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واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما.
متهيد ..
يف بيان الرجعة( :الرجعة امسها دال عليها وفقك اهلل ،هي
قال السيد أمحد احلسن
رجعة أي أهنا إعادة ،أناس ماتوا يعودون ،امتحان انتهى يعاد ،أيام مضت تعاد .).....
ال شك أن احلديث عن الرجعة وبيان خصوصياهتا وما يتعل اها هو من عاائم األمور
اليت ليس بوسع غري خلفاء اهلل اإلجابة عنها ،متاما كاختصاصهم بإجابة باقي العاائم
املرتبطة بدين اهلل وعوامل اخلل .
 ،عن زرارة ،قال( :سألت أبا عبد
املبني هلا هو القائم
وعلى هذا األساس ورد أن ن
عن هذه األمور العاام من الرجعة وأشباهها فقال :إن هذا الذي تسألون عنه مل
اهلل
جيئ أوانه ،وقد قال اهلل عز وجل" :بَل َك َّذبُوا مِبَا َمل ُمُييطُوا بمعمل مم مه َولَ َّما يَأهتممم تَأ مويلُهُ") ( ).
وتعقيبا على هذه الرواية ُسئل السيد أمحد احلسن :هل املخصوص ببيانه القائم
فأجاب

؟

( :نعم).

وكان حريا بالعلماء بعد هذا أن يكتفوا بقول (ال أعلم) فيما يتعل بالرجعة ،ولكنهم
ص القائم ببيانه ،فكان منهم ما كان.
بكل أسف خاضوا فيما ُخ َّ
وألن عامل الرجعة عامل آخر بنص قول آل حممد  ،وله قوانينه وناامه اخلاص به ،فال
يصح  -واحلال هذه  -أن حتمل املفاهيم املذكورة يف بعض روايات الرجعة على معانيها
املتعارفة يف هذا العامل اجلسماين ،ورِبا جهل هذه احلقيقة أوقع الكثري من العلماء يف ختبط
فايع أثناء احلديث عن الرجعة.

 .خمتصر بصائر الدرجات :ص.42
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بل متادى بعضهم جبهله ليجعل من الفهم املغلوط للرجعة وموضعها سببا يف إنكار إمامة
(وهم املهديون االثين عشر) ،بالرغم من النص عليهم يف
اثين عشر وصيا من آل حممد
وصية رسول اهلل املقدسة ليلة وفاته.
وألجل كشف بعض املستور عن هذا األمر العايم ،كان هذا السفر املوجز الذي يضم
بني طياته أجوبة اإلمام أمحد احلسن على أسئلة كانت قد وجهت إليه مما يتصل بعامل الرجعة
وبعض ما خيصه ،وهو دليل آخر يضاف على صدقه وأحقيته.
واألجوبة بعضها مأخوذ من كتبه املنشورة كاملتشااهات والتوحيد واجلواب املنري ومع العبد
الصاحل ،والبعض اآلخر  -وهو األغلب  -كان من خالل إجابة أسئلة وجهت إليه أخريا،
فكان هذا اجملموع الشريف بني يدي اجلميع.
هذا ،وكلي ثقة باهلل سبحانه أن يغفر ذنيب ويعفو عن تقصريي حبرمة هذا اإلمام اجملهول
القدر ،وخيتم يل وجلميع املؤمنني خبري إنه أرحم الرامحني.
واحلمد هلل رب العاملني.
اجلمعة 1 :شوال  211ه
عالء

ما هي الرجعة ؟
الرجعة يف اللغة :هي العودة إىل احلياة الدنيا بعد املوت.
قال اجلوهري والفريوزآبادي( :فالن يؤمن بالرجعة أي بالرجوع إىل الدنيا بعد املوت) ( ).
وأما معناها االصطالحي الذي حنن بصدد بيانه:
فالرجعة :عامل آخر ،ويوم آخر من أيام اهلل الكربى الثالثة ( )4يف قبال يومي القائم
والقيامة ،وله ناامه وقوانينه اخلاصة به ،كما هو مضمون روايات عديدة آلل حممد
كما سيأيت.
 ..[ :بقي يوم
فبعد أن ذكر يومي (القائم والقيامة) ،قال السيد أمحد احلسن
الرجعة فأكيد أنه عامل آخر ،وإال ملا خص بكونه يوم أي وقت وآن مستقل مقابل احلياة
اجلسمانية والقيامة ،فهو ليس منهما].
وقال[ :الرجعة امسها دال عليها وفقك اهلل ،هي رجعة أي أهنا إعادة ،أناس ماتوا
يعودون ،امتحان انتهى يعاد ،أيام مضت تعاد .]...
وقال[ :هو امتحان آخر وتنايمه وترتيب الراجعني فيه بيده سبحانه وتعاىل .]..
وقال[ :الرجعة عامل آخر خمتلف عن هذا العامل اجلسماين ،وبالتايل تفاصيله خمتلفة عن
هذا العامل .]..
 ،ولكن بعد عرض
وسنقف على تفصيل إجابات هذا الويل الطاهر من آل حممد
موجز ألهم ما بيَّنه علماء الشيعة عن الرجعة كأمر ثابت يرتبط بالعقيدة لديهم مجيعا أو
لدى أغلبهم يف أقل التقادير.
 .الصحاح :ج 1ص ، 4 1القاموس احمليط :ج 1ص.42
 .4الوارد ذكرها فيما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن االمام الصادق
ويوم الكرة ،ويوم القيامة) معاين األخبار :ص.111

( :أيام اهلل عز وجل ثالثة :يوم يقوم القائم،
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كيف فهم علماء الشيعة الرجعة ؟
يرى علماء الشيعة أن الرجعة تعين :إعادة إحياء يف هذه احلياة الدنيا بعد املوت.
قال الشيخ املفيد( :القول يف الرجعة :وأقول :إن اهلل تعاىل يرد قوما من األموات إىل
الدنيا يف صورهم اليت كانوا عليها فيعز منهم فريقا ويذل فريقا ويديل احملقني من املبطلني
واملالومني منهم من الااملني ،وذلك عند قيام مهدي آل حممد ) ( ).
وقال احلر العاملي( :إعلم أن الرجعة هنا يف احلياة بعد املوت قبل القيامة ،وهو الذي
يتبادر من معناها ،وصرح به العلماء .)4( )..
فواضح أهنم يرون الرجعة مقطعا زمنيا تابعا هلذا العامل اجلسماين الذي حنن فيه ،ومما يؤكد
ذلك أكثر مالحاة طبيعة االستدالل املقام على إثبات الرجعة ،وهذا بيان بعضه:
أو ًلا :قوهلم بأن الرجعة نوع من املعاد اجلسماين ،لذا فهم يستدلون عليها بنفس الدليل

على املعاد يف اآلخرة.

يقول السيد املرتضى يف االستدالل على الرجعة ..( :وال خيالف يف صحة رجعة األموات
إال خارج عن أقوال أهل التوحيد ،ألن اهلل تعاىل قادر على إجياد اجلواهر بعد إعدامها ،وإذا
كان عليها قادرا جاز أن يوجدها مىت شاء) (.)1
ثانيًا :استدالهلم عليها بإحياء بعض األقوام أو األفراد يف األمم السالفة إىل هذه احلياة
بعد موهتم ،وكمثال هلا يذكرون إحياء عزير بعد موته ،أو إحياء عيسى للموتى ،وإحياء
أصحاب الكهف ،أو قوم من بين إسرائيل ،وهكذا.

 .أوائل املقاالت :ص.82
 .4االيقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعة :ص .1
 .1رسائل الشريف املرتضى :ج 1ص. 11
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يقول الشيخ املافر( :إن االعتقاد بالرجعة ال خيدش يف عقيدة التوحيد ،وال يف عقيدة
النبوة ،بل يؤكد صحة العقيدتني .إن الرجعة دليل القدرة البالغة هلل تعاىل كالبعث والنشور،
 ،وهي
وهي من األمور اخلارقة للعادة اليت تصلح أن تكون معجزة لنبينا حممد وآل بيته
بل أبلغ هنا؛ ألهنا بعد أن يصبح
عينا معجزة إحياء املوتى اليت كانت للمسيح
األموات رميما .) ( )..
يف
ويقول الشيخ الطربسي( :وقد تااهرت األخبار عن أئمة اهلدى من آل حممد
قوما ممن تقدم موهتم من أوليائه وشيعته ليفوزوا
أن اهلل تعاىل سيعيد عند قيام القائم
بثواب نصرته ومعونته ،ويبتهجوا باهور دولته ،ويعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم
وينالوا بعض ما يستحقونه من العقاب يف الدنيا من القتل على أيدي شيعته والذل واخلزي ِبا
يشاهدون من علو كلمته ،وال يشك عاقل أن هذا مقدور هلل تعاىل غري مستحيل يف نفسه،
وقد فعل اهلل ذلك يف األمم اخلالية ونط القرآن بذلك يف عدة مواضع مثل قصة عزير وغريه،
أنه قال" :سيكون يف أميت كل ما كان يف بين إسرائيل حذو النعل
وقد صح عن النيب
بالنعل والقذة بالقذة حىت لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه") (.)4
ثالثًا :ربطهم الرجعة بعصر ظهور اإلمام املهدي

 ،كما مسعناه قبل قليل من الشيخ

الطربسي.

ويقول الشيخ املفيد( :قد جاءت األخبار بذكر عالمات لزمان قيام القائم املهدي
وحوادث تكون أمام قيامه وآيات ودالالت ،فمنها خروج السفياين  ..إىل أن قال :وأموات
ينشرون من القبور حىت يرجعوا إىل الدنيا فيتعارفون فيها ويتزاورون  ..إىل أن قال :فيعرفون
عند ذلك ظهوره ِبكة ،فيتوجهون حنوه لنصرته) (.)1

 .عقائد االمامية :ص. 01
 .4تفسري جممع البيان :ج 8ص.111
 .1االرشاد :ج 4ص.180 - 112
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رابعًا :استدالهلم ببعض آيات اخلالفة والتمكني على هذه األرض بعد االستضعاف على
رجوع النيب واألئمة إىل هذه احلياة الدنيا بعد موهتم ،مثل:
َّ م
قوله تعاىلَ ﴿ :ونُمر ُ َّ
ين استُضعم ُفوا ميف األَر م
ض َوََن َعلَ ُهم أَئم َّمة َوََن َعلَ ُه ُم
يد أَن َّنُ َّن َعلَى الذ َ
م
ني﴾( ).
ال َوا مرث َ
..( :
قال احلر العاملي عن اآلية بعد نقل إمجاع الشيعة على رجعة النيب واألئمة
وياهر ذلك من مالحاة ضمائر اجلمع يف اآلية ويف كالم الطربسي ،ومن لفظ االستخالف
والتمكني وزوال اخلوف والعبادة ،وما هو معلوم من وجوب احلمل على التقية ،ولو محلناه
لزم محل اجلميع على اجملاز والتأويل البعيد من غري ضرورة وال
على جمرد خروج املهدي
قرينة .)4( )..
م
وقوله تعاىل﴿ :وع َد اللَّه الَّ مذين آمنُوا ممن ُكم وع مملُوا َّ م م
َّهم ميف األَر م
ض
ََ
الصاحلَات لَيَستَخل َفن ُ
ََ ُ َ َ
م
َكما استخلَف الَّ مذ م م
م
َّهم نمن بَع مد
ين من قَبل مهم َولَيُ َم نكنَ َّن َهلُم دينَ ُه ُم الَّذي ارتَ َ
َ َ َ
ضى َهلُم َولَيُبَ ندلَن ُ
َ
ك هم ال َف م
خوفم مهم أَمنا ي عب ُدونَمين َال يش مرُكو َن مب َشيئا ومن َك َفر ب ع َد ذَلم َ م
اس ُقو َن﴾(.)1
َ
ََ َ َ
ُ
َُ
ك فَأُولَئ َ ُ ُ
قال احلر العاملي( :وهذه أوضح مما قبلها ،ألهنا تدل على أن املن على اجلماعة
املذكورين وجعلهم أئمة وارثني ،والتمكني هلم يف األرض وحذر أعدائهم منهم ،كله بعد ما
استضعفوا يف األرض ،وهل يتصور لذلك مصداق إال الرجعة) (.)2
إن ما تقدم ذكره كاف لتأكيد األمر الذي قلناه عنهم.
وهؤالء العلماء إذ تأولوا الرجعة ورواياهتا على أهنا جزء من هذا العامل اجلسماين ،تأول
بعض آخر روايات الرجعة بنحو آخر ال تكون فيه الرجعة ِبعىن رجوع األفراد وإَّنا ِبعىن
رجوع دولة احل .
 .القصص.1 :
 .4االيقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعة :ص.18
 .1النور.11 :
 .2االيقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعة :ص.11
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نقل السيد املرتضى قوهلم ،فقال( :فأما من تأول الرجعة يف أصحابنا على أن معناها
رجوع الدولة واألمر والنهي ،من دون رجوع األشخاص وإحياء األموات ،فان قوما من
الشيعة ملا عجزوا عن نصرة الرجعة ،وبيان جوازها ،وأهنا تنايف التكليف ،عولوا على هذا
التأويل لألخبار الواردة بالرجعة) ( ).
بل بعضهم ذهب بعيدا لريى أن الرجعة ليست بدار تكليف جلميع الراجعني:
يقول العالمة اجمللسي ..( :إذ الااهر أن زمان الرجعة ليس زمان تكليف فقط ،بل هو
واسطة بني الدنيا واآلخرة ،بالنسبة إىل مجاعة دار تكليف وبالنسبة إىل مجاعة دار جزاء) (.)4
إن هذا االختالف يف فهم الرجعة ورواياهتا ،خلصه الشيخ املفيد بقوله( :اتفقت اإلمامية
على رجعة كثري من األموات إىل الدنيا قبل يوم القيامة ،وإن كان بينهم يف معىن الرجعة
اختالف) (.)1
وعلى هذا األساس اختلفت الكلمات يف بيان االعتقاد بالرجعة:
فبعد أن اكتفى الشيخ الصدوق (وهو من املتقدمني) بالقول( :اعتقادنا يف الرجعة أهنا
ح ) (.)2
يرى الشيخ املافر (وهو من املتأخرين) أن الرجعة ليست من أصول االعتقاد اليت جيب
النار فيها ،قال( :والرجعة ليست من األصول اليت جيب االعتقاد اها والنار فيها ،وإَّنا
الذين ندين بعصمتهم
اعتقادنا اها كان تبعا لآلثار الصحيحة الواردة عن آل البيت
من الكذب ،وهي من األمور الغيبية اليت أخربوا عنها ،وال ميتنع وقوعها) (.)1
ويعرتف بعضهم أن تفاصيل الرجعة وكيفيتها وترتيبها موكول علمه إىل خلفاء اهلل:
 .رسائل الشريف املرتضى :ج ص. 41
 .4حبار االنوار :ج 41ص. 01
 .1اوائل املقاالت :ص.21
 .2االعتقادات يف دين االمامية :ص.10
 .1عقائد االمامية :ص. 1
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يقول السيد عبد اهلل شرب( :جيب اإلميان بأصل الرجعة إمجاال ،وأن بعض املؤمنني وبعض
واألحاديث يف رجعة أمري املؤمنني
الكفار يرجعون إىل الدنيا ،وإيكال تفاصيلها إليهم
واحلسني عليهما السالم متواترة معىن ،ويف باقي األئمة قريبة من التواتر ،وكيفية رجوعهم هل
هو على الرتتيب أو غريه ،فكل علمه إىل اهلل سبحانه وإىل أوليائه) ( ).
وقد راج أخريا التعبري عن (الرجعة) أهنا من أصول املذهب ،وليست من أصول الدين !!
هل يوجد تعارض بني روايات الرجعة واملهديني ؟
الرجعة مما تواترت بذكرها إمجاال روايات أهل البيت

:

فيما تواتر عنهم يف
قال العالمة اجمللسي( :كيف يشك مؤمن حبقية األئمة األطهار
قريب من مائيت حديث صريح ،رواها نيف وأربعون من الثقات العاام والعلماء األعالم يف
أزيد من مخسني من مؤلفاهتم  ........وإذا مل يكن مثل هذا متواترا ،ففي أي شيء ميكن
دعوى التواتر مع ما روته كافة الشيعة خلفا عن سلف) (.)4
لوجودها يف
وقال احلر العاملي( :إن أحاديث الرجعة ثابتة عن أهل العصمة
الكتب األربعة وغريها من الكتب املعتمدة ،وكثرة القرائن القطعية الدالة على صحتها وثبوت
روايتها ،على أهنا ال حتتاج إىل شيء من القرائن لكوهنا قد بلغت حد التواتر ،بل جتاوزت
ذلك احلد ،وكل حديث منها يفيد العلم مع القرائن املشار إليها ،فكيف يبقى شك مع
اجتماع اجلميع) (.)1
ذكروا الرجعة إمجاال؛ فباعتبار أهنم صرحوا أن زمان بيان
وأما أن أئمة اهلدى
التفاصيل العايمة املرتبطة بالرجعة مل م
.
يأت بعد ،وأمره موكول إىل القائم
 .ح اليقني :ج 4ص.11
 .4حبار األنوار :ج 11ص. 44
 .1االيقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعة :ص.11
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عن هذه األمور العاام من الرجعة وأشباهها،
عن زرارة قال( :سألت أبا عبد اهلل
فقال :إن هذا الذي تسألون عنه مل جيئ أوانه .) ( )..
فلو أن العلماء بعد معرفتهم بذلك ،تركوا اخلوض يف تفاصيل الرجعة ملا أوقعوا أنفسهم
فيما أوقعوها فيه ،وكفوها مؤنة التقول وطرح االقرتاحات والتأويالت يف دين اهلل ،واليت أدت
.
ببعضهم إىل تصور املعارضة بينها وبني روايات املهديني من ذرية االمام املهدي
هذا ،وروايات املهديني هي األخرى متواترة ،ووردت بكثرة يف مصادر الشيعة عن أغلب
بتخرجيها يف العديد من كتبهم ،وهي
 ،وقام أنصار االمام املهدي
أئمة أهل البيت
منشورة يف املوقع الرمسي هلذه الدعوة املباركة وبوسع اجلميع الرجوع إليها (.)4
 ..[ :هناك روايات كثرية متواترة تقول إن هناك اثنا عشر
يقول السيد أمحد احلسن
وهم خلفاء اهلل يف أرضه ،وهناك روايات كثرية أيضا قالت
مهديا من ولد االمام املهدي
بأن هناك رجعة ،إذن األمران العقائديان ثابتان بروايات كثرية ومتواترة ،ومنكر أحدمها إما
جاهل مل يسعفه عقله وما عنده من علم أن جيمع ويوف بني الروايات بصورة صحيحة
مقبولة ،أو أنه معاند مكابر يريد أن يغطي الشمس بغربال ،وإال فما معىن إنكار حقيقة
وردت يف روايات كثرية ورواها علماء الشيعة جيال عن جيل ؟! .]...
هذه هي احلقيقة الغائبة عن العلماء ،مع أهنا أكيدة التحق بعد أن قطعها آل حممد
وعدا لشيعتهم( :إن هذا الذي تسألون عنه مل جيئ أوانه) ،وكان حريا اهم انتاار ذلك وعدم
اخلوض يف بيانه فضال عن أن ُيددوا فهما بأوهامهم مث ُيكمون بطرح ما خالفه.

 .خمتصر بصائر الدرجات :ص.42
 .4منها( :األربعون حديثا يف املهديني وذرية القائم) ،و(املهديني يف حديث أهل البيت) ،و( املهدي واملهديني يف
القرآن والسنة) ،و(ما بعد االثين عشر إماما) ،و(جامع األدلة) ،و(البينات على أحقية الوصي أمحد احلسن)،
و(احملكمات على أحقية الوصي أمحد احلسن) ،وغريها.
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أسئلة يف الرجعة أجابها القائم:
ما هي الرجعة ؟ وهل هي عامل برأسه وامتحان آخر مير به االنسان ؟ وما هو الدليل
على إثبات أهنا عامل آخر ؟
وما هي (ال ُك َرب) اليت أشار هلا احل سبحانه يف كتابه (إم َّهنا إلَح َدى ال ُك َمرب) ؟
مث إن اهلل وعد رسله بالنصر يف كتابه ،فأين يكون نصرهم وهم بني مقتول ومسموم ؟
وما معىن (األُوىل) اليت أشار هلا اهلل سبحانه يف كتابه يف قبال اآلخرة ( َوُه َو اللَّهُ ال إملَهَ إمَّال
ُوىل َواآل مخَرةم َولَهُ احلُك ُم َوإملَي مه تُر َجعُو َن) ؟
ُه َو لَهُ احلَم ُد ميف األ َ
وهل لعامل الرجعة ارتباط بالالمات الثالث اليت ذكرها سبحانه يف كتابه ؟ وبكلمة
أخرى :ما هو وجه االرتباط بني عامل الذر وهذا العامل وعامل الرجعة ؟
مث إنه من الواضح أن املعرفة غاية اخللقة ،فهل لعامل الرجعة دور يف حتقي ذلك ؟
وأيضا :أين ستكون الرجعة ،فقد ورد ذكر األرض يف روايات الرجعة ،فهل املقصود اها
هذه األرض اليت نعيش عليها اآلن ،أم أن املقصود شيء آخر ؟ كذا ورد ذكر الدنيا.
وهل يرجع مجيع البشر ،أم بعضهم ،ومن هم ؟ وهل يرجعون أقواما أو أفرادا ،أم يرجع
كال الصنفني ؟ وهل يرجع اإلنس فقط ،أم اجلن أيضا ؟
مث إننا نقرأ بعض احتجاجات االئمة يف إثبات الرجعة بإحياء موتى يف األمم السالفة
للمأمون اآليت ذكره) ،فكيف ينسجم هذا مع كون
(كما حصل من االمام الرضا
الرجعة عاملا آخر غري هذا العامل اجلسماين ؟
كذلك َند آل حممد
فما معىن ذلك ؟

يفسرون بعض آيات الكتاب يف قيام القائم ويف الرجعة معا،
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هل يف الرجعة يوم معلوم يُقتل فيه إبليس (لعنه اهلل)كما يف هذا العامل يوم معلوم يقتل
يف مسجد الكوفة ؟
فيه على يد القائم
كيف ميكن للمؤمن االعتقاد بالرجعة وباملهديني االوصياء معا ،مع أن كليهما يكون بعد
؟
االمام املهدي
أن عليا
وأيضا :ورد عن آل حممد
الدابة أيضا يف زمن القائم ،فما معىن ذلك ؟

دابة األرض يف الرجعة ،ولكن ورد ذكر

يف دولة العدل االهلي يف
وأمري املؤمنني
بل ورد يف الروايات اجتماع رسول اهلل
الكوفة ،وورد أيضا ذكر سلمان ومالك االشرت وأصحاب الكهف وغريهم ضمن أصحاب
 ،فهل هناك رجعة أخرى تتحدث عنها الروايات تكون على هذه األرض غري
القائم
الرجعة اليت هي عامل آخر ؟
ومن األسئلة أيضا :هل يف الرجعة زمن كما هو احلال يف عاملنا هذا ؟
كيف ستكون رجعة االنبياء واألئمة ،هل بنفس الرتتيب املوجود يف هذا العامل ؟
وإذا كتب اهلل بفضله ملؤمن العود يف عامل الرجعة ،فهل سريجع لينصر نفس اخلليفة
االهلي الذي نصره يف هذا العامل ؟
هل للعالقات النسبية والسببية املوجودة اآلن كاألبوة والبنوة والزوجية وما شابه دور وتأثري
يف الرجعة ،فمن كان ابنا لفالن مثال يكون كذلك يف الرجعة ؟
وعلى سبيل املثال :ورد أن أول من يرجع هو االمام احلسني
وجده رسول اهلل وهكذا ؟
ألمري املؤمنني

 ،فهل يرجع وهو ابن

هذه األسئلة وغريها ،أجااها السيد أمحد احلسن يف هذا املختصر املبارك ،مما عجز عن
إجابته وبيانه كبار العلماء ،لذا أترك القارئ الكرمي يف رحاب البينات اليت أوضحها وهو
جييب األسئلة املتعلقة بالرجعة وبعض تفاصيلها.
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 )4الرجعة يوم من أيام اهلل:
 ،إذ يقول يف بيان قوله تعاىل﴿ :إم َّهنا إلَح َدى

هذا ما أوضحه السيد أمحد احلسن
ال ُك َمرب﴾( ) ما يلي:

[أي القيامة الصغرى .والوقعات اإلهلية الكربى ثالث هي :القيامة الصغرى ،والرجعة،
والقيامة الكربى] (.)4
َّهم
ويقول أيضا ..[ :وأيام اهلل قريبة عند اهلل وعند أولياء اهلل ،وبعيدة عند الكافرين ً﴿إمن ُ
يََرونَهُ بَعميدا َونََراهُ قَ مريبا﴾ املعارج ،8 :وهي يوم قيام القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكربىً،
وعندها يرى اإلنسان ويرى الناس ما يف يد كل إنسان من عدل أو ظلم عندما تتكشف
احلقائ هلم ،ويرون ما مل يكونوا يرونه ،عندها يندم املبطلون الااملون ،ويقولون :يا ليتنا جئنا
بالوالية لويل اهلل وحجته على خلقه .)1( ]..
وهذا هو ما ورد عن آل حممد

:

عن مثىن احلناط ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه عليهما السالم ،قال( :أيام اهلل عز وجل
ثالثة :يوم يقوم القائم ،ويوم الكرة ،ويوم القيامة) (.)2
وعن سؤال :هل تنفع الرواية يف إفراد الرجعة (الكرة) عاملا برأسه ؟
[ :نعم ،هي واضحة أهنا شخصت كل حدث بيوم أي وقت وعامل خمتلف،
أجاب
فيوم القائم معروف أنه يف احلياة اجلسمانية اليت نعيشها وهو خالصتها ،ويوم القيامة معروف
أنه يف اآلخرة وعامل آخر غري العامل اجلسماين ،بقي يوم الرجعة فأكيد أنه عامل آخر وإال ملا
خص بكونه يوم أي وقت وآن مستقل مقابل احلياة اجلسمانية والقيامة ،فهو ليس منهما].
 .املدثر.11 :
 .4املتشااهات :ج 2سؤال رقم (.) 22
 .1اجلواب املنري عرب األثري :ج 4سؤال رقم (.)11
 .2معاين األخبار للشيخ الصدوق :ص.111
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إن إفراد الرجعة يوما آخر بعد املوت وقبل القيامة هو ما أكدته روايات أخرى أيضا ،هذا
مثال هلا:
ني وأَحيَ يتَ نَا اث نَتَ م
م
ني
عن حممد بن سالم عن أب جعفر
يف قول اهللَ ﴿ :ربَّنَا أ ََمتَّنَا اث نَتَ َ
فَاعتَ َرف نَا بم ُذنُوبمنَا فَ َهل إم َىل ُخ ُروج نمن َسبميل﴾( ) ،قال( :هو خاص ألقوام يف الرجعة بعد
املوت ،وجيري يف القيامة ،فبعدا للقوم الااملني) (.)4
 ،قال( :ما يقول الناس يف هذه اآليةَ ﴿ :ويَوَم َحن ُش ُر ممن
عن محاد عن أب عبد اهلل
ُك نل أ َُّمة فَوجا﴾( ،)1قلت :يقولون إهنا يف القيامة .قال :ليس كما يقولون ،إن ذلك الرجعة،
اهم فَلَم
أُيشر اهلل يف القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقني ؟! إَّنا آية القيامةَ ﴿ :و َح َشرنَ ُ
م م
َحدا﴾(.)1( )... )2
نُغَادر من ُهم أ َ
 )2الرجعة امتحان آخر:
بعد أن توضح أن الرجعة يوم من أيام اهلل الثالثة ،إذن فهي عامل آخر وامتحان آخر
خيوضه بعض اخلل ممن حمض االميان حمضا أو حمض الكفر حمضا.
فيقوله﴿َ :يَوَم َحن ُش ُر ممن ُك نل أ َُّمة فَوجا﴾ ،قال:
عن املفضل ،عن أب عبد اهلل
(ليس أحد من املؤمنني قتل إال يرجع حىت ميوت ،وال يرجع إال من حمض اإلميان حمضا أو
حمض الكفر حمضا) (.)1
وهو عامل له قوانينه اخلاصة به:
 .غافر. :
 .4خمتصر بصائر الدرجات :ص. 11 - 12
 .1النمل.21 :
 .2الكهف.28 :
 .1خمتصر بصائر الدرجات :ص .24 - 2
 .1تفسري القمي :ج 4ص  ، 1حبار األنوار :ج 11ص.11
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يف الرجعة:
بعد أن ذكر مقتل ابليس على يد رسول اهلل
قال االمام الصادق
أربعا وأربعني
( ..فعند ذلك يعبد اهلل عز وجل وال يشرك به شيئا ،وميلك أمري املؤمنني
ألف ولد من صلبه ذكرا ،وعند ذلك تاهر
ألف سنة حىت يلد الرجل من شيعة علي
( )
اجلنتان املدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله ِبا شاء اهلل)
وواضح أن والدة ألف ولد ذكر للرجل الواحد سوى األناث أمر ال ميكن عادة أن يكون
ضمن هذا العامل اجلسماين بقوانينه احلاكمة فيه ( .)4كما أن املدد الزمنية اليت ذكرهتا الروايات
حلكم خلفاء اهلل يف الرجعة تدل هي األخرى على أن الرجعة عامل آخر له قوانينه اخلاصة به،
وهي خمتلفة عن قوانني هذا العامل.
[ :إن عامل الرجعة عامل آخر غري هذا العامل الذي نعيشه،
يقول السيد أمحد احلسن
وهذا واضح من خالل الروايات ،فمثال :الروايات الدالة على أنه عامل آخر من خالل منافاة
صفات عامل الرجعة هلذا العامل كأن يعيش االنسان مدة طويلة أو يولد له عدد كبري ،وأيضا
النص القرآين يف الرجعة وأهنا حياة بعد موت ،فكيف ستكون احلال والناس ترى أن هناك
من خيرجون من القبور أمام أعينهم وبأعداد كبرية ،فأين االمتحان وملاذا إذن يتمرد بعض
الناس ؟!].
ويقول أيضا[ :سألفت انتباهك إىل مسألة يف الرجعة ،فالعاقل عندما يطلع على روايات
الرجعة وكيف تكون احلياة فيها ،وكم يولد للشخص الواحد  ...اخلُ ،يكم بأهنا عامل آخر،
فالعقل والواقع ال يقبل أن هذا يكون يف هذه الدنيا حبدودها هذه ،وهذا الفهم غري مقبول
عند العقالء ولكن ماذا نفعل هلؤالء الذين ال يكادون يفقهون قوال !!].
ويف توضيح مثل هذا الفهم البدائي السقيم للروايات الذي مارسه بعض املدعني للعلم
:
سواء كان ما يتصل بالرجعة أو غريها من العقائد ،يقول
 .خمتصر بصائر الدرجات :ص.48
 .4هو ليس مستحيال عقال وإن كان غري ممكن عادة ،والااهر من الرواية أهنا تصور حصول هذا األمر على حنو املعتاد
 ،وواضح أن هذا املعتاد ال يتناسب
والطبيعي وليس املعجز واالستثنائي ،فهي عربت بصورة الرجل من شيعة علي
مع عاملنا اجلسماين ،بل هو فيه معجز خارق.
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[مثل هذا الفهم البدائي للروايات نراه يف تصوير بعضهم أن الدجال شخص رغم أن
خطوة محاره مسافة بعيدة جدا وبني أُذين محاره أربعون ذراعا أو سبعون ذراعا يف بعض
الروايات ،ورغم أن معه جبل من طعام وجبل من نار كما ورد يف الرواية ،كيف يعين محار
طول أُذنه ثالثون ذراعا أو بني أُذنيه أربعون ذراعا ؟! وكيف يكون جبل من نار وجبل من
طعام ؟! هل يقبل العقل أو اإلنسان السوي أن هذا احلديث كما هو وليس فيه رمز أو
شفرة؟!! هم اهذا التفسري الساذج لألحاديث جيعلون الناس تعيش يف خيال وأوهام بعيدة عن
الواقع.
فمثال :حبسب فهم هؤالء الساذج للروايات فإن أصحاب املهدي يُفقدون من فرشهم
وجيتمعون ِبكة هكذا دون مقدمات ،كأنه فلم كارتون لألطفال ،هكذا بدون هتيئة عقائدية،
وبدون أن يُسلنحهم املهدي بالعلم ،هكذا يصورون للناس أنه يف ليلة يطريون أصحاب
املهدي باهلواء وجيدون أنفسهم يف الكعبة وفقط املهدي ومعه ثالث مائة وثالثة عشر
جيدون أنفسهم يف مكة حماطني ِبئات آالف الوهابية.
هذا الفهم أقرب للسفه ،وهكذا هم خيدرون الناس ومينعوهنم من نصرة املهدي حبجة أنه
سياهر هو وأصحابه الثالث مائة وثالثة عشر يف مكة وينتصرون ،وأنتم انتاروا ظهوره
وانتصاره وال تفعلوا شيئا !! طيب ،كيف سينتصر على مئات آالف الوهابيني إن حاربوه يف
مكة ؟! كيف سيسيطر على احلجاز ؟! هل ببضع مئات فقط ،أم باملعجزات القاهرة ؟ وإذا
كانت املسألة مسألة معجزات وإهالك الناس فقط إذن ال داعي للمهدي واهلل سبحانه هو
من يهلك الناس وينتصر عليهم باملعجزات وجيعلهم يؤمنون بالقهر وينتهي األمر !!
أم الرجعة
إن هذا الفهم الساذج للمسائل العقائدية سواء املرتبطة منها باملهدي
يُ نبني سفاهة من يتبنونه ومدى ضعف إدراكهم ،والبد من تبيني ذلك ليعرف من يسمعهم
مستواهم الفكري والعلمي وال ينخدع اهم].
هذا ،ورِبا وردت روايات متشااهة ويبدو من ظاهرها أن الرجعة جزء من هذا العامل
اجلسماين ،وكمثال :روى الشيخ الصدوق رمحه اهلل سؤال املأمون العباسي لإلمام الرضا
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يف حديث طويل ،ورد فيه ...( :فقال املأمون :يا أبا احلسن فما تقول يف الرجعة ؟ فقال
 :إهنا حل قد كانت يف األمم السالفة ونط به القرآن وقد قال رسول اهلل
الرضا
يكون يف هذه األمة كل ما كان يف األمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة .) ( )..
وعن هذا احلديث ُسئل السيد أمحد احلسن
؟
الرضا

 :عن أي رجعة هنا يتحدث اإلمام

فأجاب[ :الرجعة عموما سواء كانت عاملا آخر كما قلنا ،أو مل تكن كما يدعي بعض
املخالفني فهي بالنتيجة إحياء بعد موت كما تعلم ،وبالتايل يصح أن يُضرب هلا مثال ما
حصل من إحياء بعض األموات يف الساب ؛ ألنه حدث يقره املخالف للقول بالرجعة.
فاملأمون خمالف ،وبالتايل فبما ميكن أن حتتج عليه ؟ أليس ِبا يقره ؟ واملأمون خمالف
وبالتايل فاإلمام ُيتج عليه ِبا يقولون به هم من إحياء بعض املوتى بعد املوت يف
للرضا
األمم السابقة].
 )3الرجعة يوم ينتصر فيه اهلل لرسله:
يقول السيد أمحد احلسن

يف بيان ذلك:

قد بلغوا رساالهتم وقد أنذروا أقوامهم وقد
[ ..الرسل أو خلفاء اهلل يف أرضه
حصل معهم ما حصل من تكذيب وتشريد وقتل ،ولكن اهلل سبحانه وتعاىل وعدهم
باالنتصار هلم ولرساالهتم وحلقهم املغبون ،وهذا االنتصار هلم يكون يف مواضع ثالثة ،هي:
القيامة الصغرى ،والرجعة ،والقيامة الكربى ،أو الوقعات اإلهلية الثالث وأوهلا القيامة الصغرى
وهي قيام قائم آل حممد وبعثه للناس.

 .عيون أخبار الرضا

 :ج ص.4 2
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م
م مم م
ورو َن َوإم َّن
قال تعاىلَ ﴿ :ولََقد َسبَ َقت َكل َمتُنَا لعبَادنَا ال ُمر َسل َ
َّهم َهلُ ُم ال َم ُ
ني إمن ُ
نص ُ
م
م
ف يب م
م
ص ُرو َن أَفَبم َع َذابمنَا
ُج َ
ندنَا َهلُ ُم الغَالبُو َن فَتَ َوَّل َعن ُهم َح َّىت حني َوأَبصرُهم فَ َسو َ ُ
يستَ ع مجلُو َن فَمإذَا نَزَل بمس م
م
ين﴾ الصافات. 88 – 8 :
احت مهم فَ َساء َ
َ َ َ
َ
صبَ ُ
اح ال ُمن َذر َ

م
وقال تعاىل﴿ :ولََقد آتَي نا موسى ال مكتاب فَاختلم م
ك
ف ف ميه َولَوالَ َكل َمة َسبَ َقت ممن َّربن َ
َ َ ُ َ
َ ُ َ
َ
م
م
شك نمنهُ ُم مريب﴾ هود. 0 :
َّهم لَفي َ
لَ ُقض َي بَي نَ ُهم َوإمن ُ
م
م
َجل ُمس ًّمى﴾ طه. 41 :
﴿ َولَوَال َكل َمة َسبَ َقت ممن َّربن َ
ك لَ َكا َن لَزاما َوأ َ َ
م
﴿ولََقد آتَي نا موسى ال مكتاب فَاختلم م
ك لَ ُق م
ض َي بَي نَ ُهم
ف ف ميه َولَوَال َكل َمة َسبَ َقت ممن َّربن َ
َ َ ُ َ
َ ُ َ
َ
م
شك نمنهُ ُم مريب﴾ فصلت.21 :
َّهم لَفي َ
َوإمن ُ
م
م
م
ك إم َىل
اءه ُم العمل ُم بَغيا بَي نَ ُهم َولَوَال َكل َمة َسبَ َقت ممن َّربن َ
﴿ َوَما تَ َفَّرقُوا إمَّال من بَعد َما َج ُ
م َّ م
م
َّ م
اب ممن بَع مد مهم لَمفي َشك نمنهُ ُم مريب﴾
ين أُومرثُوا الكتَ َ
أَ
َجل ُّم َس ًّمى ل ُقض َي بَي نَ ُهم َوإ َّن الذ َ
الشورى. 2 :

وملنهجهم اإلهلي
هذه اآليات إذا تدبرهتا تبني لك بوضوح أن انتصار اهلل للرسل
الذي دعوا إليه وهو حاكمية اهلل مؤجل إىل أن يقوم القائم الذي هو الكلمة اليت سبقت من
ربك والذي هو قائد جند اهلل الغالبني والذي هو يوم الفصل األول أي يف القيامة الصغرى.
هذا باختصار ،وإذا حتتاجون تفصيال أكثر ميكنك أن تسأل وأكون خبدمتكم إن شاء اهلل
تعاىل] ( ).
وهذا ما أوضحه آل حممد

يف رواياهتم الشريفة:

نص ُر
عن مجيل بن دراج عن أب عبد اهلل
 ،قال( :قلت له قول اهلل عز وجل﴿ :إنَّا لَنَ ُ
َّ م
م
اد﴾( ،)4قال :ذلك واهلل يف الرجعة ،أما
وم األَش َه ُ
ين َآمنُوا ميف احلَيَاة الدُّن يَا َويَوَم يَ ُق ُ
ُر ُسلَنَا َوالذ َ

 .اجلواب املنري عرب االأثري :ج 1سؤال رقم ( .)11
 .4غافر.1 :
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علمت أن أنبياء اهلل كثريا مل ينصروا يف الدنيا وقتلوا ،وأئمة قد قتلوا ومل ينصروا ،فذلك يف
الرجعة.
م
ك
قلتَ ﴿ :واستَ ممع يَوَم يُنَ ماد ال ُمنَ ماد ممن َّم َكان قَ مريب * يَوَم يَس َمعُو َن َّ
الصي َحةَ بماحلَ ن َذل َ
وج﴾( ) ،قال :هي الرجعة) (.)4
يَوُم اخلُُر م
 )1يف الرجعة تتحقق املعرفة العالية (غاية اخللق):
ال شك أن غاية خل األنس واجلن هو املعرفة ،والسؤال :أين ستتحق تلك املعرفة
بصورة أعلى وأمت ؟ وإذا كان للرجعة دور يف إجابة هذا السؤال ،فأين ستكون الرجعة ؟
ُوىل َواآل مخَرةم َولَهُ احلُك ُم َوإملَي مه
قال تعاىلَ ﴿ :وُه َو اللَّهُ ال إملَهَ إمَّال ُه َو لَهُ احلَم ُد ميف األ َ
()1
وبني أجوبة األسئلة
تُر َجعُو َن﴾ ُ .سئل السيد أمحد احلسن عن هذه اآلية ،فأجاب عنها َّ
أعاله ،فقال:
[أي أن احلمد احلقيقي هلل سبحانه وتعاىل ،وهو الثناء عليه بشكل أكمل وأمت حبسب
األنس إمَّال لمي عب ُد م
املعرفة ِبرتبة عالية﴿ :وما خلَق م م
ون﴾ الذاريات ،11 :أي يعرفون ،وهذه
ََ َ ُ
ت اجل َّن َو َ َ ُ
املعرفة العالية واليت متثل الغرض من اخلل تتحق يف األوىل وهي السماء األوىل (مساء
،
الرجعة) ،وقبلها هي (مساء الذر) ،وبدايتها أي (بداية األوىل) يف ظهور اإلمام املهدي
حيث تبدأ مرحلة األوىل ومقدمات متهيد لعامل الرجعة.
﴿وله احلكم﴾ :أي احلاكمية هلل حبكم اإلمام املهدي
واحلكم لألنبياء واملرسلني واألئمة واألوصياء.

 .ق.24 - 2 :
 .4خمتصر بصائر الدرجات :ص. 1 - 2
 .1القصص.80 :

 ،واملهديني

مث الرجعة،

الرجعة ثالث أيام اهلل الكربى 13 ...............................................

﴿وإليه ترجعون﴾ :إىل اهلل سبحانه وتعاىل يف الرجعة ،أي ليجازي الصاحلني بصالحهم،
والااملني بالمهم يف الرجعة (من حمض اإلميان حمضا ومن حمض الكفر حمضا) ( ) كما ورد
 ،فيكال لكل ظامل كيله ،ويكال لكل صاحل كيله ،فينتقم اهلل لألنبياء واملرسلني
عنهم
واألئمة من الااملني الذين حمضوا الكفر حمضا.
اب األَد ََن ُدو َن الع َذ م
﴿ولَنُ مذي َقنَّهم ممن الع َذ م
اب األَك َمرب لَ َعلَّ ُهم يَرمجعُو َن﴾
َ
ُ َ َ
َ
ولنذيقنهم من العذاب األدَن (يف الرجعة) .أما اآلخرة فاحلمد فيها أكمل وأمت وأعام؛ ألهنا
كشف تام للحقائ وكل حبسبه ﴿لََقد ُكنت ميف َغفلَة ممن ه َذا فَ َك َشفنَا عن َ م
ص ُرَك
َ
َ
َ
ك غطَاءَ َك فَبَ َ
ح مديد﴾ ق.44 :
اليَ وَم َ
السجدة،4 :

ص ُدومرمهم ممن مغل َجت مري ممن َحتتم مه ُم األَن َه ُار َوقَالُوا احلَم ُد لملَّ مه الَّ مذي َه َدانَا
﴿ َونََزعنَا َما ميف ُ
م
م م
ودوا أَن تمل ُك ُم اجلَنَّةُ
ي لَوال أَن َه َدانَا اللَّهُ لََقد َجاءَت ُر ُس ُل َربننَا بماحلَ ن َونُ ُ
هلََذا َوَما ُكنَّا لنَ هتَد َ
وها مِبَا ُكنتُم تَع َملُو َن﴾ األعراف ،21 :أي رفع (األنا) من الصدور ،وكل حبسبه يغرتف
أُومرث تُ ُم َ
من رمحة اهلل حبسب وعائه ،ويكال له ِبكياله الذي صنعه بأعماله الصاحلة] (.)4
 )5الرجعة تكون يف السماء األوىل:
رِبا يان من جيهل أن السماء األوىل مساء جسمانية ،أو أهنا السماء الزرقاء احمليطة بنا
واليت نشاهدها بأعيننا ،كما اعتقد بذلك الكثري من املفسرين شيعة وسنة.
ولكن احل إهنا ليست كذلك ،فهي مساء مثالية وال ترى بالعني.
يقول السيد أمحد احلسن

 .خمتصر بصائر الدرجات :ص.42
 .4املتشااهات :ج 2سؤال رقم ( .) 8

يف بياهنا يف كتاب (مع العبد الصاحل):
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[السماء األوىل ال ترى بالعني وفقك اهلل ،السماء الدنيا تنقسم إىل مساء أوىل ومساء
جسمانية ،يف السماء األوىل أنفس الناس ،ويف السماء اجلسمانية يوجد جسم اإلنسان
املادي الذي يرى بالعني ،هذا أمر بينته يف الكتب سابقا ( ) ،وأيضا بينته كثريا لألنصار.
السماء اجلسمانية هي هذه اجملرات والكواكب والشموس اليت ترى ،وهي أيضا تسمى
األرض ،أي إن السماء اجلسمانية بأمجعها تسمى األرض يف بعض األحيان].
وهي عامل آخر ال عالقة فيها بالزمان واملكان ،يقول

:

[ ..فهي ال عالقة هلا أصال باجلهات ،ليس فيها مكان أو زمان ،وال عالق ة هلا باملكان
أو الزمان].
بل أن االلفاظ اليت نستعملها يف عاملنا هذا ال تعرب عنها بدقة ،ألهنا عامل آخر ،يقول:
[املشكلة أهنا من عامل آخر فال ميكن أن تعرب عنها بدقة تامة اهذه األلفاظ اليت هي يف
حقيقتها من هذا العامل وتعرب عن هذا العامل ..... ،حيث إن ذاك العامل ال تعرب األلفاظ عنه
متاما مهما كانت؛ ألهنا غري معدة للتعبري عنه ،فهي ليست منه بل غريبة عنه] (.)4
السماء األوىل من بني السماوات السبع اليت ورد
وأيضا :أوضح السيد أمحد احلسن
ذكرها يف األيام الستة خلل السماوات واألرض ،وبني أن الرجعة تكون فيها ،قال:
[ ...وجيب مالحاة أن السماء األوىل هي هناية السماء الدنيا ،أي أن السماء الدنيا
تبدأ يف هذا العامل اجلسماين ،وتنتهي يف أول العامل امللكويت الروحاين ،أي إن هنايتها حلقة
وصل ،وهنايتها أو حلقة الوصل هي السماء األوىل ،يف الزيارة اجلامعة ..( :وحجج اهلل على
أهل الدنيا واآلخرة واألوىل  )..مفاتيح اجلنان :صً.140
ُوىل َواآل مخَرةم َولَهُ احلُك ُم َوإملَي مه
ويف القرآنَ ﴿ :وُه َو اللَّهُ ال إملَهَ إمَّال ُه َو لَهُ احلَم ُد ميف األ َ
ُوىل فَلَوال تَ َذ َّك ُرو َن﴾ الواقعةً.14 :
تُر َجعُو َن﴾ القصص .80 :وقال تعاىلَ ﴿ :ولََقد َعلممتُ ُم النَّشأََة األ َ
 .انار على سبيل املثال :كتاب املتشااهات :ج 2سؤال رقم ( ،) 81حول خل السماوات واألرض.
.
 .4كتاب مع العبد الصاحل ،أحد إصدارات أنصار االمام املهدي

الرجعة ثالث أيام اهلل الكربى 11 ...............................................

ويف األوىل عاملا :الذر والرجعة ،وفيها األنفس ،فاهلل سبحانه وتعاىل مل ينار إىل عامل
األجسام منذ أن خلقه كما قال رسول اهلل  ،إَّنا حمط االهتمام يبدأ من هناية عامل
األجسام ،وهي هناية السماء الدنيا ،وهذه النهاية هي السماء األوىلً.
مم
م
ني﴾
وقال تعاىلَ ﴿ :ولََقد َخلَقنَا فَوقَ ُكم َسب َع طََرائ َ َوَما ُكنَّا َع من اخلَل م َغافل َ
السبع طرائ هي( :السماوات السبع) من السماء األوىل إىل السماء السابعة ،وليست
السماء الدنيا اجلسمانية منها؛ ألهنا ليست فوقنا بل حنن فيها ،فهي حميطة بنا وهي (حتتنا
اب وإم َّن جهن م م م
وفوقنا وعن كل جهات األرض)﴿ ،يستَ ع مجلُونَ َ م م
ين﴾
َ
َّم لَ ُمحيطَة بال َكاف مر َ
ك بال َع َذ َ َ َ َ
م
أوردت هذه اآلية يف هذا املوضعً.
ُ
العنكبوت ،12 :وسيتبني لك فيما يأيت ملَ
املؤمنون. 8 :

وهذا يعين أن السماوات إذا عُدَّت اهذا التفصيل تكون مثانيا ،وليست سبعا ،وإَّنا مل
تُعد الدنيا اجلسمانية؛ ألهنا جزء من السماء الدنيا ِبا فيها من مساء أوىل ومساء جسمانية،
فإذا ذكرت األوىل أو الدنيا فهي من ضمنها؛ ألهنا جزء منها أو تابعة هلاً.
والسماء اجلسمانية مرة تُعد هي (األرض) ،ومرة تُعد هي (السماء الدنيا)؛ ألهنا اجلانب
املرئي منها .ويف السماء اجلسمانية األرض بل كل األرضني السبع ،ويف السابعة (جهنم)،
كما أن اجلنة يف السماء الثانية ،أما يف األوىل فتوجد (اجلنة األرضية) وهي جنة آدم؛ ألن
بينت إَّنا هي جزء من السماء الدنيا ،وهي ملكوهتاً.
األوىل كما ُ
عن علي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن أمحد بن حممد بن أب نصر ،عن احلسني بن ميسر،
 ،فقال( :جنة من جنان الدنيا تطلع فيها
عن جنة آدم
قال :سألت أبا عبد اهلل
الشمس والقمر ولو كانت من جنان اآلخرة ما خرج منها أبدا) الكايف :ج 1صً.428
السماء الدُّن يا مِبَ َ م
يح َو محفاا﴾ :واملصابيح هم األنبياء واملرسلون واألوصياء
﴿ َوَزيَّنَّا َّ َ َ َ
صاب َ
ُيفاون الذين يتبعوهنم من وسوسة الشياطني بالتعاليم واألخالق اإلهلية اليت يُعلنموهنا
الناس .وظهورهم يف السماء اجلسمانية بالكواكب والشموس املضيئة ،فما أكثر الاالم يف
السماء ،وما أقل النجوم نسبة إىل اجلزء املالم ،كما أن يف األرض ما أقل األنبياء ،وما أكثر

 ...........................................14إصدارات أنصار اإلمام املهدي

من خالفهم وحاراهم وختلف عنهم ومل ينصرهم .فقليل دائما هم األنبياء واألوصياء
وأنصارهم ،ك (قلة النجوم يف السماء اجلسمانية)ً .
ويف هناية حركة ال َفلك األعام (أقصد قوس الن زول) ،وبداية صعوده إىل جهة اآلخرة،
سيبدأ هذا العامل اجلسماين بالتحول إىل جحيم ويستعر ،فالذين اختاروا زخرف األرض
عقوبتهم إعادهتم إىل ما اختاروه ،وعصوا اهلل من أجله ،أو قل إبقاؤهم فيه؛ ألنه سيكون
جهنم املستعرة بإعماهلم وأفعاهلم وظلمهمً .
تبني لك مناسبة اآلية السابقة﴿ :يستَ ع مجلُونَ َ م م م
َّم لَ ُم محيطَة
واآلن َّ
َ
ك بال َع َذاب َوإ َّن َج َهن َ
م م
ين﴾ً.
بال َكاف مر َ
وعند بداية صعود (قوس النزول) يبدأ (عامل الرجعة) ،وهو عامل آخر وامتحان آخر ملن
،
حمض اإلميان وملن حمض الكفر ،وعامل الرجعة يبدأ مع هناية ملك املهدي الثاين عشر
.) ( ]...
وهو القائم الذي خيرج عليه احلسني
ويقول السيد أمحد احلسن

أيضا:

[أرجو االنتباه إىل أن الرجعة تكون يف السماء الدنيا؛ ألن السماء الدنيا تنقسم إىل
السماء اجلسمانية والسماء األوىل ،والرجعة تكون يف السماء األوىل ،ذكرت هذه املالحاة
للتنبيه؛ ألن بعض من جيهلون رِبا يانون أن السماء الدنيا هي فقط هذه السماء اجلسمانية
مع أن السماء اجلسمانية هي فقط جزء من السماء الدنيا كما بيَّنت سابقا يف الكتب
وفقكم اهلل ،بل ورِبا بعضهم يان السماء األوىل هي السماء اجلسمانية مع أهنا ختتلف عنها
رغم أهنما يتشاركان يف تكوين السماء الدنيا].
وإذا اتضح ذلك ،نستطيع فهم معىن "الدنيا" اليت تكون الرجعة فيها يف الرواية التالية:
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( :أول من تنش األرض عنه ويرجع إىل الدنيا احلسني بن علي
عن االمام الصادق
عليهما السالم ،وأن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة ،ال يرجع إال من حمض االميان حمضا
أو حمض الشرك حمضا) ( ).
فليست الدنيا هنا هي العامل اجلسماين أو مساؤه ،وإَّنا هي السماء األُوىل ،وقد توضح
وجه إطالق الدنيا عليها.
 )6األرض اليت تكون الرجعة عليها:
وعطفا على ما سب  ،طرح سؤال آخر يسهم جوابه يف زيادة توضيح املوضوع املتقدم،
سنتعرف عليه بعد عرض الرواية التالية:
 ،أنه قال( :دخلت عليه يوما فألقى إيل ثيابا
عن الوليد بن صبيح عن أب عبد اهلل
 :رحم اهلل املعلى
وقال :يا وليد ردها على مطاويها ،فقمت بني يديه ،فقال أبو عبد اهلل
بن خنيس ،فاننت أنه شبه قيامي بني يديه بقيام املعلى بن خنيس بني يديه .مث قال يل:
أف للدنيا أف للدنيا ،إَّنا الدنيا دار بالء سلط اهلل فيها عدوه على وليه ،وإن بعدها دارا
ليست هكذا .فقلت :جعلت فداك وأين تلك الدار ؟ فقال :هاهنا وأشار بيده إىل
األرض)(.)4
وأكيد أن تلك الدار هي الرجعة ،لذا ُسئل السيد أمحد احلسن
إىل هذه األرض ؟
اإلمام الصادق

 :ما معىن إشارة

فأجاب[ :نعم ،وفقك اهلل وسدد خطاك .إن لألرض جتليات يف كل السماء الدنيا متتد
إىل السماء األوىل اليت ستكون فيها الرجعة ،فالرجعة أيضا يف األرض وإن كانت يف جتلي
آخر لألرض غري هذا الذي نعيش فيه يف هذا العامل اجلسماين].
 .خمتصر بصائر الدرجات :ص.42
 .4خمتصر بصائر الدرجات :ص.21
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 )7الرجعة أحد عوامل قوس النزول:
سئل السيد أمحد احلسن

عن الالمات الثالث يف قوله تعاىل:

﴿خلَ َق ُكم ممن نَفس و م
اح َدة ُمثَّ َج َع َل ممن َها َزو َج َها َوأَن َزَل لَ ُكم مم َن األَن َع مام َمثَانميَةَ أَزَواج
َ
َ
م
م
َخيلُ ُق ُكم ميف بطُ م
ك
ون أ َُّم َهاتم ُكم َخلقا ممن بَعد َخل ميف ظُلُ َمات ثَالث َذل ُك ُم اللَّهُ َربُّ ُكم لَهُ ال ُمل ُ
ُ
( )
ََن تُصَرفُو َن﴾  .ف نبني يف جوابه قوسي الصعود والنزول يف حركة اإلنسان من
ال إملَهَ إمَّال ُه َو فَأ َّ
مبدئه إىل منتهاه.
قال[ :هي :ظلمة الذر ،وظلمة الدنيا ،وظلمة الرجعة ،وهي عوامل قوس الن زول .وعوامل
قوس الصعود هي األنوار الثالثة وهي( :قبل الفناء ،والفناء ،والعودة بعد الفناء) .وهي مراتب
الثالثة قبل فتح احلجاب ،وبعد فتح احلجاب ،وبعد عودة احلجاب .فهو خيف
حممد
بني الفناء يف الذات اإلهلية فال يبقى إال اهلل الواحد القهار ،وبني عودته إىل األنا والشخصية.
وهذه املراتب الستة يف قوس الصعود والنزول متثل كل الوجود ،وجتلي النور يف الالمة وظهور
املوجودات بالنور يف الالمات ،وهي (واو النزول و واو الصعود) تشري إىل الستة أيام والست
مراتب.
( ) واو الن زول.
( و ) واو الصعود.
والدائرة يف رأس الواو تدل على احلرية يف قوس الصعود وهي احلرية يف النور؛ لعدم إدراك
ومعرفة النور التام الذي ال ظلمة فيه ،وهو اهلل سبحانه وتعاىل معرفة تامة وكاملة ،فتكون
مراتب قوس الصعود هي :قبل الفتح ،وبعد الفتح والفناء ،والثالثة هي العودة إىل األنا
صل منها
والشخصية بعد الفناء .أما احلرية يف الالمة؛ ألهنا يف أدَن مراتبها ال تُدرك وال ُُي َّ
شيء ،بل هي ظلمة وعدم ليس هلا حظ من الوجود إال قابليتها للوجود ،وهذه هي حقيقة
صل منها شيء ،وال يُعرف منها شيء ،لوال جتلي الصورة امللكوتية
املادة ظلمة وعدم ال ُُي َّ
 .الزمر.1 :

الرجعة ثالث أيام اهلل الكربى 17 ...............................................

فيها وإظهارها هلا .فتكون مراتب قوس النزول هي :عامل الذر ،مث النزول إىل ظلمة املادة ،مث
الصعود يف قيامة القائم حىت الوصول إىل الرجعة ،وهي املرتبة الثالثة ،وهذه هي صورة قوس
الن زول والصعود:

يتحصل كل الوجود من بدايته إىل هنايته ،وهو حممد
وباجتماعهما وتداخلهما
َّ

انتهى قوله

.

وهذا اسم رسول اهلل

واحلمد هلل رب العاملني.

الشريف بعد تداخل قوسي الصعود والنزول:

.
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 )8الرجعة عامل يرجع فيه األفراد:
يف عامل الرجعة ،هل يرجع من املكلفني األمم أم األفراد ؟ وهل الرجعة تكون لألنس
واجلن ؟ ومن هم الذين يرجعون ؟
قال السيد أمحد احلسن

يف بيان أجوبة ذلك ما يلي:

[الرجعة متعلقة باإلنس واجلن وال عالقة هلا باألُمم بل باألفراد ،فمن حمضوا اإلميان
يرجعون ومن حمضوا الكفر يرجعون ،أي أن الذين يعاد امتحاهنم يف الرجعة هم أئمة العدل
وخاصة من أتباعهم ،وأئمة الكفر وخاصة من أتباعهم ،وقد فصلت مسألة الرجعة وعلتها يف
أكثر من موضع فراجع ( ).
أما اآليات اليت تشري لرجعة بعض األفراد من األمم فهي كثرية ،وهذه منها﴿ :إم َّن الَّ مذي
ض َالل ُّمبمني﴾ً
ض َعلَي َ
ك ال ُقرآ َن لََر ُّاد َك إم َىل َم َعاد قُل َّرنب أَعلَ ُم َمن َجاء بماهلَُدى َوَمن ُه َو ميف َ
فَ َر َ
فهم أهل القرآن.
القصص ،21 :هذه يف رجعة رسول اهلل حممد وآل حممد
م
ب بمآيَاتمنَا فَ ُهم
وقال تعاىل﴿ :يَوَم َحن ُش ُر من ُك نل أ َُّمة فَوجا نممَّن يُ َك نذ ُ
وهذه اآلية يف رجعة أئمة الكفر وخاصة أتباعهم] (.)4

وزعُو َن﴾ ًالنمل،21 :
يُ َ

 )9الرجعة عامل ال زمن فيه:
أنه ُسئل عن اليوم الذي ذكر اهلل مقداره يف القرآن يف يوم كان
عن أب عبد اهلل
مقداره مخسني ألف سنة ،فقال( :وهي كرة رسول اهلل فيكون ملكه يف كرته مخسني ألف
يف كرته أربعا وأربعني ألف سنة) (.)1
سنة ،وميلك أمري املؤمنني

 .راجع املتشااهات :ج 1سؤال رقم ( ،) 21وج 2سؤال رقم (  ،) 8و( ،) 81وغريها من املواضع.
 .4اجلواب املنري عرب األثري :ج 1سؤال رقم (.)411
 .1خمتصر بصائر الدرجات :ص.21
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وعلى ضوء هذه الرواية وأمثاهلا ،سئل السيد أمحد احلسن
الرجعة زمن كما هو احلال يف هذا العامل ؟

 :هل يوجد يف عامل

فأجاب[ :ال يوجد زمن كهذا الذي عندنا يف احلياة اجلسمانية ،ولكن يوجد يف الرجعة
أحداث ومضي آن بعد آن ِبا يناسب ذلك العامل ،وهلذا تالحظ يف الرواية اليت ذكرهتا
أُستخدم اليوم الذي ميثل حدث عروج املالئكة والروح لبيان املدة يف الرجعة ﴿تَع ُر ُج ال َم َالئم َكةُ
م
م
الر م
ف َسنَة﴾ املعارج.]2 :
ني أَل َ
وح إملَيه ميف يَوم َكا َن مق َد ُارهُ َمخس َ
َو ُّ ُ
 )41االعتقاد بالرجعة واملهديني (عليهم السالم):
كثر اللغط أخريا من قبل بعض أنصاف املتعلمني بادعاء أن املهديني الوارد ذكرهم يف
ليلة وفاته هم أنفسهم االئمة االثنا عشر ،هذا قول لبعضهم .وقول
وصية رسول اهلل
آخر يرى أن املهديني أوصياء وحجج ،ولكن وجودهم ودورهم يكون يف الرجعة فقط .وقول
ثالث أعيت صاحبه السبل يف اجلمع بني روايات املهديني والرجعة ،فزعم أن هناك تعارض
بني الطائفتني وقدم روايات الرجعة.
وعن مثل هذه األقوال ،أجاب السيد أمحد احلسن

 ،فقال:

[عموما وفقك اهلل ،هناك روايات كثرية متواترة تقول إن هناك اثين عشر مهديا من ولد
وهم خلفاء اهلل يف أرضه ،وهناك روايات كثرية أيضا قالت بأن هناك
االمام املهدي
رجعة ،إذن األمران العقائديان ثابتان بروايات كثرية ومتواترة ،ومنكر أحدمها إما جاهل مل
يسعفه عقله وما عنده من علم أن جيمع ويوف بني الروايات بصورة صحيحة مقبولة ،أو أنه
معاند مكابر يريد أن يغطي الشمس بغربال ،وإال فما معىن إنكار حقيقة وردت يف روايات
كثرية ورواها علماء الشيعة جيال عن جيل ؟!
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أما من يقول جبهالة :إن املهديني يكونون يف الرجعة فقط ،فهو جاهل ويتخبط؛ ألن
الرجعة تكون ملن عاشوا يف هذا العامل اجلسماين قبلها ،وِبا أن الرجعة ملن حمضوا االميان حمضا
فاملهديون إذن ممن حمضوا االميان حمضا يف هذا العامل اجلسماين قبل رجعتهم.
إذن ،من قال إهنم يكونون بالرجعة ،فقد أثبت أن هلم دورا مهما جدا يف هذا العامل
اجلسماين ،واهذا عاد األمر عليه فهو ملا أثبت رجعتهم حججا هلل على خلقه أثبت دورهم يف
العامل اجلسماين وأهنم حجج اهلل فيه أيضا ،فأين كان دورهم كحجج هلل يف العامل اجلسماين
أليس بعد االئمة االثين عشر ؟!
أما من متادى يف البالهة وقال :إن املهديني هم أنفسهم األئمة فهذا أظن ال يستح
الرد ،فالروايات واضحة بأن املهديني من ولد القائم ومن ولد احلسني ومن ولد علي وفاطمة
 ،فهل
فكيف يكونون هم أنفسهم االئمة والروايات نصت على أهنم من ذرية احلسني
احلسن أو علي من ذرية احلسني ؟! وكيف يكونون هم االئمة والروايات نصت أهنم من ذرية
 ،فهل علي واحلسن واحلسني واألئمة من ولد االمام املهدي ؟!
االمام املهدي
عرب عن بالهة قائلها.
احلقيقة ،إن هذه املقاالت تُ ن
هذا إضافة إىل أن الروايات ذكرت املهديني بوضوح وبينت زماهنم وأنه بعد االئمة
ومل تقل إهنم يف الرجعة ،وال توجد رواية واحدة تقول إهنم يف الرجعة فقط ،فمن أين جاءوا
اهذه التخرصات البلهاء اليت جتعل من يسمع أقواهلم يدرك أهنم قوم قد سلبهم اهلل عقوهلم
وُيمد اهلل على نعمة العقل اليت حباه اهلل اها].
ويقول أيضا ..[ :واعلم أيضا :أن املهديني هم عالمات الساعة وميقاهتا ،فبآخرهم خيتم
م
مم م
يت
هذا العامل اجلسماين ،ويبدأ عامل الرجعة مث القيامة﴿ :يَسأَلونَ َ
ك َع من األَهلَّة قُل ه َي َم َواق ُ
م
َّاس واحل نج ولَيس الم ُّرب بمأَن تَأتُوا الب ي م
م م
وت ممن
وت من ظُ ُهومرَها َولَك َّن الم َّرب َم من اتَّ َقى َوأتُوا البُيُ َ
ُُ َ
للن َ َ َ َ
أَب َو مااهَا َواتَّ ُقوا اللَّهَ لَ َعلَّ ُكم تُفلم ُحو َن﴾ البقرة.) ( ]... 21 :
 .املتشااهات :ج 2سؤال رقم (.) 20
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 )44للرجعة يوم معلوم كما هلذا العامل:
من يطالع بيان بعض األحداث املهمة يف الروايات جيد أهنا يُشار هلا مرة يف هذا العامل
اجلسماين ،وأخرى يف عامل الرجعة ،كقضية مقتل إبليس مضل األمم (لعنه اهلل).
فقد ورد أن قاتله يف اليوم املعلوم هو القائم

يف مسجد الكوفة:

عن قول
عن وهب بن مجيع موىل إسحاق بن عمار ،قال :سألت أبا عبد اهلل
إبليس﴿ :ر ن م م م م
َّك ممن المناَ مرين * إم َىل ي موم الوق م
م
ت
َ
ب فَأَنارين إ َىل يَوم يُب َعثُو َن * قَ َال فَإن َ َ ُ َ
َ َ
ال َمعلُ موم﴾( ) ،قال له وهب :جعلت فداك أي يوم هو ؟ قال( :يا وهب أحتسب أنه يوم
يبعث اهلل فيه الناس؟ إن اهلل أناره إىل يوم يبعث فيه قائمنا ،فإذا بعث اهلل قائمنا كان يف
مسجد الكوفة ،وجاء إبليس حىت جيثو بني يديه على ركبتيه فيقول :يا ويله من هذا اليوم
فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه ،فذلك يوم الوقت املعلوم) (.)4
وورد أن قاتله هو رسول اهلل

يف اليوم املعلوم أيضا:

يقول( :إن إبليس
عن عبد الكرمي بن عمرو اخلثعمي ،قال :مسعت أبا عبد اهلل
قال﴿ :فَمإن َ م
ين * إمىل يَومم
قال﴿ :أَن مارمين إمىل يَومم يُب َعثُو َن﴾ ،فأىب اهلل ذلك عليهَ ،
َّك م َن ال ُمناَ مر َ
الوق م
ت ال َمعلُ موم﴾ ،فإذا كان يوم الوقت املعلوم ظهر إبليس لعنه اهلل يف مجيع أشياعه منذ خل
َ
.
اهلل آدم إىل يوم الوقت املعلوم ،وهي آخر كرة يكرها أمري املؤمنني
فقلت :وإهنا لكرات ؟ قال :نعم إهنا لكرات وكرات ،ما من إمام يف قرن إال ويكر معه
الرب والفاجر يف دهره حىت يديل اهلل املؤمن من الكافر ،فإذا كان يوم الوقت املعلوم كر أمري
يف أصحابه و جاء إبليس يف أصحابه ،ويكون ميقاهتم يف أرض من أراضي
املؤمنني
الفرات يقال له الروحا قريب من كوفتكم ،فيقتتلون قتاال مل يقتتل مثله منذ خل اهلل عز
قد رجعوا إىل خلفهم
وجل العاملني ،فكأين أنار إىل أصحاب علي أمري املؤمنني
 .احلجر.12 - 11 :
 .4حبار األنوار :ج 10ص.412
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القهقرى مائة قدم ،وكأين أنار إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم يف الفرات ،فعند ذلك يهبط
م
مام والمالئم َكةُ وقُ م
م
م
بيده حربة من
ض َي األَم ُر﴾ رسول اهلل
َ
اجلبار عز وجل ﴿يف ظُلَل م َن الغَ َ َ
نور ،فإذا نار إليه إبليس رجع القهقرى ناكصا على عقبيه ،فيقولون له أصحابه :أين تريد
َخاف اللَّه ر َّ م
م
م
ني﴾ ،فيلحقه النيب
ب العالَم َ
وقد ظفرت؟ فيقول﴿ :إ نين أَرى ما ال تَ َرو َن إ نين أ ُ َ َ
فيطعنه طعنة بني كتفيه فيكون هالكه وهالك مجيع أشياعه ،فعند ذلك يعبد اهلل عز وجل وال
أربعا وأربعني ألف سنة حىت يلد الرجل من شيعة
يشرك به شيئا ،وميلك أمري املؤمنني
ألف ولد من صلبه ذكرا ،وعند ذلك تاهر اجلنتان املدهامتان عند مسجد
علي
الكوفة وما حوله ِبا شاء اهلل) ( ).
وهو ما رفع تشااهه السيد أمحد احلسن

يف كتبه الشريفة وأجوبته فيها:

فعن بيان آية الغمام يف الرواية ،يقول:
[وقال تعاىل﴿ :هل ي ناُرو َن إمَّال أَن يأتمي هم اللَّه ميف ظُلَل ممن الغَم مام والمالئم َكةُ وقُ م
ض َي
َ َُ ُ ُ
َ
َ َ َ َ
َ َ ُ
م م
(اهلل
ور﴾ البقرة ،4 0 :والذي يأيت يف ظل من الغمام هو حممد
األَم ُر َوإ َىل اللَّه تُر َج ُع األ ُُم ُ
يف اخلل ) يف الرجعة وبيده حربة من نور فيقتل إبليس (لعنه اهلل) ،فتعاىل سبحانه عن اإلتيان
واجمليء والذهاب أو احلركة وهي من صفات اخلل  ،)4( ]...مث ذكر رواية اخلثعمي املتقدمة.
 :يف أكثر من آية كرمية نرى أن أئمة اهلدى
مث ُسئل السيد أمحد احلسن
يفسرون اآلية يف هذا العامل ويف عامل الرجعة ،فما حكمة ذلك ؟؟
فقال[ :يوم الوقت املعلوم هو يوم قيام القائم وفيه يقتل إبليس كما ورد يقتله القائم يف
مسجد الكوفة ،ولكن ِبا أن الرجعة إعادة امتحان بعض اخلل ممن حمضوا االميان وممن
حمضوا الكفر ،فيعاد معهم مضل األمم إبليس (لعنه اهلل)؛ ألنه ممن حمضوا الكفر وألنه أحد
أفراد االمتحان اإلهلي ،وبالتايل أيضا يكون يف الرجعة يوم معلوم آخر ،أو قل إعادة لليوم
املعلوم احلقيقي  -األصل  -الذي كان يف احلياة اجلسمانية.
 .خمتصر بصائر الدرجات :ص.48
 .4كتاب التوحيد :ص  ،2أحد إصدارات أنصار االمام املهدي

.
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الرجعة امسها دال عليها وفقك اهلل ،هي رجعة أي أهنا إعادة ،أناس ماتوا يعودون،
امتحان انتهى يعاد ،أيام مضت تعاد  ،.......فإذا كان إلبليس يوم وقت معلوم عند قيام
القائم إبليس يف هذا اليوم مث كانت
القائم كما يف الروايات وانتهى األمر يف هذا اليوم ،وقتل ُ
الرجعة وأعيد إبليس باعتبار أنه ممن حمضوا الكفر حمضا ،فهل يرتك بعد إعادته إىل يوم يبعثون
كما طلب هو ؟! أم يعاد عليه يوم الوقت املعلوم يف عامل الرجعة ِبا يناسب عامل الرجعة
ويكون قاتله يف الرجعة هو رسول اهلل كما يف الرواية ؟!].
 ،والقيامة الصغرى يف هذه الدنيا،
ويقول أيضا[ :القتلة األوىل :يف ظهور القائم
حيث يقتله القائم يف مسجد الكوفة عند ظهور احل  ،ويلقيه يف هاوية اجلحيم .والقتلة
الثانية :يف الرجعة (يف األوىل) اليت تبدأ بعد انقضاء ملك املهدي الثاين عشر حيث يرجع
وكل من حمض اإلميان حمضا
 ،ويرجع علي بن أب طالب
عليه احلسني بن علي
وكل من حمض الكفر حمضا ،ويرجع إبليس (لعنه اهلل) أيضا ألنه ممن حمض الكفر حمضا ويقتله
رسول اهلل كما يف الرواية الثانية] ( ).
 )42الرجعة رجعتان:
 .والثانية تكون
األوىل تكون رجعة باملثل والناري ،وهي اليت تكون عند قيام القائم
بالنفس وجسد يناسبها ،وهي اليت نتحدث عنها يف هذا املختصر كعامل ويوم آخر من أيام
اهلل الكربى ،وقد توضح أهنا تكون يف السماء األوىل.
إن جهل العلماء اهذه احلقيقة املهمة كان سببا يف عدم فهمهم للرجعة وظهور األقوال
املتعددة البعيدة عن احل متاما مما تقدم عرض بعضه.

 .املتشااهات :ج 2سؤال رقم (.) 88
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يف بيان الرجعتني ..[ :الرجعة رجعتان :رجعة يف قيام
يقول السيد أمحد احلسن
القائم ِبَثَلهم ،ورجعة يف عامل الرجعة "األوىل" ( ) بأنفسهم وبأجساد تناسب ذلك العامل بعد
أن ينسيهم اهلل حاهلم واالمتحان األول والثاين] (.)4
ويقول يف بيان ذلك أيضا:
هم بعض املخلصني
[ ..أما ما روي أن أصحاب الكهف الذين يبعثون مع القائم
كمالك األشرت ،فليس
من أصحاب رسول اهلل  ،وأصحاب أمري املؤمنني علي
املقصود هم أنفسهم ،بل املراد يف هذه الروايات هو ناائرهم من أصحاب القائمً  ،أي
هو ناري مالك األشرت يف الشجاعة واحلنكة
إن هناك رجال من أصحاب القائم
والقيادة والشدة يف ذات اهلل وطاعة اهلل واألخالق الكرمية وكثري من الصفات اليت امتاز اها
مالك األشرت ،فلذلك يصفه األئمة بأنه مالك األشرت.
 ،كالشاعر احلسيين
وهذا ليس ببعيد عن الفصحاء والبلغاء وساداهتم أهل البيت
نزل إىل ساحة
يصف نزول علي األكرب إىل ساحة املعركة فيقول ما معناه :إن حممدا
وخلقا برسول اهلل حممد  ،مع أن أصحاب
املعركة؛ وذلك لشدة شبه علي األكرب َخلقا ُ
األئمة الذين حمضوا احل حمضا يعودون ويكرون يف الرجعة بعد االثين عشر مهديا ،ويف زمن
،
الذي خيرج عليه احلسني بن علي
آخرهم وهو آخر قائم باحل من آل حممد
وهذا املهدي األخري أو القائم األخري ال عقب له وال ولد له]ً(.)1

وهذا مقطع يوضح الرجعة باملثل أيضا ،ورد يف كتاب (احملكمات على أحقية الوصي
:
أمحد احلسن) ،أحد إصدارات أنصار االمام املهدي

مم
م
جعُو َن﴾ القصص،80 :
 .إشارة إىل قوله تعاىلَ ﴿ :وُه َو اللَّهُ ال إملَهَ إمَّال ُه َو لَهُ احلَم ُد ميف األ َ
ُوىل َواآلخَرةم َولَهُ احلُك ُم َوإلَيه تُر َ

أن "األُوىل" هي الرجعة.
وقد تقدم بيان السيد أمحد احلسن
 .4كتاب مع العبد الصاحل ،أحد إصدارات أنصار االمام املهدي
 .1املتشااهات :ج 4سؤال رقم (.)84

.
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ودعوته اإلهلية الكربى،

[ ...وأما الرجعة باملثل ،فهي اليت تكون يف أيام القائم
وهذه بعض الروايات املؤكدة ذلك:
م
ض
عن أب مروان قال :سألت أبا عبد اهلل
عن قول اهلل عز وجل﴿:إم َّن الَّذي فَ َر َ
ك ال ُقرآ َن لََر ُّاد َك إم َىل َم َعاد﴾ ،قال :فقال يل( :ال واهلل ال تنقضي الدنيا وال تذهب حىت
َعلَي َ
وعلي بالثوية ،فيلتقيان ويبنيان بالثوية مسجدا له اثنا عشر ألف باب،
جيتمع رسول اهلل
يعين موضعا بالكوفة) ( ).
يف أيامه ،إذ يقول الناس له ..( :املسجد ال يسعنا ،فيقول:
وهو مسجد يبنيه القائم
أنا مرتاد لكم فيخرج إىل الغري فيخط مسجدا له ألف باب يسع الناس) بنص قول اإلمام
( .)4ومن مث يكون املقصود ب "رسول اهلل وعلي" يف احلديث الساب  :نارييهما
الباقر
حبيث يكون جميئهما ِبثابة جميء النيب وعلي عليهما وآهلما السالم.
ُ ( :خيرج القائم من
والرجعة باملثل يف زمن القائم نراها أيضا يف قول اإلمام الصادق
ظهر الكوفة سبعة وعشرين رجال ،مخسة عشر من قوم موسى الذين كانوا يهدون باحل وبه
يعدلون ،وسبعة من أهل الكهف ويوشع بن نون ،وسلمان وأبا دجانة األنصاري واملقداد
ومالكا األشرت ،فيكونون بني يديه أنصارا وحكاما) (.)1
أي يكون من أنصاره من هو ناري ومثيل هؤالء املذكورين ال أهنم يأتون بأنفسهم.
ولكي تتأكد أكثر من هذين اليومني (يوم القائم ويوم الرجعة) ،ميكنك إعادة قراءة الرواية
هو من يقوم بقتل إبليس لعنه اهلل حبربة من نور يف
أعاله ( )2واليت أوضحت أن النيب
يف مسجد
اليوم املعلوم ،وإذا ما عرفت أن روايات أخرى تقول إن من يقتله هو القائم
هو من يقتل إبليس يف اليوم املعلوم يف عامل الرجعة ،وأن
الكوفة ،تعرف حينها أن النيب
 .حبار األنوار :ج 11ص. 2 - 1
 .4حبار األنوار :ج 14ص .11
 .1اإلرشاد للمفيد :ج 4ص.121
 .2أي رواية عبد الكرمي اخلثعمي املتقدمة.
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هو من يقتل إبليس يف هذا العامل يف مسجد الكوفة عند قيامه باحل  ،وهو يوم
القائم
الرجعة باملثل كما أوضحنا] انتهى.
وإذا عرفنا وجود رجلني يف زمن الاهور املقدس ،أحدمها يكون ناريا لرسول اهلل
 ،فهل ستجد الناس من خلفاء اهلل غري االمام املهدي
واآلخر يكون ناريا ألمري املؤمنني
حممد بن احلسن وابنه ووصيه املهدي األول (أمحد) أول املؤمنني به واملقربني إليه بنص رسول
اهلل حممد يف وصيته.
 )43دابة األرض يف الرجعة ويف هذا العامل:
قال تعاىلَ ﴿ :وإم َذا َوقَ َع ال َقو ُل َعلَي مهم أَخَرجنَا َهلُم َدابَّة مم َن األَر م
ض تُ َكلن ُم ُهم أ َّ
َّاس َكانُوا
َن الن َ
بمآياتمنَا ال يُوقمنُو َن﴾ ( ).
وقد ُسئل السيد أمحد احلسن

عن معىن هذه اآلية ،فأجاب:

 :بلغين أن العامة يقرؤون هذه اآلية هكذا( :تَكلمهم)
[ ..قال رجل ألب عبد الله
( :كلمهم اهلل يف نار جهنم ما نزلت إال تُكلمهم من الكالم) (.)4
أي جترحهم ،فقال
وعن الرضا
) (.)1
(علي

يف قوله تع اىل﴿ :أَخَرجنَا َهلُم َدابَّة مم َن األَر م
ض تُ َكلن ُم ُهم﴾ ،قال

:

 ،وهذا يف
فالدابة يف هذه اآلية إنسان ،وتوجد روايات بيَّنت أنه علي بن أب طالب
ويبني املؤمن من الكافر بآيات
الرجعة ،فعلي
هو دابة األرض يف الرجعة يكلم الناس ،ن

 .النمل.24 :
 .4حبار األنوار :ج 11ص.11
يف الرجعة ،فراجع للوقوف على هذه
 .1العديد من الروايات تشري إىل أن دابة األرض هو علي بن أب طالب
الروايات :حبار األنوار ج 11ص ،11ومدينة املعاجز للبحراين :ج 1ص ،10وما بعدها وغري ذلك.
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( )
وتبني هلم
 ،وأيضا له (دابة تكلم الناس)
اهلل سبحانه .وقبل الرجعة قيام القائم
ن
ضعف إمياهنم بآيات اهلل احلقة يف ملكوت السماوات ،وهي الرؤيا والكشف يف اليقاة،
وتبني هلم أن الناس على طول مسرية اإلنسانية على هذه األرض أكثرهم ال يوقنون بآيات
ن
اهلل امللكوتية وال يؤمنون بالرؤيا ،والكشف يف ملكوت السماوات ،ألهنم قصروا نارهم على
م
ك َمب لَغُ ُهم مم َن
هذه األرض ،وعلى املادة ،وهي مبلغهم من العلم ال يعدوهنا إىل سواهاَ ﴿ ،ذل َ
ض َّل َعن َسبميلم مه َوُه َو أَعلَ ُم مِبَ من اهتَ َدى﴾ النجم.)4( ]10 :
العمل مم إم َّن َربَّ َ
ك ُه َو أَعلَ ُم مِبَن َ

وعن دابة األرض اخلارجة يف زمن الاهور املقدس وردت روايات كثرية ،هذا مثال منها:
يف كالم طويل ..( :مث تاهر دابة األرض بني الركن واملقام
عن اإلمام الصادق
فتكتب يف وجه املؤمن مؤمن ،ويف وجه الكافر كافر ،مث ياهر السفياين ويسري جبيشه إىل
العراق  ..وخيرب الزوراء ويرتكها محما ،وخيرب الكوفة واملدينة  ..مث خيرج إىل البيداء ...
فتبتلعهم األرض.)1( )..
 ..( :فقلت :يا سيدي ،مىت
عن علي بن إبراهيم بن مهزيار ،عن اإلمام املهدي
يكون هذا األمر ؟ فقال :إذا حيل بينكم وبني سبيل الكعبة ،واجتمع الشمس والقمر،
واستدار اهما الكواكب والنجوم ،فقلت :مىت يابن رسول اهلل ؟ فقال يل :يف سنة كذا وكذا
خترج دابة األرض من بني الصفا واملروة ومعه عصا موسى وخامت سليمان لتسوق الناس إىل
احملشر .)2( )...
 ،وقبل ظهور
وواضح جدا أن هذه الدابة االهلية هي رجل خيرج قبل االمام املهدي
وناريه يف عصر الاهور هو وصي االمام املهدي
السفياين ،وقد اتضح أن مثل علي
ورسوله وميانيه صلوات اهلل عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين.
 .وقد فصل األستاذ أمحد حطاب القول يف هذه املسألة يف كتاب (طالع املشرق ودابة األرض) ،فراجع.
 .4املتشااهات :ج 2سؤال رقم (.) 21
 .1الرجعة  -لألسرتآبادي :ص. 00
 .2بشارة اإلسالم :ص.411
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 ...[ :وقد عرب عن القائم يف بعض الروايات بأنه
ولذا قال السيد أمحد احلسن
علي بن أب طالب أو دابة األرض ،وهي لقب مشرتك بني القائم وعلي بن أب طالب] ( ).
أما ملاذا صار املهدي األول شبيها جبده أمري املؤمنني
كما عرفناه يف لقب (دابة األرض) ؟
أوضح السيد أمحد احلسن

 ،وتطل عليه بعض ألقابه

يف كتاب (مع العبد الصاحل) الوجه يف ذلك:

وهو مشنكى -
[عن عباية األسدي ،قال( :مسعت أمري املؤمنني
وقيل :رِبا متكئ  -وأنا قائم عليه يقول :ألبنني ِبصر منربا ،وألنقضن دمش حجرا حجرا،
وألخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب وألسوقن العرب بعصاي هذه ،قال :قلت له:
يا أمري املؤمنني كأنك خترب أنك حتىي بعد ما متوت ؟ فقال  :هيهات يا عباية ذهبت يف غري
ينسب الفعل لنفسه مع أن فاعله
مذهب يفعله رجل مين) ( .)4فاإلمام أمري املؤمنني
املباشر هو رجل من ولده ،فما وجه ذلك ؟
هكذا يف املصدر،

 ،فقلت :ما ورد يف كثري من الروايات من أن إماما ما
يف هذا كنت قد سألته
ينسب الفعل لنفسه مع أنه يقصد إماما آخر من ولده كما ورد يف "مكلم موسى" ،و"يفعله
رجل مين" ،فهل صحة النسبة ألنه منه فقط ،أم أن هناك أمرا آخر ؟ وهل له ربط باحتاد
أنوارهم يف السماء السابعة ؟
 :وفقك اهلل ،يف هذا العامل اجلسماين نعم هو منه؛ ألنه من ذريته ،ويف
فأجابين
السماء السابعة هو منه؛ ألنه دونه وبعض حقيقته] (.)1

 .اجلواب املنري عرب األثري :ج 1سؤال رقم (.)141
 .4حبار األنوار :ج 11ص.10 - 11
 .1كتاب مع العبد الصاحل ،أحد إصدارات أنصار االمام املهدي

.
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 )41رجعة خلفاء اهلل وشيعتهم:
هذه بعض الروايات يف رجعة آل حممد

:

يف األرض كرة مع
 ،قال( :إن لعلي
عن جابر بن يزيد عن أب عبد اهلل
احلسني ابنه صلوات اهلل عليهما يقبل برايته حىت ينتقم له من أمية ومعاوية وآل معاوية ومن
شهد حربه ،مث يبعث اهلل إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة ثالثني ألفا ومن سائر الناس
سبعني ألفا فيلقامها بصفني مثل املرة األوىل حىت يقتلهم وال يبقى منهم خمرب ،مث يبعثهم اهلل
عز وجل فيدخلهم أشد عذابه مع فرعون وآل فرعون .مث كرة أخرى مع رسول اهلل حىت
عماله وحىت يعبد اهلل عالنية فتكون عبادته
يكون خليفة يف األرض وتكون األئمة
عالنية يف األرض كما عبد اهلل سرا يف األرض .مث قال :إي واهلل وأضعاف ذلك ،مث عقد
بيده أضعافا يعطى اهلل نبيه ملك مجيع أهل الدنيا منذ يوم خل اهلل الدنيا إىل يوم يفنيها
حىت ينجز له موعده يف كتابه كما قال :وياهره على الدين كله ولو كره املشركون) ( ).
قال( :قال احلسني بن علي عليهما السالم ألصحابه
وعن جابر عن أب جعفر
قبل أن يقتل :إن رسول اهلل قال يل يا بين ،إنك ستساق إىل العراق وهي أرض قد التقى
فيها النبيون وأوصياء النبيني وهي أرض تدعى عمورا ،وإنك تستشهد اها يستشهد مجاعة
معك من أصحابك ال جيدون أمل مس احلديد وتلي﴿ :يَا نَ ُار ُك موين بَردا َو َس َالما َعلَى
م م
يم﴾( ،)4يكون احلرب بردا وسالما عليك وعليهم ،فأبشروا فو اهلل ألن قتلونا فإنا نرد
إب َراه َ
مث أمكث ما شاء اهلل فأكون أول من تنش األرض عنه فأخرج خرجة يواف
على نبينا
وحياة رسول  ،مث لينزلن على وفد من
وقيام قائمنا
ذلك خرجة أمري املؤمنني
السماء من عند اهلل عز وجل مل ينزلوا إىل األرض قط ولينزلن إىل جربائيل وميكائيل وإسرافيل
من اهلل عليه يف محوالت من
وجنود من املالئكة ولينزلن حممد وعلي وأنا وأخي ومجيع من َّ
لواءه وليدفعنه إىل
محوالت الرب خيل بل من نور مل يركبها خملوق ،مث ليهزن حممد
 .خمتصر بصائر الدرجات :ص.41
 .4األنبياء.11 :
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مع سيفه .مث إنا َّنكث بعد ذلك ما شاء اهلل ،مث إن اهلل خيرج من مسجد الكوفة
قائمنا
يدفع إيل سيف رسول
عينا من دهن وعينا من لنب وعينا من ماء ،مث إن أمري املؤمنني
اهلل فيبعثين إىل املشرق واملغرب فال آيت على عدو اهلل إال أهرقت دمه وال أدع صنما إال
أحرقته .) ( )...
وعن هذه الروايات وأمثاهلا ،سئل السيد أمحد احلسن
كيف يكون رجوع األئمة

:

؟ وهل يرجعون يف مقطع زمين واحد ؟

وهل رجوعهم بنفس الرتتيب الذي هم
مثال :ورد أن أول من يرجع اإلمام احلسني
جده رسول اهلل  ،وهكذا ؟؟

عليه يف هذا العامل من حيث األبوة والبنوة،
وأن
فهل يرجع بصفته ابن اإلمام علي

وكذا السؤال عن اخلل الراجعني من حيث األبوة والبنوة والنسب والزوجية والصحبة وما
شابه ؟؟
فأجاب[ :الرجعة عامل آخر خمتلف عن هذا العامل اجلسماين ،وبالتايل تفاصيله خمتلفة
عن هذا العامل ،وبالنسبة للبنوة واألبوة والعالقات االجتماعية احلالية فهي من لوازم هذا
العامل.
وفقكم اهلل ،الرجعة امتحان آخر ملن حمضوا االميان ومن حمضوا الكفر ،وال يكون هناك
معىن للرجعة لو مل تكن امتحانا ،بل ال تكون هناك حكمة فيها لوال أهنا امتحان ،وقد بيَّنت
سابقا علية كوهنا امتحانا آخر ،وبالتايل فعامل الرجعة عامل آخر البد أن يُغفل اهلل من يدخله
فيه عن حاله الساب ؛ ليدخل اجلميع لالمتحان بعدالة ويعطوا نفس الفرصة للفوز واخلسارة.
فإذا كان األمر كذلك ،فأي أمساء تسأل عنها وفقك اهلل ؟ هم أصال يغفلون عن حاهلم
الساب وأهنم كانوا يف امتحان ساب  ،كما أن اهلل أغفل الناس يف العامل اجلسماين عن حاهلم
الساب يف الذر وامتحاهنم الساب يف الذر:
 .خمتصر بصائر الدرجات :ص.18
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م م
نل أَمثَالَ ُكم ونُ م
نشئَ ُكم ميف َما
ني * َعلَى أَن نُّبَد َ
ت َوَما َحن ُن ِبَسبُوق َ
﴿ َحن ُن قَدَّرنَا بَي نَ ُك ُم ال َمو َ
َ
ذكرو َن﴾ الواقعة.14 - 10 :
َال تَعلَ ُمو َن * َولََقد َعلممتُ ُم النَّشأََة األ َ
ُوىل فَلَوَال تَ َّ ُ

انتبه إىل قوله تعاىل﴿ :ونُ م
ُوىل فَلَوَال
نشئَ ُكم ميف َما َال تَعلَ ُمو َن * َولََقد َعلممتُ ُم النَّشأََة األ َ
َ
م
تَ َّ
ذك ُرو َن﴾ .انتبه أن اهلل تعاىل يقولَ ﴿ :ونُنشئَ ُكم ميف َما َال تَعلَ ُمو َن﴾ ،وهذا يكون يف الرجعة
حيث إن الداخل يف ذلك العامل سيكون غافال عن حاله الساب وداخال إىل عامل جديد ال
يعلمه ،وإذا تريدون مثاال هلذا احلال املستقبلي فهناك حدث ساب هو عامل الذر ،وقد كنتم
فيه وعلمتموه وامتحنكم اهلل فيه ،ولكنكم اآلن غافلون عنه متاما وال تتذكرونه ملاذا ؟! ﴿ َولََقد
ُوىل فَلَوَال تَ َّ
ذك ُرو َن﴾.
َعلممتُ ُم النَّشأَةَ األ َ
واجلواب :ألن اهلل أغفلكم عن التذكر ملا حجبكم باألجسام ،وهذا األمر اجلميع فيه
سواء؛ ألن اهلل عادل ،ولو مل يكن األمر كذلك للجميع وحىت خللفاء اهلل يف أرضه ،فأي
فضل خللفاء اهلل وهم يفوزون باالمتحان ألن اهلل مل يغفلهم ؟! نعم ،ميكن أن يتذكر االنسان
حاله الساب بعد أن خيوض االمتحان وخيلص ويعرف ،ولكن ال ميكن أن يكون تعريفه
باحلال الساب دون عمل ودون خوض االمتحان؛ ألن معىن تعريفه ابتداء هو إالغاء امتحانه
ضل ابتداء على غريه دون عمل ،وخمالف للحكمة؛ ألنه دخل
وهذا غري عادل؛ ألنه فُ ن
لالمتحان فكيف يُلغى امتحانه ؟!
اعلم سددك اهلل ملعرفة احل والثبات عليه دائما ،إن كل عامل امتحان البد أن يدخله

اجلميع متساوين يف القدرة على خوض االمتحان؛ لتتحق عدالة اهلل سبحانه ،فالناس
مثال كلهم مفطورون على معرفة اهلل ،وكلهم غافلون عن حاهلم الساب الذي وصلوا إليه وال
يعلمون حاهلم الذي سيصلون إليه يف هذا العامل ،وهلذا فمن يفوز بالسباق كمحمد وآل
له فضل ،ومن خيسر كيزيد ومعاوية وأشباههم يستح العذاب ،ولو مل يكن
حممد
فضل ،وملا كان يزيد (لعنه اهلل) يستح العذاب؛ ألن
األمر كذلك ملا كان حملمد
االمتحان  -باختصار -غري عادل].

 ...........................................41إصدارات أنصار اإلمام املهدي

مرة واحدة يف عامل الرجعة ،أم ميكن
وسئل أيضا :هل يرجع اإلمام من آل حممد
؟
أن يرجع أكثر من مرة كما حصل يف هذا العامل لبعض آل حممد
فأجاب[ :أمره هلل سبحانه وتعاىل].
يقول وتلي هذه اآلية﴿ :وإذ
مث إن فيض بن أب شيبة ،قال( :مسعت أبا عبد اهلل
.
أخذ اهلل ميثاق النبيني﴾اآلية ،قال :ليؤمنن برسول اهلل ولينصرن عليا أمري املؤمنني
فهلم جرا فلم يبعث اهلل نبيا وال رسوال إال رد مجيعهم إىل
قال :نعم ،واهلل من لدن آدم
) ( ).
الدنيا حىت يقاتلوا بني يدي علي بن أب طالب أمري املؤمنني
ويف هذا ُسئل السيد أمحد احلسن
وما معىن أهنم يقاتلون بني يدي علي

 :هل يرجع األنبياء بنفس ترتيبهم يف هذا العامل ؟
؟ هل كلهم يف مرحلة واحدة مثال ؟

هو القتال بني يدي احل الذي جاء به علي،
فأجاب[ :القتال بني يدي علي
املعصومني الذين ميثلونه وميثلون منهجه ،وبالتايل فال مانع أن
وبني يدي أوالد علي
يأيت األنبياء على فرتات خمتلفة يف الرجعة ،وال مانع أن يكون بعضهم مع أحد احلجج من
آل حممد ].
وسئل أيضا :هل أنصار خلفاء اهلل يرجعون لنصرة من نصروه يف هذا العامل من خلفاء
اهلل ،أو ميكن أن ينصروا خليفة آخر يف الرجعة ؟
فقال[ :هو امتحان آخر ،وتنايمه وترتيب الراجعني فيه بيده سبحانه وتعاىل ،فيمكن أن
يرجع الشخص مع نفس احلجة ،وميكن أن يرجع مع حجة آخر].

 .خمتصر بصائر الدرجات :ص.41
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 )45وال زالت هناك أسئلة يف الرجعة:
على الكثري من األسئلة العايمة
كان ما متَّ عرضه إجابات االمام أمحد احلسن
املرتبطة بالرجعة ،وما كان لغريه أن يعرف شيئا عنها بعد أن رأينا جهل العلماء يف بيان معىن
الرجعة فضال عن التفاصيل املرتبطة اها.
وبكل تأكيد ال زالت هناك الكثري من األسئلة ،جوااها مبهم لدى املؤمنني ،وكما أن
االسئلة اليت مت عرضها يف هذا املختصر مل يكن ليجيبها سوى مياين آل حممد ،فكذلك
األسئلة اليت يتوقع طرحها سواء ما كان منها متصال بالرجعة أو غريها من العاائم اليت حارت
فيها عقول الرجال.
مث أقول للناس :بعد أن ثبت لكم شيء من علم السيد أمحد احلسن يف عاائم األمور
 ،وثبت استغناؤه عما بني أيديكم مما فهمه علماؤكم ،بل ظهر
بنص قول آل حممد
حاجتهم إليه دون العكس ،أفال يكون ذلك دليال كافيا يف تصديقكم به يف رسالته اإلهلية
اليت يدعوكم إليها ،ومعرفتكم بأنه وصي أبيه االمام املهدي ورسوله إىل الناس ،وأنه القائم
املأمول واليماين املوعود !! تدبروا هداكم اهلل.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد االئمة واملهديني الطيبني
الطاهرين وسلم تسليما كثريا.
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