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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 مـتقدٌ

ان الدٌن الحمد هلل مالك الملك مجري الفلك مسخر الرٌاح فالق اإلصباح دٌّ 

 .العالمٌن، وصلى هللا على محمد وآله األئمة والمهدٌٌن وسلم تسلٌما   ربّ 

وأكمل هللا تعالى الدٌن وأتم النعمة ، (ص)محمد ة الرسول ة بنبوّ تمت النبوّ خُ 

فمنهم من قرأها ، (ءخاتم األنبٌا)وقد اختلفت األّمة فً معنى  المإمنٌن،على 

أعطوا لكل قراءة ، و(خاِتم)ومنهم من قرأها بكسر التاء ، (خاَتم)بفتح التاء 

 . معنى  ٌختلف عن صاحبه

محمد ة الرسول ة بعد نبوّ ال نبوّ  على أنّ  وأٌضا  تجد بعض الرواٌات تإكد

اب مفتر، بٌنما تجد بعض الرواٌات ة بعده فهو كذّ عً النبوّ وكل من ٌدّ ، (ص)

الحجة على الخلق  نّ إو، (ص)محمد ة بعد الرسول على استمرار النبوّ  تنصّ 

ٌُنبؤ من هللا نّ أي إ، البد أن ٌكون له اتصال بالسماء (ص)محمد بعد الرسول  ه 

مسؤلة  على أنّ  تنصّ  (ص)محمد بل تجد بعض الرواٌات عن الرسول  تعالى،

ى فحسب ، بل تتعدّ  (ص)محمد مقتصرة على أوصٌاء الرسول  تالوحً لٌس

ها بؤنّ  (ص)محمد عامة الناس مثل الرإٌا الصادقة التً وصفها الرسول  إلى

 . ةمن أجزاء النبوّ 
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

 (ص)رسول هللا  أنّ : عن أبٌه، يعن جدّ ً، حدثنً أب): قال (ع)عن الرضا 

 (من النبوة الرؤٌا الصادقة جزء من سبعٌن جزءا   نّ إ…  :قال
(1)

.  

، ٌا رسول هللا: قٌل. راتالمبشّ  ة بعدي إالّ ال نبوّ : )ه قالنّ أ (ص)عن الرسول 

( الرؤٌا الصالحة: قال؟ رات وما المبشّ 
(2)

 . 

عن  وكالهما ٌخالف ما جاء، وهنا ٌجد طالب الحقٌقة نفسه بٌن مسلكٌن

ة مطلقا  بالرسول وعترته الطاهرة، فإن قال بختم النبوّ  (ص)محمد الرسول 

محمد ة بعد الرسول فقد خالف الرواٌات القائلة باستمرار النبوّ  (ص)محمد 

ة مطلقا  فقد ن قال باستمرار النبوّ إة، وعلى األقل بعض أجزاء النبوّ ، أو (ص)

شرف خلق هللا أجمعٌن محمد أة برسالة خالف الرواٌات القائلة بختم النبوّ 

 .(ص)المصطفى 

فالحل ال ٌكون باألخذ واالعتماد على قسم من الرواٌات وترك القسم اآلخر، 

، فهذا -والعٌاذ باهلل  -، أو القول بعدم صحته ومحاولة تهمٌشه وتذوٌب داللته

أي رواٌة صادرة عن أهل  منهً عنه بعشرات الرواٌات التً تنهى عن ردّ 

 العصمة
(3)

 ما كان مخالفا  للقرآن والسنة الثابتة إالّ ، 
(1)

 . 

                                                 

: ره الفقٌهمن ال ٌحض ،288ص 1ج: (ع)، عٌون أخبار الرضا 121ص: أمالً الشٌخ الصدوق -1
، وغٌرها من المصادر 283ص 49ج: ، بحار األنوار183ص 7ج: ، مدٌنة المعاجز585ص2ج

 .األخرى
ورواه أٌضا  فً نفس الجزء . 192ص 58ج :، بحار األنوار312ص 3ج: الدر المنثور -2

بؤلفاظ وروي أٌضا  . الخ.. وما المبشرات : لم ٌبق من النبوة إالّ المبشرات، قالوا: بهذا اللفظ 177ص
، 129ص 6، وج454ص 5ج: ، مسند أحمد957ص 2ج: كتاب الموطؤ: مختلفة فً هذه المصادر

، المعجم 134ص 24ج: ، عمدة القاري173ص 7ج: ، مجمع الزوائد69ص 8ج: صحٌح البخاري
 .، وغٌرها من المصادر األخرى197ص 3ج: الكبٌر

 
، وذكر فٌه عّدة (ٌعرف الحدٌث فرده باب فٌمن ال)روى الصفار فً بصائر الدرجات بابا  أسماه  -3

 :رواٌات، منها
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من قبل  ة من المتشابهات التً ال ٌمكن إحكامها إالّ فمسؤلة ختم النبوّ ، إذن

  .(ص)محمد أوصٌاء الرسول 

اٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب ﴿: قال تعالى ٌَ َك اْلِكَتاَب ِمْنُه آ ٌْ ُهَو الَِّذي أَْنَزَل َعلَ

ِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َوأَُخُر  تَّ ٌَ ٌغ َف ٌْ ا الَِّذٌَن ِفً قُلُوِبِهْم َز ُمَتَشاِبَهاٌت َفؤَمَّ

ا ِبِه ُكل   قُولُوَن آَمنَّ ٌَ اِسُخوَن ِفً اْلِعْلِم  ُ َوالرَّ ْعلَُم َتؤِْوٌلَُه إاِلَّ هللاَّ ٌَ  َواْبِتَغاَء َتؤِْوٌلِِه َوَما 

ُر إاِلَّ أُولُو اأْلَْلَبابِ ِمْن ِعْنِد رَ  كَّ ذَّ ٌَ َنا َوَما  ﴾بِّ
(2)

.  

ٌا أبا حنٌفة تعرؾ ): حنٌفة عندما دخل علٌه ًألب (ع)ال اإلمام الصادق ق  

ٌا : (ع)قال  نعم،قال  !وتعرؾ الناسخ والمنسوخ ؟! ؟كتاب هللا حق معرفته 

ل الكتاب الذٌن عند أه أبا حنٌفة لقد ادعٌت علما ، وٌلك ما جعل هللا ذلك إالّ 
                                                                                                                                                    

ًّ : ) ، قال سمعته ٌقول (ع)عن أبً عبٌدة الحذاء عن أبً جعفر  أما وهللا إّن أحب أصحابً إل
ًّ الذي إذا سمع الحدٌث  أورعهم وأفقههم وأكتمهم بحدٌثنا، وإّن أسؤاهم عندي حاال  وأمقتهم إل

م ٌقبله قلبه اشمأز منه وجحده وكفر من دان به ، وهو ال ٌدرى ٌنسب إلٌنا وٌروى عّنا فلم ٌعقله ول
 ( .  لعل الحدٌث من عندنا خرج وإلٌنا أسند فٌكون بذلك خارجا  من والٌتنا

جعلت فداك إّن الرجل لٌؤتٌنا من قبلك فٌخبرنا : )(ع)قلت ألبً عبد هللا : وعن سفٌان بن السٌط، قال
ألٌس عنً : (ع)رنا حتى نكذبه، قال فقال أبو عبد هللا عنك بالعظٌم من األمر فٌضٌق بذلك صدو

فقال رّده : ال، قال:  فقلت له: ، قالفٌقول للٌل أّنه نهار وللنهار أّنه لٌل: بلى، قال: قلت: ؟ قال ٌحدثكم
 (. إلٌنا؛ فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا

ما بلؽك عّنا أو نسب إلٌنا وال تقل ل: )إّنه كتب إلٌه فً رسالة (ع)وعن علً السنانً عن أبً الحسن 
 (. هذا باطل وإن كنت تعرفه خالفه؛ فإنك ال تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصفة

ال تكذبوا بحدٌث أتاكم أحد؛ فإنكم : )، قال(ع)أو عن أبً عبد هللا  (ع)وعن أبً بصٌر عن أبً جعفر 
 . 558 - 557ص: بصائر الدرجات( ال تدرون لعله من الحق فتكذبوا هللا فوق عرشه

، ونقل فٌه إثنا (باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب)روى الشٌخ الكلٌنً فً الكافً بابا  عنونه بـ  -1
 :عشر حدٌثا  منها

إّن على كل حق حقٌقة، وعلى كل صواب نورا ، : (ص)قال رسول هللا : )قال (ع)عن أبً عبد هللا  
 (. فما وافق كتاب هللا فخذوه وما خالؾ كتاب هللا فدعوه

عن  (ع)سؤلت أبا عبد هللا : وعن حسٌن بن أبً العالء أنه حضر ابن أبً ٌعفور فً هذا المجلس، قال
إذا ورد علٌكم حدٌث فوجدتم له : )اختالف الحدٌث ٌروٌه من نثق به ومنهم من ال تثق به ؟ قال

 (. ، وإالّ فالذي جاء كم به أولى به(ص)شاهدا  من كتاب هللا أو من قول رسول هللا 
كل شًء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل : )ٌقول (ع)سمعت أبا عبد هللا : عن أٌوب بن الحر، قالو

 (. حدٌث ال ٌوافق كتاب هللا فهو زخرؾ
( ما لم ٌوافق من الحدٌث القرآن فهو زخرؾ: )قال (ع)وعن أٌوب بن راشد، عن أبً عبد هللا 

 .69ص  1ج: الكافً
 .7: آل عمران -2
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

ما ورثك هللا ، (ص)عند الخاص من ذرٌة نبٌنا  وٌلك وال هو أالّ  .علٌهمنزل أُ 

 (… كنت كما تقول، ولست كما تقول، فاخبرنًإن ف ،حرفا  من كتابه 
(1)

. 

ٌّن وتجد ما ٌشفً العلٌل وٌر (ة الخاتمةالنبوّ )وفً هذا الكتاب  ي الغلٌل، فقد ب

والٌمانً الموعود، هذه  (ع)مام المهدي السٌد أحمد الحسن وصً ورسول اإل

رة، ولم ٌرد أي رواٌة من كال المسؤلة بؤوضح بٌان من القرآن والسنة المطهّ 

ة بعد والرواٌات القائلة باستمرار النبوّ ، ةأي الرواٌات القائلة بختم النبوّ ، القسمٌن

 .(ص)محمد الرسول 

ٌّن السٌد أحمد الحسن ما معنى النبوّ  ٌّز، ة فقد ب ة التً ختمت بٌن النبوّ  وم

ٌّن أٌضا  معنى  (ص)ة التً استمرت بعده وبٌن النبوّ  (ص)محمد بالرسول  ، وب

 . بكسر التاء (خاِتم النبّوة)بفتح التاء ، ومعنى ( خاَتم النبّوة)

ٌّن وبؤوضح برهان أنّ  محمد ُختمت بالرسول  ةالنبوّ  فتجد هذا الكتاب قد ب

،  (ص) تلف عن القول باستمرارها بعدهى ٌخوال نبً بعده، ولكن بمعن (ص)

ة ٌختلف ث عن معنى للنبوّ كل قسم منها ٌتحدّ  ألنّ ؛ فال تعارض بٌن الرواٌات 

 .عن المعنى اآلخر 

ٌّن السٌد أحمد الحسن حقٌقة اإلرسال، وهل  إرسال األنبٌاء  نّ إوكذلك ب

على ه أٌضا  ٌصح من األنبٌاء والرسل ؟ وهل ٌصدق نّ أمنحصر باهلل تعالى أم 

؟ وإذا كان الجواب بنعم،  هم رسل من هللا تعالى أم الأنّ  (ع)األئمة المعصومٌن 

 .(ع)وما الفرق بٌن إرسالهم وإرسال األنبٌاء ، (ع)فمن هو المرسل لألئمة 

                                                 

، تفسٌر 22ص 1ج: ، التفسٌر الصاف293ًص 2ج: ، بحار األنوار90ص 1ج: علل الشرائع -1
 . 368ص 1ج: نور الثقلٌن
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كل هذه الحقائق التً لم تجد جوابا  شافٌا  وافٌا  طٌلة القرون المنصرمة، تجد 

 (ع)هرة وصً ورسول اإلمام المهدي جوابها الوافً عند سلٌل العترة الطا

 (.ة الخاتمةالنبوّ )الذي بٌن ٌدٌك  السٌد أحمد الحسن فً كتابه

هذا الكتاب من األدلة على صدق اتصال السٌد أحمد الحسن  نّ إ: والحق أقول

  .(ص)محمد النحصار هذا العلم بؤوصٌاء الرسول ؛ (ع)باإلمام المهدي 

ُتْم إِنْ ﴿: قال تعالى ٌْ ؤِْتٌُكْم ِبَماٍء َمِعٌنٍ  قُْل أََرأَ ٌَ ﴾أَْصَبَح َماُإُكْم َغْورا  َفَمْن 
(1)

. 

والحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، وصلى هللا       

 .   على محمد وآله األئمة والمهدٌٌن وسلم تسلٌما  

                                                                                    

                                                                                   

 الشٌخ ناظم العقٌلً
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

 ةوّ ــــالنب

. ع  رف األخب  ار م  ن الس  ماءه  و الش  خص ال  ذي ٌَ ؛ (ال  دٌنً)ى كلم  ة نب  ً معن  

أي ظه ر  (نبا)ولٌس من كلمة ، أي خبر (نبؤ)فكلمة نبً فً األصل مؤخوذة من 

، فالنب ؤ ه و الغٌ ب ال ذي (نب ا)هً المؤخوذة من  (ؤنب)كلمة  والحقٌقة أنّ . وارتفع 

 .جهوال  وم كان مستورا   أنوُعرف بعد ، ظهر وارتفع لٌراه الناس

ن ك ان ٌجمعه  ا طرٌ  ق إو -دة وأخب ار الس  ماء تص ل إل  ى اإلنس  ان بس بل متع  دّ 

م هللا اإلنس  ان مباش  رة م  ن وراء حج  اب، أو ف  ٌمكن أن ٌكلّ   -واح  د ف  ً األص  ل 

ٌوحً له ما شاء، أي ٌكتب فً صفحة وجود اإلنسان م ا ش اء س بحانه وتع الى، 

فً صفحة وجوده م ا ش اء أو ٌرسل مالئكة ٌكلمون اإلنسان مباشرة، أو ٌكتبون 

 .هللا سبحانه وتعالى

ُ إاِلَّ َوْحٌ  ا  أَْو ِم  ْن َوَراِء ِحَج  اٍب أَْو ﴿ :ق  ال تع  الى َكلَِّم  ُه هللاَّ ٌُ َوَم  ا َك  اَن لَِبَش  ٍر أَْن 

ً  َحِكٌمٌ  ُه َعلِ َشاُء إِنَّ ٌَ ًَ ِبإِْذِنِه َما  ٌُوِح ﴾ٌُْرِسَل َرُسوال  َف
(1)

. 

أو ، فهً ربما كانت بالرإٌا فً المنام؛ لكتابةطرٌقة هذا الكالم والوحً وا اأمّ 

  .بالكشف فً الٌقظة

ع علٌه فلكً ٌطلّ ، عالم األرواح غٌر هذا العالم الجسمانً نّ ؛ ألوأقول الكشف

 .ٌكشف عنه حجاب هذا العالم الجسمانً أنصل به البد اإلنسان وٌتّ 

 ٌكون كل نبً أن ولٌس ضرورٌا   
(1)

ب ل ، لىهو مرسل من هللا سبحانه وتع ا 

ولك ن هللا س بحانه وتع الى ٌرس ل ، من نبً ف ً زم ن واح د أكثرربما كان هناك 
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وب  الطبع ه  ذا الش  خص . وعل  ى غٌ  رهم م  ن الن  اس، ة عل  ٌهمح  دهم وٌك  ون حّج  أ

طلع ه عص مه هللا س بحانه وتع الى، وٌُ الذي اصطفاه هللا من بٌنهم هو أفضلهم، وٌَ 

   .عالىمن الغٌب بفضل منه سبحانه وت إلٌهعلى ما ٌحتاج 

ِب ِه أََح دا  ﴿ ٌْ ٌُْظِهُر َعلَى َغ ِب َفال  ٌْ َم ِن اْرَتَض ى ِم ْن َرُس وٍل َفإِنَّ ُه   إاِلَّ   * َعالُِم اْلَغ

ِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصدا   ٌْ َد ٌَ ِن  ٌْ ْسلُُك ِمْن َب ٌَ﴾
(2)

.  

  :رسلرهم هللا لهذا النبً المُ وهإالء المالئكة الذٌن ٌسخّ 

ِه َوِمْن َخْلِفِه ٌَ لَُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن َبٌْ ﴿ ٌْ َد ٌَ ِ﴾ِن  ْحَفُظوَنُه ِمْن أَْمِر هللاَّ
(3)

 . 

هللا س بحانه وتع الى م ن ش ر  بؤمرومن خلفه لٌحفظونه ، ٌكونون من بٌن ٌدٌه

فه  ذا الرص  د المالئك  ً ٌك  ون . وب  اطلهم لق  اءاتهمإوالج  ن، وم  ن  ن  سإلاش  ٌاطٌن 

لة الس ماء عن د نزوله ا إل ى فً رسا اإللقاءخل أو للشٌاطٌن من التدّ  ا  وصاد ا  مانع

رس ل هذا العالم الس فلً الجس مانً، وبالت الً تص ل رس الة الس ماء إل ى النب ً المُ 

  :الشٌطان إلقاءة ومحفوظة من صحٌحة ونقٌّ 

ِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتْنِزٌٌل ِمْن َحِكٌٍم َحِمٌدٍ ﴿ ٌْ َد ٌَ ِن  ٌْ ؤِْتٌِه اْلَباِطُل ِمْن َب ٌَ ﴾ال 
(4)

 ، 

ا َنْحُن نَ ﴿ ا لَُه لََحاِفُظونَ إِنَّ ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ﴾زَّ
(5)

. 

                                                                                                                                                    

كما قّدمت إّن النبً هو الذي ٌعرف بعض أخبار السماء فٌطلعه هللا على الحق وبعض الغٌب  -1
 (.(ع) منه. )بالرإٌا أو الكشف، ولٌس المراد هنا النبً المرسل المعصوم
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01 ......................... .....................

 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

أي ، ة ف ً فت رة م ن ال زمنأو الذٌن حصلوا على مقام النب وّ  األنبٌاء أولئك اأمّ 

هللا س بحانه وتع الى بع د ط اعتهم وعب ادتهم  بإذنالسماء  أخباراطلعوا على  همنّ إ

 م أٌض  ا  فه  ، ل  ه س  بحانه وارتق  ائهم ف  ً ملك  وت الس  ماوات ف  ً فت  رة م  ن ال  زمن

ٌك ون  أنرس ل له م ولغٌ رهم، والمف روض داخلون ف ً االمتح ان به ذا النب ً المُ 

 إرس الههللا سبحانه وتعالى ٌطلعهم وبمرتبة عالٌ ة عل ى  نّ أل ؛علٌهم أسهلاألمر 

 ؛تبق ى نس بة ض ئٌلة م ن الجه ل ب الواقع ل دٌهم لالمتح ان أنولكن الب د ، الرسول

 : بالغٌب إٌمانوبمرتبة معٌنة هو  إٌمانهملٌكون 

ِقٌَن  *لم أ﴿ َب ِفٌِه ُهدى  لِْلُمتَّ ٌْ ٌُِقٌُموَن  * َذلَِك اْلِكَتاُب ال َر ِب َو ٌْ ٌُْإِمُنوَن ِباْلَغ الَِّذٌَن 

ْنِفقُونَ  ٌُ ا َرَزْقَناُهْم  الَة َوِممَّ ﴾الصَّ
(1)

. 

ٌّ ،  وطبعا   زهم بالطاع ة هذا التمٌٌز لهم عن باقً الناس هو حق لهم بس بب تم

ن  ا ٌس  قط ف  ً هاوٌ  ة كف  ر م  نهم بس  بب الحس  د واألولك  ن م  ن ٌَ ، قةوالعب  ادة الس  اب

 أخب  ارعل  ى بع  ض  لع  ا  كم  ا حص  ل ل  بلعم ب  ن ب  اعوراء، فق  د ك  ان مطّ ، الجح  ٌم

وجعل ، (ع)ه كفر برسالة موسى ولكنّ ، (ع)م من هللا برسالة موسىلِ وعَ ، السماء

وعبادته  ولم تنفعه طاعته، فً هاوٌة الجحٌم أردتهلسقطته التً  الشبهات عاذرا  

، (ع)ل ـرسبً المُ ـمن قبل لما كفر بآدم الن( نه هللالع) إبلٌسالسابقة، كما لم تنفع 

اب ن  إنّ كان طاووس المالئك ة، وف ً الرواٌ ات  أنخلق هللا بعد  أقبحمن  وأمسى

 .رى ما تحت العرشوٌَ  األعظم االسمباعوراء كان عنده 

األعظمم،  االسممعوراء عطً بلعمم بمن بماأُ : )قال، (ع)عن أبً الحسن الرضا 

 فكان ٌدعو به فٌستجاب لمه فممال إلمى فرعمون
(2)

فرعمون فمً طلمب  مما ممرّ فلّ . 

                                                 

 .3 - 1: البقرة -1
 (.(ع)منه . )طاغٌة آخر غٌر فرعون مصر -2
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............................. ..................02 

أدع هللا علمى موسمى وأصمحابه لٌحبسمه : قال فرعمون لمبلعم، موسى وأصحابه

فامتنعمممت علٌمممه ، فركمممب حمارتمممه لٌممممر فمممً طلمممب موسمممى وأصمممحابه، علٌنممما 

لك على مما تضمربنً وٌ: فقالت، (عز وجل)فأقبل ٌضربها فأنطقها هللا ، حمارته

فلممم ٌممزل  !؟ ء معممك لتممدعو علممى موسممى نبممً هللا وقمموم مممؤمنٌن أترٌممد أجممً

 :ٌضربها حتى قتلها وانسلخ االسم األعظم من لسانه، وهو قوله

طاُن َفكاَن ِمَن اْلغ اِوٌَن َو لَ ْو ِش ْئنا لََرَفْعن اهُ ِبه ا َولِكنَّ ُه ﴿ ٌْ َفاْنَسلََخ ِمْنها َفؤَْتَبَعُه الشَّ

ْلَه ْث أَْو َتْتُرْك ُه  أَْخلَدَ  ٌَ ٌْ ِه  َبَع َهواهُ َفَمَثلُُه َكَمَثِل اْلَكْل ِب إِْن َتْحِم ْل َعلَ إِلَى اأْلَْرِض َواتَّ

ْلَهثْ  ٌَ﴾.  

؛ ثالثمة فمال ٌمدخل الجنمة ممن البهمائم إالّ :  (ع)فقال الرض ا  .وهو مثل ضربه

ملمك  ه بعمثوكان سمبب المذئب أّنم، والذئب، وكلب أصحاب الكهؾ، حمارة بلعم

وكمان للشمرطً ابمن ، ممن الممؤمنٌن وٌعمذبهم لٌحشمر قومما   شمرطٌا   ظالم رجمال  

ة فأدخل هللا ذلك الذئب الجنّ ، ه، فجاء الذئب فأكل ابنه فحزن الشرطً علٌهٌحبّ 

 (لما أحزن الشرطً
 (1)

.  

ر علٌ  ه وتكّب   (ع)وف ً الق  رآن ذك  ر هللا بلع  م ب  ن ب  اعوراء ال  ذي حس  د موس  ى 

 ة وٌ  رى م  اك  ان بمق  ام النب  وّ  أنبع  د ، واله  وى كالكل  ب ااألن  ٌله  ث وراء  فؤمس  ى

 :األعظم االسمتحت العرش وعنده 

َطاُن َفَك  اَن ِم  َن ﴿ ٌْ اِتَن  ا َفاْنَس  لََخ ِمْنَه  ا َفؤَْتَبَع  ُه الشَّ   ٌَ َن  اهُ آ ٌْ ِهْم َنَب  ؤَ الَّ  ِذي آَت ٌْ َواْت  ُل َعلَ  

َبَع َه َواهُ َفَمَثلُ ُه َكَمَث ِل  َولَْو ِشْئَنا لََرَفْعَناهُ ِبَها َولَِكنَّهُ  * اْلَغاِوٌَن  أَْخلََد إِلَى اأْلَْرِض َواتَّ
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03 ......................... .....................

 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

ُبوا ِبآٌاِتَن ا  ْلَه ْث َذلِ َك َمَث ُل اْلَق ْوِم الَّ ِذٌَن َك ذَّ ٌَ ْلَه ْث أَْو َتْتُرْك ُه  ٌَ ِه  ٌْ اْلَكْلِب إِْن َتْحِمْل َعلَ

ُرونَ  َتَفكَّ ٌَ ﴾َفاْقُصِص اْلَقَصَص لََعلَُّهْم 
(1)

.  

* * * 
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............................. ..................04 

ةوّ ـلنبوا اـالرؤٌ
 

المرس  لٌن بالرإٌ  ا، م  نهم  لألنبٌ  اءن حاف  ل ب  وحً هللا س  بحانه وتع  الى آالق  ر

 .(ع)وٌوسف ، (ص)محمد و، (ع) إبراهٌم

َن  اَك إاِلَّ ِفْتَن  ة  ﴿ ٌْ ْإٌ  ا الَِّت  ً أََر َوإِْذ قُْلَن  ا لَ  َك إِنَّ َربَّ  َك أََح  اَط ِبالنَّ  اِس َوَم  ا َجَعْلَن  ا الرُّ

َجَرَة اْلمَ  انا  َكِبٌرا  لِلنَّاِس َوالشَّ ٌَ ِزٌُدُهْم إاِلَّ ُطْغ ٌَ فُُهْم َفَما  ﴾ْلُعوَنَة ِفً اْلقُْرآِن َوُنَخوِّ
(1)

. 

ُ آِمِن ٌَن ﴿ ْإٌا ِباْلَحقِّ لََتْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَح َراَم إِْن َش اَء هللاَّ ُ َرُسولَُه الرُّ لََقْد َصَدَق هللاَّ

ِرٌَن ال َتخَ  افُوَن َفَعلِ َم َم ا لَ ْم َتْعلَُم وا َفَجَع َل ِم ْن ُدوِن َذلِ َك ُمَحلِِّقٌَن ُرُإوَسُكْم َوُمَقصِّ

﴾َفْتحا  َقِرٌبا  
(2)

.
 

 

ًَّ إِنِّ ً أََرى ِف ً اْلَمَن اِم أَنِّ ً أَْذَبُح َك َف اْنُظْر َم اَذا ﴿ ا ُبَن ٌَ ًَ َقاَل  ْع ا َبلََغ َمَعُه السَّ َفلَمَّ

ا أََبِت اْفَعْل َما ُتْإَمُر َسَتِجُدنِ  ٌَ اِبِرٌنَ َتَرى َقاَل  ُ ِمَن الصَّ ﴾ً إِْن َشاَء هللاَّ
(3)

. 

ْإٌ  ا إِنَّ  ا َك  َذلَِك ﴿ :ق الرإٌ  اص  دّ  هألّن  ؛ إب  راهٌمهللا ٌم  دح  إنّ ث  م  ْقَت الرُّ َق  ْد َص  دَّ

﴾َنْجِزي اْلُمْحِسِنٌنَ 
(4)

. 

ٌْ  ُت أََح  َد َعَش  َر َكْوَكب  ا  َوالشَّ  ْمَس َوا﴿ ٌَ  ا أََب  ِت إِنِّ  ً َرأَ ٌُوُس  ُف أَلَِبٌ  ِه  ْلَقَم  َر إِْذ َق  اَل 

ُتُهْم لًِ َساِجِدٌنَ  ٌْ ﴾َرأَ
(5)

. 
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

  ٌُ َن  ا إِلَ  ى أُمِّ ُموَس  ى أَْن ﴿: بالرإٌ  ا (ع)وحً ألم موس  ى وف  ً الق  رآن هللا  ٌْ َوأَْوَح

ٌْ ِك  وهُ إِلَ مِّ َوال َتَخ اِفً َوال َتْحَزِن ً إِنَّ ا َرادُّ ٌَ ٌْ ِه َفؤَْلِقٌ ِه ِف ً اْل  أَْرِضِعٌِه َف إَِذا ِخْف ِت َعلَ

﴾َن اْلُمْرَسلٌِنَ َوَجاِعلُوهُ مِ 
(1)

.  

أي ، إرس الهموبع د  إرس الهمكانت قب ل  (ع) رإى األنبٌاء أنّ وٌجب االلتفات 

لم ٌنقطع هذا  إرسالهمثم وحتى بعد ، وحً هللا سبحانه وتعالى لهم بدأ بالرإٌا إنّ 

 . بل وحً هللا سبحانه وتعالى عنهممن سُ ( الرإٌا)السبٌل 

وكان ت تق ع كم ا ، وإرس الهبل بعثته كان ٌرى الرإى ق (ص)محمد والرسول 

ٌراها 
(2)

من وا وعمل وا بتل ك ال رإى آقوا وصدّ  (ع)األنبٌاء المرسلٌن  أنّ ، ولوال 

، م  ن المق  ام الع  الً إلٌ  ه الم  ا وص  لوا إل  ى م  ا وص  لو؛ إرس  الهمقب  ل  رأوه  االت  ً 

 : لرساالته ولما اصطفاهم هللا أصال   ؛والقرب من هللا سبحانه وتعالى 

قْ ﴿ ا َكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسِنٌنَ َقْد َصدَّ ْإٌا إِنَّ  .﴾َت الرُّ

، ك  انوا ٌإمن  ون وٌص  دقون ب  رإى الم  إمنٌن ال  ذٌن ك  انوا معه  م  (ع) ب  ل ه  م

، ع ن رإاه م وٌه تم بس ماعها  أص حابهكان ٌس ؤل  (ص)محمد وهذا رسول هللا 

المن افقٌن  نّ إسماعها ذكر وعباده هلل سبحانه ، حت ى  وكؤنّ ، وبعد صالة الصبح 

 : م ٌسمع وٌصدق كل متكلّ  هبؤنّ  (ص)شنعوا علٌه 

                                                 

 .7: القصص -1
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 ﴿ ِ ٌُ  ْإِمُن ِب  اهللَّ ٌْ  ٍر لَُك  ْم  قُولُ  وَن ُه  َو أُُذٌن قُ  ْل أُُذُن َخ ٌَ ًَّ َو ِب   ٌُ  ْإُذوَن النَّ َوِم  ْنُهُم الَّ  ِذٌَن 

ٌُ ْإُذوَن َرُس وَل هللاَِّ  ٌُْإِمُن لِْلُمْإِمِنٌَن َوَرْحَمٌة لِلَِّذٌَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذٌَن   لَُه ْم َع َذاٌب َو

﴾أَلٌِمٌ 
(1)

. 

: ألصممحابهكمان إذا أصممبا قمال (ص)رسمول هللا  إنّ : )ق  ال، (ع)ع ن الرض ا  

(رؤٌماٌعنمً بمه ال ؟راتهل من مبشّ 
 (2)

ك ان ٌعتبره ا (ص)محم د النب ً  إنّ ب ل . 

ة رات النبموّ ه لمم ٌبمق ممن مبّشمأال إنّ : )قال (ص)النبً عن ، ةرات النبوّ من مبشّ 

(صالحة ٌراها المسلم أو ترى لهالرؤٌا ال إالّ 
 (3)

.  

 .راتالمبّشم ة بعمدي إالّ ال نبوّ : )قال (ص)عنه ، ةٌعتبرها نبوّ ( ص) بل وكان

(الرؤٌا الصالحة: قٌل ٌا رسول هللا، وما المبشرات ؟ قال
 (4)

. 

وهممً جممزء مممن ، الرؤٌمما الصممالحة بشممرى مممن هللا: )(ص)رس  ول هللا وق  ال 

 (ةأجزاء النبوّ 
(5)

.  

الرإٌ ا  إالّ ة م ن النب وّ  لم ٌبق(ص)محمد قول الرسول  أنّ إلى لتفات وٌجب اال

ب ل م ا ، رس ل م ن هللاكل من ٌرى رإٌ ا ص ادقة ه و نب ً مُ  أنّ ٌعنً  الصادقة ال
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

 إل ىوات اهً نبؤ وخبر صادق جاء م ن ملك وت الس م؛ الرإٌا الصادقة أنّ ٌعنٌه 

 .الرائً

* * *



ٌنَ  ٌِّ بِ  َخاَتَم النَّ

ٌِّ ٌَن َما َكا﴿ :قال تعالى ِب ِ َوَخ اَتَم النَّ ٌد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُس وَل هللاَّ َن ُمَحمَّ

ٍء َعلٌِما   ًْ ُ ِبُكلِّ َش ﴾َوَكاَن هللاَّ
(1)

.  

ة ، أي انته اء النب وّ (االنته اء)قصد بالختم هنا أة ، وختم النبوّ  أنّ م تبٌن مما تقدّ 

 .ةة ه ً الوص ول إل ى مق ام النب وّ ب النبوّ كان المراد  إذاغٌر صحٌح  فها أمرٌ وتوقّ 

طرٌق االرتق اء إل ى  نّ ؛ ألالسماء من الحق والغٌب أخباروبالتالً معرفة بعض 

 . ولم ٌغلق ولن ٌغلق، ملكوت السماوات مفتوح

وكذا ، من رواٌة رواها الشٌعة والسنة أكثرفً  أكد (ص)محمد النبً  نّ أكما 

ولن ٌغلق وهو ، اإللهً سٌبقى مفتوحا   من طرق الوحً ا  طرٌق نّ أ (ع)بٌته  أهل

 .من هللا سبحانه وتعالى (الرإٌا الصادقة)

ن علً ب ن ـعن أبً الحس، عن أبٌه، ٌن بن علً بن فضالـعن علً بن الحس

:  ٌ ا اب ن رس ول هللا: ه ق ال ل ه رج ل م ن أه ل خراس ان أّن : (ع)موسى الرض ا 

أنتم إذا دفن ف ً أرض كم كٌف ) :ه ٌقول لًفً المنام كؤنّ  (ص)رسول هللا رأٌت 

 ! ؟ (بضعتً واستحفظتم ودٌعتً وغٌب فً ثراكم نجمً

ا ، فأنمموأنمما بضممعة نبممٌكم، أنمما المممدفون فممً أرضممكم): (ع)فق  ال ل  ه الرض  ا 

وجمب هللا تبمارك وتعمالى ممن أأال ومن زارنً وهمو ٌعمرؾ مما ، الودٌعة والنجم

ولو كمان  اءه نجاا شفعومن كنّ ، نا وآبائً شفعاؤه ٌوم القٌامةأحقً وطاعتً ف

 ،عمن أبٌمه، عمن جمدي، ولقد حدثنً أبمً .واإلنسعلٌه مثل وزر الثقلٌن الجن 
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11 ......................... .....................

 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

 ألنّ ؛ ممممن رآنمممً فمممً مناممممه فقمممد رآنمممً: قمممال (ص)رسمممول هللا  عمممن آبائمممه أنّ 

وال فممً أوصممٌائً، الشممٌطان ال ٌتمثممل فممً صممورتً وال فممً صممورة أحممد مممن 

مممن  ا  بعٌن جممزءالرؤٌمما الصممادقة جممزء مممن سمم نّ وإ. صممورة أحممد مممن شممٌعتهم

 (ةالنبوّ 
(1)

. 

، رؤٌمما المسمملم تكممذب دإذا اقتممرب الزمممان لممم تكمم) :ق  ال، (ص)النب  ً وع  ن 

 ورؤٌا المؤمن جزء من خمسمة وأربعمٌن جمزءا  ، وأصدقكم رؤٌا أصدقكم حدٌثا  

 (ةمن النبوّ 
(2)

. 

 (ةمن النبوّ  جزء من سبعٌن جزءا  ) :إنهاقال  (ص)النبً وعن 
(3)

. 

 رؤٌا المؤمن جمزء ممن سمبعة وسمبعٌن جمزءا  ): الق، (ص)رسول هللا وعن 

 (ةمن النبوّ 
(4)

. 

( جري مجرى كالم تكلّم به الرب عنمدهرؤٌا المؤمن ت): قال، (ع)وعن علً 

(5)
. 

إذا تقممارب الزمممان لممم تكممد رؤٌمما المممؤمن تكممذب، ) :ق  ال، (ص)النب  ً وع  ن 

 (وأصدقهم رؤٌا أصدقهم حدٌثا  
(1)

.  

                                                 

، أمالً الشٌخ 287ص 1ج: (ع)، عٌون أخبار الرضا 584ص 2ج: من ال ٌحضره الفقٌه -1
 .283ص 49ج: ، بحار األنوار120ص: الصدوق

، وفٌهما لفظ المسلم بدل المإمن فً 363ص 3ج: ، سنن الترمذي52ص 7ج: صحٌح مسلم -2
: ، وبحار األنوار312ص 3ج: در المنثوروكذا فً ال. ستة وأربعٌن جزءا  : الموردٌن ، وفً الثانً 

 . 192ص 58ج
، أمالً الشٌخ 287ص 1ج: (ع)، عٌون أخبار الرضا  584ص 2ج: من ال ٌحضره الفقٌه -3

 . 283ص 49ج: ، بحار األنوار121ص: الصدوق
 .39ص 4ج: ، مستدرك سفٌنة البحار211ص: كنز الفوائد -4
 . 210ص 52ج: ، بحار األنوار211ص: كنز الفوائد -5



 
 (ع)السيد أحمد الحسن / النبوة الخاتمت 

............................. ..................10 

وف ً كت اب " األخب ارج امع "ع ن " األن وار بح ار"نقل العالمة المجلسً فً و

نفسممه طٌبممة ،  نّ ؛ ألرؤٌمما المممؤمن صممحٌحة  أنّ ) :" (ع) األئم  ةالتعبٌ  ر ع  ن "

ن هللا العزٌممز ج فتتلقممى مممن المالئكممة ، فهممً وحممً ممموٌقٌنممه صممحٌا ، وتخممر

 (الجبار
(2)

. 

الشمٌطان  من رآنً فً مناممه فقمد رآنمً، فمإنّ ) :قال، (ص)رسول هللا وعن 

وال فمً صمورة أحمد ، وال فً صمورة أحمد ممن أوصمٌائً، فً صورتًال ٌتمثل 

 (ةمن النبوّ  ا  الرؤٌا الصادقة جزء من سبعٌن جزء من شٌعتهم، وإنّ 
(3)

.   

إذا كان آخر الزمان لمم ٌكمد رؤٌما الممؤمن ٌكمذب ،  ) :(ص)رسول هللا وعن 

 (وأصدقهم رؤٌا أصدقهم حدٌثا  
(4)

. 

ان لممم تكممد رؤٌمما المممؤمن تكممذب، إذا اقتممرب الزممم) :(ص)رس  ول هللا وع  ن 

 ا  ، ورؤٌما المسملم جمزء ممن سمتة وأربعمٌن جمزءوأصدقهم رؤٌا أصدقهم حمدٌثا  

( ةمن النبوّ 
(5)

. 

رؤٌمما المممؤمن جممزء مممن سممتة وأربعممٌن جممزء مممن ) :ق  ال (ص)النب  ً وع  ن 

( النبوة
(1)

. 

                                                                                                                                                    

 4ج: ، مستدرك سفٌنة البحار172ص 85ج: ، بحار األنوار386ص: أمالً الشٌخ الطوسً -1
 . 291ص 1ج: ، المعجم األوسط31ص
 .490ص: ونقل ذلك أٌضا  فً معارج الٌقٌن فً أصول الدٌن. 176ص 58ج: بحار األنوار -2
وعٌون أخبار ، 584ص 2ج: من ال ٌحضره الفقٌه: ، وجاء ف176ًص 58ج : بحار األنوار -3

: بدل 283ص 49ج: ، وبحار األنوار121ص: ، وأمالً الشٌخ الصدوق287ص1ج: (ع)الرضا 
 (. ألّن الشٌطان.. فؤّن الشٌطان )
 .181ص 58ج : بحار األنوار -4
، 507ص 2ج: وفً مسند أحمد. 192ص 58ج: ، بحار األنوار363ص 3ج: سنن الترمذي -5

: كما أّن فً صحٌح مسلم.بدل المإمن فً الموردٌن؛ جاء لفظ المسلم 52ص 7ج: وصحٌح مسلم
جاء لفظ المإمن بدل لفظ  77ص 8ج: وفً صحٌح البخاري. خمسة وأربعٌن بدل ستة وأربعٌن

 . المسلم فً الموردٌن



 
11 ......................... .....................

 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

، فلٌحممد فإنمما همً ممن هللا، هماإذا رأى أحدكم الرؤٌما ٌحبّ ) :قال (ص)وعنه 

(ث بهاعلٌها ولٌحدّ هللا 
 (2)

.  

رؤٌما الممؤمن جمزء ممن سمبعة وسمبعٌن جمزء ) :قال ،(ص)رسول هللا وعن 

 (من النبوة
(3)

. 

( ؤمن جمزء ممن أربعمٌن جمزءا  ممن النبمّوةرؤٌا المم) :(ص)رسول هللا ه وعن

(4)
. 

 ءا  رؤٌا الممؤمن أو المسملم جمزء ممن سمتة وأربعمٌن جمز) :قال ،(ص) وعنه

 (ةمن النبوّ 
(5)

. 

جممزءا مممن  وأربعممٌنرؤٌمما المممؤمن جممزء مممن سممتة ) :(ص)رس  ول هللا وق  ال 

( النبوة
(6)

. 

. إذا قمممرب الزممممان لمممم تكمممد رؤٌممما الممممؤمن تكمممذب) :(ص)رس   ول هللا وع   ن 

ورؤٌما الممؤمن جمزء ممن سمتة وأربعمٌن جمزءا . وأصدقهم رؤٌا أصدقهم حدٌثا  

 (من النبوة
(7)

. 

                                                                                                                                                    

 .192ص 58ج : بحار األنوار -1
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 (زءا ممن النبموةرؤٌما الممؤمن جمزء ممن أربعمٌن جم) :(ص)رسول هللا وعن 

(1)
. 

ال  ذي  اإلم ام أنّ بالرإٌ ا  (ع)موس ى الك  اظم  لإلم ام أوح  ىهللا  نّ أوف ً رواٌ ة 

 .(ع)بعده هو ابنه علً بن موسى الرضا 

ونحن  ةفً طرٌق مك (ع)لقٌنا أبا عبد هللا ) :قال، يعن ٌزٌد بن سلٌط الزٌد 

ت ال ٌعرى أح د والمو، رونالمطهّ  األئمةنتم ؛ أوأمًأنت  بابً: فقلت له ةجماع

ًَّ إحدث ؤمنه ف  وهمذا سمٌدهم يلمدنعم هؤالء وُ : فقال لً. لقٌه من ٌخلفنًأ شٌئا   ل

وفٌه العلمم والحكمم والفهمم والسمخاء والمعرفمة  - (ع)ابنه موسى  إلى وأشار -

وفٌممه حسممن الخلممق ، بممما ٌحتمماج النمماس إلٌممه فٌممما اختلفمموا فٌممه مممن أمممر دٌممنهم

همً  :أخ رىوف ً  .(عمز وجمل)هللا تعمالى  أبموابوهمو بماب ممن ، وحسن الجوار

 .هخٌر من هذا كلّ 

ؼوث  (عز وجل)ٌخرج هللا منه : قال ؟ ًمأأنت و بًؤبوما هً : فقال له أبً 

وؼٌاثهمما وعلمهمما ونورهمما وفهمهمما وحكمهمما وخٌممر مولممود وخٌممر  األمممةهممذه 

وٌشمعب بمه ، وٌلمم بمه الشمعث، وٌصلا به ذات البمٌن، ٌحقن هللا الدماء، ناشئ

وٌنمزل بمه ، وٌؤمن بمه الخمائؾ، وٌشبع به الجائع، يروٌكسو به العا، الصدع

، حلممه أوانٌبشمر بمه عشمٌرته ، خٌر كهل وخٌمر ناشمئ، العباد وٌأتمر، القطر

  .ن للناس ما ٌختلفون فٌهٌبٌّ ، وصمته علم ، قوله حكم

ث  م قط  ع . نعممم: فق  ال؟ فٌك  ون ل  ه ول  د بع  ده  وأم  ًأن  ت  بًؤب  : فق  ال أب  ً: ق  ال

بع د فقل ت  - (ع)موسى بن جعفر  ًٌعن -ٌت أبا الحسن ثم لق: وقال ٌزٌد. الكالم

                                                 

 .366ص 3ج: سنن الترمذي -1



 
13 ......................... .....................

 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

: فق ال: ق ال، أبوكخبرنً به أتخبرنً بمثل ما  أن أرٌد إنً، وأمًأنت  بًؤب: له

 .فً زمن لٌس هذا مثله (ع)كان أبً 

: ث م ق ال، فضحك: قال، هللا ةمن ٌرضى منك بهذا فعلٌه لعن: فقلت، قال ٌزٌد 

بنمً  إلمىفمً الظماهر  فأوصمٌتمنزلمً خرجمت ممن  إنمً، ةبما عممارأٌما  أخبرك

رسمول هللا  رأٌمتولقمد ، بوصٌتً فمً البماطن وأفردته ًمع ابنً عل فأشركتهم

ومعه خماتم وسمٌؾ وعصما وكتماب ، معه (ع)فً المنام وأمٌر المؤمنٌن  (ص)

، (عز وجمل)تعالى  [هللا] ة فسلطانـا العمامأمّ : ما هذا ؟ فقال: فقلت له ةوعمام

ا العصما وأّمم، (عز وجل)ا الكتاب فنور هللا وأمّ ، (عز وجل)هللا  ةا السٌؾ فعزّ وأمّ 

رس ول هللا ق ال : ث م ق ال .األممورا الخماتم فجمامع همذه وأّمم، (عز وجمل)هللا  ةفقوّ 

 . علً ابنك إلىٌخرج  واألمر: (ص)

اممتحن هللا  أو عبدا   عاقال   عندك فال تخبر إالّ  ةودٌع هاإنّ ٌا ٌزٌد : ثم قال ،قال

ن سممئلت عممن الشممهادة إو،  تعممالىوال تكفممر نعممم هللا، أو صممادقا   لإلٌمممانقلبممه 

وا اأْلََماَن اِت إِلَ ى أَْهلَِه ا﴿ :هللا تعمالى ٌقمول فإنّ ، هافادّ  ٌَ ؤُْمُرُكْم أَْن ُت َإدُّ  َ ﴾إِنَّ هللاَّ
(1)

، 

ْن َكَتَم َشَهاَدة  ِعْنَدهُ ِمَن هللاَِّ ﴿: (عز وجل)وقال هللا  ﴾َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
(2)

وهللا ما : فقلت، 

 .أبدا  هذا  ألفعلكنت 

ابنك  ًفقال عل، (ص)رسول هللا ثم وصفه لً : (ع)ثم قال أبو الحسن : قال 

، ٌصممٌب وال ٌخطممى، وٌنطممق بحكمتممه، وٌسمممع بتفهٌمممه، الممذي ٌنظممر بنممور هللا

 ًءمما همو شمإنّ ! قل مقامك معمه أوما ، وعلما   وقد ملئ حكما  ، وٌعلم وال ٌجهل

                                                 

 .58: النساء -1
 . 140: البقرة -2
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ك منتقمل نّ إف دتأروافرغ مما  أمرك فأصلافإذا رجعت من سفرك ، كان لم ٌكن

 .وكفى باهلل شهٌدا   فاجمع ولدك واشهد هللا علٌهم جمٌعا  ، عنه ومجاور ؼٌره

 أبمًبمن  ًعلم ًابنمً سمم ًوعلم السمنةفمً همذه  خمذؤأ إنًٌا ٌزٌد : ثم قال 

وعلممه ونصمره  األولفهمم  ًعطمأُ ، (ع)بمن الحسمٌن  ًعلم ًوسمم، (ع)طالب 

سمنٌن  أربمعفمإذا مضمت ، نسمنٌ بمأربعم بعمد همارون ٌمتكلّ  أنوردائه ولٌس لمه 

 (شاء هللا تعالى إنا شئت ٌجٌبك سأله عمّ أف
(1)

. 

وال ذي ، (ص)محم د وهو مفتوح بع د ، فالرإٌا طرٌق لوحً هللا سبحانه، إذن

للناس  ه ال ٌزال مفتوحا  نّ أبالرواٌات وبالواقع الملموس  دتؤكّ 
(2)

. 

                                                 

 .33ص 2ج: (ع)عٌون أخبار الرضا  -1
ذكرها ، وأّما الواقع الملموس فسؤذكر له شاهدٌن من بٌن مجموعة  (ع)أّما الرواٌات فقد تقّدم منه  -2

 :شواهد كثٌرة
ً بن ، أبو الحسن جمال الدٌن عل(ع)ما رواه الشٌخ األمٌنً فً ترجمته لشاعر أهل البٌت  :األول   

الموصلً الحلً، حٌث إّنه ولد من أبوٌن ناصبٌٌن، وإّن ( الخلٌعً)عبد العزٌز بن أبً محمد الخلعً 

وقتلهم،  (ع)أّمه نذرت أنها إن رزقت ولدا  تبعثه لقطع طرٌق السابلة من زوار اإلمام السبط الحسٌن 

غ إلى نواحً المسٌب بمقربة من فلما ولد جمال الدٌن الخلٌعً وبلغ أشده ابتعثته إلى جهة نذرها فلما بل

كربالء المشّرفة، طفق ٌنتظر قدوم الزائرٌن فاستولى علٌه النوم واجتازت علٌه القوافل فؤصابه القتام 

الثائر، فرأى فٌما ٌراه النائم إّن القٌامة قد قامت وقد أمر به إلى النار، ولكنها لم تمّسه؛ لما علٌه من 

إّنه نظم عندئٍذ بٌتٌن : وٌقال. ا  عن نٌته السٌئة، واعتنق والء العترةذلك العثٌر الطاهر، فانتبه مرتدع

 : خمسهما الشاعر المبدع الحاج مهدي الفلوجً الحلً، وهما مع التخمٌس

 أراك بحٌرة مألتك رٌنـا       وشتتك الهوى بٌنا فبٌنـا
 فطب نفسا وقر باهلل عٌنا      إذا شئت النجاة فزر حسٌنا

 لكً تلقى اإلله قرٌر عٌن                
 إذا علم المالئك منك عزما       تروم مزاره كتبوك رسمـا



 
15 ......................... .....................

 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

س بحانه  ٌصل بع ض الم إمنٌن المخلص ٌن ف ً عب ادتهم هلل أنوال ٌوجد مانع 

، (الرإٌا)ٌوحً لهم هللا سبحانه وتعالى بهذا الطرٌق  أنوٌمكن ، ةإلى مقام النبوّ 

 .فٌطلعهم هللا على بعض الحق والغٌب بفضل منه سبحانه وتعالى

وك  ان الح  ق والغٌ  ب ، ةق  د وص  لوا إل  ى مق  ام النب  وّ  (ع) األئم  ة أنّ د والمإّك  

منه ا الرواٌ ة ، ا  كثٌ رة ج دّ  د ذل كوالرواٌ ات الت ً تإّك ، ٌصلهم بالرإٌا والكش ف

مة المتقدّ 
(1)

. 

له  م هللا  ، وأوح  ىةفوج  ود م  إمنٌن مخلص  ٌن وص  لوا إل  ى مق  ام النب  وّ  ،إذن

عل ى   (ع) األئم ةبل هو حاصل مع ، ممكن  سبحانه وتعالى بطرٌق الرإٌا أمرٌ 

 .أقل تقدٌر

                                                                                                                                                    

 وحرمت الجحٌم علٌك حتما    فإن النار لٌس تمس جسما
 علٌه غبار زوار الحسٌن                 

 .12ص / 6ج : الحظ نص ما جاء فً كتاب الغدٌر 
دخلت  (ص)ث رأى كؤن فاطمة بنت رسول هللا حٌ: قصة رإٌا الشٌخ المفٌد رحمه هللا :الثانً    

صغٌرتٌن فسلمتهما إلٌه ( علٌهما السالم)علٌه وهو فً مسجده بالكرخ، ومعها ولداها الحسن والحسٌن 

فانتبه متعجبا  من ذلك، فلّما تعالى النهار فً صبٌحة تلك اللٌلة التً رأى فٌها . علمهما الفقه: وقالت له

اطمة بنت الناصر وحولها جوارٌها وبٌن ٌدٌها ابناها محمد الرضً وعلً الرإٌا، دخلت إلٌه المسجد ف

أٌها الشٌخ هذان ولداي قد أحضرتهما لتعلمهما : المرتضى صغٌرٌن، فقام إلٌها وسلم علٌها، فقالت له

....( ، وقص علٌها المنام، وتّولى تعلٌمهما الفقه، -أي الشٌخ المفٌد  -الفقه ، فبكى أبو عبد هللا 

 .9ص: رٌاتالناص

كؤّن كالبا  تنهشه وكان فٌها كلبا  أبقع هو أشدهن علٌه، فقال لشمر  (ع)رإٌا اإلمام الحسٌن : ومنها -1
: (ع)العوالم؛ اإلمام الحسٌن . )وكان الشمر لعنه هللا أبرصا  . بن ذي الجوشن لعنه هللا، وهو أنت

 .رهما من كتب الحدٌثو ٌمكن لمن طلب المزٌد مراجعة الكافً ودار السالم وغٌ(. 274ص
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 أنبٌاء أنهمفالمراد منه نفً ، أنبٌاء أنهموٌفهم منه نفٌهم  (ع)ما ورد عنهم  اأمّ 

ٌتلق   اهم روح الق   دس  أنفم   ا معن   ى  ، وإالّ ن م   ن هللا س   بحانه وتع   الىولرَس   مُ 

 ٌفارقهم ه معهم النّ أوما معنى ؟  باألخبار
(1)

.     

  :كان األمر كذلك وإذا

 ؟ ( آخرهمأي )، خاِتم النبٌٌن (ص)محمد فما المراد من كون الرسول 

فكالهم  ا أي ؟ ( أوس  طهمأي )خ  اَتم النبٌ  ٌن  (ص)وك  ذا م  ا الم  راد م  ن كون  ه 

 .(ص)محمد النبً  أسماءمن  (م و خاَتماتخ)
                                                 

فبما تحكمون إذا حكمتم ؟ : (ع)قلت ألبً عبد هللا : عن هشام بن سالم عن عمار أو غٌره، قال -1
، فإذا ورد علٌنا ما لٌس فً كتاب على تلقانا به روح (ص)محمد بحكم هللا وحكم داود وحكم : )فقال

 .472ص: بصائر الدرجات( القدس وألهمنا هللا إلهاما  
وكذلك أوحٌنا إلٌك روحا  ﴿: عن قول هللا تبارك وتعالى (ع)سؤلت أبا عبد هللا : صٌر قالوعن أبً ب

أعظم من  (عز وجل)خلق من خلق هللا : )﴾، قالمن أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلٌمان

 1ج: الكافً( ٌخبره وٌسدده، وهو مع األئمة من بعده (ص)جبرئٌل ومٌكائٌل، كان مع رسول هللا 

 .273ص

ٌا أبا الجارود، ال : سؤلته، متى ٌقوم قائمكم ؟ قال: )، قال(ع)بً الجارود، عن أبً جعفر وعن أ
ٌسٌر إلى المدٌنة، فٌسٌر الناس حتى .... ولن تدرك أهل زمانه : فقال. أهل زمانه: فقلت. تدركون

لكوفة، وٌسٌر إلى ا..... ٌرضى هللا عز وجل، فٌقتل ألفا وخمسمائة قرشٌا لٌس فٌهم إال فرخ زنٌة 
فٌخرج منها ستة عشر ألفا من البترٌة، شاكٌن فً السالح، قراء القرآن ، فقهاء فً الدٌن، قد 

ٌا بن فاطمة، ارجع ال حاجة لنا : قرحوا جباههم، وشمروا ثٌابهم، وعمهم النفاق، وكلهم ٌقولون
أسرع من  فٌضع السٌؾ فٌهم على ظهر النجؾ عشٌة االثنٌن من العصر إلى العشاء، فٌقتلهم. فٌك

ثم ٌدخل . جزر جزور، فال ٌفوت منهم رجل، وال ٌصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى هللا
 . الكوفة فٌقتل مقاتلٌها حتى ٌرضى هللا عز وجل

متى ٌرضى هللا عز وجل ؟  -جعلت فداك  -وما ٌدرٌه : فلم أعقل المعنى، فمكثت قلٌال ، ثم قلت: قال
 أوحى إلى أم موسى، وهو خٌر من أم موسى، وأوحى هللا إلى النحل، ٌا أبا الجارود، إن هللا: قال

 . نعم: أعقلت المذهب ؟ قلت: فعقلت المذهب، فقال لً .وهو خٌر من النحل
، ٌدعو الشمس والقمر فٌجٌبانه، وتطوى (علٌهما السالم)ٌسٌر بسٌرة سلٌمان بن داود : .... فقال

ص (: الشٌعً)دالئل اإلمامة لمحمد بن جرٌر الطبري ( له األرض، فٌوحً هللا إلٌه، فٌعمل بأمر هللا
455 - 456. 

 .وٌمكن لمن أراد المزٌد مراجعة الكافً، وبصائر الدرجات، وغٌرهما من كتب الحدٌث 



 
17 ......................... .....................

 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

، وبع ض (ص)محمد ولمعرفة الجواب البد من معرفة شًء عن مقام النبً  

 .منهم على الخصوص (ع) واألنبٌاءدم، بل آز به عن بقٌة بنً ما تمٌّ 

* * * 

 

 



  فً فارانظهور هللاّ  (ص)محمد 

 وأسمألك ....) :(ع) األئم ةت ال وارد ع ن وردت هذه العبارة فً دع اء الس ما

ممت بمه عبمدك ورسمولك فكلّ ، وبمجدك الذي ظهمر علمى طمور سمٌناء، .... اللهم

( ...وظهورك فً فاران ، وبطلعتك فً ساعٌر، (ع)موسى بن عمران 
(1)

. 

 (ع)وظهور هللا فً فاران بمحمد ، (ع)وطلعة هللا فً ساعٌر بعٌسى 
(2)

 . 

م ه كلّ )فم ن نب ً ، ا  ب ة تص اعدٌّ عب ارات ال دعاء مرتّ  نّ إلى أوالبد من االلتفات 

ل مّث ، إلى نب ً (ع)وهو عٌسى  (طلعة هللا)ل مثّ ، إلى نبً (ع)هو موسى و (هللا

 . (ص)محمد هو و ( ظهور هللا)

                                                 

، بحار 424ص: ، مصباح الكفعم321ًص: ، جمال األسبوع416ص: مصباح المتهجد  -1
 .97ص 87ج: األنوار

هل تنكر أّن : (ع)فقال له الرضا ).. : على رأس الجالوت (ع)ضـا جاء فً احتجاج اإلمام الر -2
قد جاء النور من جبل طور سٌناء، وأضاء لنا من جبل ساعٌر، واستعلن علٌنا : " التوراة تقول لكم
 .أعرف هذه الكلمات، وما أعرف تفسٌرها: ؟ قال رأس الجالوت" من جبل فاران

، فذلك وحً هللا تبارك "جاء النور من قبل طور سٌناء : " أنا أخبرك به، أّما قوله: (ع)قال الرضا 

وأضاء الناس من جبل : " على جبل طور سٌناء، وأّما قوله (ع)وتعالى الذي أنزله على موسى 

: إلى عٌسى بن مرٌم وهو علٌه، وأّما قوله (عز وجل)، فهو الجبل الذي أوحى هللا "ساعٌر 

وقال شعٌا النبً فٌما . ال مكة بٌنه وبٌنها ٌوم، فذاك جبل من جب"واستعلن علٌنا من جبل فاران"

رأٌت راكبٌن أضاء لهما األرض، أحدهما على حمار، واآلخر : "تقول أنت وأصحابك فً التوراة

 .ال أعرفهما فخبرنً بهما: قال رأس الجالوت، فمن راكب الحمار ؟ ومن راكب الجمل ؟ "على جمل

ال، ما : قال أتنكر هذا من التوراة ؟. ب الجمل فمحمدأّما راكب الحمار فعٌسى، وأّما راك: (ع)قال 
 10ج: ، بحار األنوار148ص 2ج: (ع)، عٌون أخبار الرضا 447ص: التوحٌد للصدوق...( أنكره 

 .308ص



 
21 ......................... .....................

 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

والظه ور الجزئ ً  اإلطالل ةالطلعة هً  أنّ هو ؛ والفرق بٌن الطلعة والظهور

الظهور  من أدنىً بمرتبة الطلعة هً تجلّ  نّ إأي ، 
(1)

 (ع)أي عٌسى ، فكالهما 

م ن  أدن ىبمرتب ة  (ع)ال هللا سبحانه فً الخل ق ، ولك ن عٌس ى مثَّ  (ص)محمد و

محم  د ع  ث وبَ ، للتمهٌ  د لظه  ور رورٌا  ض  ك  ان  (ع)ع  ث عٌس  ى وبَ  .(ص)محم  د 

 .ا  خلٌفة هللا حقّ  (ص)محمد فكان ، الذي مثَّل هللا فً الخلق (ص)

خل  ق وج  دنا هللا س  بحانه وتع  الى ٌخاط  ب وبداٌ  ة ال أص  لرجعن  ا إل  ى  وإذا 

﴾ إِنًِّ َجاِعٌل ِفً اأْلَْرِض َخلٌَِفة  ﴿ :المالئكة
(2)

. 

ولكن الهدف ، كذلك(ع) واألوصٌاء األنبٌاءدم خلٌفة هللا وباقً آن كان إه ونّ إف

، أي الشخص الذي ٌكون خلٌف ة كام ل ا  هو خلٌفة هللا حقّ  إلٌهراد الوصول الذي ٌُ 

م ن ك ل  وأت م أكم ل، فٌعكس الالهوت فً مرآة وجوده بش كل هلل سبحانه وتعالى

   (ع) واألوصٌاء األنبٌاء

وب   ٌن ، (واإلنس   انٌة األن   ا)ه   و ش   خص ٌخف   ق ب   ٌن  إلٌ   هف   المراد الوص   ول 

 .(اإللهٌةالالهوت والذات )

رس  ول هللا جعل  ت ف  داك ك  م ع  رج ب: )فق ال، (ع)س ؤل أب  و بص  ٌر أب  ا عب  د هللا 

 ؟  (ص)

                                                 

طلع فالن علٌنا : )، وقال ابن منظور1254ص 3ج: الصحاح( الرإٌة: الطلعة: )قال الجوهري -1
وظهر : )وقال الجوهري. 236ص 8ج:لسان العرب(  طلعتكحٌا هللا: ٌقال. رإٌته: من بعٌد، وطلعته

ٌّن : الشًء بالفتح ظهورا   : وقال ابن فارس. 732ص 2ج: الصحاح..( بٌنته : وأظهرت الشًء... تب
ظهر، الظاء والهاء والراء أصل صحٌح واحد ٌدل على قّوة وبروز، من ذلك ظهر الشًء ٌظهر )

ك سمً وقت الظهر والظهٌرة وهو أظهر أوقات النهار ظهورا  فهو ظاهر إذا انكشف وبرز؛ ولذل
 .471ص 3ج: معجم مقاٌٌس اللغة( وأضوإها

 .30: البقرة -2
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مكانممك ٌمما محمممد فلقممد : فقممال لممه موقفمما   جبرائٌمملقفممه فأو، مممرتٌن: (ع) فق  ال

ٌمما : (ص)فقممال ، ربممك ٌصمملً  ممما وقفممه ملممك قممط وال نبممً، إنّ  وقفممت موقفمما  

 وكٌؾ ٌصلً ؟  جبرائٌل

 .بوح قدوس أنا رب المالئكة و الروح، سبقت رحمتً ؼضبًسُ : ٌقول: قال

  .اللهم عفوك عفوك: (ص)فقال 

ِن أَْو أَْدَنى﴾﴿َقاَب قَ  :وكان كما قال هللا: قال ٌْ ْوَس
(1)

. 

 جعلت فداك ما قاب قوسٌن أو أدنى ؟ : فقال له أبو بصٌر

 إلى رأسهاما بٌن سٌتها : (ع) قال
(2)

 ألكمان بٌنهمما حجماب ٌمتأ :(ع)فقال ، 

ٌخفق 
(3)

 اإلبمرةزبرجد، فنظر فً مثل سمم  :وقد قال وال أعلمه إالّ ، 
(4)

إلمى مما  

 .شاء هللا من نور العظمة

  .ٌا محمد:  تبارك وتعالىفقال هللا

  .لبٌك ربً: قال

 من بعدك ؟ ألمتكمن : قال

 .هللا أعلم: قال

                                                 

 .9: النجم -1
ما : والقاب. بٌنهما قاب قوس، وقٌب قوس، وقاد قوس، وقٌد قوس، أي قدر قوس: قال ابن منظور -2

. 693ص 1ج: لسان العرب( سٌةولكل قوس قابان، وهما ما بٌن المقبض وال. بٌن المقبض والسٌة
 .ما عطف من طرفٌه : وسٌة القوس

 .التحرك واالضطراب: الخفق -3
 .ثقبها : سم اإلبرة -4
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

علمممً بمممن أبمممً طالمممب أمٌمممر الممممؤمنٌن وسمممٌد المسممملمٌن وقائمممد الؽمممر : قمممال

 .المحجلٌن

 (ع)ٌا أبا محمد وهللا مما جماءت والٌمة علمً : بً بصٌرثم قال أبو عبد هللا أل

( فهةولكن جاءت من السماء مشا، األرضمن 
(1)

 . 

هللا الواح  د  إالّ ال ٌبق  ى  اإللهٌ  ةف  ً اآلن ال  ذي ٌفن  ى ف  ً ال  ذات  (ص)محم  د ف

فٌك  ون ه  ذا ، وه  و هللا س  بحانه وتع  الى، ن  ور ال ظلم  ة مع  ه إالّ وال ٌب  ق ، ارالقّه  

 أنفهو فقط الذي ٌمك ن  .العبد قد كشف عنه الغطاء حتى عرف هللا حق معرفته

، وكذلك هو فقط خلٌف ة هللا الكام ل، أي ال ذي ٌُعّرف الخلق باهلل بشكل كامل وتام

 .لإلنسانهو ممكن  بؤكمل ما اإللهٌةى فٌه الالهوت، أو الذات تجلّ 

  :ضرب هذا المثلأ أكثرولتبٌٌن هذا 

ك ان ه و بنفس ه ٌ دٌر ه ذا  فإذا، ال لدٌه مصنع وفٌه آالت وعمّ  إنسانكان  إذا

دا له ذا ثم َب ، (% 100)ئة بالما مائةفً المصنع هً  اإلنتاجالمعمل تكون نسبة 

 آخ  ر ا  إنس  انفوج  د ، ه  ذا المص  نع إدارةٌخلف  ه ف  ً  ا  ٌجع  ل شخص   أناإلنس  ان 

ش رف ه و بنفس ه عل ى ه ذا الش خص ل م ٌُ  إذاه ولكّن ، هذا المصنع إدارةٌستطٌع 

 علٌ ه لتب قَ  اإلش راف، فالب د ل ه م ن (% 80)ثمانٌٌن بالمائة  اإلنتاجتكون نسبة 

، كثر كفاءة من الس ابقأ آخر ا  إنسانه وجد نّ إثم  .(بالمائة مائة)ة تامّ  اإلنتاجنسبة 

، فجعل ه (% 90)س تكون النس بة  وإالّ ، علٌ ه  اإلش رافٌحت اج إل ى  ه أٌضا  ولكنّ 

 عمل ه لتبق ى النس بة مائ ة بالمائ ةأش رف علٌ ه وعل ى و، خلٌفته فً ه ذا المص نع

(100 %).  
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المص  نع وب  دون  إدارةه ص  ورة ل  ه ٌس  تطٌع مثل  ه وكؤّن   ا  إنس  انوج  د  أخٌ  را  ث  م 

، فجعله خلٌفت ه عل ى (% 100)مائة بالمائة  اإلنتاجعلٌه وتكون نسبة  اإلشراف

مش   ٌئة ص   احب  إالّ ال ٌش   اء  هألّن   ؛ ٌش   اء فٌ   ه ٌ   ده ٌفع   ل م   ا وأطل   ق، المص   نع

على هذا الخلٌفة الكامل م ن ص احب المص نع س ٌكون  اإلشراف فاآلنالمصنع، 

 .عبثا  

وك ذا م ن رآه ا ٌعرفه ا عل ى ، در م ا س مع عنه افالذي ٌسمع بالنار ٌعرفها بق 

لك ن بق در م ا ، بالن ار فه و ٌعرفه ا ٌقٌن ا   من احترق منه ش ٌئا   اأمّ . قدر رإٌته لها

ه ٌعرفه ا ّن إه و الن ار ف أص بحه بالن ار حت ى م ن احت رق كلّ  اأّم احترق منه به ا، 

  :نهام أصبح هألنّ ؛ زه من النارتمٌّ  أنك ال تستطٌع نّ إحتى ، بشكل كامل وتام

ِ َربِّ اْلَعالَِمٌنَ ﴿ اِر َوَمْن َحْولََها َوُسْبَحاَن هللاَّ ﴾ُبوِرَك َمْن ِفً النَّ
(1)

 ، 

ْعِقلَُها إاِلَّ اْلَعالُِمونَ ﴿ ٌَ ﴾َوِتْلَك اأْلَْمَثاُل َنْضِرُبَها لِلنَّاِس َوَما 
(2)

. 

* * * 

 

 

 

 

                                                 

 . 8: النمل -1
 .43: العنكبوت -2



 خاتِم النبٌٌن وخاَتمهم (ص)محمد 

فهو ص لوات رب ً  ،خاِتـم النبٌٌن وخاتـَمهم (ص)محمد نعود إلى كون  واآلن

ورس الته وكتاب ه الق رآن ، الىـخر األنبٌاء والمرسلٌن م ن هللا س بحانه وتع آعلٌه 

  :فال ٌوجد بعد اإلسالم دٌن، وشرٌعته باقٌة إلى ٌوم القٌامة

َر اإْل ﴿ ٌْ ْبَتِغ َغ ٌَ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفً اآْلِخرَ َوَمْن  ٌُ ﴾ِة ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ ْسالِم ِدٌنا  َفلَْن 
(1)

.  

خل ص م ن الم إمنٌن هلل س بحانه أفمن ، دمآلبنً  ة مفتوحا  ولكن بقً مقام النبوّ 

كما بقً طرٌ ق وح ً  ،ةٌصل إلى مقام النبوّ  أنوتعالى فً عبادته وعمله ٌمكن 

ف ً  وملموس ا   وموج ودا   مفتوحا  ( الرإٌا الصادقة) ـدم بآهللا سبحانه وتعالى لبنً 

 .لمعاشالواقع ا

ة م ن هللا س بحانه وتع الى، س واء أنبٌاء ممن وصلوا إلى مقام النب وّ  إرسال اأمّ 

، ا  جدٌ د ا  دون دٌن ٌج دّ  ه منّ إ أماإلسالم،  (ص)محمد كانوا ٌحافظون على شرٌعة 

 .(ص) فهو غٌر موجود وهو الذي ختمه هللا سبحانه وتعالى ببعثه محمدا  

نس  ان الكام  ل وخلٌف  ة هللا حق  ا ، اإل) (ص)محم  د ع  ث النب  ً د بع  د بَ ولك  ن تج  دّ 

فجمٌع ، (ص)محمد من  اإلرسالأمر ( هور هللا فً فاران وصورة الالهوتوظ

، (هللا فً الخل ق) (ص)محمد ولكن من األمة، هم مرسلون إلى هذه  (ع) األئمة

  :قال تعالى

َنُهْم ِباْلقِ ﴿ ٌْ ًَ َب ٍة َرُسوٌل َفإَِذا َجاَء َرُسولُُهْم قُِض ٌُْظلَُمونَ َولُِكلِّ أُمَّ ﴾ْسِط َوُهْم ال 
(2)

.  
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 : قال سؤلته عن تفسٌر هذه اآلٌة  (ع)عن جابر عن أبً جعفر  

ٌُْظلَُمونَ ﴿ َنُهْم ِباْلِقْسِط َو ُهْم ال  ٌْ ًَ َب ٍة َرُسوٌل َفإِذا جاَء َرُسولُُهْم قُِض  . ﴾لُِكلِّ أُمَّ

ن آل ممم لكممل قممرن مممن هممذه األمممة رسمموال   نّ إ؛ تفسممٌرها بالبمماطن) :(ع) ق  ال

ا هم الرسل، وأمّ ، وهم األولٌاء ومحمد ٌخرج إلى القرن الذي هو إلٌهم رسول

  :قوله

َنُهْم ِباْلِقْسطِ ﴿ ٌْ ًَ َب  ﴾، َفإِذا جاَء َرُسولُُهْم قُِض

( هم ال ٌظلمون كما قال هللاالرسل ٌقضون بالقسط و معناه إنّ : قال
(1)

. 

َما أَْنَت ُمْنِذٌر َولُِكلِّ  ﴿: وقال تعالى ﴾َقْوٍم َهادٍ إِنَّ
(2)

.  

لِ  ٌْ ِ  ،َقالَ  ،َعِن اْلفَُض ِ  (ع)َسؤَْلُت أََبا َعْبِد هللاَّ َولُِك لِّ َق ْوٍم ﴿: (عز وجل)َعْن َقْوِل هللاَّ

( ُكلُّ إَِماٍم َهاٍد لِْلَقْرِن الَِّذي ُهَو فٌِِهمْ ) :(ع) الَ ـَفقَ  ﴾،هادٍ 
(3)

. 

ِ  (ع)َفٍر ـَعْن أَِبً َجعْ   ،﴾ْنَت ُمْنِذٌر َولُِكلِّ َق ْوٍم ه ادٍ إِنَّما أَ ﴿: (عز وج ل)ِفً َقْوِل هللاَّ

ْهمِدٌِهْم إِلَمى َمما َجماَء بِمِه ، اْلُمْنِذرُ  (ص)رسول هللا ): الَ ـَفقَ  ٌَ ما َهماٍد  َولُِكلِّ َزَمماٍن ِمنَّ

 ِ ًُّ هللاَّ اُء َواِحٌد َبْعَد َواِحدٍ  ،(ص)َنبِ ٌَ ًٌّ ُثمَّ اأْلَْوِص ( ُثمَّ اْلُهَداةُ ِمْن َبْعِدِه َعلِ
(4)

 . 

ِ : َق  الَ )، أَِب  ً َبِص ٌرٍ  َع نْ  إِنَّم  ا أَْن َت ُمْن  ِذٌر َولُِك لِّ َق  ْوٍم ﴿ :(ع)قُْل ُت أِلَِب  ً َعْب ِد هللاَّ

ًٌّ اْلَهماِدي (ص)رسول هللا : َفَقالَ  ،﴾هادٍ  مٍد َهملْ ِممْن َهماٍد  .اْلُمْنِذُر َوَعلِم ما أََبما ُمَحمَّ ٌَ
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25 ......................... .....................

 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

ْوَم  ٌَ كَ َبلَى ُجِعْلُت ِفَداَك َما َزاَل ِمنْ : قُْلتُ ؟ اْل ٌْ  :َفَق الَ ، ُكْم َهاٍد َبْعَد َهاٍد َحتَّى ُدِفَعْت إِلَ

ُجملُ  مٌة َعلَمى َرُجمٍل ُثممَّ َمماَت َذلِمَك الرَّ ٌَ ٍد لَمْو َكاَنمْت إَِذا َنَزلَمْت آ ا أََبا ُمَحمَّ ٌَ  ُ َرِحَمَك هللاَّ

ُة َماَت اْلِكَتابُ  ٌَ ًَ َكَمما، َماَتِت اآْل ْجِري فِمٌَمْن َبقِم ٌَ  ًٌّ ُه َح  (َرى فِمٌَمْن َمَضمىَجم َولَِكنَّ

(1)
. 

ِ َتَب  اَرَك َوَتَع  الَى (ع)َع  ْن أَِب  ً َجْعَف  رٍ  إِنَّم  ا أَْن  َت ُمْن  ِذٌر َولُِك  لِّ َق  ْوٍم ﴿: ِف  ً َق  ْوِل هللاَّ

ًٌّ اْلَهاِدي (ص)رسول هللا ): َفَقالَ  ،﴾هادٍ  ا َوَما ؛ اْلُمْنِذُر َوَعلِ ِ َما َذَهَبْت ِمنَّ أََما َوهللاَّ

اَعةِ َزالَْت فٌَِنا إِلَ  (ى السَّ
(2)

. 

 ه م جمٌع ا   ، وأٌض ا  (ص)محم د ل ى إو، (ص)محم د رسل هداة من  (ع)فهم 

  .ةعلٌهم صلوات ربً لهم مقام النبوّ 

ف ال ب د م ن الوص ول ، (تم ام العق ل): ل ه وٌتبدّ  الذي ال اإلرسالشرط  إنّ بل 

 (.سماء العقل)إلى مقام السماء السابعة الكلٌة 

ك ل م ن ٌ زور  -ال ٌفقه ه  أمس واء ك ان ٌفقه ه  - د ٌقرأهوهذا األمر الذي تجدّ 

ب ل ال ٌ دخل إل  ى ، (ع)طال  ب  أب ًوه  و عل ً ب ن  (ص)محم د رس ول م ن  لأوّ 

وه  و بمثاب  ة زٌ  ارة للنب  ً ، بع  د قراءت  ه إالّ  (ع)الم  إمنٌن  ألمٌ  رالح  رم المطه  ر 

 .(ص)محمد 

السمالم : وتقمول ....): (ع) ع ن الص ادق (ع)الم إمنٌن عل ً  أمٌرفً زٌارة 

 الممموحًومعمممدن  أممممرههللا علمممى رسمممالته وعمممزاٌم  أممممٌنهللا علمممى محممممد ممممن 
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، والمهممٌمن علممى ذلممك كلممه ، الخمماتم لممما سممبق والفمماتا لممما اسممتقبل ،والتنزٌممل

( والسالم علٌه ورحمة هللا وبركاته، السراج المنٌر، الشاهد على الخلق
(1)

. 

 :(ع)ووردت نفس العبارة فً زٌارة الحسٌن 

السمالم : فقمل (ع)فإذا استقبلت قبر الحسٌن ... ) :قال ،(ع)عبد هللا  أبًعن 

الخمماتم لممما سممبق  ،أمممرههللا علممى رسممله وعممزائم  أمممٌن، (ص)رسممول هللا علممى 

ه، والسممالم علٌممه ورحمممة هللا والمهممٌمن علممى ذلممك كلّمم، والفمماتا لممما اسممتقبل

 (وبركاته
(2)

.  

 وحمده ال شمرٌك وأشهد أن ال إله إال هللا.... ) :(ع)المإمنٌن علً  أمٌروقال 

شممهادة ٌممؤدي اإلسممالم ذاكرهمما وٌممؤمن مممن العممذاب ٌمموم الحسمماب ذاخرهمما، ، لممه

ورسوله الفماتا ، الخاتم لما سبق من الرسالة وفاخرها عبده محمدا   وأشهد أنّ 

 ...( لما استقبل من الدعوة وناشرها
(3)

. 
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

 (ص)من ه  اإلرسالوفتح ، من هللا سبحانه وتعالى اإلرسالختم  (ص)محمد ف

 .(الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل)

 (الخ اِتم)وك ذا كون ه ، أم رٌنالوس ط ب ٌن  أي( الخاَتم) (ص)ن كونه وبهذا تبٌّ 

أي ، ختم به رساالتهمه ما تُ نّ أبمعنى  (ٌنـخاَتم النبٌ)ه نّ أ ن أٌضا  وتبٌّ . ٌرـاألخأي 

 لسابقٌناألنبٌاء ا إرسال نّ وذلك أل ؛ (ص)رساالتهم موقعة ومختومة باسمه  نإ

ه و الحج اب ب ٌن هللا  (ص)محم د  ولكن أٌضا  ، ن كان من هللا سبحانه وتعالىإو

. زل إل ى األنبٌ اء ـومن خالله تتن، فالرساالت منه تترشح، سبحانه وبٌن األنبٌاء

، زلت م ن خالل ه ـكونها تن، هو صاحب رساالت األنبٌاء السابقٌن (ص)محمد ف

الس  ابق م  ن هللا وم  ن خ  الل  فاإلرس  الإل  ى هللا س  بحانه،  األق  ربوه  و الحج  اب 

الالح ق م ن  ، واإلرس ال(ص)بع ث لكونه ل م ٌُ ؛ (األقربالحجاب ) (ص)محمد 

 .(ص)عث هللا كونه بُ  وبؤمر (ص)محمد 

 (. (ص)رسول هللا رسول ): هو  (ع)طالب  أبًعلً بن  أسماءواسم من 

 ٌع وذ بع ض (ع)س معت أب ا عب د هللا : ق ال، عن جمٌل بن صالح، ع ن ذرٌ ح

بالعزٌممة التمً ، مما كنمت عزمت علٌمك ٌما رٌما وٌما وجمع، كائنما  ): وٌقول، ولده

علمى  (ص)رسمول هللا رسمول  (ع)عزم بها علً بن أبً طالب أمٌر المؤمنٌن 

فأجابوا وأطاعوا لما أجبت وأطعت وخرجت عن ابنمً فمالن جن وادي الصبرة 

( ابن ابنتً فالنة، الساعة الساعة
(1)

.  

* * * 
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 من الرسلسل الرُ 

فاتح بابها  (ص)محمد لكون الرسول  ؛ن هذه القضٌة المهمة القرآن الكرٌم بٌّ 

طلع   ة هللا ف   ً ) (ع)م   ع عٌس   ى  فه   ً حص   لت فٌم   ا س   بق وتحدٌ   دا  ، الواس   ع 

ل كبٌ ر التً سٌكون فٌها تحوّ ، ودعوته الكبرى  (ص)محمد د لوالممهّ ، (ساعٌر

خلٌفته سبحانه وتع الى ف ً واستخالف األرض، اإللهً ألهل  اإلرسالفً منهج 

 . أرضه

 نّ رس ل م ن هللا أل وه م أٌض ا   أنطاكٌ ة ،منه إلى  رسال   (ع)عٌسى  أرسلفقد 

ْس  ِبقُوَنُه ِب  اْلَقْوِل َوُه  ْم ِب  ؤَْمِرِه ﴿، هللا س  بحانه وتع  الى ب  ؤمرٌعم  ل  (ع)عٌس  ى  ٌَ ال 

ْعَملُونَ  ٌَ﴾
(1)

. 

 ف ً س ورة ٌ سُذِكَر فً الق رآن  (ع)من رسول هللا عٌسى  اإلرسالوهذا 
(2)

، 

  :قال تعالى

                                                 

 27: األنبٌاء -1

فً فضل سورة ٌس أنها تعدل اثنا عشر ختمة للقرآن، ومن قرأها فً اللٌل انزل  (ع)ورد عنهم  -2

وفتحت سورة . ٌحرسونه حتى ٌصبح، وهو آمن من شر السلطان والشٌطان حتى ٌصبح هللا ألف ملكا  

، وأما الٌاء فهً تعنً النهاٌة أي إن النهاٌة والعاقبة (س)وهو حرف  (ع)ٌس بحرف اإلمام المهدي 

، فهو الخاتم لما سبق ونهاٌة ما سبق ، وكذا القائم (ص)محمد وكذا ٌس من أسماء النبً . (ع)للقائم 

، فهو (ص)محمد وعلى سنته، وٌواجه الجاهلٌة كما واجهها رسول هللا  (ص)محمد عث كما بعث ٌب

 . اسم مشترك بٌنهما علٌهما السالم
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

ِهُم  * ونَ لُ َس  رْ ا المُ َه  ءَ آجَ  ذْ إ ةِ ٌَ  رْ القَ  ابَ ص  حَ أَ  ال  ثَ م مَّ  ُه  ب لَ اض  رِ وَ ﴿ ٌْ إِْذ أَْرَس  ْلَنا إِلَ  

ُكْم ُمْرَسلُونَ  ٌْ ا إِلَ ْزَنا ِبَثالٍِث َفَقالُوا إِنَّ ُبوُهَما َفَعزَّ ِن َفَكذَّ ٌْ ﴾اْثَن
(1)

. 

الرس  الة م  ن  فؤص  بحت، (ع)الُمرِس  ل عٌس  ى  أنّ م  ع ، (أرس  لنا: )ف  اهلل ٌق  ول   

مثَّ  ل هللا ف  ً  (ع)عٌس  ى  نّ أل ؛ه  ً رس  الة م  ن هللا س  بحانه وتع  الى (ع)عٌس  ى 

 .(طلعة هللا فً ساعٌر)فهو  ،الخلق

وه  و ك  ون ، م  ن الُرُس  ل اإلرس  الوٌبق  ى أم  ر الب  د م  ن معرفت  ه ف  ً قض  ٌة 

المُرِسلٌن من المُرَسلٌن  نّ إولذا ف ؛ٌكون بمقام الالهوت للُمرَسل أنالُمرِسل البد 

 .هللا فً الخلقٌكونوا بمقام  أنمن هللا سبحانه وتعالى البد 

م ن هللا س بحانه وتع الى ك ان  اإلرس الف ً  :أق ول أكثر المسؤلةح هذه ولتتوضّ 

ف ال ٌحص ل خط ؤ ، وبؤعدائ ههللا مع الُمرَسلٌن ٌسمع وٌرى فهو مح ٌط بالمُرَس ل 

، هللا مهم ا ح اولوا من ع تبلٌ غ الرس الة عداءأٌستطٌع  كما ال، الرسالة إٌصالفً 

 : قال تعالى

ِنً َمَعُكَما أَْسَمُع َوأََرى﴿  ﴾ال َتَخاَفا إِنَّ
(2)

. 

 أنفالبد ، (ع)من الُرُسل  اإلرسالٌكون الحال كذلك فً  أنومن الضروري 

 وٌس مع وٌ رى وق ادرا  وبؤعدائ ه، ل ذي مثَّ ل هللا محٌط ا  بالُمرَس ل اٌكون الُمرِسل 

كم ا  وتمام ا   ،فال ٌكون هذا اإلرس ال م ن هللا حقٌق ة وإالّ ، بقدرة هللا وعلمه عالما  

الُمرِس  ل اله  وت  أص  بحك  ان األم  ر ك  ذلك  وإذا ،﴿إِْذ أَْرَس  ْلَنا﴾ر عن  ه س  بحانه عّب  

 .بالنسبة للُمرَسل
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فكٌ ف ٌ ؤذن ل ه هللا ، هذا الُمرِسل أرسل رسوله بإذن هللا سبحانه وتعالى إنّ ثم 

 ؛منه سبحانه إرسال الذي هو أٌضا   اإلرسالبالقدرة الكاملة لهذا زه ٌجهّ  أندون 

هذا النقص ٌنسب إلى س احة  نّ إف، لم ٌكن األمر كذلك وكان هناك نقص إذا هألنّ 

 .هللا سبحانه وتعالى

تمث  ل  ه  األنّ  ؛اله  دف م  ن خل  ق بن  ً آدم ه  و الوص  ول إل  ى ه  ذه النتٌج  ة إنّ ث  م 

وق د ذكره ا س بحانه ف ً محض ر م ن المالئك ة  ،ةخالفة هللا الحقٌقٌة الكاملة التامّ 

  :(ع)خلق آدم  أرادعندما 

َوإِْذ َقاَل َربُّ َك لِْلَمالِئَك ِة إِنِّ ً َجاِع ٌل ِف ً اأْلَْرِض َخلٌَِف ة  َق الُوا أََتْجَع ُل ِفٌَه ا َم ْن ﴿

ُس لَ َك َق  ُح ِبَحْم ِدَك َوُنَق دِّ َماَء َوَنْح ُن ُنَس بِّ ْس ِفُك ال دِّ ٌَ اَل إِنِّ ً أَْعلَ ُم َم ا ال ٌُْفِسُد ِفٌَه ا َو

﴾َتْعلَُمونَ 
(1)

.  

فالبد أن ٌكون ه ذا ، والخلٌفة الكامل البد أن ٌكون صورة كاملة لمن استخلفه

ق ال  ،(وج ه هللا)أو  ( أسماء هللا الحس نى)أو  (هللا فً الخلق: )الخلٌفة الكامل هو

  :تعالى

ْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ ﴿ ٌَ َها َناظِ   *  ُوُجوهٌ  ﴾َرةٌ إِلَى َربِّ
(2)

. 

ه الناضرة ئوجوه أولٌا إنّ بل  ،سبحانه وتعالى إلٌهه ٌوجّ  النظر ال نّ أوأكٌد 

 .الذي هو وجه هللا سبحانه الذي واجه به خلقه (ص)محمد ناظرة إلى مربٌها 

ُ ِفً ُظلٍَل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمالِئكَ ﴿: وقال تعالى ُهُم هللاَّ ٌَ ؤِْت ٌَ ْنُظُروَن إاِلَّ أَْن  ٌَ ُة َهْل 

ِ ُتْرَجُع اأْلُُمورُ  ًَ اأْلَْمُر َوإِلَى هللاَّ ﴾ َوقُِض
(1)

.  
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

وه   ً م   ن ص   فات المخل   وق، ، وال   ذهاب والحرك  ة اإلتٌ   انوتع  الى هللا ع   ن 

هللا ف ً )ال ذي ٌمث ل الاله وت ، خلٌف ة هللا الكام ل (ص)محمد  اآلٌةفالمراد بهذه 

 ال َس لٌن عملٌ ا  المرُ  إرس الٌمارس الخلٌفة دور الالهوت فً  أن، وبدون (الخلق

ه ّن  إف ؛ٌتحق  ق اله  دف م  ن الخل  ق ب  ل وال، وتمام  ا   ا  ٌك  ون خلٌف  ة هللا الكام  ل حّق  

بممارسة هذا الخلٌفة لدور الالهوت ٌكون صورة كامل ة ٌع رف به ا هللا س بحانه 

أي معرفة الالهوت والتوحٌ د ، وهو المعرفة، فٌتحقق الهدف من الخلق، وتعالى

ْعُبُدونِ َوَما َخلَْقُت ا﴿: الحقٌقً ٌَ ﴾ْلِجنَّ َواأْلِْنَس إاِلَّ لِ
(2)

لٌعرفون  أي إالّ  ،
(3)

. 

* * * 
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ر طهّ الذي ٌُ  (ع)فً زمن القائم المهدي ةوّ ــالنب

 األرض

هنا  ولكن الكالم. وهم ُرُسل، ةئمة والمهدٌٌن مقام النبوّ ألل أنّ ن م تبٌّ مما تقدّ 

 .األولٌاءن ومن ٌلٌهم م األولىة أي العدّ ، المهدي أصحابفً 

 :فً القرآن (ع)المهدي  أصحاب أوصاف

َن اْلقَُرى الَِّتً َباَرْكَنا ِفٌَها قُرى  َظاِهَرة  ﴿  -1 ٌْ َنُهْم َوَب ٌْ ﴾َوَجَعْلَنا َب
(1)

. 

، بٌ ع ع ن ذك ر هللا تله ٌهم تج ارة وال رج ال ال إالّ  اآلٌ ةلٌس المراد فً ه ذه  

ٌِنْ ﴿  :المراد من قول ه تع الى أنّ كما 
ٌَ ةٍ  ِم نْ  َوَك ؤَ َه ا َوُرُس لِِه  َقْر َعَت ْت َع ْن أَْم ِر َربِّ

ْبَناَها َعَذابا  ُنْكرا   َفَحاَسْبَناَها ِحَسابا   ﴾ َشِدٌدا  َوَعذَّ
(2)

. 

 . ال الجدران، الناس الذٌن فً القرٌة

  .المإمنون وبٌن القرى المباركة قرى ظاهرة هاأٌّ فاهلل ٌقول جعلنا بٌنكم ، إذن

 . (ص)محمد ل آد وهم محم :والقرى المباركة

 .هللا الذٌن ٌكونون حجة على الناس أولٌاءفهم خاصة  :القرى الظاهرة اأمّ 

َبةِ ): روى الحر العاملً فً الوسائل ٌْ ُد ْبُن اْلَحَسِن ِفً ِكَتاِب اْلَغ َعْن ، عن ُمَحمَّ

ِريِّ  ٌَ ِ ْبِن َجْعَفٍر اْلِحْم ِد ْبِن َعْبِد هللاَّ ًِّ َعْن ُمحَ ، َعْن أَِبٌهِ ، ُمَحمَّ ِد ْبِن َصالٍِح اْلَهْمَداِن مَّ
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

َماِن  :َقالَ  ُعوِنً ِباْلَحِدٌِث الَِّذي ُرِوَي  (ع)َكَتْبُت إِلَى َصاِحِب الزَّ ٌَُقرِّ ِتً  ٌْ إِنَّ أَْهَل َب

ُهْم َقالُوا  (ع)َعْن آَباِئَك  اُمَنا َوقُوَّ : أَنَّ  . اُمَنا ِشَراُر َخْلِق هللاَِّ ُخدَّ

َحُكمْ : (ع)َفَكَتَب  ٌْ ُ َتَعالَى! َما َتْقَرُءوَن  َو   :َما َقالَ هللاَّ

َن اْلقَُرى الَِّتً باَرْكنا ِفٌها قُرى  ظاِهَرة  ﴿ ٌْ َنُهْم َوَب ٌْ  ﴾ ، َوَجَعْلنا َب

ِ اْلقَُرى الَّتًِ َباَرَك فٌَِها اِهَرةُ ، َفَنْحُن َوهللاَّ ( َوأَْنُتُم اْلقَُرى الظَّ
(1)

. 

ُدوُق ِفً ِكَتابِ   ٌنِ " َوَرَواهُ الصَّ ِد ْبِن اْلَحَسِن َعْن َعْبِد " إِْكَماِل الدِّ َعْن أَِبٌِه َوُمَحمَّ

ِ ْبِن َجْعَفٍر ِمْثلَُه  هللاَّ
(2)

ًِّ ْبِن .  ِ ْبِن َجْعَفٍر َعْن َعلِ ضا  ِباإْلِْسَناِد َعْن َعْبِد هللاَّ ٌْ َوَرَواهُ أَ

ِد ْبِن ُمْسلٍِم َعْن صَ  ًِّ َعْن ُمَحمَّ ِن ٌْ ٍد اْلُكلَ َماِن ُمَحمَّ ِمْثلَُه  (ع)اِحِب الزَّ
(3)

. 

ًُّ ِفً ِكَتاِب اإْلِْحِتَجاجِ  ْبِرِس ًِّ ْبِن أَِبً َطالٍِب الطَّ َعْن أَبًِ  :وعن أَْحَمُد ْبُن َعلِ

ُه َقاَل لِْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ  (ع)َعْن أَِبً َجْعَفٍر ، َحْمَزةَ  َنْحُن اْلقَُرى ف.. ) :ِفً َحِدٌٍث أَنَّ

ُ فٌَِها الَّتًِ َباَرَك  ِ ، هللاَّ ُ  (عز وجل)َوَذلَِك َقْولُ هللاَّ ُث أََمَرُهُم هللاَّ ٌْ لَِمْن أََقرَّ بَِفْضلَِنا َح

أُْتوَنا ٌَ   :َفَقالَ ، أَْن 

َن اْلقَُرى الَِّتً باَرْكنا ِفٌها قُرى  ظاِهَرة  ﴿ ٌْ َنُهْم َوَب ٌْ  ﴾،  َوَجَعْلنا َب

َقلَُة عَ  ُسلُ َوالنَّ اِهَرةُ الرُّ ا إِلَى ِشٌَعتَِناَواْلقَُرى الظَّ ، َوفَُقَهاُء ِشٌَعتَِنا إِلَى ِشٌَعتَِنا، نَّ

  :َوَقْولُهُ 

رَ ﴿ ٌْ ْرنا ِفٌَها السَّ  ﴾، َوَقدَّ
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اما   ٌَّ ًَ َوأَ الِ ٌَ ُر َمَثلٌ لِْلِعْلِم ِسٌُر بِِه لَ ٌْ ِسٌُر بِِه ِمَن اْلِعْلِم فًِ  َمَثل، َفالسَّ ٌَ لَِما 

ا إِلٌَْ  اِم َعنَّ ٌَّ الًِ َواأْلَ ٌَ آِمنٌَِن فٌَِها ، واألحكامفًِ اْلَحاَلِل َواْلَحَراِم َواْلَفَرائِِض ، ِهمْ اللَّ

 إَِذا أََخُذوا
(1)

ْقلَةِ آِمنٌَِن ِمَن الشَّ  منه،  اَلِل، َوالنُّ  ؛إِلَى اْلَحَراِم ِمَن اْلَحاَللِ  كِّ َوالضَّ

ْن َوَجَب لَُهْم أَْخِذِهْم م أََخُذوا اْلِعْلمَ ُهْم ألنّ  ُهْم أَْهلُ ِمٌَراِث  ُم بالمعرفة؛إٌاه َعْنهُ مَّ أِلَنَّ

ُث اْنَتَهْوا ٌْ ٌة ُمصَ ، اْلِعْلِم ِمْن آَدَم إِلَى َح ٌَّ ْنَتِه ، فَّاةٌ َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض طُذرِّ ٌَ َفلَْم 

ُكْم  ٌْ َنا اْنَتَهى، ااِلْصِطَفاُء إِلَ ٌْ ُة اَل أَْنَت َواَل أَْشَباهُ ، َبلْ إِلَ ٌَّ رِّ ا َوَنْحُن تِْلَك الذُّ ٌَ َك 

( َحَسنُ 
(2)

. 

من قضاة الكوفة  قال دخل قاٍض : عن أبً حمزة الثمالً): االحتجاجوفً 

عز )جعلنً هللا فداك أخبرنً عن قول هللا : فقال له، (ع)على علً بن الحسٌن 

 : (وجل

ْرنا ِفٌَها ال﴿ َن اْلقَُرى الَِّتً باَرْكنا ِفٌها قُرى  ظاِهَرة  َوَقدَّ ٌْ َنُهْم َوَب ٌْ َر َوَجَعْلنا َب ٌْ سَّ

ٌَّاما  آِمِنٌَن  ًَ َوأَ  .﴾ِسٌُروا ِفٌها لٌَالِ

 ؟ما ٌقول الناس فٌها قبلكم بالعراق : قال له

 . ها مكةإنّ  ٌقولون: قال

 ؟ وهل رأٌت السرق فً موضع أكثر منه بمكة :فقال

 ؟فما هو : قال

 .ما عنى الرجالإنّ : قال
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 ؟وأٌن ذلك فً كتاب هللا : قال

ٍة َعَتْت َعْن أَْمِر َربِّها ﴿ :له تعالىوما تسمع إلى قو أ: فقال ٌَ ٌِّْن ِمْن َقْر َوَكؤَ

﴾َوُرُسلِهِ 
(1)

﴾َوتِْلَك اْلقُرى أَْهلَْكناُهْم ﴿ :وقال، 
(2)

َة الَِّتً ُكنَّا وا﴿ :وقال،  ٌَ ْسَئِل اْلَقْر

﴾ِفٌها َواْلِعٌَر الَِّتً أَْقَبْلنا ِفٌها
(3)

تال و: قال، فلٌسأل القرٌة أو الرجال أو العٌر؟  

 .آٌات فً هذا المعنى (ع)

  ؟جعلت فداك فمن هم : قال 

ٌَّاما  آِمِنٌنَ ﴿ :وقوله ،نحن هم: (ع)قال  ًَ َوأَ آمنٌن من : قال﴾، ِسٌُروا فٌِها لٌَالِ

 (الزٌػ
(4)

. 

 . هم خٌر مصداق للقرى الظاهرة (ع)القائم المهدي  وأصحاب

ة أسماؤهم فً أال بأبً وأمً هم من عدّ ): فٌهم (ع)المإمنٌن  أمٌرقال 

 (رض مجهولةالسماء معروفة، وفً األ
(5)

 . 

 أمٌرٌعنً  - وأشار: )قال، القندوزي /ة لذوي القربىوفً ٌنابٌع المودّ 

أال بأبً : بقوله(. رضً هللا عنهم)أصحاب المهدي  إلى -(ع)المإمنٌن علً 

 (مجهولة األرضة ، أسماؤهم فً السماء معروفة، وفً وأمً هم من عدّ 
(6)

. 
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ماء متى تنتظر البشٌر بنصر قرٌب من رب فٌا ابن خٌرة اإل: )(ع)ال وق

الفاسقٌن عصاة ذي وقتل . كبرٌن عند حصاد الحاصدٌنأال فوٌل للمت. رحٌم

فً السماء معروفة، وفً ة قلٌلة أسماؤهم فبأبً وأمً من عدّ . العرش العظٌم

 (ظهورهم مجهولة  قد دان حٌنئذٍ  األرض
(1)

 . 

فٌمما ابممن خٌممرة ...  :(ع)الم  إمنٌن عل  ً  أمٌ  رنق  ل ع  ن ): ةوف  ً ٌن  ابٌع الم  ودّ 

ة قلٌلة متى تنتظر أبشر بنصر قرٌب من رب رحٌم، فبأبً وأمً من عدّ  اإلماء

 (ظهورهم مجهولة، قد دان حٌنئذٍ  األرض، أسماؤهم فً 
(2)

 . 

 .اللهم لقنً إخوانً مرتٌن) :(ص)رسول هللا وقال 

 انك ٌا رسول هللا ؟ أما نحن إخو: فقال من حوله من أصحابه

كم أصحابً، وأخوانً قوم فً آخمر الزممان، آمنموا ولمم ٌرونمً، إنّ ، ال: فقال

لقد عرفنٌهم هللا بأسممائهم وأسمماء آبمائهم، ممن قبمل أن ٌخمرجهم ممن أصمالب 

 علمى دٌنمه ممن خمرط القتماد ةشمد بقٌمأألحمدهم . آبائهم وأرحام أمهماتهم
(3)

فمً  

 مممر الؽضممااللٌلممة الظلممماء، أو كالقممابض علممى ج
(4)

أولئممك مصممابٌا الممدجى  .

 (ٌنجٌهم هللا من كل فتنة ؼبراء مظلمة
(5)

. 

فاطم ة )الط اهرة الزكٌ ة  وأم ه، (طال ب أب ً)بٌ ه الوص ً ؤٌهم بٌفدّ  (ع)فعلً 

 (ص)رس ول هللا ف ً حجره ا، و (ص)محم د ى رس ول هللا الت ً ترّب ( أس دبنت 
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

الذٌن س قوا ، جبٌن الكرامالمنت أصحابهلهم على وٌفضّ ، إخوانً همنّ إ: ٌقول عنهم

 . بدمائهمهذا الدٌن 

أي ال  ثالث مائ  ة وثالث  ة ، األول  ىة ه  م الع  دّ  :اآلٌ  ةولك  ن الم  راد هن  ا ف  ً ه  ذه 

، م  ن ملك  وت هللا س  بحانه وتع  الى بالرإٌ  ا الص  ادقة ا  ون وحٌ  وه  م ٌتلّق  ، عش  ر

م نهم بحس ب  وك لٌ ، ةولبعض هم مق ام النب وّ ، هللا ب إذنوٌعلمون بشًء من الغٌ ب 

رس   لٌن س  ل م   ن األنبٌ  اء المُ وبعض   هم رُ ، نه عن   د هللا س  بحانهؤش   ه وعل   وّ مقام  

 ،هللا واح    د نّ أل؛ ولك    نهم جمٌع    ا  ٌجتمع    ون عل    ى أم    ر واح    د ،(ع)الس    ابقٌن 

 .وعلى صدق من اجتمعوا علٌه، واجتماعهم خٌر دلٌل على صدقهم

من لٌس معً )فهو كاذب وعدو هللا ، من ٌدعً هذا األمر وال ٌكون معهم اأمّ 

ًّ ف  (. ومن ال ٌجمع لً ٌجمع للشٌطان)، (عل

ٌُ ، عرفوا الحق م ن هللا ألنهم؛ سل من هللاهم رُ ؛ هإالء القرى الظاهرة وحً و

وه م األرض، طه ر ال ذي ٌُ  (ع)فهم مع الق ائم المه دي ، لهم هللا بالرإٌا الصادقة

، ة عل ى الن اسفه م حّج  األرض،ر طّه ال ذي ٌُ  (ع)ٌجمعون الناس للقائم المه دي

وٌجمع ون ل ه ، ة هللا عل ٌهمبع ون حّج ب ل ٌجت ازون العقب ة وٌتّ  ،فٌهم عاثر ولٌس

 . هللا سبحانه أنصار

ِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ الُِحوَن  ﴿ -2 ٌَ ْكِر أَنَّ اأْلَْرَض  ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ َولََقْد َكَتْبَنا ِفً الزَّ

﴾لََبالغا  لَِقْوٍم َعاِبِدٌنَ إِنَّ ِفً َهَذا  *
(1)

. 

. ذلك واأكدّ  واألئمة، (ع)المهدي  وأصحابنزلت فً المهدي  آلٌةاهذه 

 : فٌها هً وأوصافهم
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 .  األرضٌرثون  / أ

 .    عباد صالحون / ب

 . نوقوم عابد /ج 

 األوص  افال ذي وص فهم به ذه  أنّ نب دأ ف ً التفص ٌل ٌج  ب مالحظ ة  أنوقب ل 

ب واطنهم وقدس ٌة بل هو هللا سبحانه وتعالى الذي خلقهم وٌعل م نق اء إنسان، لٌس 

 . أرواحهم

 :األرضهم ٌرثون ( أ 

 األرضفورث ة ، انـهو الوص ً ف ً ك ل زم  األرضالذي ٌرث  أنّ ما نعرفه 

هللا  ، ب  ؤمروك  ل واح  د م  نهم ٌوص  ً لل  ذي بع  ده ، (ع)ن وه  م األنبٌ  اء المرس  ل

 .سبحانه وتعالى

ئم الق ا أصحاببل جماعة هم ، ال ٌرثها واحد  األرض أنّ نجد  اآلٌةوفً هذه 

 . أوصٌاءهإالء الورثة لٌسوا  نّ أكما ، (ع)المهدي 

وه و الوص ً  لألرض ،ة الوارث الحقٌقً حجّ  أنهمهو ؛ فالمراد بهذه الوراثة

وخلف اء خلٌف ة ، ة هللا حجج حّج  أنهمفوراثتهم باعتبار ، على الناس (ع)المهدي 

 وخلٌف ة ة هللاه حّج نّ إباعتبار  لألرض (ع)وراثته  نّ أكما  ،األرضهللا على هذه 

 .هللا

األنبٌ اء المرس لٌن  أنّ فه و ؛ ة ف ً ق انون الوراث ةسبب هذه الحالة المستجدّ  اأمّ 

، ف   ً زم   انهم األرضن ك   انوا حج   ج هللا وخلف   اء هللا وورث   ة إو (ع)الس   ابقٌن 
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

ك  ونهم ورث  ة ، ل ة له  م م ن هللان وا م  ن ممارس ة ص  الحٌاتهم المخوّ هم ل  م ٌمكّ ولك نّ 

 . األرض

األنبٌ اء المرس لٌن  أولئ كسل من هم رُ  (ع)المهدي  حابأص األولٌاءوهإالء 

وتمكٌ  نهم م  ن ممارس  ة ص  الحٌات الوراث  ة ه  ً  األرضف  وراثتهم له  ذه ، (ع)

 األولٌ  اءال  ذٌن أرس  لوا ه  إالء  (ع)رس  لٌن بعٌنه  ا وراث  ة وتمك  ٌن األنبٌ  اء المُ 

 : اآلٌةوبهذا تنطبق هذه ، (ع)المهدي  أصحابالصالحٌن 

ُهْم لَُهُم اْلَمْنصُ   * لٌَِن ـلَِمُتَنا لِِعَباِدَنا اْلُمْرسَ َولََقْد َسَبَقْت كَ ﴿ َوإِنَّ ُجْنَدَنا   *  وُرونَ ـإِنَّ

﴾لَُهُم اْلَغالُِبونَ 
(1)

 . 

هو وراثة وتمكٌن ونصر  (ع)المهدي  أصحابوراثة وتمكٌن ونصر  نّ أل

 . (ع)ن ون السابقووهم األنبٌاء المرسل، أرسلهممن 

وال  ذي ب  ه  األرضف  ً  (ع)بٌ  اء المرس  لٌن الس  ابقٌن تطبٌ  ق ش  رائع األن اأّم  

 : وكما قال تعالى، (ع) فالذي ٌتكفله هو المهدي، (ع)ٌكتمل نصرهم 

َنا ِب ِه ﴿ ٌْ ٌْ َك َوَم ا َوصَّ  َن ا إِلَ ٌْ ٌِن َم ا َوصَّ ى ِب ِه ُنوح ا  َوالَّ ِذي أَْوَح َشَرَع لَُكْم ِم َن ال دِّ

قُوا ِفٌِه َكُبَر َعلَى اْلُمْشِرِكٌَن َما إِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى أَْن أَِقٌُمو ٌَن َوال َتَتَفرَّ ا الدِّ

ٌُِنٌبُ  ِه َمْن  ٌْ ْهِدي إِلَ ٌَ َشاُء َو ٌَ ِه َمْن  ٌْ ْجَتِبً إِلَ ٌَ  ُ ِه هللاَّ ٌْ ﴾َتْدُعوُهْم إِلَ
(2)

.  

ِ : )َق الَ ، وَعْن َحمَّ اِد ْب ِن ُعْثَم انَ  ٌ َث َتْخَتلِ ُف إِنَّ اأْلََحادِ : (ع)قُْل ُت أِلَِب ً َعْب ِد هللاَّ

 ؟َعْنُكْم 
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ًَ َعلَمى َزلَ َعلَى َسْبَعِة أَْحمُرٍؾ وَ إِنَّ اْلقُْرآَن نَ : َقاَل َفَقالَ  ْفتِم ٌُ َمماِم أَْن  أَْدَنمى َمما لإِْلِ

ِر ِحسابٍ ﴿: ُثمَّ َقالَ ، َسْبَعِة ُوُجوهٍ  ٌْ ﴾هذا َعطاُإنا َفاْمُنْن أَْو أَْمِسْك ِبَغ
(1)

 )
 (2)

. 

 : عباد صالحون (ب   

كما  (ع)ن ون السابقوهم األنبٌاء المرسل؛ نٌالمراد بالعباد الصالح أنّ ن تبٌّ قد 

ٌضا  ٌنطبق عل ٌهم ه ذا الوص ف والم دح العظ ٌم أ (ع)المهدي  أصحاب أنّ ن تبٌّ 

لوا لوهم ومثّ ومثّ ، العباد الصالحٌن أولئكسل من رُ  ألنهم ؛من هللا سبحانه وتعالى

 .خٌر تمثٌل األرضوراثتهم لهذه 

 : نوم عابدقو (ج

ف عن د الم راد بقول ه نتوّق  أنوٌنبغ ً ، (ع) المه دي أصحابهإالء القوم هم 

  :تعالى

َوَم    ا َخلَْق    ُت اْلِج    نَّ َواأْلِْن    َس إاِلَّ ﴿: وٌفس    ره قول    ه تع    الى﴾، لَِق    ْوٍم َعاِب    ِدٌنَ ﴿

ْعُبُدونِ  ٌَ ﴾لِ
(3)

. 

 اآلٌ  ةف المراد م  ن العاب دٌن ف ً  اآلٌ ة،كم ا ه  و واض ح ف ً ه  ذه ، أي ٌعرف ون

فال  ذي ٌعنٌ  ه ال  بال  ه  و ال  ذي ، الس  ابقة ه  و الع  ارفون، والمعرف  ة تناس  ب ال  بال 

 : ٌعرفه

﴾إِنَّ ِفً َهَذا لََبالغا  لَِقْوٍم َعاِبِدٌنَ ﴿
(1)

 . 
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

كتفً أولكنً ، فً القرآن (ع)القائم  ألصحابكثٌرة  أوصافن كان ٌوجد إو

 .(ع)السابقٌن  نبٌاءوباأل، ة والرسالةبهذا القدر القلٌل لبٌان ارتباطهم بالنبوّ 

ضرب أٌبحث عن الحقٌقة ولٌس مع المسلمٌن فقط  إنسانالكالم مع كل  نّ وأل

س ه  ذا المث  ل م  ن الكت  اب المق  دّ 
(2)

بك  ل  (ع)المه  دي  أص  حابلبٌ  ان ارتب  اط  

ه  و  (ع)ع  دد األنبٌ  اء الس  ابقٌن  أنّ ، فمع  روف (ع) جمٌع  ا   باألنبٌ  اءمس  توٌاتهم 

ت  داوال  ب  ٌن الن  اس  األكث  رع  دد ٌك  اد ٌك  ون وه  ذا ال،  أكث  رنب  ً أو  أل  ف( 124)

 .عالمهم وجاهلهم

ٌجم  ع  (ع)المه  دي  اإلم  اماب  ن  نّ أٌ  ذكر ( اإلنجٌ  ل)ٌض  ا  ف  ً العه  د الجدٌ  د أو

وٌقف  ون عل  ى جب  ل ، وه  م مختوم  ون عل  ى جب  اههم، أل  ف( 144) أبٌ  ه أنص  ار

ثمم ) ؛(ع)س ة الت ً وع د به ا المه دي المقدّ  األرضصهٌون، وهو رمز إلى فتح 

 وإذا خروؾ واقؾ على جبل صهٌون ومعه مائة وأربعة وأربعمون ألفما   نظرت

 (… على جباههم لهم اسم أبٌه مكتوبا  
(3)

.  

* * * 
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 سملحمة القٌام المقدّ 

والمالئكة  اإلنسوبٌن هللا وجنده من ، والجن  اإلنسطان وجنده من ٌبٌن الش

 . والجن

د فرعون ونمرود من الطواغٌت، فالبد من وجو( لعنهم هللا) إبلٌسوجند 

بٌن  إبلٌسوجود شبٌه  نّ أكما ، وجودهمهو  أشباههمفوجود ، وكل طاغوت

رسل من األنبٌاء المرسلٌن السابقٌن هو ووجود الُ . اإلنسهو وجوده بٌن  اإلنس

سة، وكذا وجود صورة هللا ووجه هللا فً هذه المعركة المقدّ  (ع)وجود األنبٌاء 

ة هللا على خلقه فً زمن الظهور وهو حجّ ، وخلٌفة هللا ، هللا الحسنى وأسماء

ٌقاتل مع ، س هو وجود هللا سبحانه وتعالى فً المعركةوالقٌام المهدوي المقدّ 

ها العذراء تحبل وتلد . آٌةولكن ٌعطٌكم السٌد نفسه : )لذا ورد فً التوراة ؛جنده

 (ابنا وتدعو اسمه عمانوئٌل
(1)

 . (هللا معنا)ومعناها  ،

 اإلصحاحمتى  إنجٌلفً  (هللا معنا)النص وتفسٌره  وورد قرٌب من هذا

  .األول

 نّ إأي "  وبطلعتك فً ساعٌر، ...... اللهم وأسألك ....): وفً دعاء السمات

ل مّث   ا  محم  د نّ إأي "  وظهممورك فممً جبممل فمماران، .... " ل طلع  ة هللاعٌس  ى مّث  

 .....("  ظهور هللا
(2)

.  

ولٌست معرك ة قت ل وس فك ، (ع)ي والمعركة هً معركة هداٌة بالنسبة للمهد

 ،كبر عدد ممكن معه لٌ دخلهم إل ى جه نمأ ٌؤخذ أنٌرٌد  (لعنه هللا) فإبلٌسدماء، 
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، بحار 424ص: ، مصباح الكفعم321ًص: ، جمال األسبوع416ص: مصباح المتهجد -2

 .97ص 87ج: األنوار
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 (ع)إصداراث أنصار اإلمام المهدي 

 إلىكبر عدد ممكن معه أ ٌؤخذ أنفٌرٌد  (ع)المهدي  اأمّ وٌحقق وعده بغواٌتهم، 

 .الجنة بهداٌتهم إلى الحق والتوحٌد الخالص له سبحانه وتعالى

ه و عل ً  (ع)دي ـفالمه ، ه ً معرك ة عقائدٌ ة كالمٌ ة ابت داء  فالمعرك ة ، ولذا

س الت ً لم ٌبدأ ملحمة قٌامه العس كري المق دّ  (ع)، وعلً (ع)وهو الحسٌن  (ع)

ش وا ش ابا  ٌحم ل الق رآن للق وم ال ذٌن جٌّ  أرس لانطلقت م ن معرك ة الجم ل حت ى 

جند الشٌطان هو قتل الشاب وتمزٌق القرآن، وكذا  فكان ردّ ، الجٌوش علٌه لقتله

م الق   وم ه   و س حت   ى كلّ   ل   م ٌب   دأ ملحم   ة قٌام   ه العس   كري المق   دّ  (ع)الحس   ٌن 

: ألص حابهفق ال  .بالنب ال أصحابهوا علٌه وعلى هم ردّ ولكنّ ، ونصحهم وأصحابه

"  إلمٌكمسل القوم فهذه رُ ، قوموا رحمكم هللا" 
(1)

 ونأٌب د (ع)، فعل ً والحس ٌن 

ال ٌج دون  -ولعج زهم  -ٌطان ولكن جند الش، ة لهداٌة الناسلقاء الحجّ إبالكالم و

  .(ع)والحسٌن  (ع) ون بها على حكمة علًالحراب ٌردّ  إالّ 

ٌب  دأ ب  الكالم والمن  اظرة  (ع)واب  ن الحس  ٌن  (ع)اب  ن عل  ً  (ع)وك  ذا المه  دي 

هم ال ٌجدون لعجزهم عن الرد عل ى الكلم ة الحكٌم ة ولكنّ ، العقائدٌة لٌهدي القوم

قول عل ً  إالّ  (ع)عندها ال ٌجد المهدي ، هاون بالحراب ٌردّ  إالّ والحجة البالغة 

: (ع)ق  ول الحس  ٌن  إالّ وال ٌج  د ، (نقمماتلهم علممى هممذا الممدم الممذي سممفكوه: ) (ع)

 .(إلٌكمسل القوم قوموا ٌرحمكم هللا فهذه رُ )

 حمد الحسنأ

 ق.هـ1427: ذو الحجة 
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