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א א

  إىل املصطفى وأمه وأبيه
  وإىل املرتضى وأمه وأبيه

  وإىل الزهراء وأمها الزكية
  وإىل كل األ�بياء واألوصياء

  أتباعهم املخلصني الصاحلني و وآبائهم وأمهاهتم وذراريهم
   Xوإىل زينب الكربى وأبي الفضل العباس 

مييتين  أن ال حيرمين من شفاعتهم وأن املتواضع متوسال إىل ا تعاىل أهدي هذا اجلهد
  .وال مرتاب ا�ه مسيع جميب على واليتهم غري شاك

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  



א  א

  
  

  .حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماًاحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على 
ـهي   مبا أين كتبت هذا الكتاب على عجلة٬، وحرصت أن ابتدأ به يف شهر رمضان املبارك وانت

ـذا    إىلولعلمي باحلاجة املاسة  ٬،ياممنه يف نفس الشهر الفضيل٬، لربكة هذه األ ـة يف ه الكتاب
ـل  أع٬، وكنت منذ مدة املوضوع٬، كان هذا الكتاب حيتاج جهداً أكثر وحبثاً أوس فكر يف العم

ليه٬، والتوسع يف مواضيعه املدونة٬، وoذيب وتعديل بعض املواضيع٬، إعلى إضافة بعض املواضيع 
  .ولكن مل أوفق لذلك مع األسف الشديد
مواضيعه بعض الزيادات  إىلضفت أفقد   كما يقال   ومبا أنه ال يسقط امليسور باملعسور 

هذا  إلعطاءعديل بعض املواضع فيه٬، وأملي أن أوفق مستقبالً من روايات وشروح بسيطة٬، وت
جملدات عديدة٬،  إىلاملوضوع حقه من البحث والتفصيل٬، فاحلقيقة أن موضوع الكتاب حيتاج 

  .لتسليط الضوء على كل تفاصيله وجوانبه اليت انطوت على حقائق وأسرار عجيبة ال حصر هلا
  .ومن اهللا نستمد العون والتوفيق

  .هللا وحدهواحلمد 

  
  الشيخ �اظم العقيلي

  هـ ق ١٤٣١/ رجب اخلري والربكة 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي

  
من مل حيسن وصيته عند املوت كان :  قال رسول اهللا (: قال Xعن أيب عبد اهللا 

إذا حضرته وفاته : قال ؟يا رسول اهللا وكيف يوصى امليت: قيل يف مروءته وعقله٬، نقصاً
اللهم فاطر السماوات و األرض٬، عامل الغيب والشهادة الرمحن : س إليه قالواجتمع النا

الرحيم اللهم إين أعهد إليك يف دار الدينا أىن أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك 
عبدك ورسولك٬، وأن اجلنة حق٬، وأن النار حق٬، وان البعث حق ٬، وأن احلساب  وأن حممداً

ن الدين كما وصفت٬، وأن االسالم كما شرعت وأن القول حق٬، والقدر وامليزان حق٬، وأ
خري  كما حدثت٬، وأن القرآن كما أنزلت٬، وأنك أنت اهللا احلق املبني٬، جزى اهللا حممداً 

وآل حممد بالسالم٬، اللهم يا عديت عند كربيت ويا صاحيب عند  اجلزاء٬، وحيا اهللا حممداً
إىل نفسي طرفة عني أبدا فإنك ان تكلين  شديت٬، ويا ويل نعميت٬، إهلي وإله آبائي ال تكلين

إىل نفسي طرفة عني أقرب من الشر وأبعد من اخلري٬، فآنس يف القرب وحشيت اجعل يل عهداً 
  . يوم ألقاك منشوراً

مث يوصى حباجته وتصديق هذه الوصية يف القرآن يف السورة اليت يذكر فيها مرمي يف قوله 
فهذا عهد امليت والوصية " ختذ عند الرمحن عهدا ال ميلكون الشفاعة إال من ا: " عز وجل

علمنيها : Xحق على كل مسلم أن حيفظ هذه الوصية ويعلمها٬، وقال أمري املؤمنني 
  .)١( )Xعلمنيها جربئيل : وقال رسول اهللا  رسول اهللا 

ـيته  : ... يا علي: (أنه قال له عن النيب  Xعن علي بن أيب طالب  من مل حيسن وص
  .)٢( )ن نقصاً يف مروئته٬، ومل ميلك الشفاعةعند موته كا

                                                            
  .١٧٥ – ١٧٤ص ٩ج: تهذيب األحكام  ،٣ – ٢ص ٧ج: الكافي -١
  .٥٧٦٢ح ٣٥٣ – ٣٥٢ص ٤ج: من ال يحضره الفقيه -٢



א

ـه   عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد عن أبيه الباقر عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين عن أبي
ـيت   قال رسول اهللا ( :قال ٬،احلسني الزكي الشهيد عن أبيه أمري املؤمنني  يف الليلة ال

ـول اهللا    Xكانت فيها وفاته لعلي  ـأمال رس  Xيا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة  ف
ـن  : وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال  يا علي انه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً وم

ـاً    ـه علي بعدهم إثنا عشر مهدياً  فأنت يا علي أول اإلثين عشر إمام مس�اك اهللا تعاىل يف مسائ
الفاروق األعظم واملأمون واملهدي فال تصح هذه املرتضى وأمري املؤمنني والصديق األكرب و

األمساء ألحد غريك يا علي أنت وصيي على أهل بييت حي�هم وميتهم وعلى نسائي فمن ثبتها 
لقيتين غداًً ومن طلقتها فأنا برئ منها مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة وأنت خليفيت على 

ـرته   أميت من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إىل ا ـإذا حض بين احلسن الرب الوصول ف
ـلّمها إىل   الوفاة فليسلّمها إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول فإذا حضرته الوفاة فليس

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد الباقر  فإذا  ٬،ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي
حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه موسى  حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه جعفر الصادق فإذا

الكاظم فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه علي الرضا فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل 
ابنه حممد الثقة التقي فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه علي الناصح فإذا حضرته الوفاة 

لوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد املستحفظ من فليسلّمها إىل ابنه احلسن الفاضل فإذا حضرته ا
ـاة    عشر إماماً مث يكون من بعده إثنا اثنافذلك  ٬،آل حممد ـرته الوف عشر مهدياً فإذا حض

ـد   ٬،)املهديني(أول املقربني  ابنهفليسلّمها إىل  له ثالثة أسامي أسم كامسي وأسم أيب وهو عب
   .)١( )نيوهو أول املؤمن ٬،واالسم الثالث املهدي ٬،اهللا وأمحد

                                                            
 .١٠٨ – ١٠٧ص: الطوسي –الغيبة  -١



א

          

    .احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق حممد وآله األئمة واملهديني 
وإىل يوم القيامة  Xت�عد الوصية احلجر األساس لتأسيس اخلالفة على هذه األرض منذ آدم 

هتم �ا األنبياء وقد ا. الهلانبياء واألوصياء من خو�ا قامت احلجة على الناس واستدلوا على األ
ـن    أشد االهتمام ومل يرحل نيب إىل ربه إال ووضع وصيته عند وفاته ونص�ب خليفته أو م

  . يأيت بعده من األنبياء 
ـة   ٬،وملا رأيت أن هذا املوضوع املهم مل يعط حقه من البحث بل مل يلتفت إليه مبا هو حج

ستقالً حيتوي على فكرة جمملة حول الوصية ودليل ال يشوبه شك قررت أن أخصص له حبثاً م
ـة     .واألوصياء ـن األدل ـر م ويف احلقيقة عندما شرعت يف هذا البحث وجدت نفسي يف حب

والروايات اليت ختص الوصية واليت ال أستطيع استقصائها وتسطريها يف هذا البحث فاضطررت 
األهم فاألهم لكي ال يطول إىل ترك الكثري من املواضيع املهمة اليت تص الوصية واقتصرت على 

   .البحث ويتعسر على طالب احلق اإلحاطة به
ـورة     ؛وأنبه على أين قد فاتين الكثري من األدلة والروايات ـث بص ـذا البح ألين كتبت ه

ـق   مستعجلة جداً ملا أراه من ضرورة أن يصدر بأسرع وقت ممكن لكثرة فائدته ملن يطلب احل
  . باحلق

ـىت   Xمث وصية آدم  ٬،جوب الوصية على كل مسلموقد ابتدأت أوالً مبسألة و وهكذا ح
وبعدها ركّزت على وصية الرسول حممد  ٬،مبقدار ما عثرت عليه يف هذه العجالة نبينا حممد 

ـتطاع   ٬،ليلة وفاته وكيفية االحتجاج �ا  ـدر املس مث  ٬،وحاولت تسليط األضواء عليها بق
ـول   ختمت ذلك بدراسة مفصلة حول انطباق الوصية على ال ـي ورس سيد أمحد احلسن وص

وبي�نت املراد من كثري من الروايات اليت ختص ذرية اإلمام . واليماين املوعود Xاإلمام املهدي 
§ما شخصية أوالربط بينه وبني شخصية اليماين و ٬،ه األول أمحدوخصوصاً وصي� Xاملهدي 

التنبيه د أخرى مل يسبق إضافة إىل فوائ ٬،ضواحدة تظهر من املشرق ال من اليمن كما توهم البع
  . عليها يف غري هذا البحث املتواضع



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٢
وأن  ٬،هذا املوضوع حقه من الدراسة إعطاءوأخرياً أسأل اهللا تعاىل أن يغفر يل تقصريي يف 
   .جيعله خالصاً لوجهه من كل رياء ومسعة وعجب

ـة  والصالة والسالم على حممد وآله األئمة واملهديني وا ٬،واحلمد هللا رب العاملني للعنة الدائم
  .على منكري وصاياهم إىل يوم الدين

       
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



א א

ـب   ٬،)١( )كلكم راعٍٍ وكلكم مسوؤل عن رعيته: ( انطالقا من قول الرسول حممد جي
ـة     ـاحلهم الدنيوي ـدهم إىل مص على كل مؤمن أن ال يهمل رعيته بعد وفاته٬، فال بد أن يرش

وية وأن يرفدهم مبا مت حتصيله خالل مراحل حياته من عقائد وأخالق وجتارب لت�كمل واألخر
ـيس   ٬،وجترب كل شيء من جديد ٬،أن تبدأ من الصفر إىلالرعية مسرية راعيها وال تضطر  فل

ـني    ٬،عمرين حىت جيرب باألول وينجح بالثاين لإلنسان ـارب املاض فالبد من االستفادة من جت
ـأُ̈ولªي      كَانَلَقَ̈د ﴿: حث اهللا على ذلك بقولهواالعتبار بأحواهلم٬، و ـر®ةٌ ل¬ ـهِ̈م عª̈ب ªـي قَص®ص ªف

  .)٢(﴾...اَأللْب®ابِ
ـها يف    ـة مهمت والوصية أيضاً عند مراعاoا متنع من االختالف والتناحر وتسهل على الرعي

  .احلفاظ على الوحدة وصالح العباد والبالد
ـرة  والرعية تارة تكون العامل بأسره وتارة تكون دو لة وتارة تكون عشرية  وتارة تكون أس

٬، فإمام العالَم البد له قبل وفاته أن ي�عيَّن خليفته ويرشد األمة اإلنسانصغرية وتارة تكون نفس 
إىل مسارها الصحيح وي�عني هلا عقبات الدهر اليت قاساها خالل حياته٬، وي�بني هلم سبل اخلروج 

ـه      له بدورئيس الدولة كذلك ال. وجتاوزها منها ـا في ـه مل ـاد دولت من تعيني خليفته وإرش
ورب األسرة كذلك جيب عليه أن ال يهمل أفراد عائلته٬، بدون وصية يرشدهم . …صالحها

ـا   إىلفيها  فضائل األخالق والتمسك بالدين احلنيف ونصرة احلق وأهله وكذلك يرشدهم فيه
لك أن يوصي مبا إىل ما يصلح معاشهم وينظم أمرهم  ويعطي لكل ذي حق حقه ٬،أضف إىل ذ
  .اخل …و …يتعلق بنفسه من واجبات وحقوق كقضاء ما يف ذمته للناس من ديون ومظامل و
أو إلصالح ما  ٬،ألنه سيفارق الدنيا وينقطع عمله فالبد من قيام غريه مقامه إلمتام ما نقص

  .فسد من أمور دينه ودنياه
ـث  وألجل ذلك وغريه جند التشدد يف احلث على الوصية عند وقبل  املوت ووردت أحادي

  :وروايات كثرية  تؤكد على ذلك٬، منها

                                                            
 .آتاب الجمعة ٢١٥ص ١ج: ، صحيح البخاري٣٨ص ٧٢ج: بحار األنوار -١
  .١١١: يوسف -٢



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٤
ـد®̈ينِ   ﴿: قوله تعاىل ªلْو®الªـيَّةُ ل ªب® ع®لَ̈يكُ̈م إِذَا ح®ض®ر® أَح®د®كُم³ الْم®̈وت³ إِن ت®ر®ك® خ®̈يراً الْو®صªكُت

  . )١(﴾وفª ح®قّاً ع®لَى الْم³تَّقªني®و®األقْر®بِني® بِالْم®̈عر³
ـيَّةª   يِا أَيُّه®ا﴿: وقوله تعاىل ªني® الْو®صªين® آم®ن³واْ ش®ه®اد®ةُ ب®̈ينِكُ̈م إِذَا ح®ض®ر® أَح®د®كُم³ الْم®̈وت³ حªال¶ذ

       .)٢(﴾ ..... اثْن®انª ذَو®ا ع®̈دلٍ مِّنكُ̈م أَ̈و آخ®ر®انª مª̈ن غَ̈يرِكُ̈م
قال  ٬،بوجوب الوصية عند املوت بعد أن ذكر قول الرسول  Xوقال اإلمام الصادق 

X) : ـنِ   ﴿ هذا يف سورة مرمي قول اهللا تبارك وتعاىلوتصديق ـا م® لَا ي®̈ملªكُونَ الشَّفَاع®ةَ إِل¶
  .)٤() وهذا هو العهد )٣(﴾اتَّخ®ذَ عªند® الرَّ̈حم®نِ ع®̈هداً

ـال : قال. تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك: (Xلعلي  وقال الرسول   :وق
  .)٥() علمنيها جربائيل
ـالَ  و®و®صَّى بِ﴿ :وقوله تعاىل ه®ا إِ̈بر®اهªيم³ ب®نِيهª و®ي®̈عقُوب³ ي®ا ب®نِيَّ إِن¶ اللّه® ا̈صطَفَى لَكُم³ الدِّين® فَ

ـا    # ت®م³وت³نَّ إَال¶ و®أَنت³م مُّ̈سلªم³ونَ ـهª م® أَ̈م كُنت³̈م ش³ه®د®اء إِذْ ح®ض®ر® ي®̈عقُوب® الْم®̈وت³ إِذْ قَالَ لªب®نِي
ـداً   ت®̈عب³د³ونَ مªن ب®̈عدªي قَالُواْ ن®̈عب³د³  ªـاً و®اح إِلَه®ك® و®إِلَه® آب®ائªك® إِ̈بر®اهªيم® و®إِ̈سم®اعªيلَ و®إِ̈سح®اق® إِلَه

   .)٦(﴾و®ن®̈حن³ لَه م³̈سلªم³ون
   .)٧( )من مات ومل يوصِ مات ميتة جاهلية: (وعن النيب حممد 

   .)٨() الوصية حق على كل  مسلم: (وقال 
  .)٩() من مات ومل يوص فقد ختم عمله مبعصية: (وقال 

هي حق على كل : سألته عن الوصية٬، فقال: (قال ٬،Xوعن أيب الصباح عن أيب عبد اهللا 
  . )١٠() مسلم

  .)١١() الوصية متام ما نقص من الزكاة: (Xوعن اإلمام علي 
                                                            

 .١٨٠: البقرة -١
 .١٠٦: المائدة -٢
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  ١٥.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
  .)١() من مات على وصية حسنة مات شهيداً: (وعن الرسول 

ـه  إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة سبعني سنة فيحيف يف: (وعنه   وصيته فيختم ل
ـه  إو ٬،بعمل أهل النار ن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعني سنة فيعدل يف وصيته فيختم ل
  . )٣( ))٢(﴾ح³د³ود³ اللّهª تªلْك®﴿: وقال٬، ﴾و®م®ن ي®ت®ع®دَّ ح³د³ود® اللّهª﴿ مث قرأ ٬،بعمل أهل اجلنة

ـت   وغريها الكثري من الروايات اليت أكدت على ضرورة أن يوصي اإلنسان عند موته وبين
  .كيفية الوصية وما يوصى به

فالشرع احلنيف مل يهمل أمر األسرة الصغرية وأوجب على ر�ا أن يوصي �ا قبل وفاته٬، بل 
  .جعل ترك الوصية مستلزماً ملوت اإلنسان على اجلاهلية وتكون خامتة أعماله معصية

 ٬،سن�ة من سنن اهللا تعاىل يف خلقه ا§أوزمام الدين والدنيا٬،  §اأووهذا يشري إىل أمهية الوصية 
  .ولن جتد لسن�ة اهللا تبديالً ٬،الًولن جتد لسن�ة اهللا حتوي

ـا  : والوصية تشتمل على نوعني٬، أو قل تتعلق مبوضوعني إما أن تكون متعلقة باألموال وم
 من أعيان٬، وإما أن تكون متعلقة بعهد وتنصيب وتقليد٬، أي أن يعهد امليت مثالً اإلنسانميلكه 

  .شخص آخر ميارس هذه الوالية بعد وفاته إىلبوالية من كان يتوالهم يف حياته 
الوصية التمليكية٬، ويطلق على األخرى الوصية العهدية٬، ومما ال  األموالويطلق على وصية 

ـأمور   شك فيه أن الوصية العهدية أهم من الوصية التمليكية وخصوصاً إذا كان العهد متعلقاً ب
ـة وذات  الدين٬، كعهود األ نبياء واألوصياء٬، وتبقى الوصية باألموال مهما كانت حمدودة األمهي

إطار خاص وشخصي حمدود٬، اللهم إال إذا كانت تستلزم الداللة على الوصية العهدية والوالية 
  .من بعد املوصي إذا كان من أهل الوالية والقيادة

أحدمها إما وصية متليكية  وقد يكون للمكلف احملتضر وصية متليكية وعهدية٬، وقد تكون له
  . وإما وصية عهدية٬، وكلٌ حبسبه

* * *  
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وأن تاركها ميوت ميتة جاهلية كما  ٬،بأن الوصية حق وواجب على كل مسلمبعد أن عرفنا 
ـورهم٬،  أورد يف الروايات٬، و ن كل راعٍ البد أن يوصي برعيته ويستخلف عليهم من يدير أم

ـيني  ويرشدهم ملا فيه صالح هم دنيا وآخرة٬، نأيت إىل اخلالفة يف األرض٬، فنبي�ن أوالً كيف مت تع
ـأي   أول خليفة على وجه األرض٬، مث نبي�ن كيفية استمرار هذه اخلالفة من شخص إىل آخر وب

  طريقة يكون تعيني اخلليفة؟
ـتخالف فعندما أراد اهللا تعاىل  ـك      اس ـل ذل ـداً ومل يوك ـر أح آدم يف األرض مل يستش

ـرهم   ٬،ألحد ال إىل املالئكة وال إىل غريهماالستخالف  بل فرض ذلك على املالئكة فرضاً وأم
ـةً  ﴿: ٬، فقال تعاىلXبالسجود آلدم  و®إِذْ قَالَ ر®بُّك® لªلْم®الَئªكَةª إِنِّي ج®اعªلٌ فªي اَأل̈رضِ خ®لªيفَ

س®بِّح³ بِح®̈مدªك® و®ن³قَدِّس³ لَك® قَالَ إِنِّي قَالُواْ أَت®̈جع®لُ فªيه®ا م®ن ي³فِْسد³ فªيه®ا و®ي®̈سفªك³ الدِّم®اء و®ن®̈حن³ ن³
   .)١(﴾أَ̈علَم³ م®ا الَ ت®̈علَم³ونَ

ـهم  : واعترض املالئكة على حنو االستفهام على هذا اجلعل فقالوا كما حكى اهللا تعاىل عن
ـي   أَت®̈جع®لُ فªيه®ا م®ن ي³فِْسد³ فªيه®ا و®ي®̈سفªك³ الدِّم®اء و®ن®̈حن³ ن³س®بِّح³ بِح®̈مدªك® و®﴿ ـالَ إِنِّ ن³قَدِّس³ لَك® قَ

   .﴾أَ̈علَم³ م®ا الَ ت®̈علَم³ونَ
ـن³ونÁ ﴿ :وقال تعاىل * و®إِذْ قَالَ ر®بُّك® لªلْم®الَئªكَةª إِنِّي خ®الªقÂ ب®ش®راً مِّن ص®لْص®الٍ مِّ̈ن ح®م®إٍ مَّ̈س

إِال¶ * الْم®آلئªكَةُ كُلÃه³̈م أَ̈جم®ع³ونَ فَس®ج®د®* فَإِذَا س®وَّ̈يت³ه³ و®ن®فَ̈خت³ فªيهª مªن رُّوحªي فَقَع³واْ لَه³ س®اجِدªين®
        .)٢(﴾إِ̈بلªيس® أَب®ى أَن ي®كُونَ م®ع® السَّاجِدªين

ـة األرض٬،   Xوقد أقام اهللا تعاىل احلجة على املالئكة وبي�ن هلم السر يف اختيار آدم  خلالف
تعاىل واستغفروا  نه أعلم منهم وأوسع فطرة٬، وبعد ذلك تاب املالئكة من اعتراضهم على اهللاأو

  .على تنصيب اهللا تعاىل اعتراضهموأخذوا يطوفون بالبيت احلرام كفارة عن 
وال  ٬،يها أحدلة اخلالفة واإلمامة مسألة جعل وتعيني من قبل اهللا تعاىل ال يشركه فأمس ٬،إذن

ـن أن   االستفهامحىت على حنو  ميكن االعتراض عليها وحىت من قبل املالئكة املقربني٬، وال ميك
ألنه  ؛§ا من األمور اخلاصة باخلالق تعاىلأانتخا�م و ختضع اخلالفة واإلمامة الستشارة اخللق أو
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  ١٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـون    ـن أن يك خالق اخللق وهو أعرف باملصلح واملفسد منهم  فإذا عي�ن أحداً لإلمامة فال ميك

ـيمك  ؛مفسداً قط ن أن ألنه عالّم الغيوب يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور٬، وأما اخلالئق ف
ـاس   إحاطتهملعدم  ؛خيتاروا شخصاً ويعتقدوا أنه األصلح مث يتبي�ن أنه األفسد علماً بسرائر الن
ـى  اء وحقائقهم٬، بل وقع اخلطأ يف االختيار حىت من قبل األنبي  ٬X، فهذا نيب اهللا موس

د اختار من قومه سبعني رجالً مليقات ربه على أ§م أفضل قومه وأصلحهم٬، مث تبي�ن أ§م األفس
ـع   حيث سألوه رؤية اهللا جهرة وكذبوه فأخذoم الصاعقة بظلمهم٬، وكذلك نيب اهللا موسى م

ووصف الغالم بأنه نفس زكية مث تبي�ن أنه  Xالعبد الصاحل عندما قتل الغالم فاعترض موسى 
  .نفس كافرة خبيثة

  :وجند هذه احلقيقة واضحة وجلية يف الرواية اآلتية
وهو غالم صغري  X حديث طويل أنه سأل اإلمام املهدي عن سعد بن عبد اهللا القمي يف(

خربين يا موالي عن العلّة اليت متنع القوم من اختيار أ: فقال Xيف حياة أبيه احلسن العسكري 
  اإلمام ألنفسهم؟ 

ـد  : مصلح٬، قال: ؟ قلتمصلح أم مفسد: Xقال  فهل جيوز أن تقع خريÅم على املفس
فهي العلّة اليت : بلى٬، قال: ؟ قلتغريه من صالح أو فساد بعد أن ال يعلم أحد ما خيطر ببال

ـب   خربين عنأأوردÅا لك بربهان يثق به عقلك٬،  الرسل الذين اصطفاهم اهللا وأنزل الكت
منهم٬، مثل موسى  االختيارعليهم وأيدهم بالوحي والعصمة٬، إذ هم أعالم األمم وأهدى إىل 

ـا   باالختيارإذا مهّا  هل جيوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما وعيسى  أن تقع خريÅم
ـه   : ال٬، قال: ؟ قلتعلى املنافق ومها يظنان أنه مؤمن ـور عقل هذا موسى كليم اهللا مع وف

وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره مليقات ربه سبعني 
ـل رجالً ممن ال يشك يف إمياËم وإخالصهم فوقعت خريته على املنافقني٬، ق : ال اهللا عز وج

ـرة    : وأختار موسى قومه سبعني رجالً مليقاتنا٬، إىل قوله ـرى اهللا جه ـىت ن لن نؤمن لك ح
ـد   فأخذÅم الصاعقة بظلمهم٬، فلما وجدنا اختيار من اصطفاه اهللا للنبوة واقعاً على األفس
ـي   دون األصلح وهو يظن انه أصلح دون األفسد علمنا ان ال اختيار إال ممن يعلم ما ختف
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ـرائر و ا ـاجرين    ألصدور وما تكن الضمائر وتنصرف عليه الس ـار امله ـر الختي ن ال خط

  .)١() على ذوي الفساد ملا أرادوا أهل اإلصالح واألنصار بعد وقوع خرية األنبياء 
ـلح   ٬،إذن الدليل عقالً وشرعاً مينع من اختيار الناس لإلمام واخلليفة يف األرض جلهلهم باملص
يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا٬، وإن اجلعل والتنصيب لإلمام خاص باهللا §م إو ٬،حقيقة واملفسد

  .تعاىل العليم اخلبري البصري
خليفة يف األرض وقربت أيامه من النفاد وقرب رحيله   Xن نصب اهللا تعاىل آدم أوبعد 

ـق  اإلهلي أيضاً  باالختيارإىل لقاء اهللا عز وجل أمره اهللا تعاىل بأن تكون اخلالفة بعده  عن طري
الوصية بأن يوصي آدم يف تنصيب من عينه اهللا تعاىل خلالفة األرض٬، وكان املختار للخالفة يف 

ـو  Xبداية األمر هو هابيل  ٬، ومل يسلم هذا التنصيب من االعتراض أيضاً واملعترض يومئذÓ ه
ـو     ٬،Xأخو هابيل ) نه اهللالع(قابيل  ـى حن ـرفض ال عل ولكن اعتراضه هذه املرة على حنو ال

  .الستفهاما
ـم   ...(: قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ـوة والعل مث أوحى اهللا إىل آدم أن يضع مرياث النب

ـي   : ويدفعه إىل هابيل٬، ففعل ذلك فلما علم قابيل غضب وقال ألبيه ـن أخ ألست أكرب م
ـدقين    ـإن مل تص وأحق مبا فعلت به؟ فقال يا بين إن األمر بيد اهللا وأن اهللا خصه مبا فعلت ف

ـار  فقربا قربان اً فأيكما قبل قربانه فهو أوىل بالفضل وكان القربان يف ذلك الوقت ترتل الن
وكان قابيل صاحب زرع فقر�ب قمحاً رديئاً وكان هابيل صاحب غنم فقر�ب كبشاً . فتأكله

ـلكما   : فأتاه إبليس فقال ٬،مسيناً فأكلت النار قربان هابيل ـر نس يا قابيل لو ولد لكما وكث
ـك إن   ٬،مبا خصه به أبوكافتخر نسله على نسلك  ولقبول النار قربانه وتركها قربانك وإن

   .)٢() ...قتلته مل جيد أبوك بداً من أن خيصك مبا دفعه إليه فوثب قابيل إىل هابيل فقتله 
وظن أنه بيد ) نه اهللالع(فأول من اعترض على تنصيب اهللا تعاىل على وجه األرض هو قابيل 

ـريه   X سبحانه وعندما أخربه آدم ال بيد اهللا Xالناس أي بيد آدم  بأن االختيار هللا ال لغ
ـبب    ٬،Xأصَّر على معارضته إىل أن قتل أخاه هابيل  ـى األرض بس فكانت أول جرمية عل

ـارة    ـه األم� اخلالفة واإلمامة واÕرم هو قابيل املعترض على التنصيب اإلهلي التابع هلواه ونفس
  . بالسوء
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  ١٩.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـه    Xولداً صاحلاً وهو هبة اهللا  Xمث بعد ذلك رزق اهللا تعاىل آدم  ـت إلي الذي كان

  .   Xالوصية بعد آدم 
ـا آدم  : ملا انقضت نب�وة آدم وانقطع أكله أوحى اهللا إليه: (قال  ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ي

ـوة   واإلميانانه قد انقضت نبوتك وانقطع أكلك فأنظر إىل ما عندك من العلم  ومرياث النب
فإين لن أدع األرض  ٬،جعله يف العقب من ذريتك عند هبة اهللاوآثار العلم واالسم األعظم فا

بغري عامل يعرف به الدين ويعرف به طاعيت ويكون جناة ملن يولد ما بني قبض النيب إىل ظهور 
  .)١( )لنيب اآلخرا

ووصي النيب أو اإلمام يعينه اهللا تعاىل وال دخل للنيب أو اإلمام  ٬،فالوصية من اهللا تعاىل ٬،إذن
ـى   ٬،ال من باب التبليغ للناسيف ذلك إ ومن ذلك نعرف أيضاً بأن كل إمام مفترض الطاعة عل

ـله  ئالناس البد أن يكون موصى به من قبل اهللا تعاىل عن طريق أنبيا ـام   ؛ه ورس ألن اإلم
ـن اهللا   ٬،واحلجة البد أن يكون معصوماً واملعصوم ال يعرفه إال اهللا تعاىل فال ي�عرف إال بنص م

  . تعاىل
اإلمام من�ا ال يكون إال معصوماً وليست العصمة : (قال ٬،Xمام علي بن احلسني عن اإل

ـا   : فقيل له. يف ظاهر اخللقة فيعرف Ôا ولذلك ال يكون إال منصوصاً ـول اهللا فم يا ابن رس
ـة  : معىن املعصوم؟ فقال هو املعتصم حببل اهللا وحبل اهللا هو القرآن ال يفترقان إىل يوم القيام

ـل واإلمام يهدي إ ـذَا  ﴿: ىل القرآن والقرآن يهدي إىل اإلمام وذلك قول اهللا عز وج إن¶ ه®
  .)٣() )٢(﴾الْقُ̈رآنَ يِ̈هدªي لªل¶تªي هªي® أَقْو®م³

إىل يوم القيامة ال يقول خبالفها إال  وهذه هي عقيدة الشيعة اإلمامية من الرسول حممد 
  .                                   من ذلكمن خرج من والية اهللا ودخل يف والية الشيطان أعاذنا اهللا
  :                         وهاك امسع أقوال بعض علماء الشيعة �ذا اخلصوص

ـم  : (... يف وصف األئمة ) رمحه اهللا (قال الشيخ الصدوق  ال يضرهم قطع من قطعه
  .)٤() نيب اهللا وال إدبار من أدبر عنهم إذ كانوا من قبل اهللا منصوصاً عليهم على لسان 
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دللنا على أن اإلمام ال يكون إال معصوماً وأرينا أنه إذا وجبت العصمة يف  : (...وقال أيضاً

ألن العصمة ليست يف ظاهر اخللقة فيعرفها اخللق  ؛عليه اإلمام مل يكن بد من أن ينص النيب 
ـك ألن   ؛يه باملشاهدة فواجب أن ينص عليها عالّم الغيوب تبارك وتعاىل على لسان نب وذل

ـن   . اإلمام ال يكون إال منصوصاً عليه ـاه م وقد صح لنا النص مبا بيناه من احلجج ومبا روين
  .)١(...) األخبار الصحيحة

ـل     ): (...اهللا همحر(وقال الشيخ الطوسي  ـراد باألعق ـه وامل أن يكون اإلمام أعقل رعيت
منفرة وال مشينة وال يلزم أن  وجيب أن يكون على صورة غري. أجودهم رأياً أعلمهم بالسياسة

وملا . وجيب أن يكون منصوصاً عليه ملا قدمناه من وجوب عصمته ٬،يكون أحسن الناس وجهاً
ـاىل    ـا إال اهللا تع كانت العصمة ال تدرك حساً وال مشاهدة وال استدالالً وال جتربة وال يعلمه

  .)٢( ...) وجب أن ينص عليه ويبينه من غريه على لسان نيب
ألنا نعلم ضرورة أن كل عامل من علماء اإلمامية ) : (... اهللا همحر(شريف الرضي وقال ال

  .)٣(...) يذهب إىل أن اإلمام جيب أن يكون معصوما منصوصا عليه 
ـنيب أو    ـية ال وبعد أن ثبت أن اإلمام واحلجة على اخللق البد أن يكون منصوصاً عليه بوص

ن النيب أو ٬،وليس من نيب أو إمام ٬،من اهللا تعاىل اإلمام السابق نؤكد مرة أخرى على أن الوصية
    .غري أو اإلمام جمرد مبلّغ للوصية عن اهللا تعاىل ال

  : وإليك أيها القارئ بعض الروايات  اليت تدل على ذلك
ال واهللا ولكن عهد ! أترون املوصي من�ا يوصي إىل من يريد؟: (قال Xعن أيب عبد اهللا 

  .)٤() حىت ينتهي األمر إىل صاحبهلرجل فرجل  من اهللا ورسوله 
إن اإلمامة عهد من اهللا عز وجل معهود : (قال ٬،Xويف حديث طويل عن أيب عبد اهللا 

لرجال مسمني ليس لإلمام أن يزويها عن الذي يكون من بعده إن اهللا تبارك وتعاىل أوحى 
إال وله وصي  أن اختذ وصياً من أهلك فإنه قد سبق يف علمي أن ال أبعث نبياًً Xإىل داود 

ـاً    Xمن أهله وكان لداود  ـا حمب أوالد عدة وفيهم غالم كانت أمه عند داود وكان هل
ـأمرين أن  : عليها حني أتاه الوحي فقال هلا  Xفدخل داود  إن اهللا عز وجل أوحى إيلّّّّّّّّّ ي

                                                            
 .١٣٦ص: ألخبارامعاني  -١
  .١٩٣: االقتصاد -٢
 .٣٦٧ص ٢ج: رسائل المرتضى -٣
 .٢ح ٢٧٨ص ١ج: الكافي -٤



  ٢١.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـم  وكان السابق يف ع. ذلك أريد: فليكن ابين  قال: أختذ وصياًً من أهلي فقالت له امرأته ل

أن ال تعجل دون أن يأتيك : اهللا احملتوم عنده أنه سليمان٬، فأوحى اهللا تبارك وتعاىل إىل داود
  .)١( )...أمري 

  .)٢() ما مات عامل حىت يعلّمه اهللا عز وجل إىل من يوصي : (قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا 
   

* * *  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٣ح ٢٧٨ص ١ج: الكافي -١
 .٧ح ٢٧٧ص ١ج: الكافي -٢



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ٢٢
  

Xא

تبي�ن مما سبق أن الوصية هي األساس يف اخلالفة و�ا يعرف احلجة بعد احلجة وال ميكن  قد
  . ألحد أن يدعي اإلمامة إذا مل ي�نص عليه بوصية عن نيب أو إمام عن اهللا تعاىل

 Xوبعد نيب اهللا آدم استمرت الوصية من وصي إىل وصي حىت وصلت إىل نيب اهللا نوح 
 Xاته وذكره بامسه وصفاته يف الوصية واستلم الوصية من آدم قبل وف Xالذي بش�ر به آدم 

  . كما سبق ذكره Xابنه هبة اهللا 
ـه األرض  : قال رسول اهللا (: قال ٬،Xعن أيب جعفر  إن أول وصي كان على وج
وما من نيب مضى إال وله وصي وكان مجيع األنبياء مائة ألف نيب وعشرين  ٬،هبة اهللا إبن آدم

وإن علي بن  ٬،نوح وإبراهيم  وموسى وعيسى وحممد : أويل العزمألف نيب منهم مخسة 
أما أن حممداً ورث  ٬،أيب طالب كان هبة اهللا حملمد ووارث علم األوصياء وعلم من كان قبله

  .)١() احلديث..  علم من كان قبله من األنبياء واملرسلني
ـم   إن أيب: فقال Xإن قابيل أتى هبة اهللا : (قال Xوعن أيب عبد اهللا  قد أعطاك العل

ولكن قتلت ابنه فغضب عليَّ فآثرك  ٬،الذي كان عنده وأنا كنت أكرب منك وأحق به منك
وإنك واهللا إن ذكرت شيئاً مما عندك من العلم الذي ورثك أبوك لتتكرب  ٬،بذلك العلم عليَّ

ـم     ٬،به عليَّ وتفتخر عليَّ ألقتلنك كما قتلت أخاك ـن العل ـده م واستخفى هبة اهللا مبا عن
فحدث : قال .ألن لنا يف ابن آدم أسوة ؛ولذلك يسعنا يف قومنا التقية ٬،لينقضي دولة قابيل

ـامل   هبة اهللا ولده بامليثاق سراً فجرت واهللا السنة بالوصية من هبة اهللا يف ولده يتوارثوËا ع
 .Xفكانوا يفتحون الوصية كل سنة يوماً فيحدثون أن أباهم قد بشرهم بنوح  ٬،بعد عامل

إن قابيل ملا رأى النار اليت قبلت قربان هابيل ظن قابيل إن هابيل كان يعبد تلك النار و: قال
ـرب  : فقال قابيل ٬،ومل يكن له علم بربه ال أعبد النار اليت عبدها هابيل ولكن أعبد ناراً واق

   .)٢() فبىن بيوت النريان ٬،قرباناً هلا

                                                            
 .٨٣ص ١ج: الهداة إثبات -١
 .٢٤١ص ١١ج: األنواربحار  -٢



  ٢٣.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـه   عندما دنا أجله أمره اهللا تعاىل أن يعي� Xوكذلك نوح  ـدفع إلي ن وصيه من بعده وي

  . Xويبش�رهم بنبوة نيب اهللا هود  الوصية ومواريث األنبياء 
 ٬،مخسمائة سنة بعد الطوفان مث أتاه جربائيل Xعاش نوح : (قال Xعن أيب عبد اهللا 

ـم   : فقال ـرياث العل يا نوح قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك فانظر االسم األكرب وم
فاين ال أترك األرض إال وفيها عامل تعرف  ٬،عك فادفعها إىل ابنك ساموآثار علم النبوة اليت م

ومل أكن  ٬،به طاعيت ويعرف به هداي ويكون جناة فيما بني مقبض النيب ومبعث النيب اآلخر
فأين قضيت أن أجعل  ٬،أترك الناس بغري حجة يل وداعٍ إيل وهادÁ إىل سبيلي وعارف بأمري

وبش�رهم : إىل أن قال ... ويكون حجة يل على األشقياءلكل قوم هادياً أهدي به السعداء 
 ÁودÔ وأمرهم بأتباعه وأمرهم أن يفتحوا الوصية يف كل عام وينظروا فيها ويكون  نوح

   .)١() عيداً هلم
أن تفتح كل عام وتقرأ ويكون  Xانظر أيها العاقل إىل أمهية الوصية حبيث أوصى �ا آدم 

ـوح   . Xر �ا مبجيء نيب اهللا نوح ذلك اليوم عيداً للمؤمنني وبش ـيب اهللا ن  Xوكذلك ن
  . Xوبشر �ا بنبوة هود  Xأوصى �ا مبثل ما أوصى آدم 

ـع إىل   ٬،إىل يوشع بن نون Xأوصى موسى : (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  وأوصى يوش
ـيح   ٬،Xوبش�ر موسى ويوشع باملسيح : إىل أن قال..  ولد هارون فلما أن بعث اهللا املس
ـديقي     :قال املسيح ـيء بتص ـل  جي إنه سوف يأيت من بعدي نيب امسه أمحد من ولد إمساعي

إمنا مس�اهم اهللا  ٬،وجرت من بعده يف احلواريني يف املستحفظني. وتصديقكم وعذري وعذركم
ـع   ؛املستحفظني ألËم استحفظوا االسم األكرب وهو الكتاب يعلم به كل شئ  الذي كان م

ـا   ٬،الوصية يف عامل بعد عامل حىت دفعوها إىل حممد  فلم تزل: إىل أن قال..  األنبياء فلم
   .)٢( )احلديث..  أسلم له العقب من املستحفظني وكذّب به بنو إسرائيل  بعث اهللا حممداً

أنا سيد النبيني  ووصيي سيد : قال رسول اهللا (: قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا الصادق 
ـياً   س Xإن آدم  ٬،الوصيني وأوصياؤه سادة األوصياء ـه وص أل اهللا عز وجل أن جيعل ل

ـت   : صاحلاً فأوحى اهللا عز وجل إليه ـي وجعل أين أكرمت األنبياء بالنبوة مث اخترت خلق

                                                            
  .٩٨ص ١ج: الهداة إثبات -١
 .١٥١ص ١ج: الهداة إثبات، ٣ح ٢٩٣ص ١ج: الكافي -٢



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ٢٤
ـيث : مث أوحى اهللا عز وجل إليه. خيارهم األوصياء ـى آدم إىل   ٬،يا آدم أوصِ إىل ش فأوص

ة احلوراء اليت وهو ابن نزل) شتبان(وأوصى شيث إىل ابنه شبان  ٬،شيث وهو هبة اهللا بن آدم
ـى   ٬،)حملث(وأوصى شبان إىل جملث  ٬،أنزهلا اهللا على آدم من اجلنة فزوجها ابنه شيثاً وأوص

ـو    ٬،)عثميشا(وأوصى حموق إىل غثميشا  ٬،جملث إىل حموق ـوخ وه وأوصى غثميشا إىل أخن
 ٬،Xودفعها ناحور إىل نوح النيب  ٬،)ناخور(وأوصى إدريس إىل ناحور  ٬،Xإدريس النيب 
ـا   ٬،وأوصى سام إىل عثامر ٬،إىل سام وأوصى نوح ـا (وأوصى عثامر إىل برعيثاش  ٬،)برعيثاث

ـيه   ٬،وأوصى يافث إىل برة ٬،وأوصى برعيثاشا إىل يافث ـه (وأوصى برة إىل جفس  ٬،)جفيس
وأوصى إبراهيم  ٬،Xودفعها عمران إىل إبراهيم خليل الرمحن  ٬،وأوصى جفسيه إىل عمران

ـوب   ٬،سحاقوأوصى إمساعيل إىل إ ٬،إىل ابنه إمساعيل ـحاق إىل يعق ـى   ٬،وأوصى إس وأوص
ـعيب   ٬،)يثريا( وأوصى يوسف إىل بثرياء  ٬،يعقوب إىل يوسف  ٬،Xوأوصى بثرياء إىل ش

ـن   Xوأوصى موسى بن عمران  ٬،Xودفعها شعيب إىل موسى بن عمران  إىل يوشع ب
وأوصى  ٬،Xإىل سليمان  Xوأوصى داود  ٬،Xوأوصى يوشع بن نون إىل داود  ٬،نون

ودفعها زكريا  ٬،Xوأوصى آصف بن برخيا إىل زكريا  ٬،آصف بن برخياإىل  Xسليمان 
X  إىل عيسى بن مرميX،وأوصى مشعون  ٬،وأوصى عيسى إىل مشعون بن محون الصفا ٬

ـى    ٬،وأوصى منذر إىل سليمة ٬،وأوصى حيىي بن زكريا إىل منذر ٬،إىل حيىي بن زكريا وأوص
  . سليمة إىل بردة

ـدفعها إىل    ٬،وأنا أدفعها إليك يا علي ٬،ردةودفعها إيل ب: مث قال رسول اهللا  ـت ت وأن
حىت تدفع إىل خري أهل  ٬،ويدفعها وصيك إىل أوصيائك من ولدك واحداً بعد واحد ٬،وصيك

ـاملقيم   ٬،األرض بعدك ولتكفرن بك األمة ولتختلفن عليك اختالفا شديداً الثابت عليك ك
  .)١() والنار مثوى الكافرين ٬،والشاذ عنك يف النار ٬،معي
ـأَ̈مر®  ﴿: ن ابن عباس يف قول اهللا تعاىلوع و®م®ا كُنت® بِج®انِبِ الْغ®̈ربِيِّ إِذْ قَض®̈ين®ا إِلَى م³وس®ى الْ

قضى إليه بالوصية إىل يوشع بن نون وأعلمه أنه مل يبعث (: قال ٬،)٢(﴾و®م®ا كُنت® مªن® الشَّاهªدªين®
ـي اهللا  . يه علياًنبياً إال وقد جعل له وصياً وإين باعث نبياً عربياً وجاعل وص قال ابن عباس رض

                                                            
  .٤٨٦ص: الصدوق –مالي األ -١
 .٤٤: القصص -٢



  ٢٥.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـه   فمن زعم أن رسول اهللا : عنه مل يوصِ فقد كذب على اهللا وجهل نبيه وقد أخرب اهللا نبي

  .)١() وما كنت جبانب الطور إذ نادينا. مبا هو كائن إىل يوم القيامة
 مخسمائة عام فمن الذي سلّم وبني حممد  Xإن بني نيب اهللا عيسى : ورمبا يقول قائل

  ! ؟ الوصية للرسول حممد 
ـذي   عم الرسول حممد  Xإن الذي سلّم الوصية للرسول هو أبو طالب : واجلواب ال

  . كان هو آخر مستحفظ لوصايا األنبياء واملرسلني 
حمجوجاً  أكان رسول اهللا : (Xنه سأل أبا احلسن األول أ ٬،عن درست بن أيب منصور

ـت  .عاً للوصايا فدفعها إليه عليه وآله السالمولكنه كان مستود ٬،ال: بأيب طالب؟ قال : فقل
فما : قلت ٬،لو كان حمجوجاً ملا دفع إليه الوصية :ودفع الوصايا إليه على أنه حمجوج به ؟ فقال

  .)٢() وآمن به ودفع إليه الوصايا ومات من يومه أقر بالنيب : كان حال أيب طالب؟ قال
  

* * *  
  

  
  
  
  

                                                            
 .٣١٦ص: تفسير فرات الكوفي -١
  .١٥٢ص ١ج: ةاالهد إثبات -٢



 א

ـي   ﴿: قال اهللا تعاىل ªـد®ه³̈م ف ال¶ذªين® ي®تَّبِع³ونَ الرَّس³ولَ النَّبِيَّ اُألمِّيَّ ال¶ذªي ي®جِد³ون®ه³ م®كْت³وباً عªن
  .)١(﴾التَّ̈ور®اةª و®اِإل̈نجِيل
ـن®ه³ ﴿ :وقال تعاىل ـر®اه³̈م  مُّح®مَّدÂ رَّس³ولُ الل¶هª و®ال¶ذªين® م®ع®ه³ أَشªدَّاء ع®لَى الْكُف¶ارِ ر³ح®م®اء ب®̈ي ̈م ت®

ـك®   ªذَل ªهِم مِّ̈ن أَثَرِ السُّج³ودªي و³ج³وهªيم®اه³̈م فªو®رِ̈ضو®اناً س ªر³ك¶عاً س³جَّداً ي®̈بت®غ³ونَ فَ̈ضالً مِّن® الل¶ه
ـت®و®ى ع®  ـى  م®ثَلُه³̈م فªي التَّ̈ور®اةª و®م®ثَلُه³̈م فªي الْإِجنªيلِ كَز®̈رعٍ أَ̈خر®ج® ش®طْأَه³ فَآز®ر®ه³ فَا̈ست®̈غلَظَ فَا̈س لَ

ـ̈نه³م    ªم ªح®اتªـال س³وقªهª ي³̈عجِب³ الزُّرَّاع® لªي®غªيظَ بِهِم³ الْكُف¶ار® و®ع®د® الل¶ه³ ال¶ذªين® آم®ن³وا و®ع®مªلُوا الصَّ
  .)٢(﴾مَّ̈غفªر®ةً و®أَ̈جراً ع®ظªيماً

ـ̈يكُم  و®إِذْ قَالَ عªيس®ى ا̈بن³ م®̈ري®م® ي®ا ب®نِي إِ̈سر®ائªيلَ إِنِّي ر®س³و﴿: وقال سبحانه وتعاىل لُ الل¶هª إِلَ
ـاء  ه³م مُّص®دِّقاً ل¬م®ا ب®̈ين® ي®د®يَّ مªن® التَّ̈ور®اةª و®م³ب®شِّراً بِر®س³ولٍ ي®أْتªي مªن ب®̈عدªي ا̈سم³ه³ أَ̈حم®د³ فَلَمَّا ج®

Âمُّبِني Â̈حرªقَالُوا ه®ذَا س ª٣(﴾بِالْب®يِّن®ات(.  
بل مل ي�بعث  ٬،ه من بعدهئوصياوإمامة أ بش�روا بنبوة النيب حممد  كل األنبياء والرسل 

وإمامة أوصياءه من بعده إىل يوم القيامة وقد جنا  نيب إال أن يؤخذ عليه اإلقرار بنبوة حممد 
  . األنبياء من الشدائد واحملن بفضل حممد وآل حممد 

ـل   ...: (يف حديث Xعن اإلمام علي  لقد أقرت يل مجيع املالئكة والروح والرسل مبث
   .)٤( ).. ما أقروا حملمد

ـض    واخلوض يف فضل حممد وآل حممد  ـى بع ال تسعه اÕلدات فلذلك سأختصر عل
  :وآل بيته  الروايات واألخبار اليت ت�بي�ن وصية األنبياء بالرسول حممد 

ـال  ٬،Xيف حديث طويل يف اسالم سلمان الفارسي  Xعن اإلمام الكاظم  إىل ... : (ق
بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا عهد من اهللا : إذا فيهفقمت فأخذت الكتاب ف: أن قال سلمان
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ـادة   ٬،يأمر مبكارم األخالق إىل آدم أنه خالق من صلبه نبياً يقال له حممد  وينهى عن عب

  .)١() ...روزبه أيت وصي عيسى فآمن وأترك اåوسية  يا ٬،األوثان
ـن   خرج سنة رسول اهللا (: وعن بكر بن عبد اهللا األشجعي عن آبائه قالوا وعبد مناة ب

فلقيهما  ٬،كنانة نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن نعامة بن عدي جتاراً إىل الشام
: فقال هلما ٬،حنن جتار من أهل احلرم من قريش: قاال ؟من أنتما: أبو املويهب الراهب فقال هلما
ـين  نعم : قاال ٬،هل قدم معكما من قريش غريكما: من أي قريش فأخرباه فقال هلما شاب من ب

واهللا ما يف قريش أمخل ذكراً منه : فقاال ٬،إياه واهللا أردت :فقال أبو املويهب ٬،هاشم امسه حممد
ـرك    ٬،خدجية فما حاجتك إليه: إمنا يسمونه يتيم قريش وهو أجري أمرأة منا يقال هلا ـذ حي فأخ

ـم يف  تركناه يف سوق بصرى فبي: فقاال ؟تدالين عليه: فقال هلما ٬،هو هو: رأسه ويقول نما ه
ـذ   ٬،هو هذا  فخال به ساعة يناجيه ويكلمه: فقال ٬،الكالم إذ طلع عليهم رسول اهللا  مث أخ

فلما فارقه  ٬،يأىب أن يقبله يقبل بني عينيه وأخرج شيئاً من كمه ال ندري ما هو ورسول اهللا 
ـهادة  واهللا سيخرج قريب فيدعو الناس إىل ٬،تسمعان مين هذا واهللا نيب آخر الزمان: قال لنا  ش

ـي : مث قال. أن ال إله إال اهللا فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه  ؟هل ولد لعمه أيب طالب ولد يقال له عل
ـد   ٬،إما أن يكون قد ولد أو يولد يف سنته هو أول من يؤمن به  نعرفه: قال ٬،ال: فقلنا وإنا لنج

يعطى  ٬،قرنيها وإنه سيد العرب وربانيها وذو ٬،صفته عندنا بالوصية كما جند صفة حممد بالنبوة
ـة    ٬،السيف حقه امسه يف املال األعلى علي ـميه املالئك هو أعلى اخلالئق بعد األنبياء ذكراً وتس

واهللا هلو أعرف بني أصحابه يف السماء  ٬،ال يتوجه إىل وجه إال أفلج وظفر ٬،البطل األزهر املفلج
   .)٢() من الشمس الطالعة

ـران يف   (: قال ٬،وعن حممد بن املكندر عن أبيه عن جده ـقفا جن ملا قدم السيد والعاقب أس
ـس  : فبينا حنن نسري وصاحب نفقاoم إذا عثر بغلته  فقال ٬،وفدا على النيب  سبعني راكباً تع

ـال  : قال ٬،أخطأت: فقال له صاحبه وهو العاقب   يعين النيب   من نائية  ـك؟ ق : ولåمä ذل
ـن   أ :وما علمك بنب�وته؟ قال: قال ٬،ألنك أتعست النيب أمحد  ـع م ما تقرأ من املفتاح الراب

ـد  : الوحي إىل املسيح أن قل لبين إسرائيل أجهلكم تستطيبون بالطيب لتطيبوا به يف الدنيا وعن
بين إسرائيل آمنوا برسويل النيب األمي الذي يكون يف  يا ٬،أهلها وأجوافكم عندي كجيفة امليتة
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ـاب  آخر الزمان صاحب الوجه األقمر واجلمل األمحر املشر�ب بال نور ذي الثبات احلسن والثي

ـة     : إىل أن قال ... اخلشن ـين مرتل ـر�م م ـة وأق ... هو أمحد حممد رسويل إىل اخللق كاف
  . )١()احلديث

مث أوصيك يا ابن مرمي (.. : وهي طويلة منها Xيف مناجاة اهللا تعاىل لعيسى  وعنهم 
إىل  ...ر والوجه األقمر البكر البتول بسيد املرسلني وحبييب فهو أمحد صاحب اجلمل األمح

أن خترب به بين إسرائيل وتأمرهم أن يصدقوا به وأن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن  :أن قال تعاىل
ـه  : إىل أن قال تعاىل... ينصروه  يا عيسى دينه احلنفية وقبلته ميانية وهو من حزيب وأنا مع

  . )٢() احلديث .. فطوىب له مث طوىب له
ـى  (: يف حديث طويل وعن سليم بن قيس اهلاليل إن رجالً ديرانياً من نسل حواري� عيس

ـا   ٬،Xخبط أبيه وإمالء عيسى  اًه كتبوذكر أن عند Xجاء إىل أمري املؤمنني  وذكر مما فيه
ان اهللا تبارك وتعاىل يبعث رجالً من العرب من ولد إمساعيل بن إبراهيم : شيئاً كثرياً من مجلته

 ... وذكر من مولده ومبعثه ومهاجره ٬،من قرية يقال هلا مكةخليل اهللا من أرض يقال هلا oامة 
ـاحي   : إىل أن قال ـر وامل أمحد رسول اهللا وأمسه حممد وعبد اهللا والفتاح ويس واخلامت واحلاش

     .)٣() احلديث... والقايد ونيب اهللا وصفي اهللا وحبيب اهللا 
حتته كرت هلما لوح من وكان : كان يف الكرت الذي قال اهللا تعاىل: (قال ٬،Xوعن الرضا 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ال اله إال اهللا حممد رسول اهللا عجبت ملن أيقن باملوت : الذهب فيه
        .)٤() احلديث... كيف يفرح 

اين لسيد البشر يوم القيامة إال رجل من ذرييت نيب من األنبياء : (قال Xوروي إن آدم 
   .)٥() احلديث ... يقال له أمحد
ـارك   : (قال X عبد اهللا وعن أيب ـول اهللا تب نزلت هذه اآلية يف اليهود والنصارى يق

ـه³ ﴿ :وتعاىل ـول اهللا    ﴾ال¶ذªين® آت®̈ين®اه³م³ الْكªت®اب® ي®̈عرِفُون® ـين رس ـونَ   ﴿ ٬،يع ـا ي®̈عرِفُ كَم®
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 والزبور صفة حممد  واإلجنيلألن اهللا عز وجل قد أنزل عليهم يف التوراة  ؛)١(﴾أَ̈بن®اءه³̈م
ـى  ﴿ :أصحابه ومبعثه ومهاجره وهو قولهوصفة  مُّح®مَّدÂ رَّس³ولُ الل¶هª و®ال¶ذªين® م®ع®ه³ أَشªدَّاء ع®لَ

ـي     ªـيم®اه³̈م ف ªـو®اناً س الْكُف¶ارِ ر³ح®م®اء ب®̈ين®ه³̈م ت®ر®اه³̈م ر³ك¶عاً س³جَّداً ي®̈بت®غ³ونَ فَ̈ضالً مِّن® الل¶هª و®رِ̈ض
ªذَل ªهِم مِّ̈ن أَثَرِ السُّج³ودªيلِو³ج³وهªي الْإِجنªو®م®ثَلُه³̈م ف ªي التَّ̈ور®اةªـفة    ٬،)٢(﴾ك® م®ثَلُه³̈م ف ـذه ص فه

ـل     ٬،يف التوراة واإلجنيل وصفة أصحابه رسول اهللا  ـه أه ـل عرف فلما بعثه اهللا عز وج
فكانت اليهود يقولون ٬، )٣(﴾فَلَمَّا ج®اءه³م مَّا ع®ر®فُواْ كَفَر³واْ بِهª﴿: الكتاب كما قال جل جالله

ـة : بل جميء النيب للعرب ق  ٬،أيها العرب هذا أوان نيب خيرج مبكة ويكون مهاجره باملدين
ـزي   يلبس ٬،وهو آخر األنبياء وأفضلهم يف عينيه محرة وبني كتفيه خامت النبوة الشملة وجيت

وهو الضحوك القتال يضع سيفه على عاتقه ال  ٬،ويركب احلمار العرية بالكسر والتمريات
ـاد  ٬،طانه منقطع اخلف واحلافريبلغ سل ٬،يبايل من القى  ٬،وليقتلنكم يا معاشر العرب قتل ع

 ... ﴾فَلَمَّا ج®اءه³م مَّا ع®ر®فُواْ كَفَر³واْ بِهª﴿ فلما بعث اهللا نبيه Ôذه الصفة حسدوه وكفروا به
   .)٤( )احلديث

لقد : وقال  ٬،عن األئمة فأخربه فأسلم إن رجالً من اليهود سأل النيب (: وعن ابن عباس
إنه إذا كان يف آخر : Xت هذا يف الكتب املتقدمة وفيما عهده إلينا موسى بن عمران وجد

ـدد   الزمان خيرج نيب يقال له أمحد خامت األنبياء ال نيب من بعده  خيرج من صلبه أئمة أبرار ع
   .)٥() األسباط

ـضٍ   و®إِذَا لَقُواْ ال¶ذªين® آم®ن³واْ قَالُواْ آم®نَّا و®﴿: ويف تفسري قوله تعاىل ـى® ب®̈ع إِذَا خ®الَ ب®̈عض³ه³̈م إِلَ
ـاقر   ٬، )٦(﴾قَالُواْ أَت³ح®دِّثُون®ه³م بِم®ا فَت®ح® اللّه³ ع®لَ̈يكُ̈م لªي³ح®آجُّوكُم بِهª عªند® ر®بِّكُ̈م ـر الب عن أيب جعف

X كان قوم من اليهود ليسوا من املعاندين املتواطئني إذا لقوا املسلمني حدثوهم (: أنه قال
ـالوا  ٬،فنهاهم كربائهم عن ذلك ن صفة حممد مبا يف التوراة م ـا يف   : وق ـربوهم مب ال خت

   .)٧( )فرتلت اآلية ٬،فيحاجوكم به عند ربكم التوراة من صفة حممد 
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ـن   ٬، )١( ﴾و®كَان³واْ مªن قَ̈بلُ ي®̈ست®فْتªح³ونَ ع®لَى ال¶ذªين® كَفَر³واْ﴿ :قوله تعاىل ويف تفسري ـن اب ع

ـول اهللا  كانت اليهود يستفتحو(: قال ٬،عباس  ن أي يستنصرون على األوس واخلزرج برس
ـان    ٬،قبل مبعثه ـا ك فلما بعثه اهللا من العرب ومل يكن من بين إسرائيل كفروا به وجحدوا م
ـد  : فقال هلم معاذ بن جبل وبشر بن الرباء بن معرور ٬،يقولونه فيه يا معشر اليهود اتقوا اهللا فق

ـوث وحنن أهل الشر كنتم تستفتحون علينا مبحمد  ـال   ٬،ك وتصفونه وتذكرون أنه مبع فق
ـذه   ٬،بالذي كنا نذكره لكم وهنا بشيء نعرفه وما ءماجا: سالم بن مشكم فأنزل اهللا تعاىل ه

   .)٢() اآلية
يف حماججته مع جاثليق النصارى ورأس اجلالوت وهي طويلة نأخذ طرفاً  Xوعن الرضا 

ـا  ال أصفه إال مبا و: قال ٬،صفه: قال اجلاثليق: (... منها صفه اهللا هو صاحب الناقة والعص
ـاملعروف  (والكساء  النيب األمي الذي جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل يأمرهم ب

وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحير�م عليهم اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل 
سألتك يا  ٬،اط األقوميهدي إىل الطريق األفضل واملنهاج األعدل والصر) اليت كانت عليهم

ـنيب؟   اإلجنيلجاثليق حبق عيسى روح اهللا وكلمته هل جتد هذه الصفة يف  ـأطرق  هلذا ال ف
نعم هذه الصفة يف اإلجنيل وقد ذكر : فقال ٬،اجلاثليق ملياً وعلم إنه إن جحد اإلجنيل فقد كفر

ـال . وقد صح يف اإلجنيل فأقررت مبا فيه صفة حممد  ٬،عيسى يف اإلجنيل هذا النيب   :فق
فاطمة وذكر احلسن  ابنتهفخد علي� يف السفر الثاين فأين أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر 

  . واحلسني 
ـاال  Xفلما مسع اجلاثليق ورأس اجلالوت ذلك علما أن الرضا  : عامل بالتوراة واإلجنيل فق

وقد بش�ر به موسى  ٬،واهللا لقد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إال جبحود اإلجنيل والتوراة والزبور
حممد فال يصح لنا أن  امسهفأما  ٬،مجيعاً ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة إنه حممد هذا وعيسى 

  . نقر لكم بنبوته وحنن شاكون إنه حممدكم
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فهل بعث اهللا من قبل أو من بعد من آدم إىل يومنا  ٬،بالشك احتججتم: Xفقال الرضا 

ـد؟    حممد؟ وجتدونه يف شئ من امسههذا نبيا  ـري حمم الكتب اليت أنزهلا على مجيع األنبياء غ
   .)١() احلديث ..فأحجموا عن جوابه 

 مبش�ر به من قبل اهللا تعاىل ن أنه ما دام أن النيب حممد يتبي� Xومن كالم اإلمام الرضا 
ـه  ٬،ر به إال يف زمن نبينا حممد ومل يأت ذلك املبش  ٬،فال يسوغ التشكيك به واالعتراض علي

ـام   ـسألة تنفعنا يف مستقبل البحث عند مناقشة مسوهذه امل ـة اإلم ألة أول املؤمنني من ذري
  . Xاملهدي 

يف الكتب القدمية  تبلغ  وإال فالبشارات والروايات عن ذكر حممد  ٬،وأكتفي �ذا املقدار
دور  إثباتب يف وهذا املقدار يكفي اللبي. املئات وال يسع استقصائها يف هذا البحث املختصر

  .و�ا يعرف احملق من املبطل ٬،وأ§ا أهم الدالئل على صاحب احلق وصية وأمهيتهاال
    

* * *  
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؟א

ـاه (هو القدوة واملثل األعلى فال يقول ما ال يفعل  مد ال شك أن الرسول حم  ٬،)وحاش
من ن إبوجوب الوصية و  حممد  ولقد مسعنا اآليات والروايات الكثرية الواردة عن الرسول

ـول   ٬،مات ومل يوصِ مات ميتة جاهلية وختم عمله مبعصية وال  فهل يعقل أن ميوت الرس
على رب� األسرة أن يوصي بأسرته وما عليه  أن يوجب اهللا تعاىل وهل يعقل !؟ يوصي إىل أمته

ـع   امتة األمممية اليت هي خهلذه األمة اإلسال الوصية وما له وال يوجب على الرسول  لريف
   !؟ فيما بني الفرق اإلسالمية والتناحر الذي أدى إىل االقتتالعنها االختالف 

الوصي والويل ال جيوز  Xاإلمام علي  أنيف ( :وقال ابن شهر آشوب حول هذا املوضوع
̈وت³ إِن كتªب® ع®لَ̈يكُ̈م إِذَا ح®ض®ر® أَح®د®كُم³ الْم®﴿: لقوله تعاىل ؛بال وصي أن ميضي رسول اهللا 

ـة  : Xولقوله  ٬،اآليات )١(﴾ ...ت®ر®ك® خ®̈يراً الْو®صªيَّةُ ـة جاهلي  ٬،من مات بغري وصية مات ميت
ـاء   ٬،اآلية )٢(﴾ ...ي®ا أَيُّه®ا ال¶ذªين® َآم®ن³وا لªم® ت®قُولُونَ م®ا ال ت®فْع®لُونَ﴿: وقال اهللا تعاىل وألن األنبي

   .)٤( ))٣(﴾اه³م³ اقْت®دª̈هفَبِه³د®﴿ :وقال اهللا تعاىل ٬،كلهم مضوا بالوصية
ـول  حيث اد�عوا  ؛إال أبناء العامة ومل ينكر الوصية عن رسول  ـات ومل   أن الرس م

ـة أن    ٬،ألمة وترك األمة مهالً بال راعٍومل ينصب أحداً للخالفة على ا يوصِ ألحد ـى األم وعل
ـول   وعند التحقيق ولو بنظرة عابرة .)االنتخابات(اً عليها بالتشاور ختتار قي�م على سرية الرس

ـن أن   وإن الرسول حممد  ٬،يتبي�ن ضعف حجة أبناء العامة  البد أنه قد أوصى وال ميك
  . يترك األمة بال وصي عليها يرعى مصاحلها ويقودها ملا فيه جناoا دنيا وآخرة

ـث  ستخلف على أمته كثرية جداًاقد  سول اهللا واألحاديث اليت تنص على أن ر ال  حبي
 ٬،)حديث الغدير(ع هلا اÕال هنا ومن الطريقني الشيعة والسنة كاحلديث املشهور ميكن أن يتس

ـاً  ٬،ومن شاء التفصيل فلرياجع كتاب املراجعات للسيد عبد احلسني شرف الدين  ولرياجع أيض
  .  يف هذا اÕال مؤلفات حممد التيجاين
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  ٣٣.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـات ومل    إذا كان الرسول حممد: ن أؤكد على مسألة مهمة وباختصار وهيوأريد أ م

فهذه سن�ة جيب االقتداء �ا والسري عليها٬، بينما جند إن أول  يوصِ ومل يستخلف على أمته أحداً
ـر   إث حي ؛بكر وعمر بن اخلطاب هو أبو  على فرضهم   خالف هذه السن�ة  من ـا بك ن أب

أوصى وبي�ن الطريق ملن  وكذلك عمر٬، الفة لعمر بن اخلطابأوصى باخل عندما حضرته الوفاة
  . بعده

  : فهنا ثالثة احتماالت
ـده ) وحاشاه(خمطئاً  أن يكون الرسول  ماإ  أ   ٬،عندما مل يوصِ ومل يعي�ن اخلليفة من بع

وهذا االحتمال ال يقول به إال كافر  .تصحيح هذا اخلطأ وتشريع الوصية وأراد أبو بكر وعمر
  . زنديق
ـذا    ٬،أحداً على األمة قد أصاب ومل يستخلف ما أن يكون الرسول إو  ب ـى ه وعل
ـا  اهللا جيب على أيب بكر وعمر أن يقتديا برسول  الفرض  ٬،وأن ال يوصيا ألحد بعد وفاoم

 فكيف يكون العاصي للرسول  ٬،وغي�را سنته الفا رسول اهللا ومبا أ§ما قد أوصيا فقد خ
  !!   عليها ؟ إماماً على األمة وقي�ماً

ـ ـر   قد أوصى وا ما أن يكون رسول اهللا إو  ج ـو بك ستخلف على األمة وقد تبعه أب
ـي   ٬،وهذا احتمال جيد أفضل من سابقيه ٬،وعمر واقتديا به وأوصيا عند مماoما ـن ه  ولكن أي

ـول  مع إن أبناء العام! وإىل من أوصى ؟؟ وصية الرسول حممد  مل  ة يقولون بأن الرس
ا فهم حمجوجون وال ميكن وعلى كالمه ٬،أما األول وأما الثاين ؛فلم يبقä هلم إال احتماالن يوصِ

   .هلم إقامة الربهان وال يستقيم هلم بيان
ونصبه  Xقد أوصى قبل وفاته ويف ليلة وفاته لعلي بن أيب طالب  واحلق أن الرسول 

  . خليفة على األمة من بعده
ـول اهللا  : (قال ٬،يف حديث طويل   Xاجلواد   عن أيب جعفر الثاين  وال يستخلف رس

مل يستخلف  هللا وإن كان رسول ا ٬،ه وإال من يكون مثله إال النب�وةإال من حيكم حبكم 
ـن  : إىل أن قال...  ل ممن يكون بعده فقد ضي�ع من يف أصالب الرجا يف علمه أحداً البد م

   .أن يترك العباد ال حجة عليهم أىب اهللا بعد حممد : مث قال ٬،سيد يتحاكمون إليه
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إن القرآن ليس بناطق  إذاً أقول هلم: قال ؟ القرآن أرأيت أن قالوا حجة اهللا :قال السائل

فقد أىب اهللا أن يصيب عبداً : إىل أن قال .. ولكن للقرآن أهل يأمرون وينهون ٬،يأمر وينهى
ـك    مبصيبة يف دينه أو يف نفسه أو يف ماله ليس يف أرضه من حكمه ـواب يف تل قاضٍ بالص

ـت  .وله بعيث نذير إال ميت حممد  فكذلك مل: إىل أن قال ...املصيبة ـد   ٬،ال :فإن قل فق
ـى  : قال ؟ وما يكفيهم القرآن: قال .من يف أصالب الرجال من أمته ضي�ع رسول اهللا  بل

ـل : قال ؟ وما فسره رسول اهللا : قال ٬،لو وجدوا له مفسراًً ـد  بلى قد فسره لرج  ٬،واح
اهللا ما مات وأمي : إىل أن قال..  Xوهو علي بن أيب طالب  وفسر لألمة شأن ذلك الرجل

ـع   آدم إال وله وصي وكل من بعد آدم من األنبياء قد أتاه األمر فيها يعين ليلة القدر ووض
ـدن   ٬،الوصية من بعده وأمي اهللا إن كان النيب ليؤمر فيما يأتيه من األمر يف تلك الليلة من ل

  .)١() أن أوصي إىل فالن آدم إىل حممد 
يستلزم اخلدش  ومل يستخلف على األمة أحداً يوصِمل  فالقول بأن الرسول حممد  ٬،إذن

الرحيم الذي مل ينفك وهو الرسول الكرمي  وحاشاه من اخلدش ٬،الرسول حممد يف شخصية 
دون وصي يكون فكيف يرحل ويتركها ب ٬،عن التفكري مبصري أمته وما تؤول إليه حلظة واحدة

  .لكي ال يكون للناس على اهللا حجة حجة هللا على الناس
ـول  : ةالسيد عبد احلسني شرف الدين يف املراجعات رداً على قول عائش وقد قال بأن الرس

 وقد قال اهللا عز وجل خماطباً: (... فقال ٬،ليلة وفاته Xومل يوص لعلي  مات يف حجرها 
ـ ﴿: لنبيه الكرمي يف حمكم كتابه احلكيم راً كُتªب® ع®لَ̈يكُ̈م إِذَا ح®ض®ر® أَح®د®كُم³ الْم®̈وت³ إِن ت®ر®ك® خ®̈ي

ـاذ اهللا   لكتاب اهللا خمالفاً وعن أح ملؤمنني تراه فهل كانت أم ا ﴾الْو®صªيَّةُ ـادفاً مع كامه ص
ـل   اقاً إىل التعبد بأوامره ونواهيهسب ويتبع سوره انت تراه يقتفي أثرهبل ك ٬،وحاشا هللا بالغاً ك

رئ مسلم له شئ ما حق ام: (وال أشك يف أ§ا مسعته يقول .غاية من غايات التعبد جبميع ما فيه
ـره    ). يوصي فيه أن يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده ـإن أوام ـذا ف أو مسعت حنواً من ه

ـلوات  وال جيوز عليه وال على غريه من ا بالوصية مما ال ريب يف صدوره منهالشديدة  ألنبياء ص
يرتجرون عنه   مث ال  يأمترون به أو يزجروا عن الشيءمث ال الشيءأن يأمروا ب اهللا عليهم أمجعني

  . تعاىل اهللا عن إرسال من هذا شأنه علواً كبرياً
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  ٣٥.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـاة  و رك رسول اهللا ديناراً وال درمهاًما ت: أما ما رواه مسلم وغريه عن عائشة إذ قالت ال ش

ـيئاً  على أنه يصح أن يكون مراد ٬،فإمنا هو كسابقه وال بعرياً وال أوصى بشيء ها أنه ما ترك ش
ك من حطام الدنيا ما يتركه نعم مل يتر ن صفراً من كل شئ يوصي بهإمنا كاوأنه  على التحقيق

ـدات    وقد حلق بربه عز ٬،إذ كان أزهد العاملني فيها أهلها ـدين وع وجل وهو مشغول الذمة ب
ـل    دينه وترك مما ميلكه شيئاً يقوم بوفاء وعنده أمانات تستوجب الوصية ـه ويفض وإجناز عدات

 أن رسول اهللا على . بإرثها ح من مطالبة الزهراء يسري لوارثه بدليل ما ص عنهما شيء
وحسبك أنه ترك دين اهللا  ٬،قد ترك من األشياء املستوجبة للوصية ما مل يتركه أحد من العاملني

ـار    أحوج إىل الوصي من الذهب والفضة القومي يف بدء فطرته وأول نشأته وهلو ـدار والعق وال
ـة  ماه وأياماه املضطرون إىل ون األمة بأسرها ليتاأو ٬،واحلرث واألنعام صيه ليقوم مقامه يف والي

ـن اهللا   لى رسول اهللا وإدارة شؤو§م الدينية والدنيوية ويستحيل ع أمورهم   أن يوكل دي
  .)١(...)  إىل األهواء  وهو يف مهد نشأته 

ـ  وأما من رفض هذا القول ٬،ف الدين كفاية ملن قصد احلق بصدقويف قول السيد شر و فه
ليلة  وصية الرسول حممد إلنكار  ع عائشة وعمر ونضائرمها الذين يسعون جاهدينمن أتبا
ـد   .وما بعد احلق إال الضالل املبني سجم مع أغراضهم الدنيوية الرخيصةأل§ا ال تن ؛وفاته وق

  .فال حاجة لإلطناب فيه ر يف هذا املوضوع لوضوحه وبداهتهتعمدت االختصا
   

* * *  
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؟א

ـالَ   ﴿ :قال تعاىل ـدِّين® فَ و®و®صَّى بِه®ا إِ̈بر®اهªيم³ ب®نِيهª و®ي®̈عقُوب³ ي®ا ب®نِيَّ إِن¶ اللّه® ا̈صطَفَى لَكُم³ ال
ـا    # ت®م³وت³نَّ إَال¶ و®أَنت³م مُّ̈سلªم³ونَ ـهª م® أَ̈م كُنت³̈م ش³ه®د®اء إِذْ ح®ض®ر® ي®̈عقُوب® الْم®̈وت³ إِذْ قَالَ لªب®نِي

ـداً    ت®̈عب³د³ونَ مªن ªـاً و®اح ب®̈عدªي قَالُواْ ن®̈عب³د³ إِلَه®ك® و®إِلَه® آب®ائªك® إِ̈بر®اهªيم® و®إِ̈سم®اعªيلَ و®إِ̈سح®اق® إِلَه
   .)١(﴾و®ن®̈حن³ لَه³ م³̈سلªم³ونَ

ـد®̈ينِ  ﴿: وقال تعاىل ªلْو®الªيَّةُ لªب® ع®لَ̈يكُ̈م إِذَا ح®ض®ر® أَح®د®كُم³ الْم®̈وت³ إِن ت®ر®ك® خ®̈يراً الْو®صªكُت
   .)٢(﴾و®األقْر®بِني® بِالْم®̈عر³وفª ح®قّاً ع®لَى الْم³تَّقªني®

ـيَّةª  ﴿: وقال تعاىل ªني® الْو®صªين® آم®ن³واْ ش®ه®اد®ةُ ب®̈ينِكُ̈م إِذَا ح®ض®ر® أَح®د®كُم³ الْم®̈وت³ حªيِا أَيُّه®ا ال¶ذ
  . )٣(﴾ ... اثْن®انª ذَو®ا ع®̈دلٍ مِّنكُ̈م أَ̈و آخ®ر®انª مª̈ن غَ̈يرِكُ̈م

ـع  نص ت آيات وروايات كثرية على أن الوصية عند املوت٬، فإذا حضر املؤمن املوت واجتم
نعم رمبا تكون الوصية قبل  ٬،عليه أهله وأحباؤه فعليه أن يوصي هلم وينصحهم النصيحة األخرية

بقتل  اإلنسانقد كتب وصيته٬، خوفاً من مفاجئة املوت أو أن ميوت  اإلنساناملوت وأن يكون 
ـك   اإلنسانولكن إن مات  ٬،قأو حرق أو غر موتة طبيعية فعليه الوصية عند موته ليكون ذل

   .آخر كالم له يف آخر حلظات حياته ويكون آخر ما يقرره ويثبته يف الوصية
فعند املوت يكون  ٬،وتبدل قراراته اإلنسانورمبا تكون احلكمة من ذلك هو اختالف أحوال 

وحىت ال يدعي أحد بأن  ٬،مره وصية مودع ال رجعة لهأمام األمر الواقع فيوصي مبا أستقر عليه أ
ـي  : املوصي قد غي�ر وصيته خالل حياته فيقال له بأنه قد أوصى يف آخر حياته وعند موته وه

  !! آخر كالم مسع منه فمىت غي�رها 
  :وأهل بيته الطاهرين وهذا ما أكدت عليه روايات كثرية عن الرسول حممد 

ـى     ﴿: تعاىليف تفسري قوله  Xعن الصادق  ـاتª إِلَ ـؤدُّواْ اَألم®ان® ـأْم³ر³كُ̈م أَن ت³ إِن¶ اللّه® ي®
   .)٥() يعين يوصي اإلمام إىل إمام عند وفاته(: قال ٬،)٤(﴾أَ̈هلªه®ا
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  ٣٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
من مل حيسن وصيته عند املوت : قال رسول اهللا : (قال Xوعن أيب عبد اهللا الصادق 
ـاة   : قال ؟يوصي وكيف اهللا يا رسول :قيل ٬،كان نقصاً يف مروءته وعقله ـرته الوف إذا حض

  .)١() احلديث ...: قال ٬،واجتمع الناس إليه
ـه  : (قال ٬،أيضاً Xوعن الصادق  ما من ميت حيضره املوت إال رد عليه من بصره ومسع

وهي الراحة اليت يقال هلا راحة املوت فهي حق على  ٬،وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك
   .)٢() كل مسلم

من مل يوص عند موته لذوي قرابته ممن ال : (أنه قال X عبد اهللا وعن السكوين عن أيب
  .)٣() يرث فقد ختم عمله مبعصية

يا علي ال : عند موته فقال X علياً وصى رسول اهللا (: قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا 
وال سخرة على مسلم يعين  ٬،وال يزداد على أرض وضعت عليها ٬،يظلم الفالحون حبضرتك

  .)٤() األجري
إن أعني موالك ملا احتضر اشتد نزاعه مث أفاق حىت : (أنه قيل له Xن جعفر بن حممد وع

ـت    ٬،تلك راحة املوت: Xفقال  ٬،ظننا أنه قد استراح مث مات بعد ذلك ـن مي أما إنه ما م
ـذ أو    ٬،ميوت حىت يرد اهللا عز وجل عليه من عقله ومسعه وبصره ـية أخ وعدد أشياء للوص

  .)٥()ترك
ـيته : (أنه قال X مري املؤمننيأوعن   .ينبغي ملن أحس باملوت أن يعهد عهده وجيدد وص

بسم اهللا الرمحن الرحيم  شهادة من اهللا شهد : قال يقول ٬،وكيف يوصي يا أمري املؤمنني: قيل
ـه إال  : به فالن بن فالن شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائماً بالقسط ال إل

  .)٦() ....ويف قبضتك ومنتهى قدرتك  ٬،لهم من عندك وإليكال ٬،هو العزيز احلكيم
ـس    وكان ....... : (قال ٬،وعن أيب جعفر حممد بن علي الباقر  ـن القالن يلبس م

وكانت له عرتة يتكئ عليها وخيرجها يف  ٬،اليمنية والبيضاء واملضربة ذات األذنني يف احلرب
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ـن  ٬،وكان له قضيب يقال له املمشوق ٬،العيدين فيخطب Ôا  ٬،وكان له فسطاط يسمى الك

: وكان له فرسان يقال ألحدمها ٬،وكان له قعب يسمى الري ٬،وكانت له قصعة تسمى املنبعة
ـرى : وكانت له بغلتان يقال ألحدمها ٬،السكب: املرجتز ولآلخر ـهباء : دلدل ولألخ  ٬،الش

ـا    ٬،اجلدعاء: العضباء  ولألخرى: وكانت له ناقتان يقال ألحدمها ـيفان يق ـه س ل وكان ل
ـدمها   ٬،العون: ذو الفقار ولآلخر: ألحدمها ـال ألح ـذم  : وكان له سيفان آخران يق املخ
وكانت  ٬،وكانت له عمامة تسمى السحاب ٬،وكان له محار يسمى يعفور ٬،الرسوم: ولآلخر

ـا  : له درع تسمى ذات الفضول هلا ثالث حلقات فضة ـان خلفه  ٬،حلقة بني يديها وحلقت
ـواء   ٬،الديباج: له بعري حيمل عليه يقال له وكان ٬،وكانت له راية تسمى العقاب وكان له ل

ـه  Xفسلم ذلك كله إىل علي . األسعد: وكان له مغفر يقال له ٬،يسمى املعلوم  ٬،عند موت
  .)١() ...وأخرج خامته وجعله يف إصبعه 

ن أيب أوصاين عند املوت يا جعفر إ: (Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،وعن يونس بن يعقوب
ـان   ٬،واشتر يل برداً واحداً وعمامة وأجدمها ٬،وكذا وثوب كذا وكذا كفين يف ثوب كذا ف

  .)٢() املوتى يتباهون بأكفاËم
ـاً يف   : (أنه قال ومن وصية الرسول  ـان نقص يا علي من مل حيسن وصيته عند موته ك

   .)٣() مروءته ومل ميلك الشفاعة
ـف  أخذ عند موته بي رسول اهللا (... : قال ٬،Xوعن أمري املؤمنني  دي ففتح يل أل

  .)٤() ...باب من العلم تنفتح من كل باب ألف باب
إىل هذه النصوص الشريفة اليت تنص على وجوب الوصية  اإلنصاففانظر أيها العاقل بعني 

ـة  (أي عندما حتظر الوفاة لتعرف أن الذين ينفون وصية رسول اهللا عند الوفاة  ٬،عند املوت ليل
 ؛)وحاشاه(وأنه خالف نص القرآن الكرمي  ٬،يقول ما ال يفعل بأنه قد اoموا الرسول ) الوفاة

ـه   : (قال كما سبق  ألن الرسول  ـاً يف مروءت من مل حيسن وصيته عند املوت كان نقص
ـدد     : (Xوقال اإلمام علي  ٬،)٥( )وعقله ـده وجي ـد عه ـاملوت أن يعه ينبغي ملن أحس ب
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ات ومل يوص مات ميتة جاهلية وغريها من األحاديث اليت تنص على أن من م٬، )١() ...وصيته

  .وختم عمله مبعصية وال ميلك الشفاعة ألحد
ـراً  ﴿: وأضف إىل ذلك قول اهللا تعاىل كُتªب® ع®لَ̈يكُ̈م إِذَا ح®ض®ر® أَح®د®كُم³ الْم®̈وت³ إِن ت®ر®ك® خ®̈ي

ـذªين®  ﴿: وقوله تعاىل ٬،)٢(﴾الْو®صªيَّةُ لªلْو®الªد®̈ينِ و®األقْر®بِني® بِالْم®̈عر³وفª ح®قّاً ع®لَى الْم³تَّقªني® يِا أَيُّه®ا ال¶
نª آم®ن³واْ ش®ه®اد®ةُ ب®̈ينِكُ̈م إِذَا ح®ض®ر® أَح®د®كُم³ الْم®̈وت³ حªني® الْو®صªيَّةª اثْن®انª ذَو®ا ع®̈دلٍ مِّنكُ̈م أَ̈و آخ®ر®ا

   .)٣(﴾مª̈ن غَ̈يرِكُ̈م
ـي ا  الذكروأنبه على أن الوصية الواجبة املذكورة يف اآليتني والروايات السابقة  ـية  ه لوص

ـ̈وت³  ﴿: بدليل قوله تعاىل عندما حتضر الوفاة باخلصوص ـد®كُم³ الْم® ـد   ﴾إِذَا ح®ض®ر® أَح® وتأكي
قد أوصى يف الليلة اليت  فالبد أن يكون الرسول حممد  ٬،)عند املوت: (الروايات على كلمة
  . كانت فيها وفاته

ـدما   فقد أوحى اهللا ت ٬،Xوهذا ما حصل أيضاً مع نيب اهللا آدم  ـي عن عاىل إليه أن يوص
  .انقضت أيامه وحانت وفاته

يا آدم انه : ملا انقضت نب�وة آدم وأنقطع أكله أوحى اهللا إليه: (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا 
ـوة    ٬،نقطع أكلكاقد انقضت نبوتك و ـرياث النب فأنظر إىل ما عندك من العلم واألميان وم

   .)٤() احلديث ..ذريتك عند هبة اهللا جعله يف العقب من اوآثار العلم واالسم األعظم ف
ـمائة   Xعاش نوح : (قال ٬،Xعن اإلمام الصادق  ٬،Xوكذلك نيب اهللا نوح  مخس

فأنظر  ٬،يا نوح قد قضيت نبوتك استكملت أيامك: مث أتاه جربئيل فقال ٬،سنة بعد الطوفان
   .)٥() ديثاحل.. سام  ابنكاالسم األعظم ومرياث العلم وآثار النبوة اليت معك فادفعها إىل 

ـر®  ﴿ :إذ حكى عنه اهللا تعاىل بقوله ٬،Xوكذلك نيب اهللا يعقوب  أَ̈م كُنت³̈م ش³ه®د®اء إِذْ ح®ض®
ـر®اهªيم®   ـك® إِ̈ب ªي قَالُواْ ن®̈عب³د³ إِلَه®ك® و®إِلَه® آب®ائªن ب®̈عدªم®ا ت®̈عب³د³ونَ م ªب®نِيهªي®̈عقُوب® الْم®̈وت³ إِذْ قَالَ ل 

  .)٦(﴾لَهاً و®احªداً و®ن®̈حن³ لَه³ُ م̈سلªم³ونو®إِ̈سم®اعªيلَ و®إِ̈سح®اق® إِ
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 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ٤٠
وان : إىل أن قال: (... يف حديث Xفعن الرضا  ٬،عند وفاته وقد أوصى رسول اهللا 

ـت   Xملا كان وقت وفاته دعا علياً  رسول اهللا  وأوصاه ودفع إليه الصحيفة اليت كان
  .)١() ... فيها األمساء اليت خص� اهللا Ôا األنبياء واألوصياء

ـلم أن    ٬،الوصية حق وقد أوصى رسول اهللا : (Xوعن أيب جعفر  ـي للمس فينبغ
  .)٢() ييوص

  :وفاته هو ليلة والنص املنقول من وصية الرسول حممد 
عن  ٬،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ٬،عن أبيه الباقر ٬،عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد... 

ـة   قال رسول اهللا : (قال ٬،ؤمنني عن أبيه أمري امل ٬،أبيه احلسني الزكي الشهيد يف الليل
 Xيا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة  فأمال رسول اهللا  :Xاليت كانت فيها وفاته لعلي 

ـن  إيا علي : فقال ٬،وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع نه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً وم
ـاً   فأنت يا علي أول اإلثين عشر إمام مس� ٬،بعدهم إثنا عشر مهدياً ـه علي اك اهللا تعاىل يف مسائ

فال تصح هذه  ٬،املرتضى وأمري املؤمنني والصديق األكرب والفاروق األعظم واملأمون واملهدي
ـن   ٬،يا علي أنت وصيي على أهل بييت حي�هم وميتهم وعلى نسائي .األمساء ألحد غريك فم

وأنت خليفيت  ٬،رصة القيامةثبتها لقيتين غداًً ومن طلقتها فأنا برئ منها مل ترين ومل أرها يف ع
ـول   .على أميت من بعدي ـرب الوص ـإذا   ٬،فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إىل ابين احلسن ال ف

ـاة     ٬،حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول ـرته الوف ـإذا حض ف
ـه   فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها ٬،فليسلّمها إىل ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي إىل ابن

ـاة    ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه جعفر الصادق ٬،حممد الباقر ـرته الوف فإذا حض
ـإذا   ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه علي الرضا ٬،فليسلّمها إىل ابنه موسى الكاظم ف

ـه  فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ٬،حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد الثقة التقي  ابن
ـاة    ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه احلسن الفاضل ٬،علي الناصح ـرته الوف فإذا حض

   .فليسلّمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد فذلك إثنا عشر إماماً
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ـربني   ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل  ٬،عشر مهدياً مث يكون من بعده إثنا أول املق

ـث    ٬،أسم كامسي وأسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد :ثة أساميله ثال ٬،)املهديني( ـم الثال واالس
  .)١() وهو أول املؤمنني ٬،املهدي

   :وصت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء أوقد 
 ٬،قلت بلى: قال ؟ال أقرئك وصية فاطمة أ: Xقال أبو جعفر : (قال ٬،عن أيب بصري

ـت  فقرأ فأخرج منه كتاباً أو سفطاً فأخرج حقاً: قال ه بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أوص
ـة٬،  : أوصت حبوائطها السبعة به فاطمة بنت حممد رسول اهللا  العواف٬، والدالل٬، والربق

فان مضى علي  ٬،Xوامليثب٬، واحلسىن٬، والصافية٬، وما الم إبراهيم إىل علي بن أيب طالب 
شهد  ي٬،كرب من ولدفان مضى احلسني فإىل األ ٬،فان مضى احلسن فإىل احلسني ٬،فإىل احلسن

  .)٢() اهللا على ذلك واملقداد بن األسود والزبري بن العوام وكتب علي بن أيب طالب
ـاىل (أوالده بعد أن ضربه ابن ملجم  Xوقد أوصى اإلمام علي  ـن أيب   ٬،)لعنه اهللا تع فع

ـال   : (قال Xجعفر  ـره ق ـه إن أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه ملا حضره الذي حض  البن
ـه   ائتمينعلى ما  وائتمنكإيل  مين حىت أسر إليك ما أسر رسول اهللا  أدنُ: احلسن علي
    .)٣() ففعل

ـب  : (قال ٬،وروى عن سليم بن قيس اهلاليل ـني   Xشهدت وصية علي بن أيب طال ح
ـه    وأشهد على وصيته احلسني وحممداً ٬،أوصى إىل ابنه احلسن ـل بيت ومجيع ولده ورؤساء أه

ـول اهللا    يا بين: Xوالسالح٬، مث قال  ٬، مث دفع إليه الكتابوشيعته  ـرين رس أن  أم
ـه   أوصى إليك وأن أدفع إليك كتيب وسالحي كما أوصى إىل رسول اهللا  ودفع إىل كتب

مث أقبل على : ٬، قالوأمرين أن آمرك إذا حضرك املوت أن تدفعه إىل أخيك احلسني ٬،وسالحه
ـل  بنك علي بن احلسنيأن تدفعه إىل ا وأمرك رسول اهللا : فقال Xابنه احلسني  ٬، مث أقب

أن تدفع وصيتك إىل ابنك حممد  وأمرك رسول اهللا : فقال على ابنه علي بن احلسني 
  .السالم ومين فأقرأه من رسول اهللا  ٬،بن علي
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ـك   ٬،الدم وويل األمر أنت ويل ٬،يا بين: فقال Xقبل على ابنه احلسن أمث  فإن عفوت فل

  .وإن قتلت فضربة مكان ضربة وال تأمث
أوصى أنه  ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أيب طالب"اكتب : مث قال

ـن   ٬،يشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممد عبده ورسوله أرسله باهلدى ودي
ـايت هللا  احلق ليظهره على الدين ولو كره املشركون  ٬، مث إن صاليت ونسكي وحمياي ومم

ـع  رب العاملني ال شر يك له وبذلك أمرت وأنا من املسلمني٬، مث إين أوصيك يا حسن ومجي
ـتم      يولد ـوتن إال وأن ـم وال مت ـوى اهللا ربك وأهل بييت ومن بلغه كتايب من املؤمنني بتق

ـداء   ٬،وال تفرقوا مسلمون٬، واعتصموا حببل اهللا مجيعاً واذكروا نعمة اهللا عليكم إذا كنتم أع
ـة  : " يقول اهللا مسعت رسول  فألف بني قلوبكم٬، فاين صالح ذات البني أفضل من عام

  .الصالة والصيام٬، وإن البغضة حالقة الدين وفساد ذات البني وال قوة إال باهللا
ـر   انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون اهللا عليكم احلساب٬، واهللا اهللا يف األيتام فال نع

ـاً  من: " يقول أفواههم وال يضيعوا حبضرتكم فإين مسعت رسول اهللا  ـىت   عال يتيم ح
  ".يستغىن أوجب اهللا له اجلنة كما أوجب الكل مال اليتيم النار

  .واهللا اهللا يف القرآن فال يسبقنكم إىل العمل به غريكم
  .واهللا اهللا يف جريانكم فإن اهللا ورسوله أوصيا Ôم

ـإن أدىن  ـا   واهللا اهللا يف بيت ربكم فال خيلون منكم ما بقيتم٬، فإنه إن ترك مل تناظروا ف م
  .يرجع به من أمه أن يغفر له ما سلف من ذنبه

  .واهللا اهللا يف الصالة فإËا خري العمل وإËا عمود دينكم
  . واهللا اهللا يف الزكاة فإËا تطفئ غضب ربكم

  .واهللا اهللا يف صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار
  .واهللا اهللا يف الفقراء واملساكني فشاركوهم يف معيشتكم

ـالن واهللا  : اهللا يف اجلهاد يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم٬، فإمنا جياهد يف سبيل اهللا رج
  .إمام هدى٬، ومطيع له مقتد Ôداه

  .واهللا اهللا يف ذرية نبيكم فال تظلمن بني أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم
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ـول  واهللا اهللا يف أصحاب نبيكم الذين مل حيدثوا حدثا ومل يؤوا حمدثاً ـإن رس  اهللا  ٬، ف

  .أوصى Ôم ولعن احملدث منهم ومن غريهم واملؤوي للمحدث
ال ختافن يف اهللا لومة الئم٬، يكفيكم اهللا من أرادكم  إميانكمواهللا اهللا يف النساء وما ملكت 
  .كما أمركم اهللا عز وجل وبغى عليكم وقولوا للناس حسناً

ـال    مراألباملعروف والنهى عن املنكر فيويل اهللا  األمرال تتركن  ـدعون ف شراركم مث ت
ـدابر     عليكم يا بين. يستجاب لكم ـاطع والت ـاكم والتق بالتواصل والتباذل والتبار٬، وإي

ـوا اهللا إن اهللا   اإلمثوالتفرق٬، وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على  والعدوان٬، واتق
  .شديد العقاب

  .قرأ عليكم السالمحفظكم اهللا من أهل بيت٬، وحفظ فيكم نبيكم وأستودعكم اهللا وأ
حىت قبض صلوات اهللا عليه وسالمه يف أول ليلة من العشر  ٬،ال إله إال اهللا: مث مل يزل يقول

  .)١() ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ليلة اجلمعة ألربعني سنة مضت من اهلجرة األواخر
ن محاد بن ع ٬،احلسني بن سعيد: �ذا السند )٢( )األحكامoذيب (ورواه الشيخ الطوسي يف 

ـه   أبانعن  ٬،بن عمر وإبراهيم٬، Xجعفر  أيبعن  ٬،عن جابر ٬،عن عمرو بن مشر ٬،عيسى رفع
 إىلوصى أحني  Xاملؤمنني  أمريشهدت وصية : قال ٬،سليم بن قيس اهلاليل رضي اهللا عنه إىل

... بيته  وأهلساء شيعته ومجيع ولده ورؤ وحممداً Xشهد على وصيته احلسني أابنه احلسن و
  .ام الوصية املتقدمةمت إىل

فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة (... : قوله إىلونقلها الكايف متفرقة فنقل صدر الوصية 
ـن    ٬،محد بن حممدأعن  أصحابناعدة من : اآليت السندب )مكان ضربة وال تأمث ـني ب عن احلس

  . )٣( Xجعفر  أيبعن  ٬،عن جابر ٬،عن عمرو بن مشر ٬،عن محاد بن عيسى ٬،سعيد
ـول اهللا   ... (: Xقوله  إىلالكليين صدر هذه الوصية  وكذلك نقل ـرك رس أن  وأم

: اآليتبالسند ) السالم ومين تدفع وصيتك إىل ابنك حممد بن علي فأقرأه من رسول اهللا 
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 .X، باب النص على الحسن ٥ح ٢٩٩ – ٢٩٨ص ١ج: راجع الكافي -٣



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ٤٤
ـة أوعمر بن  ٬،بن عمر اليماين إبراهيمعن  ٬،عن محاد بن عيسى ٬،أبيهعن  ٬،إبراهيمعلي بن   ٬،ذين

  .)١(عن سليم بن قيس  ٬،أبانعن 
  .)٢( مع بعض االختالف يف املنتالكليين نقل تكملة الرواية  إنمث 

  .)٣(والوصية موجودة يف نفس كتاب سليم بن قيس اهلاليل 
ـواد   Xملا ضرب أمري املؤمنني (: وعن إبراهيم بن إسحاق األمحري رفعه قال حف به الع

ـبعني  د هللا حق احلم: مث قال ٬،اثنوا يل وسادة: فقال ٬،يا أمري املؤمنني أوص: وقيل له قدره مت
أيها الناس كل  ٬،وال إله إال اهللا الواحد األحد الصمد كما انتسب ٬،أمره وأمحده كما أحب

ـه   ٬،الق يف فراره ما منه يفر امرئ ـه موافات ـم   ٬،واألجل مساق النفس إليه  واهلرب من ك
ـات ع  ٬،ذكره إال إخفاءهاطردت األيام أحبثها عن مكنون هذا األمر فأىب اهللا عز  ـم  هيه ل

ـنته   وحممداً  ٬،أما وصييت فأن ال تشركوا باهللا جل ثناؤه شيئاً .مكنون ـيعوا س  ٬،فال تض
كل امرئ  أقيموا هذين املعمودين وأوقدوا هذين املصباحني وخالكم ذم ما مل تشردوا محل

ـا [ أنا باألمس صاحبكم. ودين قومي رب رحيم وإمام عليم وخفف عن اجلهلة ٬،جمهوده  ]أن
ـدحض   ٬،املراد إن تثبت الوطأة يف هذه املزلة فذاك ٬،غداً مفارقكماليوم عربة لكم و وإن ت

ـا   وحتت نا كنا يف أفياء أغصان وذرى رياحفإ القدم ـو متلفقه  ٬،ظل غمامة اضمحل يف اجل
ـالء   وإمنا كنت جاراً جاوركم بدين أياماً وستعق ٬،وعفا يف األرض حمطها ـة خ بون مين جث

ـرايف ليعظك ؛د نطقوكاظمة بع ساكنة بعد حركة  ٬،م هدوي وخفوف إطراقي وسكون أط
امي ويكشف ترون أي ودعتكم وداع مرصد للتالقي غداً ٬،فإنه أوعظ لكم من الناطق البليغ

ـا ويل   ٬،وتعرفوين بعد خلو مكاين وقيام غريي مقامي اهللا عز وجل عن سرائري إن أبق فأن
ـفحوا  ولكم حسنة ف فالعفو يل قربة ]وإن أعف[ ٬،عاديدمي وإن أفن فالفناء مي اعفوا واص

ليه حجة أو هلا حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره ع فيا ٬،أال حتبون أن يعفو اهللا لكم
ـد   ن ال يقصر به عن طاعة اهللا رغبةجعلنا اهللا وإياكم مم ٬،تؤديه أيامه إىل شقوة أو حتل به بع

                                                            
  .X، باب النص على الحسن ١ح ٢٩٨ – ٢٩٧ص ١ج: راجع الكافي -١
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  ٤٥.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ربة وال يا بين ضربة مكان ض: فقال Xمث أقبل على احلسن  .فإمنا حنن له وبه ٬،املوت نقمة

  .)١() تأمث
فعل كما فعل جده وأبيه صلوات اهللا عليهما حيث أوصى إىل أخيه  Xوكذلك احلسن 

  :عندما حضرته الوفاة Xم احلسني اإلما
 ملا حضر احلسن بن علي (: يقول Xمسعت أبا جعفر  :قال ٬،عن حممد بن مسلم 

مت فهيئين مث  يا أخي إين أوصيك بوصية فاحفظها٬، إذا أنا: Xالوفاة قال للحسني 
مث ردين فادفين بالبقيع٬،  ألحدث به عهدا مث اصرفين إىل أمي  وجهين إىل رسول اهللا 

واعلم أنه سيصيبين من عائشة ما يعلم اهللا والناس صنيعها وعداوÅا هللا ولرسوله وعداوÅا 
  .)٢() ...لنا أهل البيت 

 حلسن بن علي ملا حضرت ا: (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا ٬، وعن املفضل بن عمر
اهللا : ؟ فقاليا قنرب انظر هل ترى من وراء بابك مؤمنا من غري آل حممد : الوفاة٬، قال

ادع يل حممد بن علي٬، فأتيته فلما دخلت : تعاىل ورسوله وابن رسوله أعلم به مين٬، قال
أجب أبا حممد فعجل على شسع نعله٬، فلم يسوه : هل حدث إال خري ؟ قلت: عليه٬، قال

اجلس فإنه ليس : يعدو٬، فلما قام بني يديه سلم٬، فقال له احلسن بن علي وخرج معي
٬، كونوا أوعية العلم٬، األحياءمثلك يغيب عن مساع كالم حيىي به األموات٬، وميوت به 
أما علمت أن اهللا جعل ولد . ومصابيح اهلدى ٬، فإن ضوء النهار بعضه أضوء من بعض

وقد علمت مبا  زبوراً Xتى داود أئمة٬، وفضل بعضهم على بعض٬، وآ Xإبراهيم 
يا حممد بن علي إين أخاف عليك احلسد وإمنا وصف اهللا به الكافرين٬،   استأثر به حممداً

ومل ٬، )٣(﴾كُف¶اراً ح®س®داً مِّ̈ن عªندª أَنفُِسهِم مِّن ب®̈عدª م®ا ت®ب®يَّن® لَه³م³ الْح®قُّ﴿ :فقال اهللا عز وجل
٬، يا حممد بن علي أال أخربك مبا مسعت من أبيك اناًجيعل اهللا عز وجل للشيطان عليك سلط

يربين يف الدنيا  أنمن أحب : يقول يوم البصرة Xمسعت أباك : بلى٬، قال: فيك؟ قال
واآلخرة فليرب حممدا ولدي٬، يا حممد بن علي لو شئت أن أخربك وأنت نطفة يف ظهر أبيك 

د وفاة نفسي٬، ومفارقة بع ألخربتك٬، يا حممد بن علي أما علمت أن احلسني بن علي 

                                                            
 .٦ح ٢٩٩ص ١ج: الكافي -١
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 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ٤٦
أضافها  النيب  روحي جسمي٬، إمام من بعدي٬، وعند اهللا جل امسه يف الكتاب٬، وراثة من

  اهللا عز وجل له يف وراثة أبيه وأمه فعلم اهللا أنكم خرية خلقه ٬، فاصطفى منكم حممداً
  .)١() ..... Xباإلمامة واخترت أنا احلسني  Xواختارين علي  X واختار حممد علياً

  . شهادته يف كربالء روحي له الفداءعندما حان وقت  Xوكذلك فعل اإلمام احلسني 
ملا حضره الذي حضره٬، دعا ابنته  إن احلسني بن علي : (قال ٬،Xعن أيب جعفر 

ووصية ظاهرة وكان علي بن  ملفوفاً فدفع إليها كتاباً Xالكربى فاطمة بنت احلسني 
نه ملا به٬، فدفعت فاطمة الكتاب إىل علي بن احلسني معهم ال يرون إال أ مبطوناً احلسني 
X ما يف ذلك الكتاب جعلين اهللا : قلت: قال ٬،مث صار واهللا ذلك الكتاب إلينا يا زياد

فيه واهللا ما حيتاج إليه ولد آدم منذ خلق اهللا آدم إىل أن تفىن الدنيا٬، واهللا إن : فداك ؟ قال
  .)٢() فيه احلدود حىت أن فيه أرش اخلدش

ملؤلفه عبد العظيم املهتدي البحراين نقالً  )Xمن أخالق اإلمام احلسني (جاء يف كتاب و
الرواية  )٥( ٬، وكتاب ذريعة النجاة)٤( معايل السبطنيوكتاب  ٬،)٣( عن كتاب الدمعة الساكبة

  :اآلتية
٬، التفت إىل خيم بين أبيه فرآها خالية فريداً وقد بقي وحيداً Xملا ضاق األمر باحلسني (
عقيل فوجدها خالية منهم٬، مث التفت إىل خيم أصحابه فلم ير  نهم٬، مث التفت إىل خيم بينم

  .ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم: ٬، فجعل يكثر من قولمنهم أحداً
فرآه ملقى على نطع من  Xمث ذهب إىل خيم النساء٬، فجاء إىل خيمة ولده زين العابدين 

أراد النهوض فلم  مترضه٬، فلما نظر إليه علي بن احلسني  األدمي٬، فدخل عليه وعنده زينب
قد أقبل٬،  أسنديين إىل صدرك فهذا ابن رسول اهللا : يتمكن من شدة املرض٬، فقال لعمته

يسأل ولده عن مرضه٬، وهو  Xفجلست زينب خلفه وأسندته إىل صدرها٬، فجعل احلسني 
  ؟ هؤالء املنافقنييا أبتاه ما صنعت اليوم مع : حيمد اهللا تعاىل٬، مث قال

                                                            
  .Xلحسين ، باب النص على ا١ح ٣٠٢ – ٣٠٠ص ٢ج: الكافي -١
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  ٤٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
يا ولدي قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهللا٬، وقد شب : Xفقال له احلسني 

  .ومنهم احلرب بيننا وبينهم لعنهم اهللا حىت فاضت األرض بالدم منا
  يا أبتاه أين عمي العباس ؟: Xفقال علي 

ألنه مل  يبه٬،فلما سأل عن عمه اختنقت زينب بعربoا٬، وجعلت تنظر إىل أخيها كيف جي
  .من أن يشتد مرضه خيربه بشهادة عمه العباس٬، خوفاً

فبكى علي بن . يا بين إن عمك قد قتل٬، قطعوا يديه على شاطئ الفرات: Xفقال 
حىت غشي عليه٬، فلما أفاق من غشوته جعل يسأل عن كل واحد  بكاء شديداً Xاحلسني 

علي٬، وحبيب بن مظاهر٬، ومسلم وأين أخي : فقال .قتل: يقول له Xمن عمومته٬، واحلسني 
يا بين اعلم أنه ليس يف اخليام رجل حي إال أنا وأنت٬، : فقال له بن عوسجة٬، وزهري بن القني ؟

فبكى علي بن احلسني بكاء  ٬،وأما هؤالء الذين تسأل عنهم فكلهم صرعى على وجه الثرى
  .يا عمتاه علي بالسيف والعصا: ٬، مث قال لعمته زينبشديداً

  وما تصنع �ما ؟: وهفقال له أب
فإنه ال  أما العصا فأتوكأ عليها٬، وأما السيف فأذب به بني يدي ابن رسول اهللا : فقال

يا ولدي أنت أطيب : فمنعه احلسني من ذلك٬، وضمه إىل صدره وقال له. خري يف احلياة بعده
ولون٬، قد ذرييت٬، وأفضل عتريت٬، وأنت خليفيت على هؤالء العيال واألطفال٬، فإ§م غرباء خمذ

ومشاتة األعداء ونوائب الزمان٬، سكتهم إذا صرخوا٬، وآنسهم إذا مشلتهم الذلة واليتم 
٬، غريك٬، فإ§م ما بقي من رجاهلم من يستأنسون به وسل خواطرهم بلني الكالم٬، استوحشوا

ويبكوا عليك وتبكي ٬، أحد عندهم يشكون إليه حز§م سواك٬، دعهم يشموك وتشمهموال 
  .عليهم

يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا رقية ويا : وصاح بأعلى صوته Xيده مث لزمه ب
  .إمام مفترض الطاعة٬، وهو واعلمن أن ابين هذا خليفيت عليكمإمسعن كالمي  ٬،فاطمة

فاندبوه٬، ومضى  إن أيب مات غريباً: يا ولدي بلغ شيعيت عين السالم٬، فقل هلم :مث قال له
   .)١() فابكوه شهيداً
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 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ٤٨
٬، أرسل حممد بن احلنفية إىل Xملا قتل احلسني بن علي : (٬، قالXر وعن أيب جعف
كان  يا بن أخي٬، قد علمت أن رسول اهللا : ٬، فخال به٬، مث قال لهXعلي بن احلسني 

 ٬، مث إىل احلسن٬، مث إىل احلسني Xجعل الوصية واإلمامة من بعده لعلي بن أيب طالب 
٬، يف سين Xأبيك ووالديت من علي ٬، ومل يوص٬، وأنا عمك٬، وصنو Xوقد قتل أبوك . 

وقدمي أحق Ôا منك يف حداثتك٬، فال تنازعين الوصية واإلمامة وال ختالفين٬، فقال له علي 
يا عم اتق اهللا٬، وال تدع ما ليس لك حبق٬، إين أعظك أن تكون من : Xبن احلسني 

  .اجلاهلني
) يف(ق٬، وعهد إيل من يا عم٬، إن أيب صلوات اهللا عليه أوصى إيل قبل أن يتوجه إىل العرا 

عندي٬، فال تعرض هلذا٬، فإين  ذلك قبل أن يستشهد بساعة٬، وهذا سالح رسول اهللا 
  .)١(...) أخاف عليك نقص العمر٬، وتشتت احلال 

ـول اهللا     Xوكذلك اإلمام علي بن احلسني  ـم رس ـه عل  Xدفع الصندوق الذي في
  :باقر عند وفاتهوالوصية وآثار النبوة إىل ولده حممد ال

ـن   : (Xقال أبو جعفر : ن عيسى بن بشري٬، عن أيب محزة قالع ـي ب ملا حضرت أيب عل
ـرته  : الوفاة ضمين إىل صدره وقال احلسني  يا بين أوصيك مبا أوصاين به أيب حني حض

  .)٢() الوفاة ومبا ذكر أن أباه أوصاه به يا بين اصرب على احلق وإن كان مراً
ـدåه   التفت علي بن احلسني (: قال ٬،عن عيسى بن عبد اهللا عن أبيه عن جدهو   إىل و�لْ

ـال  ٬،إىل حممد بن علي وهم جمتمعون عنده مث التفت  وهو يف املوت  ـد  : فق ـا حمم ـذا   ي ه
ـوءاً  أما إنه مل يكن فيه دينار و: قال ٬،الصندوق اذهب به إىل بيتك ـان ممل  ال درهم ولكن ك

   .)٣() علماً
ـني  كان فيم: (قال ٬،Xوعن أيب بصري٬، عن أيب جعفر  ا أوصى به إيل أيب علي بن احلس

ـده (ال يغسله إال إمام  اإلماميا بين إذا أنا مت فال يلي غسلي غريك٬، فإن : أن قال  ) بع
  .)٤() ....مثله 

                                                            
  .٦٢ – ٦٠ص: ابن بابويه القمي –والتبصرة  اإلمامة -١
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  ٤٩.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
  :الصادق عند وفاته البنه Xوكذلك أوصى الباقر 

ـن  : الكليين يف الكايف علي بن إبراهيم٬، عن حممد بن عيسى٬، عن يونس بن عبد الرمحن٬، ع
ـرته    Xإن أيب : (قال Xعن أيب عبد اهللا  ٬،األعلى عبد ـا حض استودعين ما هناك٬، فلم

ـر   ادع يل شهوداً: الوفاة قال فدعوت له أربعة من قريش٬، فيهم نافع موىل عبد اهللا بن عم
 ي®ا ب®نِيَّ إِن¶ اللّه® ا̈صطَفَى لَكُم³ الدِّين® فَالَ ت®م³وت³نَّ﴿اكتب٬، هذا ما أوصى به يعقوب بنيه : فقال

وأوصى حممد بن علي إىل جعفر بن حممد وأمره أن يكفنه يف برده  ٬،)١(﴾إَال¶ و®أَنت³م مُّ̈سلªم³ونَ
الذي كان يصلي فيه اجلمعة٬، وأن يعممه بعمامته٬، وأن يربع قربه٬، ويرفعه أربع أصابع وأن 

عد ب  يا أبت : انصرفوا رمحكم اهللا ٬، فقلت له: حيل عنه أطماره عند دفنه٬، مث قال للشهود
إنه : يا بين كرهت أن تغلب وأن يقال: ما كان يف هذا بأن تشهد عليه فقال  ما انصرفوا 

  .)٢() مل يوص إليه٬، فأردت أن تكون لك احلجة
ـا    إن: (Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،وعن يونس بن يعقوب   ـوت ي أيب أوصاين عند امل

واحداً وعمامة وأجدمها واشتر يل برداً  ٬،جعفر كفين يف ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا
  .)٣() فان املوتى يتباهون بأكفاËم

ـيك    : الوفاة قال Xملا حضرت أيب : (قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا  ـر أوص ـا جعف ي
ـال    والرجل منهم يكون يف املصر   جعلت فداك واهللا ألدعنهم : ٬، قلتبأصحايب خرياً ف

  .)٤() يسأل أحداً
ـن  جعفر املنص أبا أنرغم  Xواإلمام الصادق  ور العباسي كان متربصاً لوصيته ليقتل م

ـاهر إىل   أنينص عليه باإلمامة من بعده٬، مل يترك الوصية عند املوت٬، واضطر إىل  يوصي بالظ
متعددين ليتستر على وصيه وحيول دون قتله من قبل املنصور الدوانيقي٬، فنص على ابنه عبد اهللا 

ـوت    أن واملنصور الدوانيقي وغريهم٬، وهذا يدل على Xوموسى  ـد امل مسألة الوصية عن
 اإلمامن الدوانيقي على علم بذلك٬، يف حني أوحىت املنصور  ٬،مشهورة ومتسامل عليها بني الناس

٬، ورغم كل تلك التقية Xقد نص يف مواقف متعددة على إمامة ابنه الكاظم  Xالصادق 
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من  Xاظم وصية ظاهرة وعامة للحفاظ على وصيه الك فأوصىمل يترك الوصية عند املوت٬، 
ـى    األعداءوصية خاصة ومستورة عن  أوصى يضاًأمكر املنصور الدوانيقي٬، و ـا عل ونص فيه

  :بعده Xالكاظم  إمامة
ـه   بعث إيل أبو جعفر املنصور يف جوف الل(: قال ٬،عن أيب أيوب النحوي ـدخلت علي يل ف

إىل يه رمى الكتاب ٬، فلما سلمت علوهو جالس على كرسي٬، وبني يديه مشعة ويف يده كتاب
٬، فإنا هللا وإنا ن خيربنا أن جعفر بن حممد قد ماتهذا كتاب حممد بن سليما: وهو يبكي وقال

ـال : مث قال يل! وأين مثل جعفر ؟   الثاًث  إليه راجعون  : أكتب فكتبت صدر الكتاب٬، مث ق
ـد  : فرجع اجلواب إليه: قال. إىل رجل بعينه فقدمه واضرب عنقه أكتب إن كان أوصى أنه ق

ـى   مخسة نفر واحدهم أبو جعفر املنصور وحممد بن سليمان وعبأوصى إىل ـن  [د اهللا وموس ب
  .)١() ليس إىل قتل هؤالء سبيل: صورفقال املن. ومحيدة] جعفر
ـى   Xملا قضى الصادق : (قال ٬،عن املفضل بن عمرو كانت وصيته يف اإلمامة إىل موس

  .)٢() ...فادعى أخوه عبد اهللا اإلمامة  Xالكاظم 
ـين ال  : ملا حضر أيب املوت قال: (يقول Xمسعت العبد الصاحل : بصري قالعن أيب و يا ب

  .)٣() واحلجة يغسل احلجة وغسل أيب أباه فإين غسلت أيب٬، يلي غسلي غريك
ـد  Xجعفر مرض أبو (: قال٬، Xعن أيب عبد اهللا  ٬،وعن هشام بن سامل يداً مرضاً ش
ـل  : لقا. هذا بأس يمن مرض ما علي�: حىت خفنا عليه٬، فقال مث سكت ما شاء اهللا٬، مث اعت

يا : من أهل املدينة حىت أشهدهم٬، فقلت نفراً أدخل علي� :ة فأقبل يوصينا٬، مث قالعلة خفيف
ـي   : أبت ليس عليك بأس٬، فقال ـت يف مرض يا بين إن الذي جاءين فأخربين أين لست مبي

  .)٤() ذلك٬، هو الذي أخربين أين ميت يف مرضي هذا
يف اإلمامة بني النص واالختيار  اختلفت األمة بعد النيب (: مناقب ابن شهرآشوبوعن 

فصح ألهل النص من طرق املخالف واملؤالف بأن األئمة اثنا عشر٬، ونبغت السبعية بعد جعفر 
ـه   Xوكان الصادق . وادعوا دعوى فارقوا �ا األمة بأسرها Xالصادق  قد نص على ابن
ـد  ٬، وأشهد على ذلك ابنيه إسحاق وعلياً Xموسى  واملفضل بن عمر٬، ومعاذ بن كثري٬، وعب
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ـري٬،    ـا بص الرمحان بن احلجاج٬، والفيض ابن املختار٬، ويعقوب السراج٬، ومحران بن أعني٬، وأب
ـال٬،     ـفوان اجلم ـد٬، وص وداود الرقي ويونس بن ظبيان٬، ويزيد بن سليط٬، وسليمان بن خال

ـوت  Xوالكتب بذلك شاهدة٬، وكان الصادق  ـل   أخرب �ذه الفتنة بعده وأظهر م إمساعي
  .)١() وغسله وجتهيزه ودفنه٬، وتشيع يف جنازته بال حذاء وأمر باحلج عنه بعد وفاته

ـها   Xالصادق  اإلمامتبني بعض وصايا  أخرىوهناك نصوص  عندما حضرته الوفاة٬، من
  :ومنها عامة Xختص وصيه الكاظم 

يا بين إنه : يل أنه ملا حضر أيب الوفاة قال(: Xأبو احلسن األول قال : قال ٬،عن أيب بصري
   .)٢() ال ينال شفاعتنا من استخف بالصالة

ـت    ٬،Xدخلت على أم محيدة أعزيها بأيب عبد اهللا (: قال ٬،عن أيب بصريو ـت وبكي فبك
ـه٬،  عند املوت لرأيت عجباً Xيا أبا حممد لو رأيت أبا عبد اهللا : مث قالت ٬،لبكائها ٬، فتح عيني
ـت . إال مجعناه فلم نترك أحداً: ٬، قالت وبينه قرابةأمجعوا يل كل من بيين: مث قال ـر  : قال فنظ
  .)٣( )شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصالةإن : مث قال ٬،إليهم
ـد اهللا  ٬، عن ساملة موالة أعاًيعن إبراهيم بن عبد احلميد مج ٬،عن ابن أيب عمريو  ٬،Xيب عب
ـوا  : حني حضرته الوفاة٬، فأغمي عليه فلما أفاق قال Xكنت عند أيب عبد اهللا (: قال أعط

 كذا وكذا٬، وفالناً ٬، وأعطوا فالناًسبعني ديناراً  وهو األفطس    سنياحلسن بن علي بن احل
: ؟ قلتوحيك أما تقرأين القرآن: شفرة ؟ فقالمحل عليك بال أتعطي رجالً: فقلت ٬،كذا وكذا

ـهª أَ   ﴿ :وجل أما مسعت قول اهللا عز: قال ٬،بلى ـه³ بِ ـر® اللّ ـلَ  و®ال¶ذªين® ي®صªلُونَ م®ا أَم® ن ي³وص®
  . )٤(﴾و®ي®̈خش®̈ونَ ر®بَّه³̈م و®ي®خ®افُونَ س³وَء احلªس®ابِ

أتريدين على أن ال : فقال ٬،محل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك( :قال ابن حمبوب يف حديثه
 و®ال¶ذªين® ي®صªلُونَ م®ا أَم®ر® اللّه³ بِهª أَن ي³وص®لَ و®ي®̈خش®̈ونَ﴿ :أكون من الذين قال اهللا تبارك وتعاىل

ـا وإن   ٬،نعم يا ساملة؟ ﴾ر®بَّه³̈م و®ي®خ®افُونَ س³وَء احلªس®ابِ إن اهللا خلق اجلنة وطيبها وطيب رحيه
  .)٥( )وال جيد رحيها عاق وال قاطع رحم ٬،رحيها لتوجد من مسرية ألفي عام
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ـة وألن    ضطر بعض األئمة اوقد  ـك للتقي أن يوصوا قبل مماoم بأشهر أو سنني وذل

ومنهم من مات يف دار الغربة كاإلمام الرضا  ٬،Xن كاإلمام الكاظم بعضهم مات يف السجو
X  بعيداً عن أهله وولده اجلوادX،ـاظم   ٬ بل هناك بعض األخبار تذكر أن اإلمامني الك

  . قد مجعهما اهللا تعاىل مع وصييهما قبل أو عند الوفاة والرضا 
  :قبل وعند وفاته Xمع ابنه الرضا  Xالكاظم  اإلمامفقد اجتمع 
حدثين أيب عن أمحد : قال ٬،بن متيم القرشي رضي اهللا عنهحدثنا متيم بن عبد اهللا : الصدوق

ـه  إىل ... :قال ٬،جعفر البصري عن عمر بن واقد بن علي األنصاري عن سليمان بن مث (  :قول
يا : فقال له ٬،به الثة أيام وكان موكالًدعا باملسيب وذلك قبل وفاته بث Xإن سيدنا موسى 

ظاعن هذه الليلة إىل املدينة مدينة جدي رسول اهللا  إين: قال ٬،لبيك يا موالي: لقا ٬،مسيب
ـره  ال عهد إىل علي ابين ما عهده إىل أيب واجعله وصيي وخليف  ـري يت وآم ـال   ٬،أم ق

ـى    افتح لك األبواب وأقفاهلا  أنيا موالي كيف تأمرين : فقلت: املسيب ـي عل ـرس مع واحل
ـيدي : قلت ٬،عز وجل وفيناقينك باهللا يا مسيب ضعف ي: فقال! األبواب ؟ ـال  ٬،ال يا س : ق

ـه   أدعو إين: مث قال ٬،اللهم ثبته: فقال ٬،يا سيدي ادع اهللا يثبتين: قلت ٬،فمه اهللا عز وجل بامس
العظيم الذي دعا آصف حىت جاء بسرير بلقيس ووضعه بني يدي سليمان قبل ارتداد طرفه 

ـاله   Xفسمعته : سيبقال امل. ابين على باملدينة حىت جيمع بيين وبني يدعو ففقدته عن مص
ـاجداً   ٬،يته قد عاد إىل مكانه وأعاد احلديد رجليهأقدمي حىت ر فلم أزل قائماً ـررت هللا س  فخ
ـم  : فقال يل ٬،ا أنعم به على من معرفتهعلى م لوجهي شكراً  أينارفع رأسك يا مسيب واعل
ـان   : فبكيت فقال يل: قال ٬، عز وجل يف ثالث هذا اليومراحل إىل اهللا ـيب ف ال تبك يا مس

ـه  إمامكابين هو  علياً ـت  ٬،وموالك بعدي فاستمسك بواليته فإنك لن تضل ما لزمت : فقل
   .احلمد هللا
ـن    إين: فقال يل ٬،ين يف ليله اليوم الثالثدعا Xمث إن سيدي : قال ـك م على ما عرفت

ـع  فإذا دعوت بشربه من ماء فشربتها ورأيتين قد انتفخ ٬،الرحيل إىل اهللا عز وجل ت وارتف
ـذا    ٬،فخرب الطاغية بوفايت بطين واصفر لوين وامحر وأخضر وتلون ألواناً ـت يب ه فإذا رأي

ـري  .ال بعد وفايتوال على من عندي إ تظهر عليه أحداً أناحلدث فإياك  : قال املسيب بن زه
ـيب  : مث دعاين فقال يل ٬،بالشربة فشر�ا Xفلم أزل أرقب وعده حىت دعا  ـذا   إنيا مس ه
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 بداًأيتوىل غسلي ودفين هيهات هيهات أن يكون ذلك  نهأسندي شاهك سيزعم الرجس ال

فإذا محلت إىل املقربة املعروفة مبقابر قريش فأحلدوين Ôا وال ترفعوا قربي فوق أربع أصابع ! 
ـدي    ٬،أخذوا من تربيت شيئا لتتربكوا بهوال ت ٬،مفرجات ـه ج فإن كل تربه لنا حمرمه إال ترب

   .علها شفاء لشيعتنا وأوليائنا٬، تعاىل جفإن احلسني بن علي 
ـا    به جالساً األشخاصأشبه  مث رأيت شخصاً: قال ـيدي الرض إىل جانبه وكان عهدي بس
X موسى فأردت سؤاله فصاح يب سيدي  ٬،وهو غالمX ـا    : فقال ـك ي ـد Ëيت أليس ق

ـواىف     ٬،مضى وغاب الشخصحىت  فلم أزل صابراً! ؟ مسيب ـيد ف ـرب إىل الرش مث أ§يت اخل
ـه  أاهللا لقد ر فو ٬،لسندي بن شاهكا يتهم بعيين وهم يظنون أ§م يغسلونه فال تصل أيديهم إلي

ورأيت ذلك الشخص يتوىل غسله  وأراهم ال يصنعون به شيئاً ٬،حينطونه ويكفنونه أ§مويظنون 
ـك    ٬،أمرهما فرغ من فل ٬،وحتنيطه وتكفينه وهو يظهر املعاونة هلم وهم ال يعرفونه ـال يل ذل ق

اهللا عليك  ب مهما شككت فيه فال تشكن يف فاين امامك وموالك وحجةيا مسي: الشخص
ـوا    إخوتهومثلهم مثل  Xيا مسيب مثلي مثل يوسف الصديق  Xبعد أيب  ـني دخل ح

   .فعرفهم وهم له منكرون
ـك   ٬،حىت دفن مقابر قريش ومل يرفع قربه أكثر مما أمر به Xمث محل  مث رفعوا قربه بعد ذل
  .)١( )وبنوا عليه

ـول اهللا  : فقال ٬،فقام إليه نصر بن مزاحم: (... Xيف راوية عن اإلمام الرضا و يا ابن رس
ـم  : ما تقول يف جعفر بن حممد ؟ قال ما أقول يف إمام شهدت أمة حممد قاطبة بأنه كان أعل

الناس قد حتريوا يف  نّإف: ٬، قالكان مثله: فما تقول يف موسى بن جعفر ؟ قال: ٬، قالأهل زمانه
إن موسى بن جعفر عمر برهة من الزمان فكان يكلم األنباط بلساËم٬، ويكلم : قال ؟ أمره

ـن    ـه م أهل خراسان بالدرية وأهل روم بالرومية٬، ويكلم العجم بألسنتهم٬، وكان يرد علي
فلما نفدت مدته وكان وقت  ٬،اآلفاق علماء اليهود والنصارى٬، فيحاجهم بكتبهم وألسنتهم

ـي   األجليا بين إن : ولوفاته أتاين موىل برسالته يق قد نفد٬، واملدة قد انقضت٬، وأنت وص
وأوصاه ودفع إليه الصحيفة اليت كان  ملا كان وقت وفاته دعا علياً رسول اهللا  أبيك فانّ
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يا علي ادن مين٬، فغطى رسول اهللا : فيها األمساء اليت خص اهللا Ôا األنبياء واألوصياء٬، مث قال

يا علي : أخرج لسانك٬، فأخرجه فختمه خبامته مث قال :مبالءة مث قال له Xرأس علي  
ـه  إن : اجعل لساين يف فيك٬، فمصه وأبلغ عين كل ما جتد يف فيك٬، ففعل علي ذلك فقال ل

اهللا قد فهمك ما فهمين٬، وبصرك ما بصرين٬، وأعطاك من العلم ما أعطاين إال النبوة فإنه ال 
  .)١() علمت كل لسان وكل كتابمث كذلك إمام بعد إمام٬، فلما مضى موسى  ٬،نيب بعدي

ـو   (: فقال ٬،Xلولده الرضا  Xوقد ذكر يزيد بن سليط وصية الكاظم  ـى أب ملا أوص
ـن    ٬،وإسحاق بن حممد اجلعفري ٬،أشهد إبراهيم بن حممد اجلعفري Xإبراهيم  ـحاق ب وإس

ـي   ٬،ومعاوية اجلعفري ٬،وجعفر بن صاحل ٬،جعفر بن حممد ـن عل  ٬،وحيىي بن احلسني بن زيد ب
وحممد  ٬،ويزيد بن سليط األنصاري ٬،وحممد بن احلارث األنصاري ٬،عمران األنصاري وسعد بن

أنه يشهد أن ال إله إال  :أشهدهم  وهو كاتب الوصية األوىل    بن جعفر بن سعد االسلمي
ـا  ٬،عبده ورسوله اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً وأن اهللا  ٬،وأن الساعة آتية ال ريب فيه

ـق  ٬،وأن البعث بعد املوت حق ٬،يبعث ما يف القبور ـق   ٬،وأن الوعد ح ـاب ح  ٬،وأن احلس
وأن ما نزل به  ٬،حق وأن ما جاء به حممد  ٬،وأن الوقوف بني يدي اهللا حق ٬،والقضاء حق

ـهدهم  .على ذلك أحيا وعليه أموت وعليه ابعث إن شاء اهللا ٬،الروح األمني حق أن  :وأش
ـية   Xعلي بن أيب طالب هذه وصييت خبطي وقد نسخت وصية جدي أمري املؤمنني  ووص

وإين  ٬،على مثل ذلك ووصية جعفر بن حممد ٬،ها حرفاً حبرفحممد بن علي قبل ذلك نسخت
ـه   ٬،قد أوصيت إىل علي وبين بعد معه إن شاء وآنس منهم رشداً وأحب أن يقرهم فذاك ل

  .)٢() إىل آخر الوصية...  وإن كرههم وأحب أن خيرجهم فذاك له وال أمر هلم معه
ـبس  Xخرجت إلينا ألواح من أيب احلسن : (قال ٬،سني بن املختاروعن احل : وهو يف احل

ـاك أو    عهدي إىل أكرب ولدي أن يفعل كذا وأن يفعل كذا٬، وفالن ال تنله شيئاً ـىت ألق ح
  .)٣() يقضي اهللا علي املوت

  :قبل وعند وفاته رغم بعد املسافات اليت بينهم Xمع ابنه اجلواد  Xواجتمع الرضا 

                                                            
  .٨١ – ٨٠ص ٤٩ج: نواراألبحار  -١
  .١٥ح ٣١٦ص ١ج: الكافي -٢
  .X، باب النص على الرضا ٨ح ٣١٣ – ٣١٢ص ١ج: الكافي -٣



  ٥٥.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
يا أبا الصلت غداً ادخل على هذا : Xمث قال : (.... يف حديث طويل الصلتعن أيب 

ـى    ـا مغط الفاجر فإن أنا خرجت وأنا مكشوف الرأس فتكلم أكلمك وإن أنا خرجت وأن
فلما أصبحنا من الغد لبس ثيابه وجلس فجعل يف حمرابه : ٬، قال أبو الصلتالرأس فال تكلمين

ـه   ٬،أجب أمري املؤمنني: الم املأمون فقال لهينتظر فبينما هو كذلك إذ دخل عليه غ فلبس نعل
ورداءه وقام ميشي وأنا اتبعه حىت دخل املأمون وبني يديه طبق عليه عنب وأطباق فاكهة وبيده 

وثب إليه فعانقه وقبل ما بني  Xفلما أبصر بالرضا  ٬،عنقود عنب قد أكل بعضه وبقي بعضه
أحسن من هذا٬، فقال  يا بن رسول اهللا ما رأيت عنباً :وقال ٬،عينيه وأجلسه معه مث ناوله العنقود

ـا  : ٬، فقال لهرمبا كان عنباً حسناً يكون من اجلنة: Xالرضا  : Xكل منه فقال له الرض
فتناول العنقود فأكل منه  ٬،لك وما مينعك منه لعلك تتهمنا بشيءالبد من ذ: ٬، فقالتعفيين منه

إىل : إىل أين ؟ فقال: به وقام٬، فقال املأمونثالث حبات مث رمى  Xمث ناوله فأكل منه الرضا 
ـاب   ٬،مغطى الرأس فلم أكلمه حىت دخل الدار Xفخرج  ٬،حيث وجهتين فأمر أن يغلق الب

فبينما أنا كذلك  ٬،ومكثت واقفاً يف صحن الدار مهموماً حمزوناً ٬،على فراشه Xفغلق مث نام 
: فبادرت إليه فقلت له ٬،Xإذ دخل علي شاب حسن الوجه قطط الشعر أشبه الناس بالرضا 

ـذي    : من أين دخلت والباب مغلق ؟ فقال ـو ال ـت ه الذي جاء يب من املدينة يف هذا الوق
ـا     أنا حجة: ومن أنت ؟ فقال يل: ت لهفقل ٬،أدخلين الدار والباب مغلق ـا أب ـك ي اهللا علي

ـه  ٬،فدخل وأمرين بالدخول معه مث مضى حنو أبيه  ٬،الصلت أنا حممد بن علي  فلما نظر إلي
ـه   وثب إليه فعانقه وضمه إىل صدره وقبل ما بني عينيه مث سحبه سحباً Xالرضا  إىل فراش

 Xورأيت على شفيت الرضا  ٬،أفهمه مل يقبله ويساره بشيء Xعلي وأكب عليه حممد بن 
ـه     ٬،يلحسه بلسانه Xمن الثلج ورأيت أبا جعفر  أشد بياضاً زبداً ـني ثوبي ـده ب مث ادخل ي

٬، فقال Xومضى الرضا  Xبالعصفور فابتلعه أبو جعفر  شبيهاً اًوصدره فاستخرج منه شيئ
ـة   : ٬، فقلتقم يا أبا الصلت ائتين باملغتسل واملاء من اخلزانة: Xأبو جعفر  ـا يف اخلزان م

ـاء     ٬،ائته إيل ما آمرك به :وقال يل ٬،مغتسل وال ماء ـل وم ـا مغتس فدخلت اخلزانة فإذا فيه
فغسله  ٬،تنح يا أبا الصلت٬، فإن يل من يعينين غريك: فقال يل ٬،فأخرجته ومشرت ثيايب ألغسله

٬، فدخلت فإذا أنا بسفط ادخل اخلزانة فاخرج إىل السفط الذي فيه كفنه وحنوطه: مث قال يل
: فقلت ٬،ائتين بالتابوت: مث قال يل ٬،مل أره يف تلك اخلزانة قط فحملته إليه٬، فكفنه وصلى عليه
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فدخلت اخلزانة فوجدت  ٬،قم فان يف اخلزانة تابوتاً: قال ٬،امضي إىل النجار حىت يصلح التابوت

ـف    Xفأخذ الرضا  ٬،مل أره قط فأتيته به تابوتاً ـابوت وص بعد ما صلى عليه فوضعه يف الت
ـابوت    ـه الت قدميه وصلى ركعتني مل يفرغ منهما حىت عال التابوت وانشق السقف فخرج من

  ٬، فما نصنع؟ Xالبنا بالرضا يا بن رسول اهللا الساعة جييئنا املأمون ويط: ومضى٬، فقلت
ـيه   : فقال يل ـوت وص أسكت فإنه سيعود يا أبا الصلت ما من نيب ميوت باملشرق ومي

ـزل    انشقوما أمت احلديث حىت  ٬،باملغرب إال مجع اهللا بني أرواحهما وأجسادمها ـقف ون الس
من التابوت ووضعه على فراشه كأنه مل يغسل ومل  Xفاستخرج الرضا  Xفقام  ٬،التابوت

  .)١() ...كفن ي
ـ  ٢٢٠املعتصم العباسي من املدينة إىل بغداد سنة  أشخصهفقد  Xاجلواد  اإلمام وأما ه

يف علته٬،  Xعلي اهلادي  اإلمامبإمامة ابنه  أوصىق٬، وقد توىف يف نفس السنة يف بغداد٬، وقد 
  :Xيام حياته أخر آآخر يوم أو 
ـن  قوب٬،القاسم جعفر بن حممد٬، عن حممد بن يع أيبعن : املفيد  عن احلسني بن حممد٬، ع

للخدمة اليت وكلت �ا وكان أمحد بن  Xكنت ألزم باب أيب جعفر : اخلرياين٬، عن أبيه قال
 ٬،Xعيسى األشعري جيئ يف السحر من آخر كل ليلة ليتعرف خرب علة أيب جعفر ] حممد بن[

ـه م أمحد وخالوكان الرسول الذي خيتلف بني أيب جعفر وبني اخلرياين إذا حضر قا ـال  .  ب ق
٬، وقام أمحد بن حممد بن عيسى عن اÕلس وخال يب الرسول واستدار فخرج ذات ليلة: اخلرياين
ـاض  : موالك يقرئك السالم ويقول لك: فقال الرسول ٬،وقف حيث يسمع الكالمأمحد ف إين م
ـول ٬، مث مضكم بعدي ما كان يل عليكم بعد أيبصائر إىل ابين علي وله علي واألمر . ى الرس
ـال : ٬، قالخرياً: ما الذي قال لك ؟ قلت: فقال يل ٬،أمحد إىل موضعهورجع  ٬، قد مسعت ما ق

ـت  : فقلتوأعاد علي ما مسع  ـا فعل ـول   نأل ؛قد حرم اهللا عليك م ـاىل يق ـا  ﴿ :اهللا تع و®لَ
ـا إىل  ما  ٬، لعلنا حنتاج إليها يوماًفان مسعت فاحفظ الشهادة ٬،)٢(﴾ت®ج®سَّس³وا وإياك أن تظهره

ـوه   ٬، وختمتها وكتبت نسخة الرسالة يف عشر رقاعت أصبح: قال. وقتها ـها إىل وج ودفعت
ـا إن حدث يب حدث املوت قبل أن أطالبك: أصحابنا٬، وقلت . م �ا فافتحوها واعملوا مبا فيه

بة قد اجتمعوا عند مل أخرج من مرتيل حىت علمت أن رؤوس العصا Xفلما مضى أبو جعفر 
                                                            

  .٧٦٢ – ٧٥٩ص: الصدوق –مالي ، األ٢٧٤ – ٢٧١ص ١ج: Xالرضا  أخبارعيون  -١
  .١٢: الحجرات -٢



  ٥٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
: لفرج يعلمين باجتماعهم عنده يقوليل حممد بن ا٬، فكتب إاألمريتفاوضون يف  حممد بن الفرج

ـدت  ! ٬، فأحب أن تركب إيلوال خمافة الشهرة لصرت معهم إليكل فركبت وصرت إليه فوج
عنده الرقاع وهو فقلت ملن . واا يف الباب فوجدت أكثرهم قد شكّالقوم جمتمعني عنده فتجارين

ـا  : رت به٬، فقال بعضهمهذا ما أم: وا تلك الرقاع فأخرجوها فقلت هلمأخرج: حضور قد كن
ـون  : فقلت هلم ٬،آخر ليتأكد هذا القول األمرحنب أن يكون معك يف هذا  قد أتاكم اهللا مبا حتب

ـهادة   القومهذا أبو جعفر األشعري يشهد يل بسماع هذه الرسالة فسألوه  ـن الش ٬، فتوقف ع
ـب  ٬، وهي مكرمقد مسعت ذلك: لة فخاف منها وقالفدعوته إىل املباه ـون  ة كنت أح أن يك
ـلّ اهلة فال طريق إىل كتمان الشهادةفأما مع املب لرجل من العرب موا ٬، فلم يربح القوم حىت س

  .)١( )Xأليب احلسن 
  :عندما هم باخلروج من املدينة إىل بغداد باإلمامةوقبل ذلك نص على ابنه 
األولة  من املدينة إىل بغداد يف الدفعة Xملا خرج أبو جعفر : قال ٬،عن إمساعيل بن مهران

ـن   : من خرجتيه٬، قلت له عند خروجه ـإىل م جعلت فداك إين أخاف عليك يف هذا الوجه٬، ف
٬، فلما حيث ظننت يف هذه السنة ]الغيبة[ليس : وقال بعدك ؟ فكر بوجهه إيل ضاحكاً األمر

من  األمرجعلت فداك فأنت خارج فإىل من هذا : استدعى به إىل املعتصم صرت إليه فقلت له
من بعدي  األمر٬، يعند هذه خياف عل: حىت اخضلت حليته مث التفت إيل فقال بعدك ؟ فبكى
  .)٢() إىل ابين علي
وخرج أبو  وزوجته ابنة املأمون حاجاً Xملا خرج أبو جعفر (: عيون املعجزات: البحار

ـه  ٬، وسلم إليه املواريث والسالحوهو صغري فخلفه يف املدينة Xاحلسن علي ابنه  ٬، ونص علي
وكان خرج املأمون إىل ٬، العراق ومعه زوجته ابنة املأمون٬، وانصرف إىل ه وأصحابهمبشهد ثقات
٬، وذلك يف ستة عشرة سنة من ومائتني٬، فمات بالبديرون يف رجب سنة مثان عشرة بالد الروم

وبويع املعتصم أبو إسحاق حممد بن هارون يف شعبان من سنة مثان عشرة  Xإمامة أيب جعفر 
  .)٣() ومائتني

                                                            
  .٣٠٠ – ٢٩٨ص ٢ج: اإلرشاد، ١٢١ – ١١٩ص ٥٠ج: األنواربحار  -١
 .١١٨ص ٥٠ج: بحار األنوار -٢
 .١٦ص ٥٠ج: بحار األنوار -٣
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ملا أراد اخلروج من املدينة إىل  Xأن أبا جعفر : (محد بن حممد بن عيسى٬، عن أبيهوعن أ

ما الذي حتب أن أهدي : العراق ومعاودoا أجلس أبا احلسن يف حجره بعد النص عليه وقال له
: سيفاً كأنه شعلة نار٬، مث التفت إىل موسى ابنه وقال له: X؟ فقال إليك من طرائف العراق

  .)١() أشبهين أبو احلسن٬، أشبه هذا أمه: Xفرسا٬ً، فقال : الما حتب أنت؟ فق
نص وكتب وصيته يف العلة  بل بالنصوص املتعددة قبل وفاته٬، Xمام اجلواد فلم يكتفå اإل

  .واملرسلني  واألنبياء ه ئوآبا ٬، مقتدياً جبده املصطفى Xاليت تويف فيها 
كيد ٬، بل هذا هو األحضرته الوفاة عند والده عندما Xاهلادي  اإلمامبل ال يبعد حضور 

   :مام ال يلي تغسيله إال إمام مثلهأن اإلوخصوصاً بعد مالحظة الروايات اليت تنص على 
 كان فيما أوصى به إيل أيب علي بن احلسني : (قال Xعن أيب بصري٬، عن أيب جعفر 

ـله إال   اإلماميا بين إذا أنا مت فال يلي غسلي غريك٬، فإن : أن قال ـام  ال يغس ـده (إم  )بع
  .)٢( )....مثله
ـين ال  : ملا حضر أيب املوت قال: (يقول Xمسعت العبد الصاحل : قال عن أيب بصريو يا ب

  .)٣( )وغسل أيب أباه٬، واحلجة يغسل احلجة يلي غسلي غريك فإين غسلت أيب
  .)٤() وال يلي الوصي إال وصي... : (يف حديث طويل Xعن أيب عبد اهللا و
: إ§م حياجونا يقولون: قلت له : (قال Xالل أو غريه٬، عن الرضا عن أمحد بن عمر احلو
ـت : ؟ قالفما قلت هلم ٬،ما يدريهم من غسله: فقال: قال ٬،ال يغسله إال اإلمام اإلمامإن  : فقل

وإن قال غسله يف  ٬،إن قال موالي إنه غسله حتت عرش ريب فقد صدق: جعلت فداك قلت هلم
ـال : فقلت] قال[ ٬،ال هكذا: قال ٬،ختوم األرض فقد صدق ـم  : فما أقول هلم؟ ق ـل هل إين : ق

  .)٥() نعم: أقول هلم إنك غسلته ؟ فقال: ٬، فقلتغسلته
ويقول   أي املأمون    فإنه سيشرف عليك: (... يف خرب طويل Xالرضا  اإلماموعن 

٬، فمن يغسل أبا احلسن علي بن إال إمام مثله ال يغسله اإلمام٬، يا هرمثة أليس زعمتم أن لك
ـا  : فإذا قال ذلك فأجبه وقل له ٬،بطوس ى وابنه حممد باملدينة من بالد احلجاز وحننموس إن

                                                            
 .١٢٣ص ٥٠ج: بحار األنوار -١
 .١٦٦ص ٤٦ج: بحار األنوار -٢
  .٣٢٨ص: الطبري الشيعي –دالئل اإلمامة  -٣
 .٢٨٨ – ٢٨٧ص: الحر العاملي –اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة  -٤
 .١ح ٣٨٤ص ١ج: الكافي -٥



  ٥٩.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
مل تبطل إمامة  اإلماممثله فإن تعدى متعد فغسل  إمامال جيب أن يغسله إال  اإلمامنقول إن 

ـه أالذي بعده ب اإلماموال بطلت إمامة  ٬،لتعدي غاسله اإلمام ـو   ٬،ن غلب على غسل أبي ول
ـوفاً  باملدينة لغسله ابنه حممد ظاهراً Xعلي بن موسى الرضا ترك أبو احلسن  وال  مكش
  .)١(...)  إال هو من حيث خيفى يغسله اآلن أيضاً

ـواء  أن اإلمام البد أيتبني له  Xومن تأمل كالم اإلمام الرضا  ن يلي غسله إمام مثله٬، س
ـارة  إتية فيها على حنو الظهور والعلن٬، أو على حنو السر والكتمان٬، ولعل الرواية اآل أن  إىلش

  : بعد موته Xقد رجع من جتهيز والده اجلواد  Xمام اهلادي اإل
ـىت   مذعوراً Xجاء املوىل أبو احلسن علي بن حممد (: قال ٬،عن احلسن بن علي الوشا ح

ـاعة٬،  : مالك ؟ فقال هلا: حجر أم موسى عمة أبيه٬، فقالت لهجلس يف  ـات أيب واهللا الس  م
٬، فجاء بعد أيام خرب فكتب الوقت واليوم كما أقول لك٬،هو واهللا : لال تقل هذا٬، فقا: فقالت
  .)٢() وكان كما قال Xوفاته 

 إليه من بعده٬، وكذلك أوصى Xاحلسن العسكري  بإمامة ابنه Xوصى اهلادي أوأيضاً 
  :وسلمه مواريث األنبياء 

ـع  واعتل أبو احلسن علته اليت توىف ف: (الوصية إثباتعن املسعودي يف كتابه  يها يف سنة أرب
ـاء   Xومخسني ومائتني وأحضر ابنه أبا حممد احلسن  وأعطاه النور واحلكمة ومواريث األنبي

  .)٣() ونص عليه وأوصى إليه مبشهد ثقات من أصحابه ٬،والسالح
بإسناده عن حممد بن داود " اهلداية يف الفضائل"احلسني بن محدان احلضيين يف كتاب  عنو
ـل  : أرسل إليهما Xسن أن أبا احل: ( الطلحي يف حديث٬، وحممد بن عبد اهللالقمي أنا راح

: إىل أن قال...  Xحممد ٬، فأقيما مكانكما حىت يأتيكما أمر ابين أيب الليلةإىل اهللا يف هذه 
  .)٤() Xوأصبحنا واخلرب شائع بوفاة أيب احلسن 
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 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ٦٠
ـيه   قبل Xإىل ابنه احلسن  Xأوصى أبو احلسن (: قال ٬،عن حيىي بن يسار القنربي مض

  .)١() شهدين على ذلك ومجاعة من املوايل٬، وأوأشار إليه باألمر من بعده ٬،أشهر بأربعة
ـن     Xمام اهلادي أن اإلفهي تنص على  األخريةفانظر إىل الرواية  ـى احلس ـص عل قد ن

ـدد   أقبل وفاته بأربعة أشهر٬، إال  Xالعسكري  ـاة٬، فج نه مل يترك ذلك عندما حضرته الوف
  .مواريث األنبياء واألئمة  وأعطاهوصيته مبحضر خليفته 

نه أكد يف عدة مواقف على إمامة ابنه احلجة أفهو رغم  Xمام احلسن العسكري أما اإلو
نه مل يترك الوصية اليت أمر �ا اهللا تعاىل وهي الوصية عند املوت٬، فأوصى أإال  Xابن احلسن 

  :Xونص على إمامة صاحب العصر والزمان 
ـي   (: قال ٬،غسان البحراين عن أيب سليمان داود بن ـن عل قرأت على أيب سهل إمساعيل ب

ـ  : قال إمساعيل بن علي:] .... قال[النوخبيت  ـن عل يف   يدخلت على أيب حممد احلسن ب
قد خدم من  دم أسود نوبياًوكان اخلا  املرضة اليت مات فيها وأنا عنده٬، إذ قال خلادمه عقيد 

٬، فأغلى له يا عقيد أغل يل ماء مبصطكي]: له[ ٬، فقالXبن حممد وهو رىب احلسن  قبله علي
فلما صار القدح يف يديه وهم بشربه فجعلت يده . Xمث جاءت به صقيل اجلارية أم اخللف 
ـك  : فتركه من يده٬، وقال لعقيد Xترتعد حىت ضرب القدح ثنايا احلسن  أدخل البيت فإن

  . فأتين به ساجداً ترى صبياً
ـماء٬،  فدخلت أ: قال عقيد: قال أبو سهل حترى فإذا أنا بصيب ساجد رافع سبابته حنو الس

ـقيل  : فقلت ٬،فسلمت عليه فأوجز يف صالته إن سيدي يأمرك باخلروج إليه٬، إذ جاءت أمه ص
ـلم   فلما مثل الصيب: قال أبو سهل. Xفأخذت بيده وأخرجته إىل أبيه احلسن  بني يديه س

: وقال ٬،بكى Xلما رآه احلسن اللون٬، ويف شعر رأسه قطط٬، مفلج األسنان٬، ف يوإذا هو در
باملصطكي بيده مث  ي٬، وأخذ الصيب القدح املغليا سيد أهل بيته أسقين املاء فإين ذاهب إىل ريب

ـيب : فلما شربه قال ٬،حرك شفتيه مث سقاه  هيئوين للصالة٬، فطرح يف حجره منديل فوضأه الص
بين فأنت صاحب  أبشر يا: Xفقال له أبو حممد . واحدة واحدة ومسح على رأسه وقدميه

الزمان٬، وأنت املهدي وأنت حجة اهللا على أرضه٬، وأنت ولدي ووصيي وأنا ولدتك وأنت 
حممد بن احلسن بن علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني 
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  ٦١.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـامت   ولدك رسول اهللا . بن علي ابن أيب طالب  ـت خ ـياء [٬، وأن ـة   ]األوص األئم
ـك    سول اهللا الطاهرين٬، وبشر بك ر ـن آبائ ـد إىل أيب ع ٬، ومساك وكناك ٬، بذلك عه

ـه    يالطاهرين صلى اهللا على أهل البيت ربنا إنه محيد جميد٬، ومات احلسن بن عل ـن وقت م
  .)١( )صلوات اهللا عليهم أمجعني

إن احلسن بن علي نص على ولده اخللف الصاحل : (وعن الشيخ علي السد آبادي يف املقنع 
Xحممد عثمان بن سعيد العمري الوسيط بينه وبني شيعته يف حياته٬، فلما  ٬، وجعل وكيله أبا

ـده   فجمع شيعتهم Xاة أمره أدركته الوف ٬، Xوأخربهم أن ولده اخللف صاحب األمر بع
وأن أبا حممد عثمان بن سعيد العمري وكيله٬، وهو بابه والسفري بينه وبني شيعته٬، فمن كانت 

  .)٢() ل حياته٬، وسلم إليه جواريهله حاجة قصده٬، كما كان يقصده يف حا
جاءت الرواية بأنه سيوصي عند وفاته وسيحضر عنده ولده  Xبل حىت اإلمام املهدي 

  :Xوذريته كما كان حال نيب اهللا يعقوب 
إِذْ قَالَ ﴿ :سألته عن تفسري هذه اآلية من قول اهللا: (قال ٬،Xعن جابر عن أيب جعفر 

دªي قَالُواْ ن®̈عب³د³ إِلَه®ك® و®إِلَه® آب®ائªك® إِ̈بر®اهªيم® و®إِ̈سم®اعªيلَ و®إِ̈سح®اق® إِلَهاً لªب®نِيهª م®ا ت®̈عب³د³ونَ مªن ب®̈ع
  .)٤() Xجرت يف القائم  :قال ٬،)٣(﴾و®احªداً

ـابق  ما تقدم يتبي�ن مبا ال يقبل الشك أوبعد كل  ن وقت الوصية عند املوت وإن اإلمام الس
أن الوصية و�ذا نعرف أيضاً . وخيصه بالوصية عند املوتيسلّم مواريث األنبياء لإلمام الالحق 

ـب  كانت يف ليلة وفاته أماله الرئيسية للرسول حممد  . Xا هو وكتبها علي بن أيب طال
  .شاء اهللا تعاىل كما سأفصل هذا يف مستقبل هذا البحث إن

ـى   إِن¶ اللّه® ي®أْم³ر³كُ̈م أَن ت³﴿: ت روايات كثرية يف تفسري قوله تعاىلءوجا ـاتª إِلَ ؤدُّواْ اَألم®ان®
ـون   اإلمامة٬، ومن املعلوم تسليم واإلمامةالوصية واملواريث  أداء٬، بأ§ا )٥(﴾أَ̈هلªه®ا واملواريث يك

  .عند املوت
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 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ٦٢
ِن¶ اللّه® ي®أْم³ر³كُ̈م أَن ت³ؤدُّواْ اَألم®ان®اتª إ﴿: يف قول اهللا تعاىل Xعن أيب بصري عن أيب عبد اهللا 

  .)١() والوصية اإلمامهو واهللا أداء األمانة إىل : (قال ﴾إِلَى أَ̈هلªه®ا
ـل  و ـه®  ﴿عن حيىي بن مالك عن رجل من أصحابنا قال سألته عن قول اهللا عز وج إِن¶ اللّ

يا حيىي  :قال مث قال ٬،يؤدى إىل اإلمام اإلمام: (قال ٬،﴾ي®أْم³ر³كُ̈م أَن ت³ؤدُّواْ اَألم®ان®اتª إِلَى أَ̈هلªه®ا
  .)٢() من اهللا أمرا هو انه واهللا ليس منه إمن

إِن¶ اللّه® ي®أْم³ر³كُ̈م أَن ﴿: عن قول اهللا عز وجل Xسألت الرضا : قال ٬،وعن أمحد بن عمر
األمانة إىل  اإلمامأن يؤدي  هم األئمة من آل حممد : (قال ٬،﴾ت³ؤدُّواْ اَألم®ان®اتª إِلَى أَ̈هلªه®ا

  .)٣() من بعده وال خيص Ôا غريه وال يزويها عنه
ـه®  ﴿: عن قول اهللا عز وجل Xسألت أبا عبد اهللا (: قال ٬،املعلى بن خنيس وعن إِن¶ اللّ

الذي  اإلماماألول أن يدفع إىل  اإلمامأمر اهللا : قال ٬،﴾ي®أْم³ر³كُ̈م أَن ت³ؤدُّواْ اَألم®ان®اتª إِلَى أَ̈هلªه®ا
  .)٤() بعده كل شئ عنده

ـأْم³ر³كُ̈م  إ﴿: وجل عن قول اهللا عز Xسألت موسى بن جعفر : عن يونس قالو ِن¶ اللّه® ي®
ـل  ( :فقال ٬،﴾أَن ت³ؤدُّواْ اَألم®ان®اتª إِلَى أَ̈هلªه®ا هذه خماطبة لنا خاصة٬، أمر اهللا تبارك وتعاىل ك

الذي بعده ويوصي إليه٬، مث هي جارية يف سائر األمانات٬، ولقد  اإلمامإمام منا أن يؤدي إىل 
ـو أن  : ألصحابه قال حدثين أيب عن أبيه أن علي بن احلسني  عليكم بأداء األمانة٬، فل

  .)٥() ائتمنين على السيف الذي قتله به ألديته إليه Xقاتل أيب احلسني بن علي 
ـؤدُّواْ  ﴿: يف قول اهللا عز وجل Xعن أيب بصري عن أيب عبد اهللا و إِن¶ اللّه® ي®أْم³ر³كُ̈م أَن ت³

ـهª  اَألم®ان®اتª إِلَى أَ̈هلªه®ا و®إِذَا ح®كَ̈مت³م ب®̈ين®  ﴾النَّاسِ أَن ت®̈حكُم³واْ بِالْع®̈دلِ إِن¶ اللّه® نِعªمَّا ي®عªظُكُم بِ
  .)٦( )هي الوصية٬، يدفعها الرجل منا إىل الرجل(: قال
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  ٦٣.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
فقال  Xسأل إمساعيل بن عمار أبا احلسن األول : (عن احلسن بن علي بن فضال٬، قال

: فقال. نعم: ؟ فقال ويعهد    قبل أن خيرج من الدنيا   فرض اهللا على اإلمام أن يوصي : له
  .)١() نعم: فريضة من اهللا ؟ قال

إِن¶ اللّه® ي®أْم³ر³كُ̈م أَن ت³ؤدُّواْ ﴿: يف قول اهللا عز وجل Xعن أيب بصري عن أيب عبد اهللا و
 ٬،﴾عªمَّا ي®عªظُكُم بِهªاَألم®ان®اتª إِلَى أَ̈هلªه®ا و®إِذَا ح®كَ̈مت³م ب®̈ين® النَّاسِ أَن ت®̈حكُم³واْ بِالْع®̈دلِ إِن¶ اللّه® نِ

  .)٢() هي الوصية٬، يدفعها الرجل منا إىل الرجل: (قال
ـية    مام مأمورإفهذه الروايات وغريها الكثري تنص وتؤكد بأن كل  ٬،ذنإ ـلم الوص بأن يس

ـدما  أ ئمة أن مجيع األمام الذي بعده عند املوت٬، و�ذا يثبت اإل إىلوكل شيء  وصوا عن
  .وجوب الوصية عند املوت إىلآخر يضاف  حضرoم الوفاة٬، وهذا دليل

  :وغريها اآلتيةعند الوفاة٬، كما جاء يف الرواية  أوصواقد  Xاملهدي  اإلماموحىت سفراء 
من ولد عتاب بن   حدثين أيب٬، عن جده عتاب : عبد اهللا حممد بن خليالن٬، قال أيبعن  

 ٬،حممد بن عثمان رمحه اهللافلما مات عثمان بن سعيد أوصى إىل أيب جعفر : (.... قال  أسيد 
ـم إىل أيب   ٬،وأوصى أبو جعفر إىل أيب القاسم احلسني بن روح رضي اهللا عنه وأوصى أبو القاس

ـي  ٬،احلسن علي بن حممد السمري رضي اهللا عنه  ٬،فلما حضرت السمري الوفاة سئل أن يوص
  .)٣(") هللا أمر هو بالغه: "فقال

* * *  
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 <א

واشتد املرض عليه واجتمع عليه أهل بيته واملسلمون أراد  عندما حانت وفاة رسول اهللا 
ـي   وقد أكد  ٬،أن يكتب وصيته وي�عي�ن خلفيته يف آخر حلظاته  Xعلى خالفة اإلمام عل

ـذراً  ٬،خالل حياته يف عشرات املواقف ولكنه أراد أن يقيم احلجة على األمة  وأن ال جيعل هلا ع
وأن يسد أفواه املشككني واملرتابني الذين ي�حرفون الكلم عن مواضعه فأمر بإحضار  ٬،تعتذر به

ـود   ٬،لن يضلوا بعده أبداً) وصية(صحيفة ودواة  ليكتب هلم كتاباً  ولكن كالعادة البد من وج
حسبنا كتاب : معترض يعارض أمر اهللا ورسوله يف تعيني الوصي فانربى عمر بن اخلطاب قائالً 

ـاىل    أي يهذي   حممداً يهجر  إناهللا  ـه تع : وحاشاه من ذلك٬، فقد نزهه اهللا من ذلك بقول
و®م®ا آت®اكُم³ الرَّس³ولُ ﴿: وبقوله تعاىل ٬،)١(﴾إِنْ ه³و® إِل¶ا و®̈حيÂ ي³وح®ى # و®م®ا ي®نطªق³ ع®نِ الْه®و®ى﴿

  . )٢(﴾فَخ³ذُوه³ و®م®ا ن®ه®اكُ̈م ع®̈نه³ فَانت®ه³وا
ـوين  : (قال يف مرضه الذي قبض فيه عن بعض أصحابه إن النيب عن أبان بن عثمان  إئت

فدعا العباس بصحيفة ودواة فقال بعض  ٬،ال تضلون بعدي بصحيفة ودواة ألكتب لكم كتاباً
ـا  : فقال له العباس مث أفاق النيب  ٬،يهجر إن النيب : من حضر هذه صحيفة ودواة قد أتين

ـل   : مث أقبل عليهم وقال ٬،ئلكم ما قالبعدما قال قا: فقال ٬،�ا يا رسول اهللا ـوين يف أه احفظ
   .)٣() ...بييت

ملا اشتد بالنيب مرضه الذي مات فيه : قال ٬،ما رواه البخاري بإسناده عن عبد اهللا بن عباس
ـر    ٬،يال تضلوا بعد ائتوين بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً: قال ـال عم إن :  (.....)فق

ـين ال   :وكثر اللغط فقال النيب  ٬،ا كتاب اهللاقد غلبه الوجع  حسبن رسول اهللا  قوموا ع
      .)٤() الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبني رسول اهللا: قال ابن عباس ٬،ينبغي عندي التنازع

ـص   أنواعترفوا : (...وعلق السيد ابن طاووس على هذه احلادثة قائالً احلاضرين ما قبلوا ن
ـذه  على هذا الكتاب الذي أراد أ النيب  ن يكتبه لئال يضلوا بعده أبداً ومع كو§م ما قبلوا ه

ـا   ٬،السعادة اليت هلك بإمهاهلا اثنان وسبعون فرقة ممن ضل عن اإلجياب ـم وكان يف قبوهل  أعظ

                                                            
  .٤ – ٣: النجم -١
  .٧: الحشر -٢
    .٩٩ص ٦ج: غاية المرام -٣
 .١٢ص ١ج: القاضي ابن البراج -المهذب  -٤
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 ٬،إىل اهلذيان  وحاشاه   نه يهجر ونسبوه إالنفع جلميع األديان حىت قالوا يف وجهه الشريف 

 و®م®ا ي®نطªق³ ع®نِ الْه®و®ى﴿: فقال جل جالله ٬،من البهتانعليه  أقدمواوقد نزهه من اصطفاه عما 
  .)١() ﴾إِنْ ه³و® إِل¶ا و®̈حيÂ ي³وح®ى #

ـرون  : قال احلميدي: (فقال ٬،عن كتاب احلميدي ونقل السيد ابن طاووس فاختلف احلاض
ـن    ٬،يكتب لكم القول ما قاله النيب فقربوا إليه كتاباً: فبعضهم يقول عند النيب  ـهم م ومن

ـي  : اللغط واالختالط قال النيب  أكثروافلما  ٬،القول ما قاله عمر: ليقو قوموا عين فال ينبغ
ـوم  : فكان ابن عباس يبكى حىت تبل دموعه احلصى ويقول ٬،عندي التنازع يوم اخلميس وما ي

ـاس   ٬،بن عباس وما يوم اخلميس يا: قال راوي احلديث فقلت! اخلميس فذكر عبد اهللا بن عب
ـال  : من ذلك الكتاب  وكان ابن عباس يقول  يوم منع رسول اهللا الرزية كل الرزية ما ح

  . وبني كتابه بني رسول اهللا 
لقد صدق ابن عباس عند كل عاقل مسلم  واهللا لو : مؤلف هذا الكتاب) قال عبد احملمود(

ليهم لبس املسلمون السواد وأقاموا املآمت وبلغوا غاية األحزان كان ذلك يسرياً ملا أدخل عمر ع
ـذا  . من املصيبات وأوقعهم فيه من اهلالك والضالل والشبهات وليت شعري أي اختالل يف ه

أهكذا جيب أن يكون  ٬،حىت يقول عمر انه يهجر أو قد غلب عليه املرض كالم نبيهم حممد 
ـيهم   ٬،أدب األمم مع األنبياء أو هكذا جيب أن يكون أدب الرعية مع امللوك وأي ذنب كان لنب

ي تقصري قصر يف حقهم  حىت يواجهه عمر عند وفاته وجيبهه يف وجهه ويقول انه وأ ٬،عندهم
ـ̈وتª   ﴿: وأين هذا مما تضمنه كتا�م يهذي ـ̈وق® ص® ي®ا أَيُّه®ا ال¶ذªين® آم®ن³وا لَا ت®̈رفَع³وا أَ̈صو®ات®كُ̈م فَ

ـب®̈عضٍ أَن    ªـكُ̈م ل ªـا     النَّبِيِّ و®لَا ت®̈جه®ر³وا لَه³ بِالْقَ̈ولِ كَج®̈هرِ ب®̈عض ـت³̈م لَ ـالُكُ̈م و®أَن ـب®طَ أَ̈عم® ت®̈ح
ـا  ٬، ما هذا إال بئس االمتثال من عمر ألمر ربه)٢(﴾ت®̈شع³ر³ونَ فلقد رفع صوته وجهر له أقبح مم

ـه   .جيهر بعضهم لبعض ـيهم بقول  :ومن أعجب ذلك أ§م ذكروا إن كتا�م يتضمن وصف نب
ـذي أراد   ﴾ح®ىإِنْ ه³و® إِل¶ا و®̈حيÂ ي³و* و®م®ا ي®نطªق³ ع®نِ الْه®و®ى﴿  أنوخاصة مثل هذا الكتاب ال

ن كان هذا بوحي إو ٬،يكون إال بوحي أنفإن هذا ال ميكن  ٬،يكتبه هلم إ§م ال يضلون بعده أبداً

                                                            
 .٥٢٢ص: لسيد ابن طاووس الحسنيا -اليقين  -١
 .٢: الحجرات -٢
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أفما يكون عمر قد نسب اهلجر إىل ربه سوءة له من هذا اهلجر القبيح والكفر الصريح وسوءة 

  .)١(...) ملن هان عنده هذا 
كم مستقبل األمة ومينع اختالف العامة يف الوصي يف آخر حلظات حي أنأراد  فالرسول 

ـول   ٬،حياته ولكن ثقل ذلك على الشيطان وجنده فلم جيد وسيلة ملنع ذلك إال التشكيك يف ق
ـول اهللا   ٬،)وحاشاه(الرسول وإنه يتكلم بال وعي من شدة مرضه  ـذا   ورمبا علم رس إن ه

ـد    امتنعاإلشكال سينطلي على عامة الناس فلذلك  ـا بع عن كتابة الوصية للعامة وكتبها فيم
  . كما سنذكر فيما بعد ٬،للخاصة

من كتابة وصيته اليت تتكفل  فقد خسرت األمة خسارة عظيمة عندما م�نع الرسول حممد 
 ٬،واألوصياء من بعده إىل يوم القيامة وبيان الفنت واملخرج منها بيان الوصي بعد رسول اهللا 

ـبعض    وحينها ملا وقع اخلالف  ـهم ال ـن بعض بني املسلمني وملا أصبحوا طوائف وأحزاب يلع
ـى  . اآلخر ولكن حكمة اهللا بالغة فقد قضى على هذه األمة باالختالف بسبب عدم عزمها عل

  . مناصرة احلق وأهله وخمالفتها لوصايا الرسول 
 فقد عي�ن الرسول  ٬،وأعلموا أن النجاة فيما سيكتب يف الصحيفة والدواة كما سنذكره

حىت قيام الرجعة وهم  Xوبعد قيامه  Xأوصياءه بأمسائهم وصفاoم إىل قيام اإلمام املهدي 
ولذلك قال  ٬،Xوصياً منهم إثنا عشر إماماً مث إثنا عشر مهدياً من ذرية اإلمام املهدي ) ٢٤(

وذلك كما قلته مراراًً بسبب ذكر األوصياء واحلجج  ٬،)لن تضلوا بعدي أبداً: (رسول اهللا 
ـاء اهللا   عل ـك إن ش ى اخللق إىل قيام الرجعة اليت هي من مقدمات يوم القيامة كما سأبي�ن ذل

  .تعاىل
* * *  

  
  
  
  

                                                            
 .٤٣٢ص: يالسيد ابن طاووس الحسن -الطرائف  -١



א א א

يوم طلبها ليكتب ألمته  ما أكثر الصحف وأكثر األقالم ولكن ش�ح �ا على رسول اهللا 
ـت    وصية تكفل جناoم إىل يوم القيامة ب�خل �ا عل ـه خلق ـن أجل ى أكرم خلق اهللا٬، والذي م

ـلحتهم   السماوات واألرض الذي أعطى كل شيء ألمته وخبلوا عليه بصحيفة ودواة طلبها ملص
  . وجناoم دنيا وآخرة

ـول اهللا   وبعد أن خرج القوم عن رسول اهللا  وبقي أهل بيته وبعض أصحابه طلب رس
 يف إحضاره  واoموا الرسول  نفس الطلب الذي طلبه من القوم وترددوا Xمن علي  

ـه    Xمن اإلمام علي  مبا ال يليق به٬، طلب الرسول  ـي علي أن حيضر صحيفة ودواة ليمل
  . الوصية لتكون عنده يتوارثها إمام عن إمام إىل يوم القيامة  مادام التكليف باقياً على الناس

ـاالً   اهللا  أي البد أن تبي�ن وصية رسول) إىل يوم القيامة: (كد على مسألةؤوأ ولو إمج
ـو    Xألن اإلمام املهدي  ؛Xتكليف األمة واألوصياء بعد وفاة اإلمام املهدي  ـا ه وكم

فقد حددت الروايات مدة حكمه بسبعة سنني أو تسعة أو أربعني  ٬،معلوم يتوىف قبل يوم القيامة
مة بأنه سيكتب يف الوصية ما ينجي األ فلكي يصدق قول الرسول . على اختالف الروايات

وهم ذريته كما نطقت  Xإىل يوم القيامة فالبد أن يبي�ن ويعي�ن األوصياء بعد اإلمام املهدي 
ـم أن    ٬،وأهل بيته الطاهرين د ـبذلك عشرات الروايات عن الرسول حمم ـن زع وأما م

 فهذا يستلزم نقصان وصية رسول اهللا  فقط Xصياء إىل اإلمام املهدي الرسول ذكر األو
 Xنه ضي�ع األمة بعد اإلمام املهدي أو ٬،ه مل يبي�ن مصري األمة إىل يوم القيامةنأو  وحاشاه   

  . وحاشاه
وأهل بيته حاولوا بيان التكليف  ومن املالحظ عند االطالع على الروايات أن الرسول 

ولكن مع تعمد الرمزية يف ذلك بعض األحيان ومع تعمد إخفاء  ٬،Xبعد وفاة اإلمام املهدي 
ـري    بعض اجلوانب  ـواب أم ـحاً يف ج يف هذه املسألة عن عامة الناس وجند هذا التحفظ واض

  .Xعندما ي�سأل عن ما بعد املهدي  Xاملؤمنني 
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ـن   : Xقلت لعلي (: قال ٬،عن عبد اهللا بن احلارث ـون م يا أمري املؤمنني أخربين مبا يك

 اهللا يا ابن احلارث ذلك شئ ذكره موكول إليه وإن رسول : قال ٬،األحداث بعد قائمكم
   .)١() خرب به إال احلسن واحلسني أعهد إيل أن ال 

فعند ذلك : (Xيذكر فيه بعض عالمات قيام القائم  Xويف حديث عن أمري املؤمنني 
ـا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف  إمياËاترفع التوبة فال تقبل توبة وال ينفع نفساً  Ëإميا 

أن ال  هذا فانه عهد إىل حبييب رسول اهللا  ال تسألوين عما يكون بعد :Xمث قال  ٬،خرياً
  .)٢() أخرب به غري عتريت

ـني    Xومل يصرح بذكر ذرية اإلمام املهدي  ـام احلس بصورة واضحة إال بعد مقتل اإلم
X  أو قبله بقليل فحىت وصية الرسولX  ـام    باملهديني ـن اإلم مل تروä علناً إال يف زم

  .ىل للحفاظ على هذا السر العظيموهذا ما اقتضته حكمة اهللا تعا Xالصادق 
ـائم   ـي    Xفلذلك جند بعض الروايات تذكر األوصياء وتعددهم إىل الق ـها تكتف وبعض

وهذا من  ٬،وهم ذريته Xوبعضها تنص على األوصياء بعد القائم  ٬،)إىل يوم القيامة: (بقوهلا
ـاحبه  ـي ال   ٬،اختطيط اهللا تعاىل وحكمته يف ستر هذه املسألة حىت حيني وقتها ويبينها ص ولك

ـر   Xيدعيها أحد غري صاحبها فقد ورد يف كثري من الروايات إن القائم  إذا قام يدعو إىل أم
  . وأنه يدعو إىل أمر جديد على العرب شديد ٬،قد خفي وضل عنه اجلمهور

ـه   : (قال ٬،Xعن أيب جعفر  ـا إلي إن قائمنا إذا قام دعا الناس إىل أمر جديد كما دع
   .)٣() م بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوىب للغرباءوإن اإلسال ٬،Xرسول اهللا 

إن�ا نصف صاحب هذا األمر بالصفة اليت (: Xقلت أليب جعفر : قال ٬،وعن مالك اجلهين
حىت يكون هو الذي حيتج عليكم  اًال واهللا ال يكون ذلك أبد: فقال. ليس �ا أحد من الناس
   .)٤() بذلك ويدعوكم إليه

ـه   Xيد�عي أنه يعرف اإلمام املهدي فال ميكن ألحد أن يتكهن و وسيدعو إليه إثناء قيام
ومن األمور اجلديدة اليت يدعو إليها اإلمام املهدي . Xالشريف إال من اتصل باإلمام املهدي 

X   ـة هي والية املهديني من ذريته واليت ستكون ثقيلة وشديدة على العرب كما كانت والي
                                                            

  . ٧٧ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .٧٥ص ٤ج: لفيض الكاشانيا - التفسير الصافي  -٢
  . ٣٣٦ص: غيبة النعماني -٣
  .٣٣٧ص: غيبة النعماني -٤
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ـا   وسيكون أثقل ما ٬،ا أعلنها رسول اهللا ثقيلة وشديدة على العرب عندم األئمة  فيه

ـول اهللا   Xوالية ووصاية أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي  كما كان أثقل ما أعلنه رس
  . سن�ة اهللا ولن جتد لسن�ة اهللا حتويالً. Xهو والية علي بن أيب طالب  

ليت تتكفل بنجاة من كتابة الوصية ا فلنعود إىل ذكر ما حدث بعد منع الرسول  ٬،واآلن
  . األمة إىل يوم القيامة

ـك   Xمسعت علياً : مسعت سلمان يقول(: قال ٬،عن سليم بن قيس اهلاليل بعد ما قال ذل
عن الذي  أال نسأل رسول اهللا : ودفع الكتف ما قال وغضب رسول اهللا ) عمر(الرجل 

ـام  كان أراد أن يكتبه يف الكتف مما لو كتبه مل يضل أحد ومل خيتلف اثنا ن فسكت حىت إذا ق
 ٬،وذهبنا نقوم وصاحيب أبو ذر واملقداد من يف البيت وبقي علي وفاطمة واحلسن واحلسني 

ـول اهللا   ٬،وحنن نسمع فأراد أن يسأل رسول اهللا . إجلسوا: Xقال لنا علي  فابتدأه رس
X يا أخي أما مسعت ما قال عدو اهللا أتاين جربئيل : فقالX   ـامري قبل فأخربين أنه س

ـدي    ٬،ذه األمة وأن صاحبه عجلهاه وأن اهللا قد قضى الفرقة واالختالف على أميت من بع
ـة   فأمرين أن اكتب ذلك الكتاب الذي أردت أن أكتبه يف الكتف لك وأشهد هؤالء الثالث

ـي    ٬،عليه أدع يل بصحيفة ـالً وعل فأتى �ا فأملى عليه أمساء األئمة اهلداة من بعده رجالً رج
X إين أشهدكم أن أخي ووزيري ووارثي وخليفيت على : رسول اهللا وقال  ٬،خيط بيده

  .        )١() ...أميت علي بن أيب طالب مث احلسن مث احلسني مث من بعدهم تسعة من ولد احلسني 
: �ذه الواقعة على طلحة واستشهد بأيب ذر واملقداد على ذلك Xوقد احتج اإلمام علي 
ـول اهللا  : لطلحة Xمام علي قال اإل(: عن سليم بن قيس اهلاليل  ألست قد شهدت رس

إن نيب : (حني دعا بالكتف ليكتب فيها ماال تضل األمة وال ختتلف٬، فقال صاحبك ما قال
ـا   : قال ٬،بلى قد شهدت ذلك: قال ٬،مث تركها فغضب رسول اهللا ) اهللا يهجر ـإنكم مل ف
ـة بالذي أراد أن يكتب فيها وأن يش خربين بذلك رسول اهللا أخرجتم   ٬،هد عليها العام

ـحيفة    ٬،إن اهللا عز وجل قد علم من األمة االختالف والفرقة: فأخربه جربئيل ـا بص مث دع
ـا ذر   : فأملى علي� ما أراد أن يكتب يف الكتف وأشهد على ذلك ثالث رهط ـلمان وأب س

ـماين  . واملقداد ومسى من يكون من  أئمة اهلدى الذين أمر اهللا بطاعتهم إىل يوم القيامة فس

                                                            
 .، تحقيق محمد باقر األنصاري٣٩٨ص :آتاب سليم بن قيس -١
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ـين    هذا  ابينمث احلسني مث تسعة من ولد   وأدىن بيده إىل احلسن   هذا  ابينم مث أوهل يع

نشهد بذلك على رسول اهللا : كذلك كان يا أبا ذر وأنت يا مقداد فقاموا وقالوا   احلسني
 ...()١(.   

ي على عل فالرواية األوىل املروية عن سليم بن قيس اهلاليل مل تذكر ما أماله رسول اهللا 
ـه  يف الوصية إمنا ذكرت إشهاد الرسول  بن أيب طالب نصاًً : لسلمان وأيب ذر واملقداد بقول

مث احلسن مث  خليفيت على أميت علي بن أيب طالبإين أشهدكم أن أخي ووزيري ووارثي و(
ـيس   ٬،)...احلسني مث من بعده تسعة من ولد احلسني  وهذا الكالم موجه إىل هؤالء الثالثة ول

بل  ٬،بيده Xيف الوصية وخطه اإلمام علي  Xعلى اإلمام علي  ه الرسول نص ما أمال
ـول إىل   ٬،يكتب إىل أن متت الوصية Xوعلي  هو من بعد ما أملى الرسول  التفت الرس

  . الشهود الثالثة وخاطبهم �ذا الكالم كما ذكر يف الراوية ذلك
مل  ة إىل تسعة من ولد احلسنيعندما أبلغ الشهود الثالثة وعدد هلم األئم مث إن الرسول 

ـد   ٬،خيربهم بأن األئمة هؤالء فقط بل بقيت القضية مهملة ومفتوحة فمن املمكن أن يكون بع
ـاله   ٬،هؤالء أوصياء مل يذكرهم الرسول للشهود ولعدم ضرورة ذلك ألنه قد ذكرهم فيما أم

ومل  X سنيقد أمهل تسمية التسعة من ذرية احل بل إنه . يف الوصية Xعلى اإلمام علي 
  . قد ذكر أمساءهم يف الوصية واحداً واحداً Xومن املعلوم أنه  ٬،يذكر صفاoم

 ٬،من الوصية Xوما خطه اإلمام  هذه الرواية مل تذكر لنا نص ما أماله الرسول  ٬،إذن
ـول   ٬،احلادثة بصورة جمملة وبدون تفصيلبل ذكرت  فأين يا ترى جند الوصية وما عدده الرس

  . صياء بالكامل إىل يوم القيامةمن أمساء األو 
 وكذلك الرواية الثانية اليت نقلها سليم بن قيس اهلاليل مل تذكر نص ما أماله رسول اهللا 

ـس   Xبل اختصر اإلمام علي  ٬،بيده من وصية الرسول  Xوخطه اإلمام علي  على نف
  . عليه سلمان وأبا ذر واملقداد Xما أشهد الرسول 

ـد   أو اليت تذكر وصية الرسول  يت تعدد أمساء األئمة وقد تتبعنا الروايات ال فلم جن
بيده من وصية  Xليلة وفاته وما خطه اإلمام علي  رواية تذكر نص ما أماله رسول اهللا 

يف مراحل حياته قبل  أن تكون الرواية تتكلم عن كالم الرسول  فأما٬، Xالرسول حممد 
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ـا يف وصيته ليلة وفاته٬،  هو ما أماله الرسول و وهذا غري الذي نريد معرفته ٬،وفاةليلة ال  وأم

أن تذكر الروايات الوصية بصورة جمملة  بدون ذكر نص الوصية كما مسعناه يف الروايتني عن 
ـه   أن تذكر الروايات كالم رسول اهللا  وأماسليم بن قيس اهلاليل٬،  يف مرضه الذي توىف في

م تكل هو كالم آخر إمنا٬، Xأيب طالب  بنلعلي  يس الكالم الذي أودعه يف الصحيفةولكنه ل
ـية  . يف مناسبات غري الوصية به الرسول  وهذا أيضاً غري الذي نبتغيه من معرفة نص الوص

  . وم القيامةووصفها بأ§ا جناة لألمة إىل ي اليت أمالها الرسول 
واحدة  يف وصيته ليلة وفاته إال رواية تذكر نص ما أماله الرسول  فلم جند رواية واحدة

 ديث والرجال احملقق الشيخ الطوسيذكرها زعيم الطائفة ورئيسها العامل النحرير العارف باحل
ـ  يف كتابه ٤٦٠املتوىف سنة   ٬،من أضبط كتب الشيعة وأفضلها ويعترب هذا الكتاب ٬،)الغيبة(ه

  : والرواية كما يلي ٬،كيف ال ومؤلفه ال يشق له غبار يف علوم احلديث وطرقه وأسانيده
عن  ٬،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ٬،عن أبيه الباقر ٬،جعفر بن حممد عن أيب عبد اهللا.. .

ـة   قال رسول اهللا : (قال ٬،أبيه أمري املؤمنني عن  ٬،أبيه احلسني الزكي الشهيد يف الليل
ـول اهللا   Xاليت كانت فيها وفاته لعلي   يا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة فأمال رس

ـن  : فقال ٬،تهى إىل هذا املوضعوصيته حىت ان يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً وم
ـاً    ٬،بعدهم اثنا عشر مهدياً ـه علي فأنت يا علي أول األثين عشر إمام مس�اك اهللا تعاىل يف مسائ

فال تصح هذه  ٬،املرتضى وأمري املؤمنني والصديق األكرب والفاروق األعظم واملأمون واملهدي
ـن   .األمساء ألحد غريك يا علي أنت وصيي على أهل بييت حي�هم وميتهم وعلى نسائي فم

وأنت خليفيت  ٬، ترين ومل أرها يف عرصة القيامةثبتها لقيتين غداً ومن طلقتها فأنا برئ منها مل
ـول  على أميت من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلّ ـرب الوص ـإذا   ٬،مها إىل ابين احلسن ال ف

ـاة     ٬،احلسني الشهيد الزكي املقتولحضرته الوفاة فليسلّمها إىل إبين  ـرته الوف ـإذا حض ف
ـه   فإذا حضرته الوفاة ٬،فليسلّمها إىل ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي فليسلّمها إىل ابن

ـاة   ف ٬،فليسلّمها إىل ابنه جعفر الصادق فإذا حضرته الوفاة ٬،حممد الباقر ـرته الوف إذا حض
ـإذا   ٬،اة فليسلّمها إىل ابنه علي الرضاالوففإذا حضرته  ٬،فليسلّمها إىل ابنه موسى الكاظم ف

ـه   ٬،حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد الثقة التقي فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابن
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ـاة   فإذا ٬،مها إىل ابنه احلسن الفاضلفإذا حضرته الوفاة فليسلّ  ٬،علي الناصح حضرته الوف

   .ك اثنا عشر إماماًفذل ٬،فليسلّمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد
ـربني   ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل  ٬،مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً أول املق

ـث    ٬،مسي وأسم أيب وهو عبد اهللا وأمحدأسم كا :له ثالثة أسامي ٬،)املهديني( ـم الثال واالس
   .)١() وهو أول املؤمنني ٬،املهدي

ـد  وهو ٬،وهذا ما يشفي العليل ويروي الغليل  ما نبحث عنه من نص ما أماله الرسول حمم
بيمينه من تعداد أمساء األئمة واألوصياء للرسول  Xليلة وفاته وخطه علي بن أيب طالب  

  . إىل يوم القيامة حممد 
بقوله يف وصيته   كما قدمت   على أن الوصية تكون عند الوفاة  Xوقد أكد الرسول 

  . وهكذا... لّمها إىل ابنهفإذا حضرته الوفاة فليس: عن كل إمام
ـلوا   أكتب لكم كتاباً ... (: ه الوصيةعندما قال عن هذ وصدق رسول اهللا  ـن تض ل

ـداً يف   فهي عي�نت األئمة واألوصياء إىل يوم القيامة فلم يترك رسول اهللا  ٬،)بعدي أبداً أح
  . وتعاىلأصالب الرجال مل يرشده إىل حبله الذي يتمسك به والذي يوصله إىل اهللا تبارك 

ـذكر   ٬،واليت يعرف �ا كل إمام أو حجة وهذه الوصية  هي عهد رسول اهللا  فمن مل ي
ـول    ؛وشاء اهللا أن ال يدعيها أحد باطالً ٬،فيها فال حيق له ادعاء اإلمامة ـا الرس أل§ا قد أطلقه

ـكªنَّ اللّه® ر®م®ى﴿ :فال تصيب إال صاحبها حممد  واحلمد هللا  ٬،)٢(﴾و®م®ا ر®م®̈يت® إِذْ ر®م®̈يت® و®لَ
  . على ما هدانا

* * *  
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א  א

ـام  بالروايات ا رمبا يعترض معترض  ليت تنص على نزول وصية من السماء خمتومة لكل إم
ليلة وفاته لعلي بن أيب يف  وحياول أن جيعلها معارضة للوصية اليت أوصى �ا الرسول  ٬،امسه

ـام   رضة بني الرواياتيتضح أنه ال معاوس ٬،Xطالب  فهناك وصية نزلت من السماء لكل إم
ـول ا   ٬، يطلع عليها أحد سوى األئمة وهذه ال ـا رس  هللا وهناك الوصية اليت أوصى �

ـداد   وكتبها اإلمام علي بيده ـال   . وأشهد عليها سلمان الفارسي وأبو ذر واملق åـأذكر ك وس
  : الروايات

خمتوماً  كتاباً السماء على رسول اهللا  منالوصية نزلت : (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا 
ـد : Xفقال جربئيل  ٬،إال الوصية كتاب خمتوم ومل يرتل على رسول اهللا  ـذه   يا حمم ه

جنيب : فقال ٬،جربئيل أي أهل بييت يا: فقال رسول اهللا . وصيتك يف أمتك إىل أهل بيتك
ـي   ٬،خواتيم وكان عليها يورثك يف علم النبوة قبل إبراهيماهللا منهم وذريته ل  Xففتح عل

مث فتح  ٬،اخلامت الثاين ومضى ملا أمر فيه Xمث فتح احلسن  ٬،اخلامت األول ومضى ملا أمر فيه
ـو  : اخلامت الثالث فوجد فيه Xاحلسني  ـرج بق ـهادة ال  أن قاتل واقتل وتقتل وأخ م للش

 ففتح علي بن احلسني ومضى Xفعها إىل علي بن احلسني مث د ٬،شهادة هلم إال معك ففعل
ـي    ٬،أن أطرق وأصمت ملا حجب العلم: هاخلامت الرابع فوجد في ـن عل مث دفعها إىل حممد ب

X ـك ك وور�ث أن فسر كتاب اهللا تعاىل وصدق أبا: ففتح اخلامت اخلامس فوجد فيه  ابن
مث دفعها إىل الذي  ٬، ففعلوقل احلق يف اخلوف واألمن وال ختش إال اهللا العلم واصطنع األمة

ـذهب  : فقال ؟ وأنت هو: فقلت له: ن كثريفقال معاذ ب .يليه ـا   ما بك يف هذا إال أن ت  ي
ـت  ٬،عشر امساً مث سكت حىت عدد علي� اثنا ٬،نعم أنا هو ٬،فترويه عين  معاذ  ـن : فقل ؟  مث م
  .)١() حسبك :فقال

ـن  وردت يف ذيل هذه الرواية املتقدمة وهي اإلشارة إىل املمهمة جداً  إشارةوهنا  هديني م
اثنا عشر إماماً أي إىل  Xوهي أن املستمع عندما عدد عليه اإلمام  ٬،Xملهدي ذرية اإلمام ا

وهذا يدل على  ٬،Xأن يسمي له الذي بعد اإلمام  كان ينتظر من اإلمام Xاإلمام املهدي 
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ـام    أنأو  ٬،أن السائل كان يف ذهنه أن األئمة أكثر من اثين عشر إمام ـد اإلم هناك خلفاء بع

   .Xاملهدي 
ـه  ٬،فقط مل يقل له بأن األئمة هؤالء األثين عشر Xالصادق  مث إن اإلمام : بل اكتفى بقول

ـياء  قد تكتم عل Xأي أن اإلمام الصادق  ٬،ومعناه كفاك أو كفى) حسبك( ى أمساء األوص
  . Xومل يقل له ال أحد بعد القائم  ٬،للسائل إىل هنا كفاكوقال  Xبعد القائم 

ـية   وهذا إشارة إىل أن املهديني مذكورين يف ا ـيس يف وص لوصية اليت نزلت من السماء ول
ـام     والظاهر أن املهديني  ٬،رسول اهللا فحسب ـاص باإلم ـامت اخل كلهم داخلني ضمن اخل

ـاً  ؛Xاملهدي  ـدي  . ألن اخلواتيم النازلة من السماء اثنا عشر خامت ـك ألن امله ـم  وذل ني ه
ـدي   بعد مضي اإلمام يف حكم دولة العدل اإلهلي Xمشاركون لإلمام املهدي   ٬،Xامله

ـىت   ولذلك فقد   ٬،Xوهم الذين سيحكمون الدولة اليت أسسها اإلمام املهدي  ـاركوه ح ش
ـات كما وصفتهم الر وهو القائم وهم القوام من بعده ٬،فهو املهدي وهم املهديون بالصفة  .واي

ـة   يعتربون عدة حكام يف مرحلة واحدة لدولة وا وذريته Xفاإلمام املهدي  ـي دول حدة وه
 Xواليت ستستمر بقيادة ذريته حىت تكون الرجعة فيخرج اإلمام احلسني  Xهدي اإلمام امل

  . Xولذلك كانوا ضمن خامت اإلمام املهدي  ٬،على آخر املهديني 
ـاثين   Xإىل علي  دفع رسول اهللا (: قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا  صحيفة خمتومة ب
 ٬،يفض الثاين ويعمل به Xوادفع إىل احلسن  ٬،فض األول وأعمل به: عشر خامتاً وقال له

ـني   ٬،يفض الثالث ويعمل مبا فيه Xني ويدفعها إىل احلس مث إىل واحد واحد من ولد احلس
X ()١(.   

ـا  : (قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا  إن اهللا جل أمسه أنزل من السماء إىل كل إمام عهده وم
  .)٢() يعمل به وعليه خامت فيفضه ويعمل مبا فيه

 وبني الوصية اليت أمالها الرسول  ٬،لوصية اليت نزلت من السماءبني ا وسيتبي�ن لنا الفرق
من خالل حماورة اإلمام موسى الكاظم مع أبيه اإلمام الصادق  ليلة الوفاة Xعلى اإلمام علي 

X عن اإلمام موسى بن جعفر : يف الرواية اآلتيةX،ـد اهللا   (: قال ٬ ـت أليب عب : Xقل
ـة    سول اهللا أليس كان أمري املؤمنني كاتب الوصية ور ـل واملالئك اململي عليه وجربئي
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ـن   ٬،يا أبا احلسن قد كان ما قلت: فأطرق طويالً مث قال: قال ٬،الشهود املقربون  ولك

نزل Ôا جربئيل مع  مسجالً ر نزلت الوصية من عند اهللا كتاباًاألم حني نزل برسول اهللا 
حممد م³ر بإخراج من عندك إال وصيك يا : فقال جربائيل ٬،أمناء اهللا تبارك وتعاىل من املالئكة

ـني      Xيعين علياً   ليقبضها من�ا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامناً هلا  ـا ب وفاطمة فيم
  .)١( )احلديث... الستر والباب 

ـني     Xأراد بسؤاله ألبيه الصادق  Xوالظاهر أن اإلمام الكاظم  ـرق ب ـي�ن الف أن يب
ـرك   ٬،حىت ال يكون هناك تعارض بينهما الوصيتني وحىت ال يتمسك أحد بإحدى الوصيتني ويت
ـول   والوصية اليت نزلت من السماء خاصة باألئمة  ٬،األخرى وأما الوصية اليت أمالها الرس

 رسول عترض عليها عمر مث أمالها الافهي اليت أراد أن يعلنها لألمة ولكن  Xلعلي  
  . ادوأشهد عليها سلمان وأبا ذر واملقد ٬،Xبعد ذلك لإلمام علي 

ـام   والوصية النازلة من السماء هي نفس مضمون الوصية اليت أوصى �ا الرسول  لإلم
  : نفسه يف الرواية اآلتية Xوهذا ما صرح به اإلمام علي  ٬،Xعلي 

ـده يف   دعاين رسول اهللا : (قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  عند موته وأخرج من كان عن
 مسع احلس وال أرى شيئاًً فأخذ رسول اهللا والبيت فيه جربئيل واملالئكة أ ٬،البيت غريي

ـت  ـا    ٬،كتاب الوصية من يد جربائيل فدفعها إيلّ وأمرين أن أفضها ففعل ـرين أن أقرأه وأم
إن جربائيل عندي أتاين Ôا الساعة من عند ريب فقرأÅا فإذا فيها كل ما كان  :فقال ٬،فقرأÅا

  .)٢() يوصي به شيئاً شيئاً ما تغادر حرفاً رسول اهللا 
ـام   Xلعلي  ن وصية الرسول أفما دام  ٬،إذن حمتوية على ذكر املهديني من ذرية اإلم
ـاً  Xاملهدي  ـاهر أن  . فالبد أن تكون الوصية النازلة من السماء حاوية لذكرهم أيض والظ

ـيت   ن�قل منها الرواية اليت ذكرناها مل تنقل لنا بالكامل٬، فقد Xلعلي  وصية الرسول  وال
ـدد   Xام املهدي ـة اسم املهدي األول من ذرية اإلمـئماألواء ـعددت أمس وذكرت ع

 اليت ض أجزاء الوصية يف روايات متفرقة منها الرواية اآلتيةوقد وجدت بع ٬،باقي املهديني 
  : وأ§ا عهد رسول اهللا  ذكرت بداية الوصية و§ايتها فقط

                                                            
 .٤ح ٣١١ص ١ج: الكافي -١
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وصية رسول كان يف  Xقال علي بن أيب طالب (: قال ٬،Xعن أبيه  Xعن الكاظم 

ـه    بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما عهد حممد بن عبد اهللا : يف أوهلا اهللا  ـى ب وأوص
شهد  :وكان يف آخر الوصية... وأسنده بأمر اهللا إىل وصيه علي بن أيب طالب أمري املؤمنني 

ـه    جربائيل وميكائيل وإسرافيل على ما أوصى به حممد  ـب وقبض إىل علي بن أيب طال
  .)١() احلديث ... فيها على ما ضمن يوشع بن نون ملوسى بن عمران نة على ماوصيه وضما

  : حني وفاته باإلمجال يف الرواية اآلتية إىل وصية رسول اهللا  Xوقد أشار اإلمام الرضا 
يف حديث دخوله الكوفة واحتجاجه على علماء اليهود والنصارى أنه قال  Xعن الرضا 

ـاه   Xملا كان وقت وفاته دعا علياً  إن رسول اهللا و :إىل أن قال ...: (لنصراين وأوص
ـياء     ـاء واألوص ـا األنبي Ô ودفع إليه الصحيفة اليت كانت فيها األمساء اليت خص اهللا... 

  .)٢() احلديث
أنه يدفن   كان فيما أوصى به رسول اهللا : (قال ٬،عن أبيه X وعن موسى بن جعفر

  .)٣() احلديث .. Xميان وال يدخل قربه غري علي ويكفن يف ثالثة أثواب أحدمها  ٬،يف بيته
وأخرجها   X عند علي بن أيب طالب لوصية اليت أمالها رسول اهللا وقد بقيت تلك ا
  :وقرأ عليه شيئاً منها كما يف الرواية اآلتية بذي قار البن عباس

 Xأنه دخل على علي بن أيب طالب  :عن ابن عباس يف حديث عن سليم بن قيس اهلاليل
ـول اهللا  (: وقال ٬،بذي قار فأخرج له صحيفة  يا ابن عباس هذه صحيفة أمالها عليَّ رس

ـيء   :فقلت ٬،فأخرج إيل الصحيفة: قال ٬،وخطي بيدي يا أمري املؤمنني أقرأها٬، وإذا فيها كل ش
ـهد  Xإىل قتل احلسني  منذ قبض رسول اهللا  ـه  ومن يقتله ومن ينصره ومن يستش  ٬،مع

وكيف تستشهد فاطمة وكيف يستشهد احلسني وكيف تغدر  ع بهوكان فيما قرأه كيف يصن
ـر أيب   ٬،مث أدرج الصحيفة وقد بقي ما يكون إىل يوم القيامة  .به األمة وكان فيما قرأ منها أم

ـرية    إنسانبكر وعمر وعثمان٬، وكم ميلك كل  ـل ومس منهم٬، وكيف بويع علي ووقعة اجلم
ـت  : قلت ٬،رج الصحيفةفلما أد: إىل أن قال... عائشة وطلحة والزبري  يا أمري املؤمنني لو كن

ولكين حمدثك ما مينعين منها٬، ما يلقي أهل بيتك وولدك  ٬،ال: قال ٬،قرأت عليَّ بقية الصحيفة

                                                            
  .٩٣ص ٢ج: مكاتيب الرسول، ٤٨٢ – ٤٨١ص ٢٢ج: ألنواربحار ا -١
  .٦١٤ – ٦١٣ص ١ج: الهداة إثبات -٢
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  ٧٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
فأكره أن تسمعه فتغتم  ٬،وسوء ملكهم وشؤم قدرÅم أمر فضيع من قتلهم لنا وعداوÅم من

الكتاب أحب إيلّ مما طلعت عليه  ألن يكون نسخين ذلك : إىل أن قال ابن عباس ... وحيزنك
  .)١() الشمس
  : يف الرواية اآلتية ين رسول اهللا فيما خيص دä شيئاً من الوصية Xاإلمام علي  وذكر

ـول اهللا  : وأما السابعة واألربعون: (قال ٬،Xعن اإلمام علي  ـد إيلّ يف   فإن رس عه
ـال ييا رسول اهللا قد علمت أنه ل: فقلت ٬،وصيته بقضاء دينه وعداته ـال  ٬،س عندي م : فق

ـه    فما أردت أمراً من قضاء ديونه وعداته إال  ٬،سيغنيك اهللا ـيت ديون ـىت قض يسره اهللا ح
  .)٢()وبقى بقية أوصيت احلسن أن يقضيها فأحصيت ذلك فبلغ مثانني ألفا٬ً، وعداته

ـك   طريقة قتله وأين يدفن من خالل وصية رسول اهللا  Xوقد علم اإلمام الرضا  وإلي
  : يف الرواية اآلتية Xنص كالمه 

ـم   : (قال ٬،Xعن علي بن موسى الرضا  ـة أعل إين مقتول مسموم ومدفون بأرض غرب
   .)٣() احلديث .. ذلك بعهد عهده إيلّ أيب عن أبيه عن آبائه عن رسول اهللا 

 Xعلياً   وصى رسول اهللا : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : قال ٬،وعن علي األزرق
 ٬،وال يزداد على أرض وضعت عليها ٬،ال يظلم الفالحون حبضرتكيا علي : فقال ٬،عند موته

    .)٤() وال سخرة على مسلم يعين األجري
علي أوصيك يا : لعلي قال يف وصية رسول اهللا (: أنه قال Xوعن جعفر بن حممد 

ـ  :اللهم أعنه أما األوىل: مث قال ٬،يف نفسك خبصال فاحفظها ـك  فالصدق ال خترجن م ن في
ـك   :والثالثة ٬،ال جتترئ على خيانة أبداً الورع :لثانيةوا ٬،كذبة أبداً اخلوف من اهللا حىت كأن

ـذلك   :اخلامسةو ٬،كثرة البكاء هللا يبىن لك بكل دمعة ألف بيت يف اجلنة :والرابعة ٬،تراه ب
ـدقيت  األ :والسادسة ٬،مالك ودمك دون دينك ـيامي وص ـا   ٬،خذ بسنيت يف صاليت وص أم

ـه   و ٬،فاإلحدى واخلمسون ركعة الصالة ـن أول أما الصيام فثالثة أيام يف كل شهر مخيس م
ـال . وأربعاء يف وسطه ومخيس يف آخره ـرفت ومل   : وأما الصدقة فجهدك حىت يق ـد أس ق

                                                            
 .٢٧٨ – ٢٧٧ص ١ج: الهداة إثبات -١
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ـالة    ٬،فعليك بصالة الليل وعليك بصالة الليل وعليك بصالة الليل. تسرف ـك بص وعلي

ـل   وعليك بتالوة القرآ  ٬،الزوال وعليك بصالة الزوال وعليك بصالة الزوال ـى ك ن عل
وعليك مبحاسن  ٬،وعليك بالسواك عند كل وضوء ٬،وعليك برفع يديك يف صالتك ٬،حال

  .)١() وإن مل تفعل فال تلم إال نفسك فاركبها ومساوئ األخالق فاجتنبهااألخالق 
ـا   ٬،تركتها لالختصار وهناك روايات أخرى تتضمن بعض أجزاء وصية الرسول  وفيم

ـا    ثبات وصية الرسول هو إ بحثرت كفاية وما يهمنا يف هذا الذك ـيت أماله ليلة وفاته ال
  . وأن هذه الوصية غري اليت نزلت من السماء ٬،وخطها أمري املؤمنني بيده Xعلى اإلمام علي 

: أقول: (٬، فقالوقد أكد على هذه املسألة األمحدي املياجني يف كتابه مكاتيب الرسول 
  : مقتضى هذه األحاديث أن الوصية كانت على قسمني

بإثين عشر خامتا من الذهب٬، لكل إمام خامت يفكه  قسم من اهللا تعاىل إىل رسوله خمتوماً  أ
  .ويعمل مبا كتب له

ـة   قسم كتبه رسول اهللا   ب لعلي فيه أمور قد أشري إليها يف األخبار واألحاديث املروي
ـر  يا علي إنه سيكون بعدي ا(٬، )٢() يا علي غسلين وال يغسلين غريك: (كقوله  ثنا عش

   .)٣( )نيواالسم الثالث املهدي هو أول املؤمن  إىل قوله    إماماً
ـن ا   ٬،نص من الوصية هو ما ذكرته سابقاً وأهم ـياء م ـة  والذي يتكفل بيان األوص ألئم

ـوع  نصاً  ص يثبت ما كتبه الرسول وال يوجد ن ٬،واملهديني إىل يوم القيامة لبيان هذا املوض
ـ  ية هي األولـفتكون هذه الوص ـياء  ـوهي اآلخر وهي السند وعليها املعتمد ملعرف ة أوص

رفضوا وصية  الذين عنها فهو من أتباع األول والثاينومن أعرض  ٬،إىل يوم القيامة الرسول 
ـر إىل  تبي�ن األوصياء و ائتنا بوصية غري هذه: ونقول له ٬،وخالفوها الرسول  احداً بعد اآلخ
ـرط   ٬،Xمري املؤمنني إىل قلم أ من فم الرسول  يوم القيامة وسيعيه الطلب ودون إثباته خ

واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا  ٬،لعدم وجود ذلك إال يف الوصية اليت ذكرoا سابقاً ؛القتاد
  . لنهتدي لوال أن هدانا اهللا

                                                            
 .٣٤٧ص ٢ج: دعائم اإلسالم -١
 .٥١٧ص ٢٢ج: بحار االنوار: انظر -٢
 .٩٩ص ٢ج: مكاتيب الرسول -٣
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ـ  ؛حممد رغم جتنب أبناء العامة للتطرق إىل مسألة وصية الرسول  ـع   أل§ ـارض م ا تتع
وأقصد بذلك مسألة   بعض كتبهم وان كانوا له منكرينإال أن اهللا تعاىل أظهر ذلك يف مذهبهم

ـ  وأما ما ذكره الرسول  ليلة الوفاة Xية الرسول لعلي ـصو ام ـيف إثبات خالفة اإلم
ـ  يف مراحل حياته وقبل الوفاة X علي ـن  فقد امتألت كتبهم بذلك وال سبيل لنكرا§ ا ولك

وإليك بعض ما ذكره   هو ذكر الوصية يف آخر حياة الرسول  يهمنا يف هذا البحثالذي 
  :أبناء العامة يف كتبهم

يا علي : ( هذه الرواية عن الرسول حممد  )كشف اخلفاء(فقد ذكر العجلوين يف كتابه 
 ٬،فكتب علي وشهد جربئيل مث طويت الصحيفة فأملى رسول اهللا  ٬،أدع بصحيفة ودواة

ـال     :ويقال الرا ـهدها ف ـها وش فمن حدثكم أنه يعلم ما يف الصحيفة إال الذي أمالها وكتب
  .)١( )فعل ذلك يف مرضه الذي توىف فيه ٬،تصدقوه

ـا  ) املوضوعات(وذكر ابن اجلوزي يف كتابه  oهذه الرواية مع زيادة وحاول تضعيف روا
  . أل§ا تعارض عقيدته يف خالفة أيب بكر وعمر وعثمان ؛والطعن فيها

املرض الذي  مرض رسول اهللا : قال ٬،عن أيب عرفجة عن عطية... (: قال ابن اجلوزيف
ـي : فقال هلما٬، ةوكانت عنده حفصة وعائش :قال ٬،توىف فيه ـلتا إىل أيب   أرسال إيلّ خليل فأرس

ـا  حاجة فقام فخرج لم يكن للنيب فجاء فسلّم ودخل اÕلس ف ٬،بكر ـال  ٬،فنظر إليهم : فق
 ٬،حاجة فقام فخرج يكن للنيب فجاء فسلّم ودخل  فلم  ٬،سلتا إىل عمرأرسال إيلّ خليلي فأر

ـس   ٬،فجاء فسلّم ودخل Xلتا إىل علي فأرس أرسال إيلّ خليلي: إليهما فقال مث نظر فلما جل
ـهد    فأملى رسول اهللا  يا علي أدع صحيفة ودواة: قال .أمرمها فقامتا ـي وش وكتب عل

ه يعلم ما يف الصحيفة إال الذي أمالها وكتبها فال فمن حدثكم أن. مث طويت الصحيفة ٬،جربئيل
  .)٢() تصدقوه

ـوم     ـياء إىل ي ـا األوص وقد أخربنا الذي كتب هذه الوصية ورواها لشيعته لكي يعرفوا �
  . القيامة

                                                            
 .٣٨٤ص ٢ج: آشف الخفاء -١
 .٣٧٧ص ١ج: الموضوعات -٢



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ٨٠
قال رسول اهللا : (أنه قال Xوقريب من هذه الرواية ما نقله اخلاصة عن اإلمام الصادق 

فلما نظر إليهما رسول  ٬،ا يل خليلي فأرسلتا إىل أبويهماادعو: الذي تويف فيه يف مرضه 
ـه  : مث قال ٬،أعرض عنهما اهللا  ادعوا يل خليلي فأرسل إىل علي  فلما نظر إليه أكب علي

حدثين ألف باب يفتح كل باب : فقال ٬،ما حدثك خليلك: فقاال له ٬،حيدثه فلما خرج لقياه
  .)١() ألف باب

لعلي يف  والبد هلم من معرفة ما أوصى به الرسول حممد  ٬،وبذلك تلزم احلجة أبناء العامة
  .كما شهد بذلك راويا تلك الرواية Xتلك الصحيفة وال طريق إىل ذلك إال اإلمام علي 

  :هو وصي رسول اهللا  Xوقد روي عندهم بأن علياً 
فلما  ٬،وصياً فمن وصيك ؟ فسكت عين يا رسول اهللا إن لكل نيب: قلت: (قال ٬،عن سلمان

: قال موسى؟ يتعلم من وص :قال ٬،لبيك :إليه قلت فأسرعت ٬،يا سلمان :ن بعد رأين فقالكا
 يوموضع سر� يوص فانّ: قال. ألنه كان أعلمهم يومئذ :قلت لªم® ؟: قال. نعم يوشع بن نون

  .)٢() طالب بن أيب يعل ٬،ديين يوينجز عديت ويقض يوخري من أترك بعد
  :ى الوصية وتشدد عليهاوقد روي عندهم أيضاً أحاديث حتث عل

انه مسع رسول اهللا صلى : ( فقد روى مسلم يف صحيحه عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه
ـيته   : اهللا عليه وسلم قال ـال إال ووص ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ثالث لي

ـه  يعبد اهللا بن عمر ما مرت عل :قال ٬،عنده مكتوبة  ليلة منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي
  .)٣( )وعندي وصييت إالوسلم قال ذلك 
ـاءه  : قال ٬،وعن أنس بن مالك: (وقال اهليثمي كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فج

سبحان : قال. بلى: قالوا !أليس كان معنا آنفاً ؟: قال. يا رسول اهللا مات فالن: رجل فقال
احملروم من : ابن ماجة منهروى : قلت. احملروم من حرم وصيته ٬،اهللا كأËا أخذة على غضب

  .)٤( )رواه أبو يعلى وإسناده حسن. حرم وصيته

                                                            
  .٤، ح٣٢٩ – ٣٢٨ص ١ج: الكافي -١
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  ٨١.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـال   أنعن ابن عباس  وروى الطرباين٬، واهليثمي٬، والسيوطي ـلم ق : النيب صلى اهللا عليه وس

  .)١( )ترك الوصية عار يف الدنيا ونار وشنار يف اآلخرة(
ـال عن جابر ب وجاء يف سنن ابن ماجة٬، والكامل لعبد اهللا بن عدي ـال  (: ن عبد اهللا٬، ق ق

ـى   ٬،من مات على وصية مات على سبيل وسنة :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومات عل
  .)٢( )ومات مغفورا له ٬،تقى وشهادة

ـد   الرسول حممداً  أن يتجرأ ويقول بأنّ األحاديثفكيف ميكن ألحد بعد مساع هذه  ق
  !؟ وحاشاه ٬،مات بال وصية

* * *  
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 ٬،ميتة جاهلية اإلنسانلزم أن ميوت بعد أن ثبت وجوب الوصية على كل مسلم وتركها يست
ـوص  وأيضاًً ثبت أن كل األنبياء واألئمة  ن أو ٬،قد أوصوا قبل مماoم أو عند املوت باخلص

ت عليها لن األمة وساراعتمدoا  إنن وصيته هذه أو قد أوصى يف ليلة وفاته حممد  الرسول
ـذي   ن تكون هذه الوصية فيها أمر جديدوال خيتلف اثنان٬، فالبد أ تضل إىل يوم القيامة غري ال

ـد   ٬،جوب طاعة خليفته واألئمة من ولدهخالل حياته  من و كان يؤكد عليه الرسول  فالب
ان يؤكد وإال إذا كانت الوصية هي نفس ما ك ٬،من وجود بيان وتفصيل جديد على أقل تقدير

ـن   Xناسبات على خالفة اإلمام علي يف عدة م عليه الرسول  فلماذا كل هذا احلرص م
ون فهل أ§م كانوا جيهل ٬،بني على معرفة تفاصيل هذه الوصيةوالصحابة املقر  Xاإلمام علي 

ـات    خبالفة الرسول  Xحق علي  ـافة إىل مئ وهم الذين عايشوا حادثة الغدير عياناً إض
ـم   باخلالفة Xحبق اإلمام علي  صرح �ا الرسول املواقف اليت  وأنه أفضل وأقرب وأعل

  !! وأطهر أصحابه على اإلطالق 
ـحابة    Xمن إمالء الوصية على أمري املؤمنني  فحىت لو مل يتمكن الرسول  ـإن الص ف

خبالفة  X أمثال سلمان احملمدي وأيب ذر واملقداد وغريهم٬، ال يشكون يف أحقّية اإلمام علي
  . ول الرس

ـد   فالبد من وجود أمر جديد حرص الرسول  ٬،إذن حرصاًًشديداً على تبليغه لألمة وبع
ـذه   ل كتب الرسو) وحاشاه(بأنه يهجر  أن اعترض عمر بن اخلطاب واoم الرسول  ه

 سلمان الفارسي وأبو ذر واملقداد :وأشهد عليها أخلص أصحابه وهم Xالوصية لإلمام علي 
  .اراًكما تقدم ذكر ذلك مر

ـد   حابة على كتابة ومساع هذه الوصيةوالص Xواإلمام علي  وحرص الرسول  يؤك
ـيت    ٬،على مدى أمهية هذه الوصية ـبل ال وأ§ا ستهدي األمة إىل الصراط املستقيم وجتنبهم الس
  .          تفرقهم عن احلق اخلالص

واإلمام  ول ولكي ال تضيع أتعاب الرس ذلك ولكي تثمر هذه الوصية مثرoاوإذا كان ك
ـول  البد أن تصل هذه الوصية إىل شيع ٬،أدراج الرياح Xعلي  ـيائه   ة وحميب الرس وأوص
ـوت   بسبب هذه الوصية م فقد حتمل الرسول  ٬، ـكرات امل ـو يف س  عاناة شديدة وه
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ا نسف الرسالة والدين هذه التهمة اليت من شأ§ )وحاشاه(oمه عمر بأنه يهجر اني والسيما ح
ـذي   كيف ميكن أن يتطرق إىل الرسول  إذ ؛من األساس اهلذيان والكالم بال شعور وهو ال

ـانت®ه³وا ﴿: قال عنه اهللا تعاىل ـأمرهم اهللا   ٬،)١(﴾و®م®ا آت®اكُم³ الرَّس³ولُ فَخ³ذُوه³ و®م®ا ن®ه®اكُ̈م ع®̈نه³ فَ ف
ـالم  فكي يف أصغر األمور وأكربها Xسول تعاىل باألخذ يف قول الر ف ميكن التشكيك بك

ـة     وأعظم وثيقة سيكتبها الرسول  يف أهم  الرسول ـف األم ـان تكلي واليت تتكفل بي
  !!! اإلسالمية إىل يوم القيامة 

ـذه   صل هذه الوصية أو على األقل أهم جزء منهاوإذا مل ت إىل الشيعة فال فائدة من كل ه
ـي  ولكانت كل األمة مبا فيهم الشيعة فاقدة لصمام األما ٬،اجلهود اليت بذهلا الرسول  ن وه

ـداً أكتب : (الوصية اليت قال عنها الرسول  ـا اهللا   ٬،)لكم كتاباً لن تضلوا بعدي أب وحاش
ـان    مة من هذه الوصيةأن حيرموا كل األ Xووليه علي  له تعاىل ورسو ـل بي اليت تتكف

ـيت    إىل شيعته Xيوصلها اإلمام علي فالبد أن  ٬،األوصياء إىل يوم القيامة ـة ال ويؤدي األمان
  . لكي ال ي�ضيعوا من يف أصالب الرجال إىل يوم القيامة ه الرسول محَّلها ل
هو  وأؤكد على أن املراد بالوصية ٬،صنيإذا كان البد من وصول الوصية للشيعة املخل ٬،إذن

بيده بالصحيفة والدواة اليت طلبها  Xليلة الوفاة وما خطه اإلمام علي  ما أماله الرسول 
ـدد   ة غري الوصية اليت ذكرoا سابقاًتينا بوصيفهل ميكن ألحد أن يأ الرسول  واليت بي�نت ع

  . Xوأمساء األوصياء من األئمة واملهديني من ذرية اإلمام املهدي 
ـري   Xلعلي  نص ما أماله الرسول وأؤكد على أنه ال توجد رواية واحدة  تذكر  غ

جند أثراً ملا أماله الرسول فلم  يأتوا بذلك فقد تتبعنا الرواياتوأحتدى اجلميع بأن  ٬،تلك الوصية
ـه (ومن املعلوم أن الرواية اليت نقلها الشيخ الطوسي  .غري ما ذكرت  نصاً     ) اهللا رمح

ـة  وهو تعيني الرسول  تتضمن أهم جزء من الوصية ـة  ؛ ألوصيائه إىل يوم القيام ألن الوالي
روايات كثرية من ىن أشارت وإىل هذا املع ٬،تعاىل ومعرفة اإلمام أهم ما يف الدين بعد معرفة اهللا

  . وغريها من كتب احلديث) ١٨وسائل الشيعة ج(و٬، )١الكايف ج( :اجعشاء فلري
ـي   وإذا كانت هذه الوصية هي الوحيدة اليت تذكر نص ما أماله الرسول  ليلة الوفاة فه

ـذي  . وال طريق غريها على اإلطالق ٬،ليلة الوفاة الطريق الوحيد ملعرفة وصية الرسول  وال
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ـك  أو ردها فهو شريك عمر بن اخلطاب يف ا اول التشكيك �احي عتراضه على كتابة نفس تل

ـم  أ إذ ؛)وحاشاه(بأنه يهجر  واoامه للرسول  الوصية ن عمر اعترض على كتابتها ألنه يعل
ـان    Xعتراض على خالفة اإلمام علي أ§ا إذا كتبت ال ميكن له اال ـا ك وال ميكن حتقيق م

ـذلك  يعترض عليها اآلن وال يعترف �ا والذي ٬،نيوي رخيصيصبو إليه من ملك د ـه   ؛ك ألن
ـدي   ن أوهلمأيعلم أن اعترافه �ا يثبت حق املهديني بالوصاية و  Xأول املمهدين لإلمام امله

   .وهو اليماين املوعود
يا وزينتها من وابتغى الدن هواه وأخلد إىل األرض اتبعاف من هذا ال ينسجم مع أهد ٬،وطبعاً
ـى   ٬،فاألمر يعود كما بدأ تباع وشهواتجاه وأ فنفس األسباب اليت من أجلها اعترض عمر عل

  . كتابة الوصية هي األسباب اليت من أجلها اآلن يعترض املعترضون على الوصية
ـدامها    و نقلت الوصية بروايتني خمتلفتنيفل ـكيك بإح لرمبا كان هناك حق لالعتراض والتش

ولكنها  ٬،Xليلة وفاته لعلي  الرسول  ليدين مما أمالهواثبات األخرى لكي ال نكون صفر ا
ـن    ليلة الوفاة وصية رسول اهللا  نص واحد ورواية واحدة وبرفضها ترفض ـة م وحترم األم

بأنه  وتكون للناس حجة على اهللا تعاىل  ٬،بركاoا وي�ساء إىل الرسول وجيازى إحسانه باإلساءة
قد : لناس حيث يأتيهم اجلوابوهللا احلجة البالغة على ا مل يبي�ن هلم كل األوصياء إىل يوم القيامة

ـواءكم   وصلتكم وصية رسول اهللا  ـع أه ـاتكم   وقد رفضتموها أل§ا مل تنسجم م ورغب
أَفَكُل¶م®ا ج®اءكُ̈م ر®س³ولٌ بِم®ا الَ ت®̈هو®ى أَنفُس³كُم³ ا̈ست®كْب®̈رت³̈م فَفَرِيقاً كَذ¶̈بت³̈م ﴿: قال تعاىل ٬،الدنيوية
   .)١(﴾ت®قْت³لُونَو®فَرِيقاً 

ـدة    ٬،ل �ابأن هذه الوصية خرب آحاد ال ميكن االستدال: وأما من قال ـن ع فهذا مردود م
   :جهات
ـة  ٬، بوإ§ا مل تصدر عن إمام معصوم ٬،عدةإننا ال نسلم �كذا قا: منها ل ما صدر عن األئم
   .خالفها
ـك   إن الوصية مؤيدة بعدة قرائن توجب القطع بصدورها كما سيأيت : ومنها ـة ذل مناقش

  .فأنتظر وتأمل ٬،فصيلبالت
* * *  
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ـا  حتذر وتنذر من الرد على رواي الروايات الصحيحةوردت الكثري من  ات أهل البيت مهم
ـرحت    ٬،إال إذا كانت خمالفة للقرآن الكرمي أو السن�ة الصحيحة الثابتة كانت األسباب وقد ص
وبعضها صرحت بأن  ٬،يعترب خارجاً عن الوالية اد على كالم األئمة ت بأن الربعض الروايا

  . الراد عليهم كالراد على اهللا تعاىل
ـع    ـجم م وأكثر العلماء ومدعي العلم والدين تراهم اآلن مبجرد أن يسمعوا رواية ال تنس

ـوع  !!! ة عقوهلم الناقصة أو ختالف أهوائهم يبادرون إىل ردها ووصفها بأ§ا إسرائيلية أو موض
ـال  وجتاهلوا كالم األئمة  ـعب    ٬،بأن دين اهللا ال يصاب بعقول الرج ـديثهم ص وإن ح

  .ميانمستصعب ال حيتمله إال نيب مرسل أو ملك مقر�ب أو عبد امتحن اهللا قلبه لإل
 ٬،إن حديث آل حممد صعب مستصعب: قال رسول اهللا : (قال ٬،X عن أيب جعفر

ـيكم   ٬،ميانمتحن اهللا قلبه لإلاأو عبد  ال يؤمن به إال ملك مقر�ب أو نيب مرسل فما ورد عل
ـوبكم   ٬،النت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوهف من حديث آل حممد  وما امشأزت منه قل

ن حيدث وإمنا اهلالك أ ٬،رسول وإىل العامل من آل حممد وأنكرمتوه فردوه إىل اهللا وإىل ال
ـو    ٬،اهللا ما كان هذا ما كان هذا٬، وواهللا: أحدكم بشيء منه ال حيتمله فيقول ـار ه واإلنك

  .)١( )الكفر
ـد    ففي هذا احلديث حيكم الرسول  ـث آل حمم بالكفر على من أنكر حديثاً من أحادي

فال هي  ٬،وبدون حجة فهالّ يتعض اآلن من ينكر وصية رسول  ٬،كان خمالفاً لعقله إنحىت 
وال هي  ٬،بل هي السن�ةن�ة  وال هي خمالفة للس ٬،بل هي موافقة للقرآن كما سيأيت خمالفة للقرآن
ـاداة   اليت والقلوب املريضة هي خمالفة لألهواء الشيطانية ٬،نعم .خمالفة للعقول انطوت على مع

  . أظهرت احملبة ظاهراً نإو أهل البيت 
ـم    واهللا إن أحب أصحايب إيلّ: (Xويف الرواية الصحيحة عن الباقر  ـم وأفقهه أورعه

ـا    ن أسوأهم عنديإو ٬،وأكتمهم حلديثنا ـب إلين حاالً وأمقتهم الذي إذا مسع احلديث ينس
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وهو ال يدري لعل احلديث من  ٬،ويروى عنا فلم يعقله امشأز منه وجحده وكفّر من دان به

   .)١() عن واليتنا ج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجاًًعندنا خر
نفوس ورغم الكالم هنا عن احلديث الذي ال يقبله العقل والذي تشمئز منه ال ٬،وسبحان اهللا

لبديهي ومن ا ٬،ذلك يصف اإلمام الراد هلكذا حديث يكون خارجاً عن والية أهل البيت 
ـذين   ٬،يف والية الشيطان أعاذنا اهللاقطعاً يكون داخالً  أن اخلارج عن واليتهم  فما عذر ال

ـات   يردون وصية رسول اهللا  رغم أ§ا ذُكرت يف أوثق الكتب الشيعية ومؤيدة بعدة رواي
  . شاء اهللا تعاىل وأن سندها معترب كما سيأيت تفصيله إن ٬،مضمو§ا تعضد

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

ـل إنه Ëار وللنهار إفيقول لليل : قال. بلى :قلت: قال ٬،أليس عين حيدثكم: Xاهللا   !؟نه لي
  .)٢() فإنك إن كذبت إمنا تكذبنا ٬،رده إلينا: فقال: قال. ال :قلت: قال

ـذب   بعدم رد اخلرب د أمر األئمة بل أكثر من ذلك فق حىت إذا كان ناقله يعرف بالك
  !!! واخلرب خمالف للعقل 

ـداك    Xأليب عبد اهللا  :قلت(: قال ٬،عن سفيان بن السمط يف رواية صحيحة ـت ف جعل
: Xفقال أبو عبد اهللا  ٬،يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب  فيحدث باحلديث فنستبشعه

ن قال لك هذا إين قلته إف: قال ٬،ال:قلت !؟نه ليلإنه Ëار والنهار إيقول لك إين قلت الليل 
   .)٣() فال تكذب به فإنك إمنا تكذبين

ع هذه الروايات ويتجرأ على تكذيب رواية واحدة وإن كانت غري وال أعتقد أن عاقالً يسم
ـاالً   Xبل يف الرواية السابقة مينع اإلمام الصادق  ٬،معقولة من تكذيب اخلرب حىت إذا كان حم

ـقط  . بالكذبمع كون الناقل هلكذا خرب معروفاً !! وهو كون الليل §ار والنهار ليل  و�ذا تس
ـرا   وضعت لرد روايات أهل البيت اليت عن االعتبار أكثر قواعد احلديث وي Õرد أن ال
ـحيح ويقسمون احلديث على أسا ليس بثقة أو معتقد لغري احلق  س ذلك إىل صحيح وغري ص

ـذ   مبا وافق القرآن والسن�ة الصحيحةهي األخذ  يف احلديث ا قواعد أهل البيت بينم واألخ
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ـيس   لرواياترك ما وافقهم عند تعارض امبا خالف أبناء العامة  وت وغريها من الضوابط اليت ل

  . اآلن حمل بيا§ا
 ؛املُكذåب يعرف خالف ما نقل إليه وإن كان روايةبل وردت روايات حتذر من تكذيب ال

  . أمراً آخر غري الذي ظهر للمستمع يقصدون بكالمهم أن األئمة  الحتمال
ـذا   وال تقل ملا بلغك عنا... : (يف رواية صحيحة منها Xفعن الرضا  أو نسب إلينا ه

  .)١( )باطل وإن كنت تعرف خالفه فإنك ال تدري مل قيل وعلى أي وجه وصفة
ـه  إبل أكثر من ذلك كله فقد وردت روايات تنهى عن التكذيب للخرب و ن كان الناقل ل

ـة  ال : (فاسد العقيدة واملذهب كاخلارجي والقدري واملرجئي كما يف الرواية الصحيحة اآلتي
ـه    ٬،تى به مرجئي وال قدري وال خارجي فنسبه إليناتكذبوا حبديث أ ـدرون لعل فإنكم ال ت

   .)٢() شيء من احلق فتكذبوا اهللا
ـهى    ـك ين فرببكم إذا كان اخلرب يتصف بكل هذه الصفات املرفوضة عند الناس ورغم ذل

ـدون إىل   األئمة  عن تكذيبه بل يعدون ذلك خروجاً عن الوالية وتكذيباً هللا تعاىل ويرش
فكيف ميكن رد رواية الوصية وهي مل تروä عن . ف به وعدم رده وتكذبيه٬، على أقل تقديرالتوق
بل موافقة  خمالفة للقرآن والسنة وال للعقل وليست رجي وال مرجئي وال قدري وال كذابخا

ـثري    من القرائن الداخلية واخلارجيةللقرآن وللسن�ة وللعقل  وتعضدها كثري وقد اعتمد عليها ك
ما وهذا  قطعية الصدور عن الرسول حممد العلماء واحملدثني ٬، فهي بذلك تكون من فطاحل 

ردها يعترب و كيك �ا إال من قبل منافق مرتابوال ميكن التش قرره أهل علم احلديث يف كتبهم
ـذب   كما نطقت بذلك الروايات املتقدمة كفر وخروج عن الوالية وكفى بذلك عاراً ملن ك

  . مع كل هذه األدلة اليت تعضدها ول التشكيك �اأو حا ل اهللا وصية رسو
ـي    وليت شعري أين هي الروايات املدسوسة واملوضوعة كذباً على األئمة  ـل بق وه

   .)٣() يكذب يف احلديث ما ستر اهللا أحداًً: (كذاب مل يفضحه اهللا تعاىل حىت قال بعض العلماء
ـدثون  فأين هي الروايات املكذوبة واليت مل تكتشف حلد اآلن  بعد كل اجلهود اليت بذهلا احمل

  !!وهل هذا إال كخوف الطفل من ابن آوى وهو يف حصن حصني بني أهله ! ؟ يف هذا اÕال

                                                            
  .٥٥٨ص: ، بصائر الدرجات٩٥ح ١٢٥ص ٨ج: الكافي -١
  .١٨٧ص ٢ج: األنواربحار  -٢
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 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ٨٨
حلد  ومل نرä ٬،حبجة أ§ا مدسوسة أو ما شابه ذلك املبالغة يف التشكيك يف الرواياتفال ينبغي 

أو نقلها العلماء يف كتبهم  هاد عملت �ا الشيعة واعتمدت عليق اآلن أن هناك أخبار مدسوسة
والسيما زعيم الطائفة ورئيسها الشيخ الطوسي الذي روى وصية رسول  ٬،املوثقة أو استدلوا �ا

ـق   ةوهو صاحب كتابني من الكتب األربع) الغيبة(واستدل �ا يف كتابه  اهللا  اليت تعد أوث
ـذ ا(: الكتب الشيعية على اإلطالق وعليها قام املذهب واعتمد ومها ـار (و )يبلته  ٬،)االستبص

ـه (و ٬،للشيخ الكليين )الكايف(مها  والكتابان اآلخران ـدوق    )من ال حيضره الفقي ـيخ الص للش
  ). رمحهم اهللا(

أهله  ولكن ال غرابة يف أن ترد أحاديث أهل البيت يف هذا الزمان الذي يصف الرسول 
ـر   اذا فض�ل اهللا تعاىلوهل يدري هؤالء مل .بأ§م يرون املعروف منكراً واملنكر معروفاً أهل آخ

ـديقهم    ؟ Xوهم أنصار املهدي  ٬،الزمان على أهل كل زمان ـاىل لتص لقد فضلهم اهللا تع
اليت يظهر أ§ا من  وإليك الرواية اآلتية عن الرسول  ٬،وعترته الطاهرة وايات الرسول بر

وأل§ا  ٬،بذلك Xاته  لتصريح اإلمام علي ليلة وف ضمن الوصية اليت أوصى �ا رسول اهللا 
  ....)علي يا: (ابتدأت بقول الرسول  نفس سياق الوصية

ـب  ٬، ام جعفر بن حممد عن أبيه٬، عن جدهعن اإلم ـديث   Xعن علي بن أيب طال يف ح
ـب   : (قال له يذكر فيها إن رسول اهللا  طويل يف وصية النيب  ـم أن أعج يا علي واعل

 مل يلحقوا بنيب وحجب عنهم احلجة لزمانالناس إميانا وأعظمهم يقيناً قوم يكونون يف آخر ا
  .)١() فآمنوا بسواد على بياض

ـ   ٬،والسواد على بياض هو الروايات ـة  ن اقص فالذي يرد روايات أهل البيت حبجج واهي
وال يتوقع  .مةكما ذكرت الروايات املتقد ٬،بل كافر وخارج عن الوالية وناقص اليقني اإلميان

ـى  (منون بالروايات عظم الناس يقيناً وهم املؤألن نصرة القائم أل ؛Xنصرة القائم  بسواد عل
ال يتسع املقام  والروايات كثرية يف مدح املصدقني واملسلّمني لروايات أهل البيت  ٬،)بياض

   :وسأختصر بإضافة ثالث روايات فقط ٬،لذكرها

                                                            
 .٢٨٨ص ١ج: آمال الدين وتمام النعمة -١



  ٨٩.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـه  :قال ٬،إميان املالئكة: قالوا ٬،أي إميان أعجب: (أنه قال عن الرسول   وأي عجب في

ـان   :قالوا ٬،وأي عجب فيه وأنتم تروين :قال  ٬،إمياننا: قالوا ٬،ل عليهم الوحييرتو فأي إمي
   .)١() إميان قوم يف آخر الزمان بسواد على بياض: قال ؟هو

ـد اهللا  : (قال ٬،وعن صفوان الصيقل  Xدخلت أنا واحلرث بن املغرية وغريه على أيب عب
اهللا ما يدري  ال يريد إال أن يسمع حديثنا فو  يعين منصور الصيقل  إن هذا : فقال له احلرث
ـلّمني : Xفقال أبو عبد اهللا  ٬،ما يقبل مما يرد ـن    ٬،هذا الرجل من املس ـلمني م وإن املس

  .)٢()النجباء
ـدث   عندنا رجل يسمى كليباًً Xقلت أليب عبد اهللا (: قال ٬،وعن زيد بن الشحام فال حن

ـا  : مث قال ٬،عليهفترحم : قال ٬،التسليمفسميناه كليب  ٬،أنا أسلّم: عنكم شيئاً إال قال أتدرون م
إن¶ ال¶ذªين® آم®ن³واْ و®ع®مªلُواْ الصَّالªح®اتª ﴿ :هو واهللا اإلخبات قول اهللا: فقال ٬،فسكتنا ؟ التسليم
   .)٤())٣(﴾و®أَ̈خب®ت³واْ

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٣٠٠ص ١٧ج: مستدرك الوسائل -١
 .٥٤٤ص: بصائر الدرجات -٢
  .٢٣: هود -٣
  .٥٤٥ص: بصائر الدرجات -٤



א אא Xא

 ٬،ليلة الوفاة ومدى أمهيتها وفائدoا لألمة ية الرسول بات وصبعد أن أطلت الكالم يف إث
ـدعون إىل   إتباعوأ§ا oدي األمة يف كل زمان إىل إمامهم احلق وجتنبهم  أئمة الضاللة الذين ي

وانتقاهلا من إمام إىل  النار٬، أبدأ اآلن يف تسليط الضوء على هذه الوصية بعد الرسول حممد 
  . Xحىت قيام اإلمام املهدي  إمام

ـذا   ٬،)١(﴾إِنِّي ج®اعªلٌ فªي اَأل̈رضِ خ®لªيفَةً﴿: Xفقد كانت الوصية قبل أن خيلق آدم  وهك
و®ج®ع®لَه®ا ﴿مث بعده إىل ذريته املهديني  ٬،Xوإىل قيام القائم  جراً إىل كل األنبياء واملرسلني هلم

ـده إىل  ب  وقد أوكل اهللا تعاىل للرسول حممد  )٢(﴾لªم®ةً ب®اقªي®ةً فªي ع®قªبِهªكَ يان اخلالفة من بع
  . يوم القيامة

إين مل أقبض نبياً من  إن اهللا أوحى إىل النيب : (يف حديث طويل Xعن اإلمام الباقر 
ـن    ٬،أنبيائي وال رسوالً من رسلي إال بعد إكمال ديين وكشف حجيت ـك م وقد بقيت علي

٬، واخلالفة من بعدكذلك فريضتان مما حيتاج أن تبلغهما قومك فريضة احلج وفريضة الوالية 
  .)٣( )احلديث ...وإين مل أخل أرضي من حجة ولن أخليها أبداً 

ـه٬،    متثل الرسول اوقد  ـة وفات ألمر اهللا تعاىل وبي�ن خلفاءه إىل يوم القيامة يف وصيته ليل
  . )٤(﴾̈عضٍ و®اللّه³ س®مªيعÂ ع®لªيمÂذُرِّيَّةً ب®̈عض³ه®ا مªن ب®﴿وهم األئمة واملهديون 

وأنت تدفعها يعين : Xقال لعلي  إن رسول اهللا (: يف حديث Xاهللا  عن أيب عبد
ـدفع   ٬،الوصية إىل وصيك ويدفعها وصيك إىل أوصيائك من ولدك واحداً بعد واحد حىت ت

   .)٥() شديداً ولتكفرن بك األمة ولتختلفن عليك اختالفاًً ٬،إىل خري أهل األرض بعدك
  
  
  

                                                            
 .٣٠البقرة  -١
 .٢٨: الزخرف -٢
  .١٣٣ص ١ج: الهداة إثبات -٣
 .٣٤: آل عمران -٤
 .٢٥٩ص ١ج: الهداة إثبات -٥



  ٩١.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـواْ ﴿: يف قول اهللا تعاىل Xعن أيب عبد اهللا   )١(﴾إِنَّم®ا و®لªيُّكُم³ اللّه³ و®ر®س³ولُه³ و®ال¶ذªين® آم®ن³

ـين   إمنا(: قال يعين أوىل بكم أي أحق بكم وبأموركم وبأنفسكم وأموالكم والذين آمنوا يع
   .)٢( )احلديث ...علياً وأوالده األئمة إىل يوم القيامة 

ن بعد احلسن واحلسني إمنا هي ال جتتمع اإلمامة يف أخوي: (أنه قال Xوعن أيب عبد اهللا 
   .)٣() يف األعقاب وأعقاب األعقاب

عهد عندما يقوم مبكة يكون عنده  Xن اإلمام املهدي أليك أيضاً الروايات اليت تذكر إو
ـية    إلثباتوتكون دليالً  )الوصية(رسول اهللا  ـة الوص صدقه عند الناس وهذا يدل على عظم

  .وأمهيتها 
فيبايعونه بني الركن واملقام ومعه عهد من ... : (ث قاليف حدي Xعن اإلمام الصادق 

   .)٤() ... قد توارثته األبناء عن اآلباء رسول اهللا 
ر يبايعونه بني الركن خيرج من مكة هو ومن معه الثالمثائة وبضعة عش : (...وعنهم 

ـره  نادي مبكة بإفينادي امل ٬،ووزيره معه ورايته وسالحه معه عهد نيب اهللا  واملقام مسه وأم
ـكل   . كلهم امسه اسم نيب األرضحىت يسمعه أهل  من السماء ـم يش ما أشكل عليكم فل

  .)٥() ... ورايته وسالحه عليكم عهد نيب اهللا 
فالدليل   Xة القائم نه إذا أشكل عليكم معرفأعلى  Xيؤكد اإلمام  ويف الرواية السابقة

ـق  ذاوبعد ه ٬،هو الوصية اليت توارثها األبناء عن اآلباء ـيح     فالتعليق ال يلي ـن توض ـه م ألن
  .   الواضحات

ـيله  ـام  إو ٬،وكل إمام يدفع الوصية إىل من بعده إذا حضرته الوفاة كما تقدم تفص ن اإلم
 ٬،كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل ام السابق يف آخر دقيقة من حياتهالالحق يعلم كل علم اإلم

الكالم  إلطالةحاجة متفق عليه بني الشيعة فال  X والكالم يف إمامة األئمة إىل اإلمام املهدي
  .من بعده Xولننتقل إىل انتقال الوصية إىل ذرية اإلمام املهدي  ٬،يف ذلك

  

* * *  
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א א Xא

ـتمر    روحي له الفداء Xشك أن التكليف سيبقى بعد استشهاد اإلمام املهدي  ال وستس
يف احلكم قليلة جداً مرددة على ما جاء  Xقاء اإلمام املهدي ألن مدة ب دولته إىل يوم القيامة

وهي مدة قصرية نسبة إىل ما عاشته البشرية من  ٬،يات بني مخس سنني إىل أربعني سنةيف الروا
ف السنني ن اهللا تعاىل جيعل دولة الباطل آالأفال يتصور  ٬،دولة الباطل استمرت آلالف السنني

   .ة احلق أربعني سنةودول
ـائالً ) اهللا همحر(هذا املعىن أشار السيد الشهيد الصدر وإىل  : (... يف كتاب اليوم املوعود ق

ـل  م والويالت آالالإن البشرية عاشت اآل فاً من السنني مقدمة لوجود مستقبلها املوعود املتمث
ـزمن    ـن ال بالدولة العاملية وما بعدها فليس من املعقول أن يوجد ذلك املستقبل لفترة قصرية م

ـل   ... م البشرية أكثر من سعادoا ث تكون آالحبي ـة بك إن هذا غري حسن يف احلكمة اإلهلي
ـت   ٬،بل وال ميكن أن تكون السعادة مبقدار اآلالم ٬،تأكيد إن هذه التضحية ال تصح إال إذا كان

   .)١(...)  السعادة أضخم بكثري من اآلالم
 ومباشرة ذريته  Xدي رار احلكم بعد اإلمام املهوقد نطقت عشرات الروايات باستم

  . للحكم من بعده
 ٬،يف حديث طويل مع الرسول  Xعن آبائه عن أمري املؤمنني  Xفعن اإلمام الرضا 

وألنصرنه ... : (وعن مدة حكمه Xعن اإلمام املهدي  يف §ايته قال اهللا تعاىل للرسول 
ـه   مث ٬،وألمد�نه مبالئكيت حىت يعلن دعويت وجيمع اخللق على توحيدي ٬،جبندي ـن ملك  ألدمي

   .)٢() وألداولن األيام بني أوليائي إىل يوم القيامة
أهل احلق مل يزالوا منذ كانوا يف شدة أما إن ذلك  إن: (أنه قال Xوعن اإلمام الصادق 

  .)٣() إىل مدة قليلة وعافية طويلة
وجدت يف (: ونقل العالمة اÕلسي عن كتاب البشارة للسيد رضي الدين علي بن طاووس

ـف  : اب تأليف جعفر بن حممد بن مالك الكويف بإسناده إىل محران قالكت عمر الدنيا مائة أل
  .)٤() سنة لسائر الناس عشرون ألف سنة ومثانون ألف سنة آلل حممد عليه وعليهم السالم

                                                            
 .٥٩٦ص: اليوم الموعود -١
  .١٣٨ – ١٣٧ص ١ج: Xالرضا  أخبارعيون  -٢
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  ٩٣.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـدة   ٬،إذن ستستمر دولة اإلمام املهدي من بعد استشهاده تتداول بني أولياء اهللا تعاىل إىل م

  . ية اإلمام املهدي كما سيتضح ذلك من روايات أهل العصمة طويلة وهم ذر
ـديني    Xالوصية ستستمر بعد اإلمام املهدي  واالنطالقة الرئيسية إلثبات أنّ ـه امله لذريت
عن  :ليلة وفاته اليت ذكرoا سابقاً وسأذكرها اآلن باختصار ٬، هي وصية الرسول حممد 

يا أبا : Xالليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي  يف قال رسول اهللا : (قال ٬،Xاإلمام علي 
ـع   فأمال رسول اهللا  ٬،احلسن أحضر صحيفة ودواة ـذا املوض  ٬،وصيته حىت انتهى إىل ه

فأنت يا علي  ٬،إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً ٬،يا علي: فقال
) احلسن العسكري( ضرته الوفاةفإذا ح: وساق احلديث إىل أن قال ...أول األثين عشر إمام 

ـن   .فذلك اثنا عشر إماماً ٬،حممد  فليسلّمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل مث يكون م
له ثالثة  ٬،)املهديني(فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه أول املقربني  ٬،بعده اثنا عشر مهدياً

ـدي  واالسم ال ٬،أسم كأمسى واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد :أسامي ـث امله ـو أول   ٬،ثال وه
  .)١() املؤمنني

ـية     وهذا بيان واضح وجلي وال حيتمل أي لبس من الرسول حممد  ـأن الوص ـت ب يثب
والذين سيكونون أئمة األمة بعد أبيهم  إىل ذريته املهديني  Xستنتقل بعد اإلمام املهدي 

ـول   ﴾ع®لªيمÂ ذُرِّيَّةً ب®̈عض³ه®ا مªن ب®̈عضٍ و®اللّه³ س®مªيعX :﴿Âاإلمام املهدي   وليس وصية الرس
اإلمام وحدها اليت تثبت ذلك بل هناك الكثري من الروايات املتواترة معىنùً تؤكد على أن أوصياء 

  :              هم ذريته منها Xاملهدي 
ـد   ما جاء يف الدعاء املشهور املعترب عن اإلمام املهدي يف كيفية الصالة على حممد وآل حمم

ـه    ... : (Xنفسه فيقول إىل أن يصل إىل  ـيعته ورعيت ـه وش اللهم أعطه يف نفسه وذريت
 :Xإىل قوله ... وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه 

ـم   وصل على وليك ووالة عهده واألئمة من ولده ومد� يف أعمارهم وزد يف آجاهلم وبلغه
   .)٢() ...أقصى آماهلم دنيا وآخرة 

ـة    الصحيح    Xاء يف دعاء اإلمام الرضا وما ج ـر الغيب  ...: (لإلمام املهدي يف عص
اللهم أعطه يف نفسه وأهله و®و®لَدªه وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه 

                                                            
 .١٠٨ – ١٠٧: غيبة الطوسي -١
  . ٣٠١ص :جمال األسبوع ،١٨٦ص :غيبة الطوسي -٢



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ٩٤
ـن  : يقول أنإىل  ...وجتمع له ملك اململكات كلها اللهم صل على والة عهده واألئمة م

   .)١() ...زد يف آجاهلم وأعز نصرهم بعده وبلغهم آماهلم و
ـني   Xإن من�ا بعد القائم : (إنه قال Xوعن الصادق  إثنا عشر مهدياً من ولد احلس

X ()٢(.   
ـن  : Xقلت للصادق جعفر بن حممد : (قال ٬،وعن أيب بصري يا ابن رسول إين مسعت م

ر مهدياً ومل يقل ا عشاثن: فقال إمنا قال. يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً: نه قالأ Xأبيك 
  .)٣() معرفة حقناولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا و اثنا عشر إماماً

٬، هنا قد نفى اإلمامة عن املهديني  Xيظن من جيهل احلقيقة بأن اإلمام الصادق  ورمبا
ـاً إل اثنا عشر ومل يق) اثنا عشر مهدياً(مام الباقر قال أن أبيه اإلكد على أ واحلقيقة أنه هنا ٬، مام

ـديني ال يعين نفي اإل) ماماًاثنا عشر إ(قد قال  Xمام الباقر يكون اإل نونفي أ  ٬،مامة عن امله
 يتكلمون على سبعني وجهاً بأ§موهم القائلون  ٬،غايات وحكم جنهلها حنن  األئمةولكالم 

  .املخرج هولكل وجه هلم من
 ؛وعدم كتمانه إشاعتهتقى من ض من ي�تكلم تقية حلضور بع Xمام الصادق فقد يكون اإل

ـأمنون  ه إومل يبوحوا ب  األئمةقد تكتم عليه  مر املهديني ألن أ ال يف مناسبات وملن ي
   .جانبه

 وكذلك وصف به احلسن ٬،Xبراهيم ف به نيب اهللا إوصف عظيم و�صå ]الشيعة[ووصف 
فاحلسن واحلسني  ٬،ئمةم أال يتناقض مع كو§ هل البيت فكو§م من شيعة أ ٬،واحلسني 

  .ئمة حجج كانا من شيعة أمري املؤمنني وهم أيضا أ
ـي   نعم مقام إمامة األئمة االثين عشر أكيد أعلى من مقام إمامة املهديني٬، ولكن هذا ال ينف

  .إمامة املهديني على اخللق بعد األئمة األثين عشر 
  :فكون املهديون أئمة مفروغ منه بعدما صرح به أهل البيت 

                                                            
 .٦١٨ص: مفاتيح الجنان -١
  . ٤٩ص :مختصر بصائر الدرجات -٢
  .٢١٢ – ٢١١ص: الدرجات، مختصر بصائر ١٤٥ص ٥٣ج :األنوار ، بحار٣٥٨ص: وتمام الدينآمال الدين  -٣



  ٩٥.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـهم  ب: (Xد جاء يف الصلوات املروية عن صاحب الزمان فق سم اهللا الرمحن الرحيم الل

ـاهلم    ... ـارهم وزد يف آج وصل على وليك ووالة عهدك واألئمة من ولده٬، ومد يف أعم
  .)١() وبلغهم أقصى آماهلم دينا ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير

اللهم ادفع عن وليك : (Xمر يف الدعاء لصاحب األ Xالرضا  اإلماموأيضاً جاء عن 
ـه    .....وخليفتك وحجتك على خلقك  ـه وأمت اللهم أعطه يف نفسه وأهله و®و®لَدªهª وذريت

ـدها   ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وجتمع له ملك اململكات كلها قريبها وبعي
  .)٢( )...من بعده  واألئمةاللهم صل على والة عهده  .....وعزيزها وذليلها 

اللهم كن لوليك القائم بأمرك٬، حممد بن احلسن  ...: (هذا الدعاء وأيضاً روي عنهم 
ـا     ـاعة٬، ولي ـل س املهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم٬، يف هذه الساعة ويف ك

٬، وعرضاً ومتتعه فيها طوالً ٬، حىت تسكنه أرضك طوعاًومؤيداً ودليالً وحافظا وقائدا وناصراً
  .)٣() ...الوارثني  األئمةمن وجتعله وذريته 

   لتصلن هذه Ôذه(: إىل احلرية فقال Xخرج أمري املؤمنني : قال٬، عن حبة العرينأيضاً و
ـاحلرية      وأومى بيده إىل الكوفة واحلرية  ـنني ب ـدنانري وليب حىت يباع الذراع فيما بينهما ب

مسجد الكوفة ليضيق  مسجداً له مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهللا فرجه ألن
   .)٤() احلديث ... عنهم وليصلني فيه اثنا عشر إماماً عدالً

ـبىن يف   فمن هو خليفة القائم ومن هؤالء االثنا عشر إمام الذين يصلّون �ذا املسجد الذي ي
ـديني    Xفهل يصدق هذا على غري ذرية اإلمام املهدي  ٬،Xدولة القائم  ـر امله األثين عش

  . عليهمكما نصت الروايات  
فيها مسجد سهيل الذي مل  ...(: قال ٬،يف ذكر الكوفة Xوعن أيب جعفر وأيب عبد اهللا 

ـده  ٬،ومنها يظهر عدل اهللا ٬،يبعث اهللا نبياً إال وصلى فيه  ٬،وفيها يكون قائمه والقوام من بع
  .)٥() وهي منازل النبيني واألوصياء والصاحلني

  

                                                            
  .٤٠٦ص: مصباح المتهجد -١
 .٣٣٠ص ٩٢ج: األنوار، بحار ٤٠٩ص: مصباح المتهجد -٢
  .٣٤٩ص ٩٤ج :األنواربحار  -٣
  .١١٢ص ٣ج :، معجم أحاديث اإلمام المهدي٢٥٣ص ٣ج :األحكام تهذيب -٤
 .٥٢٤ص ٣ج): اإلسالمية(وسائل الشيعة  -٥
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   .)١( )ا مث يكون بعده اثنا عشر مهدياًيقوم القائم من: (قال ٬،Xوعن اإلمام السجاد 

: قال فيه Xمبناسبة والدة اإلمام احلسني   Xويف الدعاء الوارد عن احلسن العسكري 
ـن    أناملمدود بالنصرة يوم الكرة املعوض من قتله ) احلسني(وسيد األسرة  ...( ـة م األئم

ـه واألوصياء من عتر ٬،والفوز معه يف أوبته ٬،والشفاء يف تربته ٬،نسله  ٬،ته بعد قائمهم وغيبت
   .)٢() ويكونوا خري أنصار ٬،حىت يدركوا األوتار ويثأروا الثار

ـكري   ؛Xفهذا الكالم ال ميكن محله على غري ذرية اإلمام املهدي   Xألن اإلمام العس
ـه  أأي  ٬،)واألوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته: (قال ن األوصياء بعد اإلمام املهدي وغيبت

ـني    Xوهم من ذرية القائم  ٬،Xمام احلسني هم من ذرية اإل ـة احلس آخر التسعة من ذري
X،دليل قاطع على أن املقصود هم ذرية اإلمام املهدي ) بعد قائمهم وغيبته(فكلمة  ٬X 

  .األوصياء املهديون 
ـل  Xوأخرج الشيخ الطوسي يف غيبته عن أيب عبد اهللا  : أنه قال أليب محزة يف خرب طوي

   .)٣() ن من�ا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسنيإ ٬،يا أبا محزة ...(
فهو الذي   ٬،Xواملقصود بالقائم يف هذه الرواية هو أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي 

ـدياً  Xوأما اإلمام املهدي  ٬،بعده أحد عشر مهدياً ـني    ٬،فبعده اثنا عشر مه ـارض ب وال تع
ـة   Xاإلمام املهدي حيث يصح تسمية كل واحد من ذرية  ؛الروايات بالقائم  بعد مالحظ

ـن   (عنهم يف الرواية السابقة الذكر  Xقول اإلمام الصادق  ـوام م وفيها يكون قائمه والق
  . فهم قوام بعد القائم على أمر األمة ٬،)بعده

افترضت على : قال اهللا عز وجل: (قال ٬،Xوجاء يف احلديث القدسي عن أيب عبد اهللا 
  : فوها أسكنتهم ملكويت وأحبتهم جناينعبادي عشرة فرائض إذا عر

  . معرفيت: أوهلا
  . معرفة رسويل إىل خلقي واإلقرار به والتصديق له: والثانية
معرفة أوليائي وأËم احلجج على خلقي من واالهم فقد واالين ومن عاداهم فقد : والثالثة

  . فت عليه عذايبومن أنكرهم أصليته ناري وضاع ٬،وهم العلم فيما بيين وبني خلقي ٬،عاداين

                                                            
 .٤٠٠ص ٣ج: شرح األخبار -١
 . ٨٢٦ص: وسيمصباح المتهجد للشيخ الط، ٥٤٣ص: المصباح للكفعمي -٢
  . ٣٠٩ص :غيبة الطوسي -٣



  ٩٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
  . معرفة األشخاص الذين أقيموا من ضياء قدسي وهم قوام قسطي: والرابعة

   .)١() احلديث...  معرفة القوام بفضلهم والتصديق هلم: واخلامسة
ـول   ٬،ة وهي معرفة اهللا تعاىلفالفريضة األوىل يف الربوبي والثانية يف الرسالة وهي معرفة الرس

ـال   وأما ٬،معرفة األئمة االثين عشر أوصياء الرسول  والثالثة يف اإلمامة وهي ٬، الرابعة ف
ـط اهللا   Xميكن انطباقها إال على اهلداية وهم املهديون من ذرية اإلمام املهدي  وهم قوام قس

ـ    . Xمن بعد اإلمام املهدي ) القوام(حيث عرب عنهم اإلمام الصادق كما سبق ب
ـد  ( :قال يف أحد األدعية املشهورة Xوعن الصادق  اللهم كن لوليك القائم بأمرك حمم

ـاعة   بن احلسن املهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم يف هذه الساعة ويف كل س
ـاً    ـوالً وعرض ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ومؤيداً حىت تسكنه أرضك طوعاً ومتتعه فيها ط

   .)٢() وجتعله وذريته من األئمة الوارثني
ـا  : قال وفيه ذكر املهديني  Xه دعاءاً عن اإلمام الرضا وروى علي بن بابوي  هذا م

ـس : قال أنإىل : (... نداوم به معاشر أهل البيت  ٬،اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه وي
واخصص وليك ووصي نبيك وأخا رسولك ووزيره وويل عهده إمام املتقني وخامت الوصيني 

 ٬،سيدي شباب أهل اجلنة من األولني واآلخرينوعلى  ٬،وابنته البتول Xخلامت النبيني حممد 
ـة     ٬،وعلى األئمة الراشدين املهديني السالفني املاضيني ـربرة األئم ـاء ال وعلى النقباء األتقي

ـلني    ٬،الفاضلني الباقني وعلى بقيتك يف أرضك القائم باحلق يف اليوم املوعود ـى الفاض وعل
   .)٣() ....املهديني األمناء اخلزنة 

ـا   Xوصريح  يف ذكر املهديني من ذرية اإلمام املهدي والدعاء واضح  حيث ذكر الرض
X مث القائم املنتظر ٬،مث األئمة الباقني بعده ٬،هأوالً األئمة املاضني قبل X،ـذكر   ٬ مث أردفه ب

  . املهديني 
ـاة    Xوهناك روايات كثرية تنص على ذرية اإلمام املهدي  ـا مراع أعرضت عن ذكره

ـنة  (طة فعليه مبراجعة كتاب ومن أراد اإلحا ٬،لالختصار ـرآن والس  ٬،)املهدي واملهديني يف الق

                                                            
  .١٧٤ص ٧ج :، مستدرك سفينة البحار٦١٣ص ٦ج :األنوار بحار -١
 . األدعيةغلب آتب أ، و٣٤٩ص ٤٩ج: األنواربحار  -٢
  .٤٠٣ص: فقه الرضا -٣
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ـدارات   ٬،)الرد احلاسم على منكري ذرية القائم(وكتاب  ٬،)املهديون(وكتاب  وغريها من إص

  . Xأنصار اإلمام املهدي 
وكلها تؤكد على أن الوصاية بعد اإلمام  ٬،واترة معىنù بل تفوق حد التواتروهذه الروايات مت

عليها يعترب خروجاً  بل الرد فال ميكن رد هذه األخبار حبال ٬،لذريته املهديني  Xاملهدي 
  . عن الوالية وكفراً ورداً على اهللا تعاىل كما نصت على ذلك الروايات السابقة الذكر

ـاركتها يف   وهذه الروايات كلها تثبت مضمون وصية الرسول  يف ليلة وفاته حيث ش
ـون   ٬،وكلها مؤيدات وقرائن على صحة الوصية ٬،Xالنص على ذرية اإلمام املهدي  و�ا تك

ـض   ٬،طع بصدورهارواية الوصية متواترة معىنù وحمفوفة بقرائن ترفعها إىل مستوى الق وإذا ر�ف
ـاريخ  وال ... وال  هكذا خرب مع كل هذه املؤيدات والقرائن فال تثبت لنا عقيدة وال فقه وال ت

 !!! ...  
وفاته ال ميكن التشكيك �ا إال من قبل فاسق كافر خارج يف ليلة  فوصية الرسول  ٬،إذن

ام املهدي ـوهي تنص على عدد أوصياء اإلم ٬،أعاذنا اهللا من ذلك  كما تقدم   عن الوالية 
X  وعلى اسم وصفات أول املهديني أمحدX.  
  

* * *  
  
  
  
  
  
  
  



א א

ع الروايات اليت تنص على تتعارض م Xقد يتوهم البعض أن روايات ذرية اإلمام املهدي 
  . Xرجوع بعض األئمة أو كلهم بعد اإلمام املهدي 

ـرك أو رد    كما سيتضح   ويف احلقيقة ال تعارض بني روايات كال الفريقني  وال ميكن ت
أل§ا  ؛وكذلك ال ميكن رد روايات الرجعة ٬،أل§ا متواترة معىنù وتفيد االعتقاد ؛روايات املهديني

  . دكذلك تفيد االعتقا
فمنهم من رجح روايات  ٬،وبسبب ذلك احتار الكثري من أكابر العلماء يف اجلمع بني ذلك

ـديني   ٬،)اهللا همحر(وايات الرجعة كالشهيد الصدر املهديني وضعف ر ومنهم ترك روايات امله
ـض    ٬،مباشرة Xوأثبت الرجعة بعد اإلمام املهدي  ـو رف وبذلك وقعوا يف حمذور خطري وه

ùـل   تفيد االعتقاد وتوجبه٬، روايات متواترة معىن وبني هذا وذاك تراوح العلماء إثباتاً ونفياً وض
ومن املتشا�ات على األمة ومل يستطع أحد من العلماء فك رموز هذه القضية ٬، هذا األمر مبهم

إىل أن جاء أول املهديني من    املهديني والرجعة   العقيدتني واخلروج بنتيجة اجلمع بني كال
ـدي    Xاملهدي ام ذرية اإلم ـام امله السيد أمحد احلسن اليماين املوعود ووصي ورسول اإلم
X  فأفاض علينا ما يشفي العليل ويروي الغليل يف حل هذه املسألة من دون رد أي رواية يف

  . كال املسألتني
ن القائم يدعو إىل أمر أ وال عجب من ذلك  فقد ورد يف عدة روايات عن أهل البيت 

ـاس   ٬،اجلمهور قد خفي وضلّ عنه ـها الن  وهذه املسألة من أهم األمور املخفية واليت ضلّ عن
ـع  فكشف القناع عنها ليثب عاملهم وجاهلهم حىت جاء صاحبها ت أنه صاحب احلق واملتصل م

  . غري ال احلق
ألنه يهدي إىل أمر  ؛وإمنا مسي املهدي مهدياً (...: Xفقد جاء يف الرواية عن أيب جعفر 

   .)١() ...خفي
  .)٢() إذا قام القائم جاء بأمر غري الذي كان: (قال ٬،Xن الصادق وع
  

                                                            
 .٢٤٣ – ٢٤٢ص: غيبة النعماني -١
  .٣٠٧: غيبة الطوسي -٢
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ـه   : (قال ٬،Xوعن أيب جعفر  ـا إلي إن قائمنا إذا قام دعا الناس إىل أمر جديد كما دع

   .)١() وإن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوىب للغرباء Xرسول اهللا 
ـو   ...( :يف خطبة طويلة جداً قال Xوعن أمري املؤمنني  ويظهر للناس كتاباً جديداً وه

ومن أنكره غوى فالويل  ٬،على الكافرين صعب شديد يدعو الناس إىل أمر من أقر به ه³دي
  .)٢() ...... كل الويل ملن أنكره

ـن   Xهو إمامة علي بن أيب طالب  وإن أثقل ما دعا إليه الرسول  ـده واألئمة م  ٬،ول
من أثقل  Xإال القليل٬، وكذلك اإلمام املهدي  حىت مل يفز �ا وكانت ثقيلة جداً على العرب

ـا     القليلما أظهره وسيظهره هي والية املهديني من ولده٬، وكذلك مل يقر �ا إال ـن وىف مب مم
  . عاهد اهللا عليه

إذ أن  ؛وبني الرجعة Xوأرجع وأقول أن ال تعارض بني حكم املهديني بعد اإلمام املهدي 
ـن   ٬،مباشرةً Xحكم املهديني سيكون بعد القائم  مث تكون الرجعة بعد املهدي الثاين عشر م

وبه تنقطع  Xألنه خامت أوصياء اإلمام املهدي  ؛والذي ال عقب له Xذرية اإلمام املهدي 
ـر    Xلرجعة برجوع اإلمام احلسني وتبدأ ا ٬،اإلمامة من األعقاب ـيل آخ الذي سيتوىل تغس

  .املهديني ودفنه
ـا   علي بن أيب محزة على أيب احل دخل: (قال ٬،عن احلسن بن علي اخلزاز ـن الرض  Xس

ال يكون : يقول  Xإين مسعت جدك جعفر بن حممد : فقال له ٬،نعم: قال ؟أنت اإلمام: فقال
ـال    ٬،أنسيت يا شيخ أو تناسيت ليس هكذا قال جعفر: فقال ٬،اإلمام إال وله عقب ـا ق إمن

فانه  Xحلسني بن علي ال يكون اإلمام إال وله عقب إال اإلمام الذي خيرج عليه ا: جعفر
   .)٣() صدقت جعلت فداك هكذا مسعت جدك يقول: فقال ٬،ال عقب له

ـدي    Xفاإلمام الذي ال عقب له ال ميكن أن يكون إال آخر املهديني من ذرية اإلمام امله
ـات  Xوأما اإلمام املهدي  ٬،النتهاء األوصياء به كما قدمت  فقد ثبتت ذريته بعشرات الرواي

ـرب   فإن تعارض وحىت لو قلنا بالتعارض ٬،ديث عليهفال حيمل هذا احل عدة أخبار متواترة مع خ
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ـ  ٬،يوجب األخذ باألخبار املتعددة وترك اخلرب الواحد واحد ـرب  ولكننا ال نقول حىت بت رك اخل

  . بال شك Xهديني من ذرية اإلمام املهدي آخر امل الواحد بل املقصود منه
ـع  يف حماورة لعلي بن أيب مح عىن ذلك أكثر من خالل رواية أخرىويتضح م زة البطائين م
ـام   : (...يف كالم طويل Xفقال البطائين لإلمام الرضا  ٬،Xاإلمام الرضا  إنا روينا أن اإلم

ـذا : Xفقال أبو احلسن : قال ٬،ال ميضي حىت يرى عقبه  ٬،أما رويتم يف هذا احلديث غري ه
: قال له علي ٬،تدرون ما معناه ومل قيلبلى واهللا لقد رويتم إال القائم وأنتم ال : قال ٬،ال:قال 

ـدع  : Xقال أبو احلسن  ٬،بلى واهللا إن هذا لفي احلديث ويلك كيف اجترأت على شيء ت
  .)١() بعضه

فلو كان  ٬،)وأنتم ال تدرون ما معناه ومل قيل: (Xفانتبه هداك اهللا إىل قول اإلمام الرضا 
ـاز  املقصود به هو اإلمام املهدي ملا خفي ذلك على رجل كعل ي بن أيب محزة البطائين الذي ميت

ـك    ٬،بكثرة حفظه وروايته حلديث أهل البيت  ـاس يف ذل وكيف خيفى عليه  وأغلب الن
 )ال عقب له(دام هذا املعىن  اإذن فم ٬،Xالزمان تعرف أن املقصود بالقائم هو اإلمام املهدي 
ـام   فالبد أن يكون امل  ٬،قد خفي على علي بن أيب محزة  وغريه من الرواة ـري اإلم قصود به غ

ـده    ٬،Xوهو آخر املهديني من ذرية اإلمام املهدي  Xاملهدي  ـذي قص وهذا هو األمر ال
ـدل  ). وأنتم ال تدرون ملا قيل وما معناه: (بقوله Xاإلمام الرضا  وال توجد رواية واحدة ت

 ٬،تإال ما تومهه البعض من بعض الروايا Xعلى مباشرة الرجعة بعد استشهاد اإلمام املهدي 
  :وهي

ـن  : فقيل له. نعم :قال سئل عن الرجعة أحق هي؟ Xأنه : (Xما ورد عن الصادق  م
: قال؟ ومعه الناس كلهم : قلت ٬،Xخيرج على أثر القائم  Xاحلسني : قال أول من خيرج

ـد    )٢(﴾ي®̈وم® ي³نفَخ³ فªي الصُّورِ فَت®أْت³ونَ أَفْو®اجاً﴿ :بل كما ذكر اهللا تعاىل يف كتابه ٬،ال ـوم بع ق
  . )٣()قوم
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ـا    Xويقبل احلسني : (Xوعنه   ـاً كم يف أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبي

ـو   Xاخلامت فيكون احلسني  Xفيدفع إليه القائم  ٬،Xبعثوا مع موسى بن عمران  ه
  .)١() الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواري به يف حفرته

ـ̈يهِم̈  ثُمَّ﴿...: (أنه قال يف حديث طويل Xوعن أيب عبد اهللا   )٢(﴾ر®د®̈دن®ا لَكُم³ الْكَرَّةَ ع®لَ
يف سبعني من أصحابه عليهم البيض املذهبة لكل بيضة وجهان املؤدون  Xخروج احلسني 

ـدجال وال     ـيس ب ـه ل إىل الناس إن هذا احلسني قد خرج حىت ال يشك املؤمنون فيه  وإن
 Xسني ملؤمنني أنه احلفإذا استقرت املعرفة يف قلوب ا واحلجة القائم بني أظهرهم ٬،شيطان

ـي   جاء احلجة املوت فيكون الذي يغسله ويكفنه وحينطه ويلحده يف حفرته احلسني بن عل
  .)٣( )وال يلي الوصي إال الوصي 

ـى   راحة بل مع مالحظة روايات الذرية ال تبقى هلا أي داللةوهذه الروايات ال تدل بص عل
ـد   ؛بعد القائم مباشرة Xام احلسني مباشرة رجوع اإلم ألن الرواية مل تنص على احلجة حمم

ـدي   ٬،)القائم(بن احلسن العسكري بل ذكرت   Xوصفة القائم كما تصدق على اإلمام امله
ـوام  : (Xادق كذلك تصدق على كل واحد من ذريته كما سبق يف رواية اإلمام الص والق

  . )٥( )قوام قسطي(واحلديث القدسي  ٬،)٤( )من بعده
ـرج   Xة على آخر قائم من ذرية اإلمام املهدي فيجب محل هذه الرواي ٬،إذن والذي خي

ـام    كما تقدم   عليه اإلمام احلسني يف الرجعة  وال يوجد أي تعارض مع روايات ذرية اإلم
  . Xاملهدي 

ـرة     Xوأما الروايات اليت تذكر ذرية اإلمام املهدي  ـى مباش ـوح عل فإ§ا تنص وبوض
خبالف روايات الرجعة اليت ال تدل  ٬،فاصل وبدون أي Xحكمهم بعد أبيهم اإلمام املهدي 
األثين عشر  Xو�ذا تكون دولة ذرية اإلمام املهدي  ٬،Xعلى املباشرة بعد اإلمام املهدي 

         .مث تكون الرجعة
  :هي Xومن الروايات اليت تدل على مباشرة حكم املهديني بعد اإلمام املهدي 
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ـربني   ابنهفاة فليسلّمها إىل فإذا حضرته الو ...: (وصية الرسول حممد   ١ أول املق

ـة أسامي  ٬،)املهديني( ـث   ٬،وأمحد أسم كأمسي وأسم أيب وهو عبد اهللاله ثالث واالسم الثال
   ).وهو أول املؤمنني ٬،املهدي

ي�سلّم اإلمامة إىل ابنه أمحد بعده مباشرة وبدون أي  Xفإ§ا تنص على أن اإلمام املهدي 
  .فاصل
ـني   ( :Xما روي عن الصادق   ٢ ـد احلس إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً من ول
X(.  
يف وصف املسجد الذي يصلي فيه خليفة القائم كما مر  Xالرواية عن أمري املؤمنني   ٣
   .واخلليفة ما خيلف الرجل ٬،ذكرها
ـن    (...: يف ذكر الكوفة Xما روي عن الصادق   ٤ ـوام م وفيها يكون قائمه والق
   .بال فصل Xم بعد اإلمام املهدي القوافنصت على أن  ٬،)...بعده
ـه ... : (وفيه ٬،ء اإلمام احلسن العسكريدعا  ٥  واألوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبت
...(.  
  )....اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده ... : (Xدعاء اإلمام الرضا   ٦
ـن   وصل على وليك ووالة عهده وا ...: (Xالدعاء عن اإلمام املهدي   ٧ ـة م ألئم
   .)١( )...ولده

. Xوغريها الكثري من الروايات اليت تدل على مباشرة حكم املهديني بعد اإلمام املهدي 
ن تقدمي فال مناص م ٬،Xوال توجد رواية واحدة تدل على مباشرة الرجعة بعد اإلمام املهدي 

ل البيت أه وبذلك خرجنا عن التعارض ومل نتورط يف رد روايات ٬،حكم املهديني على الرجعة
  .٬، ال روايات املهديني وال روايات الرجعة

 Xعلى مباشرة املهديني للحكم بعد اإلمام املهدي ) رمحه اهللا(وقد استدل الشهيد الصدر 
ـى   أنوأوضح ما يرد على هذا الوجه هو : (بقوله روايات األولياء صرحية مبباشرoم للحكم عل

ـل   : (لة تأويالً باطالً كقولهأعلى مستوى حبيث يكون التنازل عن هذه الدال ـا أه ليملكن من
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أول  ابنهإىل   يعين اإلمامة أو اخلالفة   فإذا حضرته الوفاة  فليسلّمها : (وقوله ٬،)البيت رجل

  .)١() خروحنوه يف الدعاء اآل) اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده( :وقوله ٬،)املهديني
ـدي  وأثبت حكم ذرية اإلمام ا ملوضوعقد أطال الكالم يف هذا ا والشهيد الصدر  Xمله

 ٬،وطبعاً .و الرجعةوهو نفي أمر عقائدي ثابت وه وقد وقع يف حمذور ٬،بعد أبيهم ونفى الرجعة
ـى    ٬،ليس لتقصري) رمحه اهللا(خفاء هذا األمر على السيد الصدر  ـي عل بل ألن ذلك أمر خمف

  .اهللا تعاىل وال يعرفه إال صاحبهاجلميع  مبشيئة 
  

* * *  
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א
ـون     الوصية من أهم األدلة ـد أن يك ـة الب اليت يعرف �ا احلجة على اخللق إذ كل حج

وبشارته  Xوقد تقدم ذكر وصية آدم  وصى إليه من قبل احلجة الذي قبلهوم نصوصاً عليهم
ـود   Xوكذلك وصية نيب اهللا نوح  Xمببعث نيب اهللا نوح   Xوبشارته مببعث نيب اهللا ه

ـد  وأيضاً النيب حم مببعث النيب اخلامت حممد  وكذلك بشارة نيب اهللا موسى وعيسى   م
وأن الوصاية ستستمر اىل يوم القيامة  وبشر باألئمة واملهديني  X أوصى إىل اإلمام علي

ـهم   وقد احتج اهللا تعاىل على اليهود والنصارى  بأن الرسول  ـزمهم   مذكور يف كتب فيل
ـاحبها وال   تكذيبهاإلميان به وعدم  ومعىن ذلك أن الوصية والبشارة حجة إذا انطبقت على ص

    .ينبغي التكذيب أو التشكيك يف ذلك
مُّح®مَّدÂ رَّس³ولُ الل¶هª و®ال¶ذªين® م®ع®ه³ أَشªدَّاء ع®لَى الْكُف¶ارِ ر³ح®م®اء ب®̈ين®ه³̈م ت®ر®اه³̈م ر³ك¶عاً ﴿: قال تعاىل

ـثَلُه³̈م  س³جَّداً ي®̈بت®غ³ونَ فَ̈ضالً  مِّن® الل¶هª و®رِ̈ضو®اناً سªيم®اه³̈م فªي و³ج³وهªهِم مِّ̈ن أَثَرِ السُّج³ودª ذَلªك® م®
  . )١(﴾فªي التَّ̈ور®اةª و®م®ثَلُه³̈م فªي الْإِجنªيلِ

ـد®ه³م̈  ﴿: وقال تعاىل ـاً عªن ـي   ال¶ذªين® ي®تَّبِع³ونَ الرَّس³ولَ النَّبِيَّ اُألمِّيَّ ال¶ذªي ي®جِد³ون®ه³ م®كْت³وب ªف
  .)٢(﴾ ......التَّ̈ور®اةª و®اِإل̈نجِيلِ

٬، )٣(﴾و®م³ب®شِّراً بِر®س³ولٍ ي®أْتªي مªن ب®̈عدªي ا̈سم³ه³ أَ̈حم®دX :﴿³وقوله تعاىل على لسان عيسى 
واليت تثبت حجية ما جاء  إىل غريها من اآليات والروايات اليت تقدم ذكرها  يف صدر البحث

ـنم   وأهل بيته٬، وإن اهللا من وصف الرسول  ـهم جه  سيحتج بذلك على مكذبيهم ويدخل
  ).أعاذنا اهللا من ذلك(خالدين فيها 

كما كان ذكر  ٬،يعترب حجة على اخللق يف وصيته لألئمة واملهديني  Xفذكر الرسول 
ـن    حجة على اليهود والنصارى ياء يف وصايا األنب واألئمة  الرسول  ـم م وغريه

ـرون  ومن فر�ق بني هذا وذ ٬،الديانات األخرى اك يعترب من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكف
سن�ة اهللا  ٬،وال من مكان إىل مكان آخر واحدة ال ختتلف من زمان إىل زمانفحجة اهللا  ٬،ببعض

   .ولن جتد لسنته تبديالً
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ـيب  يسل وإىل يوم القيامة Xصية حجة منذ أن خلق اهللا آدم فالوصية هي الو مها نيب إىل ن

ـاالت   ٬،ي الدنياحىت تنته وإمام إىل إمام ـو�ات والرس ـأذكر    ٬،والكافر �ا كافر بكل النب وس
  : ليلة وفاته يعرفون بالوصية اليت أوصاها الرسول  ايات اليت تنص على أن األئمة الرو

ـذا   : Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،عن احلارث بن املغرية النصري ـاحب ه مب يعرف ص
  .)١() يةبالسكينة والوقار والعلم والوص: (؟ قالاألمر
ـثالث   ... (: يف حديث طويل قال Xعن أيب عبد اهللا و ـر ب يعرف صاحب هذا األم

ول اهللا وعنده سالح رس ٬،أوىل الناس بالذي قلبه وهو وصيه هو: خصال ال تكون يف غريه
   .)٢() احلديث ...ووصيته  ٬،

ق اإلمام فقد فر� ٬،ي وصية اإلمام السابق على الالحقه وال يقول أحد أن املقصود بالوصية
 Xقصود بالوصية هي وصية الرسول ن املأونص على  يف كالمه بني املسألتني Xصادق ال

ـده  ( :وهي ذكر العالمة الثالثةمث  ٬،)وصيه وهو هو أوىل الناس بالذي قبله( :الًفقد قال أو عن
   .واحلديث واضح ال لبس فيه ٬،أي وصية الرسول  ٬،)ووصيته سالح رسول اهللا 

ـادق  وأيضا يف حديث ط ـال  Xويل حول الوصية واإلمامة عن الص ـال  ...: (ق : مث ق
ـم   ٬،Xفكان علي  )٣(﴾و®آتª ذَا الْقُ̈رب®ى ح®ق¶ه³﴿ وكان حقه الوصية اليت جعلت له واالس

   .)٤() ...األكرب ومرياث العلم وآثار النبوة 
مل فالوصية هي احلق اليت نص عليه تعاىل أن يعطى لذي القرىب ومن كذب بالوصية و ٬،إذن

   .يعترف �ا لصاحبها فقد غصب حق ذي القرىب وكذب اهللا ورسوله 
ال واهللا ولكن عهد  ٬،أترون املوصي من�ا يوصي إىل من يريد: (قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا 

  .)٥() لرجل فرجل حىت ينتهي األمر إىل صاحبه Xمن اهللا ورسوله 
ـن   ٬،همال يوصون ملن بعدهم مبحض إرادoم واختيار ن األئمة أأي  بل بعهد معهود م

يعلمها إال  وقد تقدم أن عهد اهللا هو الوصية اليت نزلت من السماء وال ٬،اهللا تعاىل ورسوله 
فهي الوصية اليت أوصى �ا ليلة وفاته   وأما عهد رسول اهللا  .أل§ا خاصة �م ؛األئمة 
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  ١٠٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـده   Xا أمري املؤمنني وقد كتبه ٬،وذكر فيها األوصياء من األئمة واملهديني إىل يوم القيامة بي

  . وظلت تتوارث من إمام إىل إمام إىل يوم القيامة
ـة   ل عبد اهللا بن أيب اهلذيل عندما سُ�ئل عن اإلمامةوقا  كالماً طويالً يف وصف األئم
ـو األرض  : (... منه وهم عترة الرسول عليه وعليهم السالم املعروفون بالوصية واإلمامة ال ختل

حدثين  :مث قال متيم بن �لول...). صر وزمان ويف كل وقت وأوان من حجة منهم يف كل ع
  . )١( يف اإلمامة مثله سواء عن جعفر بن حممد  ٬،أبو معاوية عن األعمش

يف كل زمان ومكان يعرفون بالوصية اليت خصهم �ا  وهذا نص صريح على أن األئمة 
  . ليت مل يعطوها حقها من األمهيةوهذا من األمور اليت خفيت على األمة أو ا ٬،الرسول حممد 

ـى  ﴿: يف قول اهللا عز وجل Xوعن أيب عبد اهللا  إِن¶ اللّه® ي®أْم³ر³كُ̈م أَن ت³ؤدُّواْ اَألم®ان®اتª إِلَ
ªظُكُم بِهªمَّا ي®عªه®ا و®إِذَا ح®كَ̈مت³م ب®̈ين® النَّاسِ أَن ت®̈حكُم³واْ بِالْع®̈دلِ إِن¶ اللّه® نِعªـي  : قال ٬،)٢(﴾أَ̈هل ه

   .)٣() صية يدفعها الرجل منا إىل الرجلالو
ـن    ة اليت أمر األئمة فالوصية أيضاً هي األمان ـم م أن يؤدوها إىل أهلها  وهم ذراريه
فإذا كان اإلمام املعصوم ليس له احلق مبنع الوصية وجيب عليه أداؤها  ٬،األوصياء إىل يوم القيامة

ـد    اعترضوا عل فكيف بعامة الناس إذا ٬،إىل صاحبها واإلقرار له �ا ـية ألح ـرار بالوص ى اإلق
  !!! إذا كان مذكوراً �ا بامسه وصفته  األوصياء

ـام   Xويف حديث طويل يبي�ن فيه اإلمام الباقر  راية احلق الوحيدة اليت جيب اتباعها قبل قي
  : وهي اليت معها عهد نيب اهللا  Xالقائم 

ـة   فإن آل إياك وشذاذ من آل حممد ... : (قال Xعن الباقر  ـي راي ل حممد وعل
ـني   األرضفالزم  ٬،ولغريهم رايات وال تتبع منهم أحداً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلس

X فإن عهد نيب اهللا صار عند علي بن احلسني مث صار  ٬،معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه
   .)٤() ...وإياك ومن ذكرت لك ٬، فالزم هؤالء أبداًًً ٬،عند حممد بن علي ويفعل اهللا ما يشاء

ومسيت عهد ألن الرسول  ٬،هي الوصية وهي اليت تنتقل من إمام إىل إمام وعهد الرسول 
X ـد   ٬،كما سبق ذكره) ...د بن عبد اهللاهذا ما عهد به حمم: (بدأ فيها بقوله وأل§ا العه

                                                            
 .٥٩ – ٥٧ص ١ج: Xعيون أخبار الرضا  -١
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 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٠٨
ـى  كما سبق ذكر ا )١(﴾إِل¶ا م®نِ اتَّخ®ذَ عªند® الرَّ̈حم®نِ ع®̈هداً﴿: املذكور يف قوله تعاىل لدليل عل

ـاين   Xاألول من ذرية اإلمام املهدي هو املهدي  وهذا الذي معه عهد النيب  ٬،ذلك واليم
  . كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل املوعود

ملعرفة اإلمام املهدي  إن من أهم العالمات Xويف نفس احلديث السابق ذكر اإلمام الباقر 
ما أشكل عليكم فلم يشكل  ٬،امسه اسم نيب.. (.: قال Xهي الوصية فعن الباقر  حني قيامه

  .)٢() ... عليكم عهد نيب اهللا ورايته وسالحه
من األمور اليت ال تشكل وال تشتبه على ) وصيته( عهد الرسول  Xوهنا جيعل اإلمام 

ـال   الناس أي إنه ال ميكن ألحد أن يد�عي الوصية كذباً وزوراً وهي حمفوظة بإرادة اهللا تعاىل ق
ـكªنَّ اللّه® ر®م®ى﴿: تعاىل ـه  . )٣(﴾و®م®ا ر®م®̈يت® إِذْ ر®م®̈يت® و®لَ وسبحان اهللا مل أمسع أحداً إد�عى أن

  .كذباً على مر التاريخ  مذكور يف وصية الرسول 
ـا   تذكر إن الوصية من خمتصات األئمة  وهناك الكثري من الروايات مما يؤكد على أ§
  : دليل على إمامتهم  أذكر بعضها

ـول يف    ٬،فأذن يل Xاستأذنت على أيب عبد اهللا  :قال ٬،ة بن وهبعن معاوي ـمعته يق فس
يا من خصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقى وجعل أفئدة من الناس : (كالم له

  . )٤( )Åوى إلينا وجعلنا ورثة األنبياء
نا علم اللهم يا من أعطا: (مسعته يقول: قال ٬،Xوعن معاوية بن وهب عن أىب عبد اهللا 

   .)٥() ما مضى وما بقى وجعلنا ورثة األنبياء وختم بنا األمم السالفة وخصنا بالوصية
ـل إن  : (قال؟  بأي شئ يعرف اإلمام :Xوقيل أليب عبد اهللا  بالوصية الظاهرة وبالفض

كذاب ويأكل أموال : فيقال ٬،اإلمام ال يستطيع أحد أن يطعن عليه يف فم وال بطن وال فرج
  .)٦() به ذلكالناس وما أش

  ختتم باليمني فإËا فضيلة من اهللا عز وجل  ي٬،يا عل: (Xإنه قال لعلي  وعن الرسول 

                                                            
 .٨٧: مريم -١
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  ١٠٩.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـاىل   : قال؟  بِم® أختتم يا رسول اهللا: قال ٬،للمقربني ـر هللا تع بالعقيق األمحر فإنه أول جبل أق
ـة   ٬،ولولدك باإلمامة ٬،ولك بالوصية ٬،لنبوةويل با ٬،بالربوبية ـيعتك باجلن ـدا  ٬،ولش ئك وألع

  .)١()بالنار
ـائلهم   ٬،للمأمون Xكتبها اإلمام الرضا  ويف رسالة طويلة ـة وفض : فقال بعد تعداد األئم

ـم     ٬،احلسن بن علي ......( ـهد هل ـني أش مث احلجة القائم املنتظر صلوات اهللا عليهم أمجع
ـر وأوان  ٬،بالوصية واإلمامة  ٬،وإن األرض ال ختلو من حجة اهللا تعاىل على خلقه يف كل عص

Ë٢() م العروة الوثقى أئمة اهلدىوأ(.   
ـا  ... : (يقول Xمسعت الرضا : قال ٬،وعن عبد السالم بن صاحل اهلروي والذي أكرمن

ـة  بعد حممد   ٬،باإلمامة وخصنا بالوصية إن زوار قربي أكرم الوفود على اهللا يوم القيام
  .)٣() على الناروما من مؤمن يزورين فيصيب وجهه قطرة من املاء إال حرم اهللا تعاىل جسده 

  يا أخا اليهود   هذه احلالة  ...: (قال له ٬،مع أحد اليهود Xومن كالم لإلمام علي 
ـول اهللا    ـحاب رس ـن   مث طلبت حقي لكنت أوىل ممن طلبه لعلم من مضى من أص وم

ـة  بأين كنت أكثر عدداً وأعز عشرية  حبضرتك منه وأمنع رجاالً وأطوع أمراً وأوضح حج
ـك   وأكثر يف هذا الد ـتحقاقي ذل ين مناقب وآثاراً لسوابقي وقرابيت ووراثيت فضالً عن اس

ويف الرواية  .)٤() ...بالوصية اليت ال خمرج للعباد منها والبيعة املتقدمة يف أعناقهم ممن تناوهلا 
  :على أمور مهمة جداً البد من التوقف عندها وهي Xالرواية السابقة أكد أمري املؤمنني 

  .ليت جتعله أوىل من غريه باخلالفةاقبه اأوالً فضائله ومن Xذكر   ١
ـها : (Xقوله   ٢ ـا   ٬،)فضالً عن استحقاقي ذلك بالوصية اليت ال خمرج للعباد من وهن

صية مث وصف تلك الو ٬،تحق اخلالفة بوصية رسول اهللا على أنه يس Xيؤكد اإلمام علي 
وال  Xوأ§ا خمتصة به  ٬،عيلجم اجلمي §ا الدليل احملكم  الذيأأي  ٬،ال خمرج للعباد منها: بأ§ا

ـق    ٬،ميكن ألحد أن يدعيها غريه ـة احل وأ§ا حجة اهللا تعاىل على العباد يف الداللة على اخلليف
  .ول حممد للرس
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 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١١٠
يوم الغدير  Xبعلي  وال ميكن ألحد أن يزعم أن تلك الوصية هي وصية الرسول   ٣

بعد أن  Xأمري املؤمنني ألن ؛ Xلعلي  Xأو غريها من املناسبات اليت أشار �ا الرسول 
ـ  ٬،)تقدمة يف أعناقهم ممن تناوهلاوالبيعة امل: (ذكر الوصية املختصة به أردف ذلك قائالً ذا و�

ـة  بني الوصية وبني بيعة الغدير ووصف بيعة  Xالكالم ميز أمري املؤمنني  الغدير بأ§ا متقدم
ـد  وبيعة الغدير حدثت بعد حجة الوداع  وهي آخر حجة لل ٬،على الوصية  ٬،Xرسول حمم

حبق أمري املؤمنني  إن الوصية أيضاً متأخرة عن كل بيانات الرسول : ومبالحظة ذلك نستنتج
X ـه  أمالها الرسول وبذلك تنحصر الوصية بالوصية اليت  ٬،قبل بيعة الغدير  يف ليلة وفات
وصفها  كما الدليل الذي ال خمرج للعباد منه إذن فهي ٬،أوصى �ا باألئمة واملهديني  واليت

  .  يف احلديث السابق Xأمري املؤمنني 
بالوصية  بالنبوة وخصين النيب  فإن اهللا تبارك وتعاىل خص نبيه ... : (Xوعنه 

  .)١() فمن أحبين فهو سعيد حيشر يف زمرة األنبياء 
قبل مبعثه وكيف استدل الراهب بالوصية على نبوة الرسول  وقصة الراهب مع الرسول 

ـه  : (... خيص الوصية ونذكر هنا ما ٬،وقد تقدم ذكرها ٬،أمري املؤمنني وإمامة حممد  يناجي
يأىب أن  مث أخذ يقبل بني عينيه وأخرج شيئاً من كمه ال ندري ما هو ورسول اهللا  ويكلمه
ـدعو   ٬،تسمعان مين هذا واهللا نيب آخر الزمان: فلما فارقه قال لنا ٬،يقبله واهللا سيخرج قريب في

ـب  هل ول: مث قال ٬،فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه ٬،إال اهللان ال إله الناس إىل شهادة أ د لعمه أيب طال
 من يؤمن بهإما أن يكون قد ولد أو يولد يف سنته هو أول : قال ٬،ال: فقلنا ؟ ولد يقال له علي

  .)٢(...) وإنا لنجد صفته عندنا بالوصية كما جند صفة حممد بالنبوة  ٬،نعرفه
ـداً   ؛من خالل الوصية Xل فقد استدل الراهب على الرسو ـه   أل§ا تذكر حمم بامس

ـؤمنني   وكذلك بينت الوصية أول من يؤمن بالرسول  ٬،وصفته ومسكنه  ٬،Xوهو أمري امل
ـا اإل   Xوبذلك تكون تلك الوصية شبيهة بوصية الرسول  ـر فيه ـام  ليلة وفاته عندما ذك م

ـات    إن ٬،)وهو أول املؤمنني(وهو وصيه أمحد  وأول من يؤمن به Xاملهدي  ـك آلي يف ذل
  .للمتومسني

* * *  
                                                            

  .٥٧٨ص: الشيخ الصدوق –الخصال  -١
  .١٩٠ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢



א

مسعنا من الروايات السابقة أن الوصية دليل وعالمة على الوصي و�ا مُّيز صاحب احلق من 
ـام   ٬،اطالً وزوراًً ملنصب اإلمامةاملدعني ب فتكون احلجة البالغة على هؤالء وعلى الناس أن اإلم

ـل    ٬،مسه وصفته يف وصية رسول اهللا ااحلق هو الذي ن�ص عليه ب ـاىل ك وقد صرف اهللا تع
ـية ص على منصب اإلمامة ة األوصياء الذين حاولوا منازع  رفهم اهللا تعاىل عن إدعاء الوص

ـه    ٬،أو صفة امساًعليهم  انطباقهاومل جيعل هلم نصيباً يف  ـد ذات وهذا الصرف اإلهلي إعجاز حب
  . أو مباهلة الرسول حممد  الناس عن الرد على القرآن الكرميكصرف 

ـة   فلم نرä أو نسمع أن أحداً ادعى أنه منصوص عليه يف وصية الرسول حممد  غري األئم
بل مل يد�عِ ذلك حىت يف وصايا  ٬،Xمن زمن أمري املؤمنني إىل القائم املنتظر  املعصومني 

  . من زمن آدم إىل الرسول حممد  األنبياء 
فهذا يعين أن الوصية عالمة تدل على  ٬،الوصي يعرف بالوصيةإن : ئمة فعندما يقول األ

 فالبد أن تكون هذه العالمة تدل على صاحبها وإذا كان كذلك ٬،ول للكل أو للبعضأمر جمه
ـها   ؛يد�عيها غريه إطالقاً بل ال ٬،فقط ألنه إذا مكن اهللا تعاىل املدعني من انتحال الوصية أو جعل

ـى     والصفة فتكون باالسمتنطبق عليهم  ـداق أي عل ـن مص هذه العالمة تنطبق على أكثر م
 ٬،األمة وضالهلاو�ذه تكون هذه العالمة هي سبب اختالف  ٬،ها احلق وغريه من املنتحلنيصاحب

  !!! تدل على احلق ال غري  وهذا خلف كو§ا عالمة هداية
ـا  ٬،الينفإنك إذا سألت شخصاً ما عن بيت زيد مثالً يف أي جهة يقع من الزقاق الف ل وق

فهل أن  ٬،وعندما ذهبت إىل ذلك الزقاق وجدت أمام كل بيت منه خنلة إن أمام بيته خنلة: لك
  ذلك الشخص الذي دلك على بيت زيد هداك أم أضلك ؟

  . يصدر عن رشيد حكيم ووصفه يعترب سفهاً ال ٬،مل يقدم لك شيئاًأو انه  ٬،بالطبع انه أضلك
ـدوره   ٬،خص عاديوإذا كان هكذا فعل يوصف بالسفه إذا صدر عن ش فكيف نتصور ص

كيف ميكن أ§م جيعلون الوصية عالمة ودليل تدل على الوصي !! من اهللا تعاىل وأنبيائه وأوليائه 
  . حاشا اهللا تعاىل من ذلك!! وغريه مث جندها تنطبق على الوصي 
ـيهم   Xولذلك جند اإلمام الرضا  يف مناظرته مع علماء اليهود والنصارى واحتجاجه عل

ـم   رسول بأن ال موصى به ومذكور يف كتبهم التوراة واإلجنيل٬، فعندما أقروا له بوجود اس



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١١٢
املذكور يف كتبنا هو ولكننا ال نقطع بأن حممداً : وصفته يف كتبهم وقالوا له د الرسول حمم

  !!! فلعله حممد آخر  حممدكم نفسه
ـة  جوا أنوهل  ٬،ومباذا احتج عليهم ٬،Xاذا تتوقع أجاب اإلمام الرضا فبم به كافÓ وحج
  وإذا كان جوابه حجة فهل ميكن أن حنتج به اآلن أم ال ؟ ٬،دامغة

فهل  ٬،احتججتم بالشك: (على إشكاهلم حيث قال Xاج اإلمام الرضا وهاك امسع احتج
وجتدونه يف شيء من  إىل يومنا هذا نبياً امسه حممد Xبعث اهللا من قبل أو من بعد من آدم 

   .)١(...) فأحجموا عن جوابه  !؟ألنبياء غري حممد الكتب اليت أنزهلا على مجيع ا
يومنا هذا وصياً امسه  إىل هل بعث اهللا من قبل أو من بعد من حممد  :وحنن نسألكم اآلن

  أو هل ادعى الوصية غري أمحد احلسن ؟ ٬،مذكوراً يف وصية النيب حممد  أمحد
ـا   فما ـود    يف اح Xيرد على دليلنا هذا يرد على دليل اإلمام الرض ـى اليه ـه عل تجاج

  . أعاذنا اهللا من ذلك٬، فقد رد على اهللا تعاىل ومن رد على األئمة  ٬،والنصارى
: يف الداللة على اإلمام املهدي Xوجند هذا املعىن واضحاً جلياً أيضاً يف قول اإلمام الباقر 

: ويف رواية أخرى ٬،)ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب اهللا ورايته وسالحه... (
  . أي وصيته ليلة وفاته كما تقدم بيانه وعهد الرسول  ٬،)معه عهد رسول اهللا(

ـائم    )الوصية(للناس معرفة العهد  كيف ميكن :وهنا نتسائل ـد الق ـل  !!!  Xاليت عن ه
ـف   : إذن أقول! ؟خيربهم بصحتها  Xتقولون إن القائم  ـه  فكي إن الناس ما زالت تشك ب

الوصية ال ميكن أن تنطبق  أنفال يوجد جواب غري !! لوهذا دور واضح كما يقا ٬،تصدق قوله
ـنص    ٬،اهللا تعاىل وتدبريهعلى غري صاحبها وال يد�عيها أحد غريه بقدرة  ـت ت فإن اد�عاها وكان

  .ينبغي التشكيك يف دعواه ادقاً والكان ص على امسه وصفته

 @ @
* * *  

@ @
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א ؟Xא

ـينية   Xعد القائم أن اخلالفة ب إىل سبق من هذا البحثعدة مرات فيما  لقد أشرت حس
ـوف    وهو والد املهديني اإلثنا حسيين Xألن اإلمام املهدي  ؛وليس حسنية ـذين س عشر ال

ـن   إلقامةولكن . Xحيكمون بعده  احلجة أكثر وألمهية املوضوع أفردت له عنواناً خاصاً وم
  :فأقول ٬،اهللا التوفيق

ـده   Xوانتقلت إىل اإلمام علي  Xول اهللا لقد استمرت اإلمامة بعد رس وبعده إىل ول
استقرت اإلمامة يف ذريته يسلمها األب إىل  ٬X، وبعد اإلمام احلسني Xاحلسن مث احلسني 

ـت  القيامة أبداً إىل يوم Xخترج من ذرية احلسني  وال ٬،ابنه ـو  إىل أن يس ـد   Xلمها ه عن
  . Xاملهدي على آخر املهديني من ذرية اإلمام  رجوعه يف الرجعة
ـداً  تعود اإلمامة يف أخوين بعد احلسن واحلسني  ال: (قال ٬،Xاهللا  عن أيب عبد  ٬،أب

و®أُ̈ولُو الْأَ̈رح®امِ ب®̈عض³ه³̈م أَ̈ولَى بِب®̈عضٍ ﴿ :وجل كما قال عز جرت من علي بن احلسني  إËا
ـني  فال تكون  ٬،)١(﴾فªي كªت®ابِ الل¶هª مªن® الْم³̈ؤمªنِني® و®الْم³ه®اجِرِين® إال يف  بعد علي بن احلس

   .)٢() األعقاب وأعقاب األعقاب
جتتمع اإلمامة يف أخوين بعد احلسن واحلسني  ال: (أنه قال Xاهللا  وكذلك عن أيب عبد

   .)٣() قاب األعقابإمنا هي يف األعقاب وأع 
حيث كرر ) يف األعقاب وأعقاب األعقاب: (Xولنا أن نسأل ملاذا قال اإلمام الصادق 

ـومني  ) عقب(فإن كلمة األعقاب مجع  ٬،مة األعقاب مرتانكل وهي تصدق على التسعة املعص
ـر  !! فال حيتاج أن تكرر مرة ثانية٬، لكي يصح الكالم   فالبد من وجود فائدة ومعىن آخ

ـادة   ) وحاشاهم(ال يتكلمون بكالم زائد  ألن األئمة  ؛الثانية) األعقاب(لكلمة  ـم س وه
ومن تأمل يف الرواية مع مقارنتها  ٬،)قل ودل خري الكالم ما: (قولونالبالغة والفصاحة وكما ي

 إحدامهاستمر مبرحلتني ختتلف  Xاإلمامة بعد احلسني  أنببعض الروايات جيد أن معىن ذلك 
ـة   ٬،ومرحلة اهلدايةمرحلة اإلمامة : عن األخرى بعض الشيء يف الفضل مها ـاب األئم  أي أعق

                                                            
 .٦: األحزاب -١
 .١٥٢ص: بة الطوسيغي -٢
 .نفس المصدر السابق -٣



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١١٤
ـاب   Xولذلك كرر اإلمام الصادق  ٬،Xدي وأعقاب املهديني بعد اإلمام امله كلمة األعق

  ). األعقاب وأعقاب األعقاب(مرتني 
و®ج®ع®لَه®ا كَلªم®ةً ﴿: عندما سأله املفضل بن عمر عن قوله تعاىل يف حديث Xوعن الصادق 

ªبِهªي ع®قªي®ةً فª١(﴾ب®اق(،فقال  ٬X) :ـوم    يعين بذلك اإلمامة ـني إىل ي جعلها اهللا يف عقب احلس
ـد   : فقلت له: قال .القيامة ـني دون ول يا ابن رسول اهللا فكيف صارت اإلمامة يف ولد احلس

ـى  : Xفقال  ؟احلسن ومها مجيعاً وäلدا رسول اهللا وسبطاه وسيدا شباب أهل اجلنة  إن موس
ومل  ٬،وهارون كانا نبني مرسلني أخوين فجعل اهللا النبوة يف صلب هارون دون صلب موسى

ـد    فإن اإلمامة خالفة اهللا عز ٬،ل اهللا ذلكلªم® فع: يقول أنيكن ألحد  ـيس ألح  أنوجل ل
ألن اهللا تبارك وتعاىل هو احلكيم يف  ؛لªم® جعلها يف صلب احلسني دون صلب احلسن: يقول

   .)٢() ي³سأل عما يفعل وهم ي³ُسألون أفعاله ال
ئة اهللا يكون هلم ملك وال إمامة إىل يوم القيامة٬، وهذه مشي ال Xذرية اإلمام احلسن  ٬،إذن

  .فمن سäلÿم سäلåَم ٬،تعاىل ال ميكن ألحد االعتراض عليها وال املناقشة فيها
فضيل أتدري يف أي  يا: فقال ٬،Xاهللا  دخلت على أيب عبد(: قال ٬،كّرةبن سوعن فضيل 

ليس من ملك  كنت أنظر يف كتاب فاطمة : قال ٬،ال: قلت: قال ٬،شئ كنت أنظر قبيل
ـن   ٬،يه بامسه واسم أبيهإال هو مكتوب ف) األرض(ميلك  ـه   Xوما وجدت لولد احلس في
   .)٣() شيئاً

ـة   ؛Xوهنا اإلمام أراد نفي اإلمامة عن ذرية اإلمام احلسن  ألن بعضهم كان حيسد األئم
ـمَّ   ﴿: وبعضهم حاول اد�عاء اإلمامة لنفسه٬، قال تعاىل Xمن ذرية اإلمام احلسني  ـلِ الل¶ه³ قُ
  . )٤(﴾ ... ك® م®ن ت®ش®اء و®ت®رتِع³ الْم³لْك® مªمَّن ت®ش®اءم®الªك® الْم³لْكª ت³̈ؤتªي الْم³لْ

 Xورغم أن الروايات السابقة وغريها الكثري نصت على أن ال إمامة لذرية اإلمام احلسن 
ـد    Xإىل يوم القيامة أي حىت بعد اإلمام املهدي  ـم بع نصت روايات كثرية  على أن احلك

                                                            
  .٢٨: الزخرف -١
 . ١٢٧ – ١٢٦ص: معاني األخبار -٢
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ـا     ٬،Xلذرية اإلمام احلسني  Xهدي اإلمام امل ـديون اإلثن ـدي امله وهم ذرية اإلمام امله
  . عشر

فإذا حضرته الوفاة ... ( :ايتهايف § Xقال    اليت مر ذكرها   ففي وصية الرسول 
وأسم  كامسيأسم  :له ثالثة أسامي ٬،أول املقربني ابنهفليسلّمها إىل  Xأي اإلمام املهدي 

ـام  ) أول املؤمنني وهو ٬،الثالث املهدي واالسم ٬،اهللا وأمحد أيب وهو عبد ومن املعلوم أن اإلم
  . حسيين فابنه كذلك Xاملهدي 

ـني     إن من�ا بعد القائم إثنا: (Xورواية الصادق  ـد احلس ـن ول  ٬،)Xعشر مهدياً م
محزة إن من�ا بعد القائم أحد عشر  يا أبا: (يف كالمه أليب محزة قال Xوكذلك عن الصادق 
  ). مهدياً من ولد احلسني
ـني    Xء الوراد عن اإلمام العسكري اوكذلك يف الدع ـوم والدة احلس ... (: Xيف ي

ـدي    ٬،)بعد قائمهم وغيبته  احلسني    واألوصياء من عترته ـام امله والدعاء الوراد عن اإلم
X) : ...ورد عن وما ٬،)...عهده واألئمة من ولده  ووالة  القائم    وصلّ على وليك 

وغريها ) وجتعله وذريته من األئمة الوراثني (...: Xيف الدعاء لإلمام املهدي  Xالصادق 
ـنية  Xاإلمام املهدي اليت تنص على أن اخلالفة بعد  من الروايات الصرحية  ٬،حسينية ال حس

﴿Âيمªع®ل Âيعªن ب®̈عضٍ و®اللّه³ س®مªـيح   ي�ن الوهذا أمر واضح وب ٬،)١(﴾ذُرِّيَّةً ب®̈عض³ه®ا م حيتاج إىل توض
  !!! ح النهار إال ملن عمي عن الشمس يف وض أكثر

ـن    ـام احلس إضافة إىل هذا كله  فال توجد رواية واحدة تنص أو تشري إىل حكم ذرية اإلم
X،ـه  بل هذا خمالف للقرآن والسن�ة الصرحية الصحيحة فال ٬  ٬،ميكن قبوله وال يلتفت إىل قائل

  . هللا وحده واحلمد
* * *  

@ @
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א א א

وفصلت  إىل الرسول حممد  Xمن آدم  وصية والوصيا فيما سبق مسألة اللقد درسن
ـت أن   ٬،إىل يوم القيامة ه من األئمة واملهديني ئوأوصيا القول يف وصية الرسول  وبي�ن

 ٬،البد أن ت�بي�ن تكليف األمة جتاه األوصياء إىل يوم القيامة وإال كانت ناقصة وصية الرسول 
   .من النقص وحاشا الرسول 

ـى   ونقلت بعض Xوأيضاً بي�نت مسألة األوصياء بعد اإلمام املهدي  الروايات الدالة عل
ـه    . ذلك٬، وبينت أ§ا ال تعارض القول بالرجعة ـز علي ـن أن نرك ولكن بقي موضوع البد م

ـدي األول     موضوع وصي اإلمام ونسلط الضوء عليه أكثر أال وهو ـه     امله ـد أعطت فق
ـول    ٬،كما سيأيت Xذرية اإلمام املهدي من باقي  أكثرالروايات أمهية  ـه الرس يف  وخص
ـديني   وصيته واألئمة  يف رواياoم بكثري من األلقاب واملميزات اليت تفضله على سائر امله

ـدي   أومن تلك اخلصائص  ٬،Xمن ذرية اإلمام املهدي  ـام امله  Xنه اخلليفة األول لإلم
من شرف  Xبه ما ناله أمري املؤمنني يشا وهذا شرف عظيم ٬،ربيته منه مباشرةوالذي يتلقى ت

   .وكان خليفته األول التربية املباشرة من الرسول حممد 
إن اإلمام : (بعد الظهور حيث قال وقد أشار السيد الصدر إىل هذا املعىن يف كتابه تاريخ ما

ان ن كإتبقى رهن االحنالل والضياع و لن يهمل أمر األمة الباقية بعده Õرد أن ال Xاملهدي 
ـة    أنقلناه من  ألكثر من ذلك وهو مااهذا صحيحاً كل الصحة بل  ـائف الرئيس إحدى الوظ

ـرية يف   Xللمهدي  بعد ظهوره هو تأسيس القواعد العامة املركزة والبعيدة األمد لتربية البش
ميكن أن يأخذ بزمام  وهذه التربية ال ٬،اخلط الطويل تربية تدرجيية لكي تصل إىل اÕتمع املعصوم

ميكن  ومثل هذا الرجل ال ٬،الصاحل الكامل حني يصبح رئيساً للدولة العادلة اإلنسانبيقها إال تط
 ٬،معرفته ألحد غري اإلمام املهدي نفسه ولعله يوليه التربية اخلاصة اليت تؤهله هلذه املهمة اجلليلة

  . سنقول فهو غري وارد على ما باالنتخابوأما احتمال تعيينه 
بتعيني ويل عهده أو خليفته خالل حياته ورمبا يف العام  Xام املهدي ومن هنا سيقوم اإلم

ـرة    ـاكم األول لفت ـم  (األخري ليكون هو الرئيس األعلى للدولة العاملية العادلة بعده واحل حك
  ). األولياء الصاحلني



  ١١٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
 باعتبارهذا احلاكم األول قد يكون هو أفضل من األحد عشر اآلتني بعده  أنوبالرغم من 

ـأيت   Xجة تربية اإلمام املهدي نه نتيأ شخصياً واملعاصر ألقواله وأفعاله وأساليبه خبالف من ي
  ... بعده من احلاكمني 

ـات    Xاإلمام املهدي  أنشك  ال ٬،نعم: يقول أنإىل  ـدد بإعالن قبل وفاته قد أكد وش
ـ ) حكم األولياء الصاحلني(عاملية متكررة على ضرورة إطاعة خليفته وعلى ترسيخ  ان يف األذه

تكون بالغة درجة الكمال املطلوب فإ§ا ستكون مظنة  البشرية حيث ال أنإال  ٬،ترسيخاً عميقاً
  . من جمال أكثرالعصيان والتمرد يف 

يعين الفشل حبال بعد القواعد التربوية اليت تلقاها هذا احلاكم  ولكن وجود هذه املصاعب ال
   .)١( )رمحه اهللا(هيد الصدر كالم الش انتهى...) بكل تفصيل  Xعن اإلمام املهدي 

ـد    ٬،يف تفصيل هذه احلقيقة) رمحه اهللا(وهنا أبدع الشهيد الصدر  ـا وق وفاق كل أقرانه �
ـذا   أنغابت عنه حقيقة مهمة جداً وهي ) رمحه اهللا(إال أنه  ٬،مبا كتبه اإلسالميةأحتف األمة  ه

ـي  يكون من ذريته ويظهر قبل قيامه و Xاخلليفة األول لإلمام املهدي  يكون املمهد الرئيس
ألن  ؛)اهللا همحر(يعد عيباً للسيد الصدر  وهذا ال  كما سيأيت بيانه   Xلقيام اإلمام املهدي 

ـات و   أنحكمة اهللا قد اقتضت  ـوده يف الرواي ن أيكون هذا األمر خمفياً عن اجلميع رغم وج
ـدي   ـا   ببي Xيكون عقبة تبتلى �ا األمة ومتحص وتغربل ولكي خيتص اإلمام امله ـا كم ا§

ـد  ( ٬،)يدعو إىل أمر قد خفي وضل عنه اجلمهور: (أشارت الروايات إىل ذلك يأيت بأمر جدي
ـن  ( ٬،)يأيت بأمر غري الذي كان( ٬،)على العرب شديد يدعو إىل أمر من أقر به فقد هدي وم

  . )أنكره غوى فالويل كل الويل ملن أنكره
غريه اإلملام بكل التفاصيل عن عصر ميكن له وال ل نه الأعلى  وقد أكد الشهيد الصدر نفسه

ـث  ): (... رمحه اهللا(فقال  ٬،عصره ابنألن كل باحث  ؛املهدوية الظهور والدولة إن كل باح
الفترة اليت يعاصرها والزمن الذي مير فيه ويتعذر عليه باملرة مهما  ابنومفكر هو بطبيعة تكوينه 

ـول    ـدعي الوص ـر   أويت من عبقرية وطول باع أن يسبق الزمن في ـتوى األول للفك إىل املس
تلك ... أو إنه حمتوٍٍ على وعي وثقافة األجيال اإلسالمية القادمة من املستوى الثاين  ٬،اإلسالمي

ـل  . فيها من فجوات يف سوابقها من األخطاء وملء ما ما انكشافالثقافة القائمة على  إذاً فك
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ممثالًً ملرحلة معينة من تطور باحث حيتوي على قصور طبيعي وذايت يف تفكريه اإلسالمي بصفته 

مبا ينشر يف عصر ظهوره  Xميكن أن يتعداها يف حني ميثل اإلمام املهدي  الفكر اإلسالمي ال
  . اإلسالميمن ثقافات وأفكار وتشريعات ميثل املستوى األول من الفكر 

ـل   أنومن هنا تنشأ الصعوبة من  يتصدى باحث قاصر للتفكري فيما يتعدى عصره والتوص
ـذا   االعترافومن مث ينبغي : إىل أن قال... حقيقة شخص كامل وجمتمع عادل  إىل بقصور ه

 بالعمق احلقيقي لليوم املوعود واحلوادث التفصيلية الواقعة فيه وإمنا غاية ما اإلحاطةالبحث عن 
 ابلغنا من أخبار وم نصور األفكار العامة واألعمال الرئيسية املتوفرة فيه من خالل ما أنحناوله 

   .)١() رمحه اهللا(كالم الشهيد الصدر  انتهى) نعرفه من قواعد
ـي  ) اهللا همحر(و�ذا الكالم قد أحتفنا السيد الشهيد الصدر  ـه مل  أحبقيقة مهمة جداً وه ن
ـور أأو  ٬،يتوصل إىل كل شيء بالنسبة إىل عصر الظهور  ٬،نه رمبا أخطأ يف تشخيص بعض األم

ـة أن ال    Xجديدة سيظهرها اإلمام املهدي و�ذا قد هيأ األمة إىل توقع أموراً  ـى األم وعل
وبعد ذلك نصل إىل  ٬،Xتتفاجئ بذلك وأن تروض نفسها على التسليم ألمر اإلمام املهدي 

ـدي    ـام امله ضرورة دراسة بعض الروايات اليت تؤكد على أمهية املهدي األول من ذرية اإلم
X،ئيسي لقيام اإلمام املهدي نه ميتاز بفضله على باقي الذرية وانه املمهد الرأو ٬X .  

ليلة وفاته من فضل املهدي  نصت عليه وصية الرسول حممد  نبدأ به دراسة ما وأول ما
  : Xاألول من ذرية القائم 

  
א א Wא

ـول  : (قال Xعن أمري املؤمنني  ..: فقط االستداللخيص  وأذكر من الوصية ما قال رس
ـا  يا: ... Xلعلي   ها وفاته يف الليلة اليت كانت في   اهللا   علي انه سيكون بعدي إثن

   ...علي أول اإلثين عشر اإلمام  فأنت يا ٬،عشر مهدياً عشر إماماً ومن بعدهم اثنا
ـه أول      Xأي اإلمام املهدي    فإذا حضرته الوفاة: قال أنإىل  ـلّمها إىل ابن فليس

ـث   واالسم ٬،اهللا وأمحد و عبدوأسم أيب وه كامسي له ثالثة أسامي ٬،)املهديني(املقربني  الثال
  : إىل نقطتني االلتفاتوهنا جيب ). وهو أول املؤمنني ٬،املهدي
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فكما  ٬،Xلإلمام علي  Xهديني من ذرية اإلمام املهدي مشا�ة أول امل :النقطة األوىل
ـرف    هو الوصي األول للرسول  Xكان اإلمام علي  ـه وتش وأول من استلم الوصية من

والذي يستلم  X فهو أول وصي لإلمام املهدي ٬،له كذلك املهدي األول بتربية الرسول 
ـرة  Xويتشرف بتربية اإلمام املهدي   كما نصت الرواية    الوصية منه مباشرة  ٬،له باملباش

ـدي   ٬،Xخبالف باقي املهديني من ذرية اإلمام املهدي  وهذا شرف عظيم شر�ف اهللا به امله
  . Xلكونه أول وصي لإلمام املهدي و ٬،Xاملؤمنني  األول ملشا�ته أمري
ـول   Xاختص املهدي األول بكونه أول املؤمنني بدعوة اإلمام املهدي  :النقطة الثانية لق

ـؤمنني  و�ذه الص ٬،)وهو أول املؤمنني(ه يف الوصية عن Xالرسول   Xفة أيضاً شابه أمري امل
ـذ  من آمن بالرسول حممد  هو أول Xفكما كان أمري املؤمنني  ـدي  ونصره ك لك امله

  . ويؤمن به وينصره Xه أول من يصدق اإلمام املهدي شرفه اهللا بكون Xاألول 
ـام   يتضح مراد الرسول ) وهو أول املؤمنني(ومبالحظة عبارة  بأنه أول من يؤمن باإلم

وهذا يستلزم أن يكون املهدي األول موجوداً قبل قيام اإلمام املهدي  ٬،عند قيامه Xاملهدي 
X مل يكن موجوداً قبل قيام القائم  إنألنه  ؛نه أول املؤمننيليصدق عليه أX،ـد  أو ٬ نه يول

بل يصدق هذا الوصف على أول أنصار  ٬،فال يصدق عليه أنه أول املؤمنني Xبعد قيام القائم 
قد سبقوا ولده  Xبل يكون كل أنصار اإلمام املهدي  ٬،اإلمام املهدي الثالمثائة والثالثة عشر

  . ٬، فهم أوىل �ذا الوصف منه Xمام املهديباإل باإلميانالوصي 
ـه  Xمولوداًً قبل قيامه  Xون أول أوصياء اإلمام املهدي البد أن يك ٬،إذن  ٬،ومن ذريت

فقد  ٬،باملباشرة االبنمن الذرية كما يصدق على  االبنومن املعلوم أن معىن االبن يصدق على 
 ٬،بأ§م أبناء رسول اهللا   Xجاء يف عشرات الروايات وصف األئمة من ذرية اإلمام علي 

حيتاج  وهذا أمر واضح ال ٬،ال أل§م أبناءه باملباشرة بل أل§م من ذرية ابنته فاطمة الزهراء 
 ٬،)ظهورلسامري عصر ا(و) الرد احلاسم(ومن أراد التفصيل فعليه مبراجعة كتايب�  ٬،إىل مزيد بيان

  . فقد بي�نت هذه املسألة فيهما بالتفصيل
ـدي      أول املهديني   Xإلمام املهدي وإذا كان وصي ا ـام امله موجوداً قبل قيام اإلم

X،فالبد أن يكون هو احلجة على الناس بعد اإلمام املهدي  ٬X،ـدى   وأن يكون هو ٬ أه
أن يكون الوصي تابعاً ألحد  الستحالة ؛Xالرايات املمهدة وال حجة فوقه غري اإلمام املهدي 
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وهذا أمر واضح لكل من اطلع على عقيدة أهل البيت  ٬،قبلهأو مأموماًً بأحد  غري اإلمام الذي 

ـات    ٬، ـت الرواي و�ذا البد أن يكون وصي اإلمام املهدي هو اليماين املوعود الذي أوجب
بأن : وأما من حاول تغيري الكلم عن مواضعه وقال ٬،على الناس نصرته وإتباعه كما سيأيت بيانه

  . يؤمن باإلمام املهدي قبل قيامه ورمبا هلا معىنù ثان ال تعين أول من) وهو أول املؤمنني(عبارة 
ـراد     وخالف ما ذا خالف ظاهر كالم رسول اهللا ه: فأقول له ـن م ـه م تعارف علي

ـض    ٬،املعصومني عندما تكلموا �ذه العبارة يف العديد من الروايات ـن بع بل خالف املراد م
ـهX :﴿...   ³ه موسى قال تعاىل حكاية عن نبي: وإليك البيان ٬،اآليات القرآنية فَلَمَّا ت®ج®ل¶ى ر®بُّ

ـاْ أَوَّلُ      ـك® و®أَن® ـت³ إِلَ̈ي ـ̈بح®ان®ك® ت³̈ب لªلْج®ب®لِ ج®ع®لَه³ د®كّاً و®خ®رَّ موس®ى ص®عªقاً فَلَمَّا أَفَاق® قَالَ س³
ـق  ) أول املؤمنني(ملقصود من ا ولنرى ما ٬،)١(﴾الْم³̈ؤمªنِني® يف هذه اآلية الشريفة وذلك عن طري
  .               اليت جاءت يف تفسريهاالروايات 

ـال   ٬،)وأنا أول املؤمنني( Xيف تفسري قول نيب اهللا موسى  Xفعن اإلمام علي  ... : (ق
  .)٢() ت³رى وأنت باملنظر األعلى وأنا أول املقرين بأنك ت®رى وال

ـا  ( Xيف تفسري قول نيب اهللا موسى  قال ٬،يف حديث طويل  Xوعن اإلمام الرضا  وأن
منهم ) وأنا أول املؤمنني( يقول رجعت إىل معرفيت بك عن جهل قومي ...): (ؤمننيأول امل

  .)٣() ...ت³رى  بأنك ت®رى وال
باهللا  اإلميانغري السبق إىل ) أول املؤمنني( يف تفسري نيفرببكم ماذا تفهمون من هاتني الروايت

ـا   إليهتعاىل والرجوع  ـؤمنني   ...: (Xوخصوصاًً يف الرواية الثانية حيث قال الرض أول امل
ـر   أي أنا أول املؤمنني من قومي ا ٬،)ت³رى منهم بأنك ترى وال ـك وأول مق لذين سألوا رؤيت

   .ال ت�رى بأنك وسابق
ـاْ أَوَّلُ   ﴿ :عباس يف قول اهللا عز وجل ابنوعن  ـك® و®أَن® فَلَمَّا أَفَاق® قَالَ س³̈بح®ان®ك® ت³̈بت³ إِلَ̈ي
ـك   ٬،نك تبت إليك من أن أسألك رؤيةسبحا(: يقول: قال ٬،﴾الْم³̈ؤمªنِني® وأنا أول املؤمنني بأن
  .)٤() ت�رى ترى وال
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عندما وصف �ا أمري ) نيأول املؤمن(بالفصل يف معىن هذه العبارة  وقد جاء رسول اهللا 

أمري املؤمنني معىن وصف  أن فلكي ال يتأوهلا احلاسدون ألمري املؤمنني بي�ن الرسول  ٬،املؤمنني
وليس  ٬،أي أول من سبق إىل اإلميان واإلسالم واإلقرار بنب�وة النيب حممد  ٬،مننيبأنه أول املؤ

يف حق وصي اإلمام  معىن آخر كما حاول أعداء السيد أمحد احلسن تأويل قول رسول اهللا 
ـدعوة   ٬،املهدي بأنه أول املؤمنني فقد حاولوا تأويلها يف غري معىن السبق إىل اإلميان واإلقرار ب

  !!!! Xهدي اإلمام امل
   .)١( )وإسالماً إمياناًأنت أول املؤمنني : (Xإنه قال لعلي  عن الرسول 
ـن يب    : يقول لعلي مسعت رسول اهللا : (قال ٬،Xوعن أيب ذر  ـن آم ـت أول م أن

  .)٢()وصدق
ـالماً   يا: (Xلعلي  وقال الرسول  ـلمني إس  علي أنت أول املؤمنني إمياناً وأول املس

   .)٣() من موسىوأنت مين مبرتلة هارون 
علي إنك  يا: (Xطالب  أيبلعلي بن  قال رسول اهللا : قال ٬،بن عباسوعن عبد اهللا 

ـاً : ختاصم فتخصم بسبع خصال ليس أحد مثلهن ـم   ٬،أنت أول املؤمنني معي إميان وأعظمه
   .)٤() ...وأعلمهم بآيات اهللا  ٬،جهاداً

بأنه هو السبق ) ل املؤمنني أو(على معىن  ففي كل هذه الروايات وغريها يؤكد الرسول 
ـؤمنني (يقول بعد  ولذلك دائماً ٬،واإلقراروالتصديق  اإلميانإىل  ـاً ): (أول امل ـاً  مياإ(أو ) إميان ن

ـل   األخريةوخصوصاً يف الرواية  ٬،)أول من آمن يب وصدق(أو  )مياناًإمعي (أو ) سالماًإو جع
فال يغلب فهل  ٬،X املؤمنني من احلجج اليت حياجج �ا أمري) أول املؤمنني(صفة  الرسول 

ـى   ) أول املؤمنني(يصح ألحد أن يقول ألمري املؤمنني إن قول الرسول فيك بأنك  ـدل عل ال ي
  !!! بل رمبا يدل على معىن آخر  ٬،أنك أول من آمن به وصدقه

فإذا كان ال يصح ذلك كذلك ال يصح االعتراض على السيد أمحد احلسن بأن كالم رسول 
ـ يف حق الوص اهللا  يدل على أول من  ال)  أول املؤمنني(ي األول لإلمام املهدي ووصفه ب

يف ) أول املؤمنني(و�ذا يتضح أن املراد من عبارة . وينصره Xيؤمن ويصدق اإلمام املهدي 
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بتداع اوأما من حاول  ٬،والنصرة واإلقرارالقرآن والسن�ة هي أول السابقني يف اإلميان والتصديق 

ـول   التأويالت الباطلة ف ـفات الرس يف  هو من أتباع اليهود واملسيح الذين أولوا ذكر وص
ـوم   الذين تأولوا كالم الرسول  عليه أو كأبناء العامة بانطباقهامل يعترفوا كتبهم٬، و لعلي ي
يدل على اإلمامة واخلالفة وإمنا يدل  وقالوا إنه ال ٬،)من كنت مواله فهذا علي مواله: (الغدير

من  ةإىل غريها من التأويالت الباطلة املستوحا ٬،ب واملوايل يف الدينالصاحب واحملكذلك على 
  .أعاذنا اهللا من ذلك وساوس الشيطان
 Xيف وصف أول وصي لإلمام املهدي  ن أن املقصود من كالم الرسول و�ذا يثبت م
ـذا   ٬،يف آخر الزمان Xاإلمام املهدي أي أول من يؤمن ويصدق بقيام  ٬،بأنه أول املؤمنني و�

  . ليصح إطالق هذا الوصف عليه Xالبد أن يكون مولوداًً قبل قيام اإلمام املهدي 
  

א א Wא
ـايع  : (  وذكر املهدي  يقول  مسعت رسول اهللا (: قال٬، عن حذيفة بن اليمان إنه يب

  .)١() بني الركن واملقام امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي فهذه أمساءه ثالثتها
أول املهديني من ذريته  ويتضح انطباقه  Xعلى وصي اإلمام املهدي طبق وهذا احلديث ين

حيث  Xيف وصف وصي اإلمام املهدي  عند مقارنة هذا احلديث مع وصية رسول اهللا 
الثالث املهدي  واالسماهللا وأمحد  واسم أيب وهو عبد كامسيله ثالثة أسامي أسم  ...: (قال

الثالث املهدي  واالسم اهللا الثاين عبد واالسماسم واحد  وحممد مها فأمحد). وهو أول املؤمنني
واسم  كامسياسم : (شرح وتفصيل لقوله قبل ذلك  )وهو عبد اهللا وأمحد: ( له قو أنأو 
ـن    ل الرسول والتطابق بني الروايتني حمكم وبي�ن ومقصود وخمطط له من قب) أيب ـيس م ول

ـدة    سالماإلفإن القول بالصدفة ليس من مبادئ  باب الصدفة ـاديني واملالح بل من مبادئ امل
  .والزنادقة

ـة     إن ٬،يا جابر: (X ي حممد بن علقال يل :قال ٬،عن جابر اجلعفي ـاس راي ـبين العب ل
يبايع له بني  Xحىت ترى رجال من ولد احلسني    ثالثاً   فإياك مث إياك ٬،ولغريهم رايات

 .)٢() ...ودرع  ومغفر رسول اهللا  الركن واملقام معه سالح رسول اهللا 
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ـدي   ـان   Xوالرجل احلسيين يف هذه الرواية ال ميكن أن يكون هو اإلمام امله ـو ك ٬، فل

ـن   إتباعحلرم  Xاملقصود به اإلمام املهدي   ٬،Xأي راية قبل قيام القائم احلجة ابن احلس
ـل    بإتباعوهذا الفهم يتناقض مع الروايات اليت تأمر  ـون الرج اليماين ونصرته٬، فيجب أن يك

ـام   احلس ـي اإلم يين الذي يبايع له بني الركن واملقام يف الرواية السابقة هو اليماين املوعود وص
  .أمحد وعبد اهللا واملهدي: املهدي أمحد٬، وهو الذي له ثالثة أسامي

ـني   وهذا الرجل احلسيين املذكور يف الرواية السابقة واملأمور بطاعته فقط والذي يبايع له ب
رجل احلسيين يف الرواية اآلتية اليت تصفه بأنه املأمور بطاعته فقط من الركن واملقام هو نفسه ال

ـول اهللا   إتباعهادون سائر الرايات الشاذة اليت حيرم  ـد رس أي  ٬، وتصفه أيضاً بأنه معه عه
 .                                     وصيته اليت أوصى �ا عندما حضرته الوفاة

ـي  ... ( :قال ٬،عن أيب جعفر يف خرب طويل إياك وشذاذ من آل حممد فإن آلل حممد وعل
ـد     ٬،راية ولغريهم رايات ـن ول ـالً م فألزم األرض وال تتبع منهم رجالً أبداً حىت ترى رج

فإن عهد نيب اهللا صار عند علي بن احلسني  ٬،معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه Xاحلسني 
X،مث صار عند حممد بن علي  ٬X ـن  فأل ٬،ويفعل اهللا ما يشاء زم هؤالء أبداً وإياك وم

   .)١() ... ذكرت لك
ـني  أإن هذا يتعارض مع الروايات الكثرية اليت تنص على : ورب قائل يقول ن الذي يبايع ب

  ).الوصي(الركن واملقام هو اإلمام املهدي وليس أول املهديني من ذريته 
ـور   االلتفاتيوجد تعارض بني هذه الرواية وسائر الروايات بعد  ال: فأقول ـة  إىل تص ثالث

Óلبيعة وصي اإلمام املهدي  معانX عليه إشكالوكالمها يصح وال  ٬،بني الركن واملقام :  
بني الركن واملقام يأخذ البيعة أيضاً من أنصاره  Xبعدما تتم البيعة لإلمام املهدي  :األول

ـام ع  ٬،لوصيه املهدي األول من ذريته ـي  وهذه سن�ة متبعة وأحد أوجه التشابه بني اإلم  Xل
ـول  Xوبني املهدي األول وصي اإلمام املهدي  وصي رسول اهللا  ٬، فكذلك قد أخذ رس

ـريته   Xالبيعة من املسلمني لوصيه علي بن أيب طالب  اهللا  يف حادثة الدار عندما دعا عش
  . وكذلك يف حادثة يوم الغدير املشهورة ٬،وطبخ هلم يد شاة
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 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٢٤
إذا الحظنا حديث بيعة الوصي بأنه ال  يكون أي تعارض بني الروايات وخصوصاً و�ذا ال

ـني   وال ٬،Xيلغي بيعة اإلمام املهدي  يقول إن بيعة الوصي هي البيعة الوحيدة أو املستقلة ب
  . فتأمل ٬،الركن واملقام

ـركن    Xيوكل اإلمام املهدي  :الثاين ـني ال وصيه يف أخذ البيعة نيابة عنه من األنصار ب
ـون   ؛Xعة منتسبة لإلمام املهدي ويف هذه احلالة تكون البي ٬،واملقام أل§ا بأمره وتدبريه وتك

  . Xألنه هو املباشر يف أخذها لإلمام املهدي  ٬،منتسبة للوصي
ـاىل   إىلفتارة ينسب قبض األرواح  ٬،وهذا املعىن وارد حىت يف القرآن الكرمي ـه³  ﴿اهللا تع الل¶

ـاكُم   ﴿رواح إىل ملك املوت وتارة ينسب قبض األ ٬،)١(﴾ي®ت®و®ف¶ى الْأَنفُس® حªني® م®̈وتªه®ا ـلْ ي®ت®و®ف¶ قُ
ـو®ف¶̈ته³̈م  ﴿وتارة ثالثة ينسب قبض األرواح إىل املالئكة  ٬،)٢(﴾مَّلَك³ الْم®̈وتª ال¶ذªي و³ك¬لَ بِكُ̈م ت®

  . تعارض يف كالم اهللا تعاىل وال ٬،)٣(﴾الْم®لَائªكَةُ
طر وملك املوت واملالئكة ألنه هو اآلمر وهو املدبر وهو املسي ؛فنسبة قبض األرواح له تعاىل

أل§م موكلون عنه  ؛فعملهم هو عمل اهللا تعاىل ٬،جنود عنده ال يسبقونه بالقول وبأمره يعملون
ـني  . وأيضاً ينسب العمل هلم ملباشرoم هلذه املهمة ٬،يف قبض األرواح فيمكن أن تكون البيعة ب

ـدي   ف ٬،نيابة عنه Xالركن واملقام واحدة يباشرها وصي اإلمام املهدي  ـام امله هي بيعة لإلم
Xن هناك بعض أألنه هو املباشر هلا وخصوصاً إذا الحظنا  ؛وبيعة لوصيه ٬،ألنه هو اآلمر �ا ؛

  . الروايات نصت على ذلك
ـركن    Xأن تكون البيعة متعددة٬، أي تكون بيعة لوصي اإلمام املهدي  :الثالث ـني ال ب

ـنص   .قيامه املقدس عند Xواملقام٬، وأيضاً تكون بيعة أخرى لإلمام املهدي  فالرواية اآلتية ت
  : إستالم البيعة من الناس Xيوليه اإلمام املهدي  Xعلى أن هناك موىل لإلمام املهدي 

ـن  ... : (أنه قال يف حديث طويل Xعن الباقر  مث قام إليه رجل من صلب أبيه وهو م
ـو  هذا ما خال صاحب هذا األمر فيقول يا أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ما اهللا  تصنع ف

فيقول املوىل الذي ويل ! أم مباذا؟ النعم أفبعهد من رسول اهللا  إجفالإنك لتجفل الناس 
أي واهللا  ٬،فالن أسكت يا :فيقول القائم ٬،واهللا لتسكنت أو ألضربن الذي فيه عيناك :البيعة
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  ١٢٥.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـول اهللا    ٬،معي عهد من رسول اهللا  أن ـن رس  ٬،هات يل العيبة فيأتيه فيقرأ العهد م

جعلين  :مث يقول ٬،فيعطيه رأسه فيقبل بني عينيه ٬،رأسك اقبله أعطينجعلين اهللا فداك  :فيقول
   .)١() ...فيجدد هلم البيعة  ٬،اهللا فداك جدد لنا البيعة

ـذي  : أقول ٬،وقته إىلفبعد غض النظر عن أمر مهم يف هذه الرواية أتركه  قد ذكر املوىل ال
 Xوالظاهر أن العهد الذي أخرجه اإلمام املهدي  ٬،X يتوىل البيعة نيابة عن اإلمام املهدي

ـة   ؛ليلة وفاته للمعترض هو وصية الرسول  ـن رواي . أل§ا هي املوصوفة بالعهد يف أكثر م
ـدي   ؛وأيضاً ورد ذكر هذا املوىل يف عدة روايات منها الرواية اآلتية اليت تبي�ن غيبة اإلمام امله

X،وضع اإلمام املهدي وأمر املوىل الوحيد الذي يطلع على م ٬X .  
أحدامها تطول حىت يقول  ٬،إن لصاحب هذا األمر غيبتني: (أنه قال Xاهللا  عن أيب عبد

ـن   ٬،ذهب: ويقول بعضهم ٬،قتل: ويقول بعضهم ٬،مات: بعضهم حىت ال يبقى على أمره م
ـي    يطلع على موضعه أحد من ولده وال أصحابه إال نفر يسري ال ـذي يل غريه إال املوىل ال

   .)٢() أمره
ـو  نه يليه من بعده يف اإلمامة  أأي ٬، هي اخلالفة) الذي يلي أمره(بارة وأوضح معىن لع فه

ـتالم هي  Xفإن من أهم أمور اإلمام ٬، البيعة استالموأيضاً يصح أن يلي أمره يف . وصيه  اس
ـأويالت   ) يلي أمره(وأما تفسري عبارة  .فيليه عنه وصيه ٬،البيعة من الناس ـن ت باخلادم فهذه م

ـد   ٬،فكل شيء عندهم يتصل بالدنيا ٬،ملترفني من أصحاب اخلدم والقصور وامللذاتا وهذا بعي
ـب    Xعن اإلمام املهدي  ـل اجلش الذي يفترش التراب ويتوسد احلجر ويلبس اخلشن ويأك

  . الذي كان خيصف نعله بيده Xسالم اهللا عليه وهو ابن أمري املؤمنني 
ـدي  ومن خالل الرواية اآلتية يتبي�ن أن هذا  ـني   Xاملوىل يكون سفرياً بني اإلمام امله وب

  : شيعته
يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه : (أنه قال Xعن أيب جعفر حممد بن علي 

حىت إذا كان قبل خروجه أتى املوىل الذي كان   بيده إىل ناحية ذي طوى أوأوم   الشعاب
    ؟ كم أنتم هاهنا: فيقول ٬،معه حىت يلقى بعض أصحابه

  . حنو من أربعني رجالً: يقولون ف
                                                            

 .٢٢٩ – ٢٢٧ص: اإلسالمبشارة  -١
  .١٦٢ص: غيبة الطوسي -٢



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٢٦
  . كيف أنتم ولو رأيتم صاحبكم: فيقول

أشريوا إىل : مث يأتيهم من القابلة ويقول ٬،واهللا لو ناوى بنا اجلبال لناويناها معه: فيقولون
فيشريون إليهم فينطلق Ôم حىت يلقوا صاحبهم ويعدهم الليلة  ٬،رؤسائكم أو خياركم عشرة

   .)١() ...اليت تليها
  . مبحث املوىل رمبا حيتاج إىل حبث مستقل فنرجئه إىل مناسبات أخرىو

يبايع بني الركن واملقام أمسه أمحد وعبداهللا : (سبق أن قول الرسول  واتضح من كل ما
ـه  ) فهذه أمساؤه ثالثتها ٬،واملهدي املقصود منه هو وصي اإلمام املهدي وأول املهديني من ذريت
  . Xن يكون مولوداً أو موجوداً قبل قيام اإلمام املهدي وإذا كان كذلك فالبد أ ٬،أمحد
  

א א Wא
ـرفين  : Xقلت لعلي بن احلسني : قال ٬،وعن حذمل بن بشري صف يل خروج املهدي  وع

ـأرض  : (فقال ؟ دالئله وعالماته يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي ب
مث يكون خروج شعيب بن صاحل من  ٬،دمشقوقتله مبسجد  ٬،ويكون مأواه تكريت ٬،اجلزيرة
فإذا  ٬،مث خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أيب سفيان ٬،مسرقند

   .)٢() املهدي مث خيرج بعد ذلك اختفىظهر السفياين 
ـرج  : (يف §اية الرواية Xوقول اإلمام السجاد  فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خي

ـدي   )بعد ذلك  ؛Xحار يف تفسريه بعض العلماء والباحثني أل§ا ال تنطبق على اإلمام امله
وهذا  ٬،يكون موجوداً قبل ظهور السفياين Xوذلك ألن هذه الرواية تفيد أن اإلمام املهدي 

خمالف للكثري من الروايات املتكاثرة واملتواترة اليت تنص على أن السفياين خيرج قبل قيام اإلمام 
ـن   أأي  ٬،عشر شهراً وعلى أقل تقدير مثانية أشهر خبمسة Xاملهدي  ـة م ن السفياين عالم

فكيف يكون اإلمام املهدي ظاهراً قبل خروج   Xعالمات قيام اإلمام املهدي أي قبل قيامه 
ـة   ! ؟السفياين مث خيتفي عند خروجه مث يظهر بعد ذلك  ـذه الرواي واضطر البعض إىل تأويل ه

  . بوجوه بعيدة عن الواقع
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  ١٢٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
يف كالمهم ومتويهها على الناس لتكون  إخفائهاهذا من األمور اليت حاول األئمة  أناحلق و

ـ  ـن   ) املهدي(دليالً على إن املقصود ب ـد ب يف هذه الرواية وأشباهها ليس اإلمام احلجة حمم
ـة    ٬،ألنه يظهر بعد السفياين ال قبله ؛X احلسن ـن ذري وإمنا املقصود بذلك املهدي األول م
ـديني   الذي ذكره الرسول  Xهدي اإلمام امل يف وصيته  ووصفه بأول املؤمنني وأول امله

ـني    ٬،عند وفاته Xوهو الذي يستلم الوصية من اإلمام املهدي  ـايع ب وأيضاً قال عنه  إنه يب
  . الركن واملقام

ـود   ٬،وينحل التعارض بني هذه الرواية وباقي الروايات و�ذا ينكشف اخلفاء ويكون املقص
وأول املهديني من ذريته الذي يكون ظاهراً قبل السفياين مث  Xي اإلمام املهدي منها هو وص

وميهد لقيام أبيه  ٬،مث يظهر بعد ذلك ويقاتل السفياين وينتصر عليه ٬،خيتفي عند خروج السفياين
  . Xاإلمام املهدي 

ـزوج يف    Xومن أراد تفصيل الكالم يف ذرية اإلمام املهدي  ـدي مت وهل أن اإلمام امله
ـدي   أحد إ) الرد احلاسم(فعليه مبراجعة كتاب  ٬،صر الغيبة أم الع ـام امله صدارات أنصار اإلم
X،فسيجد ضالته هناك إنشاء اهللا ٬ .  
  

א א א Wא
ـن  ) املهدي(وبعد أن عرفنا أن صفة  ـل   Xال تصدق فقط على اإلمام حممد بن احلس ب

ـ  تصدق أيضاً على كل واحد من ذريته ألن الرسول  ـدياً  (وصفهم ب ـر مه  ٬،)إثين عش
وقد ركزت الروايات على أن املهدي األول من  ٬،وكذلك وصفهم اإلمام الصادق �ذا الوصف

ـرحناها   ممهداً Xخيرج قبل قيام اإلمام  Xذرية اإلمام املهدي  ـيت ش  ٬،كالرواية السابقة ال
  . وكالرواية اآلتية واليت احتار يف تأويلها فطاحلة العلماء

ـواً  ( :قال ٬،عن النيب عن ثوبان  إذا رأيتم الرايات السود من خراسان فأتوها ولو حب
   .)١() على الثلج فإن فيها خليفة اهللا املهدي

ـه   Xوهذا احلديث يعارض عشرات الروايات اليت تنص على أن اإلمام املهدي  يبدأ قيام
ـى أن   ينص�   كما يأيت  مث يتجه حنو العراق بينما هذا احلديث وغريه  ٬،من مكة املشرفة عل
فال ميكن محل هذا احلديث إال على  ٬،يأيت مع الرايات السود من خراسان Xاإلمام املهدي 
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 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٢٨
وأول املهديني من ذريته الذي يكون موجوداً قبل قيام اإلمام املهدي  Xوصي اإلمام املهدي 

X    ويتوىل مهمة التمهيد الرئيسة لإلمام املهدي   كما بي�نتX .  
ـدي  صرحت بل هناك رواية  ٬،بأن هذا املهدي الذي يأيت مع الرايات السود هو خليفة امله
ـري   ٬،يقتل عنذ كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة: (قال رسول اهللا : عن ثوبان قال مث ال تص

ـوم  ٬،إىل واحد منهم مث  ٬،مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوËم قتاالً ال يقاتله ق
   .)١() تموه فبايعوه فإنه خليفة املهديإذا رأي :ذكر شاباًً فقال

ـى   ٬،)خليفة اهللا املهدي(وجاءت هذه الرواية أيضاً بلفظ  وعلى كال اللفظني ال تصدق عل
ـا أن   ٬،Xاإلمام املهدي  بل تصدق على وصيه املهدي األول من ذريته٬، خصوصاً إذا الحظن

خليفة (فسواء كان اللفظ  ٬،الوارد يف هذه الروايات ال يصدق إال على األوصياء) اخلليفة(لفظ 
ألن اإلمام  ؛Xفهو ال يصدق إال على وصي اإلمام املهدي ) خليفة اهللا املهدي(أو ) املهدي

  . املهدي أول خروجه من مكة  وليس من خراسان
حىت لو كان حبواً على الثلج كما أخرب أنه  )املهدي(على بيعة هذا  Xسول وقد شدد الر

له بالبيعة  تقدم نقل الرواية٬، فاملأمور  اهللا واملهدي كما ه أمحد وعبديبايع بني الركن واملقام أمس
وأول األوصياء الذي أمسه  Xهو أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي  Xقبل قيام القائم 

ـدى  والذي هو اليماين ا ٬،أمحد كما تقدم يف وصية الرسول حممد  ملوعود املصوف بأنه أه
التشديد  Xوقد ورد عن أمري املؤمنني  ٬،النار كما سيأيت بيانه ن أهلواملتخلف عنه م الرايات

يترك  مما ال) أول املهديي ( Xعلى نصرة هذه الرايات املشرقية التابعة لوصي اإلمام املهدي 
  . �ا ونصرoا االلتحاقأي خيار للمكلف بترك 

ـود مقب  يا: (قال له Xعلياً  أنعن أيب الطفيل  ـن   عامر إذا مسعت الرايات الس ـة م ل
ـل   خراسان فكنت يف صندوق مقفل عليك فاكسر ذلك القفل وذلك الصندوق حىت تقت

   .)٢( )فإن مل تستطع فتدحرج حىت تقتل حتتها   أي حتت الرايات السود   حتتها
 ٬،)وصي اإلمام(وقد وردت روايات كثرية تذكر الرايات اليت تأيت من املشرق بقيادة املهدي 

ـدي    ٬،شعيب بن صاحلجيش املهدي  وإن على مقدمة ـام امله  Xوإ§م يسلمون الراية لإلم
  . ويبايعونه
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إذ أقبل فتية من بين هاشم فلما رآهم  بينما حنن عند رسول اهللا (: قال ٬،مسعود ابنعن 

نزال نرى يف وجهك شيء  رسول اهللا ما يا: فقلت) قال( ٬،غرورقت عيناه وتغي�ر لونها النيب 
ن أهل بييت سيلقون بعدي إو ٬،اهللا لنا اآلخرة على الدنيا تاراخإنا أهل البيت : فقال ٬،نكرهه

معهم رايات سود فيسألون احلق فال  ٬،بالءاً وتشريداً وتطريداً حىت يأيت قوم من قبل املشرق
ـدفعوËا إىل   فيعطون ما ٬،يعطونه مرتني أو ثالثاً فيقاتلون فينصرون سألوه فال يقبلوËا حىت ي

ـو    ٬،اً كما ملئوها جوراًرجل من أهل بييت فيمألها قسط ـأÅم ول فمن أدرك ذلك منكم فلي
   .)١()حبواً على الثلج فإنه املهدي

ـإذا    ٬،ترتل الرايات السود اليت خترج من خراسان الكوفة: (قال ٬،Xعن أيب جعفر  ف
   .)٢() مبكة بعثت إليه بالبيعة Xظهر املهدي 

لكوفة مث يظهر املهدي يف مكة وهذه الرواية تصرح بأن الرايات السود تأيت حىت تصل إىل ا
ـى أن   ٬،Xوهذا يعين إ§ا خترج قبل خروج اإلمام املهدي  ٬،فتبعث له بالبيعة وهذا يؤكد عل

ـيس   ٬،Xاملهدي الذي يأيت مع الرايات السود هو املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي  ول
ـة  على كل ) املهدي(اإلمام املهدي نفسه٬، هذا بعد أن عرفنا صحة إطالق صفة  واحد من ذري

ـدي      ٬،X اإلمام املهدي ـام امله ـري اإلم ـفة غ  Xبل مل تصف الروايات أحداً �ذه الص
  . هئوأوصيا

   .)٣() املهدي على لوائه شعيب بن صاحل: (قال ٬،وعن عمار بن ياسر
ـن  ) وصي اإلمام(جيش املهدي  أنوهذا يدل على  الذي يأيت من خراسان يقوده شعيب ب

  ). املهدي ووصيه ابن(ول صاحل  بأمر من املهدي األ
ـن    ٬،خترج من خراسان راية سوداء لبين العباس: (قال ٬،وعن حممد بن احلنفية ـرج م مث خت

ـن   ٬،خراسان أخرى سوداء قالنسهم سود وثيا�م بيض على مقدمتهم رجل يقال له شعيب ب
ـوطئ   ٬،صاحل أو صاحل بن شعيب من متيم يهزمون أصحاب السفياين حىت يرتل بيت املقدس ي

ـدي   أنميد إليه ثالمثائة من الشام يكون بني خروجه وبني  ٬،هدي سلطانهللم يسلم األمر للمه
  .)٤() إثنان وسبعون شهراً
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هي اليت oزم السفياين بقيادة شعيب بن صاحل  )الوصي(ا إن رايات املهدي األول ومعىن هذ
 تفصيل ذلك وسيأيت ٬،Xحىت تصل إىل بيت املقدس وتسلّم الراية لإلمام املهدي  من العراق

  . شاء اهللا تعاىل نإ يف مستقبل هذا البحث
ـدي   وحتص�ل لدينا من كل ما  Xسبق أن حركة التمهيد الرئيسية يقودها ابن اإلمام امله
 وكذلك حديث الرسول  واملهدي بنص وصية رسول اهللا  اهللا والذي أمساءه أمحد وعبد
ـك  نه واجب الطاعة على أو ٬،املقامعن بيعته بني الركن و الناس وصاحب البيعة كما مسعت ذل

 ٬،)يبايع بني الركن واملقام( ٬،)فأتوها ولو حبواً على الثلج( ٬،)فبايعوه( أحاديث الرسول  من
  . وغريها الكثري

ألن البيعة  ؛أن البيعة ال تكون إال للمعصوم ومن املعلوم والثابت يف عقيدة أهل البيت 
ـه معناها الطاعة وامتثال النصرة وال يفرض  ـن   ٬،اهللا طاعة غري املعصوم أبداً كما سيأيت بيان وم

ـرون   املعلوم أيضاً أن احلجج املعصومني الذين أوجب اهللا طاعتهم على اخللق هم أربعة وعش
وبذلك يكون صاحب الرايات اخلراسانية  ٬،كما سبق بيانهإىل يوم القيامة  أوصياء الرسول 

ـدي  أومبا  بيعته على الناس معصوماً  الذي أوجب الرسول  نه قد ثبت أنه ليس اإلمام امله
X،بل ممهد لإلمام املهدي  ٬X،ـام     ٬ ـة اإلم ـن ذري فال يبقى إال أن يكون أول املهديني م

  . ووصيه وميانيه Xاملهدي 
أم أنه سيويل  ٬،سيقوم بقيادة الرايات السود باملباشرة قي تساؤل وهو هل أن املهدي األولب

أم أ§ا ستبايعه عند دخوهلا العراق وتندرج  ٬،له منذ بداية قيامهاوهل أ§ا مبايعة  ؟؟ عليها قادته
   ؟؟ ...وهل ... وهل  ؟؟ عتهحتت طا
وال يزيل هذا الغموض  ٬،Xاظاً على خطة اإلمام املهدي زالت غامضة حف ما لة كثريةئأس

ـيس  : (وكل شيء يف وقته وكما يقال ٬،أو حيل رموز الروايات إال رجل من أهل البيت  ل
ـا   ٬،)يعرف يقال وليس كل ما يقال حان وقته وليس كل ما حان وقته حظر أهلهكل ما  ومب

ـه تك تبي�ن من خالل هذا البحث من فكرةتبي�ن أو سي واهللا  ٬،في املكلف يف معرفة احلق وأتباع
  . املوفق واملعني واهلادي

  
  



  ١٣١.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
א א Wא

فوجدته ينكث  Xملؤمنني أتيت أمري ا: (قال ة٬،وأخرج الشيخ الطوسي عن األصبغ بن نبات
ـا  يا :فقلت له ٬،يف األرض  ٬،أمري املؤمنني مايل أراك مفكراً تنكت يف األرض  أرغبة منك فيه

ـر   ٬،رغبت فيها وال يف الدنيا قط واهللا ما ٬،ال: قال ولكين تفكرت يف مولود يكون من ظه
ـوراً هو املهدي الذي ميألها عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً و ٬،احلادي عشر من ولدي  ٬،ج

ـون   يا: قلت .يكون له حرية وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون موالي فكم تك
ـائن : فقلت ٬،ننيستة أيام أو ستة أشهر أو ست س: قال ؟احلرية والغيبة  ؟  وإن هذا األمر لك

ـرار   ٬،كما أنه خملوق وأىن لك Ôذا األمر يا أصبغ ٬،نعم: فقال أولئك خيار هذه األمة مع أب
ـداء   يفعل اهللا ما :قال ؟يكون بعد ذلك  مث ما: قلت: قال .ترةهذه الع ـه ب ت ايشاء فإن ل

  .)١() وإرادات وغايات وËايات
ـأذكرها   أمورلعدة  Xعلى اإلمام املهدي  انطباقهاميكن  وهذه الرواية ال ـار س  ؛باختص

   :)٢() سامري عصر الظهور(ألنين حبثتها بالتفصيل يف كتاب 
فاحلادي عشر من ولد  ٬،).. من ظهر احلادي عشر من ولدي: (Xقول اإلمام علي   ١

ـن   والذي من ظهره هو ابنه كما هو واضح فال Xهو اإلمام املهدي  Xاإلمام علي  ميك
بل على ابنه ووصيه أول املهديني وعلى هذا البد  ٬،Xهذه الرواية على اإلمام املهدي  انطباق

ـري (بأن الرواية بلفظ : من قال وأما ٬،Xأن يكون مولوداً قبل قيام اإلمام املهدي  ) من ظه
ـة   ٬،ففيه التفصيل الكايف) سامري عصر الظهور(كتاب  فلرياجع ٬،)من ظهر(وليس  وال حاج
  . هنا بإعادته لإلطالة
هلذا املهدي املذكور يف  أنوالظاهر  ٬،)...له غيبة وحرية ... : (Xقول اإلمام علي   ٢

أجاب جبواب واحد ومل يذكر  ا سئل عن مدoاعندم Xن اإلمام أل ؛هذه الرواية غيبة واحدة
ـالث     ٬،)ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني( :مدتني فقال ـني ث ـرددة ب فهي غيبة واحدة م
ـى  ) احلرية(فال ميكن تفسري  ٬،أي إ§ا يف لوح احملو واإلثبات اخلاضع للبداء احتماالت ـا  أعل §
  . ومل خيتصر على مدة واحدة مدتني Xولو كان كذلك لذكر اإلمام علي  ٬،الغيبة الثانية

                                                            
  .  ١١٦ – ١١٥ص: غيبة الطوسي -١
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غيبة املهدي يف هذه الرواية بستة أيام أو ستة أشهر أو ست  Xلقد وقّت اإلمام علي   ٣
ـوا   ألن األئمة  ؛Xعلى اإلمام املهدي  انطباقهاويف هذه احلالة ال ميكن  ٬،سنني مل يوقت

   .وذكروا يف عدة روايات بأنه كذب الوقاتون Xوقتاً لغيبة اإلمام املهدي 
ـال   Xاهللا  كنت عند أيب عبد(: قال ٬،الرمحن بن كثري عن عبد ـزم فق : فدخل عليه مه

ـاتون  يا: فقال؟ جعلت فداك أخربين عن هذا األمر الذي ننتظره مىت هو   ٬،مهزم كذب الوق
   .)١() وجنا املسلمون ٬،وهلك املستعجلون

 ٬،ب الوقاتونكذ: فقال Xسألته عن القائم ( :قال ٬،Xاهللا  وعن أيب بصري عن أيب عبد
   .)٢() نوقت إن�ا أهل بيت ال

   .)٣() أىب اهللا إال أن خيالف وقت املوقتني( :وعنهم 
ـام   واية اليت حتدد وتوقت وقت للغيبةتكون الر أنفالبد  ٬،إذن املقصود منها غري غيبة اإلم
  . Xبل وصيه وولده املهدي األول من ذريته  ٬،Xاملهدي 
جتاوزت مئات السنني وليس ستة أيام  Xام املهدي غيبة اإلم أنصل هو والقول الف  ٤

فمع القرائن السابقة نقطع بأن هذه الرواية تقصد وصي اإلمام  ٬،وال ستة أشهر وال ست سنني
 تفاصيل الرواية على اإلمام املهدي انطباقلعدم  ؛Xاملهدي وليس اإلمام املهدي نفسه 

X .  
  

א א Wא
ـرك  (: قال ٬،X عن أيب بصري عن أيب عبد اهللا  األرضاهللا أجل وأكرم وأعظم من أن يت

ـيس  : قال ٬،جعلت فداك فاخربين مبا أستريح إليه: قلت له : قال ٬،بال إمام عادل يا أبا حممد ل
ـم أترى  ـرض    ٬،مة حممد فرجاً أبداً مادام لولد بين فالن ملك حىت ينقرض ملكه ـإذا انق ف

ـدى وال  ) يسري(يشري  ملكهم أتاح اهللا ألمة حممد برجل منا أهل البيت  بالتقى ويعمل باهل
ـال   بامسه واسم أبيه مث ألعرفهواهللا إين  ٬،يأخذ يف حكمه الرشا يأتينا الغليظ القصرة ذو اخل
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ـوراً   والشامتني القائد العادل احلافظ ملا استودع ميالها عدالً وقسطاً كما مألها الفجار ج

   .)١() وظلماً
ـدي    وذو اخلال ٬،واية قطعاًغري الثاين يف هذه الرفالرجل األول  ـام امله والشامتني هو اإلم

X،ـو   انقضاءإذن فمن هو الرجل الذي يأيت قبله والذي يظهر عند  ٬ ملك بين فالن وهم بن
ـ   Xوهذا الرجل يصفة أمري املؤمنني  ٬،أمية يف آخر الزمان ٬، وهذه )رجل منا أهل البيت(ب
ـذي   ٬،وأول املهديني من ذريته  Xعلى وصي اإلمام املهدي  االنطباقالصفات واضحة  وال

ـام   ؛كون ممهداً له  فهو من أهل البيتوي Xيظهر قبل قيام اإلمام املهدي  ألنه من ذرية اإلم
ـر    ٬،املهديني ومن أوصياء الرسول  Xاملهدي  ـه آخ وفعالً بدأ السيد أمحد احلسن دعوت

الدعوة بعد النظام وكتب وقد انتشرت . وهو املمثل حلكم بين أمية) لعنه اهللا(أشهر نظام صدام 
  . والنمو وما كان هللا ينمو رغماً على أنوف املكذبني احلاسدين تساعاالهلا 

  
א א Wא

كأين برايات من مصر : (قال ٬،Xيف اإلرشاد عن الرضا ) رمحه اهللا(أخرج الشيخ املفيد 
   .)٢() صاحب الوصيات ابنمقبالت خضر مصبغات حىت تأيت الشامات فتهدى إىل 

ـي   وبعد مالحظة ما ذكرته سابقاً من هذا البحث يتضح أن هذه الرواية  ـى وص تنطبق عل
ألنه  ؛وال تنطبق على غريه ٬،Xالذي يقوم ممهداً لدولة أبيه اإلمام املهدي  Xاإلمام املهدي 

ـن   هو ابن صاحب الوصيات أي وصايا األنبياء واألئمة  اليت استقرت عند القائم احلجة اب
ـة   ٬،)املستحفظ من آل حممد( ـب لذلك وصف يف وصية الرسول و ٬،Xاحلسن  وبرواي

ـة   ٬،)احلافظ ملا استودع: (Xاإلمام الصادق  ـو   أي احلافظ لوصايا األنبياء واألئم فه
   .وارثهم

ـام   ٬،ن الرايات oدى إىل ابن صاحب الوصياتأوذكرت الرواية  أي تبايع ابن ووصي اإلم
يف عدة روايات نقلت قسماً  واألئمة  Xلرسول وهذه البيعة أكد عليها ا Xاملهدي 

ـ  ـثلج (و  ٬،)املهدي " اهللا "فبايعوه فإنه خليفة (منها فيما سبق ك  ٬،)فأتوه ولو حبواً على ال
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 ٬،والذي هو نفسه ابن صاحب الوصيات اليماين ونصرته إتباعإضافة إىل الروايات اليت أوجبت 

  . شاء اهللا تعاىل ما سيأيت بيانه إنك
  

א Wאא
ـل   ) مبدؤه(يكون  ٬،لخبده خا ٬،املهدي أقبل جعد: (قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  ـن قب م

   .)١( )... أشهروإذا كان ذلك خرج السفياين فيملك قدر محل امرأة تسعة  ٬،املشرق
  :  ملا سنذكره Xوأيضاً هذه الرواية ال تنطبق على اإلمام املهدي 

ليسا من صفات  وهذان الوصفان ٬،عينني جعد الشعروصفت الرواية املهدي بأنه أقبل ال  ١
  . أعني وسهل الشعر Xبل ورد يف الروايات أنه  ٬،Xاإلمام املهدي 

ـن   ٬،)أي العراق أو وإيران(املهدي يكون من قبل املشرق  أنوأيضاً ذكرت الرواية   ٢ وم
ـام  يبدأ قيامه من مكة املكرمة فهذا الوصف ال يصدق ع Xاملعلوم أن اإلمام املهدي  لى اإلم

ـو أول    ٬،)األولاملهدي (بل يصدق متاماً على وصي اإلمام املهدي  ٬،Xاملهدي  ـذي ه وال
ـام   ٬،بصرة حتديداًوهو خيرج من العراق ومن ال ٬،املؤمنني أي أول أنصار اإلمام املهدي فعن اإلم

   .)٢() ...أال وان أوهلم من البصرة وآخرهم من األبدال  ...: (قال ٬،يف خرب طويل Xعلي 
أي إذا كان املهدي  ٬،)...وإذا كان ذلك خرج السفياين  ...: (Xقال اإلمام علي   ٣
X ومن املعلوم أن اإلمام املهدي  ٬،من املشرق خرج السفياينX  خيرج بعد السفياين وليس
ـة اإلمام املهدي والذي خيرج قبل السفياين هو أول امله ٬،قبله ـت   Xديني من ذري كما بي�ن

ـك : (قة واليت تقولذلك يف الرواية الساب  ٬،)إذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث يظهر بعد ذل
  . إن املهدي موجوداً قبل السفياينأي 

  

א א Wא
ـرق    ...: (نه قالأ Xعن أمري املؤمنني  ـن املش خيرج رجل قبل املهدي من أهل بيته م

ـىت  يقتل ويقتل ويتوجه إىل بيت امل ٬،حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر قدس فال يبلغه ح
   .)٣() ميوت

                                                            
 .٣١٦ص: غيبة النعماني -١
 .١٤٨ص: اإلسالمبشارة  -٢
 .١١٠ص: الممهدون للكوراني -٣



  ١٣٥.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
 ٬،هو من أهل بيته Xوأهل الرجل هم ذريته٬، فهذا الرجل الذي خيرج قبل اإلمام املهدي 

ـام   ٬،أي من ذريته وهذا املعىن موافق لكل الروايات اليت نصت أو أشارت على أن املمهد لإلم
ـو ه وهو املهدي األوبوهو أول املؤمنني  ٬،)ولده(هو من ذريته  Xاملهدي   ل من ذريته وه

  . وصاحب أهدى راية وامللتوي عليه من أهل النار Xاليماين الذي يسلّم الراية لإلمام املهدي 
ـوت  (أن يكون مصحف وأصله  ماإ ٬،)فال يبلغه حىت ميوت: (وقوله يف آخر الرواية فال مي

نه ال أأي  ٬،تل وقد ع�ب�ر عن التعب الشديد والقتال املرير باملوأن يكون مأو� إماو ٬،)حىت يبلغه
ـذه   ٬،يف حماربة السفياين من بعد قتال شديد وتضحيات جسيمة يبلغ بيت املقدس إال ولعظم ه

ـو    ؛وال ميكن محل العبارة على معناها الظاهري ٬،الشدائد شبهها باملوت ـد ه ألن ذلك املمه
  !!! الذي يسلّم الراية لإلمام املهدي فكيف ميوت قبل ذلك 

ن الروايات السابقة يتبي�ن أن املمهد الرئيسي لإلمام املهدي ذكرته م ومن خالل مالحظة ما
X ـ  ـالبد أن يكون من ذري ـات ب ـدي ( ـته ووصيه األول الذي وصفته الرواي و ) امله

  . Xألنه أول املهديني والقوام من بعد أبيه اإلمام املهدي  ؛)القائم(
ـا   Xم املهدي وعلى هذا البد أن يكون اليماين الذي هو أهدى راية من ذرية اإلما كم

   .سيأيت بيانه
  

א א Wא
 أي قرب قيام القائم   فإذا كان ذلك.... : (قال ٬،يف خطبة طويلة Xعن أمري املؤمنني 

ـول   ٬،فراجعوا التوبة    واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع املشرق سلك بكم مناهج الرس
ـن   و ٬،فتداويتم من العمى والبكم وكفيتم مؤنة الطلب والتعسف ـادح ع ـل الف  نبذمت الثق

   .)١() ... األعناق
 Xمن املشرق وحيث اإلمام علي  Xوهذه الرواية تشري إىل ظهور ممهد لإلمام املهدي 

٬، وإذا كان كذلك  فالبد أن يكون أهدى ألنه يسري بسرية الرسول  ؛هذا املمهد إتباععلى 
ـل   Xالرايات وإال لو كانت هناك راية أهدى منه ألمر اإلمام علي  باتباعها دون ذلك الرج

                                                            
 .٢٢ح ٦٦ص ٨ج: الكافي -١



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٣٦
فال ميكن أن يكون غري اليماين املوصوف  وإذا كان هذا الرجل أهدى الرايات ٬،)طالع املشرق(

   .وأن املتخلف عنه من أهل النار ٬،تيف عدة روايات بأنه أهدى الرايا
ـا  وأول املهديني من ذري Xوالبد أيضاً أن يكون اليماين هو وصي اإلمام املهدي  ته كم

خيرج قبل قيامه ممهداً له   Xالدالة على أن وصي اإلمام املهدي  وسنسمع من الرواياتمسعنا 
X،ـ  ٬ ـ  ت سطرoا فيما سبق من هذا البحثيف عدة روايا) املهدي(وقد وصåف ب إذا (ك
ـدي  فيها خليفة(والرايات اخلرسانية  ٬،)املهدي اختفىالسفياين  ظهر ـة  (أو  ٬،)اهللا امله خليف

املهدي أقبل جعد يف خده خال يكون مبدأه من (  ٬،)رجل من أهل بيته خيرج قبله( ٬،)املهدي
  .وغريها عشرات الروايات ٬،)املشرق

ـدي   ٬،)... وكفيتم مؤنة الطلب ...( Xوقول اإلمام علي  فالظاهر إنه طلب اإلمام امله
X،ـدي    من يتبع طالع املشرق اليماين أنأي  ٬ ـام امله ألن  ؛Xال حيتاج للبحث عن اإلم

  . ويوفر عليه ذلك اجلهد املضين Xيوصله إىل نصرة اإلمام املهدي اليماين س
  

א א Wא
ـد³ن¶  ﴿: يف قول اهللا تعاىل Xاهللا  عن أيب عبد و®قَض®̈ين®ا إِلَى ب®نِي إِ̈سر®ائªيلَ فªي الْكªت®ابِ لَت³فِْس

و®لَت®̈علُنَّ ع³لُو�اً ﴿ Xوطعن احلسن  Xقتل علي بن أيب طالب : قال ٬،﴾فªي اَأل̈رضِ م®رَّت®̈ينِ
ـني    ﴾فَإِذَا ج®اء و®̈عد³ أُواله³م®ا﴿ ٬،Xقتل احلسني : قال ٬،﴾كَبِرياً ـر دم احلس فإذا جاء نص
X،الَلَ الدِّي®ارِ﴿ ٬ªفَج®اس³واْ خ Áيدªي ب®أْسٍ ش®دªب®اداً ل¶ن®ا أُ̈ولªقوم يبعثهم اهللا قبل  ﴾ب®ع®ثْن®ا ع®لَ̈يكُ̈م ع

ـروج   )١(﴾و®كَانَ و®̈عداً مَّفْع³والً﴿ آلل حممد إال قتلوهفال يدعون وتراً  Xخروج القائم  خ
  .)٢() احلديث ... Xالقائم 

ـد   ويقتلون أ Xفمن هؤالء القوم الذين يقومون قبل قيام اإلمام املهدي  ـداء آل حمم ع
ـ ؤوه ٬،)السفياين وأتباعه( ل¶ن®ا أُ̈ولªي ب®أْسٍ عªب®اداً ﴿الء هلم شأن عظيم حيث وصفهم اهللا تعاىل ب
وال ميكن أن يكون هؤالء غري اليماين وأصحابه أصحاب  ٬،نفسه إىلفنسبهم اهللا تعاىل  ﴾دªيدÁش®
. Xوالذين يتولون حماربة السفياين وأمثاله  ويسلمون الراية لإلمام املهدي ) أهدى الرايات(

                                                            
  .٥ – ٤: اإلسراء -١
 .٢٥٠ح ٢٠٦ص ٨ج: الكافي -٢



  ١٣٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
 بل ال ٬،تلك الرواية عليه بانطباقفاليماين هو املمهد الرئيسي وأهدى الرايات ولذلك فهو أحق 

ـل  ؛يوجد هلا مصداق غريه ـا   ٬،ألن كل الرايات سواه إن مل تكن كلها باطل ففيها باط أي أ§
  . ﴾عªب®اداً ل¶ن®ا﴿بقوله  راية ضاللليست حقاً حمضاً وحاشا اهللا تعاىل أن ينسب لنفسه 

  
א א Wא

ـى  فإذا ق ٬،البد من وجود رحى تطحن: (على منرب الكوفة Xقال أمري املؤمنني  امت عل
أصحابه  ٬،قطبها وثبتت على ساقها بعث اهللا عليها عبداً عنيفاً خامالً أصله يكون النصر معه

ـاواهم     ـن ن ـل مل الطويلة شعورهم أصحاب السبال سود ثياÔم أصحاب رايات سود وي
 ٬،يلقى الفج�ار منهم واألعراب اجلفاة واهللا لكأين أنظر إليهم وإىل أفعاهلم وما ٬،يقتلوËم هرجاً

ـة  يس لطهم اهللا عليهم بال رمحة فيقتلوËم هرجاً على مدينتهم بشاطئ الفرات الربية والبحري
   .)١()ربك بظالم للعبيد عملوا وما جزاء مبا
٬، وبني قول )..بعث اهللا عليها( :يف هذه الرواية Xإىل قول اإلمام علي  هداك اهللا فانظر

والذي فسره اإلمام  ٬،﴾̈م عªب®اداً ل¶ن®ا أُ̈ولªي ب®أْسٍ ش®دªيدÁب®ع®ثْن®ا ع®لَ̈يكُ﴿ :اهللا تعاىل يف الرواية السابقة
ـئ    ٬،Xبأ§م قوم يبعثهم اهللا قبل خروج القائم : Xالصادق  ـن ش فالروايتان تتحدثان ع

ـد    Xواحد وهو خروج قوم ميهدون لإلمام املهدي  ـداء آل حمم قبل قيامه ويتولون قتل أع
.   

فمن املعلوم أن هذا هو قائد  ٬،)... ون النصر معهعبداً عنيفاً خامالً أصله يك: (Xوقوله 
ـف   وأمري هؤالء القوم املمهدين وكذلك البد أن يكون هو اليماين والسيما عند مالحظة وص

ـاواهم ( :ألصحابه Xاإلمام علي  ـذه   ٬،)سود الثياب أصحاب رايات سود ويل ملن ن فه
    .أيت بيانهكما سي ٬،Xصفات أصحاب اليماين وصي اإلمام املهدي 

ـن   )خامالً أصله( :وقوله فيه إشارة واضحة إىل أن اليماين منقطع النسب وسيواجه محلة م
ـاس    ؛Xرجوع نسبه إىل اإلمام املهدي التشكيك يف  ـى الن ألن هذا األمر جديد وخمفي عل

ـدي    وفعالً هذا ما ٬،وغري مألوف لديهم ـام امله واجهه السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلم
X  سبه ينتهي إىل اإلمام املهدي عندما أعلن أن نواليماين املوعودX .  

                                                            
 .٢٦٥ص: غيبة النعماني -١



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٣٨
  

א א Wא
روى يونس بن عبد الرمحن أن الرضا  ٬،Xاملروي عن الرضا  Xالدعاء لصاحب األمر 

X اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على : (كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر �ذا
و®لَدªهª وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه اللهم أعطه يف نفسه وأهله و® .......خلقك 

ـها    ـا وذليل ....... وتسر به نفسه وجتمع له ملك اململكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزه
ـرهم   اللهم صل على والة عهده واالئمة من بعده وبلغهم آماهلم وزد يف آجاهلم وأعز نص

ـك   ومتم هلم ما أسندت إليهم من أمرك هلم وثبت دعائمهم  ـى دين واجعلنا هلم أعوانا وعل
ـرك   أنصارا فإËم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك ووالة أم
وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك وأولياؤك وسالئل أوليائك وصفوة أوالد نبيك 

   .)١() والسالم عليه وعليهم ورمحة اهللا وبركاته
ـة     Xأوالد اإلمام املهدي  وخصص أحد Xفهنا ميَّز اإلمام الرضا  ـاقي الذري ـن ب ع

ـكون   ٬،بفتح الواو والالم وكسر الدال) وو®لَدªه: (واألهل بقوله أي بصيغة املفرد ال اجلمع بس
  . الواو والالم وكسر الدال

عن سائر الذرية يشري إىل أمهية هذا الولد  Xوهذا التخصيص ألحد أوالد اإلمام املهدي 
ـ    هلي كما نص على ذلك الرسول وعظم دوره يف دولة العدل اإل ـ ـفه ب يف وصيته ووص

ـي  ) أول املؤمنني ٬،"املهديني" أول املقربني ( وكما ذكرته باقي الروايات على أنه املمهد الرئيس
  . Xلإلمام املهدي 

ـثرية    Xإن الروايات اليت تذكر وصي اإلمام املهدي : وبعد كل ذلك أقول ـده ك ومتهي
  .واحلمد هللا وحده ٬،ته كفاية ملن ألقى السمع وهو شهيدوفيما ذكر ٬،يطول الكالم سردها

   
* * *  

  
  

  
                                                            

 .٤٠٩ص :، مصباح المتهجد للطوسي٣٠٩ص: بن طاووسا - جمال األسبوع -١



א אXא

وقد تبي�ن  ٬،Xومتهيده ألبيه  X أطلت الكالم يف موضوع وصي اإلمام املهدي أنبعد 
هو من ذريته وهو  Xسية لإلمام املهدي يتمهيد الرئن الذي حيمل راية الأيقبل الشك  مبا ال
وقد وعدت فيما    أمحد وأول املؤمنني: وصفته بامسه املذكور يف وصية رسول اهللا  هوصي

ـن أن   وال ٬،هو اليماين املوعود Xيف إثبات أن وصي اإلمام  املهدي  مراتعدة   سبق  ميك
  .ذلك إلثباتوقد حان الوفاء بالوعد  ٬،Xيكون اليماين غري شخصية وصي اإلمام املهدي 

لَ̈و ﴿: قال تعاىل ٬،عاىل أن يكون احلجة على الناس واحداً ليس متعدداًمن سنن اهللا ت: فأقول
والتعارض يف أغلب  الفتخاالن تعدد القيادة ينتج أأي  )١(﴾كَانَ فªيهِم®ا آلªه®ةٌ إِل¶ا الل¶ه³ لَفَس®د®ت®ا

وحىت يف القيادات  ٬،األهواء والرغبات وطرق التفكري الختالف  مل نقل دائماً  إن  األحيان 
املعصومة رغم عصمتها وإحتاد أهدافها مل جيعل اهللا تعاىل حجتني يف مكان واحد وزمان واحد 

ـوت األول    ٬،إال أن يكون أحدمها ناطق واآلخر صامت ـدان أو م وال ينطق اآلخر إال عند فق
ـام    ٬،احلال يف األئمة املعصومني بعد الرسول حممد  كما هو ـغرى لإلم وحىت يف الغيبة الص
ـب   فإذا ٬،ينصب بينه وبني شيعته أكثر من سفري واحدمل  Xاملهدي  مات ذلك السفري نص

ولن جتد لسن�ة اهللا  ٬،اإلهليةوهذه هي سن�ة اهللا تعاىل يف الدعوات  ٬،سفرياً غريه Xاإلمام املهدي 
  .تبديالً

قبال  Xالبد أن تكون هناك راية هدى متثل اإلمام املهدي  Xوقبل قيام اإلمام املهدي 
يترك الناس يف حبر الفنت والضالل من غري  ألن اهللا تعاىل ال ؛الضالة املتشبهة باحلق بقية الرايات

ـد    ولكي ال ٬،وأزاح العمى عن بصريته حق يهتدي إليها من طلب احلق حقاًسفينة  ـتج أح حي
ـز®ى لَقَالُوا ر®بَّن®ا لَ̈ولَا أَ̈رس®لْت® إِلَ̈ين®ا ر®س³والً فَن®تَّبِع® آي®اتªك® مªن قَ̈بلِ ﴿: ويقول  ٬،)٢(﴾أَن نَّذªل¶ و®ن®̈خ

  . كما حكى اهللا تعاىل عن هؤالء
ـه   : Xقال أبو عبد اهللا (: قال ٬،عن سدير ـن أحالس يا سدير إلزم بيتك وكن حلساً م

ـى    ـو عل وأسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك إن السفياين قد خرج فارحل إلينا ول
     .)٣() رجلك

                                                            
  .٢٢: األنبياء -١
 .١٣٤: طه -٢
 .٣٨٣ح ٢٦٥ص ٨ج: الكافي -٣



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٤٠
خبمسة عشر شهراً يقاتل ستة أشهر  Xمام املهدي السفياين خيرج قبل اإل أنومن املعلوم 

ـوم   الس: ( أنه قال Xوميلك تسعة أشهر كما جاء يف الرواية عن أيب عبد اهللا  فياين من احملت
 ٬،ستة أشهر يقاتل فيها ٬،ل خروجه إىل آخره مخسة عشر شهراًومن أو ٬،وخروجه يف رجب

   .)١() ماًفإذا ملك الكور اخلمس ملك تسعة أشهر ومل يزد عليها يو
ـادق     ـال الص ـا ق : Xفإذا كان كذلك فإىل من ترحل الناس عند خروج السفياين كم

  . تفياً عن الظاملنيمل خيرج يف ذلك الوقت وما زال خم Xواإلمام املهدي  ٬،)فارحل إلينا(
ـ  Xالبد من وجود ممثل وسفري لإلمام املهدي  كما قلت ٬،إذن  ئترحل إليه الناس وتلتج

وهذه املمثلية والسفارة عن  ٬،يام املقدس لصاحب العصر والزمان أرواحنا فداهمن فنت ما قبل الق
ـن�ة اهللا   Xاإلمام املهدي  البد أن تكون متمثلة بشخص واحد ال بعدة أشخاص كما هي س

ـة    : (قال ٬،يف حديث طويل Xوكما عن اإلمام الباقر  ٬،تعاىل ـي راي ـد وعل فإن آلل حمم
   .ة ال رايتان وال راياتراية واحد ٬،نعم .)...ولغريهم رايات 

ـام    Xوقد ثبت فيما سبق من هذا البحث أن وصي اإلمام املهدي  ـام اإلم خيرج قبل قي
ورايته  X ن اليماين ممهد لإلمام املهديأوكذلك ثبت وسيثبت  ٬،Xممهداً له  Xاملهدي 

ض وإذا خرج اليماين فاË ...(بنصرته وعدم التخلف عنه  وقد أمر األئمة  أأهدى الرايات
  .  )حيل ملسلم أن يلتوي عليه ى والإليه فإن رايته راية هد

ـه   ؛ويف هذه احلالة ال ميكن القول حبجية كل من الوصي واليماين مع تعدد شخصيهما ألن
يف زمان واحد ومكان واحد  د حجتني واجبني الطاعة على الناستقدم القول بعدم إمكان وجو

كما  وهو أمحد X بوصي اإلمام املهدي متؤبع ومفأما أن يكون الوصي هو احلجة واليماين تا
ـا وكال  ٬،مت بهؤوأما أن يكون اليماين هو احلجة والوصي تابع له وم ٬،بي�نت الروايات  لنياالحتم
ـاً   ٬،حجة على اجلميع Xألن وصي اإلمام املهدي  ؛ال ميكن إثباoما فال ميكن أن يكون تابع

ألحد فقد وصفته الروايات بأنه أهدى الرايات  وكذلك اليماين ال ميكن أن يكون تابعاً. لليماين
ـة   ألن األئمة  ؛و�ذا يكون حجة ٬،ليه من أهل الناروامللتوي ع ال يأمرون بطاعة غري احلج
ـاع    ؛يأمرون بطاعة غري املعصوم وكذلك ال ـر باتب ألن األمر بطاعة غري املعصوم يستلزم األم
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من هم ورثة (الم يف هذه املسألة يف كتاب وقد فصلت الك ٬،والتايل باطل فاألول مثله ٬،العاصي
  .فمن أراد التفصيل فلرياجع ٬،)...األنبياء 
ـية   ٬،واليماين Xال ميكن التفريق بني شخصييت وصي اإلمام املهدي  ٬،إذن بل مها شخص

 وأسم أيب وهو عبد كامسيله ثالثة أسامي أسم : (واحدة هلا عدة أمساء كما قال الرسول 
يبايع بني الركن واملقام : (وقوله  ٬،)وهو أول املؤمنيني ٬،ثالث املهديال واالسماهللا وأمحد 

   .)أمسه أمحد وعبد اهللا واملهدي فهذه أمساؤه ثالثتها
ـات     ٬،ألنه أول األنصار وهو املهدي ؛فاليماين هو أمحد وأول املؤمنني ـدى الراي ـه أه ألن

   .وضل عنه اجلمهورويهدي إىل أمر قد خفي  Xويهدي إىل معرفة ونصرة اإلمام املهدي 
نه أهدى الرايات فهو أطوعها هللا تعاىل ولإلمام أومبا  ٬،ألن العبادة هي الطاعة ؛اهللا و عبدوه

ـبني  Xألنه ميني اإلمام املهدي  ؛وهو اليماين .Xاملهدي   ٬،اليت يضرب �ا الظاملني الغاص
ـاين   ف فكل من ينتسب للرسول  ٬،)أنا مياين: (الذي قال وألنه من نسل الرسول  ـو مي ه

.                                                           من مكة ومكة من oامة وoامة من اليمن والرسول 
ـه   Xوقد فصل هذا األمر السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي  يف أحد بيانات

ـبة إىل    وبي�ن ٬،)السيد أمحد احلسن اليماين املوعود(بعنوان  ـة نس أن كل أتباع اليماين هم مياني
ـن   ٬،قائدهم فيماين اليمن ومياين العراق وغريمها هم من أتباع اليماين األصل وليس خارجني ع

ـيخ  ) اليماين حجة اهللا(وقد مت تفصيل الكالم يف هذا املوضوع يف كتاب . طاعته وقيادته للش
  . Xأحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ٬،حيدر الزيادي

ـام   ؛والوصي اليماين البد أن يكون حسيين النسب كما سبق بيانه ألن األوصياء بعد اإلم
ـة   Xفهم حسينيون نسبة إىل أبيهم اإلمام املهدي  ٬،من ذريته Xاملهدي  الذي هو من ذري

ـام   ٬،اإلمام احلسني كما هو ثابت وقد وردت روايات تؤكد على أن راية احلق الوحيدة قبل قي
  . هي راية حسينية ال غري Xاإلمام املهدي 

فإن آلل حممد وعلي  ٬،وشذاذ من آل حممد إياك... : (قال ٬،عن أيب جعفر يف خرب طويل
تتبع منهم رجالً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسني  األرض وال فألزمراية ولغريهم رايات 

X فإن عهد نيب اهللا صار عند علي بن احلسني ٬،معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه X  مث
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ـرت     فألزم ٬،يشاء ويفعل اهللا ما Xصار عند حممد بن علي  ـن ذك ـاك وم هؤالء أبداً إي

   .)١() ...لك
ألنه إذا كان كذلك  ؛Xوهذا الرجل يف هذه الرواية ال ميكن أن يكون هو اإلمام املهدي 

 وهذا خمالف للروايات اليت تأمر باتباع ٬،Xفيحر�م اتباع أي شخص قبل قيام اإلمام املهدي 
  . Xقبل قيام اإلمام  Xاملهدي  اليماين ووصي اإلمام

ـه ... ( ) وإذا خرج اليماين فاËض إليه فأن رايته راية هدى والحيل ملسلم أن يلتوي علي
فإن فيها إذا جاءت الرايات من املشرق فأتوها ولو حبواً على الثلج : (كما قال األئمة 

ـدي   فإن الثابت وعلى العموم ٬،)املهدي) اهللا(خليفة   Xأن هناك ممهد قبل قيام اإلمام امله
 ال: (Xوعلى هذا ال يكون املقصود من قول اإلمام الباقر  ٬،جيب على الناس اتباعه ونصرته

ـدي  ) Xتتبع منهم أحداً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسني  ألن  ؛Xهو اإلمام امله
تناقض يف فال  ٬،Xاملهدي  قد أمروا باتباع اليماين قبل قيام اإلمام واألئمة  الرسول 
 Xجل غري اإلمام املهدي فالبد أن يكون املقصود من ذلك الر  وحاشاهم    كالمهم 

  . قطعاً
ـى   بني شخصية الوصي وشخصية اليماين وإذا فر�قنا فأيضاً ال يصدق وصف هذا الرجل عل

ـد  بل البد من كو§ما شخصية واحدة ٬،شخصية الوصي وال على شخصية اليماين ق لكي يص
  . واملنهي عن اتباع غريه أياً كان املنصوص على اتباعه يف هذه الرواية عليهما وصف هذا الرجل

ـفت   ؛فإذا قلنا إن اليماين غري الوصي فال ميكن أن تنطبق تلك الرواية على اليماين أل§ا وص
لوصية هو ا وعهد نيب اهللا ) ... معه عهد نيب اهللا  ...: (ذلك الرجل املأمور بإتباعه بأنه

ـا   ٬،البد أن يكون وصياً هذا الرجل أنأي    كما تقدم بيانه   واألوصياء يف زمن الظهور مه
ـام   أ§اومبا  –كما تقدم من الروايات   ه أمحد وولد Xاإلمام املهدي  ال تنطبق على اإلم

ـؤمنني    ٬،أمحد Xفال يبقى هلا مصداق غري وصي اإلمام املهدي  ٬،Xاملهدي  ـو أول امل وه
   .يف وصيته ليلة وفاته الرسول  كما وصفه

  . Xن هو نفسه وصي اإلمام املهدي فهذه الرواية ال تنطبق على اليماين إال أن يكو ٬،إذن
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ألن معىن ذلك  ؛يستقيم االستدالل وإذا قلنا بأن هذا الرجل هو الوصي دون اليماين أيضاً ال

ـو (فقط الذي عنده  Xأن الطاعة واجبة لوصي اإلمام املهدي  ـذا   ٬،)ل اهللا عهد رس و�
ـرة    ٬،يكون اليماين غري واجب الطاعة واإلتباع والنصرة ـأمر بنص وهذا خمالف للروايات اليت ت

  . عليه االلتواءاليماين وحرمة 
اليماين واخلراساين خروج السفياين و ...(: قال يف حديث طويل Xعن اإلمام الصادق 

ـاً يف شهر واحد يف يوم واحد نظام كنظام اخل يف سنة واحدة ـون   ٬،رز يتبع بعضه بعض فيك
ـة    ٬،وليس يف الرايات أهدى من راية اليماين .البأس من كل وجه ويل ملن ناواهم ـي راي ه

ـل    ٬،ألنه يدعو إىل صاحبكم ؛هدى ـاس وك فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الن
ـي وال حيل ملسلم أن يلتوي ع ٬،ة هدىوإذا خرج اليماين فاËض إليه فإن رايته راي ٬،مسلم  ل

   .)١() ستقيمألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق م ؛فمن فعل ذلك فهو من أهل النار
ـون   والذي هو أهدى الرايات ويدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ليس فيه أي عوج ال يك

ـب    كما بني ذلك السيد أمحد احلسن   هلية إإال معصوماً وصاحب والية  و�ذا يكون واج
  . الطاعة

ـرى   ...(: Xبق قول اإلمام الصادق فال ميكن أن ينط وال تتبع منهم أحداً أبداً حىت ت
ـا   ) معه عهد نيب اهللا  Xرجالً من ولد احلسني  ـوفة بأ§ إال على شخصية واحدة موص

ـاين   Xميكن القول بأن وصي اإلمام املهدي  وال ٬،واليماين Xوصي اإلمام املهدي  واليم
  . شخصان ال شخص واحد وهو املطلوب

ـيب  (وهذا الرجل الذي معه ٬، ذلك أن الرواية حددت رجالً واحداً ال غري إىلأضف  عهد ن
 وهو نفسه ٬،)... له رجل من أهل بيته باملشرقخيرج قب: (Xهو نفسه يف قول اإلمام ) اهللا

وهو الذي قال  ٬،)...أتاح اهللا لنا برجل منا أهل البيت  ...: (Xالذي قال عنه اإلمام علي 
   .)٢()  وخيرج من قبل ذلك من يدعو آلل حممد  ...: (Xعنه عمار بن ياسر 
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 إىليدعو (يماين الذي فهذا هو ال ٬،Xزمن الظهور هم اإلمام املهدي يف   وآل حممد

ـر   ...(: وهذا هو املذكور يف أحد الروايات ٬،كما مر يف الرواية) صاحبكم مث ميلك رجل أمس
  .)١() نهيطيعه ويقاتل ع Xميألها عدالً مث يسري للمهدي 

ـا   ٬،Xوهو ابن صاحب الوصيات الذي oدى له الرايات قبل القائم  كما ورد عن الرض
X،وهو الذي قال عنه اإلمام علي  ٬X) :...   ـدي  ٬،)...من ظهر احلادي عشر من ول
ـي   ٬،إىل عشرات الروايات اليت تصف صاحب أهدى راية يف زمن الظهور... وهو... وهو وه

تفاصيل قضية اإلمام املهدي  إلخفاء ؛هل البيت ذلكوقد تعمد أ .صفات متعددة لرجل واحد
X حتصى  حلني جميء وقتها وأهلها لكي يفتضح كل من يدعيها باطالً ويقع يف تناقضات ال

  . اإلهلية اليت هي سر يف سر رار هذه القضيةلعدم معرفته ألس
  : وإليك رواية أخرى تنص على أن راية احلق يف عصر الظهور واحدة وحسينية النسب

ـز : (فقال ٬،أنه سئل عن الفرج مىت يكون Xر عن أيب جعف ـول   إن اهللا ع ـل يق  :وج
 آلل جعفر بن أيب طالب راية ضالل يرفع: مث قال ٬،)٢(﴾فَانت®ظªر³واْ إِنِّي م®ع®كُم مِّن® الْم³نت®ظªرِين®﴿

ـيس   Xحلسن بن علي مث يرفع آلل ا ٬،مث يرفع آل عباس راية أضل منها وأشر رايات ول
   .)٣() راية فيها األمر Xفع لولد احلسني مث ير ٬،بشيء

وكل  ٬،حسينيةتنص على أن راية احلق الوحيدة هي    وكما قدمت  وهذه الرواية أيضاً 
ـة   ٬،كانت حسنية أو عباسية أو جعفرية سواء الرايات األخرى باطلة والبد أن تكون هذه الراي

 إىلصاحبكم ويهدي  إىلرايات ويدعو ألنه أهدى ال؛ ألمر هي راية اليماين أمحد قطعاًاليت فيها ا
  .Xاإلمام املهدي  إىلأي  ٬،صراط مستقيم

   
* * *  
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ـذلك   ٬،قد توهم البعض أن اليماين خيرج من اليمن معتمداً على بعض الروايات اليت ت�وهåم ب
قد خيرج  ٬،نعم .وال توجد رواية معتمدة واضحة الداللة تنص على أن اليماين خيرج من اليمن

ولكنه ليس اليماين األصل بل البد من أن يكون تابعاً ليمني  ٬،ثائر من اليمن ويوصف بأنه مياين
   .كما تبي�ن ذلك) املهدي األول(ووصيه  Xاإلمام املهدي 

) حممدي: (ووصف بأنه مياين نسبة إىل قائده اليماين األول كقولنا ملن تبع الرسول حممد 
وملن يتبع اإلمام جعفر الصادق  ٬،)علوي: (Xولنا ملن تبع اإلمام علي وق ٬،كسلمان احملمدي

X) :سفياين): (نه اهللالع(وكقولنا ملن يتبع السفياين  ٬،)جعفري.(  
ـ كما أن  ٬،نسبة إىل قائدهم) اليماين( ورمبا يظهر عدة أشخاص يوصف كل واحد منهم ب

ـ  ـائم  ) مالقائ(الرويات ذكرت عدة قو�ام يقومون كممهدين ووصفتهم ب نسبة إىل قائدهم الق
  . Xاألصل اإلمام املهدي 
ـى   ...: (قال يف حديث طويل Xفعن أمري املؤمنني  إذا قام القائم خبراسان وغلب عل

ـأمول  : إىل أن قال ...وقام منا قائم جبيالن : إىل أن قال ...أرض كوفان  مث يقوم القائم امل
  .)١() ...مثله  ابنحسني ال  اواإلمام اåهول له الشرف والفضل وهو من ولدك ي

ـذا   ٬،)القائم املأمول(قائم خراسان وقائم جيالن مها غري القائم الثالث  نإ ٬،فقطعاً ووصفا �
  . يهيئان له النصرة أو Xم املهدي أل§ما يقومان بأمر اإلما ؛الوصف

ـرح   وقبل أن نشرع يف سرد الروايات اليت تدل على خروج اليماين من املشرق البد أن نش
  .االسماليماين وملاذا مسي �ذا معىن صفة  باختصارولو 

بل اليماين  ٬،ألنه من بالد اليمن حصراً ؛االسمن اليماين مسي �ذا أقد توهم من زعم  :أقول
ـن   والرسول   إىل الرسول حممد  والنتسابه ٬،Xألنه ميني اإلمام املهدي  ؛مس�ي مياين م

ـد   ول فالرس ٬،نoامة وoامة تابعة لبالد اليم ـهم   مياين و�ذا يكون حممد وآل حمم كل
ـن   ٬،علوي Xوكل من ينتسب إليهم فهو مياين كقولنا ملن ينتسب إىل اإلمام علي  ٬،ميانية ومل

  . وهكذا  ٬،حسيين Xاملنتسب لإلمام احلسني و ٬،حسين Xينتسب إىل اإلمام احلسن 
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ـاىل    ففي رواية ٬،)اليمانية(ـ وقد مس�ى اهللا تعاىل الكعبة املشرفة ب ـاة اهللا تع طويلة يف مناج

ـه احلنفية  يا ...: (قال عنه لعيسى بن مرمي وعندما وصف له الرسول حممد  ـى دين عيس
   .)١() ...بلته ميانية وق

ـن  ... : (إذ قال ؛وقد ذكر ذلك املوىل حممد صاحل املازندراين يف شرح الكايف ألن مكة م
  .)٢() ...oامة وoامة من أرض اليمن 

) قبلته ميانية ...(:  ووصفه حملمد  Xملناجاة اهللا تعاىل لعيسى  اً عند شرحهوقال أيض
ـال  ٬،ألن مكة من oامة وoامة من أرض اليمن: (قال ـذا يف    : وهلذا يق ـة ك ـة اليماني الكعب

  .)٣()...النهاية
ـال   ٬،ميان واحلكمة ميانية اإلميانيف احلديث : (ونقل العالمة اÕلسي عن اجلزري قوله إمنا ق

الكعبة  :وهلذا يقال ٬،وoامة من أرض اليمن ٬،بدأ من مكة وهي من oامة اإلميانألن  ؛ذلك 
  .)٤() اليمانية

ـل   : ويف حديث آخر قال النيب : (... وقال الشيخ علي النمازي ـال أه إن خري الرج
  .ل دخول اجلنة يوم القيامة مذحجاليمن واإلميان ميان وأنا مياين وأكثر قبائ

ـذا   ٬،ألن اإلميان بدأ من مكة وهي من oامة وoامة من أرض اليمن ؛ل ذلكإمنا قا :بيان وهل
   .)٥(...)  الكعبة اليمانية: يقال

oامة من اليمن وهو ما أصحر منها إىل : وقال املدائين: (... وقال احلموي يف معجم البلدان
وإذا  اoمتقد ومكة من oامة وإذا جاوزت وجرة وغمرة والطائف إىل مكة ف ٬،حد يف باديتها

  .)٦(...) أتيت املدينة فقد جلست 
ـت  ) اهللا همحر(ى العالمة اÕلسي وقد مسَّ ـ  : يف البحار كالم أهل البي ـ ـة  (ب باحلكم
ـد  و ٬،عن الرسول حممد  االسموكذلك ورد هذا  ٬،)٧( )اليمانية قد ذكر هذا كله السيد أمح
  ). ماين املوعودالسيد أمحد احلسن الي(يف أحد بياناته حتت عنوان  احلسن
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  ١٤٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـدي   مياين وأوصيائه كلهم ميانية X وعلى هذا يكون اإلمام املهدي ـيما أول امله ني والس

  .كما تقدم بيانه٬،Xوصاحب أهدى راية قبل قيام القائم  Xوصي اإلمام املهدي ) أمحد(
ـد     اليماين ال عالقة هلا ببلد اليمنو�ذا يتضح أن صفة  ـول حمم ـبة إىل الرس  ٬،بل هي نس

للشيخ حيدر ) اليماين حجة اهللا(الم طويل يف هذه املسألة فمن أراد التفصيل فعليه بكتاب والك
  . Xأنصار اإلمام املهدي  إصداراتوهو أحد  ٬،الزيادي

ـن   االسموبعد أن تبي�ن سبب تسمية اليماين �ذا  أشرع ببيان أنه خيرج من املشرق وليس م
  : فأقول ٬،اليمن

جيد أن بلد  Xقبل القيام املقدس لإلمام املهدي  حداث مامن تتبع الروايات اليت تشرح أ
ـراق   ٬،اليمن خالٍ من تلك األحداث إال يسرياً وجيد أن أكثر األحداث وأمهها تتمركز يف الع

 Xيات اليت حتدد خروج أهدى راية ممهدة لإلمام املهدي اوإيران وبالد الشام وإذا تتبعنا الرو
بل بعض الروايات نصت على أن أول أنصار اإلمام  ٬،)شرقامل(جندها مرددة بني العراق وإيران 

 Xكما روي عن أمري املؤمنني  ٬،من العراق ومن البصرة حتديداً) أول املؤمنني( Xاملهدي 
ـن       أنأال  ...: (يف تعداد أمساء الثالمثائة والثالثة عشر ـرهم م ـرة وآخ ـن البص ـم م أوهل

   .)...األبدال
ـكرية   ٬،من أعداء آل حممدوألمهية هذا املمهد وحفاظاً عليه  ولكي ال تنكشف اخلطة العس

ـي إال يف   بامسهومل يصرح  ٬،فقد و�صåف هذا املمهد بعدة أوصاف Xلإلمام املهدي  احلقيق
ـه إىل   أي اإلمام املهدي    فليسلّمها: (موارد قليلة كوصية الرسول  ـربني   ابن أول املق

لثالث املهدي اهللا وأمحد واالسم ا عبد وأسم أيب وهو كامسيله ثالثة أسامي أسم ) املهديني(
ـد  : (وكقول الرسول  ٬،)وهو أول املؤمنني ـد وعب اهللا  يبايع بني الركن واملقام أمسه أمح

ـابقة  Xوكقول اإلمام علي  ٬،)واملهدي فهذه أمساؤه ثالثتها ـن   : (يف الرواية الس ـم م أوهل
كنوز الطالقان هو  شعار وكالرواية اليت تذكر إن ٬،Xأي أول أنصار اإلمام املهدي ) البصرة

  .Xلنصرة اإلمام املهدي  عند جميئهم إىل العراق) أمحد أمحد(



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٤٨
ـاً     ن هللا كرتاً بالطالقان ليس بذهب والإ: (Xعن اإلمام الباقر  ـر ألف ـا عش فضة إثن
ـابة  يقودهم شاب من بين هاشم  ٬،)أمحد أمحد(خبراسان شعارهم  على بغلة شهباء عليه عص

   .)١()فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج ٬،بر الفراتكأين أنظر إليه عا محراء
ـان   سابقاً من أن األئمة  أثبتهومبالحظة ما  ال يوجبون البيعة ألكثر من شخص يف زم

أمور ببيعته ونصرته كما بقيادة اليماين امل) كنوز الطالقان(واحد فالبد أن تكون هذه الرايات 
ـي  ) أمحد أمحد(باشرة أو بالتوكيل وشعارهم سواء كانت قيادة م ٬،مسعنا هو أسم اليماين ووص

والذي ينظر  ٬،وأول املؤمنني واألنصار كما ذكرت ذلك الروايات السابقة Xاإلمام املهدي 
ـاء   Xإىل جمموع الروايات اليت تأمر بالبيعة لشخص قبل قيام اإلمام املهدي  وبأوصاف وأمس

ولكن  ٬،بطاعته واألئمة  خص قد أمر الرسول متعددة رمبا يتوهم أن هناك أكثر من ش
ـد أن   ٬،ألن البيعة ووجوب الطاعة البد أن تكون لشخص واحد ؛هذا ال يصح كما بي�نت والب

ـراراً   ٬،يكون معصوماً ـك م  ٬،وال تنطبق هذه األوصاف إال على الوصي اليماين كما بي�نت ذل
  . فراجع

ـؤمنني  ومن الروايات اليت تنص على خروج املمهد الرئيسي م : Xن املشرق قول أمري امل
 ٬،)...خيرج رجل قبل املهدي من أهل بيته من املشرق حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر(

ـه   مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق ...(: وقول الرسول  فيقاتلوËم قتاالً اليقاتل
ـة اهللا  : (وبلفظ آخر ٬،)إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة املهدي: مث ذكر شاباً فقال قوم خليف

ـديث   Xوعنه  ٬،)...إذا قام القائم خبراسان  ...: (Xوعن أمري املؤمنني  ٬،)املهدي يف ح
ـر   كتان وال ليست بقطن وال ل رايات من شرقي األرض غري معلمةوتقب ...: (طويل حري
جد تظهر باملشرق وتو يسوقها رجل من آل حممد  يف رأس القنا خبامت السيد األكربخمتوم 

ـدماء   رحيها بالغرب كاملسك األذفر يسري الرعب أمامها بشهر حىت يرتلوا الكوفة طالبني ب
   .)٢() ...آبائهم 

ـي   وقائد هذه الرايات املشرقية املوصوف بأنه من آل حممد  ال ميكن أن يكون غري وص
  . واليماين املوعود مع مالحظة الروايات واملواضيع السابقة Xاإلمام املهدي 
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  ١٤٩.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـل    املهدي أقبل جعد  خبد: (قال٬، Xمري املؤمنني وعن أ ـن قب ـدؤه م ه خال يكون مب

   .)١() ...وإذا كان ذلك خرج السفياين  املشرق
ـول   إنإنكم  ...: (Xوقول أمري املؤمنني  أتبعتم طالع املشرق سلك بكم مناهج الرس

 ...( )٢( .  
ـاحب  وأقبل رجل من املشرق برايات سود : (... قال ٬،وعن كعب األحبار صغار قتل ص

   .)٣() Xالشام فهو الذي يؤدي الطاعة إىل املهدي 
خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املشرق لو استقبلته اجلبال : (قال ٬،وعن عبداهللا بن عمر

   .)٤() هلدها واختذها طرقاً
ترى رجالً  وال تتبع منهم أحداً أبداً حىت: (Xولو قارنت هذه الرواية مع قول الصادق 

ن الرجل احلسيين صاحب العهد املأمور بطاعته أاتضح ) ...احلسني معه عهد نيب اهللا  من ولد
وهو نفسه اليماين واملهدي األول وصي اإلمام  ٬،فقط هو نفسه احلسيين الذي خيرج من املشرق

  ). معه عهد نيب اهللا(املهدي 
ـاً    و�ذا يتبني أن اليماين خيرج من املشرق وهو حسيين النسب وأهدى الرايات ـو أيض وه

ـن   أنأمحد وصي اإلمام املهدي وأول املهديني من ذريته وتبني وهم من زعم  اليماين خيرج م
  .    اليمن

* * *  
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א א א א

ـه    ـق٬، فاإلل من املعلوم أن من السنن اإلهلية وحدة مصدر الوجود ووحدة احلجة على اخلل
ـا  ﴿: ٬، وقال تعاىل)١(﴾انَ فªيهِم®ا آلªه®ةٌ إِل¶ا الل¶ه³ لَفَس®د®ت®الَ̈و كَ﴿: واحد جل جالله قال تعاىل  و®م®

ـا    ـهª ع®مَّ كَانَ م®ع®ه³ مª̈ن إِلَهÁ إِذًا لَذَه®ب® كُلÃ إِلَهÁ بِم®ا خ®لَق® و®لَع®الَ ب®̈عض³ه³̈م ع®لَى ب®̈عضٍ س³̈بح®انَ الل¶
  .)٣(﴾اللّهª لَو®ج®د³واْ فªيهª ا̈ختªالَفاً كَثªرياً و®لَ̈و كَانَ مª̈ن عªندª غَ̈يرِ﴿: وقال تعاىل ٬،)٢(﴾ي®صªفُونَ

وكذلك لكل مكان وزمان نيب واحد ال ميكن أن يكون أكثر من ذلك٬، فلم يبعث اهللا تعاىل 
  .يف مكان واحد وزمان واحد نبيني وكالمها حجة على اخللق وجيب طاعتهما

ـوت أو  ٬، ال ينطق الالحق وكذلك األئمة األطهار من ذرية الرسول حممد  منهم حىت مي
ـني   يستشهد السابق٬، فاحلسن واحلسني  إمامان يف وقت واحد ولكن مل ينطق اإلمام احلس

X  يف حياة اإلمام احلسنX   ـد وكان حمجوجاً به٬، وهكذا هلم جراً استمرت اإلمامة بع
ـن   إىلولده حىت انتهت  إىليف ذريته يسلمها الوالد  Xاحلسني  ٬، Xاحلجة حممد ابن احلس
  .ده ستستمر يف ذرية املهديني ومن بع

ـه   Xوحىت يف زمن الغيبة الصغرى لإلمام املهدي  مل ينصب اإلمام أكثر من سفري بين
ـري   وبني الشيعة رغم كثرة الشيعة وتفرقها يف البلدان فأول سفري هو عثمان بن سعيد العم

X مان مث بعده وكان له وكالء يف سائر البلدان مث هكذا بعد وفاته ن�صب ابنه حممد بن عث
  .مجيعاً احلسني ابن روح مث علي بن حممد السمري 

ـذت   وقد احنرفت األمة الشيعية يف آخر الزمان باخلصوص عن هذه السنة اإلهلية الثابتة واخت
  !!!      كل طائفة إماماً هلا تقتدي به وتعترب قوله حجة عليها وخمالفته تعترب خمالفة هللا تعاىل 

ـه يف  Xادة يدعي النيابة عن اإلمام املهدي وكل واحد من أولئك الق ٬، وانه النائب عن
ـن     ـدة تلع ـل واح التصرف يف البالد والعباد حىت أصبحت الشيعة أكثر من سبعني فرقة ك

ـاع    األخرى ـن األتب ـن م ٬، وأصبح هؤالء القادة يتنافسون فيما بينهم جلمع اكرب عدد ممك
ـهم  واألنصار وقد غصَّت اجلدران وأعمدة الكهرباء بصوره م املزخرفة٬، حىت وصل األمر بين

  !!!التفسيق والقتل والقتال  إىل
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  ١٥١.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
  !!!فليت شعري هل من املمكن أن يتقاتل وكالء اإلمام املهدي فيما بينهم ؟

ـهم    إىلإن هذه املسرحية تشبه مسرحية العشرة املبشرين باجلنة الذين وصل األمر فيما بين
  !!!!!مما عجب اهللا منه فضحك  إن هذا: التقاتل٬، وأجاب أبناء العامة عن ذلك

  !!!فيضحك ؟؟ Xفهل تقاتل نواب اإلمام املهدي اليوم مما يعجب منه اإلمام املهدي 
ـزي   ال أدري هل أصبح القوم �ذا املستوى من ضحالة التفكري والغفلة عن هذا الواقع املخ

  !!!؟ إنكارهالذي أصبح ناراً على علم وال ميكن 
ـة أم   واألمر املهم هو الكالم عن عصر الظهور٬، وهل توجد هناك راية واحدة واجبة الطاع

عدة رايات ؟ وإذا كانت هناك راية واحدة٬، فكيف ميكن معرفة هذه الراية ؟ وهل هي حسينية 
  أم حسنية أم عباسية أم جعفرية ؟؟؟

ـل    راية واحدة ألهل البيت ال شك أن هناك  ـة أه متثلهم يف عصر الظهور٬، ألن راي
  : تتعدد طبقاً  للسنة اإلهلية٬، وهذا ما نطقت به عشرات الروايات عنهم  البيت واحدة ال

لنا راية من استضل Ôا كنته ومن سبق إليها  ...: (يف حديث طويل  Xعن أمري املؤمنني
  .)١() ...فاز ومن ختلف عنها هلك ومن متسك Ôا جنا 

ن املشرق من نصرها حىت يتيح اهللا لنا راية جتيء م ...: (ويف حديث عن رسول اهللا 
ـه       ـي وخلق ـه امس ـييت امس ـل ب نصر٬، ومن يشاقها يشاق٬، مث خيرج عليهم رجل من أه

  .)٢()...خلقي
ـرى آلل   إن: (قال ٬،وعن حممد بن بشر عن حممد بن احلنفية قبل رايتنا راية آلل جعفر وأخ

  .)٣() ...مرداس 
مرق ومن تأخر  من لزمها حلق ومن تقدمها وما دامت هناك راية واحدة ألهل البيت 

وصفوا هذه الراية لألمة وحددوا معاملها  عنها زهق٬، نأيت اآلن ونسأل هل أن أهل البيت 
ـة     أ§ممجاال٬ً، أم إولو  ـة فريس ـبح األم تركوا ذلك ونسوا أمة آخر الزمان من هدايتهم٬، لتص

  !!؟ Xالرايات الضالة اليت خترج قبل قيام اإلمام املهدي 
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 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٥٢
وما أرسلناك إال رمحة : (وعترته الطاهرة من ذلك د حاشا الرسول حمم: واجلواب

حامل تلك الراية وميَّزوه عن الرايات الضالة  وآل بيته  فقد بيَّن الرسول حممد ) للعاملني
والصفة والنسب والبلد ٬، ليكون ذلك حجة على كل منحرف قد اختذ نفسه وهواه إهلاً  باالسم

  .يعبده من دون اهللا تعاىل
  :بيان تلك األوصاف واحداً بعد اآلخر٬، فأقول ىلإواآلن نأيت 

   

  : يف عصر الظهور حسيين النسب حامل راية آل حممد    ١
أكدت بعض الروايات على أن الراية الوحيدة اليت جيب على الناس نصرoا قبل قيام اإلمام 

  :هي راية واحدة ال غري وهي راية حسينية Xاملهدي 
ـة  إف ٬،اذ من آل حممد إياك وشذ... : (قال ٬،Xعن الباقر  ن آلل حممد وعلي راي

ـني   األرض فألزمولغريهم رايات  ـد احلس  وال تتبع منهم أحداً أبداً حىت ترى رجالً من ول
X فإن عهد نيب اهللا صار عند علي بن احلسني مث صار  ٬،معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه

  .)١() ...اك ومن ذكرت لك هؤالء أبداً وإي فألزمعند حممد بن علي ويفعل اهللا ما يشاء 
ـر    Xفاإلمام الباقر  ـدة يف عص يؤكد يف هذه الرواية على أن آلل حممد وعلي راية واح

  .Xالظهور ولغريهم رايات٬، وان حامل هذه الراية من ذرية اإلمام احلسني 
ـز : (فقال ٬،أنه س�ئل عن الفرج مىت يكون Xوعن أيب جعفر  ـول   إن اهللا ع ـل يق : وج

ـالل  : مث قال ٬،﴾نِّي م®ع®كُم مِّن® الْم³نت®ظªرِين®فَانت®ظªر³واْ إِ﴿ يرفع آلل جعفر بن أيب طالب راية ض
ـيس   Xاحلسن بن علي مث يرفع آل عباس راية أضل منها وأشر مث يرفع آلل  رايات ول

  .)٢() راية فيها األمر Xمث يرفع لولد احلسني  بشئ
اية آلل جعفر أو آلل عباس أو يف هذه الرواية أن تكون تلك الر Xوقد نفى اإلمام الباقر 

٬، ووصفها أ§ا فيها األمر أي أمر اإلمام Xوحصرها يف ذرية اإلمام احلسني  Xآلل احلسن 
إن أمرنا بغتة فجأة٬، وغريها روايات كثرية عربوا فيها عن :  ٬، فقد ورد عنهم Xاملهدي 

  .باألمر Xقيام القائم 

                                                            
  .٩٧ – ٩٦ص ٢ج :إلزام الناصب -١
  .٩٧ص ٣ج :شرح األخبار -٢



  ١٥٣.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـتقبلته   خيرج رجل من ولد ا: (قال ٬،اهللا بن عمر وعن عبد ـو اس حلسني من قبل املشرق ل

  .)١() اجلبال هلدها وأختذها طرقاً
   

   :ووصي من األوصياء Xابن اإلمام املهدي  حامل راية آل حممد   ٢
ـع   األرض فألزم ...(: واليت تقول Xمن خالل الرواية الواردة عن اإلمام الباقر  وال تتب

معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه فإن  Xمنهم أحداً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسني 
هو وصي من األوصياء ٬، بدليل قوله  يتبني أن صاحب راية أهل البيت ) ...عهد نيب اهللا 
X) :هو وصيته حني حضرته  ٬، فقد تبني مما سبق أن عهد رسول اهللا )معه عهد نيب اهللا

بأن الوصية  Xالصادق ٬، وقد صرح اإلمام  الوفاة واليت نص فيها على األئمة واملهديني 
ـدا ﴿: عند املوت هي العهد يف قوله تعاىل ـية ال  )٢(﴾ًإِل¶ا م®نِ اتَّخ®ذَ عªند® الرَّ̈حم®نِ ع®̈ه ٬، والوص

 أن ذلك املمهد احلسيين وصف بأنه عنده عهد رسول اهللا  دام تكون إال عند األوصياء٬، وما
كما  Xر قبل اإلمام املهدي ٬، ومن املعلوم أن هذا الوصي يظههئفالبد أن يكون أحد أوصيا

ألن اإلمامة  ؛Xبينت ذلك يف أكثر من موضع من هذا البحث ٬، فالبد أن يكون من ذريته 
  . الولد إىل٬، أي من الوالد إال يف األعقاب وأعقاب األعقاب ال تكون Xبعد اإلمام احلسني 

 Xدي حيث قال عن اإلمام امله  العهد    وهذا ما نصت عليه وصية الرسول حممد 
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها  ٬،مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً ...: (عندما حتضره الوفاة

ـد امسي وسم كااله ثالثة أسامي  ٬،)املهديني(إىل ابنه أول املقربني   سم أيب وهو عبد اهللا وأمح
ـدي   ٬،)وهو أول املؤمنني ٬،واالسم الثالث املهدي  Xفدلت الوصية على أن ابن اإلمام امله

ـن   هو أول من يؤمن به٬، وإال كيف يصدق عليه أنه أول املؤمنني ؟ وقد بي�نت ذلك يف أكثر م
  .لإلعادةموضع من هذا البحث ٬، فال حاجة 

ـل   ...: (وأيضاً جند هذا املعىن واضحاً من خالل الرواية اآلتية عن أمري املؤمنني خيرج رج
وال ميكن أن  ٬،)...تقه مثانية أشهرقبل املهدي من أهل بيته من املشرق حيمل السيف على عا

  .غري ذريته Xيكون أهل لإلمام املهدي 

                                                            
  .٧٥باب: المالحم والفتن -١
  .٨٧: مريم -٢



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٥٤
ـر   : (Xوكذلك يدل على ذلك الرواية اآلتية عن اإلمام الرضا  ـن مص كأين برايات م

  .)١() مقبالت خضر مصبغات حىت تأيت الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات
ـدي  ألن اإل ؛وابن صاحب الوصيات هو ابن اإلمام املهدي ـو  Xمام امله ـاحب   ه ص

ـدى  والذي اجتمعت عنده وصايا األنبياء واألئمة  ٬،الوصيات o ـن   إىل٬، وهنا الرايات اب
  .صاحب الوصيات أي تبايع له

يف عصر الظهور هو  ومن خالل النقطة األوىل والثانية يتضح أن حامل راية أهل البيت 
  .وابنه Xحسيين النسب ووصي اإلمام املهدي 

   

   :من املشرق اية آل حممد حامل ر  ٣
ـا   عرفنا أن راية أهل البيت  أنبعد  واحدة يف عصر الظهور وال ميكن أن تتعدد٬، وأ§

  .املكان الذي خترج منه تلك الرايةبيان اجلهة و إىلحسينية ومهدية بالتحديد٬، نأيت 
ـ   نصت روايات كثرية على أن راية أهل البيت: فأقول رج املأمور بطاعتها ونصرoا خت
  :من املشرق

يقاتله  مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوËم قتاالً ال: (... عن الرسول 
  .)إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة املهدي: مث ذكر شاباً فقال ٬،قوم

   .)... خيرج رجل قبل املهدي من أهل بيته من املشرق ...: (وعن أمري املؤمنني
ـول   إنأنكم  ...: (Xوعن أمري املؤمنني  اتبعتم طالع املشرق سلك بكم مناهج الرس

 ... .(  
ـاحب  : (... قال ٬،وعن كعب األحبار وأقبل رجل من املشرق برايات سود صغار قتل ص

   .)٢() Xالذي يؤدي الطاعة إىل املهدي الشام فهو 
ـتقبلته   : (قال ٬،اهللا بن عمر وعن عبد ـو اس خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املشرق ل

  ). جلبال هلدها واختذها طرقاًا

                                                            
 .٢٥٠ص: اإلرشاد -١
 .٣٢٨ص ،٣٠باب :المنتظر المهدي الموعود -٢



  ١٥٥.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـري   وتقب ...: (يف حديث طويل Xوعن أمري املؤمنني  ـرقي األرض غ ل رايات من ش

ليست بقطن وال كتان والحرير خمتوم يف رأس القنا خبامت السيد األكرب  يسوقها رجل  معلمة
  .)١( )...حيها بالغرب كاملسك األذفر تظهر باملشرق وتوجد ر من آل حممد 
ن إت من قبل خراسان فأتوها فءإذا رأيتم الرايات السود قد جا: (قال ٬،رسول وعن ال

   .)٢() فيها خليفة اهللا املهدي
ـييت   إو ٬،اهللا لنا اآلخرة على الدنيا اختارإنا أهل البيت : (وعن رسول اهللا  ـل ب ن أه

ـود  معهم رايات . يداً حىت يأيت قوم من قبل املشرقسيلقون بعدي بالءاً وتشريداً وتطر س
ـا    Ëـال يقبلو فيسألون احلق فال يعطونه مرتني أو ثالثاً فيقاتلون فينصرون فيعطون اسألوه ف
حىت يدفعوËا إىل رجل من أهل بييت فيمألها قسطاً كما ملئوها جوراً فمن أدرك ذلك منكم 

   .)٣() فليأÅم ولو حبواً على الثلج فإنه املهدي
ـوم أن   وكل هذه الروايات تؤكد على أن راية احلق  ـن املعل املمهدة خترج من املشرق٬، وم

  .وإيراناملشرق هو العراق 
  

   :من البصرة حامل راية آل حممد   ٤
ـدي   أنبعد  ـينية   Xاتضح يقيناً بأن راية احلق الوحيدة قبل قيام اإلمام امله ـي حس ٬، ه

ـن أي    حتديد بلد حامل راية أهل البيت  إىلمهدوية خترج من املشرق٬، نأيت  ـر٬، وم أكث
  طقة من املشرق يكون مبدأ ظهوره ؟؟من

يف عصر الظهور البد أن يكون صاحب  Xال شك أن حامل راية اإلمام املهدي  :أقول
ـونَ  #و®السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿: نصرة اإلمام املهدي٬، لقوله تعاىل إىلالسبق   ﴾أُ̈ولَئªك® الْم³قَرَّب³

ـلهم   إليهالبد أن يكون أقرب الناس  ٬X، ومن املعلوم أن حامل راية اإلمام املهدي )٤( وأفض
ـا  Xد اإلمام املهدي بع ٬، فإذا عرفنا أول املؤمنني وأول األنصار الثالمثائة والثالثة عشر٬، علمن

  .Xيقيناً أنه هو حامل راية اإلمام املهدي 

                                                            
  .من مرة، فراجع أآثر األحاديثتقدم ذآر هذه  -١
 .٥٨ص ٢٤باب :المهدي الموعود المنتظر -٢
 .٩٢الباب  :المالحم والفتن -٣
  .١١ – ١٠: الواقعة -٤



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٥٦
ـدي   ومن خالل التأمل يف وصية الرسول حممد   Xنعلم أن أول املؤمنني باإلمام امله

ـاة : (يف آخر وصيته أمحد املهدي٬، فعن الرسول  هو ولده ووصيه أي    فإذا حضرته الوف
ـو   كامسيابنه أول املقربني له ثالثة أسامي اسم  إىلفليسلمها   اإلمام املهدي  واسم أيب وه

  ).ثالث املهدي وهو أول املؤمننيعبد اهللا وأمحد واالسم ال
ـباق يف  وكما قلت مراراً إنه ال يكون أول املؤمنني أو املقربني ـائز بالس   إال أن يكون الف

هو من  Xوبعد أن عرفنا أن حامل راية اإلمام املهدي . Xتصديق ونصرة اإلمام املهدي 
٬، Xنصرة اإلمام املهدي  إىلذريته٬، وميتاز عن غريه من األنصار بأنه أول املؤمنني والسابقني 

ـدي  على أن أول أنصا مساع الرواية اآلتية اليت تنص� إىلنأيت اآلن  ـة   Xر اإلمام امله الثالمثائ
  :والثالثة عشر هو من العراق ومن البصرة حتديداً

أال وأن  ...: (٬، قالXيف خرب طويل يف تعداد أنصار اإلمام املهدي  Xعن اإلمام علي 
   .)١() ...أوهلم من البصرة وآخرهم من األبدال 

ـل   من ذريته ووصيه وامس Xو�ذا يتضح أن أول أنصار اإلمام املهدي  ـن أه ه أمحد وم
  .البصرة باخلصوص

ـذا ال    Xأن مبدأ ظهور حامل راية اإلمام املهدي  إىلوجيب االلتفات  ـراق٬، وه من الع
ـ  ٬،جميء هذا املمهد من خراسان إىليعارض الروايات اليت تشري  ـرة   إىلر طفرمبا يض  إىلاهلج

ـد  الرايات اليت تقبل من خراسان تابعة له أو بقيادة أحد قا أنخراسان أو  دته اليمانية٬، وحتدي
  . تعاىلشاء اهللا إنستكشفه األيام عن قريب أهله و إىلذلك بالدقة متروك 

   

   :خامل األصل حامل راية آل حممد   ٥
من ذريته٬، فإنه سيواجه محلة تشكيك كبرية من  Xوما دام أن حامل راية اإلمام املهدي 

ـه   X ألن الناس نتيجة لطول غيبة اإلمام املهدي ؛قبل الناس ـاً ول ٬، تستبعد أن يكون متزوج
ذرية خالل كل هذه األجيال املتعاقبة٬، فسيتصف هذا املمهد بأنه خامل األصل والنسب بسبب 

  : الرواية اآلتية إليهوهذا ما أشارت  ٬،ذلك
ـت   ٬،البد من وجود رحى تطحن: (قال على منرب الكوفة Xعن أمري املؤمنني  فإذا قام

ـه على قطبها وثبتت على ساقها بع  ٬،ث اهللا عليها عبداً عنيفاً خامالً أصله يكون النصر مع
                                                            

 .١٤٨ص: اإلسالمبشارة  -١



  ١٥٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـن   ٬،أصحابه الطويلة شعورهم أصحاب السبال سود ثياÔم أصحاب رايات سود ويل ملن مل

ـا  .يقتلوËم هرجاً ٬،ناواهم ـهم     واهللا لكأين أنظر إليهم وإىل أفعاهلم وم ـار من ـى الفج� يلق
ـاطئ    يسلطهم اهللا عليهم بال رمحة ف ٬،واألعراب اجلفاة ـهم بش ـى مدينت يقتلوËم هرجاً عل

  .)١() ربك بظالم للعبيد عملوا وما الفرات الربية والبحرية جزاء مبا
   

   :من آل حممد  حامل راية آل حممد   ٦
ـن آل    Xأن حامل راية التمهيد لإلمام املهدي  إىلأشارت روايات كثرية  ـل م هو رج

  :٬، واليك الرواياتحممد 
 ل رايات من شرقي األرض غري معلمةوتقب ...: (Xاملؤمنني يف حديث طويل عن أمري 

يسوقها رجل من  ٬،ليست بقطن وال كتان وال حرير خمتوم يف رأس القنا خبامت السيد األكرب
ـا    ٬،تظهر باملشرق وتوجد رحيها بالغرب كاملسك األذفر آل حممد  ـب أمامه يسري الرع

   .)٢( )...بشهر حىت يرتلوا الكوفة طالبني بدماء آبائهم 
ـرك  (: قال: قال ٬،Xوعن أيب بصري عن أيب عبد اهللا  اهللا أجل وأكرم وأعظم من أن يت

يا أبا حممد : قال ٬،لت فداك فأخربين مبا أستريح إليهجع: قلت له: قال ٬،بال إمام عادل األرض
فإذا انقرض  ٬،لد بين فالن ملك حىت ينقرض ملكهمليس ترى امة حممد فرجاً أبداً مادام لو

ـدى وال  ) يسري(يشري   ألمة حممد برجل منا أهل البيتتاح اهللاملكهم أ بالتقى ويعمل باهل
ـال   مث يأتينا الغليظ القصرة ٬،سم أبيهواهللا إين ألعرفه بامسه وا. يأخذ يف حكمه الرشا ذو اخل

ـوراً   والشامتني القائد العادل احلافظ ملا استودع ميالها عدالً وقسطاً كما مألها الفجار ج
  .)٣() وظلماً

ـن       ...( :أنه قال Xوعن أمري املؤمنني  ـه م ـل بيت ـن أه ـدي م خيرج رجل قبل امله
  )....املشرق
ـدق   ) من أهل بيته(و ) من آل حممد( و) برجل منا أهل البيت( :وقوله ـن أن تص ال ميك

ووصيه٬، وهذا ما نصت عليه  Xعلى غري ما قلته فيما سبق وهو أنه من ذرية اإلمام املهدي 

                                                            
 .٢٦٥ص: غيبة النعماني -١
  .٩٩ – ٩٨ص ٢ج: الناصب إلزام -٢
  .٢٦٩ص ٢٥ج: األنواربحار  -٣



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٥٨
ـت (أيضا٬ً، وخصوصاً إذا الحظنا أن كلمة  وصية رسول اهللا  ـدق إال  ) منا أهل البي ال تص

ـاهرة أو   على من أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً وهم الرسول حممد  وعترته الط
ـنكُم³  ﴿: من حاز مراتب اإلميان العشرة كسلمان احملمدي٬، قال تعاىل إِنَّم®ا ي³رِيد³ الل¶ه³ لªي³ذْهªب® ع®

  .)١(﴾لَ الْب®̈يتª و®ي³طَهِّر®كُ̈م ت®طْهِرياًالرِّ̈جس® أَ̈ه
  
   :امسه أمحد حامل راية آل حممد   ٧

ـؤمنني    Xتبني من النقطة الثانية أن صاحب راية اإلمام املهدي  ـو أول امل امسه أمحد وه
  : ٬، وهناك روايات أخرى تشري اىل هذا االسم منهاXوالناصرين لإلمام املهدي 

ـاً     ٬،رتاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة كإن هللا: (Xعن اإلمام الباقر  ـر ألف ـا عش إثن
ـابة   ٬،)أمحد أمحد(خبراسان شعارهم  يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة شهباء عليه عص

  .)٢()فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج ٬،محراء كأين أنظر إليه عابر الفرات
ـع  واسم أمحد الذي ترفعه كنوز الطالقان شعار اً هلا البد أن يكون اسم أهدى الرايات وراف

ألن كنوز الطالقان تأيت قبل القيام العلين لإلمام املهدي٬، وتأيت ممهدة  ؛Xراية اإلمام املهدي 
ـوفة   Xلإلمام املهدي  فال ميكن أن تتخذ لنفسها شعاراً غري اسم أهدى الرايات٬، أل§ا موص

ـة    لج٬، فكيف ميكن أن يأمر األئمة باهلداية ومأمور بنصرoا ولو حبواً على الث ـرة ثل بنص
ـي   ألن األئمة !! متخذة لنفسها شعار ضاللة ؟ قد أمروا بنصرة أهدى الرايات فقط وه

ـل  إالراية احلسينية املهدوية اليمانية ووصفوا امللتوي عليها بأنه من أهل النار٬، ف ذا كان شعار أه
املهدي فيعترب ذلك الشخص ملتوياً على  امساً لشخص غري تابع لصاحب راية) أمحد(الطالقان 

اليماين وهو من أهل النار٬، وهذا ال ميكن أن يتصوره عاقل٬، وخصوصاً إذا الحظنا أن األئمة ال 
  .وم أو النائب عن املعصوم بنص خاصيأمرون بنصرة غري املعص

ـاين  ) أمحد أمحد(فالبد أن يكون شعار كنوز االطالقان  ٬،إذن ـات اليم  هو اسم أهدى الراي
  .Xأمحد وصي ونائب اإلمام املهدي 

   

                                                            
 .٣٣: األحزاب -١
 .٣٤٣ص: المضيئة األنوارخب تمن -٢



  ١٥٩.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـن    ٬،للقائم امسان اسم يعلن واسم خيفى ....(:  Xوعن اإلمام الباقر  ـذي يعل فأما ال

  .)١( )...الذي خيفى فأمحد  وأما ٬،فمحمد
. اسم يعلن واسم خيفى: ألن الرواية تقول ؛وال ميكن محل معىن األمسني على املعىن احلقيقي

  ؟ اإلخفاء قد أعلن عنهما يف نفس الرواية فأين واحلقيقة أن كال األمسني
ـور   أنواحلقيقة  معىن األمسني هو الظهور٬، فللقائم ظهوران٬، ظهور باسم وصيه أمحد وظه

ـاس    هئإلخفا بامسه الشخصي حممد٬، والظهور الذي باسم أمحد قد خطط األئمة  ـن الن ع
  .هلحفاظ عليه حلني وقته وحضور أهلرغم ذكره يف روايات كثرية٬، ل

  :أمر خمفي عن عامة الناس إىلسيدعو  Xوقد روي إن القائم 
  .)٢() إمنا مسي املهدي مهدياً ألنه يهدي إىل أمر خفي ...: (قال فيه Xعن أيب جعفر 
ـاس إىل   Xإذا قام القائم : (قال ٬،Xاهللا  وعن أيب عبد ـالم دعى الن ـداً   اإلس جدي

ـر    ؛ياًالقائم مهدمسي  وإمناوهداهم إىل أمر قد دثر فضل عنه اجلمهور  ـدي إىل أم ألنه يه
  .)٣() امه باحلقومسي بالقائم لقي مضلول عنه

   
   :امسه املهدي حامل راية آل حممد   ٨

ـفياين   Xورد عدة روايات تصرح بوجود ممهد قبل قيام اإلمام املهدي  وقبل خروج الس
ـو   أن املقصوملهدي وقد يتوهم بعض الناس بونصت تلك الروايات على أن امسه ا ـذلك ه د ب

ـف   ؛إليهميكن الركون  ٬، وهذا الXاإلمام املهدي احلجة ابن احلسن  ألن تلك الروايات تص
ـات    ـالل الرواي ذلك املمهد بأنه خيرج من املشرق وقبل خروج السفياين٬، واملقطوع به من خ

ـفياين    Xاملتواترة بأن اإلمام املهدي  ـروج الس يبدأ قيامه املقدس من مكة املكرمة وبعد خ
ـري    ٬،إذن .ة عشر شهراً أو أكثرخبمس ـو غ فالبد أن يكون ذلك املمهد املوصوف باملهدي ه

ـور  Xاإلمام املهدي احلجة ابن احلسن  ـر الظه  ٬، وهو صاحب راية اإلمام املهدي يف عص
له ثالثة أسامي  ...: (يف وصيته باملهدي الرسول حممد  الوصي احلسيين اليماين والذي مساه

  ).وهو أول املؤمنني ٬،عبد اهللا وأمحد واالسم الثالث املهدي واسم أيب وهو كامسياسم 
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 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٦٠
  : واليك الروايات اليت تنص على ذلك

 نّإف ٬،إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها: (قال ٬،عن الرسول 
  .)١() فيها خليفة اهللا املهدي

  .)٢() بعد ذلكاملهدي مث خيرج  اختفىفإذا ظهر السفياين  ...(: Xوعن السجاد 
خيرج السفياين واملهدي كفرسي رهان فيغلب : (ونقل نعيم بن محاد عن أيب هريرة أنه قال

ـفياين    Xمث تكون الغلبة للمهدي  ٬،يليه واملهدي على ما يليه السفياين على ما ـل الس فيقت
   .)٣(...) يبقى على وجه األرض عدو آلل حممد  وأصحابه وال

ألنه يقوم بعد السفياين بعدة  Xاية قطعاً غري اإلمام املهدي وواملهدي املذكور يف هذه الر
ـت  ) املهدي األول(أشهر والذي يقوم ويتسابق مع السفياين حنو الكوفة هو اليماين  كما نص

ـيخ    ٬،الكثري من الروايات على ذلك ـة للش راجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وكذلك الغيب
  :وأذكر رواية واحدة فقط ٬،حيتاج إىل دليل املعىن مشهور وال وهذا ٬،النعماين وغريمها

   .)٤() اليماين والسفياين كفرسي رهان: (أنه قال Xعن أيب عبد اهللا 
ـل   املهدي أقبل جعد  خبد: (قال ٬،Xوعن أمري املؤمنني  ـن قب ه خال  يكون مبدؤه م

  .)٥() ...وإذا كان ذلك خرج السفياين  املشرق
   

   :حامل راية آل حممد هو اليماين  ٩
ـد   ب ـي أمح عد أن ثبت أن أهدى الرايات يف عصر الظهور واملأمور باتباعها هي راية الوص

احلسيين املهدوي املشرقي٬، فال ميكن أن يكون هذا الرجل غري اليماين املوعود املنصوص عليه يف 
ـار٬،    روايات أهل البيت  ـل الن بأنه أهدى الرايات يف عصر الظهور وامللتوي عليه من أه

من اتباع غريه من الرايات األخرى  ن اليماين هو احلسيين الذي حذر األئمة فالبد أن يكو
ـون     ٬،ألنه أول املؤمنني من األنصار ؛والبد أن يكون هو أمحد الوصي ـتلزم أن يك ـذا يس وه

ألن اهللا تعاىل ال يأمر بطاعة أكثر  ؛...وهو... ٬، وهو Xأهداهم وأقر�م من اإلمام املهدي 
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  ١٦١.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـذا  من شخص يف مرحلة واحدة ٬، وقد بينت هذا املوضوع بالتفصيل يف أكثر من موضع من ه

  .  البحث فراجع
  

   :Xصاحب دعوة لإلمام املهدي  حامل راية آل حممد   ١٠
ـد   أنوبعد  ـر   مسعنا الروايات اليت بينت بالتفصيل صفات حامل راية آل حمم يف عص

ـدي  هذا املمهد البد أن يكون صاحب دعو أنالظهور٬، يتبني لنا بوضوح  ة ودعوة لإلمام امله
  ... وال  ...وال ... حزب سياسي وال  إىلمرجعية وال  إىلفقط ال 

وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين هي  ...: (يف حديث طويل Xعن الباقر 
فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس وكل  ٬،ألنه يدعو إىل صاحبكم ؛راية هدى

ـه    ٬،اين فاËض إليه فإن رايته راية هدىوإذا خرج اليم ٬،مسلم وال حيل ملسلم أن يلتوي علي
  .)١() ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ؛فمن فعل ذلك فهو من أهل النار
ـق  (و ) ألنه يدعو إىل صاحبكم: (Xوإذا الحظنا قول اإلمام الباقر  ألنه يدعو إىل احل

ـة  Xاإلمام املهدي  إىلة يتضح أن اليماين صاحب دعو) وإىل طريق مستقيم ٬، وهذا هو عل
ن امللتوي عليه من أهل النار٬، ويتبني من ذلك أن الرايات غري اليماين ال أكونه أهدى الرايات و

  . Xاإلمام املهدي  إىلستقيم وال صراط م إىلاحلق وال  إىلتدعو 
ـذي   اللهم فان حال بيين وبينه املوت .....: (Xوجاء يف الدعاء عن اإلمام الصادق  ال

ـايت  من قربي مؤتزراً كفين  فأخرجينجعلته على عبادك حتما مقضيا  شاهراً سيفي جمرداً قن
  .)٢() ...يف احلاضر والبادي  ملبياً دعوة الداعي

ـر٬،   إىلوخيرج أهل املغرب : (... قال يف حديث طويل Xوعن عمار بن ياسر  أهل مص
  .)٣(...) دعو آلل حممد السفياين٬، وخيرج قبل ذلك من ي مارةإفإذا دخلوا فتلك 

) الوصي والوالية يف آخر الزمان(وسيأيت التعليق على هذا الدعاء وهذه الرواية حتت عنوان 
  .فانتظر

  
  
  

                                                            
 .٢٥٦ص: غيبة النعماني -١
  .٧٤ص ٥ج: مستدرك الوسائل للميرزا النوري -٢
  .٣٠٣ – ٣٠٢ص : غيبة الطوسي -٣



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٦٢
  

   :يعلن الرباءة حامل راية آل حممد   ١١
والوالية يف الوصي (وسأبني هذا املوضوع بالتفصيل فيما يأيت من هذا الكتاب حتت عنوان 

  . ظرفانت ٬،)آخر الزمان
ـام    إىلقد أوضحوا الطريق ملن طلب اهلداية  و�ذا يكون أهل البيت  ـة اإلم حامل راي

ـدين   Xاملهدي  يف عصر الظهور وأقاموا احلجة على كل البشر بأوضح بيان٬، وليس للمعان
ـيت   إتباعهمواملكذبني إال العار يف الدنيا واخلزي يف اآلخرة٬، وكفاهم عقوبة  لرايات الضالل ال

  .واحلمد هللا على ما هدانا٬، لى علما كنار عاتضح ضالهل
  

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



א א א א

ـثري   الروايات اليت تناولت قضية السفياين تشا�ت إىل حد كبري حبيث خفيت على الناس ك
ـي    ٬،من احلقائق بسبب غموض أو فقدان بعض حلقات السلسلة ـاىل لك وهذه حكمة اهللا تع

ـذه   ف صاحب احلق عندما يأيت �ذه احللقات املفقودة أو يوضيعر ـابه يف ه ح وي�حكم ما تش
ـن   وسوف أغض ال ذه القضية كثرية ومهمة جداً جداًواحلقائق املخفية يف ه .القضية ـر ع نظ

ـه  فإن لكل شيء وقت وأهل فإذا حان وقته وحظ أكثرها وأرجئها إىل وقتها ر أهله يأذن أهل
  . ببيانه وتوضيحه

إنه قد بي�نت بعض الروايات أن جيش السفياين : وهي بني اآلن مسألة واحدة مهمة جداًوسأُ
ـفياين   الذي يأيت إىل العراق ال يأيت بصحبة السفياين نفسه٬، وإمنا بصحبة أحد قادة جيش الس

ـ  وإن الذي يتوىل حماربة ) سفياين الشام(نسبة إىل قائده األصل ) السفياين(وس�مي هذا القائد ب
ـة (لسفياين يف العراق هو املهدي األول سواء بنفسه أو عن طريق قادة جيشه جيش ا ) اليماني

ـام   ؤويطلق اسم اليماين على كل واحد من ه ـي اإلم الء نسبة إىل قائدهم اليماين األول وص
ـو   Xاإلمام املهدي  أنومتوهم من يزعم . هذا املوضوعكما تقدم تفصيل  Xاملهدي  ه

ـن   Xألن اإلمام املهدي  ؛ويهزمه بنفسهالذي حيارب سفياين العراق  يف هذا الوقت مل يعل
ـل  ظهوره يف مكة املكرمة وبعد ظهوره وقيامه يف مكة يتوجه إىل الشام حملارب ة السفياين األص

ـر   ٬،ات سنأيت على ذكر بعضهاكما ذكرت ذلك عدة رواي عليه واالنتصار ولتوضيح هذا األم
  : أكثر البد من بيان نقطتني مهمتني

  
   :األوىلقطة الن

ـعيفة   عند وصول جيش السفياين إىل العراق تكون يومئذ دولة بين العباس قائمة ولكنها ض
ـاين    ـاين واليم قد خنرoا الفرقة والفنت ويصاحب وصول السفياين للعراق خروج وقيام اخلراس
ـيش   وقدومهما أيضاً للعراق ويسبقهم السفياين إىل الكوفة فيسبيها ويقتل أهلها مث يدركه ج

فيستنقذ السبايا منه ويهزمه حىت يوصله إىل   كما تقدم بيانه   اليماين بقيادة شعيب بن صاحل 
  . Xومعىن ذلك أن جيش السفياين ينهزم من العراق قبل قيام اإلمام املهدي  ٬،بيت املقدس



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٦٤
ـدثون  : Xقلت للرضا (: قال ٬،عن احلسن بن اجلهم ـفياين  أأصلحك اهللا إ§م يتح ن الس

  .)١() كذبوا إنه ليقوم وإن سلطاËم لقائم: فقال ٬،سلطان بين العباس يقوم وقد ذهب
ـاس  : (وأخرج نعيم بن محاد عن حممد بن احلنفية أنه قال ـبين العب مث  ٬،خترج رايات سود ل

أخرى سود قالنسهم سود وثيا�م بيض على مقدمتهم رجل يقال ) رايات(خترج من خراسان 
ـدي  له شعيب بن صاحل من متيم يهزمون أصحا ب السفياين حىت يرتل بيت املقدس يوطئ للمه

ـان    ـدي إثن سلطانه وميد إليه ثالمثائة من الشام يكون بني خروجه وبني أن يسلّم األمر للمه
   .)٢() وسبعون شهراً

ـان  : (Xوعن أيب جعفر  خيرج شاب من بين هاشم بكفه اليمىن خال ويأيت من خراس
   .)٣() صحاب السفياين ويهزمهمبرايات سود بني يديه شعيب بن صاحل يقاتل أ

خترج من املشرق رايات سود لبين العباس مث ميكثون ما شاء : (قال ٬،وعن رسول اهللا 
ـرق   ٬،اهللا مث خترج رايات سود صغار تقاتل رجالً من ولد أيب سفيان وأصحابه من قبل املش

   .)٤() ويؤدون الطاعة للمهدي
ـانية   هزميتهل السفياين يف العراق وفالذي يتوىل قتا ٬،إذن هي الرايات السود املشرقية اخلراس
قبل قيام ألن الرايات السود تصل إىل العراق  ؛مبكة Xوذلك قبل قيام اإلمام املهدي  ٬،العراقية

تبعث إليه بالبيعة كما بي�نت ذلك  Xفإذا بلغها قيام اإلمام املهدي  مبكة Xاإلمام املهدي 
  : الروايات اآلتية

ـة : (قال ٬،Xعن أيب جعفر  ـإذا   ٬،ترتل الرايات السود اليت خترج من خراسان الكوف ف
   .)٥() مبكة بعثت إليه بالبيعة Xظهر املهدي 

ـا : (Xوعن الرسول   خترج من خراسان رايات سود فال يردها شئ حىت تنصب بإيلي
   .)٦() "أي بيت املقدس"

ـفياين يف  ـراق   وعلى ضوء هذه األخبار تكون الرايات السود هي اليت تقاتل جيش الس الع
ـة    Xوoزمه حىت تصل إىل بيت املقدس ويف حينها يكون اإلمام املهدي  ـن مك قد خرج م
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ـدي  متوجهاً إىل الشام للقضاء على السفياين األصل فتلتقي الرايات  السود هناك مع اإلمام امله

X سلّمون الراية إليه ويقاتلون معهوي .  
الشام مث خيتلفون عند ذلك  فأول أرض خترب أرض ...: (يف خرب طويل Xوعن الباقر 

ـاالبقع    ٬،وراية االبقع وراية السفياين األصهبراية : على ثالث رايات ـفياين ب فيلتقي الس
ـال مث ال يكون له مهة إال  ٬،األصهبفيقتتلون فيقتله السفياين ومن تبعه مث يقتل  ـو   اإلقب حن

ويبعث السفياين  ٬،ة ألففيقتل Ôا من اجلبارين مائ مير جيشه بقرقيسياء فيقتتلون Ôاالعراق و
ـاهم   وسبياً وصلباً فيصيبون من أهل الكوفة قتالً إىل الكوفة وعدÅم سبعون ألفاً شاًجي فبين

كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي املنازل طيا حثيثاً ومعهم نفر من أصحاب 
اين بني احلرية مث خيرج رجل من موايل أهل الكوفة يف ضعفاء فيقتله أمري جيش السفي ٬،القائم

ـيش     دينة فينفر املهدي منها إىل مكةإىل امل والكوفة ويبعث السفياين بعثاً ـري ج ـغ أم فيبل
ـة   السفياين إن املهدي قد خرج إىل مكة  فيبعث جيشا على أثره فال يدركه حىت يدخل مك

  .)١() ... Xخائفا يترقب على سنة موسى بن عمران 
ـد   وإمنا ٬،العراق إىلاين ال يأيت السفي أنونستنتج من الرواية السابقة  يبعث جيشاً بقيادة أح

ـ  وذلك عند ) صاحب السفياين(أو ) أمري جيش السفياين(قادته والذي عربت عنه الروايات ب
  .مالحظة بعض فقرات الرواية السابقة

٬، أي إن الذي )Ôا مائة ألف رجل من اجلبارين ومير جيشه بقرقيسا فيقتلون: (Xقوله 
  . جيش السفياين وليس السفياين نفسهء هو مير بقرقيسيا
ـالم   ٬،)ويبعث السفياين جيشاً إىل الكوفة وعدÅم سبعون ألف رجل: (Xوقوله  والك
  . الكوفة إىلوليس هو يذهب ) لعراقا(الكوفة  إىلالسفياين يبعث جيشاً  أنصريح يف 
ـرية   وخرج رجل من مواىل أهل الكوفة فيقتله أمري جيش السفياين بني: (Xوقوله  احل
  .      أمري وليس بقيادة السفياين نفسه جيش السفياين بقيادة أنوهذا يدل على  ٬،)والكوفة

فبلغ أمري جيش  دينة فينفر املهدي منها إىل مكةويبعث السفياين بعثاً إىل امل: (Xوقوله 
 فيبعث جيشاً على أثره فال يدركه حىت يدخل مكة ٬،املهدي قد خرج من املدينة أناين السفي

عندما يسمع ) األصل(ن سفياين الشام أأي  ٬،)Xخائفاً يترقب على سنة موسى بن عمران 
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ـو يف   إليهباملدينة يبعث  Xبوجود املهدي  ـى ه ـام  جيشاً أيضاً بقيادة أحد قادته ويبق  الش

  . السفياين �الك جيشه إىلالنذير  ويرجع فيخسف باجليش يف البيداء
ـاً  فبينا هم كذلك إذ أقبلت ر: (Xوقوله  ـازل طي  ايات من قبل خراسان وتطوي املن

ـدي األول   ٬،)حثيثاً ومعهم نفر من أصحاب القائم وهذه الرايات هي نفسها اليت يقودها امله
ـ ) اليماين( ـوقها   ... وتقبل رايات من شرقي األرض(واليت وصفت يف بعض األخبار ب يس

ـود  وأقبل رجل من ( ٬،)فيها خليفة اهللا املهدي( ٬،)رجل من آل حممد  املشرق برايات س
خيرج رجل من ولد ( ٬،)Xذي يؤدي الطاعة إىل املهدي صغار قتل صاحب الشام فهو ال

  .غريها من الروايات إىل) ا طرقاًاجلبال هلدها وأختذه استقبلتهاحلسني من قبل املشرق لو 
ـإذا  : (قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا  إذا خرج السفياين يبعث جيشا إلينا وجيشا إليكم ف

  .)١() صعب وذلول] كل[ ذلك فأتونا علىكان ك
ـه يف  : (قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا  كأين بالسفياين أو لصاحب السفياين قد طرح رحل

شيعة علي فله ألف درهم فيثب  ]رجل من[من جاء برأس : رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه
ـاحب  جم إمكانوينبه على  Xوهنا يشري اإلمام الصادق  .)٢( ...)اجلار على جاره  يء ص

  . الكوفة وليس السفياين نفسه إىل السفياين
ـيش    Xوعن أيب عبد اهللا  ـف جب يف خرب طويل نذكر منه ما خيص اللذين جنيا من اخلس

أمض إىل امللعون السفياين بدمشق فأنذره بظهور املهدي من ! ويلك يا نذير  ...(: السفياين 
حلق باملهدي مبكة إيا بشري : ل يلوقا ن اهللا قد أهلك جيشه بالبيداءأه وعرف آل حممد 

ـه   Xفيمر القائم  ٬،بشره Ôالك الظاملني وتب على يده فإنه يقبل توبتكو يده على وجه
  .)٣() ...ويبايعه ويكون معه  كما كان فريده سوياً

ـض  (عندما خيسف جبيشه يف البيداء  )الشام(السفياين ما زال بدمشق وهذا يدل على أن  أم
ـة   Xمث بعد اخلسف يتوجه اإلمام املهدي ) بدمشق إىل امللعون السفياين ـام    إىلمن مك الش

كما . )إيليا(بيت املقدس  إىلليماين للقضاء على السفياين  بينما سفياين العراق يومئذÓ قد هزمه ا
  .  سنسمع ذلك يف النقطة الثانية
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  : النقطة الثانية
ـيس  ن الذي يهزم جيش السفياين من العراأاألمر الذي يؤكد لنا  ق هم الرايات السود ول

وكما تنص الروايات  عندما يقوم مبكة   ٬،Xنفسه هو إن اإلمام املهدي  Xاإلمام املهدي 
ـر    ٬،يطه�ر مكة واملدينة ويتوجه إىل الشام للقضاء على السفياين يف مقر داره ـون أم و�ذا يك

ـدي   .السفياين قد قضي عليه من األصل يف الشام ـدها   Xوعندما يتوجه اإلمام امله  إىلبع
ـت    ؛العراق ال يكون هناك سفياين وال جيش للسفياين ـه إىل بي ألن الرايات السود قد هزمت

تصفية الرايات الداخلية املضطربة يف  Xويبقى على اإلمام املهدي  ٬،املقدس وقضي عليه هناك
يت تؤكد يف العراق٬، وهاك امسع الروايات ال واالحنرافالكوفة والقضاء §ائياً على بذور الفساد 

  :  بعد اخلسف حنو الشام للقضاء على سفياين الشام Xعلى توجه القائم 
األبدال من الشام وأشياعهم وخيرج إليه ) إليه(فتخرج : (قال ٬،ففي حديث عن النيب 

مث خيرج  ٬،النجباء من مصر وعصائب أهل املشرق حىت يأتوا مكة فيبايعونه بني زمزم واملقام
  .)١() ...ه ئيل على مقدمته وميكائيل على ساقتمتوجهاً إىل الشام وجربا
ـاً  ) املهدي(إذا مسع العائذ : (قال ٬،Xوعن حممد بن علي  اخلسف خرج مع اثين عشر ألف

  .)٢(...) فيهم األبدال حىت يرتلوا إيليا
مث ماذا يا موالي : قال املفضل: (... يف حديثه مع املفضل بن عمر Xوعن أيب عبد اهللا 

ـق  ي: قال ٬،يصنع املهدي ـفياين إىل دمش ـى     ثور سرايا على الس ـه عل ـه ويذحبون فيأخذون
  .)٣() ...الصخرة

ـام   أنعن كل التفاصيل هو  واألمر املهم بغض النظر ٬،وغري ذلك الكثري من الروايات اإلم
عندما يتوجه إىل العراق ال يواجه أحداً من جيش السفياين ويكون جيش السفياين  Xاملهدي 

ـاك     ٬،السود إىل بيت املقدس قد ا§زم أمام الرايات ـي أن هن ـيطة وه وهنا نواجه مشكلة بس
ـرق  امع السفياين يف معركة  Xروايات تصف إلتقاء املهدي  صطخر ويف الكوفة أي يف املش

يأيت  Xفكيف ميكن اجلمع بني هذه الروايات وبني القول بأن اإلمام املهدي ) إيران والعراق(
ـة السفياين إىل  إىل ـدس العراق بعد هزمي   !!! بيت املق
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يقضي على السفياين وجيشه يف بالد الشام قبل توجهه  Xبعد أن ثبت أن اإلمام : أقول
ـت     ٬،للعراق ـراق إىل بي ـن الع وبعد أن ثبت أيضاً أن الرايات السود هي اليت oزم السفياين م

ـدي  إلمام ااملقدس يكون لزاماً علينا أن جند مصداقاً آخر للمهدي يف تلك الروايات غري ا مله
  . Xحممد بن احلسن 

ـام    Xن وصي اإلمام املهدي أوبعد أن ثبت فيما سبق من البحث  ـام اإلم خيرج قبل قي
ـا     Xممهداً له  Xاملهدي  ـد أن مسعن ـاً بع فال تنطبق تلك الروايات على غريه وخصوص

ـ  Xالروايات املتعددة اليت تصف وصي اإلمام املهدي  ـن   ؛)املهدي(ب ألنه أول املهديني م
خفي وألنه يهدي إىل أمر قد  ٬،Xألنه يهدي إىل اإلمام املهدي و ٬،Xة اإلمام املهدي ذري

  . Xبأمر أبيه اإلمام املهدي 
ـل  : (قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  إذا خرجت خيل السفياين إىل الكوفة بعث يف طلب أه

ـى     ـود عل ـات س خراسان وخيرج أهل خراسان يف طلب املهدي فيلتقي هو واهلامشي براي
ـة  اه شعيب بن صاحل فيلتقي هو والسفياين بباب مقدمت صطخر فتكون بينهم ملحمة عظيم

   .)١( )فعند ذلك يتمىن الناس املهدي ويطلبونه ٬،فتظهر الرايات السود وÅرب خيل السفياين
ـه    ؛Xاية قطعاً غري اإلمام املهدي واملهدي يف هذه الرو ـدأ قيام ألنه يف هذا الوقت مل يب

الكوفة وoزم جيش السفياين بعد ذلك يصلها  إىلايات السود عندما تصل العلين بعد بل إن الر
سبق ذكر الروايات الدالة على ذلك فتبعث إليه بالبيعة كما  مبكة Xخرب قيام اإلمام املهدي 

  . فال نعيد
فأهل خراسان إمنا يطلبون املهدي لكونه ظاهراً وإال كيف ميكن الوفود على شخص غائب 

  !!! أم يف غر�ا  األرضشرق ال يعلم مكانه يف 
ـع   ويتبي�ن هذا األمر أكثر عند مساع الروايات اليت تذكر خروج املهدي قبل السفياين أو م

ـدة   ؛Xفال ميكن أن يكون املقصود منه اإلمام املهدي  ٬،السفياين ألنه يقوم بعد السفياين بع
  .هو ثابت بالروايات املتواترة أشهر كما

يتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فان إذا رأ: (قال فعن الرسول 
  .)٢() فيها خليفة اهللا املهدي
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  .)١() فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج بعد ذلك ...: (Xوعن السجاد 

خيرج السفياين واملهدي كفرسي رهان فيغلب : (أنه قال ونقل نعيم بن محاد عن أيب هريرة
ـفياين    Xمث تكون الغلبة للمهدي  ٬،يليه هدي على مايليه وامل السفياين على ما ـل الس فيقت
   .)٢(...) يبقى على وجه األرض عدو آلل حممد  وأصحابه وال

نه يقوم بعد السفياين بعدة أل ؛Xاية قطعاً غري اإلمام املهدي واملهدي املذكور يف هذه الرو
ـت  ) املهدي األول(والذي يقوم ويتسابق مع السفياين حنو الكوفة هو اليماين  أشهر كما نص

ـيخ    ٬،الكثري من الروايات على ذلك ـة للش راجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وكذلك الغيب
  :قطفوأذكر رواية واحدة . املعىن مشهور وال حيتاج إىل دليلالنعماين وغريمها وهذا 

  .)٣() اليماين والسفياين كفرسي رهان: (أنه قال Xعن أيب عبد اهللا 
هو نفسه رجل املشرق وطالع املشرق كما  الذي يهزم السفياين) اليماين( ولوهذا املمهد األ

ـار   ٬،قدمت مراراً ـب األحب : (... وكما ذكر يف الروايات وأكرر هنا فقط ما ذكرته عن كع
ـؤدي ا  ـة إىل  وأقبل رجل من املشرق برايات سود صغار قتل صاحب الشام فهو الذي ي لطاع

  . )Xاملهدي 
ـى   إذ: (قال ٬،وعن ابن رزين ـدي عل ا بلغ السفياين الكوفة وقتل أعوان آل حممد خرج امله

ـدي األول   ب بن صاحلوهذا املهدي الذي على لوائه شعي .)٤() لوائه شعيب بن صاحل هو امله
  .     وهو رجل املشرق كما تقدم بيانه

ـو   والروايات دالة بوضوح على أن املهدي الذي خيرج قبل السفياين ومع الرايات السود ه
ـه    ابنهتنطبق إال على  وال ٬،Xاإلمام املهدي احلجة ابن احلسن غري  ـن ذريت املهدي األول م

   .يما سبق من هذا الكتاب فال أعيدوقد أطنبت الكالم يف هذا املوضوع ف ٬،واليماين املوعود
  : للسفياين يف الكوفة Xوهناك روايتان تنص على مقاتلة املهدي 

ـد     أي املهدي    مث يسري: (قال ٬،Xعن علي بن احلسني  ـية وق حىت يأيت إىل القادس
                               .)٥() السفياين اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا
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ـيش   : (Xوعن أيب عبد اهللا  ـة ج يقدم القائم حىت يأيت النجف فيخرج إليه من الكوف

ـه  السفياين وأصحابه والناس معه وذلك يوم األربعاء فيدعوهم ويناشدهم حقه وخيرب هم أن
ـال ...  من حاجين يف اهللا فأنا أوىل الناس باهللا: مظلوم مقهور ويقول ـون : إىل أن ق : فيقول

  .)١() ...ناكم حاجة لنا فيك قد خربناكم واخترب إرجع من حيث شئت ال
ـدي   ألن  ؛Xوكما قدمت مراراً ال ميكن أن يكون القائم يف هذه الرواية هو اإلمام امله

ـي    ٬،ي بالسفياين يف العراق قطال يلتق Xاإلمام املهدي  ـو وص بل القائم يف هذه الرواية ه
  .   Xاألول من ذرية اإلمام املهدي اليماين املوعود واملهدي  Xاإلمام املهدي 

ـدس   أوبعد كل ما قدمت يثبت  ـت املق ن السفياين يهزمه الوصي اليماين من العراق إىل بي
  .  وغريهلقادته اليمانية كشعيب بن صاحل سواء كان ذلك بقيادته مباشرةً أو عن طريق توجيهه

ـيل  قد اختصرت الكالم يف هذا املوضوعو  ؛وغضضت النظر عن كثري من احلقائق والتفاص
ا املوضوع ولعل اهللا تعاىل يوفقنا لبحث هذ ٬،ألن قضية السفياين لوحدها حتتاج إىل جملد مستقل

  . واحلمد هللا ٬،يف حبث آخر
* * *  

  
  
  
  
  

                                                            
  .٣٨٧ص ٥٢ج: األنواربحار  -١



א

ـض  ور Xبعد أن فصلت القول يف موضوع وصي اإلمام املهدي  مبا أطلت الكالم يف بع
وذلك ألن املوضوع جديد على األذهان ومل يكتب  ؛وذكرت بعض الروايات تكراراً املواضيع

ـري اآلن     ٬،ومتداخل بعضه يف بعض يه من قبل وهو استداليل نوعاً ماف ـك أش ـل ذل وبعد ك
نه ال أأم  ٬،صي وهل أنه يعلم كل علم اإلمام الذي قبله قبل وفاتهإىل مسألة علم الو وباختصار

  .يعلم كل علم الذي قبله إال بعد وفاته
ـذي   ن الوصي الأعلى  تنص� فقد جاءت كثري من الروايات يكتمل علمه إال بعد موت ال

ـاة   أوالظاهر  ٬،قبله وبالتحديد يف آخر دقيقة من حياته ـي يف حي ن من أسباب ذلك ألن الوص
ـاة  أدام املوصي حياً ومبجرد  وصي غري مكلّف بالتصدي لإلمامة وقيادة األمة ماامل ن حيني وف

ـذا   ٬،اإلمام يوصي إىل وصيه وينتقل كل العلم من اإلمام إىل وصيه يف آخر حلظات حياته وه
ـات   ٬،إلثباته االستداللاملوضوع ال حيتاج إىل مزيد من  ولذا سأختصر على ذكر بعض الرواي

  : ضوعحول هذا املو
كان قبله يف آخر دقيقة تبقى  يعرف الذي بعد اإلمام علم ما: (قال ٬،Xاهللا  عن أيب عبد

   .)١() من روحه
 Xملا كان وقت وفاته دعا علياً  وأن رسول اهللا ... : (قال ٬،Xوعن اإلمام الرضا 

مث  ٬،وصياءوأوصاه ودفع إليه الصحيفة اليت كانت فيها األمساء اليت خص� اهللا Ôا األنبياء واأل
 يا: مث قال ٬،أخرج لسانك فأخرجه فختمه خبامته: مث قال له ٬،علي أدنُ مين فدنا منه يا: قال

ـر  ك علي إجعل لساين يف فيك فمصه وأبلع عين كلما جتد فإن اهللا فهمك كلما فهمين وبص
 إماممث كذلك إماماً بعد  ٬، بعديوأعطاك من العلم ما أعطاين إال النب�وة فإنه ال نيب بصرين ما

وهذا سر  ٬،علمت كل لسان وكل كتاب كان وما يكون بغري تعلم Xفلما قضى موسى 
ـم ـه   ٬،األنبياء أودعه اهللا فيهم واألنبياء أودعوه إىل أوصيائه ـ ومن مل يعرف ذلك وحيقق

   .)٢() قوة إال باهللا وال ٬،فليس على شيء

                                                            
 .٣٠٤ص ١ج: الكافي -١
  .٦١٤ – ٦١٣ص ١ج: الهداة إثبات -٢



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٧٢
ـراءة   Xلي اإلمام ع أنوجند ذلك واضحاً أيضاً من الرواية اآلتية اليت تذكر  ال يستطيع ق

  :يف حياة الرسول  Xألواح موسى 
إىل  انتهوافلما  فأقبل ركب من اليمن يريدون النيب ... : (قال ٬،Xاهللا  عن أيب عبد

فلما وقعت يف أيديهم ألقي يف  ٬،منه ألواح ملفوفة كما وضعها موسىوخرجت  انفرجاجلبل 
ـري   : إىل أن قال..  ول اهللا وهابوها حىت يأتوا رسينظروا إليها  قلوÔم أن ال ـا أم مث دع

ـد   : فقال له Xاملؤمنني  ـى وق دونك هذه ففيها علم األولني واآلخرين وهي ألواح موس
ـال  قراءÅا٬،رسول اهللا لست أحسن  يا: فقال ٬،أمرين ريب أن أدفعها إليك ـل   إن: فق جربائي

ـال  ءÅا٬،قراهذه فأنك تصبح وقد علمت  أمرين أن آمرك أن تضعها حتت رأسك ليلتك : ق
ـث ..فوضعها حتت رأسه فأصبح وقد علمه اهللا كل شئ فيها    .)١() احلدي

ـال   لالختصارمراعاة  ة �ذا الصدد٬، أعرضت عن ذكرهاوالروايات كثري ولوضوح األمر٬، ف
  . لإلطالةمربر 

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .٣١٦ – ٣١٥ص ١ج: الهداة إثبات -١



א א א

ـاً    Xوصي اإلمام املهدي  أنبعد أن عرفنا مما سبق من هذا الكتاب  ـداً وداعي خيرج ممه
ـالفنت    Xلنصرة اإلمام املهدي  ـيء ب قبل القيام الشريف وخروجه يكون يف آخر الزمان املل

ـاىل  : واختالف الرايات الضالة املتشبهة باحلق فستوضع األمة على مفترق الطريق كما قال تع
ـول  كما وضعت ا٬، )١(﴾إِمَّا ش®اكªراً و®إِمَّا كَفُوراً﴿ األول  ألمة كذلك يف زمن وصي الرس

) االنتخابات(بالشورى  Xسلبت اخلالفة من وصي اإلمام املهدي و Xعلي بن أيب طالب 
 اإلهليةوهذا يستلزم خروج أكثر الناس من الوالية  ٬،Xكما سلبت كذلك من أمري املؤمنني 

ـاجرين  إذ مل يبق مع أمري امل ٬،Xأيضاً كما حصل ذلك يف زمن أمري املؤمنني  ؤمنني من امله
   .واألنصار إال أقل من أصابع اليد ورجعت الناس كلها جاهلية كما ورد يف الروايات الشريفة

ـديهم  X ومن الطبيعي سيكون أمر وصي اإلمام املهدي ألن  ؛غريباً على الناس ومنبوذاً ل
ـاً ف  : (قال فعن الرسول  ٬،جهلوا الناس أعداء ما ـيعود غريب ـوىب  بدأ الدين غريباً وس ط

   .)٢()للغرباء
: أنه قال Xفالناس يف آخر الزمان أتباع علماء الدين املنحرفني كما ورد عن اإلمام الباقر 

ـون   يكون يف آخر الزمان قوم يتبع قوم مراؤن يتقرؤن ويتنسكون حدثاء سفهاء ال( يوجب
ـاذير  يطلبون ألنفسهم الرخص وا ٬،ياً عن منكر إال إذا أمنوا الضررË أمراً مبعروف وال ملع

  .)٣() ...يتبعون زالت العلماء وفساد علمهم 
ـاس  : (إنه قال عن الرسول  Xعن أمري املؤمنني  Xالصادق وعن  سيأيت على الن
ـه    امسهإال  اإلسالميبقى من القرآن إال رمسه ومن  زمان ال يسمون به وهم أبعد الناس من

ـماء  فقهاء ذلك الزمان شر ف ٬،مساجدهم عامرة وهي خراب من اهلدى قهاء  حتت ظل الس
  .)٤() منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود

ـاللة ؟؟    ـاء الض فكيف يكون حال من خيرج مصلحاً يف هكذا زمان فيه الناس عبيداً لعلم
ـاء   والعداء املقيت واالستهزاءوماذا يلقى من هكذا أناس غري التكذيب  كما كان حال األنبي

                                                            
 .٣: اإلنسان -١
 .١٠١ص ١ج: عوالي اللئالي -٢
 .١٨٠ص ٦ج: األحكامتهذيب  -٣
 .٣٠٨ – ٣٠٧ص ٨ج: الكافي -٤



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٧٤
ـهª        ي®ا ح®̈سر®ةً ع®لَى﴿: قال تعاىل ٬،واملرسلني ـان³وا بِ ـولٍ إِال¶ كَ ـن رَّس³ ـأْتªيهِم مِّ ـا ي® الْعªب®ادª م®

  .)١(﴾ي®̈ست®̈هزِئُون
ـا    اإلهليةستخرج الناس عن الوالية  ويف هذا احلال حتماً ـيطان أل§ وتدخل يف والية الش

ـال  ٬،عن سليمان الدليمي تركت داعي احلق ونصبت واتبعت دعاة الضاللة كما يف الرواية : ق
ـيف : قال ﴾ه®لْ أَت®اك® ح®دªيثُ الْغ®اشªي®ةX) :﴿ªقلت للصادق  ـت  ٬،يغشاهم القائم بالس : قل

ـزل   بغري ما: قال ﴾ع®امªلَةٌ﴿قلت . االمتناعخاضعة ال تطيق : قال ﴾و³ج³وهÂ ي®̈وم®ئªذÁ خ®اشªع®ةٌ﴿ ن
ـةً ﴿: قلت .نصبت غري والة األمر: قال ﴾نَّاصªب®ةٌ﴿: قلت .اهللا ـال  )٢(﴾ت®̈صلَى ن®اراً ح®امªي® : ق

  .)٣() يف الدنيا على عهد القائم ويف اآلخرة جهنم احلرب
ستعمل بغري كتاب  Xوهذا احلديث ينص على أن الناس يف آخر الزمان وقبل قيام القائم 

ـ ٬،)الدستور الوضعي(اهللا تعاىل  ـم   ٬،)االنتخابات( وستنصب غري والة األمر ب ووالة األمر ه
ـه®  ﴿: يف تفسري قوله تعاىل كما جاء  األئمة واملهديني  Xأوصياء النيب حممد  أَطªيع³واْ اللّ

  .)٤(﴾لَ و®أُ̈ولªي اَأل̈مرِ مªنكُ̈مو®أَطªيع³واْ الرَّس³و
ـهم   Xذكرت أليب عبد اهللا (: قال ٬،عن احلسني بن أيب العالء قولنا يف األوصياء إن طاعت

الرَّس³ولَ و®أُ̈ويل اَأل̈مرِ أَطªيع³واْ اللّه® و®أَطªيع³واْ ﴿ :نعم هم الذين قال اهللا تعاىل: فقال: مفترضة قال
  .)٦( ))٥(﴾إِنَّم®ا و®لªيُّكُم³ اللّه³ و®ر®س³ولُه³ و®ال¶ذªين® آم®ن³واْ﴿ :وهم الذين قال اهللا عز وجل ﴾مªنكُ̈م

  .)٧() خاص لنا: قال ٬،أخاص أو عام: قلنا ٬،أولوا العقل والعلم: (قال Xعن الباقر 
ال يقوم حىت خترج الناس  Xام املهدي ن اإلمأوقد وردت الكثري من الروايات تنص على 

  !!!      من الدين أفواجاً حىت ال يبقى إال كالكحل يف العني أو امللح يف الزاد 
ـبب  ـري   وهذا املصري املرعب لألمة واخلروج اجلماعي عن الدين ال ميكن أن يكون له س غ

ـان وإن  غائب يف هذ Xومن املعلوم إن اإلمام املهدي  ٬،اخلروج عن والية األئمة  ا الزم
ألمتحان بغري اإلمام وخصوصاً الشيعة فالبد أن يكون ا كلها تؤمن به وتقر خبروجه ظاهراًاألمة 

                                                            
 .٣٠: يس -١
  .٤ – ١: الغاشية -٢
 .٥٠ص ٨ج: الكافي -٣
  .٥٩: النساء -٤
 .٥٥: المائدة -٥
  .١٥٣ص ٥ج :شرح أصول الكافي للمولي محمد صالح المازندراني -٦
 .٩٨ص ١٨ج :وسائل الشيعة -٧



  ١٧٥.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـياء    واخلروج عن الدين والوالية ال يكون إال عند رفض األمة املهدي ـن أوص إمامة وصي م

  . الرسول 
نت بوالية دا اإلسالمألعذبن كل رعية يف : وجل قال اهللا عز: (قال Xعن أيب جعفر 

ـة   ٬،كل إمام جائر ليس من اهللا وإن كانت الرعية يف أعماهلا برة تقية وألعفون عن كل رعي
  . )١() دانت بوالية كل إمام عادل من اهللا وإن كانت الرعية يف أعماهلا ظاملة مسيئة

ـول   وال  إذن ال خيرج اهللا تعاىل األمة من الوالية إال إذا رفضت أحداً من أوصياء الرس
ـا  Xإال املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي  Xوصي قبل قيام القائم  يوجد ين وهو اليم

ـيه  Xاألمة قبل قيام القائم فالبد أن متتحن  ٬،املوعود كما سبق بيانه مراراً ـها   بوص وبرفض
ـن   ٬،خرجت عن الوالية والدين علمائها املضلني وإتباعهاالوصي  لذلك كما ستسمع ذلك م

  :الروايات اآلتية
ـذه   فوالذي نفس علي بيده ال ...: (يف حديث طويل قال Xأمري املؤمنني عن  تزال ه

ـدين األمة بعد قتل احلسني ابين يف ضالل و ـيري   ظلمة وعسف وجور واختالف يف ال وتغ
وإبطال السنن وإختالف وقياس مشتبهات وترك  انزل اهللا يف كتابه وإظهار البدعوتبديل ملا 

   .)٢() ...وتدخل يف العمى والتلدد والتسكع حمكمات حىت تنسلخ من اإلسالم 
وعنده  Xعلى علي بن أيب طالب  دخل احلسني بن علي(: قال ٬،Xر وعن أيب جعف

شبهه  ٬،سيداً وليخرجن رجالً من صلبه شبهي هذا سيدكم مس�اه رسول : فقال ٬،جلساؤه
ومىت ذلك يا : له قيل  ٬،عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً األرضيف اخللق واخللق ميأل 

   .)٣( )هيهات إذا خرجتم عن دينكم كما خترج املرأة عن وركيها لبعلها :فقال ٬،أمري املؤمنني
)٣(.   

ووا أسفاه من فعالت شيعيت من بعد  ...: (قال فيها Xويف خطبة طويلة ألمري املؤمنني 
ـل   ٬،اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضاً قرب مودÅا ـن األص ـة   ٬،املتشتتة غداً ع النازل

ـن  ) منه(كل حزب منهم آخذ  ٬،املؤملة الفتح من غري جهته ٬،بالفرع بغصن أينما مال الغص

                                                            
  .١٣١ص: غيبة النعماني -١
 .  ١٤٦ – ١٤٤ص :غيبة النعماني -٢
  .٤٠ص ٣ج :معجم أحاديث اإلمام المهدي ،٧٦باب :المالحم والفتن -٣



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ١٧٦
ـاهج    إنواعلموا إنكم : Xإىل أن قال  ...مال معه ـم من اتبعتم طالع املشرق سلك بك
   .)١() ... فتداويتم من العمى والصم والبكم وكفيتم مؤنة الطلب الرسول 

ـدي  إن علي : (أنه قال وعن الرسول حممد  بن أيب طالب إمام أميت وخليفيت عليها بع
ـذي   ٬،ومن ولده القائم املنتظر الذي ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً وال

ـت    ـن الكربي بعثين باحلق بشرياً ونذيراً الثابتون على القول بإمامته يف زمان غيبته ألعز م
  .)٢() ... األمحر

حتبون حىت يتفل  فوالذي نفسي بيده ما ترون ما ...: (يف حديث Xوعن أمري املؤمنني 
ـنكم    ٬،وحىت يسمي بعضكم بعضاً كذابني ٬،بعضكم يف وجوه بعض ـى م أو   وحىت اليبق

   .)٣( )...إال كالكحل يف العني وامللح يف الطعام  من شيعيت : قال
ـال   : (إنه قال Xوعن أمري املؤمنني  ـى ف كأين بكم جتولون جوالن اإلبل تبتغون املرع

  .)٤() دونه يا معشرجت
و®أَذَانٌ مِّن® اللّهª و®ر®س³ولªهª إِلَى النَّاسِ ي®̈وم® ﴿: وجاء يف تفسري قوله تعاىل يف بداية سورة براءة 

ـو®ل¶ي̈   ـ̈م و®إِن ت® ت³̈م الْح®جِّ اَألكْب®رِ أَن¶ اللّه® ب®رِيٌء مِّن® الْم³̈شرِكªني® و®ر®س³ولُه³ فَإِن ت³̈بت³̈م فَه³و® خ®̈يرÂ ل¶كُ
  .)٥(﴾فَا̈علَم³واْ أَنَّكُ̈م غَ̈ير³ م³̈عجِزِي اللّهª و®ب®شِّرِ ال¶ذªين® كَفَر³واْ بِع®ذَابٍ أَلªيمٍ

و®أَذَانٌ مِّن® اللّهª و®ر®س³ولªهª إِلَى ﴿: يف قول اهللا Xأىب جعفر ] جعفر بن حممد[عن جابر عن 
   .)٦( )ته إىل نفسهخروج القائم وأذان دعو(: قال ﴾النَّاسِ ي®̈وم® الْح®جِّ اَألكْب®رِ
ـون   Xجود آذان دعوة لإلمام املهدي وهذا يدل على و قبل قيامه الشريف والبد أن يك

ـام    ؛Xآذان الدعوة بواسطة شخص غري اإلمام املهدي  ـات يف أن اإلم ألنه تواترت الرواي
ـت  يامه ال يعطي املكذبني إال السيفعند ق املهدي  تيب وال يأخذ منهم إال السيف وال يس
  .اًأحد
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  ١٧٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـاء  : (Xقال أبو جعفر : قال ٬،عن أيب بصري يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقض

ال يستتيب أحداً وال يأخذه يف اهللا لومة  ٬،ليس شأنه إال السيف  ٬،جديد على العرب شديد
  .)١() الئم

فو اهللا  ٬،ما تستعجلون خبروج القائم: (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : قال ٬،وعن أيب بصري
ـل  ما لبا سه إال الغليظ وما طعامه إال الشعري اجلشب وما هو إال السيف  واملوت حتت ظ

  .)٢() السيف
ـ  ﴿: وقوله تعاىل ـرِيٌء مِّ ن® و®أَذَانٌ مِّن® اللّهª و®ر®س³ولªهª إِلَى النَّاسِ ي®̈وم® الْح®جِّ اَألكْب®رِ أَن¶ اللّه® ب®

ـوله قد أعلن اهللا تعاىل فيها ا ﴾الْم³̈شرِكªني® و®ر®س³ولُه³ ـال   ٬،لرباءة من املشركني املكذبني لرس وق
هو املؤذن  Xفكان وصيه اإلمام علي  ٬،)ال يؤديها عين إال شخص مين(: الرسول حممد 

بأ§ا يف آذان دعوة  وتفسري اإلمام الباقر هلذه اآلية ٬،�ا بني املشركني نيابة عن الرسول حممد 
ته قبل قيامه من لكل مكذيب دعو Xملهدي أ§ا أيضاً براءة من اإلمام ا إىليشري  Xالقائم 

 ٬،غريه يف احلكم والقيادة Xهدي وغريهم من الذين أشركوا مع اإلمام امل قريش آخر الزمان
ـدي   أن الذي سيعلن هذه ا إىل إشارةوأيضاً فيه  ـام امله  Xلدعوة والرباءة شخص غري اإلم

ـري   من  والبد أن يكون منه ووصيه كما كان املعلن لرباءة الرسول  ـيه أم ـركني وص  املش
  Xعندما أعلن السيد أمحد احلسن وصي اإلمام املهدي  وهذا ما حصل فعالً ٬،Xاملؤمنني 

من كل املكذبني لدعوته بواسطة رسوله اليماين املوعود أمحد  Xبراءة اإلمام اإلمام املهدي 
  ).ا بدأسيعود األمر كم: (وقد ورد عنهم  ٬،أن يتوبوا قبل أن يأتيهم العذاب احلسن إال

  : قبل قيامه املقدس  منها Xوهناك روايات أخرى تؤكد على وجود دعوة لإلمام املهدي 
و®لªي®قُولَ ﴿ وقوله: (قال ٬،يف تفسري بعض اآليات القرآنية Xيف رواية عن اإلمام الصادق 

Âي قُلُوبِهِم مَّر®ضªين® فªـيعة " يعين بذلك الشيعة وضعفاءها ﴾ال¶ذ ـه  إىل... "ضعفاء الش  :قول
ـوم  : قال ٬،)٣(﴾لªم®ن ش®اء مªنكُ̈م أَن ي®ت®قَدَّم® أَ̈و ي®ت®أَخَّر® ...و®م®ا هªي® إِل¶ا ذªكْر®ى لªلْب®ش®رِ﴿: وقوله الي

  .)٤(....) قبل خروج القائم من شاء قبل احلق وتقدم إليه ومن شاء تأخر عنه

                                                            
 .٢٣٣ص: الغيبة للنعماني -١
 .٤٦٠ص: الغيبة للطوسي -٢
  .٣٧ – ٣١: المدثر -٣
 .٣٢٦ص ٤٢ج :األنواربحار  -٤
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الناس أو تتأخر  على أن هذا اليوم الذي تتقدم فيه Xويف هذه الرواية  يؤكد اإلمام الباقر 

ـه   ٬،Xهو قبل قيام القائم  واحلكم عام لكل البشر وليس خاص بفرقة دون أخرى بدليل قول
ـة   ٬،أي لكل البشر ﴾...و®م®ا هªي® إِل¶ا ذªكْر®ى لªلْب®ش®رِ﴿: تعاىل فالبد أن تكون هذه الدعوة عاملي

من شاء ( :Xباحلق أي احلق اخلالص من كل ضالل بقوله  Xوهذه الدعوة وصفها الباقر 
فالتقدم عند اهللا تعاىل ال يتحقق إال إذا كان تقدماً  ٬،)قبل احلق وتقدم إليه ومن شاء تأخر عنه

وال توجد راية قبل القائم موصوفة بأ§ا  ٬،)له دعوة احلق(حنو احلق اخلالص من شوائب الباطل 
كما   ت حق خالص سوى راية اليماين بدليل الصفات الواردة يف حق اليماين عن أهل البي

ـي   ٬،وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين ...: (يف حديث طويل Xعن الباقر  ه
فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس وكل  ٬،ألنه يدعو إىل صاحبكم ؛راية هدى

 ٬،وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه ٬،وإذا خرج اليماين فاËض إليه فإن رايته راية هدى ٬،مسلم
  .)١() ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ؛لك فهو من أهل النارفمن فعل ذ

  :وهنا عدة نقاط جيب التوقف عندها
رايات اليت نه أهدى الإأي ) وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين: (Xقوله   ١

ـ   ؛وتفضيل راية اليماين على بقية الرايات ٬،Xتسبق قيام القائم  ـن آلذان دع وة ألنه هو املعل
وعلة التفضيل ) خروج القائم وأذان دعوته إىل نفسه( ٬،قبل قيامه كما تبني ذلك Xالقائم 

ـة   : (فقال ٬،بعد أن ذكر بأن راية اليماين أهدى الرايات Xهذه نص عليها الباقر  ـي راي ه
ـو   ٬،Xاإلمام املهدي  إىلأي ألنه يدعو ) ألنه يدعو إىل صاحبكم ؛هدى ـاين ه  إذن فاليم

  .قبل قيامه X صاحب دعوة القائم
 Xفاإلمام الباقر ) وإذا خرج اليماين فاËض إليه فإن رايته راية هدى: (Xقوله   ٢

وال خالف بني اجلميع بأ§ا ظاهرة يف الوجوب  ٬،)فا§ض إليه(أوجب النهوض والنصرة لليماين 
من  اليوم قبل خروج القائم (...وهذا النهوض والنصرة هو الذي أشارت إليه الرواية السابقة 

دعو إىل احلق ي ألنه(فتأمل هذه العبارة وقار§ا مع وصف اليماين  ٬،)شاء قبل احلق وتقدم إليه
ـهوض  هو قب Xفقبول احلق الذي قبل قيام القائم  ٬،)وإىل طريق مستقيم ول حق اليماين والن

                                                            
 .٢٥٦ص: الغيبة للنعماني -١



  ١٧٩.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـال   ﴾أَ̈و ي®ت®أَخَّر® لªم®ن ش®اء مªنكُ̈م أَن ي®ت®قَدَّم® ...و®م®ا هªي® إِل¶ا ذªكْر®ى لªلْب®ش®رِ﴿ نصرته إىل : Xق
  ).... اليوم قبل خروج القائم(

ـار    ال حيل ملسلم أن يلتوي عليهو: (Xقوله   ٣ ـل الن ـن أه ) فمن فعل ذلك فهو م
املستفاد  ل النار٬، يؤكد وجوب نصرة اليماينعلى اليماين وتوعد امللتوين بدخو االلتواءوحترمي 

ـع     Xالقائم  ألن اليماين صاحب دعوة ؛)فا§ض إليه(من قوله  ـن اجلمي ويطلب النصرة م
فالذي مل جيب دعوة اليماين وختلف عن  ٬،Xللقضاء على املنحرفني والتمهيد لإلمام املهدي 

ألنه خالف أمره ومل يستجب لطاعته بل خالف أمر اإلمام الباقر  ؛نصرته يعترب ملتوياً عليه وعنه
X )ض إليهËفا(،فعن الرسول حممد  ٬X أنه قال) : ـا  من مسع واعيتنا أهل البيت ومل جيبن

  .)١( )نارأكبه اهللا على منخريه يف ال
ـائم    ـام الق  Xودخول النار بسبب عدم نصرة اليماين هو نفسه التأخر عن احلق قبل قي

اليوم قبل خروج القائم من شاء قبل احلق وتقدم إليه  ...: قال: (الذي ذكرته الرواية السابقة
ـن  فمن فعل ذل( ٬،حلق هو التسافل يف نار جهنموالتأخر عن ا) ومن شاء تأخر عنه ك فهو م

  .)أكبه اهللا على منخريه يف النارمن مسع واعيتنا أهل البيت ومل جيبنا ( ٬،)أهل النار
احلق الذي  إنوكما قلت سابقاً ) ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم: (Xقوله   ٤
ـأمر  أل ؛اليماين هو حق خالص عن أي شائبة باطلة إليهيدعو  ـاع ن اهللا تعاىل ال ي ـق   بإتب احل

ـال   ٬،وألن احنراف آخر الزمان ال يدمغه ويقضي عليه إال احلق خالص ٬،املشوب بالباطل كما ق
ـو®      ﴿: قال تعاىل ٬،سيدي أمحد احلسن ـإِذَا ه³ ـه³ فَ ـلِ فَي®̈دم®غ³ ªـى الْب®اط ب®لْ ن®قْذªف³ بِالْح®قِّ ع®لَ

Âقª٢(﴾...ز®اه(.  
ـبب   جعل علّة حر Xواإلمام الباقر  ـار بس مة االلتواء على اليماين واستحقاق دخول الن

ـه   Xواحلق هو اإلمام املهدي ) ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم: (ذلك هو بدليل إن
ـاحبكم  : (قال ٬،ة راية اليماين على سائر الراياتعندما علل أفضلي ـدعو إىل ص  إىلأي  )ألنه ي

  .وهو احلق اخلالص Xالقائم 
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) هي راية هدى ألنه يدعو إىل صاحبكم( :ة اليماين باهلدىف راييف علة وص Xوقوله 
ـه  ( ٬،فقط Xاإلمام املهدي  إىللدعوة حمصور با Xاهلدى قبل قيام القائم  أنيدل على  ألن

ميقراطية الد إىلحزب سياسي وال  إىلمرجعية وال  إىلال ألنه يدعو  ٬،نعم) يدعو إىل صاحبكم
  . ال شريك معه Xاإلمام املهدي  إىلبل دعوة خالصة . .وال.. وال  القانون الوضعي إىلوال 

الدعاء الوارد  Xدعوة وداع  قبل قيام اإلمام املهدي  ومن النصوص اليت تدل على وجود
ـل    ٬،يف الشهادة أو يف املنام Xائم ملن أراد رؤية الق Xعن اإلمام الصادق  ـدعاء طوي وال

ـهم   .....: (Xقيام اإلمام املهدي  وجود داعٍ قبل إىلأذكر منه هذا املقطع الذي يشري  الل
ـأخرجين  ٬،ن حال بيين وبينه املوت الذي جعلته على عبادك حتما مقضياًإف ـربي     ف ـن ق م

  .)١() ... يف احلاضر والبادي دعوة الداعي قنايت ملبياً سيفي جمرداً كفين شاهراً مؤتزراً
يكون غري اليماين املوعود  إن هذا الداعي ال هذا النص مع ما تقدم يتضح جلياًوعند مقارنة 

ـد  إىلويدعو  ألن هذا الداعي واجب النصرة ؛)عيملبياً دعوة الدا( ـه  ( Xي اإلمام امله ألن
و وخيرج قبل ذلك من يدع( ٬،)احلق واىل طريق مستقيم إىلدعو ألنه ي( ٬،)يدعو إىل صاحبكم

وتقبل ( ٬،)شرق سلك بكم مناهج الرسول واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع امل( ٬،)آلل حممد
ـدي ( ٬،)يسوقها رجل من آل حممد  ...رايات من شرقي األرض  ٬،)فيها خليفة اهللا امله

فهو الذي يؤدي الطاعة  ٬،قتل صاحب الشام ٬،وأقبل رجل من املشرق برايات سود صغار(
ـدها  ( ٬،)Xإىل املهدي  خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املشرق لو استقبلته اجلبال هل

أتاح اهللا رجل ( ٬،)حىت ترى رجالً من ولد احلسني تتبع منهم أحداً أبداً الو( ٬،)طرقاً واختذها
مث يرفع لولد احلسني ( ٬،)من قبل املشرق Xخيرج رجل من ولد احلسني ( ٬،)البيت أهلمن�ا 
X ية فيها األمررا(.  

فرببكم أال ترون أن هذه النصوص من كالم العترة الطاهرة تدل كلها على مصداق واحد 
ين املأمور بنصرته واملنصوص على أن رايته أهدى الرايات وامللتوي عليه من أهل النار وهو اليما

ـدخلت    Xنه يدعو لإلمام املهدي أو ـد ت واىل طريق مستقيم٬، وأال ترون أن اليد اإلهلية ق
ـان  ل البيت وخططت جلعل هذه احللقات املتناثرة بني طيات كالم أه  جتتمع يف آخر الزم

  !!!!ست هذه معجزة حبد ذاoا ألي ٬،بكل هذا الوضوح والصراحة لتدل على صاحب احلق
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  ١٨١.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـه  أوال ميكن ألحد أن يقف على التل فال يلتحق بدعوة اليماين وال بأعداء اليماين ويزعم  ن

ـم  !!! كما توهم بعض الناس ذلك !!! ألنه مل حيارب اليماين  ؛على جناة حماولني حتريف الكل
ومائدة معاوية  ٬،الفرض عند علي أمت: هريرة عندما قالوأولئك مثلهم كمثل أيب  ٬،عن مواضعه

ـل   أو كبعض مشايخ الكوفة!!! ل أسلم والوقوف على الت ٬،أدسم عندما كانوا واقفني على الت
ـد   ينصرونهويدعون له بالنصر وال  Xيف يوم عاشوراء يبكون احلسني  خوفاً من جيش يزي

فعندئذÓ خاطبهم  ٬،هل من ناصر ينصرين :يصيح قد اختذوا التل معقالً وابن رسول اهللا )نه اهللالع(
  .!)أال ترتلون فتنصرونه  ٬،يا أعداء اهللا: (قائالً )وهو من جيش يزيد(عد بن عبيدة س

ـرة   هذه هي شيمة أشباه الرجال يف كل زمان ومكان ج ٬،نعم ـن نص بناء وجيبنون الناس ع
  !!!بأعذار سخيفة  احلق

ـام      إليهالذي يهدي معىن الطريق املستقيم  إىلوانظر  مث تعال ـفه اإلم ـا وص ـاين كم اليم
  :Xالباقر

ـا  ﴿ :قال اهللا تعاىل حكاية عن اجلن الذين آمنوا مبحمد  ٬،يف القرآن الكرمي قَالُوا ي®ا قَ̈وم®ن®
ـى   إِلَىإِنَّا س®مª̈عن®ا كªت®اباً أُنزِلَ مªن ب®̈عدª م³وس®ى م³ص®دِّقاً ل¬م®ا ب®̈ين® ي®د®̈يهª ي®̈هدªي  ـقٍ  الْح®قِّ و®إِلَ طَرِي

ي®ا قَ̈وم®ن®ا أَجِيب³وا د®اعªي® الل¶هª و®آمªن³وا بِهª ي®̈غفª̈ر لَكُم مِّن ذُن³وبِكُ̈م و®ي³جِ̈ركُم مِّ̈ن ع®ذَابٍ  # مُّ̈ست®قªيمٍ
ـك®  و®م®ن ل¶ا ي³جِ̈ب د®اعªي® الل¶هª فَلَ̈يس® بِم³̈عجِزٍ فªي الْأَ̈رضِ و®لَ̈يس® لَه³ مªن د³ونِهª أَولªي®اء أُ̈ولَ # أَلªيمٍ ªئ

   .)١(﴾فªي ض®لَالٍ مُّبِنيٍ
ـي اهللا    ومن مل  الطريق املستقيم هو داعي اهللا يف كل زمان إىلن الذي يهدي إذ ـب داع جي

طريق مستقيم  فهو احلق واىل  إىلومادام اليماين يدعو  ٬،بنص القرآن الكرمي فهو يف ضالل مبني
ـاء   و®م®ن ل¶ا ي³جِ̈ب د®اعªي® الل¶هª فَلَ̈يس® بِم³﴿داعي اهللا  ـهª أَولªي® ̈عجِزٍ فªي الْأَ̈رضِ و®لَ̈يس® لَه³ مªن د³ونِ

  .)٢(﴾أُ̈ولَئªك® فªي ض®لَالٍ مُّبِنيٍ
إن الناس أخذوا مييناً ومشاالً وإنا  ٬،يا فضيل بن يسار ...: (نه قالإ Xوعن أيب عبد اهللا 

  .)٣() ...وشيعتنا هدينا الصراط املستقيم

                                                            
  .٣٢ – ٣٠: حقافاأل -١
 .٣٢: حقافاأل -٢
 .٢٤٦ص ٢ج: الكافي -٣
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ـك   ٬،من تبعك جنا .....(: Xلعلي بن أيب طالب  وقال رسول اهللا  ومن ختلف عن

  .)١() ... وأنت الصراط املستقيم يق الواضحوأنت الطر ٬،هلك
  . )٢() Xالصراط املستقيم أمري املؤمنني علي : (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا 
ـو  : (قال ﴾اهدªن®ا الصِّر®اطَ املُست®قªيم®﴿: وجل أيضاً يف قول اهللا عز Xعن أيب عبد اهللا  ه

  .)٣() ومعرفته X ملؤمننيأمري ا
   .)٤() أنا حبل اهللا املتني وأنا الصراط املستقيم: ( خطبتهيقول يف Xوعن أمري املؤمنني 

  .)٥() يسلك بكم الطريق املستقيم إن وليتم علياً: (وهو يعلن للمأل وعن رسول اهللا 
ـدي إىل   ...: (Xويف زيارة اإلمام علي  Å  مل تزل على بينة من ربك ويقني من أمرك
  .)٦() احلق وإىل طريق مستقيم

واليماين املوعود داعي  ٬، إذن الطريق املستقيم هو والية أمري املؤمنني وذريته املعصومني
ـه   ٬،الواليةإذن فاملتخلف عنه خارج عن  ٬،)طريق مستقيم إىليدعو (اهللا للوالية  ولذلك قال عن

بأن اإلنسان  الروايات وقد تواترت) أهل النارفمن فعل ذلك فهو من : (Xاإلمام الصادق 
  .أعاذنا اهللا من ذلك Xؤمنني ال يكون من أهل النار إال أن يكون خارجاً عن والية أمري امل

ـن   ...و®م®ا هªي® إِل¶ا ذªكْر®ى لªلْب®ش®رِ﴿: يف تفسري قوله تعاىل Xاإلمام الباقر  إىلونرجع  لªم®
ـدم  ا(: قال ٬،﴾ش®اء مªنكُ̈م أَن ي®ت®قَدَّم® أَ̈و ي®ت®أَخَّر® ليوم قبل خروج القائم من شاء قبل احلق وتق

ـائم   لنؤكد على أ§ا يف خروج الناس) ..إليه ومن شاء تأخر عنه  Xعن الوالية قبل قيام الق
ـو     إنأي ) اليوم قبل خروج القائم: (Xلقول الباقر  ـه  ه ـأخر عن التقدم حنو احلق أو الت

ـا    املعىن ما نص اوهذ ٬،الدخول يف الوالية أو اخلروج عنها ـام الرض عليه اخلرب اآليت عن اإلم
X:  

هªي® إِل¶ا ذªكْر®ى و®م®ا ﴿: قلت: (... Xيف خرب طويل  عن الفضيل بن يسار٬، عن الرضا 
: قلت ٬،الوالية: قال٬، ﴾إِنَّه®ا لَإِ̈حد®ى الْكُب®رِ﴿: قلت ٬،Xوالية علي  ٬،نعم: قال ٬،﴾لªلْب®ش®رِ

                                                            
 .٣٨٢ص: االمالي للصدوق -١
 .٣٢ص: معاني االخبار -٢
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 .١٦٥ص: غيبة النعماني  -٤
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ومن تأخر  ٬،ن سقرع أخرمن تقدم إىل واليتنا : قال ٬،﴾خَّر®لªم®ن ش®اء مªنكُ̈م أَن ي®ت®قَدَّم® أَ̈و ي®ت®أَ﴿

لَ̈م ن®ك³ مªن® ﴿: قلت ٬،هم واهللا شيعتنا: قال ٬،﴾إِل¶ا أَ̈صح®اب® الْي®مªنيِ﴿ ٬،عنا تقدم إىل سقر
 ٬،   وال يصلون عليهم   من بعده  واألوصياءإنا مل نتول وصي حممد : قال ٬،﴾الْم³ص®ل¬ني®

كَل¶ا إِنَّه³ ﴿: قلت ٬،عن الوالية معرضني: الق ٬،﴾ذْكªر®ةª م³̈عرِضªني®ع®نِ التَّفَم®ا لَه³̈م ﴿: قلت
  .)٢() الوالية: قال ٬،)١(﴾ت®ذْكªر®ةٌ

: قال ٬،﴾لªم®ن ش®اء مªنكُ̈م أَن ي®ت®قَدَّم® أَ̈و ي®ت®أَخَّر®﴿: قلت: (Xيف قول الرضا  فتأمل هداك اهللا
 Xوقارنه مع قول الباقر ) سقر ومن تأخر عنا تقدم إىل ٬،عن سقر أخرمن تقدم إىل واليتنا 

حيصل لك اليقني بأن هناك دعوة  ٬،بأن ذلك قبل القائم من شاء تقدم للحق ومن شاء تأخر عنه
ومن تأخر عنها خرج  ٬،من التحق �ا دخل أو بقي يف الوالية Xحق قبل قيام اإلمام املهدي 

  .عن الوالية
ـأخر   ٬،عن سقر أخريتنا من تقدم إىل وال: (Xوقارن هداك اهللا  بني قول الرضا  ومن ت

فمن فعل ذلك فهو : (يف وصف امللتوين على اليماين Xوبني قول الباقر ) عنا تقدم إىل سقر
    أعاذنا اهللا  اخلروج عن الوالية فالنتيجة واحدة وهي استحقاق النار بسبب  ٬،)من أهل النار

ـاقر  كما نص على ذلك اإل Xوتذكر إن ذلك يكون قبل قيام اإلمام املهدي   ٬،Xمام الب
ـري  Xي وعليه فالبد أن يكون داعي اهللا وحامل راية املهد ـه   ؛هو اليماين املوعود ال غ ألن

ـت   إىلأي  ٬،احلق واىل صراط مستقيم إىلأهدى الرايات ويدعو  ـة   والية أهل البي املتمثل
  .وامللتوي عليه من أهل النار Xباإلمام املهدي 

ـن  ) هم واهللا شيعتنا: قال ٬،﴾ب® الْي®مªنيِإِل¶ا أَ̈صح®ا﴿(: Xوأما قول الرضا  فسيتبني لك م
ـه األرض    أصحاب اليمني هم أتباع اليماين الذين ال إنالرواية اآلتية  ـى وج يوجد مؤمن عل

  :كما نصت على ذلك الرواية اآلتية ٬،غريهم
وإن : (...  Xيف خرب طويل يف وصف فيه أنصار اإلمام املهدي  Xعن اإلمام الصادق 

ا غدوة وإن افترقوا عشاء التقو وأم٬،كأËم بنو أب  يلقى بعضهم بعضاً Xائم أصحاب الق
قال أبو . ﴾فَا̈ست®بِقُواْ الْخ®̈ير®اتª أَ̈ين® م®ا ت®كُون³واْ ي®أْتª بِكُم³ اللّه³ ج®مªيعاً﴿ :وذلك تأويل هذه اآلية

                                                            
  .٥٤ – ٣١: المدثر -١
 .٤٣٤ص ١ج: الكافي -٢
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ـذه   ٬،بلى: قال؟ يومئذ مؤمن غريهم  األرضليس على  ٬،جعلت فداك: قلت: بصري ـن ه  ولك

ـدين  Xاليت خيرج اهللا فيها القائم ] العدة[  ٬،هم النجباء والقضاة واحلكام والفقهاء يف ال
  .)١( )ميسح بطوËم وظهورهم فال يشتبه عليهم حكم
ال يوجد مؤمن غريهم يف عصر الظهور  Xوهذه الرواية تصرح بأن أنصار اإلمام املهدي 

فالبد أن تعترض الناس فتنة يف   مد هو الوالية آلل حم اإلميان إنوكما هو معلوم  ٬،املقدس
ـام    أحد األوصياء خترجهم عن الوالية حىت ال ـار اإلم يبقى إال كالكحل يف العني وهم أنص

ـاً   ؛Xوال يتوقع أن تكون هذه الفتنة باإلمام املهدي  ٬،Xاملهدي  ألن املسلمني وخصوص
ـة   حديث  إىلولنتعرض  ٬،ظاهراً Xالشيعة كلهم يعتقدون باإلمام املهدي  ـراق األم  إىلافت

  :فرقة ففيه بيان وعربة لكل من طلب احلق باحلق) ٧٣(
ستفترق على ثالث  األمةإن (: يقول Xمسعت علي بن أيب طالب : قال سليم: قال أبان

وثالث عشرة فرقة من الثالث . اثنتان وسبعون فرقة يف النار وفرقة يف اجلنة ٬،وسبعني فرقة
ـة   ٬،واحدة منها يف اجلنة واثنتا عشرة يف النار ٬،والسبعني تنتحل حمبتنا أهل البيت وأما الفرق

الناجية املهدية املؤملة املؤمنة املسلمة املوافقة املرشدة فهي املؤمتنة يب املسلمة ألمري املطيعة 
يل املتربئة من عدوي احملبة يل واملبغضة لعدوي اليت قد عرفت حقي وإماميت وفرض طاعيت 

وعرفها  ٬،م ترتد ومل تشك ملا قد نور اهللا يف قلبها من معرفة حقنامن كتاب اهللا وسنة نبيه فل
 من فضلها وأهلمها وأخذها بنواصيها فأدخلها يف شيعتنا حىت اطمأنت قلوÔا واستيقنت يقيناً

  .)٢() ال خيالطه شك
ـ  أن وكما هو واضح  فرقة ثالثة عشر فرقة تنتحل مودة أهل البيت) ٧٣(هناك من بني ال

  : وهي ٬،بعدة صفات خمتصة �ا Xمام علي وصفها اإل يف النار إال فرقة واحدةكلها ) شيعة(
ومل تقبل بغريه بدالً ومل  لفرقة منتسبة لإلمام املهدي حقاًهذه ا أنوهذا يعين  :)املهدية(  ١
كالدميقراطية الغربية اليت  اإلسالموالدخيلة على  لكل التيارات واألفكار املنحرفة ختضع

 وكالقوانني الوضعية اليت أعتنقها املسلمون ٬،غالبية من املسلمني سنة وشيعةاستهوت قلوب ال
فمن اخنرط يف هذه التيارات املنحرفة ال ميكن  ٬،كأ§م ال يعلمون ونبذوا القرآن وراء ظهورهم

على اهلداية وهي الوالية  ) املهدية(وحىت لو محلنا صفة  ٬،أن ي�حسب على الفرقة املهدية أصالً
                                                            

 .٥٦٢ص): الشيعي(دالئل االمامة للطبري  -١
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فكيف  ٬،فأيضاً ال تصدق على من احنرف عن تنصيب اهللا تعاىل وتشريعه Xدي لإلمام امله

  !!!يوصف هكذا شخص باهلداية وما هو الفرق بينه وبني الضال 
ـم   وأحكامهين الصابرة املتمسكة بالد ي أيضاً الفرقة املنتظرة إلمامهاوه :)املؤملة(  ٢ رغ

ـربها ومت  واليت ٬،قلة العدد والعدة وتظاهر كل أهل الدنيا عليها ـات ص ـكها   وصفت الرواي س
فهي مل ختضع ومل تداهن األفكار . )بض على مجر الغضاوكالق كخرط شوك القتاد: (بالدين

ـر   ـدها للفك ـريب   الغربية الكافرة ومل تصطنع لنفسها األعذار الواهية لتربر خضوعها وتأيي الغ
  .)الدميقراطية(املنحرف 

فهذه الفرقة الناجية مؤمنة باهللا تعاىل ومقتدية  ٬،مهو التسلي فاإلسالم :)املؤمنة املسلمة(  ٣
ـرض    بالرسول حممد  ـاهرة ومل تعت وعترته املعصومة وسائرة على وفق القرآن والسنة الط

ـرة  ... بكيف ولåمä ومىت وماهو احلل والبديل ومل تقس قلو�ا لطول الغيبة وتظاهر الزمان وكث
  .الفنت
ـاهرة   ا أنزله اهللا تعاىل وبلغه الرسول أي املوافقة مل :)املوافقة املرشدة(  ٤ وعترته الط

و�ذا تكون هي املرشدة للناس واآلخذة بأيديهم  ٬،)القرآن والعترة(الثابتة على الصراط املستقيم 
ـيت   ٬،Xسبيل النجاة للتشرف بنصرة اإلمام املهدي  إىل وجتنبهم سبل الضالل واالحنراف ال

وهناك كالم طويل جداً يف هذه . ون أو ال يعلموننصرة الشيطان من حيث يعلم إىلتؤدي �م 
  .الرواية ال يسعين استقصاؤه

ال يكون إال عند خذالن وصي من األوصياء  اخلروج عن اهلداية والوالية إن: وأرجع وأقول
ظاهراً  Xيتوقع من الشيعة باخلصوص ترك ورفض إمامة اإلمام املهدي  أو حماربته٬، وال

 Xم املهدي فالبد من وجود شخص قبل قيام اإلما ٬،رقهاف اختالففالكل تنتظره على 
وخترج الناس عن الوالية  ٬،Xأي إنه أحد األوصياء لإلمام املهدي  ٬،منصب من قبل اهللا تعاىل

يصدق ذلك إال على الوصي اليماين الذي  وال ٬،بسبب تكذيبهم ورفضهم هلذا الوصي والدين
 وال ٬،ارريق مستقيم وامللتوي عليه من أهل النويهدي إىل ط صفته الروايات بأنه أهدى الراياتو

ألنه قد مسعنا من أحد الروايات  ؛يكون أحد �ذه الصفات إال أن يكون منصب من اهللا تعاىل
السابقة أن اهللا يعفو عن األمة ما دامت غري رافضة لإلمام الذي نصبه اهللا تعاىل وأن كانت سيئة 

ألن ترك طاعته يستلزم دخول النار كما تقدم  ؛تعاىل إذاً فاليماين إمام منصب من اهللا ٬،األعمال
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جتب الطاعة إال للمعصوم  وال ٬،بيانه فالبد أن يكون صاحب دعوة إهلية وإمام واجب الطاعة

 أول أوصياء اإلمام إذاً البد أن يكون اليماين ٬،واملعصومون احلجج هم األوصياء فقط
  .Xاملهدي

  : سيدعو ويؤكد على هذا األمر منها Xي وتشري بعض الروايات إىل أن اإلمام املهد
ـاس إىل   Xإذا قام القائم : (قال ٬،Xاهللا  عن أيب عبد ـالم دعى الن ـداً  اإلس  ٬،جدي

ـر    ؛وإمنا مسي القائم مهدياً ٬،وهداهم إىل أمر قد دثر فضل عنه اجلمهور ـدي إىل أم ألنه يه
  .)١() امه باحلقومسي بالقائم لقي ٬،مضلول عنه

ملهدي نه الناس يف عصر الغيبة ؟ حبيث يستدعي أن يدعو اإلمام او األمر الذي ضل عهفما 
X  ميكن أن يكون هذا األمر غري مرتبط بالوالية اآلهلية  ال ٬،من جديد لإلسالمالناس

: ألن الرواية تقول ؛ميكن أن تكون هذه اهلداية ملعرفة إمامة اإلمام املهدي نفسه وال ٬،لألوصياء
فإذا كانت الناس مل تقر  ٬،قد ضل عنه اجلمهور ويهديهم إليه إن اإلمام يهدي الناس إىل أمر

د أقرت بإمامة وإذا كانت ق ٬،يطاع كيف oتدي بقوله فال أمر ملن ال Xبإمامة اإلمام املهدي 
يدعو الناس إليها غري والية املهديني من  Xفال والية بعد اإلمام املهدي  Xاإلمام املهدي 

  .ايات الصحيحةرoم الكثري من الروكما ذك تهذري
ألنه يهدي  ؛إمنا مسي املهدي مهدياً ...: (قال فيه ٬،Xويف حديث طويل عن أيب جعفر 

  .)٢() إىل أمر خفي
  .)٣() إذا قام القائم جاء بأمر غري الذي كان: (قال ٬،Xوعن أيب عبداهللا 

والذي تعرفه الناس ومل تغفل عنه هو إمامة  Xفاألمر الكائن قبل قيام اإلمام املهدي 
ترى ما هو ذلك األمر اجلديد غري إمامة املهديني اإلثين عشر من  فيا ٬،األئمة اإلثين عشر 
  . إليهذي ضل عنه الناس ومل يهتدوا وال ٬،Xذرية اإلمام املهدي 

ويظهر للناس كتاباً جديداً وهو على  ...: (قال فيها Xويف خطبة طويلة ألمري املؤمنني 
فالويل كل  ٬،ىل أمر من أقر به هدي ومن أنكره غوىيدعو الناس إ ٬،الكافرين صعب شديد

   .)٤() ...الويل ملن أنكره
                                                            

 .للمفيد اإلرشادنقًال عن  ٢٣٢ص: إلسالمابشارة  -١
 .٢٤٣ص: غيبة النعماني -٢
 .٣٠٧ص: غيبة الطوسي -٣
 .١٩٠- ١٧٤ص ٢ج: الناصب إلزام -٤



  ١٨٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـد  فمن أقر بكل  داية والغواية من لوازم اإلمامةومن املعلوم إن اهل األوصياء هدي ومن جح

ـن®   ﴿: فقد جاء يف تفسري قوله تعاىل ٬،أحد األوصياء غوى وضل ـاب® و®آم® و®إِنِّي لَغ®ف¶ارÂ ل¬م®ن ت®
 ديدةفما هذه الوالية اجل إىل والية أهل البيت  اهتدىأي  ٬،)١(﴾ص®الªحاً ثُمَّ ا̈هت®د®ىو®ع®مªلَ 

  .ية األوصياء من ولده غري وال Xاليت سيدعو هلا اإلمام املهدي 
   

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .٨٢: طـه -١



א

إىل  �Xا يعرف احلجة من آدم  نإو ىل تفصيل الكالم يف حجية الوصية٬،مت بقوة اهللا تعا
وذكر يف  Xقد أوصى ليلة وفاته لعلي بن أيب طالب  قيام الساعة٬، وإن الرسول حممد 

وإن هذه الوصية هي النص الوحيد الذي بي�ن تكليف الناس  ٬،صياء إىل يوم القيامةوصيته األو
هي الوحيدة اليت ذكرت  وإن رواية الوصية ليلة وفاة الرسول  ٬،جتاه األوصياء إىل يوم القيامة

وخطه أمري املؤمنني بيده وبإنكار هذه الرواية ال يعرف لوصية  نص ما أماله الرسول 
وبي�نت إن الذي يرد رواية الوصية يعترب خارجاً عن الوالية وكافر  ٬،ليلة وفاته أثر Xالرسول 

أي  ذلك إىلرت كرت الروايات اليت أشاقد ذ ٬،ومكذباً هللا تعاىل فوق عرشه بكالم األئمة 
  .تنهى عن رد روايات أهل البيت الروايات اليت 

حاولوا اليوم التشكيك يف  نه يوجد أشباه أعداء األنبياء والرسل أ بقي هنا أن أذكر
وهي سن�ة جارية فالبد أن يوجد يف    رواية الوصية   ليلة وفاته   صحة وصية الرسول 
على ) نه اهللالع(فكما أعترض قابيل  ٬،ب الوصيةرض على الوصية وعلى صاحهذا الزمان من يعت

أل§ا خالفت  ؛يعترض هؤالء على وصية الرسول  وصية آدم وعمر على وصية حممد 
عهم فال وأل§ا نصت على صاحب احلق يف آخر الزمان وهم يد�عون إن احلق م ٬،أهوائهم

من اإلمام  الذي غصبوهألنه يسلب عنهم دنياهم ومنصبهم  ؛ي�سلمون لصاحب احلق حقه
  .Xاملهدي 

فكما حاول  ٬،﴾سنَّةَ الل¶هª فªي ال¶ذªين® خ®لَ̈وا مªن قَ̈بلُ و®لَن ت®جِد® لªس³نَّةª الل¶هª ت®̈بدªيالً﴿ :قال تعاىل
يف التوراة واإلجنيل أو حموه من األساس فهؤالء  اليهود والنصارى تغيري اسم النيب حممد 
يف وصيته أال تعساً هلم وملا  من نص عليه الرسول اليوم أيضاً حياولون تأويل أو حمو اسم 

السيد أمحد احلسن  Xوهؤالء بعد أن أعيتهم احليل يف مواجهة وصي اإلمام املهدي . يفعلون
خداع  إىليهدفون بذلك   ٬،من حيث السند إلتجأوا إىل التشكيك يف رواية وصية الرسول 

بل إن نفس هؤالء  ٬،ديث وأحوال الرجالعامة الناس الذين ال معرفة هلم يف علوم دراية احل
مييزون بني ما  ال وأيضاً ٬،املعترضني جيهلون هذا العلم وال يعرفون نقاط قوته من نقاط ضعفه

حييطون علماً مبدى حجية هذه العلوم وكثرة خالف  جيب من الروايات وال جيب قبوله مما ال
  :ولرد هكذا إشكال أقول ٬،العلماء يف أغلب مسائلها



  ١٨٩.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
وض يف هكذا موضوع جيب حبث عدة مسائل مهمة يطول الكالم بتفصيلها ولذلك قبل اخل

  : سأتطرق اليها باختصار
ـى   ٬،قدمون واملتأخرون يف تقسيم اخلربالعلماء املت اختلفلقد   ١ فقد جرى املتقدمون عل

 تماداعوهلم طرق عديدة يف  ٬،)يعتمد عليه يعتمد عليه وما ال ما(تقسيم اخلرب إمجاالً إىل قسمني 
 تقسيم آخر رباعي ستحدثأجري حيث وبقى هذا التقسيم معتمداً إىل القرن السابع اهل ٬،اخلرب

دث وقد ح. صحيح وموثق وحسن وضعيف: رب إىلفقسموا اخل ٬،مياثل تقسيم أبناء العامة للخرب
حب وقد رفضه كثري من فطاحلة العلماء كاحلر العاملي صا شديد بسبب هذا التقسيم اختالف
ـثري  و ٬،واألمني األسترآبادي ٬،واحملقق الكركي ٬،لشيعةوسائل ا ـم ك  ٬،نعمة اهللا اجلزائري وغريه

ـام   اختلفوااملتأخرين أنفسهم  إنوحلد اآلن مل حيرر الرتاع يف هذا املوضوع مث  يف حجية األقس
ومنهم  ضاف املوثق ومنهم من أضاف احلسنفمنهم من أختصر على الصحيح ومنهم أ ٬،األربعة

ملوضوع وهو خمتلف بني الضعيف يف بعض املوارد والكالم طويل جداً يف هذا امن أعتمد حىت 
ـري   يكاد جتىن فائدة من هذا التقسيم وال اد تسلم قاعدة من النقض عليهاوال تك ٬،عامل وآخر غ

ـدة    يف والطعن فيها وهذا ما §انا عنه األئمة  Xرد روايات أهل البيت  روايات معتم
  .كما مسعت سابقاً

ورد كن ألحد أن يلزمنا �ذا التقسيم لعدم أتفاق الشيعة أنفسهم عليه وألنه خيالف ما فال مي
وخمالف ملا سار عليه علماؤنا املتقدمون  يف كيفية األخذ حبديثهم  عن أهل البيت 

فكل  ٬،القريبون من عصر التشريع كالشيخ الكليين والشيخ الصدوق والشيخ املفيد وأمثاهلم
oا وإقرارها من قبل وكذا تقسيم للروايات فحجية هذا التقسيم فرع ثبالء مل يعملوا �ؤه

وال أقل من إقرارها من قبل العلماء املتقدمني الذين هم أقرب إىل عصر األئمة  املعصومون 
كما هو واضح والكالم طويل وال فائدة من سرده  يجب أوالً إثبات األصل مث الفرعف ٬،

 ٬،ومن أراد التوسع فعليه مبقدمة الكايف ٬،يف ذلك املوضوع ا عن األئمة وصلن وحسبنا ما
والفوائد املدنية لألسترآبادي  ٬،وكتاب هداية األبرار للمحقق الكركي ٬،وخامتة وسائل الشيعة

  . على الروايات وقبوهلا لالعتماد الكتب اليت بي�نت الطرق الصحيحة وغريها من
ـرب    ٬،الروايات عتمادالمسألة السند ليس هي الطريقة الوحيدة  إنمث   ٢ ـون اخل فرمبا يك

. ملخالفته القرآن والسن�ة الصحيحةأو ملعارضته مبتواتر أو  هصحيح السند وال يعتمد عليه لشذوذ
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ـهد    ـة تش ورمبا يكون اخلرب ضعيف السند ولكنه يعتمد عليه لوجود قرائن داخلية أوخارجي

  . بصحته
وتارةً . وهذا مراد أكثر املتأخرين سندطلق ويراد منها وثاقة رجال الفصحة احلديث تارةً ت
على الرواية سواء كان عن طريق وثاقة رجال السند أو تواتر  االعتمادتطلق ويراد منها صحة 

ـرآن   أو لوجود قرائن تعضد اخلرب كنقله يف الكتب املوثقة ٬،معىنù أواخلرب لفظاً  وكموافقته للق
ا احلر العاملي ا من القرائن اليت أوصلهوالسن�ة وكنقل مضمونه بأخبار أخرى صحيحة إىل غريه

  . ٩٦ – ٩٣إىل عشرين نوعاً راجع ص يف خامتة الوسائل
  . عليه العلماء املتقدمون ومن تابعهم من املتأخرين الثاين هو ما اإلطالقوهذا 

وإليك كالم شيخ الطائفة وزعيمها يف كيفية األخذ بالروايات نقل ملخصه احلر العاملي يف 
يكون  منها ما: إن أحاديث كتب أصحابنا املشهورة بينهم ثالثة أقسام: (٦٤ل صخامتة الوسائ

ـذا   ومنها ماال ٬،يكون مقترناً بقرينة موجبة للقطع مبضمون اخلرب متواتراً ومنها ما يوجد فيه ه
منها : وإن القسم الثالث ينقسم إىل أقسام ٬،ذاك ولكن دلت القرائن على وجوب العمل به وال

ومنها ما أنعقد إمجاعهم على صحته وإن كل خرب  ٬،نقله ومل ينقلوا له معارضاً خرب أمجعوا على
  . )ا ال خيلو من األقسام األربعةعمل به يف كتايب األخبار وغريه
وهذا كافÓ يف  ٬،ن مل تكن متواترة لفظاًإمتواترة معىنù و ورواية وصية رسول اهللا 

غريها الكثري من الروايات اليت نقلت عليها كما مسعت األحاديث اليت ذكرoا و االعتماد
وأيضاً قد حُ�فت رواية الوصية بقرائن كثرية   ٬،حديثاً) ٤٠(مضمون الوصية رمبا تتجاوز 

و�ذا تكون رواية الوصية صحيحة٬، على    كما سيأيت    لقطع بصحة مضمو§ا توجب ا
وال حاجة إىل  ٬،ينبل حىت على قواعد املتأخر) رمحهم اهللا تعاىل(قواعد العلماء املتقدمني 

كما هو عليه التقسيم الرباعي للخرب الذي أحدثه  االختالفاخلوض يف قواعد خمتلف فيها أشد 
يرضاه  وهذا ماال االعتباروإذا سرنا على هذا التقسيم يسقط ثلثا كتاب الكايف عن . املتأخرون

  .كل ذي عقل سليم
بعد     كما نقله احلر العاملي    يف مشرق الشمسني  الدين حممد العاملي وقال الشيخ �اء

مل يكن معروفاً بني  االصطالحوهذا : (ذكر تقسيم احلديث إىل األقسام األربعة املشهورة



  ١٩١.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
قدمائنا كما هو ظاهر ملن مارس كالمهم بل املتعارف إطالق الصحيح على ما اعتضد 

   .)١(: ...) بأموروذلك  إليهمبايقتضي إعتمادهم عليه أو إقترانه مبا يوجب الوثوق به والركون 
ـع  حمفوفة بعد وكما مسعت وستسمع مفصالً أن رواية وصية الرسول  ة قرائن تفيد القط

ـار  ٢٧،٬ص :وأيضاً عن الشيخ الطوسي يف العدة. بصحة مضمو§ا ٬، ١٦ ١٣ص :واالستبص
ـم  أفاملتواتر منها ما  ٬،متواتر وغري متواتر: وأعلم أن األخبار على ضربني: (... قال وجب العل
ـا  يءهذا سبيله جيب العمل به من غري توقع ش فما  ينضاف إليه وال أمر يقوى به على غريه وم

ـى    ٬،واألئمة  يقع فيه التضاد يف أخبار النيب  جيري هذا اÕرى ال ـواتر عل وما ليس مبت
ـري   ضربني فضرب منه يوجب العلم أيضاً وهو كل خرب تقترن إليه قرينة توجب العلم وما جي

  . ...)به وهو الحق بالقسم األولأيضاً العمل  هذا اÕرى جيب
ùـيت ال  جود مضمو§ا يف كثري من الرواياتلو والوصية كما عرفت متواترة معىن ـن  ال  ميك

ـاً فهي خرب حمفوف بقرائن عدي وإن ترتلنا عن التواتر ٬،إنكارها  ٬،دة فيفيد العلم واالعتماد أيض
  .ة الوصية رواية معتربة السنديبأن روا املريزا النوري يف النجم الثاقب وقد صرح

ـية  ال اجلديد لتقسيم الرباعي فهو االصطالحوحىت لو ترتلنا إىل هذا   ٣ ألن  ؛يشمل الوص
ـا    موضوع تقسيم اخلرب إىل صحيح وموثق وحسن وضعيف هو اخلرب اخلايل عن القرينة  كم

ألن القرينة  ؛قسيمأي أن اخلرب إذا كان له قرينة  تشهد بصحته فال خيضع هلذا الت  نقل عنهم 
ـرواة  واالعتماداخلرب  اعتبارتكفي يف   ٬،عليه فال داعي إىل هذا التقسيم والبحث عن أحوال ال
ـورد   اتفقوا –األصوليون   أ§م : (حيث قال )رمحه اهللا(انقله احلر العاملي وهذا م على إن م

ـ   هو خرب الواحد اخلايل عن القرينةالتقسيم  ـا املش ـة  وقد عرفت إن أخبار كتبن هورة حمفوف
  .)٢(...) بالقرائن

ـا   وكما يقو أل§ا حمفوفة بعدة قرائن ؛التقسيمو�ذا خترج رواية الوصية عن مورد  ـون أ§ ل
  .شكال عليها بضعف السند حىت إن وجدميكن اإل الو�ذا . )موضوعاً(خارجة ختصصاً 

فقد  ٬،الدراية دقد غفلوا أو تغافلوا عن قواع وصيةالء املعترضون على رواية الؤمث إن ه  ٤
إن اخلرب إذا كان موافقاً ملا صح عن العترة الطاهرة أو إذا كان الراوي غري  ذكر علماء الدراية
ـرب   ٬،كان من غري مذهب احلق إذاملذهبه روايته غري موافقة  إنأي  ٬،متهم يف روايته فهكذا خ

                                                            
 .٦٥ص: خاتمة الوسائل -١
  .١٠٢ص: خاتمة الوسائل -٢
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بناء العامة٬، وكان يؤخذ به بغض النظر عن وثاقة راويه أي حىت إذا نقل اخلرب عن طريق رواة أ

ـه  يعتمد أو على فضائلهم يب أهل البيت ينص على تنص  عليه بغض النظر عن وثاقة روات
أي يكون الرواة يف هكذا خرب ثقاة ويف غريه ليس بثقاة فكيف إذا كان اخلرب منقوالً عن العترة 

ـول    الطاهرة وعن طرق اخلاصة وينص على فضائلهم  ـد الرس  وتنصيبهم للخالفة بع
ـى  !! مؤيداً بعشرات الروايات األخرى اليت تنص على مضمونه ؟و وجتاهل هذا األمر يدل عل

ـون    وإ§مالتعصب األعمى ومواجهة احلق بالباطل أو على جهل أولئك  ـا يقول ال يفقهون م
  !!! عرتة ولو طارت : وينطبق عليه املثل القائل
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ـن أيب   ٬،وهذا كاف يف قبوهلا ة للقرآن الكرمي والسن�ة الثابتةموافقة رواية الوصي فقد روي ع

عين يوافق كتاب اهللا  جاءكمما  أيها الناس: مبىن فقال لنيب خطب ا: (قال ٬،Xعبد اهللا 
  .)١() خيالف كتاب اهللا فلم أقله جاءكموما  ٬،فأنا قلته

ـن   إذا : (قال ٬،Xوكذلك عن أيب عبد اهللا  ـاهداً م ورد عليكم حديث فوجدمت له ش
  .)٢() به أوىل به جاءكموإال فالذي  كتاب اهللا أو من قول رسول 

كُتªب® ع®لَ̈يكُ̈م إِذَا ﴿: هو قوله تعاىل والشاهد األول والثاين لرواية الوصية من القرآن الكرمي
ـالْم®̈عر³وفª ح®ض®ر® أَح®د®كُم³ الْم®̈وت³ إِن ت®ر®ك® خ®̈يراً الْو®صªيَّةُ لªلْو®ا ـى    لªد®̈ينِ و®األقْر®بِني® بِ ـاً ع®لَ ح®قّ

  .)٣(﴾الْم³تَّقªني®
ـيَّةª  ﴿ :وقوله تعاىل ªني® الْو®صªين® آم®ن³واْ ش®ه®اد®ةُ ب®̈ينِكُ̈م إِذَا ح®ض®ر® أَح®د®كُم³ الْم®̈وت³ حªيِا أَيُّه®ا ال¶ذ

  .)٤(﴾...̈و آخ®ر®انª مª̈ن غَ̈يرِكُ̈ماثْن®انª ذَو®ا ع®̈دلٍ مِّنكُ̈م أَ
ـا ال   فالوصية عند املوت واجبة على كل مسلم بنص القرآن والرسول حممد  ال يقول م

ـري    ٬،يفعل ـة غ فال بد أن يكون قد أوصى يف ليلة وفاته امتثاالً لقوله تعاىل وال توجد أي رواي
ـابقة   ٬،ليلة وفاته رواية الوصية تذكر نص وصية رسول اهللا  فهي املصداق الوحيد لآلية الس

ومل يوص عند املوت بأنه خالف قول اهللا تعاىل  نكار الوصية حيكم على الرسول بإالذكر و
  . وحاشاه من ذلك

ـد®   ﴿: والشاهد الثالث من القرآن الكرمي قوله تعاىل ـذَ عªن لَا ي®̈ملªكُونَ الشَّفَاع®ةَ إِل¶ا م®نِ اتَّخ®
  . )٥(﴾الرَّ̈حم®نِ ع®̈هداً

                                                            
 .٩٠ص ١ج: الكافي -١
 .٨٩ص ١ج: الكافي -٢
  .١٨٠: البقرة -٣
 .١٠٦: المائدة -٤
  .٨٧: مريم -٥
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ـدما روى   Xنص عليه اإلمام الصادق  وهذا العهد هو الوصية عند املوت وذلك ما عن

بأ§ا هي العهد املذكور يف هذه اآلية  Xندما حتضره الوفاة وقال عنها ع كيفية وصية املسلم
  .مي من سورة مر

ـان   : (قال رسول اهللا : قال ٬،Xعبد اهللا  أيبعن  ـوت ك من مل حيسن وصيته عند امل
إذا حضرته وفاته : قال ؟يوصي امليت وكيف  ٬،يا رسول اهللا: قيل ٬،نقصاً يف مروءته وعقله

ـرمحن   واألرض٬،اللهم فاطر السماوات : قال ٬،واجتمع الناس إليه عامل الغيب والشهادة ال
ـريك   إالأشهد أن ال اله  ا إينينيف دار الد إليكأعهد  إيناللهم  ٬،الرحيم أنت وحدك ال ش

ـية يف  وتصد) مث يوصى حباجته: أن قال إىل ...لك وأن حممداً عبدك ورسولك يق هذه الوص
ـذَ  ﴿: يذكر فيها مرمي يف قوله عز وجل القرآن يف السورة اليت لَا ي®̈ملªكُونَ الشَّفَاع®ةَ إِل¶ا م®نِ اتَّخ®

ـية    ﴾عªند® الرَّ̈حم®نِ ع®̈هداً ـذه الوص فهذا عهد امليت والوصية حق على كل مسلم أن حيفظ ه
ـا  : وقال رسول اهللا  ٬،علمنيها رسول اهللا (: Xمنني ؤوقال أمري امل ٬،ويعلمها علمنيه
  .)١() X لجربائي

ـه   أن يترك الوصية حني الوفاة يف حني   فكيف ميكن للرسول حممد ـذي ب أ§ا العهد ال
أعاذنا اهللا من ) وحاشاه(فيكون بذلك عاصياً ألمر اهللا تعاىل  متلك الشفاعة بنص القرآن الكرمي

  .الشطط هذا القول
على األئمة  ول رواية الوصية اليت نص فيها الرس أن و�ذا يثبت مبا ال يقبل الشك

يوجد وال  هي اليت أمالها حني حضرته الوفاةأل§ا  ؛هي عهد الرسول حممد  واملهديني 
وقابيل وعمر  إبليسويكون املشكك �ذه الوصية من أتباع  ٬،بينت ذلك فيما سبق غريها كما

  ).أعاذنا اهللا من ذلك(
و®و®صَّى بِه®ا إِ̈بر®اهªيم³ ب®نِيهª ﴿: هو قوله تعاىل صية من القرآن الكرميوالشاهد الرابع لرواية الو

أَ̈م كُنت³̈م ش³ه®د®اء  # و®ي®̈عقُوب³ ي®ا ب®نِيَّ إِن¶ اللّه® ا̈صطَفَى لَكُم³ الدِّين® فَالَ ت®م³وت³نَّ إَال¶ و®أَنت³م مُّ̈سلªم³ونَ
ªب®نِيهªك®  إِذْ ح®ض®ر® ي®̈عقُوب® الْم®̈وت³ إِذْ قَالَ لªـه® آب®ائ م®ا ت®̈عب³د³ونَ مªن ب®̈عدªي قَالُواْ ن®̈عب³د³ إِلَه®ك® و®إِلَ

  .)٢(﴾إِ̈بر®اهªيم® و®إِ̈سم®اعªيلَ و®إِ̈سح®اق® إِلَهاً و®احªداً و®ن®̈حن³ لَه³ م³̈سلªم³ونَ

                                                            
 . ١٧٤ص ٩ج :، التهذيب١٨٨ ص٤ج :الفقيه، ٣ – ٢ص  ٧ج: الكافي -١
  .١٣٣ – ١٣٢: البقرة -٢
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قد أوصى لبنيه عندما حضرته الوفاة بل حىت  Xأن نيب اهللا يعقوب فقوله تعاىل ينص على 

وتبعهم عليها الرسول حممد  وهي سنة جارية سار عليها كل األنبياء  Xاهيم نيب اهللا إبر
ـة   ٬،واألئمة من بعده   وقد تقدم ذكر وصاياهم عند املمات وال توجد رواية غري رواي

فيكون قول  كما ذكرت ذلك مراراً ٬،ليلة وفاته الوصية  تذكر نص ما أماله الرسول حممد 
أل§ا تثبت  ؛شاهداً لصحة صدور رواية الوصية ﴾...̈عقُوب® الْم®̈وت³إِذْ ح®ض®ر® ي®﴿: اهللا عز وجل
  .قد أوصى عندما حضرته الوفاة أن الرسول 

شاهد أيضاً على بل مها  ليلة الوفاة فقط وصية للرسول اآليتان ليسا شاهداً على ثبوت ال
يوصي ف ي معهستجر إهليةوإ§ا سنة  ٬،X واثبات الذرية لإلمام املهدي صحة مضمون الوصية

ـوب    Xكما فعل نيب اهللا إبراهيم  عندما حتضره الوفاة ألبنائه ـيب اهللا يعق   Xوكما فعل ن
ـة وهذا املعىن نصت عليه ا. واألئمة من بعده رسول اهللا  وكما فعل ـري   لرواية اآلتي يف تفس
  .﴾...إِذْ ح®ض®ر® ي®̈عقُوب® الْم®̈وت³﴿ :قوله تعاىل

 اآليةسألته عن تفسري هذه (: قال ٬،Xن أىب جعفر ع ٬،عن جابر٬، Xعن اإلمام الباقر 
جرت : قال ٬،﴾إِذْ قَالَ لªب®نِيهª م®ا ت®̈عب³د³ونَ مªن ب®̈عدªي قَالُواْ ن®̈عب³د³ إِلَه®ك® و®إِلَه® آب®ائªك®﴿ :من قول اهللا
  .)١() Xيف القائم 

ـه  ستكون له ذرية وحيضرون عنده حني حتضره الوفاة ويقول هلم ما قا Xالقائم  إنأي  ل
 Xأل§ا تثبت الذرية للقائم  ؛وهذا يدعم صحة رواية الوصية ٬،دهألوال Xنيب اهللا يعقوب 

  .ي هو أول املهديني وأول املؤمننيوالذ Xنه يسلم الوصية واإلمامة البنه أمحد املهدي إو
ةً م®ا ي®نظُر³ونَ إِل¶ا ص®̈يح®﴿: والشاهد اخلامس لرواية الوصية من القرآن الكرمي هو قوله تعاىل

  . )٢(﴾فَلَا ي®̈ست®طªيع³ونَ ت®̈وصªي®ةً و®لَا إِلَى أَ̈هلªهِ̈م ي®̈رجِع³ونَ # و®احªد®ةً ت®أْخ³ذُه³̈م و®ه³̈م ي®خªصِّم³ونَ
ـوا    ـي يوص  إىلوهذا يعين إن اهللا تعاىل يباغت الكافرين املشركني بالعذاب وال ميهلهم لك

ـبت   وطبعاً يعترب ذلك سوء عاقبة كتبها ا ٬،أهليهم قبل وفاoم ـا كس هللا تعاىل على الكافرين مب
ـد   أيضاً ال ي�مكنهم  اإلهليأ§م ميوتون بالعذاب  إىل فإضافة ٬،أيديهم ـية عن اهللا تعاىل من الوص
ـو  ومن مات ومل يوص مات ميتة جاهلية ٬،املوت ـض إذا  فيكونون يف ظلمات بعضها ف ق بع

ـه اهللا   وإذا كان عدم االيصاء عند املوت يعترب سو ٬،أخرج يده مل يكد يراها ـن يبتلي ء عاقبة مل
                                                            

 .٦١ص ١ج: تفسير العياشي -١
  .٥٠ – ٤٩: يـس -٢
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الذي هو  بذلك من املنحرفني فال ميكن أن ي�بتلى بذلك املؤمنون وخصوصاً الرسول حممد 

ـالً يف   !!! أفضل اخللق أمجعني فكيف ميكن أن نتوقع أن ميوت بال وصية  ـذلك داخ فيكون ب
ـ̈يكُ̈م إِذَا  ﴿: تعاىلوخمالفاً لقوله  ٬،﴾ ...فَلَا ي®̈ست®طªيع³ونَ ت®̈وصªي®ةً﴿: مفهوم قوله تعاىل كتªب® ع®لَ

ـى     ـاً ع®لَ ـالْم®̈عر³وفª ح®قّ ح®ض®ر® أَح®د®كُم³ الْم®̈وت³ إِن ت®ر®ك® خ®̈يراً الْو®صªيَّةُ لªلْو®الªد®̈ينِ و®األقْر®بِني® بِ
  .وحاشاه من كل ذلك!!!  )١(﴾الْم³تَّقªني®

ـب�  إنإذن فالقرآن الكرمي يوجب على كل مؤمن أن يوصي إذا حضره املوت وقطعاً  اق الس
ـا   لكل معروف هو الرسول حممد  فالبد أن يكون قد أوصى حني حضرته الوفاة وهذا م
  .أثبتته رواية الوصية وهو املطلوب

ـية   ﴾فَلَا ي®̈ست®طªيع³ونَ ت®̈وصªي®ةً و®لَا إِلَى أَ̈هلªهِ̈م ي®̈رجِع³ونَ﴿ :وقوله تعاىل أي ال يستطيعون توص
وهذا املعىن  ٬،الوفاة وليس قبل ذلك خالل أيام حياoمحني حيل �م العذاب أي عندما حتضرهم 

ـم   ؛واضح من سياق اآلية الكرمية أل§ا تنفي الوصية عن أولئك املنحرفني عند نزول العذاب �
  :وهذا املعىن ما أيده العلماء املتقدمون وغريهم يف تفاسريهم

ك يف آخر الزمان يصاح قال ذل "وقوله(": يف تفسريه) رمحه اهللا(ي قال علي بن إبراهيم القم
ـهم إىل   فيهم صيحة وهم يف أسواقهم يتخاصمون فيموتون كلهم يف مكا§م ال يرجع أحد من

  .)٢( )﴾فَلَا ي®̈ست®طªيع³ونَ ت®̈وصªي®ةً و®لَا إِلَى أَ̈هلªهِ̈م ي®̈رجِع³ونَ﴿ :وذلك قوله ٬،مرتله وال يوصي بوصية
أي ال يقدر  ﴾ي®̈ست®طªيع³ونَ ت®̈وصªي®ةً فَلَا﴿: (يف التبيان) رمحه اهللا(وقال الشيخ الطوسي 

أي ال يردون إىل أهلهم  ﴾و®لَا إِلَى أَ̈هلªهِ̈م ي®̈رجِع³ونَ﴿ ٬،بعضهم على أن يوصي إىل بعض
  .)٣() فيوصون إليهم

وهم خيتصمون هل يرتل �م العذاب أم : وقيل: (يف حباره) رمحه اهللا(وقال العالمة اÕلسي 
ـ  ﴾صªي®ةًفَلَا ي®̈ست®طªيع³ونَ ت®̈و﴿ال   يء٬،يعين إن الساعة إذا أخذoم بغتة مل يقدروا على االيصاء بش
وهذا إخبار عما يلقونه  ٬،األسواقأي وال إىل منازهلم يرجعون من  ﴾و®لَا إِلَى أَ̈هلªهِ̈م ي®̈رجِع³ونَ﴿

  .)٤() عند قيام الساعة األوىليف النفخة 

                                                            
  .١٨٠: البقرة -١

 .٢١٥ص ٢ج: تفسير القمي -٢
 .٤٦٤ص ٨ج: التبيان -٣
  .٣٢٠ص ٦ج: بحار االنوار -٤
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ـذَ﴿: قوله: (وقال اÕلسي أيضاً : إىل قوله ﴾ا الْو®̈عد³ إِن كُنت³̈م ص®ادªقªني®و®ي®قُولُونَ م®ت®ى ه®

ذلك يف آخر الزمان يصاح فيهم صيحة وهم يف أسواقهم يتخاصمون : قال ٬،﴾ي®خªصِّم³ونَ﴿
فَلَا ﴿: وذلك قوله ٬،فيموتون كلهم يف مكا§م ال يرجع أحد منهم إىل مرتله وال يوصي بوصية

  .)١( )﴾ي®̈رجِع³ونَ ى أَ̈هلªهِ̈مي®̈ست®طªيع³ونَ ت®̈وصªي®ةً و®لَا إِلَ
هو ما أكد عليه الثقالن من أن اإلمامة  لسادس من القرآن والسن�ة الصحيحةوشاهد الوصية ا

أي أ§ا يف ذرية األئمة واحداً بعد واحد إىل يوم  ٬،يف األعقاب وأعقاب األعقاب إىل يوم القيامة
ـات  وعامل الرجعة يعترب من مقدمات يوم القيامة كما أشارت كثري ٬،القيامة  من اآليات والرواي

ـاب    ٬،بأنه يرجع إىل الدنيا من حمض الكفر ليقتص منه من حمض اإلميان فهو إذاً غالباً عامل حس
ـات   الرسول  Xكاإلمام احلسني واإلمام علي  ميارسه األئمة  ـت الرواي ٬، كما نطق

  .برجوعهم يف عامل الرجعة
  .)٢(﴾س®مªيعÂ ع®لªيمÂ ه³ذُرِّيَّةً ب®̈عض³ه®ا مªن ب®̈عضٍ و®اللّ﴿: قال تعاىل
  .)٣(﴾بِكَلªم®اتÁ فَأَت®مَّه³نَّ و®إِذª ا̈بت®لَى إِ̈بر®اهªيم® ر®بُّه³﴿: وقال تعاىل
  .)٤(﴾و®ج®ع®لَه®ا كَلªم®ةً ب®اقªي®ةً فªي ع®قªبِهª﴿ :وقال تعاىل

: وجل سألته عن قول اهللا عز(: قال ٬،عن الصادق جعفر بن حممد  ٬،عن املفضل بن عمر
ـيت   : قال؟ ما هذه الكلمات  ﴾لَى إِ̈بر®اهªيم® ر®بُّه³ بِكَلªم®اتÁ فَأَت®مَّه³نَّو®إِذª ا̈بت®﴿ ـات ال هي الكلم

ـن  : "تلقاها آدم من ربه فتاب اهللا عليه وهو أنه قال أسألك حبق حممد وعلي وفاطمة واحلس
 ٬،يا ابن رسول اهللا: فقلت له. فتاب اهللا عليه إنه هو التواب الرحيم" ي�واحلسني إال تبت عل

تسعة من  يعين فأمتهن إىل القائم اثين عشر إماماً: قال ٬،﴾فَأَت®مَّه³نَّ﴿ :وجل بقوله فما يعين عز
ـز  ٬،يا ابن رسول اهللا: فقلت: قال املفضل. ولد احلسني  ـل  فأخربين عن قول اهللا ع : وج

﴿ªبِهªي ع®قªي®ةً فªم®ةً ب®اقªعاىل يف عقب احلسني جعلها اهللا ت اإلمامةيعين بذلك : قال ٬،﴾و®ج®ع®لَه®ا كَل
  .)٥() إىل يوم القيامة

                                                            
 .٣٢٣ص ٦ج: بحار االنوار -١
 .٣٤: عمران آل -٢
 .١٢٤: البقرة -٣
 .٢٨: الزخرف -٤
 .٣٥٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -٥
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بأ§ا  ﴾و®ج®ع®لَه®ا كَلªم®ةً ب®اقªي®ةً فªي ع®قªبِهª﴿: مث فسر قوله تعاىل Xفأوالً بي�ن األئمة إىل القائم 

وإن  Xفهي تشري إىل املهديني من ذرية القائم  ٬،اإلمامة يف ذرية احلسني إىل يوم القيامة
أي من  Xإىل يوم القيامة ومن ذرية اإلمام احلسني  Xهدي اإلمامة ستستمر بعد اإلمام امل

  . كما نصت عليه كثري من الروايات Xذرية القائم 
: قالوا ﴾ذُرِّيَّةً ب®̈عض³ه®ا مªن ب®̈عضٍ و®اللّه³ س®مªيعÂ ع®لªيمÂ﴿ :قوله تعاىل وقد فسر أهل البيت 

  .)١() هي اإلمامة يف األعقاب وأعقاب األعقاب إىل يوم القيامة(
 Xإىل مرور اإلمامة يف عقب احلسني  إشارةمرتني وهذا فيه ) األعقاب(فتكررت كلمة 

ـدة  ) األعقاب( فكلمة ٬، وإالمبرحلتني وهي اإلمامة واهلداية أي األئمة واملهديني  مرة واح
  .وال حاجة لتكرارها مرتني٬، كما سبق بيانه على ذرية احلسني النطباقهاتكفي 

من خالل الروايات  Xقد ثبت وجود خلفاء لإلمام املهدي  دام أنه وعلى أي حال  فما
و®ج®ع®لَه®ا كَلªم®ةً ب®اقªي®ةً فªي ﴿: لقوله تعاىل Xالء اخللفاء من ذريته ؤاملتواترة فالبد أن يكونوا ه

ªبِهªـاىل  ٬،﴾ع®ق ـةً  ﴿: أي يف عقب احلسني إىل يوم القيامة من والد إىل ولد وهكذا وقوله تع ذُرِّيَّ
  .﴾ب®̈عضٍ و®اللّه³ س®مªيعÂ ع®لªيمÂ ب®̈عض³ه®ا مªن

  .)٢(﴾و®أُ̈ولُواْ اَأل̈رح®امِ ب®̈عض³ه³̈م أَ̈ولَى بِب®̈عضٍ﴿: وقوله تعاىل
فهي إذاً  لذريته املهديني  Xالوصية تثبت أن اإلمامة بعد اإلمام املهدي  أنومبا 

الواردة موافقة للقرآن الكرمي٬، وهذه قرينة قطعية على صحتها كما صرحت بذلك الروايات 
حيث  ٩٤ :وكذلك ذكر ذلك احلر العاملي يف خامتة الوسائل. عن أهل البيت كما مر ذكرها

كونه موافقاً للقرآن ملا عرفت يف القضاء من النص     أي من القرائن القطعية   ومنها : (قال
  ).  املتعدد واملراد اآليات الواضحة الداللة أو املعلوم تفسريها عنهم 

  
א Wא

) رمحه اهللا(رواية الوصية منهم الشيخ الطوسي  واعتبارصرح بعض العلماء احملققني بصحة 
ـرق   حيث استدل �ا على إمامة األئمة ووصفها بالصحة ضمناً مع الروايات اليت نقلها عن ط

ـن  : (إذ قال ٬،اخلاصة أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة يروو§ا على وجه التواتر خلفاً ع
                                                            

 .٢٥٨ص ٢٥ج: بحار األنوار: انظر -١
  .٧٥: األنفال -٢
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ـؤمنني  سلف وطر  Xيقة تصحيح ذلك موجودة يف كتب اإلمامية يف النصوص على أمري امل

  .)١() والطريقة واحدة
على ثبوت الذرية لإلمام  استداللهعند  ٧١،٬ص ٢ج :ومنهم املريزا النوري يف النجم الثاقب

ـادق  : (حيث قال Xاملهدي  ـرباً   Xروى الشيخ الطوسي بسند معترب عن اإلمام الص خ
ـه  Xألمري املؤمنني  صايا رسول اهللا ذكرت فيه بعض و  ٬،يف الليلة اليت كانت فيها وفات
  .)"إىل آخره.... أول املقربني ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ": ومن فقراoا إنه قال

ـا ) رمحه اهللا(ومنهم السيد الشهيد حممد حممد صادق الصدر  ـور   يف تاريخ م ـد الظه : بع
وأما  : (...فقال ٬،وروايات الرجعة) املهديني(ولياء الصاحلني عند مناقشته حلكم األ ٦٤٤،٬ص

ـاريخ   ـذا الت  ؛من زاوية كفاية روايات األولياء لإلثبات التارخيي فهو واضح طبقاً ملنهجنا يف ه
وحنن حني جند أن أخبار الرجعة ... أل§ا متكثرة ومتعاضدة وذات مدلول متشابه إىل حد بعيد 

أخبار األولياء قابلة لإلثبات كما مسعنا ال حميص لنا عن  أنا وجند غري قابلة لإلثبات كما عرفن
  )....األخذ مبدلول أخبار األولياء بطبيعة احلال

من الكتاب املشار إليه  ٦٤٠يف الصفحة  :رواية الوصية) اهللا همحر(وقد ذكر الشهيد الصدر 
  . فيكون كالمه السابق شامالً هلا

رواية الوصية إذ أن الشيخ الطوسي غين عن  وهذه قرينة واضحة وصرحية على صحة
 همحر(التعريف بعلميته وبراعته ودقته يف تتبع األحاديث ومتييز غثها من مسينها املريزا النوري 

يعد من احملدثني ومن أكرب علماء الشيعة ومن علماء الدراية  باعتبارهاالذي صرح ) اهللا
عن التعريف والواقع يشهد له بالعلم وأما حال السيد الشهيد الصدر فهو غين  ٬،والرجال
يعد من أفضل ما كتب يف قضية ) Xموسوعة اإلمام املهدي (كتابه  أنوخصوصاً . والعمل

  . وما بعد احلق إال الضالل املبني. Xاإلمام املهدي 
  

א Wא
وهي قرينة  Xوجود عدة روايات متواترة تنص على ذكر املهديني من ذرية القائم 

وقد بلغت تلك الروايات حد التواتر وقد أوصلها  ٬،ة على صحة مضمون رواية الوصيةواضح

                                                            
 .١١١ص: غيبة الطوسي -١
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وقد ذكرت  ٬،فلرياجع) املهديون(األستاذ ضياء الزيدي إىل أكثر من ثالثني رواية يف كتابه 

  . لإلعادةالكثري منها فيما سبق من هذا الكتاب فال حاجة 
ـول اهللا وهذه الروايات واألدعية كلها قرائن تفيد القطع    بصحة مضمون رواية وصية رس

بل صرح احملققون يف علم الرجال والدراية   ٬،Xباألئمة واملهديني من ذرية اإلمام املهدي  
ـىن   بأن الرواية إذا كانت ضعيفة سنداً وعضدoا رواية أو روايتان صحيحتا السند وبنفس املع

ألن ضعف السند  ؛تها من اخلارجوجب األخذ بالرواية الضعيفة لوجود القرينة الدالة على صح
  .ال يدل على عدم صدور الرواية من املعصوم وهذا متسامل عليه

أل§ا مثالً وردت يف  ؛فرمبا تكون الرواية ضعيفة سنداً بأحد الرواة ولكن جيب العمل �ا
كاألصول األربعمائة أو  أحد الكتب املعتربة احملكوم بصحتها بسبب عرضها على األئمة 

عن ثقة  كتفسري القمي وكتاب كامل الزيارات  يرون إال مؤلفيها وشهادoم بأ§م اللوثاقة 
ومن  ٬،املصححة لسند الرواية حىت لو كانت ضعيفة أو مرسلة األمورقولوية وغريها من  البن

 ٬،للمحقق اخلوئي) معجم رجال احلديث( :شاء التأكد فلرياجع كتب الرجال والدراية مثل
  .العاملي وغريهاوالدراية لزين الدين 

فبانضمام هذه القرائن  ٬،هذا مع العلم أن سند الوصية معترب وال يوجد فيه جمروح أصالً
بل يكفي لذلك قرينة أو قرينتان فقط كما ذكر  ٬،املتعددة إليه تكون الرواية قطيعة الصدور

   الوسائل (ذلك احلر العاملي مؤلف وسائل الشيعة يف خامتة الوسائل ومن شاء فلرياجع 
احلجة على كل معاند منكر ألحاديث  إلقامةولكين سأكثر من ذكر القرائن ) ٩٥ص :اخلامتة

  .وعترته الطاهرة الرسول 
ـو�م    ـئن قل وأما الذين خلقوا من فاضل طينة أهل البيت فهم مبجرد مساعهم حلديثهم تطم

ـدور   ألنه ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت ؛وتقشعر جلودهم وتدمع أعينهم يف الص
  . وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  
א א Wא

وهذا دليل على أ§ا صحيحة  عدم وجود أي رواية تعارض مضمون وصية الرسول اهللا 
أل§ا لو مل تكن صحيحة لوجد هلا معارض من روايات أهل  ؛الصدور عن رسول اهللا 
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أو املتأخرون الذين مل يتركوا رواية غريبة أو ولردها علماء الشيعة املتقدمون  البيت 

قد أفنوا أعمارهم يف هذا  ٬،إال أخرجوها ونبهوا عليها موضوعة كذباً على أهل البيت 
والشيخ  ٬،)اهللا هحور(ورئيس الطائفة الشيخ الطوسي  ٬،)اهللا همحر(اÕال كالشيخ الصدوق 

أو روايات املهديني يف ) الوصية(نقلوا  وغريهم من العلماء واحملققني الذين) اهللا همحر(املفيد 
  .كتبهم املعتربة كغيبة الشيخ الطوسي وكمال الدين للشيخ الصدوق

وإليكم  ٬،العاملي بأن عدم وجود معارض للرواية يكون قرينة على صحتها وقد صرح احلر
ـاً   ٬،عدم وجود معارض فإن ذلك قرينة واضحة: (كالمه نصاً وقد ذكر الشيخ إنه يكون جممع

وقد نقله  االستبصارمنها أول : ألنه لوال ذلك لنقلوا له معارضاً صرح بذلك يف مواضع ؛يهعل
  .)١() الشهيد يف الذكرى عن الصدوق يف املقنع وارتضاه

يف  Xوقد توهم البعض أن الرواية اليت تقول بأن اإلمام الذي خيرج عليه احلسني ابن علي 
وقد مت مناقشة هذه  Xيات ذرية اإلمام املهدي الرجعة ال عقب له  تومهوا بأ§ا تعارض روا

  . فراجع ٬،الرواية يف هذا البحث
  

א Wא
خللفائه املهديني من ذريته أو  Xقد صرح الكثري من العلماء بأن احلكم بعد اإلمام املهدي 

فيعترب ذلك قرينة على صحة  نصت عليه وصية رسول اهللا  وجود الذرية وهذا هو ما
  :ومن هؤالء العلماء احملققني .غري خمالفة لعقيدة الشيعة وأ§ا ٬،الوصيةمضمون 
 ٬،)... القائم والقوام من بعده ...( :قال تعليقاً على رواية) رمحه اهللا(السيد املرتضى   ١
بل جيوز أن يبقى بعده أئمة يقومون  ٬،Xإنا النقطع بزوال التكليف عند موت املهدي : (قال

ـم    ؛خيرجنا ذلك عن التسمية باإلثين عشري له والحبفظ الدين ومصاحل أه ـا أن نعل ألنا كلفن
  .)٢() وقد بي�نا ذلك بياناً شافياً فانفردنا بذلك عن غرينا ٬،إمامتهم

من أكابر علمائنا املتقدمني ويكيفه فخراً أنه تلميذ الشيخ املفيد ) رمحه اهللا(والسيد املرتضى 
  .والفضلل الشيعة تشهد له بالعلم وك) رمحه اهللا(

                                                            
 .٩٥ص: الخاتمة –وسائل الشيعة  -١
 .١٤٨ص ٥٣ج: األنواربحار  -٢
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الشيخ الكفعمي يف املصباح حسب ما نقله عنه املريزا النوري والعالمة اÕلسي واليك   ٢

ـرمحن  : [قال الشيخ الكفعمي يف مصباحه: (قال ٬،ما نقله املريزا النوري روى يونس بن عبد ال
 اللهم ادفع عن وليك: �ذا الدعاء Xانه كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر  Xعن الرضا 

ـده : [نه ذكر يف آخرهإو ٬،]آخره ىلإ ...  إىل...] اللهم صلِ على والة عهده واألئمة من بع
 مث صل عليهم ثانياً أي صل عليه أوالً: [يف احلاشية) الكفعمي(وقال . آخر ما تقدم قريب منه
ـن   أل§م ؛من بعده أوالده باألئمةويريد  ٬،من بعد أن تصلي عليه علماء أشراف والعامل إمام م

  .)١(]) انتهى Xواألئمة من ولده يف الدعاء املروي عن املهدي : ويدل عليه قوله اقتدى به
قال معلقاً على ذكر الصالة على  ٬،يف مجال األسبوع) رمحه اهللا(السيد علي بن طاووس   ٣

اللهم صل : [Xوقد تضمن هذا الدعاء قوله : (يف بعض األدعية Xذرية اإلمام املهدي 
ولعل املراد بذلك أن الصلوة على األئمة يرتبهم يف أيامه  ٬،]بعده على والة عهده واألئمة من

ن الصلوة عليهم تكون بعد ذكر إو ٬،للصلوة بالعباد يف البالد واألئمة يف األحكام يف تلك األيام
  ٬،ةاألن والة العهود يكونون يف احلي ؛]والة عهده: [الصلوة عليه صلوات اهللا عليه بدليل قوله

وقد تقدم يف . م صل بعد الصلوة عليه على والة عهده واألئمة من بعدهالله: فكأن املراد
صل على والة : [ولعل هذه قد كانت ٬،]واألئمة من ولده: [Xالرواية عن موالنا الرضا 
وقد روى  ٬،فقد وجدت ذلك كما ذكرناه يف نسخة غري ما رويناه] عهده واألئمة من ولده

اية متصلة اإلسناد بأن للمهدي صلوات اهللا عليه إ§م من أبرار العباد يف حياته ووجدت رو
  .)٢(...) أوالد مجاعة والة يف أطراف بالد البحار على غاية عظيمة من صفات األبرار

ـى    ٤ املريزا النوري صاحب مستدرك الوسائل ذكر يف النجم الثاقب اثنا عشر دليال٬ً، عل
ـالم   وقال عن ٬،ومنها رواية الوصية Xإثبات ذرية اإلمام املهدي  ـند والك ها بأ§ا معتربة الس

  .فمن شاء فلرياجع) الرد احلاسم على منكري ذرية القائم(طويل قد ذكرته يف 
]: رعويناÕتمع الف[فقد نقل عنه يف كتاب ) ه اهللارمح(الصدر  حممد باقرالشهيد السيد   ٥
 ٬،)رعوينوعلى رأسها الظلم  يدمر كل أسباب الفساد واالحنراف سوف Xفاملهدي (... 

واجلور ويؤسس جمتمع : قال ٬،والذي هو عبارة عن تقرير حماضرات ألقاها الشهيد الصدر
مث يأيت بعده أثين عشر  ٬،القسط والعدل ويرسم له مناهجه يف مجيع جماالت احلياة اإلنسانية

                                                            
 .١٢٥ص ٩٩ج: األنوار، بحار ٧٢ص ٢ج: النجم الثاقب -١
 .٣١٠ص: بوعجمال االس -٢
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  ٬،Xاحلجة املهدي  إشرافخليفة يسريون يف الناس وفق تلك املناهج اليت وضعت حتت 

األثين عشر خليفة يكون اÕتمع يف سري حثيث حنو التكامل والرقي ويكون وخالل فترة والية 
قق وعند ذلك يتح ٬،تاج إىل رقيب غري اهللا تعاىلاإلنسان مبستوى من العلم واألخالق ما ال حي

  .البالغ بوراثة الصاحلني األرض
لْأَ̈رض® ي®رِثُه®ا عªب®ادªي® الصَّالªح³ونَ إِن¶ و®لَقَ̈د كَت®̈بن®ا فªي الزَّب³ورِ مªن ب®̈عدª الذ¬كْرِ أَن¶ ا﴿ :قال تعاىل

  .)١() ﴾فªي ه®ذَا لَب®لَاغاً ل¬قَ̈ومٍ ع®ابِدªين®
تاريخ ما بعد (فقد استدل يف  )اهللا همحر(حممد حممد صادق الصدر الشهيد  السيد  ٦
ام بعده ورجح روايات حكم ذرية اإلم Xعلى ثبوت حكم ذرية اإلمام املهدي ) الظهور

 مانع من حكم ألنه ال ؛ولكننا نقول بعدم التعارض ٬،على روايات الرجعة Xاملهدي 
  .وبعدهم تكون الرجعة Xاملهديني بعد اإلمام املهدي 
ننقل جزءاً منه لالختصار  كالماً طويالً يف هذا املوضوع) اهللا همحر(وقد ذكر السيد الصدر 

خالل حياته ورمبا  أو خليفته بتعيني ويل عهده Xي ومن هنا سيقوم اإلمام املهد: (... قال
ـرة    ـاكم األول لفت يف العام األخري٬، ليكون هو الرئيس األعلى للدولة العاملية العادلة بعده واحل

  . حكم األولياء الصاحلني
 باعتباروبالرغم من أن هذا احلاكم األول قد يكون هو أفضل من األحد عشر اآلتني بعده 

ـأيت  شخص Xنه نتيجة تربية اإلمام املهدي أ ياً واملعاصر ألقواله وأفعاله وأساليبه خبالف من ي
ـد   Xبالرغم من ذلك فإنه سيفرق فرقاً كبرياً عن املهدي . بعده من احلاكمني نفسه إىل ح

ـدي  : ... إىل أن يقول) ... إنه ال خري يف احلياة بعده(يصدق  Xنعم الشك أن اإلمام امله
ـيخ   قبل وفاته قد أكد وشدد بإعالنات عاملية متكرر ـى ترس ة على ضرورة إطاعة خليفته وعل

ـة    ٬،يف األذهان ترسيخاً عميقاً) الصاحلني األولياءحكم ( ـون بالغ إال أن البشرية حيث ال تك
  .)٢(...) درجة الكمال املطلوب فإ§ا ستكون مظنة العصيان والتمرد يف أكثر من جمال

لقاً على أحد قال مع ٬،الشيخ علي النمازي صاحب كتاب مستدرك سفينة البحار  ٧
هذا مبي�ن للمراد من رواية أيب محزة ورواية : (Xالروايات اليت تنص على ذرية اإلمام املهدي 

                                                            
 .الباب الرابع الفصل الثالث ١٧٥ص: المجتمع الفرعوني -١
 .٦٤٦ص: تاريخ ما بعد الظهور -٢



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ٢٠٤
إثين عشر مهدياً   Xبعد اإلمام القائم  أنمنتخب البصائر وال إشكال فيه وغريها مما دل على 

  .)١() وإ§م املهديون من أوصياء القائم والقوام بأمره كي ال خيلو الزمان من حجة
واالعتقاد بالرجعة وأن مل يكن من : (الشيخ علي الكوراين قال يف كتابه عصر الظهور  ٨

ضروريات اإلسالم وال من ضروريات مذهب التشيع مبعىن إن عدم االعتقاد �ا ال خيرج 
ولكن أحاديثها تبلغ من الكثرة الوثاقة . وال عن اإلسالم  اإلنسان من مذهب أهل البيت 

  . عتقاد �اما يوجب اال
ففي  ٬،وحكم أحد عشر مهدياً بعده Xالرجعة تبدأ بعد حكم املهدي  أنويذكر بعضها 

إن من�ا بعد القائم أحد عشر مهدياً ": قال ٬،Xعن اإلمام الصادق  ٢٩٩،٬ص :غيبة الطوسي
   .)٢( ")...Xمن ولد احلسني 

  
א Wא

ـة (تبهم املعتمدة وأمهها كتاب نقلها كبار العلماء املتقدمني واملتأخرين يف ك ـرئيس  ) الغيب ل
وقد نقلها لالستدالل �ا على إن ) رمحه هللا(الطائفة احملقق املدقق اخلبري بالرجال الشيخ الطوسي 

ـيخ   ! فإذا كانت غري ثابتة فكيف حيتج �ا  األئمة اثنا عشر  ـل الش وكيف خيفى على مث
ال وقد صنف كتباً كثرية يف هذا اÕال الطوسي حاهلا وهو صاحب القول الفصل يف علم الرج

  .وهي اآلن مصادر الشيعة يف علم الرجال) رجال الطوسي( ٬،)الفهرست(منها 
ـو   ) اخلامتة(وقد ذكر احلر العاملي يف وسائل الشيعة  ـة ه إن من القرائن على صحة الرواي

ـول  ومنها كون احلديث موجوداً يف كتاب من كتب األ: (ذكرها يف كتاب معتمد إذ قال ص
وال خيفى أن إثبات ... اÕمع عليها أو يف كتاب أحد الثقاة ملا أشرنا إليه من النصوص املتواترة 

ـال٬ً، أو   ٬،...)احلديث يف الكتاب يقتضي زيادة االعتماد  وهذا حىت لو كان سند احلديث مرس
 ة ضعيفاً فرمبا كان احلديث مرسل أو منقول عن غري الثقة ولكنه معلوم الصدور عن األئم

  . إليها القدماء عندما ألفوا كتبهم استندمن قرائن أخرى 
ـا   للشيخ الطوسي) الغيبة(م أن كتاب ومن املعلو يعترب من الطبقة األوىل يف وثاقة النقل كم

فهو  ٬،ومؤلفه غين عن التعريف بالوثاقة ٤٦ص :ي يف خامتة الوسائلنص على ذلك احلر العامل
                                                            

 .٥١٧ص ١٠ج: مستدرك سفينة البحار -١
 .٣٣٢ص: عصر الظهور -٢



  ٢٠٥.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـديث    ن غريه إىل عهد األئمة وكان أقرب م رئيس الطائفة وزعيمها ـب احل وكانت كت

ـذا   لديه وقد نقل وصية رسول اهللا متوفرة وجلها ) األصول األربعمائة( يف كتابه هذا وه
  . وصحة االعتماد عليها دليل كافÓ يف اعتبارها
ألنه كان من  ؛الثقة املأمون اجلليل ل رواية الوصية من أصل البزوفريوالظاهر إنه نق
نه يبتدأ يف سند الرواية وقد صرح الشيخ الطوسي يف كتبه بأ) األربعمائة(ل أصحاب األصو

الذي نقل احلديث من أصله أو من كتابه مث يذكر طريقه إليه يف املشيخة وقد ابتدأ  بالراوي
أمحد بن : وهو يف سند رواية الوصية بالبزوفري وذكر طريقه إليه يف بعض كتبه الشيخ الطوسي

وبذلك تكون رواية الوصية منقولة من أحد األصول  ٬،ا من الثقاةعبدون والغضائري ومه
وخصوصاً إذا الحظنا جاللة البزوفري ووثاقته وقد قيل بأنه كان من وكالء  ٬،األربعمائة املعتربة

نقل ذلك الشهيد الصدر يف موسوعته ولالطالع على يف الغيبة الصغرى  Xاإلمام املهدي 
أحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي وبعد ذلك ) الوصية دفاعاً عن(راجع كتاب  ٬،ذلك أكثر

  .غض النظر عن وثاقة رجال سندهاتكون رواية الوصية معتربة ب
  
Wאא

ـية   Xوهي ما من� به اهللا تعاىل على أنصار اإلمام املهدي  من شهادته تعاىل بصحة الوص
  .وصدورها من فم رسول اهللا 

  .)١( ﴾̈يٍء أَكْب®ر³ ش®ه®ادةً قُلِ اللّهª ش®هِيدÂ بِ̈ينِي و®ب®̈ين®كُ̈مقُلْ أَيُّ ش®﴿: قال تعاىل
ـي   ٬،)٢(﴾كَفَى بِاللّهª ش®هِيداً ب®̈ينِي و®ب®̈ين®كُ̈م﴿: وقال تعاىل فقد علّمنا السيد أمحد احلسن وص

عندما تشتبه علينا األمور وتنقطع بنا السبل أن نرجع إىل اهللا تعاىل  Xورسول اإلمام املهدي 
  . املتحريين ودليل من ال دليل له دليل

ـراء   مئات املنامات الصادقة بالرسول  Xفقد رأى أنصار اإلمام املهدي  وفاطمة الزه
وعترته الطاهرة يف هذه املنامات إن السيد  وقد بي�ن الرسول  واألئمة املعصومني  
ـده   ٬،وهو وصيه ورسوله إىل الناس كافة Xاحلسن من ذرية اإلمام املهدي أمحد  وهذا وح

                                                            
 . ١٩: األنعام -١
 .٤٣: الرعد -٢



 X  ت أ�صار اإلمام املهدياراإصد........... .................................. ٢٠٦
ـام    ـة اإلم كافÓ إلثبات الوصية وانطباقها على صاحبها السيد أمحد احلسن واملهديني من ذري

  . Xاملهدي 
ـي   ادة النجاشي وال الكشيفنكتفي بشهادة اهللا تعاىل وبعدها ال حاجة لنا بشه وال الطوس

  ). رمحهم اهللا تعاىل(وال غريهم من علماء الرجال 
ـه  : ا فأقول لهفمن استهزأ بالرؤيا وحجيته ليس هنا حمل نقاش هذا املوضوع ولكن أشري إلي

  :باختصار
قَ̈د  # و®ن®اد®̈ين®اه³ أَنْ ي®ا إِ̈بر®اهªيم³ ...﴿ :أن اهللا مدح املصدقني بالرؤيا يف القرآن الكرمي  ١

اهللا وقد ذم . )٢(﴾و®ص®دَّقَ̈ت بِكَلªم®اتª ر®بِّه®ا ...﴿: وعن مرمي  ٬،)١(﴾... ص®دَّقْت® الرُّ̈ؤي®ا
  .)٣(﴾...قَالُواْ أَ̈ضغ®اثُ أَ̈حالَمٍ﴿: ونتعاىل املكذبني للرؤيا وهم مأل فرع

ال يتمثل �م  وإن األئمة  قد وردت عشرات الروايات اليت تؤكد حجية الرؤيا  ٢
ألن الشيطان ال يتمثل  ؛من رآين يف منامه فقد رآين: (منها عن الرسول حممد  ٬،الشيطان

وإن الرؤيا  ٬،أحد من أوصيائي وال يف صورة أحد من شيعتهميف صوريت وال يف صورة 
  .)٤() الصادقة جزء من سبعني جزءاً من النب�وة

وهاك تدبر يف هذه الرواية الشريفة اليت ختص هذه القرينة وتبني حجية الرؤيا حىت يف السند 
  :ن كالم املعصوم يف املنام ككالمه يف اليقظةأو

ـه  ٬،عن الربيع بن املنذر ٬،حدثنا خمول ابن إبراهيم: قال ٬،عن أمحد بن حيىي االودي  ٬،عن أبي
ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة (: قال ٬،عن احلسني بن علي 

ـي   : قال أمحد بن حيىي االودي. إال بوأه اهللا Ôا يف اجلنة حقباً ـن عل يف  فرأيت احلسني ب
ما من : عنك أنك قلت ٬،عن أبيه ٬،عن الربيع بن املنذر ٬،حدثين خمول بن إبراهيم: فقلت ٬،املنام

  ٬،نعم: قال ٬،عبد قطرت عيناه فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إال بوأه اهللا �ا يف اجلنة حقباً
  .)٥() سقط اإلسناد بيين وبينك: قلت

                                                            
 .١٠٥ – ١٠٤: الصافات -١
 .١٢: التحريم -٢
  .٤٤: يوسف -٣
 .٢٧٢ص ٤ج :دار السالم ،٢٨٤ص ٤٩ج:، بحار األنوار٣٥٨٥ص: من اليحضره الفقيه -٤
 .٣٤١ – ٣٤٠ص: االمالي للشيخ المفيد -٥



  ٢٠٧.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
اعتبار الرؤيا  وعلمائنا املخلصني هي وأن سرية املتشرعة يف عصر األئمة   ٣

واالمتثال هلا والكالم طويل ال يسعين استقصاؤه وهو غريب عن أصل  باملعصوم وخصوصاً
لألستاذ أمحد احلطاب أحد إصدارات ) فصل اخلطاب(الكتاب فمن أراد الزيادة فلرياجع كتاب 

  . ففيه الكفاية ملن طلب احلق Xأنصار اإلمام املهدي 
ـاىل  ـات³  ﴿: وأقول للذي ينكر حجية الرؤيا كما قال تع ـلْ ه® ـت³̈م   قُ ـان®كُ̈م إِن كُن واْ ب³̈ره®

ـأتوا    ٬،)١(﴾ص®ادªقªني® فأتونا مبثل ما جئناكم به من القرآن والروايات والسرية  فإن مل تأتوا ولن ت
ـد  . هداكم اهللا لكل خري فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فاعلموا أنكم يف ضالل واحلم

  .هللا الذي هدانا
* * *  

                                                            
  .١١١: البقرة -١



א

ـياء  ت بي�ن مما تقدم من هذا الكتاب عظم دور الوصية وإ§ا احلجة على العباد يف تعيني األوص
ـن   ٬،إىل يوم القيامة Xوأ§ا الدليل والربهان القاطع الذي حيتج به األوصياء من آدم  وال ميك

ـ  ٬،ألحد أن يدعي اإلمامة إذا مل يكن منصوصاً عليه بوصية نيب من أنبياء اهللا تعاىل ن بل ال ميك
فهي إرث األوصياء ال يدعيها أحد إال فضحه  تحال شخصية الوصي والنجاح يف ذلكألحد ان

ـول   ٬،)١(﴾و®م®ا ي®نب®غªي لَه³̈م و®م®ا ي®̈ست®طªيع³ونَ﴿اهللا تعاىل وأخزاه وبان فساده  وقد احتج �ا الرس
 الكفر �ا بيالً إال بتحريفها أوعلى اليهود والنصارى وألزمهم احلجة �ا فلم جيدوا س حممد 

  .وهذا هو اخلسران املبني
من تد�عون حب آل حممد ال تعيدوا سن�ة األولني  فيا أيها املسلمون ويا معشر الشيعة ويا

فقد جاءكم من ذكره الرسول  فيكم وال تكونوا من الذين يكفرون بوصية الرسول حممد 
يف  ألئمة وأيضاً ذكره ا ٬،Xبامسه وصفته يف وصيته بأنه وصي اإلمام املهدي  

 ٬،اؤكموأظهر لكم من العلم ما عجز عن رده علم ٬،وشهد له اهللا تعاىل يف ملكوته ٬،رواياoم
ومل يداهن ومل خيضع لكل من  وانتهج النهج الصحيح املستقيم ٬،ورفع القرآن شعاراً ودثاراً

�ا إال  كفرمت به رغم كل هذه احلجج والرباهني اإلهلية  اليت مل يؤيد إن ٬،خالف القرآن الكرمي
األنبياء واألولياء فقد أنكرمت الدين من أصله ومل تصح عندكم حجج األنبياء والرسل واألئمة 

وإذا كنتم كذلك فأسألكم باهللا بأي شيء  ٬،اليت احتجوا �ا على املكذبني واجلاحدين 
فقد  !فونه يف وسط هذه الفنت اهلائجة وكيف تعر!!! إذا قام  Xستصدقون اإلمام املهدي 

  .د إن القائم إذا قام ورفع رايته سيلعنها من يف املشرق واملغربور
إذا ظهرت راية : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا جعفر بن حممد : قال ٬،فعن أبان بن تغلب

للذي يلقى الناس : قال ٬،ال: قلت؟  أتدري مل ذلك ٬،احلق لعنها أهل املشرق وأهل املغرب
  .)٢() من أهل بيته قبل خروجه

  

                                                            
  .٢١١: الشعراء -١
  .٣٠٨ص: غيبة النعماني -٢



  ٢٠٩.................. .............................  Xمحد احلسن أ الوصية والوصي
ـي   : (قال ٬،Xعفر وعن أيب ج ـا لق إن صاحب هذا األمر لو قد ظهر لقي من الناس م

  .)١() وأكثر رسول اهللا 
إن  فقد ورد عنهم  ٬،فلتكن هذه األخبار واعضاً لكم عن التسرع يف معاداة احلق وأهله

ألمم ولكم يف أحوال ا ٬،)٢(﴾و®أَكْثَر³ه³̈م لªلْح®قِّ كَارِه³ونَ﴿: وقال تعاىل ٬،أكثر احلق فيما تنكرون
السابقة خري عربة وعضة فال تقدموا على شيء حتلبون عاقبته دماً عبيطاً ويكون خصمكم غداً 

وال  ٬،فهو أقرب إليكم من حبل الوريد فراجعوا أنفسكم واسألوا ربكم ٬،Xاإلمام املهدي 
يصدنكم عن احلق التقليد األعمى واهلوى وحب الدنيا واجلاه والرئاسة فما خفقت النعل خلف 

فها هي الفرصة مازالت مفتوحة لكم وان الفرص متر مر  ٬،ملعصوم إال هلك أهلكغري ا
يهتف بكم ويستصرخكم فال  Xوهاهو رسول إمامكم املهدي  ٬،ودالسحاب إذا زالت ال تع

ختذلوه فتخذلوا أنفسكم وتصبحوا لعنة على أفواه األجيال إىل يوم القيامة هداكم اهللا لنصرة آل 
  . نه مسيع جميبحممد وجنبكم معاداoم ا

  . واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني األوصياء املرضيني
ـ ١٤٢٧ /رمضان اخلري /٢٣مت بتوفيق اهللا تعاىل حترير هذا الكتاب ليلة  ـادف  . ه ق املص

٢٠٠٦ /١٠ /١٦ .  
                 

  الشيخ �اظم العقيلي
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