات واملعجزات من اهللا املشا³ة ملا هو منتشر يف زما�م ال ملشا³تها ملا  وهم 
بذلك بل للّبس والن ال تكون خالية من  هو منتشر يف زما�م كما توهم كثري من العلماء

قال  االمتحان فال يكون هناك إجلاء لألميان فالدنيا دار بالء وامتحان وليؤمن من يؤمن بالغيب٬،
  .)١( )﴾و�لَو� ج�ع�لْن�اه� م�لَكاً لَج�ع�لْن�اه� ر�ج�الً و�لَلَب�س�ن�ا ع�لَي�هِم� م�ا ي�لْبِس�ونَ﴿ :تعاىل

وينتهي حديثنا هلذه الليلة على أمل أن نلتقي غداً بتوفيق اهللا سبحانه٬، واحلمد هللا رب 
  . العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  
  

                                                            
 .٩٣ص: والنص مقتبس من آتاب فصل الخطاب في حجية رؤيا اؤلي األلباب. ٩: األنعام -١



     

  :احللقة العاشرة
א א

األبناء وكلهم إميان بدعوة احلق اليت عرضها أبوهم باألدلة والرباهني اليت ال ̄ترد وجاء 
وتأخذ بعنق اإلنسان املنصف الذي يتطلع آلخرته٬، فجاء األب فسلم على أبنائه فردوا السالم 

  .وتبادلوا التحيات

آخر ليلة  هذه الليلة األربعني حلوارنا يا أبنائي األعزاء٬، وهي: فأخذ األب جملسه٬، مث قال
  .حلوارنا إن شاء اهللا تعاىل

ويف آخر ليلة من احلوار أريد عرض حملات من تاريخ الدعوة اليمانية املباركة٬، مضيفاً ملا 
  .تقدuم من األدلة أدلة أخرى كي تتضح لكم احلقيقة ناصعة٬، وأمتىن أن تكونوا يل قرuة عني

ؤمن بدعوة اليماين القائم أمحد ومن خالل حوارنا يف هذه الليلة يتبني لكم ضالل من مل ي
X ى لكم أصحاب املظاهر والتنسك الذين حاربوا دعوة احلق أكثر من عقد منu٬، كما ويتعر

الزمن٬، وتنكشف لكم حقيقة بواطنهم العفنة النتنة اليت غرuوا الناس ³ا وتبعتهم طيلة سنني 
م اليت حاربوا ³ا دعوة طويلة٬، وهم يقود�م من ضالل إىل آخر٬، كما وتتبني نكرائهم وشيطنته

احلق مما يكشف عن عمق املأساة اليت القاها صاحب الدعوة واخلليفة اإلهلي السيد أمحد احلسن 
X ٬، كما أخرب بذلك صادق آل حممدX.  

إنّ قائمنا إذا قام استقبل من : يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : (عن الفضيل بن يسار٬، قال
: وكيف ذاك ؟ قال: قلت .من جه¥ال اجلاهلية  جهل الناس أشد¥ مما استقبله رسول اهللا

أتى الناس وهم يعبدون احلجارة والصخور والعيدان واخلشب املنحوتة٬، إنّ رسول اهللا 
أم¥ا واهللا : مث قال وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب اهللا حيتج عليه به٬،

  .)١( )والقرليدخلن عليهم عدله جوف بيوkم كما يدخل احلر 

                                                            
 .٣٠٧ص: غيبة النعماني -١



 ٤٦٥...................... ................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

³ذه األصنام اليت ̄عرفت بالتأويل وااللتفاف على  Xفابتلى القائم املوعود أمحد احلسن 
٬، وهم احلريصون على شرع اهللا نصوص الشرع مدعني أ�م األعرف بكالم حممد وآله 

سبحانه وتعاىل٬، واحلال أنuهم تضج من فتواهم الباطلة األعراض والفروج٬، فكم حللوا للناس 
  .وحرموا عليهم حالال٬ً، والناس راكعة هلم مطيعة ألقواهلم جهالً منهم حبقيقة احلال حرماً

  .فأصبحوا كاألحبار والرهبان الذين نصبوا أنفسهم آهلة للناس

اتَّخ�ذُواْ أَح�ب�ار�ه�م� و�ر�ه�ب�ان�ه�م� أَر�ب�اباً ﴿: قلت له: ٬، قالXعن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 
أما واهللا ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم٬، ولو دعوهم ما أجابوهم٬، : (؟ فقال )١(﴾مِّن د�ون� اللّه�

  .)٢() ولكن أحلوا هلم حراما٬ً، وحرموا عليهم حالالً فعبدوهم من حيث ال يشعرون
واهلمج الرعاع يستمعون ملا يقولون هلم منصتني مطيعني٬، عابدين هلم من حيث ال 

 . يشعرون

  .)٣() ع رجالً يف معصية فقد عبدهمن أطا: (٬، قالXعن أيب عبد اهللا 
  . Xفلم يبقوا من الدين إالّ امساً ومن القرآن إالّ رمسا٬ً، كما أخرب صادق آل حممد 

سيأيت على الناس زمان ال يبقى من : (قال رسول اهللا : Xقال أمري املؤمنني : قال
مساجدهم عامرة  القرآن إالّ رمسه ومن االسالم إالّ امسه٬، يسمعون به وهم أبعد الناس منه٬،

وهي خراب من اهلدى٬، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت ظل السماء منهم خرجت الفتنة 
  .)٤() وإليهم تعود

وبعد عرضي هلذه اللمحات ستعرفون على عظðم اجلرأة على اهللا سبحانه وخلفائه الذي 
  .اجتباهم لدينه وجعلهم عيبة علمة ومواطن سرuه وبابه الذي منه يؤتى

بأ�م شر فقهاء كل ما تقدuم٬، وصاروا  فقهاء اليوم الذين قال عنهم النيب  لقد رفض
يقترحون على حجة اهللا ما يشتهون كما فعل أسالفهم من قبل٬، فطلبوا املعجزة من اإلمام أمحد 

  . Xاحلسن 

                                                            
 .٣١: التوبة -١
 .٥٣ص ١ج: الكافي -٢
 .  ٣٩٨ص ٢ج: الكافي -٣
 .٣٠٧ص ٨ج: الكافي -٤
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أيب٬، لقد تقدuم عندنا أن احلجة ال يعرف فقط باملعجزة٬، فكيف هؤالء حيصرون  :واثق
  املعرفة باملعجزة ؟

نعم يا ولدي٬، بل ويقترحون املعاجز كما اقترحوا اسالفهم على احلجج السابقني٬،  :األب
  .كما حيكي لنا القرآن هذه احلقيقة

أَو� ت�كُونَ لَك� ج�نَّةٌ مِّن نَّخ�يلٍ  #ن� اَألر�ضِ ي�نب�وعاً و�قَالُواْ لَن نُّؤ�م�ن� لَك� ح�تَّى ت�فْج�ر� لَن�ا م�﴿
أَو� ي�كُونَ لَك� ب�ي�ت� مِّن ز�خ�ر�فÝ أَو� ت�ر�قَى ف�ي السَّم�اء  #و�ع�ن�بٍ فَت�فَجِّر� اَألن�ه�ار� خ�اللَه�ا ت�فْجِرياً 

ر�ؤ�ه� قُلْ س�ب�ح�انَ ر�بِّي ه�لْ كُنت� إَال� ب�ش�راً و�لَن نُّؤ�م�ن� ل�ر�ق�يِّك� ح�تَّى ت�ن�زِّلَ ع�لَي�ن�ا ك�ت�اباً نَّقْ
  . )١(﴾رَّس�والً

 Xفقد طلب الكوراين يف قم الذي يدعي التخصص يف الروايات املتعلقة باإلمام املهدي 
حليته البيضاء سوداء٬، و³ذا تتحقق املعجزة املقترحة من قبله٬، كما  Xأن حيول أمحد احلسن 

 يضمرمها يف نفسه٬، نيأن خيربه بشيئ Xوطلب اليعقويب يف النجف من السيد أمحد احلسن 
وهكذا غريمها كل يقترح معجزة من املعاجز لكي يؤمن بكون السيد أمحد احلسن وصي 

  .Xورسول اإلمام املهدي 
  :أمحد احلسن بياناً يطلب فيه أن يتقدuموا بطلب معجزة وفق شرطني وأيضاً أصدر السيد

أن تكون املعجزة املطلوبة معجزة ذكرها القرآن٬، حىت إذا أتى ³ا وكذبوها يستلزم : األول
  .تكذيب القرآن الذي أثبتها بكو�ا معجزة

يس معىن ذلك أن ̄يعلن عنها وتكون أمام الناس لكي ال ختفى احلقيقة على الناس٬، ول: الثاين
وإليكم . مجيع الناس أن حتضر وتشاهد٬، بل معناه مشاهدة عدد كبري ال ̄يكذّب يف نقله لغريه

بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، احلمد هللا رب العاملني مالك امللك جمري الفلك : (نص ذلك البيان
عد السماء مسخر الرياح فالق اإلصباح ديuان الدين رب العاملني٬، احلمد هللا الذي من خشيته تر

  .وسكا�ا وترجف األرض وعمuارها ومتوج البحار ومن يسبح يف غمرا�ا
اللهم صل( على حممد وعلى آل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة يأمن من ركبها 

  .ويغرق من تركها املتقدuم هلم مارق واملتأخر عنهم زاهق والالزم هلم الحق

                                                            
 .٩٣ – ٩٠: اإلسراء -١
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فلم يستجيب منهم أحد وكأ�م موتى٬، بل متادوا يف الطغيان فأخذوا يردون على ما يعرضه 
  .كل القيمعليهم من احلكمة واملوعظة احلسنة بالسخرية واالستهزاء متجاهلني 

ومل يغلق السيد أمحد احلسن اليماين املوعود هذا الباب٬، بل طلب من علماء الشيعة 
٬، فلم يتصدَّ ملناظرته Xاملناظرة العلمية الكاشفة عن كونه حجة ومرسالً من اإلمام املهدي 

  :أحد رغم التحدuي العلمي الذي قدمه هلم٬، حيث أصدر يف ذلك بيانا٬ً، وإليكم نصuه
احلمد هللا رب العاملني مالك امللك جمري الفلك مسخر الرياح الرمحن الرحيم٬، بسم اهللا (

فالق اإلصباح ديuان الدين رب العاملني٬، احلمد هللا الذي من خشيته ترعد السماء وسكا�ا 
  .وترجف األرض وعمuارها ومتوج البحار ومن يسبح يف غمرا�ا
 اللجج الغامرة يأمن من ركبها اللهم صل( على حممد وعلى آل حممد الفلك اجلارية يف

  .ويغرق من تركها املتقدم هلم مارق واملتأخر عنهم زاهق والالزم هلم الحق
قُلْ ه�ذ�ه� س�بِيل�ي أَد�ع�و إِلَى الل�ه� ع�لَى ب�ص�ري�ةÝ أَن�ا و�م�نِ اتَّب�ع�نِي و�س�ب�ح�انَ الل�ه� و�م�ا أَن�ا م�ن� ﴿

  .)١(﴾الْم�ش�رِك�ني�

وإىل الذين يدعون إىل سبيل ر³م باحلكمة . يسمعون القول فيتبعون أحسنهإىل الذين 
وإىل كل منصف وباحث عن . وإىل الذين يعرفون احلق فيتبعون أهله. واملوعظة احلسنة

  …وإىل الذين ال يكذبون مبا مل حييطوا بعلمه . احلقيقة

 Xمام املهدي لقد دعوت مجع من العلماء يف الصحف السابقة الصادرة من أنصار اإل
للمناظرة يف القرآن الكرمي٬، أو مساع ما جئت به من تفسري للقرآن الكرمي٬، حىت يتبينوا هل هو 

فلم يستجب . من ممكن التحصيل أم أنه علم خاص بأهل بيت العصمة أو من اتصل ³م 
بل أصدر بعض العلماء فتوى بتكذيبيي من دون أن يسمعوا شيئاً . لتلك الدعوة أحد منهم

uز تكذيب من يدعي االتصال باإلمام املهدي منuي٬، مع أنه ال يوجد دليل نقلي أو عقلي ̄يجو
X إكمال الدين (و ) الغيبة للطوسي(و ) الغيبة للنعماين(٬، ومن أراد البيان والتفصيل فلرياجع

موسوعة اإلمام املهدي للسيد حممد (و ) بشارة اإلسالم للسيد مصطفى الكاظمي(و ) للصدوق
٬، وكل هذه الكتب من الطبقة األوىل يف وثاقة النقل والتحقيق٬، وكلها )حممد صادق الصدر

                                                            
  .١٠٨: يوسف -١
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يف زمن الغيبة  Xتؤكد إمكان رؤية اإلمام املهدي  ات عن أهل البيت تنقل رواي
  .الكربى وتؤكد على جميء ممهدين لإلمام أرواحنا ملقدمه الفداء يوطئون له سلطانه

٬، وال نقول إالّ وعلى كل حال٬، فاحلمد هللا الذي أجرى علينا سنن األنبياء واملرسلني 
فإن وقع ). ان هذا يرضيك فخذ حىت ترضىاللهم إن ك( :Xكما قال اإلمام احلسني 

  .الكالم أشد من رشق السهام

أمuا اآلن فأين أُكرر الدعوة إىل بعض مراجع التقليد٬، للمناظرة يف القرآن الكرمي إلثبات أنّ 
  .  Xوأين مرسل من اإلمام Xما عندي من علم يف القرآن هو من اإلمام املهدي 

ملعتذر ومن أجل احلرص على هداية هذه األمة اليت حىت ال تبقى حجة حملتج وال عذر 
ظُلمت وأُستضعفت على مر العصور أُناشد العلماء ورجال الدين واملؤمنني والناس كافة٬، بأن 

ح�تَّى ﴿ :يساعدوا على االستجابة لدعوة املناظرة٬، حىت ال يكون اجلميع مشمولني بقوله تعاىل
  . )١(﴾ي و�لَم� ت�ح�يطُوا بِه�ا ع�لْماً أَمَّاذَا كُن�ت�م� ت�ع�م�لُونَإِذَا ج�اُءوا قَالَ أَكَذ�ب�ت�م� بِآيات�

ونسأل اهللا تعاىل أن يوفق . أعاذنا اهللا وإياكم أن نكون من املكذبني بآيات اهللا تعاىل
  .إنه مسيع جميب Xاملؤمنني للتشرuف خبدمة اإلمام املهدي 

  :وهذه الدعوة موجهة إىل ثالث فئات من العلماء

السيد علي السيستاين٬، أو السيد املرعشي نيابة عن السيد السيستاين بتخويل  :األوىل الفئة
  .والشيخ حممد إسحاق الفياض. والسيد حممد سعيد احلكيم. خمتوم

وشروط املناظرة مع هؤالء العلماء الثالثة٬، أن تكون املناظرة على رؤوس األشهاد وللناس 
٬، فعلى Xة مع أحدهم إىل تكذيب رسول اإلمام كافة ويف مكان عام٬، وإذا انتهت املناظر

ل�ي�ه�ل�ك� م�ن� ه�لَك� ع�ن� ب�يِّن�ةÝ ﴿ املكذب أن يباهل رسول اإلمام يف نفس املكان وأمام الناس كافة
    .)٢(﴾و�ي�ح�ي�ى م�ن� ح�يَّ ع�ن� ب�يِّن�ةÝ و�إِن� الل�ه� لَس�م�يع� ع�ل�يم�

  .السيد كمال احليدري٬، والسيد حممد تقي مدرسي٬، والسيد كاظم احلائري :الفئة الثانية

                                                            
 .٨٤: النمل -١
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وشروط املناظرة مع هؤالء العلماء٬، إضافة إىل الشروط السابقة للفئة األوىل٬، أن يتناظروا 
مع الشيخ ناظم العقيلي من أجل إثبات أصل الدعوة ومعرفة تفاصيلها٬، مث بعد ذلك إذا أرادوا 

  .واحلمد هللا وحده. التفسري٬، فأنا مستعد لذلك بقوة اهللا وأرحب ³م أن يتناظروا معي يف علم

الشيخ قاسم الطائي٬، والشيخ حممد اليعقويب٬، والسيد حممد رضا السيستاين٬،  :الفئة الثالثة
وهؤالء تكون مناظر�م مع الشيخ ناظم العقيلي٬، من أجل إثبات صدق الدعوة واإلجابة على 

  .السابقة للفئة األوىل٬، ما عدا املباهلةمع كل الشروط . تفاصيلها فقط

إِنَّم�ا أُم�ر�ت� أَنْ أَع�ب�د� ر�بَّ ه�ذ�ه� الْب�لْد�ة� ال�ذ�ي ح�رَّم�ه�ا و�لَه� كُلú ش�ي�ٍء و�أُم�ر�ت� أَنْ أَكُونَ م�ن� ﴿
و�أَنْ أَت�لُو� الْقُر�آنَ فَم�نِ اه�ت�د�ى فَإِنَّم�ا ي�ه�ت�د�ي ل�ن�فِْسه� و�م�ن� ض�ل� فَقُلْ إِنَّم�ا أَن�ا م�ن�  #الْم�س�ل�م�ني� 
  .)١(﴾و�قُلِ الْح�م�د� ل�ل�ه� س�ي�رِيكُم� آي�ات�ه� فَت�ع�رِفُون�ه�ا و�م�ا ر�بُّك� بِغ�اف�لٍ ع�مَّا ت�ع�م�لُونَ #الْم�ن�ذ�رِين� 

  
  بقية آل حممد 

  الركن الشديد أمحد احلسن
  إىل الناس كافةX وصي ورسول اإلمام املهدي 

  املؤيد جبربائيل املسدد مبيكائيل املنصور بإسرافيل
  ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم

  النجف األشرف
ـ  ١٤٢٤ /شوال /١٧   ق. ه

  

  

  

  

  .واالستهزاءوأيضاً مل ̄يقابل إالّ باجلحود والنكران والسخرية 

                                                            
 .٩٣ – ٩١: النمل -١
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منهم التصدuي لطلب  Xإذن ماذا يريدون يا أيب مع كل هذه األدلة املتقدمة وطلبه  :أمحد
ذكروا أنّ الشخص الذي يكون منهم ̄يعرف  املعجزة٬، واملناظرة العلمية٬، أليس أهل البيت 

حود بالعلم٬، مث هم أليسوا علماء فاملفروض يعرفون الرجل من علمه٬، فلماذا هذا النكران واجل
  !؟ Xالذي يقابلون به وصي ورسول اإلمام املهدي 

خ�ت�م� اللّه� ع�لَى قُلُوبِهم� و�ع�لَى س�م�ع�هِم� و�ع�لَى ﴿ يا ̄بين هؤالء ختم على قلوب :األب
  .)١(﴾أَب�ص�ارِه�م� غ�ش�او�ةٌ و�لَه�م� ع�ذَاب� عظ�يم�

  .)٢(﴾و�س�م�ع�هِم� و�أَب�ص�ارِه�م� و�أُولَئ�ك� ه�م� الْغ�اف�لُونَأُولَئ�ك� ال�ذ�ين� طَب�ع� اللّه� ع�لَى قُلُوبِهِم� ﴿

و�ص�دَّه�ا م�ا كَان�ت تَّع�ب�د� م�ن د�ون� الل�ه� ﴿: وصدuهم ما كانوا يعبدون من دون اهللا سبحانه
  .)٣(﴾إِنَّه�ا كَان�ت� م�ن قَو�مٍ كَاف�رِين�

لَقَد� م�ك�نَّاه�م� ف�يم�ا إِن و�﴿: وسيحصدون عاقبة تكذيبهم وصدuهم عن احلق٬، قال تعاىل
م� و�لَا مَّك�نَّاكُم� ف�يه� و�ج�ع�لْن�ا لَه�م� س�م�عاً و�أَب�ص�اراً و�أَفْئ�د�ةً فَم�ا أَغْن�ى ع�ن�ه�م� س�م�ع�ه�م� و�لَا أَب�ص�ار�ه�

  . )٤(﴾ن�وا بِه� ي�س�ت�ه�زِئُونأَفْئ�د�ت�ه�م مِّن ش�ي�ٍء إِذْ كَان�وا ي�ج�ح�د�ونَ بِآي�ات� الل�ه� و�ح�اق� بِهِم مَّا كَا

بأنuهم شر فقهاء حتت ظل السماء ومنهم خترج الفتنة وإليهم  ولقد وصفهم الرسول 
: يا ابن مسعود: (البن مسعود يف حديث طويل إىل أن يقول تعود٬، كما وقال 

علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة٬، أال إ¼م أشرار خلق اهللا٬، وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم 
ص�مٌّ ب�كْم� ﴿ أخذ منهم وحيبهم وجيالسهم ويشاورهم أشرار خلق اهللا يدخلهم نار جهنموي

  .﴾ع�م�ي� فَه�م� ال ي�ر�جِع�ونَ

و�ن�ح�ش�ر�ه�م� ي�و�م� الْق�ي�ام�ة� ع�لَى و�ج�وه�هِم� ع�م�ياً و�ب�كْماً و�ص�م¥اً م�أْو�اه�م� ج�ه�نَّم� كُل�م�ا خ�ب�ت� ﴿
  .﴾زِد�ن�اه�م� س�ع�رياً

  .﴾كُل�م�ا ن�ض�ج�ت� ج�لُود�ه�م� ب�دَّلْن�اه�م� ج�لُوداً غَي�ر�ه�ا ل�ي�ذُوقُوا الْع�ذَاب�﴿

                                                            
 .٧: البقرة -١
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  .﴾ت�كَاد� ت�م�يَّز� م�ن� الْغ�ي�ظ #إِذَا أُلْقُوا ف�يه�ا س�م�ع�وا لَه�ا ش�هِيقاً و�ه�ي� ت�فُور� ﴿

  .﴾لَه�م� ف�يه�ا ز�ف�ري� و�ه�م� ف�يه�ا ال ي�س�م�ع�ونَ﴿

  .﴾أَر�اد�وا أَنْ ي�خ�ر�ج�وا م�ن�ه�ا م�ن� غَمٍّ أُع�يد�وا ف�يه�ا و�ذُوقُوا ع�ذَاب� الْح�رِيقِكُل�م�ا ﴿

يدعون أ¼م على ديين وسنيت ومنهاجي وشرائعي إ¼م مين برآء وأنا : يا ابن مسعود
  .منهم برئ

الطريق٬، ال جتالسوهم يف املال وال تبايعوهم يف األسواق٬، وال kدوهم إىل : يا ابن مسعود
م�ن� كَانَ ي�رِيد� الْح�ي�اةَ الدُّن�ي�ا و�زِين�ت�ه�ا ن�و�فِّ إِلَي�هِم� أَع�م�الَه�م�  ﴿ :وال تسقوهم املاء٬، قال اهللا تعاىل

و�م�ن� كَانَ ي�رِيد� ح�ر�ثَ الدُّن�ي�ا ن�ؤ�ت�ه� م�ن�ه�ا و�م�ا ﴿: ٬، يقول اهللا تعاىل﴾ف�يه�ا و�ه�م� ف�يه�ا ال ي�ب�خ�س�ونَ
 .)١( ...)٬،﴾ي الْآخ�ر�ة� م�ن� ن�ص�يبٍلَه� ف�

يا أبا هاشم٬، سيأيت : (٬، أنه قال أليب هاشم اجلعفريXوعن اإلمام احلسن العسكري 
زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة٬، وقلو�م مظلمة متكدرة٬، السنة فيهم بدعة٬، 
والبدعة فيهم سنة٬، املؤمن بينهم حمقر٬، والفاسق بينهم موقر٬، أمراؤهم جاهلون جائرون٬، 

٬، أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء٬، وأصاغرهم ]سائرون[وعلماؤهم يف أبواب الظلمة 
على الكرباء٬، وكل جاهل عندهم خبري٬، وكل حميل عندهم فقري٬، ال مييزون بني يتقدمون 

املخلص واملرتاب٬، ال يعرفون الضأن من الذئاب٬، علماؤهم شرار خلق اهللا على وجه 
األرض؛ أل¼م مييلون إىل الفلسفة والتصوف٬، وأمي اهللا إ¼م من أهل العدول والتحرف٬، 

تنا وموالينا٬، إن نالوا منصباً مل يشبعوا عن الرشاء٬، يبالغون يف حب خمالفينا٬، ويضلون شيع
وإن خذوا عبدوا اهللا على الرياء٬، أال إ¼م قطاع طريق املؤمنني٬، والدعاة إىل حنلة امللحدين٬، 

يا أبا هاشم٬، هذا ما حدثين أيب٬، عن  :مث قالفمن أدركهم فليحذرهم٬، وليصن دينه وإميانه٬، 
  .)٢() نا٬، فاكتمه إال عن أهله٬، وهو من أسرارآبائه جعفر بن حممد 

فوصفهم اإلمام شرار خلق اهللا أل�م مييلون إىل الفلسفة والتصوuف٬، وتعليقاً على ذلك 
من املعروف يف املناهج احلوزوية أنuها ترتكز على أساس العلوم الفلسفية واملنطيقة : أقول
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٬، ات أهل البيت واألصولية والرجالية٬، حبيث أصبحت هذه العلوم هي املقدuمة على رواي
بل هي امليزان الذي من خالله يتم قبول الرواية ورفضها٬، وهذا ما سبب يف اسقاط الكثري من 

  .الروايات اليت ذكرها احملدثون يف كتبهم
٬، ومما قدuمه هلم هذه ولطاملا قدuم للعامل النصيحة مستنداً ملا قاله أجداده الطاهرون 

٬، البيان اهلام الذي جاء فيه إعالن خروج من مل يتبع دعوة احلق من والية حممد آل حممد 
  :وإليكم نص البيان

  بسم ا الرمحن الرحيم
 كَم� أَه�لَكْن�ا م�ن� قَب�ل�هِم� #ب�لِ ال�ذ�ين� كَفَر�وا ف�ي ع�زَّةÝ و�ش�قَاقٍ  #ص و�الْقُر�آن� ذ�ي الذ كْرِ ﴿

و�ع�جِب�وا أَنْ ج�اَءه�م� م�ن�ذ�ر� م�ن�ه�م� و�قَالَ الْكَاف�ر�ونَ ه�ذَا  #م�ن� قَر�نÝ فَن�اد�و�ا و�الت� ح�ني� م�ن�اصٍ 
و�ان�طَلَق� الْم�لَأُ م�ن�ه�م� أَن�  #أَج�ع�لَ الْآل�ه�ةَ إِلَهاً و�اح�داً إِن� ه�ذَا لَش�ي�ٌء ع�ج�اب�  #س�اح�ر� كَذ�اب� 

م�ا س�م�ع�ن�ا بِه�ذَا ف�ي الْم�ل�ة� الْآخ�ر�ة� إِنْ ه�ذَا  #ام�ش�وا و�اص�بِر�وا ع�لَى آل�ه�ت�كُم� إِن� ه�ذَا لَش�ي�ٌء ي�ر�اد� 
كْرِي ب�لْ لَمَّا ي�ذُوقُوا ع�ذَابِ أَأُن�زِلَ ع�لَي�ه� الذ كْر� م�ن� ب�ي�نِن�ا ب�لْ ه�م� ف�ي ش�كٍّ م�ن� ذ� #إِل�ا اخ�ت�الق� 

أَم� لَه�م� م�لْك� السَّم�او�ات� و�الْأَر�ضِ و�م�ا  #أَم� ع�ن�د�ه�م� خ�ز�ائ�ن� ر�ح�م�ة� ر�بِّك� الْع�زِيزِ الْو�هَّابِ  #
ذ�ب�ت� قَب�لَه�م� قَو�م� كَ #ج�ن�د� م�ا ه�ن�ال�ك� م�ه�ز�وم� م�ن� الْأَح�ز�ابِ  #ب�ي�ن�ه�م�ا فَلْي�ر�ت�قُوا ف�ي الْأَس�ب�ابِ 

 #و�ثَم�ود� و�قَو�م� لُوطÝ و�أَص�ح�اب� لْأَي�كَة� أُولَئ�ك� الْأَح�ز�اب�  #ن�وحٍ و�ع�اد� و�ف�ر�ع�و�نُ ذُو الْأَو�ت�اد� 
ا م�ن� فَو�اقٍ و�م�ا ي�ن�ظُر� ه�ؤ�الِء إِل�ا ص�ي�ح�ةً و�اح�د�ةً م�ا لَه� #إِنْ كُلÕ إِل�ا كَذ�ب� الرُّس�لَ فَح�قَّ ع�قَابِ 

اص�بِر� ع�لَى م�ا ي�قُولُونَ و�اذْكُر� ع�ب�د�ن�ا د�او�د�  #و�قَالُوا ر�بَّن�ا ع�جِّلْ لَن�ا ق�ط�ن�ا قَب�لَ ي�و�مِ الْح�س�ابِ  #
الط�ي�ر� م�ح�ش�ور�ةً و� #إِنَّا س�خَّر�ن�ا الْجِب�الَ م�ع�ه� ي�س�بِّح�ن� بِالْع�ش�يِّ و�الْأ�ش�ر�اقِ  #ذَا الْأَي�د� إِنَّه� أَوَّاب� 

  .)١(﴾و�ش�د�د�ن�ا م�لْكَه� و�آت�ي�ن�اه� الْح�كْم�ةَ و�فَص�لَ الْخ�طَابِ #كُلÕ لَه� أَوَّاب� 
واحلمد هللا على نعمائه وعظيم بالءه؛ لقد أسفر الصبح لذي عينني٬، وظهر أمر قائم آل 

كالشمس يف رائعة النهار ال لبس فيه لكل طالب حق٬، وجاءكم يا علماء الشيعة  حممد 
من تعرفونه كما تعرفون أبناءكم وال خيفى عليكم أمره٬، بالروايات الصحيحة عن الصادقني 

؛ ألنه إ�م مل يتبعوا حممداً ) لعنهم اهللا(فهل تنكرون على علماء اليهود والنصارى  
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ته وأنه خيرج من فاران وحتتجون عليهم بذلك٬، أذن فأرجعوا إىل ذكر يف كتبهم بامسه وصف
  .كتبكم وحاسبوا أنفسكم

وذكرين يف وصيته بامسي وصفيت٬، ووصلت لكم هذه  لقد بشركم يب جدuي رسول اهللا 
وهو على  الوصية بسند صحيح وذكرها علماء الشيعة يف كتبهم٬، ومبا وصى رسول اهللا 

ويب وبأبنائي فلقد أوصاكم بآبائي األئمة االثين عشر !  فراش املوت٬، أو ليس بأهم شيء
 .االثين عشر

يف  قال رسول اهللا (: ٬، قال٬X، عن آبائه٬، عن أمري املؤمنني Xعن أيب عبد اهللا 
يا أبا احلسن٬، احضر صحيفة ودواة٬، فأملى رسول : Xالليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي 

يا علي٬، إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً : وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال اهللا 
ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً فأنت يا علي أول األثين عشر إمام٬، وساق احلديث إىل أن قال 

فذلك اثنا عشر  إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد  Xوليسلمها احلسن 
ا عشر مهدياً فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني إماما٬ً، مث يكون من بعده اثن

له ثالثة أسامي اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد واالسم الثالث املهدي وهو أول 
  .)١()املؤمنني

  .)٢()Xإنّ منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً من ولد احلسني ( :أنه قال Xعن الصادق 

إنه  Xيا بن رسول اهللا مسعت من أبيك : Xيف البحار٬، قلت للصادق جعفر بن حممد 
إمنا قال اثنا عشر مهدياً ومل يقل إثنا عشر  : (يكون من بعد القائم اثنا عشر إماما٬ً، فقال: قال

   .)٣( )إماما٬ً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا

أال وإنّ أوهلم من البصرة  :Xفقال … : (يف خرب طويل Xعن أمري املؤمنني 
  .)٤( )… وأخرهم من األبدال

                                                            
 . ١٤٥ص ٥٣ج: ، بحار األنوار١٥٠ص: غيبة الطوسي -١
 .١٤٨ص ٥٣ج: ، بحار األنوار٣١٠ص ٣ج: ، البرهان٣٨٥ص: الغيبة للطوسي -٢
 . ١٤٥ص ٥٣ج: ، بحار األنوار٣٥٨ص: آمال الدين -٣
 .١٤٨ص: بشارة اإلسالم -٤
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 ومن البصرة …: (Xيف خرب طويل مسى به أصحاب القائم  Xعن الصادق 
  .)١( )… أمحد ………

للقائم امسان اسم خيفى واسم يعلن؛ فأم¥ا الذي خيفى : (أنه قال Xعن اإلمام الباقر 
   .)٢( )فمحمدفأمحد٬، وأم¥ا الذي  يعلن 

  . )٣( )مشرف احلاجبني غاير العينني بوجهه أثر: (Xوعن الباقر 

ي�ا قَو�مِ بامسي ومسكين وصفيت فهل خفيت عليكم٬، ولكن ﴿ أخربوكم أهل البيت 
أَن�لْزِم�كُم�وه�ا و�أَن�ت�م� أَر�أَي�ت�م� إِنْ كُن�ت� ع�لَى ب�يِّن�ةÝ م�ن� ر�بِّي و�آت�انِي ر�ح�م�ةً م�ن� ع�ن�د�ه� فَع�مِّي�ت� ع�لَي�كُم� 

  .)٤(﴾لَه�ا كَارِه�ونَ
إنه حريص على  Xولقد دفع أسالفكم آبائي عن حقهم وقالوا يف أمري املؤمنني علي 

امللك؛ ألنه طالب حبقه وسخروا منه حىت ملئوا كبده قيحا٬ً، وقال هلم مال علي وملك ال يبقى٬، 
حىت يأذن الرمحن يف  Xرب كما صرب وأقول لكم مايل وملك ال يبقى ولكين مأمور وسأص

  .أمري
 Xيف األخبار عن أيب اإلمام حممد بن احلسن املهدي  لقد بالغ آبائي الصاحلون 

يف دعاء اللهم ادفع  Xوعين ومل ينسوين من دعائهم بفضل من اهللا علي٬، قال اإلمام الرضا 
  .)٥() … اللهم أعطه يف نفسه وأهله و�و�لَد�ه� وذريته(… عن وليك 

فأن تنكروين فأنا ابن احلسن سبط النيب املر�ن الويل ملن ناواين واللعنة على من عاداين٬، 
أنصاري خري أنصار تفتخر األرض بسريهم عليها وحتفهم املالئكة وأول فوج يدخل اجلنة يوم 
ـ كهيعص ومحعسق  ـ يس وطه واحملكمات وب القيامة٬، هم واهللا العلي العظيم واقسم ب

حقاً وصدقا٬ً، اآلمرون  إ�م الفرقة الناجية٬، وهم أمة حممد    آمل    وبالقسم العظيم 
باملعروف والناهون عن املنكر؛ أل�م يقرuون حباكمية اهللا يف أرضه دون من سواهم٬، ال جترفهم 
الفنت؛ أل�م حمصوا وغربلوا حىت خرجت املدرة من حب احلصيد٬، هم رهبان يف الليل اسود يف 

                                                            
 .١٨١ص: بشارة اإلسالم -١
 .٦٥٣ص: آمال الدين -٢
 . ٤١٧ص ١ج: إلزام الناصب -٣
 .٢٨: هود -٤
 . ٦١٨ص: مفاتيح الجنان -٥
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ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم٬، يرون أكل خبز الشعري والنوم على النهار جماهدون شجعان 
أحلى من الشهد فطوىب  ويرون املوت يف حب آل حممد  ٬،املزابل كثري مع سالمة الدين

  .هلم وحسن مآب

لقد قامت  ٬،حبسب ما تدعون Xأمuا بعد فيا شيعة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
هللا سبحانه وتعاىل يب وبأين الصراط املستقيم إىل جنات النعيم عليكم احلجة البالغة التامة من ا

فمن سار معي جنا ومن ختلف عين هلك وهوى٬، وهذا هو اإلنذار األخري لكم من اهللا ومن 
وما بعده إالّ آية العذاب واخلزي يف هذه احلياة الدنيا ٬، ويف اآلخرة جهنم  Xاإلمام املهدي 

  .يصلو�ا وبئس املهاد ملن مل يلتحق ³ذه الدعوة

أَمَّن� ي�جِيب� الْم�ض�طَرَّ إِذَا د�ع�اه� و�ي�كْش�ف� السُّوَء و�ي�ج�ع�لُكُم� خ�لَفَاَء ﴿: اللهم أنت قلت
وأنا املضطر وابن السبيل واليتيم واملسكني فاجبين  ٬،)١(﴾ل�يالً م�ا ت�ذَك�ر�ونَالْأَر�ضِ أَإِلَه� م�ع� الل�ه� قَ

بفضلك ورمحتك وعطائك االبتداء يا جميب دعوة املضطرين ريب استنصرك على عدوك 
  .وعدوي فانصرين إنه ال قوة إالّ بك أنت سبحانك

ذه الدعوة ويعلن أن كل من مل يلتحق X ³وأعلن باسم اإلمام  حممد بن احلسن املهدي 
ـ ١٤٢٥رجب  ١٣بعد  Xالبيعة لوصي اإلمام املهدي    :ق فهو. ه

وهو ³ذا إىل جهنم وبئس الورد املورود  Xخارج من والية علي بن أيب طالب   ١
  .وكل أعماله العبادية باطلة مجلة وتفصيالً فال حج وال صالة وال صوم وال زكاة بال والية

بريء من كل من ينتسب أليه ومل يدخل يف  إنّ رسول اهللا حممد بن عبد اهللا   ٢
 #م�ا أَغْن�ى ع�ن�ه� م�الُه� و�م�ا كَس�ب�  #ت�بَّت� ي�د�ا أَبِي لَه�بٍ و�ت�بَّ ﴿ .هذه الدعوة ويعلن البيعة
 .﴾ف�ي جِيد�ه�ا ح�ب�لٌ م�ن� م�س�دÝ #و�ام�ر�أَت�ه� ح�مَّالَةَ الْح�طَبِ  #س�ي�ص�لَى ن�اراً ذَات� لَه�بٍ 

  .وحده واحلمد هللا

ا ال و�إِذَا و�قَع� الْقَو�لُ ع�لَي�هِم� أَخ�ر�ج�ن�ا لَه�م� د�ابَّةً م�ن� الْأَر�ضِ ت�كَل م�ه�م� أَن� النَّاس� كَان�وا بِآيات�ن�﴿
  .)٢(﴾ي�وق�ن�ونَ

                                                            
 .٦٢: النمل -١
 .٨٢: النمل -٢
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 وصي ورسول اإلمام املهدي إىل الناس كافة

 أمحد احلسن

ـ  ١٤٢٥ /مجادي الثاين /١٣  ق. ه
  

  

  

وبعد هذا كله الحظوا رمحة آل حممد باألمة رغم تنكرها هلم واإلساءة إليهم بكل أنواعها 
اليت ال توصف ويعجز القلم عن إحصائها وكتابتها٬، وعلى الرغم من ذلك تقدuم بطلب املباهلة 
من كبار علماء الطوائف الثالثة؛ املسلمني٬، والنصارى٬، واليهود٬، املباهلة اليت عرضها جدuه 

على نصارى جنران بعد أن أنكروا كل أدلته اليت جاء ³ا ومن كتبهم اليت  ل حممد الرسو
وبصورة أشد وأبشع٬،  يعتقدو�ا٬، فكذلك اليوم تعاد الكرة من جديد على آل حممد 

من علماء األديان أن يباهلوه٬، وأصدر يف ذلك بياناً إليكم  Xفطلب السيد أمحد احلسن 
  : نصه

  الرحيمبسم ا الرمحن 
واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني٬، وعلى األنبياء 

  .واملرسلني٬، واللعنة الدائمة على خمريب شرائعهم إىل قيام يوم الدين

الدين اإلهلي احلق واحد يف كل زمان٬، وال ميكن أن يتعدuد٬، كما أنّ حجة اهللا على الناس 
  .ال ميكن أن يتعدuدواحد يف كل زمان٬، و

ويف هذا الزمان األديان اإلهلية على هذه األرض هي اإلسالم واملسيحية واليهودية٬، وكل 
  .دين ينقسم إىل طوائف

وأنا العبد املسكني املستكني بني يدي ربه٬، أدعو كبار علماء الطوائف والديانات اإلهلية 
ن نبتهل إىل اهللا فنجعل لعنة اهللا الثالث ويف كل األرض للمباهلة ملعرفة صاحب احلق٬، وهي أ
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فَم�ن� ح�اجَّك� ف�يه� م�ن� ب�ع�د� م�ا ج�اَءك� م�ن� الْع�لْمِ فَقُلْ ت�ع�الَو�ا ن�د�ع� أَب�ن�اَءن�ا ﴿: على الكاذبني
الل�ه� ع�لَى و�أَب�ن�اَءكُم� و�نِس�اَءن�ا و�نِس�اَءكُم� و�أَن�فُس�ن�ا و�أَن�فُس�كُم� ثُمَّ ن�ب�ت�هِلْ فَن�ج�ع�لْ لَع�ن�ت� 

٬، فإن مل يستجيبوا لدعويت فليعلموا أ�م ومن يتبعهم يف ضالل مبني٬، وسيبيدهم )١(﴾الْكَاذ�بِني�
اهللا بالعذاب واملثالت اليت بدء مالئكة اهللا يصبو�ا على أهل األرض٬، فقد نزل العذاب على 

م�نِ ﴿ على األرضمواضع يف هذه األرض٬، واهللا ال يرتل العذاب إالّ بعد وجود رسالة إهلية 
كُنَّا  اه�ت�د�ى فَإِنَّم�ا ي�ه�ت�د�ي ل�ن�فِْسه� و�م�ن� ض�ل� فَإِنَّم�ا ي�ض�لú ع�لَي�ه�ا و�ال ت�زِر� و�ازِر�ةٌ وِز�ر� أُخ�ر�ى و�م�ا

   .)٢(﴾م�ع�ذ بِني� ح�تَّى ن�ب�ع�ثَ ر�س�والً

  املندوب عن املنقذ
  أمحد احلسن

  وصي ورسول اإلمام املهدي
  )له يف األرضمكن اهللا (

ـ  ١٤٢٦ /شوال   ق. ه
  

  

  

  

  

  

وعلى الرغم من العلم احلكمة اللذين أتى ³ما٬، واألدلة العلمية اليت بينها بكل تواضع 
٬، صابراً حمتسباً راضياً مبا وإنصاف٬، سالكاً يف ذلك سلوك أجداده الكرام حممد وآله 

  . يرضاه اهللا تعاىل مفوضاً أمره إليه سبحانه

                                                            
 .٦١: آل عمران -١
 .١٥: اإلسراء -٢
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ن تكذيب وتشويه للصورة احلقيقة اليت بينتها الروايات هلذه الدعوة الشريفة وما قُوبل به م
وليس غريباً أن حيدث ذلك فليس أول . ولصاحبها على الرغم من علو مقامه عند اهللا سبحانه

هذه االنتكاسة وهذا اخلذالن٬، فقد ̄خذل أجداده من هذه األمة  مرuة حتصل مع آل حممد 
  .اليت تدعي إ�ا تابعة هلم وتشايعهم

وأنصاره الكرام٬،  Xوبعد عجزهم عن الدليل والربهان العلمي صمموا على تصفيته 
فقتل من قتل منهم٬، وأسر من أسر٬، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل٬، وسيعلم الذين ظلموا آل حممد 

  .لب ينقلبون والعاقبة للمتقنيأي منق 

والكالم يف تاريخ الدعوة طويل ذو شجون اختصرت لكم يا أبنائي هذه اللمحات من 
وأنصاره الكرام٬، وإن أردمت التوسع فستجدون الكثري يف  Xتارخيها العظيم وجهاد صاحبها 

آله ٬، ويف اخلتام جعلنا اهللا من خدامهم حبق حممد وXإصدارات أنصار اإلمام املهدي 
  .الطاهرين

احلمد هللا وحده وحده وحده٬، اللهم لك احلمد واملنة اللهم إين : (Xقال مياين آل حممد 
مل أكن أدري ما الكتاب وال األميان فعرفتين٬، اللهم إين كنت ضاالً فهديتين٬، اللهم إين كنت 

فكسوتين٬، اللهم إين ضائعاً فأرشدتين٬، اللهم إين كنت مريضاً فشفيتين٬، اللهم إين كنت ̄عرياناً 
كنت جائعاً فأطعمتين٬، اللهم إين كنت ̄عطشاناً فرويتين٬، اللهم إين كنت عائالً فأغنيتين٬، اللهم 
إين كنت يتيماً فآويتين٬، فال طاقة يل على شكرك؛ ألين مل أُصب خرياً قط إالّ منك٬، ومل يدفع 

  .عز جاللكعين أحد$ سوءاً قط إالّ أنت٬، فلك احلمد كما ينبغي لكرم وجهك٬، و

اللهم صلي على حممد وآل حممد وأفتح مسامع قليب لذكرك٬، حىت أعي وحيك٬، وأتبع 
  .أمرك٬، وأجتنب �يك

اللهم صلي على حممد وآل حممد وال تصرف عين وجهك٬، وال متنعين فضلك٬، وال حترمين 
يم عفوك٬، وأجعلين أوايل أوليائك وأعادي أعدائك٬، أرزقين الرهبة منك والرغبة إليك والتسل

٬، اللهم أجعل مسريي عربا٬ً، وصميت تفكرا٬ً، ألمرك والتصديق بكتابك وأتباع سنة نبيك 
وكالمي ذكرى٬، وأغفر يل الذنب العظيم٬، وأحلقين بآبائي الصاحلني٬، ولك احلمد أوالً وآخراً 

  .وظاهراً وباطناً
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عتذر وأ اللهم وأبلغ سالمي إىل رسولك املؤيد املنصور املسدد احلاشر الناشر حممد 
وأستغفر وأتوب إليك وأليه من تقصريي يف تبليغ الرسالة عن وليك وولده املظلوم حممد بن 
احلسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين٬، والسالم على املؤمنني واملؤمنات يف مشارق 

  ).األرض ومغار³ا ورمحة اهللا وبركاته

وجممع حبري علي وفاطمة من عبدî فصلوات اهللا عليك أيها احملتسب الصابر٬، والعبد الصاحل 
ذليل مقرٍ بالتقصري بني يديك٬، معترف بعجزه عن معرفتك أيها العبد احلكيم٬، أقول وقليب وçله 

ليت شعري أين استقرت بك النوى٬، بل أي أرض : (إليك وعيوين تدمع بسبب البعد عنك
ترى٬، وال أمسع  تقلك أو ثرى٬، أبرضوى أم غريها أم ذي طوى٬، عزيز عليu أن أرى اخللق وال

لك حسيساً وال جنوى٬، عزيز عليu أن حتيط بك دوين البلوى٬، وال ينالك مين ضجيج وال 
  .شكوى

بنفسي أنت من مغيب مل خيل منا٬، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا٬، بنفسي أنت أمنية 
شائق يتمىن٬، من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا٬، بنفسي أنت من عقيد عز ال يسامى٬، بنفسي أنت 

أثيل جمد ال جيازى٬، بنفسي أنت من تالد نعم ال تضاهي٬، بنفسي أنت من نصيف شرف ال من 
إىل مىت أحار فيك يا موالي٬، واىل مىت ٬، وأي خطاب أصف فيك٬، وأي جنوى٬، عزيز . يساوى

عليu أن أجاب دونك وأناغى٬، عزيز عليu أن أبكيك وخيذلك الورى٬، عزيز عليu أن جيري 
  .عليك دو�م ما جرى

معني فأطيل معه العويل والبكاء٬، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خال٬، هل هل من 
قذيت عني فساعد�ا عيين على القذى٬، هل إليك يا بن أمحد سبيل فتلقى٬، هل يتصل يومنا 
منك بغده فنحظى٬، مىت نرد مناهلك الروية فنروى٬، مىت ننتقع من عذب مائك فقد طال 

. ا٬، مىت ترانا ونريك وقد نشرت لواء النصر ترىالصدى٬، مىت نغاديك ونراوحك فتقر عيونن
أترانا حنف بك٬، وأنت تأم املأل٬، وقد مألت األرض عدال٬ً، وأذقت أعداءك هواناً وعقابا٬ً، 
: وأبرت العتاة وجحدة احلق٬، وقطعت دابر املتكربين٬، واجتثثت أصول الظاملني٬، وحنن نقول

  .)١() احلمد هللا رب العاملني

                                                            
 .٥١٠ص ١ج: إقبال األعمال. مقتبس من دعاء الندبة -١



 ٤٨١...................... ................حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة

املظلوم وعلى الشهداء الذين سقطوا بني يديك وعلى أنصارك والسالم عليك يا أمحد 
  .األطهار٬، أسأله تعاىل أن يوفقنا للمسري معك ويثبتنا على واليتك إنه مسيع جميب

  عبدك وخادمك وخادم أ�صارك
  عبد العايل                                                                                                                                                                       
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