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  املهدي واملهديني
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  اإلهداء

  إىل املظلومة املهضومة 

  إىل من كسر ضلعها 

  إىل من اسقط جنينها 

  إىل سر وجود حممد وعلي 

  إىل سر اهللا  

  إىل أم أبيها 

  إىل سيديت ومواليت 

  فاطمة الزهراء 

 



  انتصاراً لكلمة ال اله إال اهللا 

  ولولدك البار بإبائه 

  السيد امحد احلسن 

  يكم ما تفضلتم به عليَّ  أهد

  خادمكم وعبدكم 

  
  

  
  
  
  
  



  املقدمة
  

ـد أن  وعرج الكتاب على ذكر (املهدي واملهديني يف القرآن والسنة)  قص
ـالً       ـدم ح ـت (ع) ٬، وان يق ـات آل البي ـم رواي يفتح بابا جديدا لفه
لإلشكاالت اليت ترد على الفهم السابق ٬، وذلك مللحوظة بسيطة وهي أن 
ـل أن      ـب٬، ب ـم األغل ـاء يف األع رواياpم (ع) تعتمد على الرمز واإلحي
ـات   الروايات اخلاصة بالسرية املهدوية حتمل هذه الصفة خاصة ٬، فالرواي

وجه التوجيه الصحيح ٬، وذلك بعد حل هذه الرموز واإلحياءات البد أن ت
٬، والذي يتشكل من خالهلا مسرية العمل املهدوي الصحيح ٬، وما كان لنا 
أن نقدم هذا الفهم إال بعد أن أذن اهللا ببزوغ ضوء الشمس وبدء إطاللة 

) بالظهور Xالنهار وذلك إلذن اهللا سبحانه وتعاىل لوليه اإلمام املهدي (
ـدي (  وا ـام امله ) Xلفرج ٬، وقد نبه آل البيت (ع) إىل إن مسالة اإلم

ـام   وحركته سرية إىل ابعد حد يتصوره اإلنسان حىت إذا حان وقت القي
ـدي (  ) Xانكشف للناس جانبا من تلك اخلطة اليت يسري �ا اإلمام امله

كضوء الشمس ٬، ليستبينوا أن أمر اإلمام هو من التخطيط اإلهلي وباحلفظ 
فهو على الرغم من وجود هذا التخطيط يف روايات آل البيت (ع)  اإلهلي

إال انه غري واضح الداللة العتماده على تسميات رمزية وأمور غيبية هذا 
ـث   أوال أما ثانيا فان اهللا سبحانه قد صرف الناس عن فهم تلك األحادي

 



ـة   لتتم حركة الظهور املقدس . وسيتبني لنا من خالل هذا الكتاب حقيق
ـاس  Xالكالم ٬، إن شاء اهللا تعاىل . فاملهدي (هذا  ) ليس كما يعتقد الن

ـار  ٬، ) وحده Xهو حممد بن احلسن العسكري ( بل يسبقه آبائه األطه
ـدينا   ٬، فهم بامجعهم مهديون وليس هذا فحسب ٬، بالتسمية  ـد ل بل يوج

ـث   مهدي آخر يف زمن الظهور ٬، هذا ما نطقت به روايات آل حممد حي
( إن املهدي يبعث حديثهم (ع) ومن ذلك قوهلم (ع) :  جند ذلك مثبتاً يف

ـني  بالبيعة إىل املهدي )  وهذا يدلنا على أمر جديد وهو وجوب التفرقة ب
اإلمام املهدي واملهدي ٬، الذي يبعث البيعة لإلمام املهدي . وهو ما تكفله 

  شرحه وتفصيله فصل من هذا الكتاب .
قصدت البد من قراءة فلكي نعرف األحاديث فيمن وردت ومن عنت و

ـع    ـروا أن م جديدة إلجياد مثل هذا التمييز ٬، بل إن أهل البيت (ع) اق
ـة  Xاإلمام املهدي ( ) بوجود عدة مهديني لذا فال غرابة أن يطلق األئم

  (ع) لفظ املهدي على شخص غري اإلمام املهدي .  
ـول (ص)   فالوارد عنهم (ع) وجود أثىن عشر مهدياً كما ورد عن الرس

) X) والصادق (X) والباقر (X) والسجاد (Xاملؤمنني (وأمري 
ـاىل ٬،   Xوالرضا ( ـاء اهللا تع ) وستجد أحاديثهم يف ثنايا الكتاب ان ش

٬، فتارة تثبت وجود املهديني من خالل أيضاً وذلك يف فصل مستقل لذلك 
ـدات امل راألحاديث الصرحية �م فقد و ـادر  د عدد كبري منها يف معتم ص

ورودهم من خالل الروايات اليت تعد املهدي األول  اإلمامية وأخرى تثبت



من ضمن األئمة وثالثة من خالل الروايات اليت تشري إليهم إشارة ورابعة 
ـدي األول و ... و ...     ـدي وامله ـام امله من خالل التفريق ما بني اإلم
واحلمد له سبحانه . مث تناول الكتاب يف فصل آخر عالقة املهدي األول 

ـاين   بشخصية أخرى قُ ـية اليم رنت مع الظهور املقدس أال وهي شخص
ـاب إىل  املوعود ٬، وبيَّ ن الكتاب احتاد هاتني الشخصيتني ٬، مث تعرض الكت

ـور   إجياد هذه الشخصية بعد اكتمال العالمات وطبقها على السيد املنص
  :) ليستبني كل من طلب الرشاد Xباهللا وحده امحد احلسن (

( ل¤ي¥ه»ل¤ك¥ م¥ن» ه¥لَك¥ ع¥ن» ب¥يِّن¥ة© و¥ي¥ح»ي¥ى م¥ن» ح¥يَّ ع¥ن» ب¥يِّن¥ة© و¥إِن§ الل§ه¥ لَس¥م¤يع£ ع¥ل¤يم£ 
  . )42(ألنفال: ) 

مث انطلق الكتاب بتحديد ما يزامن عصر الظهور من رايات ضالة مضلة ٬، 
كل هذا وغريه جيده القارئ يف ثنايا وطيات هذا الكتاب ٬، هذا واستغفر 
اهللا الواحد القهار واستغفر سيدي وموالي اإلمام األعظم حممد بن احلسن 
املهدي وسيدي وموالي امحد احلسن مما صدر مين وآخر دعوانا أن احلمد 
هللا رب العاملني والصالة والسالم على اشرف األنام حممد واله األطهار من 

ـك وامل  ـرفني  األئمة واملهديني . ريب اجعلين من الداخلني لساحة قدس تش
  برضاك يا من ال اله إال أنت وال رب سواك .

  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  التمهيد
  

ـن    ـدأ م إن من اخطر املسائل اليت متر باإلنسان مسألة التحجر على مب
ـنة آل   املبادئ من دون أن يدل على ذلك املبدأ دليل من كتاب اهللا وس

  البيت (ع) .  
رأي من اآلراء ٬، اللهم إال أن يكون هذا فال ميكن الوقوف أو القطع على 

ـن     ـادراً م ـوماً ص الرأي مقطوعاً بصحته أي أن يكون هذا احلكم معص
  معصوم (كتاب اهللا وسنة أهل البيت) .  



ـا   أما إذا كان الرأي أو احلكم دون الثقلني فهو طرح قابل للتصويب كم
ـ   ـك مب ن هو قابل للتخطئة ٬، وهلذا فمن متسك بالثقلني جنا وكل من متس

ـذا ورد    ـل ول خالفهما أو مل يستند إليهما فهو هالك كائنا من كان القائ
ـول اهللا (ص)    ـك ) . فرس احلديث ( ما خفقت القدم خلف احد إال هل
ـورد    ـو م وأهل البيت (ع) قالوا بالتمسك بالثقلني ٬، وكل ما عدامها فه

  زخرف وهلكة :

  

ـ  ـاب اهللا  ( إين خملف فيكم الثقلني ما إن متسكتم �ما لن تضلوا أب دا كت
  وعتريت أهل بييت ) .

ـوف   فعلى هذا جيب مراجعة أهل البيت يف كل صغرية وكبرية ملعرفة الوق
على طريق اهللا تعاىل . أما إذا اخذ اإلنسان دينه من عقول الرجال أزالته 
ـت   الرجال كما ورد عنهم (ع) ومن اخذ دينه من القرآن و العترة زال

  اجلبال ومل يزل . 
أن لفظ الدين من اإلدانة أي هو ما يدين به اإلنسان أمام اهللا ومن املعلوم 

تعاىل فالديانة متعلقة بكل موارد احلياة ٬، وغري خمتصة مبورد حمدد قال تعاىل 
  :  

( فَال و¥ر¥بِّك¥ ال ي¾ؤ»م¤ن¾ونَ ح¥تَّى ي¾ح¥ك¿م¾وك¥ ف¤يم¥ا ش¥ج¥ر¥ ب¥ي»ن¥ه¾م» ثُمَّ ال ي¥جِد¾وا ف¤ي 
  . )65اء:س(الن مَّا قَض¥ي»ت¥ و¥ي¾س¥ل¿م¾وا ت¥س»ل¤يماً )أَن»فُِسهِم» ح¥ر¥جاً م¤



بنقاط   حسب لفظها  –فاإلميان وفق هذه اآلية القرآنية الكرمية خمصص 
  هي :

ال ميكن إلنسان أن يتوصل إىل اإلميان من دون أن يأخذ حكمه من  -1
ـوره   آل حممد (ع) أي أن ي¾حك¿م الرسول أو من ميثله يف أمته يف أم

  بِّك¥ ال ي¾ؤ»م¤ن¾ونَ ح¥تَّى ي¾ح¥ك¿م¾وك¥) .(فَال و¥ر¥
إن هذا التحكيم يف كل املوارد وغري خمصص مبجال أو حبد معني بل  -2

  مطلق الشجار (ح¥تَّى ي¾ح¥ك¿م¾وك¥ ف¤يم¥ا ش¥ج¥ر¥ ب¥ي»ن¥ه¾م» ) .
ـا   إن االنطالقة بالتسليم تكون يف الظاهر والباطن أي أن  -3 ـل مب يعم

ورد عنهم (ع) بالظاهر ويسلم قلبيا حبكمهم باطنيا فال جيد اإلنسان 
 حرج يف نفسه من حكم أهل البيت (ع) :

 (ثُمَّ ال ي¥جِد¾وا ف¤ي أَن»فُِسهِم» ح¥ر¥جاً م¤مَّا قَض¥ي»ت¥ )
ـهم     -4 ـم (ع) فل ـال رأيه إن اإلميان مقرون بعدم إبداء أي رأي ق¤ب

القرآنية والروايات يف هذا اÃال التسليم املطلق وقد وردت اآليات 
  ( و¥ي¾س¥ل¿م¾وا ت¥س»ل¤يماً ) .

ـق   والطرح اليوم مسألة يف غاية اخلطورة يف اÃتمع اإلسالمي مسألة تتعل
ـت   باإلمامة اليت قال فيها رسول اهللا (ص) إن ردت رد ما سواها وان قبل



ـا�ات )   راجع كتاب –قبل ما سواها  ـدي ( املتش } 1{أسرار اإلمام مله
 وملعرفة حقيقة هذا األمر وللوقوف على مزيد من التفاصيل .

   ولكي ننري درب القارئ الكرمي نطرح هذه األسئلة وهي :
  ) ؟ .Xمن سيقود األمة بعد استشهاد اإلمام املهدي ( -1
هل هناك أكثر من مهدي يف أمة حممد (ص) أم فقط اإلمام املهدي ؟  -2

  ٬، وما الدليل ؟ .
وصية رسول اهللا (ص) واملشمولني بقوله تعاىل من هم املخصوصني ب -3

: (الْي¥و»م¥ أَكْم¥لْت¾ لَكُم» د¤ين¥كُم» و¥أَت»م¥م»ت¾ ع¥لَي»كُم» نِع»م¥ت¤ي و¥ر¥ض¤يت¾ لَكُم¾ 
  ؟ .  )3(املائدة:الْإِس»الم¥ د¤يناً) 

ـام   -4 من سيتوىل تطهري األرض من براثن الشرك والضالل هل هو اإلم
 ض) أم شخص ميتثل ألمره ؟ .املهدي (مكن اهللا له يف األر

ـن    -5 ـة (ع) وم مث هل هناك نقطة فاصلة تعترب مرحلة انتقال بني األئم
 ) ؟ .Xسيتوىل اإلمامة بعد اإلمام املهدي (

ـل    ـة أه والكثري من التساؤالت ترد هنا ولكن قبل كل شيء اكرر مقول
البيت (ع) أن الدين ال يؤخذ من عقول الرجال ٬، فاصرب وأنصت وسوف 

ـالمة    يأتيك من ـر الس أخبارهم (ع) ما يستنقذك من ظلمات الفنت إىل ب
 واذكر دائما قوهلم (ع) :

                                                            

1−( (א א א .136א א  א



ما إن متسكتم �ما لن تضلوا بعدي أبداً ٬، كتاب اهللا وعتريت أهل بييت)  (
.  

  
ولكنا هنا نلمح أملاحة سريعة للجواب على هذه األسئلة وبعد هذا يكون 

   يف األحباث القادمة من هذا الكتاب :التفصيل 
ـن    -1 ـبح م قد ثبت من اإلصدارات السابقة لكتب األنصار ٬، بل وأص

ـن   املعلوم أن رسول اهللا (ص) أوصى من بعده باثين عشر إماماً ٬، وم
  ) :  Xبعدهم أثىن عشر مهدياً ٬، وأوصى �ذا الكالم اإلمام الباقر (

 . (إن منا بعد القائم أثىن عشر مهدياً)
  حديث آخر عنهم (ع) : ويف

  . (إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً)
إىل غري ذلك الكثري من األحاديث اليت سنطالعها يف هذا الكتاب إن 

  شاء اهللا تعاىل .
ـدي   -2 إن اجلواب الكايف السابق يف أوال يثبت من خالله إن لفظ امله

ـكري   )  Xمشترك يف اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العس
ـر  وامله ـح   –ديني وهم احللقة اليت تكتمل �ا منازل القم وسيتض

  تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل .
إن آية التبليغ ومن بعدها آية التمام واملنة نزلت يف آل البيت عامة  -3

ـىن  Xوال ختصيص فيها على أمري املؤمنني ( ) بل عامة لالئمة االث



ـي إن  عشر واملهديني االثىن عشر . وسيتضح تفصيل ذ لك فيما يل
  شاء اهللا تعاىل .

) هو الذي يكون مسؤوالً عن تطهري الكرة Xإن اإلمام املهدي ( -4
ـة   األرضية من براثن الشرك واإلحلاد وهو املسؤول عن نشر كلم

) ال يباشر ذلك بنفسه ٬، بل إن كل Xالتوحيد واإلخالص لكنه (
ـ  ه . ذلك يتم عرب وصيه املهدي األول فهو املنفذ العملي لذلك كل

ـن     ـما م ـل إن قس ويف هذا ورد احلديث الصريح والصحيح ٬، ب
ـح   األحاديث يف هذا الشأن ال تقبل اللبس وال التضليل . وسيتض

  كل ذلك فيما يلي من أحباث إن شاء اهللا تعاىل .
نعم هناك مرحلة انتقال بني األئمة (ع) واملهديني عرب املهدي األول  -5

ـل  ٬، فاملهدي األول خيتلف عن بقية املهدي ني (ع) ٬، فتراه مبنظار أه
 البيت (ع) يعترب مرحلة برزخية بني مرحليت اإلمامة واهلداية .

 
  وتأيت بقية األسئلة ضمن سياق الفصول والتفصيل موكول إىل حمله .

 
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
ـضية    ق

ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـتحان اإلهل ـ ـ ـ   االم
  
  



ـاز     ـا ج ـن جتاوزه املسألة اليت ابتلى �ا اخللق هي قضية اإلمامة واليت م
االمتحان بسالم ٬، ومن سقط فيها فال ينفعه عملٌ بعدها أبدا . فهم سالم 
ـت¥ح¥م¥   اهللا عليهم العقبة اليت ابتلى اهللا تعاىل �ا الناس بقوله تعاىل : ( فَال اقْ

  كون االختبار . ٬، ويف هذه العقبة ي )11(البلد: الْع¥قَب¥ةَ)
فقد ورد عنهم (ع) يف حديثهم عن هذه اآلية القرآنية (فَال اقْت¥ح¥م¥ الْع¥قَب¥ةَ) 

  ) :  Xعن اإلمام الصادق (
  . 2) حنن واهللا العقبة من اقتحمها فك رقبة من النار(

  ) يف هذا الشأن قوله : Xوالوارد عن اإلمام الباقر (
  . 3) حنن العقبة اليت من اقتحمها جنا(

فاالبتالء يقع باإلمام وعلى اإلمام (الوصي) بصورة خاصة واحلق إن هذا 
ـرية     ـرية البش ـوال املس واضح ملن تطلع التاريخ بصورة جدية وعلى ط

  بصورة عامة فمن أول اخلليقة ( اعين هابيل وقابيل ) .  
ملا كان اخللق اقل من عشر أنفس قتل اإلمام (الوصي) واحلالة نفسها تعاد 

ـرائيل)  يف تاريخ بين  إسرائيل بظلم الوصي (هارون) واستضعاف (بين إس
ـح  Xله بعد غياب موسى ( ) وهي حادثة أشهر من أن تشرح أو توض

ـي) (    ـحه (الوص ـا أوض ـاب  Xوخري الكالم يف أسرارها م ) يف كت
                                                            

 .26א−2

.26א−3 א א א א . 



ـن أيب  4(املتشا�ات) اجلزء ( ) ومجيع من شايع علياً يعرف ما مر بعلي ب
٬، وكذلك بقية األئمة (ع)  )X) من ظالمة وغصب حلقه (Xطالب (

.  
وهلذا كان االبتالء بالوصي (اإلمام) هو احلد الفيصل بني احلق والباطل ٬، 
ـاء اهللا   احلد الفيصل اإلميان وعدمه ٬،فمن اقر بالوصي عرف احلق وارتض

  تعاىل لواليته : 
  ( من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية )

وعلى هذا فاحلد الفيصل بني اجلنة والنار هو اإلمام (وعلي هو قسيم اجلنة 
ـن     ـان م ـه ك والنار) فاإلمام هو من بيده الوسم فمن عرفه اإلمام وومس
الناجني ٬، ومن أنكره اإلمام ومل يعرفه ختم إليه بالنار فاحلديث ينطبق عليه 

.  
ـ  ـي  فهل يتعظ اإلنسان مبن سبقه ويسلك الدرب لرضا ربه ويتب ع الوص

ـه يف     ـني مع ويرضي الرمحن ويسخط الشيطان ٬، وال يأخذه إبليس اللع
  خطواته ويصيبه بدائه و خيرجه للنظر إىل نفسه : 

  . )16(األعراف:   (قَالَ فَبِم¥ا أَغْو¥ي»ت¥نِي لَأَقْع¾د¥ن§ لَه¾م» ص¤ر¥اطَك¥ الْم¾س»ت¥ق¤يم¥)
تحن الناس بدابة فدائما جتد األقوام ميتحنون بشخصية الوصي ٬، أو قل مي

  األرض ( هذا بصورة عامة ) قال تعاىل :
ـاس¥   (و¥إِذَا و¥قَع¥ الْقَو»لُ ع¥لَي»هِم» أَخ»ر¥ج»ن¥ا لَه¾م» د¥ابَّةً م¤ن¥ الْأَر»ضِ ت¾كَل¿م¾ه¾م» أَن§ النَّ

  .) 82(النمل: كَان¾وا بِآيات¤ن¥ا ال ي¾وق¤ن¾ونَ)



رض املتكلمة إÕا واملعروف من خالل حديث أهل البيت (ع) أن دابة األ
ـة  ٬،  X(4تطلق بصورة خاصة على املهدي ( وكما تطلق بصورة خاص

) ومن هذه الروايات ما Xأيضا على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب (
  ) :Xورد عن أمري املؤمنني (

  . 5أما واهللا ما هلا ذنب وان هلا حلية )( 
  :  ) طويلة يذكر فيها بعض فضائله يقول فيها Xومن خطبة له (

ـاحب    (  ـان وص ـازن اجلن ... وأنا دابة األرض وأنا قسيم النار وأنا خ
  .  6) األعراف وأنا أمري املؤمنني 

    ) :Xعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب (
  . 7أنا صاحب العصا وامليسم)(
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  واعلم أيضا :
  

مييز الراعي من خالهلا دوابه من غريها فالوسم إن الوسم هو العالمة اليت 
ـن   هو العالمة اليت تشري إىل انتساب الدواب لراعيها ٬، فالوصي (وهو م
ـري    ـديث أم بيده امليسم كما يف الروايات أو صاحب امليسم كما يف ح
ـن   املؤمنني املتقدم) هو الذي مييز أتباعه عن غريهم ٬، وهذا هو ما ورد ع

ـالم    آل حممد (ع) يف كثري م ـدأ الك ـا يف ب ن رواياpم (ع) . وهلذا قلن
  (بصورة عامة) تشمل مجيع األئمة (ع) ولنا يف اآلية :

  (أَخ»ر¥ج»ن¥ا لَه¾م» د¥ابَّةً م¤ن¥ الْأَر»ضِ ت¾كَل¿م¾ه¾م» أَن§ النَّاس¥ كَان¾وا بِآيات¤ن¥ا ال ي¾وق¤ن¾ونَ)
  عدة نقاط البد من اإلشارة إليها :

  قول .األوىل : البد من وقوع ال
  الثانية : خروج الدابة .

 الثالثة : املخرج للدابة هو اهللا تعاىل .
 الرابعة : صفة الدابة التكلم ال السكوت .

 اخلامسة : الرفض الغالب من اÃتمع لويل اهللا .
  
  



  
  
  

    فالنقطة األوىل :
  

ـا   وهي ( وقوع القول ) تشري إىل الوقعات اإلهلية الكربى الثالث وهذا م
ر آل حممد السيد امحد احلسن اليماين املوعود حيث قال يف بيان قاله منصو
  منشور :

ـة   ( والوقعات اإلهلية الكربى ثالث هي القيامة الصغرى والرجعة والقيام
  .  8الكربى) 

٬، وأيام وهذا الوقت الذي يعيشه الناس هي ساعات الفرج عن آل حممد 
تطبيق القيامة الصغرى لذا نرى السيد الوصي يؤكد هذا املعىن يف العديد 

  من البيانات الصادرة عنه .
  ومنها :
  … كَال§ و¥الْقَم¥رِ * و¥الل§ي»لِ إِذْ أَد»ب¥ر¥ (… 
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والقمر الوصي ٬، والليل دولة الظاملني ٬، والصبح فجر اإلمام املهدي (ع) 
ـد   –كبداية شروق الشمس ألنه هو الشمس وبداية ظهوره بوصيه  يقص

ـ§ها إلَِح»د¥ى الْكُب¥رِ) أي القيامة الصغرى )  ـ   . 9اإلمام املهدي (إِن
  ) : Xويف بيان آخر يقول (

  ( إذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها كاذبة * خافضة رافعة
ـ وبعد أن أبلغين أيب 1424يف هذا اليوم اجلمعة الثالث من شوال سنة  ه

ـاملني٬،  Xام املهدي حممد بن احلسن (اإلم ) بأمره بإعالن الثورة على الظ
  .   10ختم كالمه بقوله : " بين فديتك عجل" )

   : 11) يبتدئه بقولهXويف حديث آخر (
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ن§ النَّاس¥ ( و¥إِذَا و¥قَع¥ الْقَو»لُ ع¥لَي»هِم» أَخ»ر¥ج»ن¥ا لَه¾م» د¥ابَّةً م¤ن¥ اَألر»ضِ ت¾كَل¿م¾ه¾م» أَ
  كَان¾وا بِآيات¤ن¥ا ال ي¾وق¤ن¾ونَ ) إىل من صمت دهراً ونطق كفراً !!! .  
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  إىل كبريهم لعلهم إليه يرجعون ... ... )
*****  

  

ـة   وتفصيل الكالم يف هذا الشأن موكول إىل حمله . فالوقعات هي النتيج
ـد    ـه بالص الطبيعية إلعراض أهل األرض عن وحي السماء الذي يواج

  يب والرفض : والتكذ
ـاس¥   (و¥إِذَا و¥قَع¥ الْقَو»لُ ع¥لَي»هِم» أَخ»ر¥ج»ن¥ا لَه¾م» د¥ابَّةً م¤ن¥ الْأَر»ضِ ت¾كَل¿م¾ه¾م» أَن§ النَّ

                كَان¾وا بِآيات¤ن¥ا ال ي¾وق¤ن¾ونَ) .

    )82(النمل:  
  
  

فان دابة األرض متعددة بتعدد الوقعات اإلهلية ٬، وهذا ما أكدت عليه لذا 
) وتارة أخرى Xروايات أهل البيت (ع) فتارة تقول انه أمري املؤمنني (

  ) ٬، كما مر علينا .Xتقول انه مهدي آل حممد (
ـات آل   فخروج الدابة مقرون مع القيامة الصغرى وهذا ما جنده يف رواي

الظهور املقدس (القيامة الصغرى) أو قل أول  البيت حيث اقترنت حركة
الوقعات الثالثة خبروج دابة األرض فقد روي إن أبا الطفيل قال : قلت يا 

  أمري املؤمنني ٬، قول اهللا تعاىل :
(و¥إِذَا و¥قَع¥ الْقَو»لُ ع¥لَي»هِم» أَخ»ر¥ج»ن¥ا لَه¾م» د¥ابَّةً م¤ن¥ الْأَر»ضِ ت¾كَل¿م¾ه¾م» أن الناس . 

( . .  
  الدابة ؟   ما



  . (أي اترك وابتعد عن هذا) عن هذا  : يا أبا الطفيل ٬، اله¤  قال 
  فقلت : يا أمري املؤمنني ٬، أخربين به جعلت فداك . 

  : هي دابة تأكل الطعام ومتشي يف األسواق وتنكح النساء .   قال 
  فقلت : يا أمري املؤمنني ٬، من هو ؟ 

  : هو زر األرض الذي إليه تسكن األرض .    قال 
  : يا أمري املؤمنني ٬، من هو ؟  قلت 

  : صديق هذه األمة وفاروقها ورئيسها وذو قرÕا .    قال
  : يا أمري املؤمنني ٬، من هو ؟  قلت 

(عنده علم  ٬، والذي (ويتلوه شاهد منه) قال : الذي قال اهللا عز وجل :
أنا . والناس كلهم  (صدق به) (والذي جاء بالصدق) ٬، والذي٬،  الكتاب)

  .  12) كافرون غريي وغريه
ـد  Xفهو غري علي بن أيب طالب ملقولته ( ) (غريي وغريه) . واليت تفي

املغايرة قطعاً ٬، كما إن الرواية تقول إن دابة األرض هي زر األرض . فهي 
ـاد   من األركان األساسية لثبات الكرة األرضية ٬، الن ا ـين األوت لزر يع

والثبات وهذا ال يتحقق إال حبجة من حجج اهللا على خلقه واصل الزر هو 
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أو قل حسب التعبري الوارد يف حديث رسول اهللا (ص) ٬، 13 ( زر القلب )
ـت    ـهم تثب : ( ثباpا وقوامها ) . وهذه الصفة خمصوصة باألئمة (ع) فب

ـريف  األرض ٬، ولو خلت منهم لساخت بأهلها كما ورد يف الت عبري الش
ـول   هلم (ع) وسنذكر أحاديثهم (ع) وما املقصود بزر األرض يف الفص
ـن   القادمة من هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل ومن تلك احلديث الوارد ع

  :   اإلمام الباقر عن رسول اهللا (ص) قال فيه
أثىن عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض يعين أوتادها وجباهلا و( أين 
( ...14 .  

  ) بقوله :Xنها ما خص به رسول اهللا (ص) علي (وم
(احلمد هللا الذي أجنزين وعده يف أخي وصفيي وخالصيت من خلق اهللا واهللا  

ـي     ـدا لف ـت ٬، وإن حمم ما قمت قدام ريب قط إال بشرين �ذا الذي رأي
ـن    ـة م الوسيلة على منرب من نور يقول : احلمد هللا الذي أحلنا دار املقام

نصب وال ميسنا فيها لغوب ٬، واهللا يا علي إن شيعتك  فضله ال ميسنا فيها
ـن    ـيكم م ليؤذن هلم عليكم يف الدخول يف كل مجعة ٬، وإÕم لينظرون إل
منازهلم يوم اجلمعة كما ينظر أهل الدنيا إىل النجم يف السماء ٬، وإنكم لفي 
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أعلى عليني يف غرفة ليس فوقها درجة أحد من خلقه ٬، واهللا ما يلقيها أحد 
ـكن    غريكم  ـذي تس ـك زر األرض ال مث قال : يا أمري املؤمنني واهللا ألن

  .15إليه)
  

ـن (   ـول اهللا (ص) احلس ـني ( Xومنها ما خص به رس ) X) واحلس
  ) بقوله :Xواألئمة من ذرية احلسني (

ـيت وويل   (وليس عند اهللا أحد أفضل مين ٬، وأخي ووزيري وخليفيت يف أم
ـفيي   كل مؤمن بعدي علي بن أيب طالب ٬، أال أنه  ـري وص خليلي ووزي

ـابين    ـك ف وخليفيت من بعدي ٬، وويل كل مؤمن ومؤمنة بعدي ٬، فإذا هل
احلسن من بعده ٬، فإذا هلك فابين احلسني من بعده ٬، مث األئمة من عقب 
ـه وال    ـم ٬، ال يفارقون احلسني اهلداة املهتدون ٬، هم مع احلق واحلق معه

ـ  ـيهم األرض يفارقهم إىل يوم القيامة ٬، وهم زر األرض الذين تس  كن إل
    16)أَخ»ر¥ج»ن¥ا لَه¾م» د¥ابَّةً م¤ن¥ الْأَر»ضِ ت¾كَل¿م¾ه¾م»

  

  وغري ذلك الكثري من األحاديث الشريفة 
ـي)   واىل هنا عرفنا إن احلد الفاصل بني اجلنة والنار هو (االختبار بالوص

  فمن أطاع الوصي جاز وعرب الصراط إىل اجلنة وإال فالنار .
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ـة (ع)  ولكن بقي أن نعرف هل  أن هذا االبتالء واالختبار منحصر باألئم
  فقط أم ميتد إىل أوصياء اإلمام املهدي (مكن اهللا له يف األرض) ؟ ...

ـدي    ـام امله مث يعرض علينا سؤال آخر وهو هل يكون االختبار بعد اإلم
)X  . أم يسبق ظهوره الشريف اختبار آخر ؟ (  

ـام   ) أم ال يXوهل يكون يشخص غري اإلمام املهدي ( ـون إال باإلم ك
  املهدي (ع) ؟ .

) فما هو الدليل Xمث إذا كان هناك ابتالء واختبار بغري اإلمام املهدي (
  على هذا االبتالء من كتاب اهللا وحديث أهل البيت (ع) ؟ . 

ـني    ـاس) وب مث ما هي العالقة بني هذه الشخصية (اليت يبتلي �ا الن
ـن   ) ٬، وما هي العالقة بني هذXاإلمام املهدي ( ـة م ه الشخصية واألم
  جهة أخرى ؟ .

  
  وأخرياً ... 

كيف وصفت روايات آل حممد (ع) االختبار بالوصي يف آخر الزمان ؟ . 
  ) ؟ .Xوكيفية استقبال الناس أمر اإلمام املهدي (

وأسئلة أخرى مت اإلجابة عليها من روايات آل حممد (ع) كما سيتضح يف 
  مستقبل هذا البحث إن شاء اهللا تعاىل .

  



  
  

  
  

  الفصل الثاين
  

  قراءة جديدة
  يف 

  وصية رسول اهللا (ص)
  

بعد أن طالعنا فيما سبق ان اهللا ابتلى العباد بالوصي ٬، وجعل اختبار األمم 
ـي   به ٬، وجعله احلد الفيصل بني احلق والباطل . فكان االمتحان األساس

ـاه   ـية   لألمة ٬، نطالع يف هذا الفصل حديثاً لطاملا كررن ـوص الوص خبص
  وبالتحديد قوله تعاىل : 

(الْي¥و»م¥ أَكم¥لْت¾ لَكُم» د¤ين¥كُم» و¥أَت»م¥م»ت¾ ع¥لَي»كُم» نِع»م¥ت¤ي و¥ر¥ض¤يت¾ لَكُم¾ الْإِس»الم¥ 
  3سورة املائدة :  د¤يناً )

 



  
  أقول :  

نزلت هذه اآلية القرآنية بعد غدير (خم) تقول إن الرسالة ختمت بتبليغ 
ـاظ  رسول اهللا (ص) األ مر الذي أمره اهللا به وكان من الشدة وقوة األلف

  بدرجة عالية جداً ٬، قال تعاىل 
ـت¥    ـا ب¥ل§غ» ( ي¥ا أَيُّه¥ا الرَّس¾ولُ ب¥ل¿غْ م¥ا أُن»زِلَ إِلَي»ك¥ م¤ن» ر¥بِّك¥ و¥إِنْ لَم» ت¥فْع¥لْ فَم¥

ـاف¤رِين¥ )   رِس¥الَت¥ه¾ و¥الل§ه¾ ي¥ع»ص¤م¾ك¥ م¤ن¥ النَّاسِ  إِن§ الل§ه¥ ال ي¥ه»د¤ي ـو»م¥ الْكَ  الْقَ
    )67(املائدة:

ـة مث   ولو سألنا أنفسنا ما هذا األمر العظيم الذي انزل اهللا تعاىل هذه اآلي
  بعدها آية كمال الدين ؟ .

  
   واجلواب املعروف :

واجلواب املعروف بني الشيعة هو أن رسول اهللا (ص) نصب أمري املؤمنني 
)X . يف هذه الواقعة (  

ـن  واحلقيقة إن  هذا اجلواب حيمل جزء من احلقيقة ال احلقيقة كلها . فم
ـوم  Xاملعلوم أن رسول اهللا (ص) بلغ بعلي ابن أيب طالب ( ) من أول ي

  : بعث فيه ٬، فحادثة الدار اليت عرفها التاريخ بعد نزول قوله تعاىل
ـك¥  ـَ ـ ـ ـ ـ ـر¥ت ـذ¤ر» ع¥ش¤ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (و¥أَن»

ـِني¥) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر¥ب   )214(الشعراء: الْأَقْ



ـم    ـريش وه قد مت اإلبالغ عن وصي الرسول (ص) ٬، وخرج رؤساء ق
يسخرون من أيب طالب ٬، الن النيب أوصى لعلي . قائلني له انه أمرك بان 
ـة   تسمع البنك وتطيع ٬، مث استمر رسول اهللا (ص) يبلغ الناس أن اخلليف

ـم  ) ٬، بل وبأمساء األئمة من بعده Xمن بعده علي بن أيب طالب ( Õوأ
ـول اهللا   أثىن عشر إمام بل وذكر بعض التفاصيل عنهم (ع) كوصية رس
ـمية    ـرا وتس (ص) جلابر بن عبد اهللا األنصاري مبقابلته من يبقر العلم بق

) وما يالقيه من بين أمية وبين العباس والكثري من اخبارات Xالصادق (
(ص) يف النيب (ص) حوهلم (ع) ٬، بل وحىت الوصية اليت ألقاها رسول اهللا 

  غدير (خم) فقد صرح �ا يف أكثر من موضع . 
فما هو الشيء الذي أمر اهللا تعاىل به نبيه (ص) بتبليغه وعصمه من الناس 
ـول   ؟ بل جعل اهللا تعاىل الرسالة اإلهلية متعلقة به !!! ٬، فان مل يبلغ الرس

  (ص) هذا األمر فما أدى الذي عليه من تبليغ الرسالة ؟ !! .
ـرى   ولنا هذه الوق ـث ن فة التحليلية آلية التبليغ وآية إكمال الدين ٬، حي

فيهما نقاط عدة ٬، بل نرى إن آية التبليغ كانت ومازالت النقطة األساسية 
ـن    ـي م والقوية اليت حياجج به الشيعة أبناء العامة . فمن الواضح واجلل

   خالل آية كمال الدين ومتام النعمة :
ت»م¥م»ت¾ ع¥لَي»كُم» نِع»م¥ت¤ي و¥ر¥ض¤يت¾ لَكُم¾ الْإس»الم¥ د¤يناً ( أَكْم¥لْت¾ لَكُم» د¤ين¥كُم» و¥أَ

( .  



ـك   يتبني أن هناك بالغ خطري جدا متوقف عليه إمتام الدين مل يتم إىل تل
  .  الساعة ٬، لذا قرنت آية التبليغ بقوله تعاىل ( فَم¥ا ب¥ل§غ»ت¥ رِس¥الَت¥ه¾ )

م رسالة السماء وأمت النيب كان �ا متا –آية كمال الدين  –ويف هذه اآلية 
(ص) التبليغ عن ربه ٬، وقد نزلت هذه اآلية يف العام األخري بل يف األيام 
األخرية من حياة رسول اهللا (ص) . وكان نزوهلا بعد آية التبليغ كما سبق 

  ٬، ولنا أن نسأل هنا عدة أسئلة حول آية التبليغ :
  س¾ولُ ) .ملاذا قال اهللا تبارك وتعاىل ( ي¥ا أَيُّه¥ا الرَّ  1
ـا     2 ـغْ م¥ ما هذا األمر اإلهلي الذي أمر اهللا تعاىل نبيه بتبليغه بقوله : ( ب¥ل¿

  أُن»زِلَ إِلَي»ك¥ م¤ن» ر¥بِّك¥ ) .
ـاء    3 ما هذه اللهجة الشديدة اليت مل نألفها يف اخلطاب القرآين خلامت األنبي

  واملرسلني (ص) حيث قال تعاىل : (و¥إِنْ لَم» ت¥فْع¥لْ ).
عصمة اليت تكفلها اهللا سبحانه لنبيه ( و¥الل§ه¾ ي¥ع»ص¤م¾ك¥ م¤ن¥ النَّاسِ ما هذه ال  4

(  
  ونقف على هذه النقاط تباعاً .

  
*** *** *** *** ***  

  
  

    النقطة األوىل :



. ومل ترد هذه اللفظة إال ؟ ( ي¥ا أَيُّه¥ا الرَّس¾ول )  فلو سألنا ملاذا قال اهللا تعاىل
  الكرمي أحدمها هذا املورد ؟ .يف موردين من القرآن 

ـالة     ـه ورس ـه تنبي احلقيقة إن جميء هذه اللفظة يف هذه اآلية املباركة في
ـا    Õـوص أي وكأ للبشرية عامة وملن حضر تلك الواقعة على وجه اخلص
ـره     ـذ أوام ـول ينف قالت : إن هذا األمر من اهللا تعاىل وما حممد إال رس

ـن  سبحانه وتعاىل ٬، فلم يكن ألحد أن يبت بش يء . بل األمر من قبل وم
  : بعد هللا الواحد القهار فحىت

ـي     ( ـن العل ـاً م من دىن فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن ٬، دنوا واقتراب
  . 17) األعلى

ـذا   مل يكن له اخليار األول يف هذا الشأن ٬، بل القرآن الكرمي يشري إىل ه
ـان   املعىن فكأنه قال : أن يا حممد إمنا أنت رسول فبلغ ما أرسلت  ـه ف ب

  اعترض معترض فإمنا يعترض على اهللا تعاىل .
ـا   وال حيق لفرد أن يعترض على رسول الن الرسول صاحب رسالة ٬، إمن

وقل احلال نفسه يف رسالة السيد  –يكون االعتراض على املرسل للرسالة 
فالسيد رسول من اإلمام املهدي فان شاء احد االعتراض  –امحد احلسن 

ـاىل  فليعترض على اإلمام ا ملهدي ألنه أرسله وعليه إن يعترض على اهللا تع
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قبل اإلمام املهدي ألنه هو الذي ارتضاه للرسالة والوصية عليهم صلوات 
  اهللا أمجعني .

ـرض   وكأن اخلطاب القرآين هنا يقول : فان اعترض عليك يا حممد معت
  فقل إمنا أنا رسول ٬، ومل يكن األمر مين فقط .

ـري )  وفعال فالتاريخ ينقل لنا  هذه احلادثة حيث اعترض أحدهم ( الفه
) فقال الرسول األمر من اهللا ٬، وليس مين Xعلى تنصيب أمري املؤمنني (

  .  
فقال : اللهم إن كان هذا األمر من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 

.  
  فانزل اهللا عليه ما سأله ٬، مث نزل قوله تعاىل :
  . )1املعارج:((س¥أَلَ س¥ائ¤لٌ بِع¥ذَابٍ و¥اق¤عٍ) 

ـألوا اهللا   فان كنتم صادقني يا من تكذبون رسالة السيد امحد احلسن فاس
ـزل اهللا عليكم حجارة من اهللا أو عذاب  مبرأى ومسمع من الناس أن ين

ـزول العذاب وقتئذ .    من رجز اليم ٬، وانتظروا ن
ـد»ن¥ا     (و¥قُلِ الْح¥قُّ م¤ن» ر¥بِّكُم» فَم¥ن» ش¥اَء فَلْي¾ؤ»م¤ن» و¥م¥ن» ش¥اَء ـا أَع»ت¥ ـر» إِنَّ فَلْي¥كْفُ

ل¤لظ§ال¤م¤ني¥ ن¥اراً أَح¥اطَ بِهِم» س¾ر¥اد¤قُه¥ا و¥إِنْ ي¥س»ت¥غ¤يثُوا ي¾غ¥اثُوا بِم¥اٍء كَالْم¾ه»لِ ي¥ش»وِي 
   )29(الكهف: الْو¾ج¾وه¥ بِئْس¥ الشَّر¥اب¾ و¥س¥اَءت» م¾ر»ت¥فَقاً)



ـن  Xهذه الرسالة اإلهلية كما هي يف علي بن أيب طالب ( ) هي يف احلس
ـرار     ـديني األب ـار ويف امله املظلوم ويف احلسني الشهيد ويف األئمة األطه

 (عليهم سالم اهللا أمجعني) .
ـؤمنني) (   ـري امل ) Xوسبحان اهللا كما اعترضوا على الوصي األول (أم

ـع)  Xاعترضوا على احلسن اÃتىب ( ) ٬، بل وباعه أصحابه البن هند (ل
ـاخلنجر  Xام احلسن اÃتىب (وسلبوا البساط الذي حتت اإلم ) وطعنوه ب

  يف فخذه .  
ـوا  Xمث واعترضوا على احلسني ( ) وقتلوه مع خرية أصحابه . واعترض

على السجاد حىت أهانوه وارتدوا عنه فلم يبق من املسلمني يومها إال ابن 
  ) يف احلديث .Xأم أيب الطويل حسب ما يقول اإلمام (
ـادي    واعترضوا على الباقر والصادق والك ـواد واهل ـا واجل اظم والرض

  والعسكري (ع) . 
ـاملني    ـي وأرواح الع واعترضوا مرات ومرات على اإلمام املهدي روح

    لتراب مقدمه الفدى والوقى . فاملسألة قدمية جدا يثبتها القرآن الكرمي
  ( م¥ا ي¥أْت¤يهِم» م¤ن» ر¥س¾ولٍ إِل§ا كَان¾وا بِه¤ ي¥س»ت¥ه»زِئُونَ ) .

م جيمعون اليوم على رد وصي اإلمام املهدي ورسوله : فال عجب أن تراه
ـريفهم    ـهم ولتع (امحد احلسن) إىل الناس كافة ٬، مع كل ما جاء به هلدايت

  الطريق إىل اهللا تعاىل .  
  فالثابت بروايات أهل البيت (ع) إÕم يقولون لصاحب احلق حينما يأتيهم  



ناك ال حاجة لنا (ارجع يا ابن فاطمة ال حاجة لنا بك فقد خربناك واخترب
  بك فان الدين خبري )

فهل من متفكر يف هذه السنة اإلهلية يف أولياء اهللا تعاىل ٬، هل من متفكر يف 
  ) Xرسول اإلمام املهدي (

  

*** *** *** *** ***  
  

  
  

    النقطة الثانية :
  واحلق إن هذه النقطة اليت أمر اهللا تعاىل نبيه بتبليغها بقوله : 

  (ب¥ل¿غْ م¥ا أُن»زِلَ إِلَي»ك¥ م¤ن» ر¥بِّك¥) .
ـات   هي من البديهيات عند أتباع مدرسة أهل البيت (ع) . فهي من اآلي
اليت متم اهللا �ا دينه واليت مت من خالهلا التبليغ من اهللا ملن يتوىل األمور بعد 
مضي رسول اهللا (ص) ٬، فاملسألة غري مرتبطة بشخص معني من قبل الناس 

) ألÕا إرادة اهللا Xقبل رسول اهللا (ص) أو من قبل أمري املؤمنني ( أو من
ـل   سبحانه وتعاىل لذا يا حممد بلغ ما انزل إليك من ربك ٬، وليقل كل قائ
مقالة فان الصبح الت وان ربك لسميع بصري ٬، فنعم احلكم اهللا واملوعد 

حجارة  القيامة ٬، إال أن هناك من سفهاء الرأي من يقول اللهم أمطر علينا
ـا    –من السماء أو أتنا بعذاب اليم  ـري ٬، وم كاحلارث بن النعماين الفه



أكثرهم يف هذا الزمان ٬، فبدال من أن يقول اللهم أهدين ملا اختلف فيه من 
ـان   احلق بإذنك انك pدي من تشاء إىل صراط مستقيم يقول اللهم إن ك

ـويت  هذا هو احلق من عندك فاتنا بعذاب اليم فاستغفر اهللا يل و جلميع أخ
  األنصار واهللا املسدد للصواب بكرمه ومَّنه .

  

*** *** *** *** ***  
  

   النقطة الثالثة :
ـداف   إن اخلطاب القرآين للنيب األعظم (ص) على أشكال متنوعة ٬، وأه
ـنيب (ص)   متعددة ٬، فمنها ما قصد به النيب (ص) ومنها ما خوطب به ال

ـن   وقصد به غريه من باب إياك اعين وامسعي ي ـا ورد ع ا جارة وهذا م
  ) حيث قال :Xاإلمام الصادق (

ـ    . 18إياك أعين وامسعي يا جارة) ((إن اهللا بعث نبيه ب
وهذه الشدة هنا مل يقصد �ا اهللا جل جالله النيب (ص) ٬، فالنيب (ص) اجل 
ـا أرادت أن   وأكرم من أن ميتنع عن تنفيذ أمر اهللا جل جالله ٬، فاآلية هن

ـول إن   تبني عظم  ـاكم) لتق ـزلة اإلمامة يف اإلسالم (واهللا العامل واحل من
ـة    –اإلسالم أو قل رساالت اهللا متوقفة على هذا األمر  ـر اإلمام  –أم

ـل   والذي ينكر هذا األمر أو حياول إخفائه فال يعترب نفسه مطيعا هللا ٬، ب
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عاص له سبحانه ٬، وألوامره جل جالله . فاملتحصل هنا إن شدة اللهجة 
ـغ وال    هو لب ـليم وال تبلي ـون تس ـزلة العظيمة اليت ال يك يان هذه املن

  رساالت مساوية بدوÕا . لذا جاءت العبارة القرآنية 
  ( فَم¥ا ب¥ل§غ»ت¥ رِس¥الَت¥ه¾ )

ـة   أي أن الرسالة مقرونة �ذا األمر ٬، هذا باإلضافة إىل االنتباه إىل النقط
ـر يف   األوىل كما سبق وأشرنا . وسوف يتبني لنا من هو  ـذا األم املعين �

  الكالم القادم إن شاء اهللا تعاىل 
  

*** *** *** *** ***  
  
  
  

   النقطة الرابعة :
ـثقلني   رسم لنا القرآن وال البيت قاعدة عامة  أال   ملن أراد أن يتبع ال

ـيء .   (من كان مع اهللا كان اهللا معه) وهي : ٬، فيكون اهللا معه يف كل ش
   ناهوجاء يف احلديث الشريف ما مع

ـه اهللا  (  واعلم لو أن اجلن واإلنس اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر مل يكتب
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يكتبه اهللا عليك مل ٬، لك مل ينفعوك 

   يضروك )



لذا فان من اعتصم باهللا عصمه اهللا وال غالب له وان اجتمع اإلنس واجلن 
ـال  عليه . فهذا إبراهيم خليل اهللا الذي كان ام ة قانتة هللا وقف لوحده ق¤ب

قومه وحار�م يف سبيل ربه وإعالء كلمة التوحيد ٬، فانظر الجتماع قومه 
  عليه وقرارهم حرق إبراهيم 

  . )97(الصافات: ( قَالُوا اب»ن¾وا لَه¾ ب¾ن»ي¥اناً فَأَلْقُوه¾ ف¤ي الْج¥ح¤يمِ )
  هل تركه اهللا انظر ملا قال تعاىل بعد هذه اآلية الكرمية :  

  . )98(الصافات: (فَأَر¥اد¾وا بِه¤ كَي»داً فَج¥ع¥لْن¥اه¾م¾ الْأَس»فَل¤ني¥)
ال بل جعل النار بردا وسالما . وهذا نيب اهللا نوح وسفينته املعمورة ٬، بل 
ومجيع األنبياء واملرسلني فكل له قصة بل قصص يف هذا اÃال ٬، والعاصم 

ـمك  واملنجي هو اهللا ٬، لذا يا حممد بلغ ما انزل  إليك من ربك واهللا يعص
  من الناس .

***  ***  ***  ***  ***  
  

  وهنا نواجه سؤال : 
ـيس    وهو : إنَّا عرفنا من هذه النقاط األربعة أن األمر من اهللا تعاىل ٬، ول

للرسول (ص) أي دخل فيه ٬، فهو أمر إهلي فيه أكتمال الدين ومتام النعمة 
ـي    ٬، وال ميكن أن يكتمل الدين من دونه ٬، وهو ـيط إهل واقع ضمن ختط
  يكون هذا التخطيط عاصم للرسول (ص) .

  



  لكن يبقى السؤال : 
ما هو وجه الربط بني احلديث عن املهديني وهذه اآلية املباركة واليت هي 

  ) ؟؟؟ .Xمن اآليات املخصوصة بعلي بن أيب طالب (
  وللجواب 

  عن هذا السؤال نسأل هذا السؤال يكون فيه اجلواب األول :
ـؤال أم  هل  إن هذه اآلية (آية التبليغ) خمصوصة بعلي كما يف معرض الس

ال ؟ . وهل بلغ رسول اهللا (ص) يف غدير (خم) بشيء جديد يف علي أم 
) أمري املؤمنني Xال ؟ . إن قال قائل بأÕا خمصوصة بعلي بن أيب طالب (

من  وسيد املوحدين ٬، اpمنا القرآن بالعبثية ٬، واستغفر اهللا من ذلك ٬، فان
) ٬، وحينما أمت الرسول Xقال بان آية التبليغ نزلت يف خصوص علي (

  (ص) التبليغ بالنص على ((والية علي)) (ص) انزل اهللا تعاىل قوله
(الْي¥و»م¥ أَكْم¥لْت¾ لَكُم» د¤ين¥كُم» و¥أَت»م¥م»ت¾ ع¥لَي»كُم» نِع»م¥ت¤ي و¥ر¥ض¤يت¾ لَكُم¾ الْإس»الم¥ 

  . )3(املائدة: د¤يناً)
  فكر هذا القائل حبقيقة كالمه ؟ ! .  فهل 

ـة ؟ !.     ـذه احلادث ـول ه وهل طالع أحاديث وسرية رسول اهللا (ص) ح
ـذا    ـان ه ليخرج �ذه النتيجة ؟ !. سبحان اهللا كيف ميكن أن يقول إنس
الكالم ورسول اهللا (ص) قد أعلن بيعة علي (ص) على املأل وتصرحيه منذ 

   ىلاليوم األول لرسالته عند نزول قوله تعا
  . )214(الشعراء: (و¥أَن»ذ¤ر» ع¥ش¤ري¥ت¥ك¥ الْأَقْر¥بِني¥)



ـات    ـن الرواي حيث مجع رؤساء قريش ووقع ما وقع يف حادثة الدار وم
املتكاثرة فيها اخترنا القصة من تفسري الفيض الكاشاين قال حيث أوردها 

  فقال :
ـل  (  نزلت مبكة فجمع رسول اهللا (ص) بين هاشم وهم أربعون رجال ك

منهم يأكل اجلذع ويشرب القربة فاختذ هلم طعاما يسريا حبسب ما  واحد
  أمكن فأكلوا حىت شبعوا .

ـب   فقال رسول اهللا (ص) من يكون وصيي ووزيري وخليفيت فقال أبو هل
  جزما سحركم حممد (ص) فتفرقوا .

ـقاهم   فلما كان اليوم الثاين أمر رسول اهللا (ص) ففعل �م مثل ذلك مث س
  قال رسول اهللا (ص) :اللنب حىت رووا ف

أيكم يكون وصيي ووزيري وخليفيت فقال أبو هلب جزما سحركم حممد 
فتفرقوا فلما كان اليوم الثالث أمر رسول اهللا (ص) ففعل �م مثل ذلك مث 

  سقاهم اللنب .
ـدايت    ـز ع فقال هلم رسول اهللا (ص) أيكم يكون وصيي ووزيري وينج

  مخشهم ساقا واقلهم ماال .  ويقضي ديين فقام علي وكان أصغرهم سنا وا
  .  19) فقال أنا يا رسول اهللا فقال رسول اهللا (ص) أنت هو
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  بل إن تكملة احلديث يف هذا التفسري وغريه يقول 

ـره عليك ) . ـ   ( فقام القوم وهم يقولون أليب طالب : أطع ابنك فقد أمَّ
هذا احلديث علماء الشيعة والسنة على السواء ٬، وهم متفقون فيه وأورد 

  . 20وإن ماطل بعضهم
ـدأ  Xإذن فقد بلغ رسول اهللا (ص) بوالية علي ( ) منذ اليوم األول لب

رسالته ٬، أي قبل ثالث وعشرين سنة من نزول آية التبليغ ٬، فكيف حيتمل 
ـى   عاقل أن اهللا تعاىل أمر بعد هذه الفترة الطويلة بان ال ـف عل دين متوق

ـه¾    ـر بل§غ التبليغ بان اإلمامة يف علي أو أن علي (ص) هو الوصي وهو أم
رسول اهللا (ص) منذ ثالث وعشرين عاما ٬، ويهدد بأنه ما بلغ رسالة اهللا 
ـل    ـدين . فه عز وجل إذا مل يبلغ ٬، بل ويترتب على ذلك أمر إكمال ال

) ما فتئ يذكر أن تصدق قارئي العزيز هذا الكالم . مث إن رسول اهللا (ص
ـن    ـارون م علي هو اخلليفة من بعده ٬، وكثرياً ما يقول انه مين مبرتلة ه
ـى    ـرة عل موسى ٬، واألحاديث يف هذا الشأن كثرية جداً ٬، وغري مقتص
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حديث أو حديثني ٬، بل حىت لو أتينا إىل اخلطبة اليت ألقاها الرسول (ص) 
ـي  يف غدير (خم) لوجدنا أن الرسول (ص) مل يأت بشيء جد يد خيص عل

)X: فقوله (   
  من كنت مواله فهذا علي مواله ) . (

قد كررها رسول اهللا (ص) يف موطنني أو ثالث ٬، فكيف ميكن أن يترتب 
ـذا    (و¥إِنْ لَم» ت¥فْع¥لْ فَم¥ا ب¥ل§غ»ت¥ رِس¥الَت¥ه) عليها إنذار عظيم بقوله ـى ه وعل

ـل  Xفالتبليغ مل يكن خيص علي ( ) فقط ٬، ألنه قد مت التبليغ يف علي قب
ـ( ) سنة كما اتضح سابقا وعليه فالبد من وجود تبليغ 23هذه احلادثة ب

  مل يتم حىت يقع اإلنذار من اهللا سبحانه بوجوب التبليغ  . 
ـة   فإذا مل يتم التوجيه السابق يقول القائل إن هذا األمر خيص علي واألئم

  نبيه . (ع) فقط و�ذا أمر اهللا سبحانه 
ـة يف   ولكن مينع عن هذا اجلواب االعتراض السابق ٬، حيث جند أمر األئم
خطابات الرسول (ص) متكرر ٬، بل قد جند أحاديث ذكر فيها رسول اهللا 
ـاب   (ص) األئمة باألمساء ٬، هذا أوال . وثانيا ال جند ذكرا لألئمة يف خط

ـه  النيب (ص) يوم غدير (خم) فكيف ميكن اجلزم �ذا األمر ٬، ومل  تقم علي
  قرينة متصلة يف الكالم ٬، فان سألت ما هو املخرج من ذلك .

  
  
  



  
  واحلق : 

ـم)      ـدير (خ ـول اهللا (ص) يف غ ـديث رس إن املخرج يكمن يف تتبع ح
ـو (   الستكشاف ما هو اجلديد فيه ٬، مث إن هناك حل اقرب من هذا وه

  ها وصية رسول اهللا (ص) ) اليت أوصى �ا قبل استشهاده ٬، واليت قال في
(أتوين دواة وصحيفة اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا ما إن متسكتم 

  .… ) به 
فاعترض الثاين ٬، وقال حسبنا كتاب اهللا ٬، أما اليوم فتعاد الكرة مع اإلمام 

) كما وقعت مع جده املصطفى (ص) فيقولوا حسبنا األئمة Xاملهدي (
ـول  (ع) وال يريدوا إكمال التبليغ اإلهلي باملهديني  األبرار (ع) ونعيد ق

   رسول اهللا (ص) :
  ( لن تضلوا بعدي أبدا ما إن متسكتم �ما )

  

  أمامك فاختر أي Õجيك تنهج¾  
  طريقان شىت مستقيم وأعوج¾

  
ـلمان وأيب ذر    –) Xفأما أن يتبع اإلنسان منهاج علي ( كاملقداد وس

ومن لف وأما أن يتبع سبيل األول والثاين والثالث والرابع (معاوية  … 
ـىن   لفه) فالوصية قال فيها رسول اهللا (ص) يا علي سيكون من بعدي أث



عشر إماما ومن بعدهم أثىن عشر مهديا ) واحلديث واضح وال حيتاج إىل 
ـا   تعليق فلينظر اإلنسان من ميثل الثاين٬، ولنعد إىل حادثة الغدير للنظر م

ـد أن  كان فيها من جديد ٬، فان املتأمل جيد فيها أن هناك تكملة  مهمة بع
يتم الرسول (ص) كالمه ٬، والتكملة يف كالم سلمان احملمدي حيث يقول 

:    
(يا رسول اهللا (ص) هل هي يف علي خاصة فقال له الرسول (ص) ال هي 

  . يف علي وأوصيائي إىل يوم القيامة) 
ـأال   فال يقتنع األول والثاين  ـة ٬، ويس فيعودوا فيشددوا على هذه الكلم

ـول اهللا   الرسول (ص) على مرأى ومسمع ممن حضر غدير (خم) يا رس
  أهي يف علي خاصة ٬، ويعيد عليهم رسول اهللا (ص) القول .

ـابق    ـالم الس ولرب قائل يقول إن الكالم هذا مما يقبله العقل . لكن الك
عقل أو ما شاكل ذلك ؟  يوصي بان الدليل يأيت من آل البيت (ع) ال من

.  
اجلواب : إنا مل نربهن على هذا بالعقل بل تطرقنا إىل التناقض الذي يلزم 

ـة  Xمن القول إن اآلية القرآنية نزلت يف علي بن أيب طالب ( ) خاص
بينما التاريخ وحديث رسول اهللا (ص) ينفي هذا القول ٬، أما الربهان من 

   خالل آل البيت (ع) ففيما يلي:
  ايات الواردة يف حق يوم الغدير .من الرو -1
  من الروايات الواردة حبق وصية رسول اهللا (ص) . -2



ـوم   -3 من القطع املتحصل من األحاديث الواردة حبق علي قبل ي
 الغدير .

 القطع من السرية التارخيية واملتحصل منها . -4

*** 

اآلية القرآنية السابقة واليت تؤكد على ضرورة تبليغ النيب (ص) بأمر يف   -1
ية األمهية ومل يبينه رسول اهللا (ص) من قبل حبيث اعترب القرآن الكرمي غا

ـالة    ـدل رس عدم التبليغ عدم تبليغ رسالة اهللا أي إن تبليغ هذا األمر بع
  السماء انتبه لقوله تعاىل :

ـا ب¥  ـت¥  (ي¥ا أَيُّه¥ا الرَّس¾ولُ ب¥ل¿غْ م¥ا أُن»زِلَ إِلَي»ك¥ م¤ن» ر¥بِّك¥ و¥إِنْ لَم» ت¥فْع¥لْ فَم¥ ل§غ»
 رِس¥الَت¥ه¾ و¥الل§ه¾ ي¥ع»ص¤م¾ك¥ م¤ن¥ النَّاسِ إِن§ الل§ه¥ ال ي¥ه»د¤ي الْقَو»م¥ الْكَاف¤رِين¥) .

فلما بلغ رسول اهللا (ص) األمر اإلهلي نزلت آية كمال الدين ومتام النعمة 
  أنزل اهللا تبارك وتعاىل قوله سبحانه : 

أَت»م¥م»ت¾ ع¥لَي»كُم» نِع»م¥ت¤ي و¥ر¥ض¤يت¾ لَكُم¾ الْإس»الم¥ (الْي¥و»م¥ أَكْم¥لْت¾ لَكُم» د¤ين¥كُم» و¥
  ).3(املائدة:             د¤يناً)

ـاقر   مث يطالعنا القول الفصل منهم (ع) يف احلديث الوارد عن اإلمام الب
)X: والذي يورده صاحب كتاب منتخب األثر والذي يقول فيه (   

  �م الظهر ٬، مث قال : (مث نادى بالصالة جامعة ٬، فصلى 



( أيها الناس ٬، إن اهللا موالي وأنا موىل املؤمنني وأوىل �م من أنفسهم . أال 
من كنت مواله فعلي مواله ٬، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر 

  من نصره واخذل من خذله) . 
  : يا رسول اهللا ٬، والؤه كماذا ؟ . فقام إليه سلمان الفارسي فقال

ـن   فقال : (والؤه كوالييت ٬، من كنت أوىل به من نفسه فعلي أوىل به م
  نفسه) .

  وأنزل اهللا تبارك وتعاىل : 
ـالم   (اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلس

  دينا) . 
: يا رسول اهللا ٬، أنزلت هذه اآليات يف علي خاصة فقال سلمان الفارسي 

  ؟ .
  .   21بل فيه ويف أوصيائي إىل يوم القيامة ) فقال رسول اهللا (ص) :

  
  مث إن أبا بكر وعمر قاال لرسول اهللا (ص) عند نزول هذه اآلية 
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(الْي¥و»م¥ أَكْم¥لْت¾ لَكُم» د¤ين¥كُم» و¥أَت»م¥م»ت¾ ع¥لَي»كُم» نِع»م¥ت¤ي و¥ر¥ض¤يت¾ لَكُم¾ الْإس»الم¥ 
  . )3(املائدة:د¤يناً ) 

ـن   هل هي يف علي خاصة . فقال (ص) : ال ٬، بل هي يف علي واألئمة م
  . بعده إىل يوم القيامة

  
واعلم بان رسول اهللا (ص) اقتصر على (علي بن أيب طالب) باملناداة الن 

) هو عنوان الوالية اإلهلية على الكرة األرضية من بعد الرسول Xعلياً (
ـه   األعظم (ص) ٬، وهو النور الذي يستقي منه بقية اخللق ٬،  ـن طريق وع

ـاإلقرار    ـأيت ب يعرف اهللا ٬، وكل ما عداه يدخل اإلنسان يف تيه إال أن ي
) من يسقي الناس العلم ومعرفة اهللا سبحانه Xبالوالية هلم (ع) ٬، فهو (

ـ(آية اهللا العظمى) وال ميكن أن  ٬، وهلذا السبب لقب علي بن أيب طالب ب
الصديقة الطاهرة  تطلق على أحد غريه وان كانوا األئمة األطهار بل وال

  .  22بضعة املصطفى حممد (ص) فهي وهم (ع) (آية اهللا)
ومن املعلوم انه ثبت عن طريق حديث رسول اهللا (ص) وأحاديث األئمة 
ـة ٬،   (ع) أن احلجج على اخللق بعد رسول اهللا (ص) أربعة وعشرين حج

ـن  Xأوهلم علي بن أيب طالب ( ) يتبعه أحد عشر إماماً من ذريته ٬، مث م
) ( ذرية بعضها من Xم اثين عشر مهدياً من ذرية اإلمام املهدي (بعده
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ـل   بعض) فال تصح اإلمامة يف اخوين بعد احلسن واحلسن (ع) وقد فص
ـد (   ـاين آل حمم ـوع يف    Xسيدي وموالي مي ـذا املوض ـول � ) الق

ـبس    ـل الل (املتشا�ات) فراجع ٬، واحلديث يف هذا الشأن متواتر ال يقب
ـن  واالشتباه كما سنتناوهل ا يف البحوث القادمة ) وعلى هذا يتبني املراد م

   هذه اللهجة الشديدة يف اآلية القرآنية الكرمية :
  ( و¥إِنْ لَم» ت¥فْع¥لْ فَم¥ا ب¥ل§غ»ت¥ رِس¥الَت¥ه¾ )

أي أن رسول اهللا (ص) بلغ يف غدير (خم) عن أوصيائه إىل يوم القيامة . 
ختتلف قطعا عن سابقتها  وعلى هذا فان هذه العبارة تقلب األمور ٬، فهي

ـده ٬،   Xأي البالغ بوصية علي بن أيب طالب ( ـن بع ) وحىت والته م
ـون    ـا يك فاجلديد يف املسالة هم املهديون وهم متام منازل القمر ٬، وفيه
اكتمال حلقته فبعد اإلمام املهدي سيأيت املهديون االثىن عشر كخلفاء هللا 

ـديني (ع)   يف أرضه فاآلية تقطع بأÕا كما تشمل األئمة  ـمل امله (ع) تش
ومن هذه األحاديث ما ورد عن أيب بصري قال : قلت للصادق جعفر بن 

  ) أنه قال : X) يا ابن رسول اهللا إين مسعت من أبيك (Xحممد (
يكون بعد القائم اثنا عشر مهدياً . فقال : إمنا قال : اثنا عشر مهديا ٬، ( 

ـاس إىل   ومل يقل : اثنا عشر إماما . ولكنهم قوم من شيع ـدعون الن تنا ي
  .  23مواالتنا ومعرفة حقنا )
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  ) . يف حديث طويل انه قال Xوورد عن أىب محزة عن أىب عبد اهللا (
ع  –من ولد احلسني ٬، إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا ٬، يا أبا محزة  (
– (24 .  

ـر   واألحاديث يف هذا الشأن كثرية بلغت حد التواتر كما سيتضح األم
  آخر من هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل .أكثر يف فصل 

ـه .   -2 الوصية اليت وصى �ا رسول اهللا (ص) يف الليلة اليت كانت فيها وفات
   فقد أوصى رسول اهللا (ص) يف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي (ع) :

( يا أبا احلسن احضر صحيفة ودواة فأملى رسول اهللا (ص) وصيته حىت 
ـا   انتهى إىل هذا املوضع فق ـر إمام ال يا علي انه سيكون بعدي أثىن عش

ـاك   ومن بعدهم أثىن عشر مهديا فأنت يا علي أول األثىن عشر اإلمام مس
ـاروق    ـرب والف اهللا يف مسائه عليا املرتضى وأمري املؤمنني والصديق األك
األعظم واملأمون واملهدي فال تصلح هذه األمساء ألحد غريك يا علي أنت 

ـدا  وصيي على أهل بييت حي هم وميتهم وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتين غ
ـت    ـة وأن ومن طلقتها فأنا برئ منها مل ترين ومل أرها يف عرصات القيام
خليفيت على أميت من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إىل ابين احلسن 
ـهيد     ـني الش ـين احلس الرب الوصول فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل اب

ـات  املقتول فإذا حضرته الوفا ة فليسلمها إىل ابنه سيد العابدين ذي الثفن
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علي فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر فإذا حضرته الوفاة 
ـه   فليسلمها إىل أبنه جعفر الصادق فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل أبن
ـإذا   موسى الكاظم فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل أبنه علي الرضى ف

ـاة   حضرته الوفاة  ـرته الوف فليسلمها إىل أبنه حممد الثقة التقي فإذا حض
ـه    ـلمها إىل أبن فليسلمها إىل أبنه علي الناصح فإذا حضرته الوفاة فليس
احلسن الفاضل فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل أبنه حممد املستحفظ من 

ـىن   (آل حممد  ـده أث ص) وعليهم فذلك أثىن عشر إماما مث يكون من بع
ـة  عشر مهديا فإ ذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل أبنه أول املهديني له ثالث

ـث   أسامي اسم كامسي واسم أىب وهو : عبد اهللا ٬، وأمحد ٬، واالسم الثال
 .  25))املهدي ٬، وهو أول املؤمنني 

ولو تسائلنا ما هي هذه الوصية اليت هي من األمهية حىت يقول فيها رسول 
ـري   اهللا (ص) لن  ـلمه أم تضلوا بعدي أبدا وما هو هذا الشيء الذي يس

ـام   املؤمنني (ع) لإلمام احلسن (ع) وهو بدوره إىل اإلمام احلسني إىل اإلم
ـك   املهدي الذي هو بدوره يسلمها إىل ابنه أول املهديني (ع) ٬، وال أظن

ـن اهللا  (خامت اإلمامة)  قطعاً حتتار يا قارئي يف هذه املسألة ٬، فهي ـزل م املن
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تعاىل . والذي ورد فيه احلديث بان كل كتاب من اهللا يأيت مفتوح إال أمر 
ـان   اإلمامة فانه يأيت مغلق وكل إمام يفضه ويعمل بالذي فيه . فالذي ك

ـذي    أي روح القدس األعظم  –) Xمسدد به أمري املؤمنني ( ـو ال ه
ـديثهم    ـن ح يسدد املهديني (ع) واليك عزيزي القارئ ما يزيل اللبس م

  عباس ٬، قال :  يث ورد عن ابن(ع) ح
(( نزل جربائيل (ع) بصحيفة من عند اهللا على رسول اهللا (ص) فيها اثنا 

  عشر خامتا من ذهب .  
ـذه     ـدفع ه ـأمرك أن ت فقال له : إن اهللا تعاىل يقرأ عليك السالم ٬، وي
الصحيفة إىل النجيب من أهلك بعدك يفك منها أول خامت ويعمل مبا فيها 

ـر   ٬، فإذا مضى دفعه ـدفعها إىل اآلخ ا إىل وصيه بعده ٬، وكذلك األول ي
واحدا بعد واحد ٬، ففعل النيب (ص) ما أمر به ٬، ففك علي بن أيب طالب 

)X) أوهلا وعمل مبا فيها ٬، مث دفعها إىل احلسن (X   ـه ـك خامت ) فف
) مث دفعها احلسني إىل علي Xوعمل مبا فيها ٬، ودفعها بعده إىل احلسني (

) Xواحدا بعد واحد ٬، حىت ينتهي إىل آخرهم () ٬، مث Xبن احلسني (
 (26 .  
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  الفصل الثالث

  
  ذكر املهديني

  27يف حديث أهل البيت (ع)
  

بعد أن اتضحت لنا الصورة من الفصل األول والثاين ان وصية رسول اهللا 
(ع) ٬، بل هي يف األئمة (ص) بال البيت (ع) ال تقف عند حدود األئمة 

ـول اهللا وال    ـية رس واملهديني وكل من رفض جزءاً منها فهو رافض لوص
يسع اإلنسان التبعيض فيها وإال لصح معتقد الثاين ٬، ألنه اخذ بعضها قائال 
ـة     ـل اآلن إىل نقط ـر ننتق : ( حسبنا كتاب اهللا ) . فإذا اتضح هذا األم

ـام   أساسية يف االعتقاد اإلمامي ٬، أال وهي قض ـياء اإلم ية املهديني ( أوص
ـول اهللا (ص) ٬،   املهدي ) اليت اتضح جانب منها فيما سبق من وصية رس
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ـام    ـف اإلم لنختار بعض األحاديث الدالة داللة قطعية على إن الذي خيل
ـى  Xاملهدي ( ) هم املهديني من صلبه ٬، لكي يبين اإلنسان عقيدته عل

ـم  كتاب اهللا وسنة حممد وال حممد (ص) ٬، وأÕم ن ور اهللا يف أرضه ٬، و�
) . وهو مصداق Xتشرق األرض بعد استشهاد سيدهم اإلمام املهدي (

   قوله تعاىل :
  )34(آل عمران:(ذُرِّيَّةً ب¥ع»ض¾ه¥ا م¤ن» ب¥ع»ضٍ و¥الل§ه¾ س¥م¤يع£ ع¥ل¤يم£ ) 

ـن (ع) يف   وقد تبني هذا األمر فيما سبق من إصدارات السيد امحد احلس
ـا�ات) أسرار اإلمام ا( كتاب  ـرح     28ملهدي (املتش ـدء بط ـل الب ٬، وقب

  األحاديث أحب أن انوه إىل تقسيم األصوليني للحديث .
   : إىل )29( فقد قسم أصحاب املدرسة األصولية احلديث الشريف

بل يعتمد عليه يف حديث اآلحاد وهو احلديث الذي ال يبىن عليه معتقد ٬،  -1
ـايا    ـه يف القض األمور الفقهية فقط ٬، وهو مطروح ال ميكن االستدالل ب

  العقائدية ٬، كتوقيع السمري مثال ٬، فهو خرب آحاد .
(هو  املشهور : و هو احلديث الذي جاء بثالث أسانيد فما فوق ٬، أو قل -2

ـوغهم   ما رواه مجاعة عن املعصوم ما ٬، يفوقون على الثالثة ٬، مع عدم بل
  . 30حد التواتر)
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 أما من حيث احلجية فيؤخذ به حىت يف ختصيص القرآن الكرمي  
ـدون   (واألغلب على حجيته حىت أÕم خيصصون عموم القرآن به ٬، ويقي
عموم القرآن به ٬،وذلك حلصول الوثوق بصدور السنة به ٬، واالطمئنان 

  . 31بذلك )
ـدد ورود    ـة ع أما من حيث معرفة كونه مشهورا فتتم من حيث معرف

  : الروايات يف املوضوع احملدد لذا عقب
ـب     ـه وكت ـب الفق (ويكفي يف معرفة كون اخلرب مشهورا مبراجعة كت

  32الروايات )
احلديث املتواتر : وهو ما كثر رواته إىل مرتبة القطع بعدم تواطأ  -3

 رواته على الكذب واخلطأ .  
 

ـن   وأحادي ـارئ م ث املهديني من الصنف الثالث ٬، ملا ستعاينه عزيزي الق
ـذكر    ـيت ت كثري حديث أهل البيت (ع) فيهم (ع) ٬، ومن األحاديث ال

) ل¤أمر Xاملهديني بعد الوصي اخلامت (اإلمام املهدي حممد بن العسكري 
ـول اهللا   Xاإلمامة ٬، وهو ( ـية رس ) املغلق لباب اإلمامة ٬، حسب وص
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ـن    (ص) ٬، واملستقبل  ـار م ـة . خنت من بعده أمر جديد ٬، وهو أمر اهلداي
  جمموع األحاديث ما يلي :

  
ـى   0 )33(املتقدمة أنفاً  –وصية رسول اهللا (ص)  -1 الدالة داللة قطعية عل

ـده   Xوجود ذرية لإلمام املهدي ( ـن بع ) هم الذين يتولون اإلمامة م
يف نص  وأول هؤالء املهديني وهو أول املؤمنني بقضية اإلمام املهدي كما

ـمية   الوصية (وهو أول املؤمنني) ٬، وستتضح يف األسطر القادمة ما التس
ـية   احلقيقية هلذه الشخصية ٬، وملاذا ذكر رسول اهللا (ص) هلذه الشخص
ـول    ـية وق ثالثة أسامي دون باقي األئمة (ع) . وقد تبني لنا أمهية الوص

  . 34 رسول اهللا (ص) فيها
 

ـن أيب   جاء يف احلديث الوارد عنهم  -2 ـرمي ٬، ع (ع) حيث ورد عن احلض
 جعفر وأيب عبد اهللا (ع) قاال يف ذكر الكوفة : 
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ـها   (  ـه ٬، ومن فيها مسجد سهيل الذي مل يبعث اهللا نبيا إال وقد صلى في
يظهر عدل اهللا ٬، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده ٬، وهي منازل النبيني 

 .  35) واألوصياء والصاحلني
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إىل عبارة اإلمام (قائمه والقوام من بعده) ومتعن فيها فانتبه عزيزي القارئ 
ـحوا   أحتتاج إىل توضيح أكثر من هذا ٬، وماذا عساهم (ع) يقولون ليوض
ـا ورد   األمر ٬، فال تتهموا األئمة (ع) فويل : ( ملن خصمائه شفعائه ) كم

  يف احلديث . وإنا هللا وإنا إليه راجعون .
  

كتاب املالحم عن سامل بن أيب اجلعد ما أخرجه أبو احلسني بن املنادي يف  -3
  (انه) قال :

( ملك املهدي إحدى وعشرين سنة ٬، مث يكون آخر من بعده وهو يكون 
ـه   دونه وهو صاحل ٬، أربعة عشر سنة ٬، مث يكون آخر من بعده وهو دون

 .  36وهو صاحل تسع سنني )
ـيعهم (ع)    ـا ان جلم فهؤالء كلهم (مهديون) بنص احلديث الشريف كم

ـديث   ملك . و ـا يف احل احلديث قاطع باإلثبات والداللة على الرجعة هن
ـدي ( Xمنتفية لوجود القطع بأفضلية احلسني ( ) X) على اإلمام امله

ـى   فما بالك بأمري املؤمنني ورسول اهللا (ص) الذين يعودون بالرجعة ٬، عل
ـده   العكس مما نص احلديث بأفضلية اإلمام املهدي على من خيلفه من بع

صاحل وهو دونه ) ٬، وهذا ال ينطبق إال إذا كان خلفاء اإلمام بقوله ( وهو 
  املهدي (ع) هم املهديون من ذريته .
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ـؤمنني (   -4 ـري امل ) إىل Xاحلديث الوارد عن حبة العرين قال : خرج أم

 احلرية فقال :
الذراع حىت يباع   وأومأ بيده إىل الكوفة واحلرية   (ليتصلن هذه �ذه 

ـه    ـلي في فيما بينهما بدنانري وليبنني باحلرية مسجدا له مخسمائة باب يص
الن مسجد الكوفة ليضيق عليهم ٬، وليصلني فيه اثنا  )X(خليفة القائم 

ـذي  عشر إماما عدال قلت : يا أمري املؤمنني ويسع مسجد الكوفة  هذا ال
تصف الناس يومئذ ؟ قال : تبىن له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها ٬، 
وهذا ومسجدان يف طريف الكوفة من هذا اجلانب وهذا اجلانب وأومأ بيده 

 .37 حنو Õر البصريني والغريني)
ـل   احلق إن انكشاف احلقائق اليوم عجيب ٬، فاحلديث كما ترى ينص بك

  واملهديني بصورة عامة .صراحة على خليفة املهدي خاصة 
ـى    ـة عل أليس من العجيب ان ترى اليوم هكذا أحاديث واضحة الدالل

) بالتحديد بينما أمر هذا االعتقاد بات Xاملهديني وعلى خليفة املهدي (
) ٬، نعم Xسراً من األسرار اإلهلية إىل وقت ظهور السيد امحد احلسن (
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ـية    عزيزي القارئ ال يوجد سبب مقنع إال السبب األو ـو قض ـد وه ح
  الصرف اإلهلي وهو مقصود آل حممد يف أحاديث كثرية منها حديث :

  ( حىت إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه )
ـون   Xأي ال خيرج العلم إال إذا حان ظهور أمر القائم ( ـل ال يك ) ٬، ب

انتشار ذلك العلم إال من املهدي األول بالتحديد فقد ورد عنهم (ع) هذا 
  :   املعىن

ـف  X( عن مالك اجلهين ٬، قال : " قال : قلت أليب جعفر ( ) : إنا نص
صاحب هذا األمر بالصفة اليت ليس �ا أحد من الناس . فقال : ال واهللا ٬، 
 ال يكون ذلك أبدا حىت يكون هو الذي حيتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه

(38 .  
  

) Xقال : قلت للصادق جعفر بن حممد (احلديث الوارد عن أيب بصري  -5
  ) أنه قال :  Xيا ابن رسول اهللا إين مسعت من أبيك (

) : قد قال : اثنا X(يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا . فقال الصادق (
عشر مهديا ٬، ومل يقل : اثين عشر إماما ٬، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون 

 .  39الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا)
  رد هذا احلديث بطرق عدة .  وقد و
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ـض    ـف بع يتضح من هذا احلديث أن الدور األساسي للمهديني هو كش

ـدي    –أي احلقيقة  –حقيقة األئمة (ع) وهو ما ستتضح  ـالل امله من خ
األول ٬، وذلك بإقامة دولة العدل اإلهلي و�ذا التعجيل والتمكني ينكشف 

أي املهدي  – ) على هذاX. فهو ( 40للناس حقيقة من آل حممد (ع) 
ـة (ع)   –األول  البد له أن يكشف األسرار القرآنية اليت وردت يف األئم

ـميته    ـهم (ع) تس ويف آل البيت عامة (ع) ٬، حىت ورد يف الروايات عن
 باحملاجج بالقرآن ٬، وهو الشخص الذي يدعو الناس إىل مواالة آل البيت

 وكما ورد عنهم (ع) يف احلديث : (ع) ومعرفة حقهم
 )وأمرهم حقهم ومعرفة(

  هو ذلك الشخص الذي حياجج بالقرآن وكما ورد عنهم (ع) :
  أمرنا من كتاب اهللا )ليثبت (

ـل أن    ـبحانه قب فانتبه هلذا واستغفر ربك انه كان غفارا لكن اعلم انه س
ينفرد الغفران شديد العقاب . وأما حديث العارف بالقرآن املثبت حلقهم 

  ) حيث يقول فيه :Xوارد عن اإلمام الصادق (
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وأما احملتج بكتاب اهللا فرجل عارف يلهمه اهللا معرفة كتابه فال يلق أحداً  (
 .  41فيثبت أمرنا من كتاب اهللا )من املخالفني إال حاجة 

فهو يثبت حقهم من كتاب اهللا ٬، ال من اللغو واجلدل الفارغ أو السفسطة 
رد فان فيه خرب ما أو األصول أو غري ذلك . فاحلق يف كتاب اهللا وكما و

ـول اهللا   كان قبلكم ونبأ ما يأيت بعدكم وحكم ما بينكم ٬، كما اخرب رس
ـة (ع)    ـاه األئم (ص) . واحلمد هللا وحده . وهذا احلديث هو الذي عن

  بتوجيههم إىل املهدي األول وطريقة معرفته بقوهلم : 
يقول : لصاحب هذا  X( عن مفضل بن عمر قال : مسعت أبا عبد اهللا 

ـك ٬، يف  األم ر غيبتان : إحدامها يرجع منها إىل أهله واألخرى يقال : هل
ـا  أي واد سلك ٬، قلت : كيف نصنع إذا كان كذلك ؟ قال :  إذا ادعاه

  42)مدع فاسألوه عن أشياء جييب فيها مثله
  أو احلديث األخر الوارد عنهم (ع) بقوهلم :

ـامل  X(عن أيب جعفر  كم ٬، قال : قلت له : جعلت فداك ٬، إذا مضى ع
أهل البيت ٬، فبأي شيء يعرفون من جيئ بعده ؟ قال : باهلدى ٬، واإلطراق 
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٬، وإقرار آل حممد له بالفضل ٬، وال يسأل عن شيء مما بني صدفيها ٬، إال 
  . 43أجاب فيه)

  
  ) : Xاحلديث الوارد عن علي بن عبد احلميد عن اإلمام الصادق (   -6

 . X( 44عشر مهديا من ولد احلسني ) اثنا X((إن منا بعد القائم 
ـة إذا  Xوهي يف غري الرجعة قطعاً ٬، الن األئمة من ولد احلسني ( ) مثاني

ـل    Xاستثنينا اإلمام القائم ( ـائم ) ٬، ب ـد الق ) الن احلديث يقول ( بع
ـدياً  Xويكونوا تسعة ( ) معه بينما جند احلديث حيدثنا عن اثين عشر مه

 أو احد عشر ال مثانية وال تسعة .
  

احلديث الصحيح الوارد عنهم (ع) كما يف رواية أيب محزة ٬، عن أيب عبد  -7
  اهللا (ع) يف حديث طويل أنه قال :  

ـني  : إن منا بعد القائم ٬، يا أبا محزة (  أحد عشر مهديا ٬، من ولد احلس
)X( (45 . 
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   تنوير :
ولرب قائل أن هناك تعارض بني احلديث السابق وهذا احلديث لذا فأÕما 

  طان .  يتساق
  وأقول : 

ـور    ـن األم إن القول بالتساقط من األمور اليت شرعت من العقل وهي م
ـا   املبتدعة هذا أوال ٬، أما ثانيا فال وجود للتعارض بني الروايتني إطالقا أم
ـا يف   عن العدد فان الرواية األوىل فالقائم فيها هو اإلمام املهدي (ع) أم

األول ويف هذا الصدد يقول السيد  الرواية الثانية فالقائم فيها هو املهدي
ـرار    ـ ـاب أس ـ ـن (ع) يف كت ـ ـد احلس ـ ـدي  امح ـ ـام امله ـ  اإلم

ـات( ـه ـاب ـش ـت ـ   ) :  امل
ـد  : وعن الصادق (ع) قال (  إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ول

. وهذا القائم يف هذه الرواية ليس اإلمام املهدي حممد أبن  46احلسني (ع)
ـد  Xاحلسن ( ) بل هو وزيره ووصيه وأول املهديني من بعده ٬، ألن بع

ـده     Xاإلمام املهدي حممد أبن احلسن ( ـن ول ـدياً م ـر مه ) أثنا عش
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متسلسلني ذرية بعضها من بعض وبعد أول هؤالء أألثنا عشر مهدياً أحد 
  عشر مهدياً من ولده متسلسلني ذرية بعضها من بعض . 

  اً وباطناً .واحلمد هللا وحده أوالً وآخراً وظاهر
  ولعنة اهللا على إبليس وجنده من األنس واجلن .

ـرين .   ـ ـني اآلخ ـ ـن األول ـ ـد م ـ ـداء آل حمم ـ ـى أع ـ ـة اهللا عل ـ   ولعن
  .) Xولعنة اهللا على أعداء اإلمام املهدي (

  ) .Xولعنة اهللا على أعداء ولد اإلمام املهدي (
  . 47...) ولعنة اهللا على أعداء أنصار اإلمام املهدي (ع)

) كان يف إحدى Xابن طاووس (رمحه اهللا) وغريه زيارة لإلمام املهدي (نقل السيد  -1
  فقراpا هذا الدعاء بعد صالة تلك الزيارة :

اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته ٬، و عدوه و (
  48…)مجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه ٬، وتسر به نفسه 

ـه   واملعلوم أن اإلمامة تأيت  ـا أكدت متسلسلة ٬، ومن ذرية واحد . وهذا م
   الروايات والقرآن الكرمي :

  (ذُرِّيَّةً ب¥ع»ض¾ه¥ا م¤ن» ب¥ع»ضٍ و¥الل§ه¾ س¥م¤يع£ ع¥ل¤يم£)
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ـا   -8 قال الشيخ الكفعمي يف مصباحه روى يونس بن عبد الرمحن عن الرض
}X{ } أنه كان يأمر بالدعاء لصاحب األمرX : ـدعاء   } �ذا ال

ـى والة  …  ويف أخر الدعاء… (اللهم ادفع عن وليك  اللهم صل عل
 … )عهده واألئمة من بعده 

49  
ـذي  Xوالدعاء الوارد عنهم (ع) يف حق اإلمام املهدي املنتظر (  -9 ) وال

  يقولون فيه :
اللهم وصل على والة عهوده ٬، وبلغهم آماهلم وزد يف آجاهلم وانصرهم ( 

ـى   ٬، ومتم هلم ما أسندت إليهم من أ ـا وعل مر دينك ٬، واجعلنا هلم أعوان
دينك أنصارا ٬، وصل على آبائه الطاهرين ٬، األئمة الراشدين . اللهم فإÕم 
ـادك ٬،   معادن كلماتك ٬، وخزان علمك ٬، ووالة أمرك وخالصتك من عب
ـفوتك وأوالد   وخريتك من خلقك ٬، وأوليائك ٬، وسالئل أوليائك ٬، وص

 .  50م أمجعني )أصفيائك ٬، صلواتك ورمحتك وبركاتك عليه
وهذا احلديث صريح كل الصراحة يف الفصل بني األئمة األطهار واملهديني 

 األبرار عليهم مجيعا سالم اهللا التام . 
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ـي   قصة اجلزيرة اخلضراء بعد أن ضبط -10 ـاظم العقيل ـه اهللا)  الشيخ ن  (حفظ
ـة   مصادرها ووثاقتها يف كتابه املوسوم  ـري ذري ( الرد احلاسم على منك

 اجع .فرالقائم ) 
ـده   ) أنه قال :Xوعن علي بن احلسني ( -11 ( يقوم القائم منا مث يكون بع

    . 51من ذريته ) )  من األئمة   اثنا عشر مهديا ( يعين 
ـالل   واحلديث واضح وصريح وال حيتاج إىل أي تعسف يف الفهم أو إض

ـه¾   حرفهم عن جادة الصواب للناس وال ( إِل§ا م¥ن» ت¥و¥ل§ى و¥كَفَر¥ * فَي¾ع¥ذ¿ب¾ه¾ الل§
 )24 23(الغاشية: الْع¥ذَاب¥ الْأَكْب¥ر¥ )

ـزل  -12 يف الدعاء الوارد عن الشيخ الطوسي يف قصة املرأة اليت كانت يف من
 اإلمام املهدي (ع) حيث ورد فيه :  

ـراء    ـة الزه ( ... اللهم صل على حممد املصطفى وعلي املرتضى وفاطم
واحلسن الرضا واحلسني املصفى ومجيع األوصياء ٬، مصابيح الدجى وأعالم 
ـتقيم ٬،    ـراط املس اهلدى ومنار التقى والعروة الوثقى واحلبل املتني والص
ـارهم وزد   وصل على وليك ووالة عهده واألئمة من ولده ٬، ومد يف أعم
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ـيء    ـل ش يف آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم دنيا وديناً وآخرة انك على ك

 . 52ير )قد
ـدوق   –ما ورد يف هذا الشأن  -13 بشأن أول املهديني (ع) حيث أورد الص

 عن أيب عبد اهللا الصادق (ع) انه قال : 
( يا أبا حممد كأين أرى نزول القائم (ع) يف مسجد السهلة بأهله وعياله ٬، 
ـث اهللا   قلت : يكون مرتله ؟ قال : نعم ٬، هو مرتل إدريس (ع) ٬، وما بع

فيه ٬، واملقيم فيه كاملقيم يف فسطاط رسول اهللا (ص) ٬، نبيا إال وقد صلى 
ـة إال    ـوم وال ليل وما من مؤمن وال مؤمنة إال وقلبه حين إليه ٬، وما من ي
ـا إين   واملالئكة يأوون إىل هذا املسجد ٬، يعبدون اهللا فيه . يا أبا حممد ٬، أم
ـا (ع)   لو كنت بالقرب منكم ما صليت صالة إال فيه ٬، مث إذا قام قائمن

 . 53)نتقم اهللا لرسوله ولنا أمجعني ا
ليس هذا فحسب بل إÕم حجج اجلبار الذين حياسب �م ٬، بل وحياسب  -14

ـاب يف   مبن بايعهم وأعلن كلمتهم ٬، فبعد معرفة اهللا والرسول أول احلس
ـل   خلقوا الذين(املهديني)  القوام يف احلساب األئمة وثاين من نور اهللا ج

يقومون بنشر دعوة قوام آل حممد (ع) ٬، جالله وثالث احلساب يف الذين 
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ـل  ٬،  واليك عزيزي القارئ الكرمي حديث اإلمام الصادق (ع) مع املفض
 عن أيب عبد اهللا (ع) قال :  

ـا   (  ـرائض إذا عرفوه قال اهللا عز وجل افترضت على عبادي عشرة ف
أسكنتهم ملكويت ٬، وأحبتهم جناين أوهلا معرفيت ٬، والثانية معرفة رسويل إىل 

واإلقرار به والتصديق له ٬، والثالثة معرفة أوليائي وأÕم احلجج على  خلقي
خلقي ٬، من واالهم فقد واالين ومن عاداهم فقد عاداين ٬، وهم العلم فيما 
ـذايب ٬،   بيين وبني خلقي ٬، ومن أنكرهم أصليته ناري ٬، وضاعفت عليه ع
ـوام    ـم ق والرابعة معرفة األشخاص الذين أقيموا من ضياء قدسي ٬، وه

ـم ٬، ق ـة   سطي ٬، واخلامسة معرفة القوام بفضلهم والتصديق هل والسادس
ـري   معرفة عدوي إبليس وما كان من ذاته وأعوانه ٬، والسابعة قبول أم
والتصديق لرسلي ٬، والثامنة كتمان سري وسر أوليائي ٬، والتاسعة تعظيم 
ـرج   أهل صفويت والقبول عنهم ٬، والرد إليهم فيما اختلفتم فيه ٬، حىت خي

ـرعا    الشرح ـدنيا ش منهم ٬، والعاشرة أن يكون هو وأخوه يف الدين وال
ـرب   سواء ٬، فإذا كانوا كذلك أدخلتهم ملكويت ٬، وآمنتهم من الفزع األك

 .   54وكانوا عندي يف عليني)
 احلديث الوارد عن االصبغ حيث يقول  -15
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ـت يف   ( قال : أتيت أمري املؤمنني عليا (ع) ذات يوم فوجدته مفكرا ينك
ـا ٬،   األرض ٬، فقل ـك فيه ت : يا أمري املؤمنني تنكت يف األرض أرغبة من

ـري يف    فقال ـن فك : ال واهللا ما رغبت فيها وال يف الدنيا ساعة قط ولك
ـا   مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي ٬، هو املهدي الذي مياله
قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا ٬، يكون له غيبة وحرية ٬، تضل فيها 

ـرية  أقوام ويهتدي فيه ا آخرون . فقلت : يا أمري املؤمنني وكم تكون احل
ـذا   والغيبة ؟ قال : ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني ٬، فقلت : وإن ه
ـبغ ؟    ـا أص لكائن ؟ قال : نعم ٬، كما أنه خملوق ٬، وأىن لك �ذا األمر ي

 .  55)أولئك خيار هذه األمة مع خيار أبرار هذه العترة
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ـام  وقد وقع بعض الباحثني يف  عدم فهم هذا احلديث على اعتبار إن اإلم
ـال   املهدي هو الذي جيب أن يكون حمور كالم علي بن أيب طالب حوله ف
ـذا   ميكنه قبول فكرة املهدي األول ألنه مل يطلع على هذا السر اإلهلي . ل
 نرى أحدهم أضاف حرفاً من نفسه ٬، فوضع حرف الياء يف Õاية كلمة (

هلامش ٬، بأÕا ضرورة يقتضيها السياق . وآخر ) وأشار إىل هذا يف ا ظهر
ـن   رأى فعل األول فوضع هذه الياء بني قوسني لداللة على إÕا أجنبية ع

ـها    –وهذا معروف ملن عمل يف فن التحقيق  –النسخة األم  ـر أثبت وآخ
ـا   على حاهلا إال انه قال إن يف احلديث تضارب . كل هذا واحلديث كم

ـتطاع   تراه عزيزي القارئ ال حيمل  ـإذا اس التأويل أو اللف والدوران ف
ـى    ـدة عل أحدهم أن يقول بوجود ياء املتكلم فال ميكنه محل الغيبة الواح
اإلمام املهدي (ع) وإذا جتاوزنا هذا أيضا فال ميكنه القول بان غيبة اإلمام 
ـديث   املهدي ستة أيام أو ستة اشهر أو ستة سنني ٬، فال يكن من رادي ح

لغريهم فان من سايرهم جنى ومن ختلف عنهم هوى  أهل البيت واملسلمني
.  

ـد    -16 ـديني (ع) بع ما ورد يف دعاء الثالث من شعبان املعظم يف شأن امله
ـث ورد يف   اإلمام املهدي وإÕم احلجج على اخللق بعد استشهاده (ع) حي
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هذا الدعاء عن أيب القاسم بن العالء اهلمداين وكيل أيب حممد عليه السالم 
ـعبان  أن  موالنا احلسني عليه السالم ولد يوم اخلميس لثالث خلون من ش

 فصمه وادع فيه �ذا الدعاء وساق الدعاء إىل قوله 
ـة   ( وسيد األسرة ٬، املمدود بالنصرة يوم الكرة املعوض من قتله أن األئم

واألوصياء من عترته من نسله ٬، والشفاء يف تربته ٬، والفوز معه يف أوبته ٬، 
وغيبته ٬، حىت يدركوا األوتار ٬، ويثأروا الثار ٬، ويرضوا اجلبار  بعد قائمهم

 .  56) ٬، ويكونوا خري أنصار
وهو الذي خيرج على  –آخر املهديني  –ما ورد عن املهدي الثاين عشر  -17

ـن    ـد ورد ع أثره اإلمام احلسني (ع) يف الرجعة وهو من ال صلب له فق
ـه  حديث رواه الشيخ الثقة اجلليل الفضل بن شعبان ا لنيسابوري يف غيبت

بسند صحيح عن احلسن بن علي اخلراز قال : دخل علي بن أيب محزة على 
 أيب احلسن الرضا {ع} فقال له : 

أنت إمام ؟ قال : نعم .  فقال له : أين مسعت جدك جعفر بن حممد {ع} (
يقول ال يكون اإلمام إال وله عقب فقال : أنسيت يا شيخ أو تناسيت ؟ ! 

ـه   ليس هكذا قال جعفر {ع} إمنا قال جعفر {ع} :ال يكون اإلمام إال ول
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ـه   عقب إال اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي {ع} فانه ال عقب ل
 . )فقال له صدقت جعلت فداك هكذا مسعت جدك يقول

وهذا اإلمام هو غري اإلمام املهدي قطعاً ٬، فقد ثبت عند من طالع حديث 
ام املهدي (روحي فداه) وقد أثبتها غري أهل البيت (ع) وجود الذرية لإلم

واحد من الباحثني وجاء الشيخ ناظم العقيلي (حفظه اهللا) بالقطع واليقني 
  على ذلك يف كتابه املوسوم :

  (الرد احلاسم على منكري ذرية القائم)
وهو من إصدارات أنصار اإلمام املهدي (مكن اهللا له يف األرض) . لينتج 

  الرابع والعشرين يف امة حممد (ص) . إن هذا اإلمام هو احلجة
ما ورد عن أيب اجلارود قال قلت أليب جعفر (ع) إذا مضى اإلمام القائم  -18

  ء بعده قال:   ء يعرف من جيي من أهل البيت فبأي شي
ـني   ( باهلدى واإلطراق وإقرار آل حممد له بالفضل وال يسأل عن شي ء ب

 ...  57) صدفيها إال أجاب
ـد اهللا   وما ورد عن عبد اهللا عما مسعه من رسول اهللا (ص) ٬، يقول -19 عب

ـة   فيما قد كان للمهدي واملنصور و [من] كان بعدمها ويكون كذلك أئم
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ـه    ـوله حبول مهديون وينجز اهللا هلم ما وعدهم يف كتابه ٬، وعلى لسان رس
 .  58وقوته )

ـول اهللا  واىل جانب هذا كله الرواية اليت ينقلها لنا أبو احلارث عن  -20 رس
كلهم صاحل مل ير  املهدي وسبعة من بعده من ولده( يكون  أنه قال : (ص)

 .  59مثلهم )
ـين   والرواية حينما حتدد انه سيكون سبعة من بعد اإلمام القائم (ع) ال يع
ـبعة   ذلك انتهاء املهديني �ذا العدد ٬، بل رمبا متر خالفة هؤالء األئمة الس

ـد   (ع) دون فتنة كبرية كاليت مر � ـوا عن ا تاريخ األئمة (ع) حينما توقف
اخلامس من ولد احلسني لوجود الفتنة اليت قادها أحد كبار مذهب التشيع 

 وهو علي بن أيب محزة البطائين . 
 ورواية بالل بن فروة واليت يرفعها إىل النيب (ص) أنه قال :     -21

ـنيب   ( ـل ال ٬،  لن pلك هذه األمة حىت يليها اثنا عشر خليفة كلهم من أه
كلهم يعمل باحلق ٬، ودين اهلدى ٬، منهم رجالن ٬، ميلك أحدمها أربعني سنة 

 .   ٬60، واآلخر ثالثني سنة)
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فمن هؤالء االثين عشر الذي ميلك واحد منهم أربعني سنة واآلخر ثالثني 
ومل ميلك أحد منهم إال   عدا اإلمام املهدي  –٬، وقد توىف اهللا األئمة (ع) 

ـذه     أمري املؤمنني (ع) واليت  ـف � ـنني . فكي ـتة س مل تتجاوز خالفته س
 العشرات من السنني .

وقد ذكر أمري املؤمنني (ع) املهديني يف حديث له (ع) وقد سأله سائل عن  
( ت¥ن¥زَّلُ الْم¥الئ¤كَةُ ) فإنه ملا بعث اهللا حممد  القدر فقال (ع) : وأما قوله ليلة

ـه   (ص) ومعه تابوت من در أبيض له اثنا عشر بابا ٬، في ـيض في ه رق أب
ـق   أسامي االثين عشر فعرضه على رسول اهللا (ص) وأمره عن ربه أن احل

 وهم أنوار .  هلم
قال : ومن هم يا أمري املؤمنني ؟ قال : أنا وأوالدي احلسن واحلسني وعلي 
ـن   بن احلسني وحممد بن علي وجعفر بن حممد وموسى بن جعفر وعلي ب

ـن  موسى وحممد بن علي وعلي بن حممد واحل سن بن علي وحممد بن احلس
ـيعتنا     ـا وش ـدهم أتباعن صاحب الزمان صلوات اهللا عليهم أمجعني ٬، وبع

  .   61) املقرون بواليتنا املنكرون لوالية أعدائنا
ـت   وال تنسى عزيزي القارئ إن نزول الروح يف ليلة القدر على آل البي

هذا الكثري من األحاديث فاطلبها يف مضاÕا ٬، بل وال يصح أن خاصة ويف 
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ـزل إال على 62 احلجة خاصة تتن
ـه ٬،   ٬،   ـديث نفس وهذا واضح من احل

ـن آل   فسلمان احملمدي (ع) الذي بلغ عاشر مرات اإلميان ٬، حىت كان م
ـي يف    ـك ٬، فه ـزل عليه كما نص احلديث على ذل البيت (ع) ٬، ال تتن

 واحلمد هللا أوال وآخراً . احلجج على اخللق خاصة ٬،
ـن    كان خمتصاً ومن األحاديث ما  -22 ـوارد ع ـديث ال باملهدي األول كاحل

قال : أتيت أمري املؤمنني عليا (ع)  حبواريته مع أمري املؤمنني (ع) )63(االصبغ
ـت   ذات يوم فوجدته مفكرا ينكت يف األرض ٬، فقلت : يا أمري املؤمنني تنك

 :يف األرض أرغبة منك فيها ٬، فقال 
ـود   (( ال واهللا ما رغبت فيها وال يف الدنيا ساعة قط ولكن فكري يف مول

ـطا   يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي ٬، هو املهدي الذي ميالها قس
وعدال كما ملئت ظلما وجورا ٬، يكون له غيبة وحرية ٬، تضل فيها أقوام 

فقلت : يا أمري املؤمنني وكم تكون احلرية والغيبة ويهتدي فيها آخرون . 
؟ قال : ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني ٬، فقلت : وإن هذا لكائن ؟ 
قال : نعم ٬، كما أنه خملوق ٬، وأىن لك �ذا األمر يا أصبغ ؟ أولئك خيار 

 ) .هذه األمة مع خيار أبرار هذه العترة
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ـذي   أمري املؤمنني (ع) ولد فاحلادي عشر من  ـدي وال هو اإلمام امله
ـة    هيكون من ظهر ـه غيب هو املهدي األول (ع) وهو الذي تكون ل

  واحدة ومد�ا ستة أيام أو ستة أشهر أو ستة سنني .
 وقد ورد عن الصاحلني (ع) قوهلم : -23

( ... كرر يف ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان قائما وقاعدا ٬، وعلى 
ىت حضرك يف دهرك ٬، تقول كل حال ٬، والشهر كله وكيف أمكنك ٬، وم

 :  بعد متجيد اهللا تعاىل والصالة على النيب وآله (ع)
اللهم كن لوليك القائم بأمرك ٬، حممد بن احلسن املهدي عليه وعلى آبائه 
ـا    ـا وحافظ أفضل الصالة والسالم ٬، يف هذه الساعة ويف كل ساعة ٬، ولي

ـا   وقائدا و ناصرا ودليال ومؤيدا ٬، حىت تسكنه أرضك طوعا ومت ـه فيه تع
  .  64طوال وعرضا ٬، وجتعله وذريته من األئمة الوارثني ) 

  وانتبه عزيزي القارئ ملقولة اإلمام :
  ( وجتعله وذريته من األئمة الوارثني )

ـارق     ـم م ـدم هل وال تضاد حكم آل البيت فتكون من اهلالكني فان املتق
ـيت ال  واملتأخر عنهم زاهق والالزم هلم الحق . واحلمد هللا على إنعام ه ال

  حتصى .  
*** *** *** *** ***  
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) رواية عن األئمة األطهار (ع) مبقدار عدد آل بيت النبوة 24أثبتنا هنا (
ـاه     ـا أثبتن ـثري وفيم (ع) (األئمة واملهديني) وغري ذلك من األحاديث ك
ـه .     ـام ل ـر إجل الكفاية ملن طلب احلق وأما صاحب الباطل ففي ما ذك

يد حممد الصدر ( رمحه اهللا ) انتبه إىل ذلك والروايات كثرية حىت إن الس
  وأشار إليه بقوله عن أحاديث املهديني :

  65…) أÕا متكثرة ومتعاضدة وذات مدلول متشابه إىل حد بعيد(
  

  ويف اخلتام نقول :
ـاقر  قد خيطر يف البال أو يف ذهن  أحد اإلخوة إشكال فحواه إن اإلمام الب

ـري    ـديث أم يسميهم مهديني متبعاً بذلك الرسول (ص) يف وصيته ٬، وح
املؤمنني (ع) ٬، واإلمام الصادق (ع) يسميهم (املهديني) دون األئمة ٬، بل 

  : ويرفض أن يطلق عليهم لقب األئمة فيؤكد على أيب بصري
  66ثىن عشر مهديا)( مل يقل اثين عشر إماما ٬، وإمنا قال أ

ـالع يف   ـزلة اهلداية ٬، ولكننا نط ـزلة اإلمامة ختتلف عن من وقطعا إن من
ـا ورد   أحاديث أخرى عنهم (ع) إÕم يطلقون عليهم تسمية األئمة ٬، كم

  ذلك يف حديث اإلمام الرضا (ع) بقوله يف الدعاء 
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  (واألئمة من ولده) و (األئمة من بعده)
  املؤمنني (ع) قوله السابق :وهو ما ورد عن أمري 

  ( ... ليصلني فيه أثىن عشر إماما عدال ... )
ـمية    ـت (ع) تس فما هو املخرج من هذا اإلشكال فتارة يرفض أهل البي
خلفاء اإلمام املهدي (ع) ويطلقون عليهم لقب املهديني أو قوم من شيعتنا 

  خذ ؟ . ٬، وتارة أخرى يسموÕم أئمة ٬، فكيف نسري يف هذا ٬، وبأي قول نأ
  واجلواب على هذا : 

ـاء   إن كال اللفظني صحيح ٬، وكالمها ميكن تسمية احلجج املهديني من أبن
ـك إن   القائم (ع) من بعده لكن كل لفظ موضوع إزاء حلاظ معني ٬، فان
قرنت املهديني باألئمة (ع) فال جيوز عند ذلك تسميتهم باألئمة ٬، بل البد 

مة إىل املهديني فعندها تطلق كلمة ( من استدارة فلك جنوم احلجية من األئ
ـن   أئمة ) على املهديني (ع) ٬، ولذلك عرب اإلمام الرضا (ع) (واألئمة م

٬، فإذا نظرت إىل املهديني نظرة جتريدية بعيدة (واألئمة من ولده) أو  بعده)
ـبب   عن األئمة (ع) عند ذلك ميكن إطالق لفظ األئمة (ع) ٬، وذلك لس

ـوم   بسيط وهو إن نور اإلمامة ا ـك الي نتقل إىل املهديني ٬، لذا فانه يف ذل
ـه   ستشرق األرض بنور ر�ا �م (ع) ٬، والكالم يف هذا املقام يطول وفي
ـالة .    ـذه املس بقية نسال اهللا أن مين علينا التوفيق الستيعاب شيئا من ه



ـدي (ع)   فعليك عزيزي القارئ بالتدقيق يف ثنايا كتاب أسرار اإلمام امله
  . 67شا�ات) (املت وبالتحديد :

ـل   هذا وقد أورد بعض العلماء بعض التعليقات حول هذا املوضوع أو ق
ـن   حول هذا السر اإلهلي الذي ينكشف يف ساعات الظهور ال غري ٬، وم
ـتدرك   مجلة هذه التعليقات ما أورده العالمة الشيخ علي النمازي يف مس

   سفينة البحار حيث قال بعد سرد روايتني من روايات املهديني :
ـائر وال   ( أقول : هذا مبني للمراد من رواية أيب محزة ورواية منتخب البص
إشكال فيه وغريمها ٬، مما دل على أن بعد اإلمام القائم (ع) إثين عشر مهديا 
ـن   ٬، وأ�م املهديون من أوصياء القائم ٬، والقوام بأمره كي ال خيلو الزمان م

  . 68احلجة )
ور يقول معلقا على بعض هذه فترى الشيخ علي الكوراين يف عصر الظه

  الروايات إÕا قبل الرجعة حيث يقول : 
( ويذكر بعضها أن الرجعة تبدأ بعد حكم املهدي (ع) وحكم أحد عشر 

  مهديا بعده ) .  
ـرت   واحلق انه ال ميكن التسليم بغري هذا الفهم لصريح الرواية ٬، فقد م

   صادق (ع) قال :الروايات ومنها ما يف غيبة الطوسي عن اإلمام ال علينا
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  . 69( إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا من ولد احلسني (ع))
ملا مسعناه من تفصيل أهل البيت (ع) يف هذا الشأن أوال وملا يف كالمه من  

ـن   تناقض ثانيا ٬، فلو كان األمر يف الرجعة ملا أمكن أن يكون األوصياء م
ن أوالده (ع) تسعة ذرية اإلمام احلسني احد عشر أو اثنا عشر ٬، وذلك ال

أوهلم زين العابدين علي بن احلسني (ع) وأخرهم اإلمام املهدي حممد بن 
احلسن العسكري (ع) ٬، واحلديث ينص على احد عشر أو أثىن عشر من 

  صلب اإلمام احلسني (ع) .  
ـأَنَّ  ـر¥فُونَ) (فَذَل¤كُم¾ الل§ه¾ ر¥بُّكُم¾ الْح¥قُّ فَم¥اذَا ب¥ع»د¥ الْح¥قِّ إِل§ا الضَّاللُ فَ  ى ت¾ص»

    )32(يونس:
  
  
  

  الفصل الرابع 
  

  التفريق بني 
  اإلمام املهدي (ع) واملهدي األول (ع) 
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ولكي ينار الطريق ويصبح القارئ على جادة احلق ٬، وتتضح الصورة أكثر 
ـام  نكمل ما سبق يف الفصل السابق ٬، وذلك بإقامة الفرق  فأكثر بني اإلم

ـد أن   املهدي واملهدي األول من خالل حديث أهل البيت (ع) . هذا بع
ـة أن   مر علينا حقيقة املعرفة اللغوية واالصطالحية للفظ املهدي ٬، ومعرف
اللفظ قابل لالنطباق على أكثر من شخص واحد ٬، واجلميع يكون متصال 

ـر يف  باهللا تعاىل فكما كان يف علي بن أيب طالب هو املهدي كان ه ذا األم
احلسن واحلسني (ع) ٬، واألئمة (ع) من بعده ٬، مع فارق بيñنه¾ السيد امحد 

  احلسن لألنصار قائال مبا مضمونه :
إذا مل يصل املعصوم ملرتبة اإلمامة ويتسلمها فعليا قد تغيب عنه كثري من ( 

ـياء   األشياء فاحلسني (ع) يف حياة اإلمام احلسن يغيب عنه كثري من األش
  )   األئمة (ع) ...وكذلك 

  
     بقي شيء نطرحه هنا :

ـر ٬، وان أول   بعد أن أتضح هناك أن األئمة أثىن عشر واملهديني أثىن عش
ـدي )   أسامي ثالثة املهديني له   ( عبد اهللا ٬، وامحد ٬، واالسم الثالث امله

ـني   و   ( الوصية عن رسول اهللا (ص) )  حديثي ورد يف كما ـة ب (البيع



ـر      70الركن واملقام) ـاين عش . وهو �ذا يكون متداخال مع اإلمام الث
  (اإلمام حممد بن احلسن العسكري املهدي) .

 ومن هنا نقع يف لبس من األمر ٬، فاألحاديث الواردة اÃردة املتحدثة عن
ـدي األول ؟ ٬،  ((املهدي))  ٬، هل هي يف حق اإلمام املهدي أو يف حق امله

 بعض األحاديث اليت مسعناها مثل هذا إذا مل تكن هلا قرينة صارفة كما يف
(من ظهر احلادي  اإلمام الثاين عشر فهي حبق اإلمام املهدي أو احلديث :

ـد   عشر من ولدي)  ـيد امح فهذا احلديث مقيد حبق املهدي األول (الس
  احلسن) . 

  
  ولكن السؤال : 

  كيفية التمييز يف األحاديث اليت مل ترد فيها قرينة .
ـدي   وقبل اإلجابة عن هذا ا ـام امله لسؤال جيب معرفة الفروق بني اإلم

واملهدي األول من خالل حديث أهل البيت (ع) ٬، فهل بيَّن¥ أهل  البيت 
  (ع) الفرق بني اإلمام املهدي (ع) واملهدي األول ؟ .
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واجلواب على هذا السؤال باإلجياب ٬، وذلك من خالل مجلة من الفروق 
بعدة نقاط أساسية تتفرع إىل عدة الواردة عنهم (ع) ٬، واليت ميكن إمجاهلا 

   فروع ومنها :
  : األحاديث اليت ميزت التسمية .       أوالً
ـثان ـ ـ ـ   يا : األحاديث اليت ميزت الصفات اجلسمية .ـ

ـثاً : األحاديث اليت ميزت حركة الظهور ـ ـ ـ ـ   ثال
ـعاً : األحاديث اليت ميزت الغيبة ومدpا . ـ ـ ـ   راب

  دهم .خامساً : األحاديث اليت وعد
  سادساً: األحاديث اليت ذكرت أن األئمة ثالثة عشر .

  

***  ***  ***  ***  ***  
ـذه    ـة هل مث بعد هذه اللمحة السريعة للعناوين نأيت إىل التفرعات الداخلي

     العناوين وإعطاء بعض التوضيح عليها ونبدأ بالنقطة األوىل :
  

  :  أوال : التفريق بالتسمية
حممد بن احلسن بن  ( لبيت إن اإلمام املهدي هوالثابت يف روايات أهل ا

ـدي (ع)   )  ع علي اهلادي املهدي لكن الروايات فرقت بني اإلمام امله
   واملهدي األول (ع) من حيث التسمية بثالثة أوجه ((ال اقل)) :

  



   الوجه األول :

التسمية ٬، حيث ورد يف عدة موارد أن هو ما صرح به أهل البيت بفرق 
ـول اهللا   اسم املهدي (ع) هو امحد ٬، ومن مجلة هذه التسميات وصية رس

 السابقة حيث ذكر أن أول املهديني حيمل ثالثة أسامي : 
 .)اسم كامسي واسم أيب عبد اهللا ٬، وامحد ٬، واالسم الثالث املهدي(

(( عبد اهللا  فالتسمية األوىلومن املعلوم أن اسم النيب اخلامت هو حممد إذاً 
ـتالف يف  )) عبد هللا  (( هي كنية يكىن �ا اإلنسان ٬، فاجلميع))  على اخ

 مرتبة العبودية .
(واللقب ما  فهو : لقب ال اسم حقيقي ((املهدي)) وأما االسم الثالث أي

ـح أن  اشعر مبدح أو ذم ) ولذا فهم بامجعهم (مهديون) .  على هذا يتض
 ))((اسم املهدي األول ة املتصلة يف حديث الوصية إناملتحصل من القرين

  (( امحد )) .منحصر يف االسم الثاين 
ـداً   وقد جاء أهل البيت (ع) �ذه األمساء الثالث لكي يعطوا املسألة بع
ـدينا إن    ـبح ل أعمق . وسوف نرى هذه املسالة الحقا . ولكن اآلن أص

مام املهدي ((حممد)) أبن املهدي هو امحد وعبد اهللا واملهدي بينما اسم اإل
  .   ع–احلسن 

  الرواية الثانية :



ـيخ    ـا الش وتطالعنا يف هذا اÃال رواية أخرى عن آل حممد (ع) ذكره
   الطوسي يف كتاب الغيبة عن رسول اهللا :

ـاءه   ( إنه يبايع بني الركن واملقام امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي فهذه أمس
  .  71ثالثتها )

ـول اهللا (ص)   فطابق عزيزي القارئ هذه الرواية الشريفة مع وصية رس
ـة    ـر حلرك لتخرج بنتيجة احتاد شخصية املهدي األول مع احملرك املباش

(أول  من وجود املفتاح هلذا السر يف الوصية السابقة الظهور وعلى الرغم
  إال إن هذا مما مل يلتفت إليه أحد إطالقاً .املؤمنني) 

  والرواية الثالثة :
ـعارهم   اليت تقول إن ( شعار أهل طالقان اليت تقبل حنو الكوفة يكون ش

ـدي   72) امحد ٬، امحد مع العلم إن هذه الرايات تقبل وفيها خليفة اهللا امله
  … وستايت يف Õاية هذا البحث ان شاء اهللا تعاىل 

  والرواية الرابعة :
(يا آل امحد) على الرغم من  اليت يقول فيها عن أحد شخصيات الظهور

  ( آل حممد ) انه بعد اسطر يقول
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  والرواية اخلامسة :
   اليت الواردة عن اإلمام الباقر (ع) انه قال :

ـذي  (  للقائم امسان اسم خيفى واسم يعلن فأما الذي خيفى فأمحد وأما ال
  . 73)يعلن فمحمد 

ـدي (ع)  ولو انتبهت عزيزي القارئ هلذا احلديث لعلمت أن اإلمام امل ه
ـني   خيرج عرب شخص يواجه اإلمام (ع) به اÃتمع فيكون امسه معروفا ب
ـا   الناس كانسان يقود حركة إصالحية ٬، وداعي آلل حممد (ع) وهذا م

   طويل خرب ذكره عن عمار بن يسار (رض) يف

  74… )( ... وخيرج قبل ذلك من يدعو آلل حممد (ع) 
ـل  وهذا الشخص هو ذلك الشخص الذي يتصل باإلما م املهدي (ع) قب

ـيش    ـك ج ظهوره ويؤمñن¾ االتصال بالقواعد الشعبية ٬، ليتشكل بعد ذل
ـع   اإلمام املهدي (ع) ٬، وقد دلت الروايات بأنه يتصل اتصال مباشر م
ـاقر   اإلمام املهدي (ع) ٬، حيث ورد يف احلديث الشريف عن اإلمام الب

  (ع) أنه قال :  
غيبة يف بعض هذه الشعاب وأومى بيده إىل ( يكون لصاحب هذا األمر 

ـه   –ناحية ذي طوى  حىت إذا كان قبل خروجه أتى املوىل الذي كان مع
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ـن   حىت يلقى بعض أصحابه ٬، فيقول كم أنتم هاهنا ؟ فيقولون حنن حنو م
  أربعني رجال .  

ـا    ـاوى بن فيقول : كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم ؟ فيقولون: واهللا لو ن
معه ٬، مث يأتيهم من القابلة ويقول : أشريوا إىل رؤسائكم اجلبال لناويناها 

ـاحبهم   أو أخياركم عشرة ٬، فيشريون له إليهم فينطلق �م حىت يلقوا ص
  .   75ويعدهم الليلة اليت تليها ........ )

ـه   ( املهدي األول : امحد )وهو الشخص  الذي عربت عنه الروايات بأن
ـع  املرافق لإلمام املهدي (ع) قبيل ظهوره  ٬، أي يف الوقت الذي ال يطل

ـي     ـام روح ـع اإلم على مكان اإلمام أي شخص فيكون هذا الرجل م
وأرواح العاملني له الفداء حيث أورد  الشيخ النعماين (تلميذ ثقة اإلسالم 
ـربين   الكليين) يف كتاب الغيبة ٬، والشيخ الطوسي يف الغيبة بسندين معت

   : 76 يقول اهللا عبد عن املفضل بن عمر قال : مسعت أبا

ـات   { إن لصاحب هذا األمر غيبتني أحدمها تطول حىت يقول بعضهم م
ويقول بعضهم قتل ٬، ويقول بعضهم ذهب ٬، حىت ال يبقى على أمره من 

                                                            

7  .187א−5

7 6−، א אא א ، א א
א  269א



إال أصحابه إال نفر يسري ال يطلع على موضعه أحداً من ولده وال غريه ٬، 
   .} املوىل الذي يلي أمره

ويتحصل من هذا إن املهدي األول هو اليد الضاربة لإلمام (ع) ٬، بل هو 
حترك شخصية اإلمام (ع) يف اÃتمع ٬، وذلك من خالل اندراس شخصية 
املهدي األول أو املمهد لإلمام سلطانه بشخصية اإلمام (ع) ٬، بل مل يبق¥ 

ئم امسني له إال التحرك بإرادة اإلمام (ع) ٬، وهلذا عربت الروايات بان للقا
ـد  (  وهو أسلوب بالغي معروف مثله مثل نسبة القبض هللا الواحد األح

ـل   الل§ه¾ ي¥ت¥و¥ف§ى الْأَن»فُس¥ ح¤ني¥ م¥و»ت¤ه¥ا) وان كان من يتوىل املباشرة هو عزرائي
  وهم أيضاً املالئكة كما هو واضح .

  والرواية السادسة :
ـن   وهذه الرواية السادسة اليت مييز فيها آل البيت (ع)  املهدي األول ع

ـال    ـد ق اإلمام املهدي (ع) ٬، واليت تذكر تسمية املهدي األول بأنه امح
  رسول اهللا (ص) :  

ـن    –وذكر كلمة  –( إذا كان رأس اخلمسني والثالمثائة  ـاد م نادى من
السماء : أال يا أيها الناس إن اهللا قد قطع مدة اجلبارين واملنافقني وأتباعهم 

ـن  ٬، ووالكم اجلابر خري ام ة حممد ٬، احلقوه مبكة فانه املهدي وامسه امحد ب
  . 77عبد اهللا )
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فالصيحة تكون باسم (امحد) ال باسم حممد وسيأيت تفصيل ذلك يف مبحث 
  الصيحة إن شاء اهللا تعاىل .

ـد    ـيد امح فمن الطبيعي بعد هذا أن ينادي السيد املنصور باهللا وحده الس
ـة  احلسن بالبيعة ٬، البيعة اليت أوصى وحث علي ها الرسول (ص) واألئم

  (ع) ٬، وقالوا فيها بايعوه ولو حبوا على الثلج .  
ـان إىل    ـن األذه فهو ميثل اإلمام املهدي (ع) فيكم ٬، لكن باسم خمفي ع
ـال   وقت الظهور ٬، وال يعرفه إال اخلاصة ٬، غري منكشف للعامة ٬، وإال ف

ـا   ـر إنس ن معىن للحديث بغري  هذا الفهم واهللا اعلم واحكم ٬، فان حتج
ـفا   على الفهم الساذج . يتعرض النتقاد غريه ٬، بان امحد وحممد قد كش

   على املأل فما الفائدة املترتبة على ذلك وقد أعلنا
  فَم¥اذَا ب¥ع»د¥ الْح¥قِّ إِل§ا الضَّاللُ فَأَنَّى ت¾ص»ر¥فُونَ ) . (

ـى   صحيح إن التسمية حتتاج إىل تشخيص ٬، ولكن هذا األمر منطبق عل
حدمها ٬، فان االنتقاد على احدمها هو نوع من املغالطة ليس االمسني دون ا

  إال .
  

  
   الوجه الثاين :



ما حتفظ به آل البيت كخطة عسكرية وختطيط إهلي أليام الظهور ٬، وذلك 
هو غري ما عرفه اÃتمع ٬، وذلك  Xباإلشارة والرمز إىل إن اسم املهدي 

  . من خالل امتناع األئمة (ع) عن تسمية املهدي األول
فيعمد األئمة (ع) إىل ذكر فالن وفالن بدل من تسميته ٬، بينما جتد األئمة 
يف مورد اإلمام املهدي (ع) يصرحون بامسه بأنه ( حممد بن احلسن املهدي 
ـد ورد   ) ٬، و�ذا أقاموا فرقا بني املهدي األول واإلمام املهدي (ع) . فق

   احلسني السجاد (ع) :عن آل البيت (ع) قال اإلمام علي بن 
ـدعوكم   ( فيقوم رجل منه فينادي أيها الناس هذا طلبتكم قد جاءكم ٬، ي
إىل ما دعاكم إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ٬، قال : فيقومون ٬، قال 

٬،  أنا فالن بن فالن أنا ابن نيب اهللا: فيقوم هو بنفسه ٬، فيقول : أيها الناس 
  أدعوكم إىل ما دعاكم إليه نيب اهللا .  

ـهم   فيقومون إليه ليقتلوه ٬، فيقوم ثالمثائة ونيف على الثالمثائة فيمنعونه من
مخسون من أهل الكوفة ٬، وسائرهم من أفناء الناس ال يعرف بعضهم بعضا 

  .  78) اجتمعوا على غري ميعاد

ـة     ـون كلم ـال ينطق ـها ٬، ف إال  وكالم أهل البيت (ع) هو احلكمة بعين
ـل   ويقصدون منها مدلوهلا وزيادة ٬، ولو سألنا هذا السؤال ملاذا عمد أه

؟ ٬، بل (فالن بن فالن)  البيت (ع) إىل حذف االسم واإلشارة إليه بقوهلم
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وكرروا هذا الشيء يف أحاديث كثرية جداً ٬، وقد التفت إىل هذه النقطة 
ـا ٬،  العديد من الباحثني يف قضية اإلمام املهدي . ولكنهم مل جي دوا حال هل

ـام     ـر اإلم ـل ألم واحلل كما قدمنا ٬، وهو إن التسمية ختص شخص ميتث
ـب يف    ـا قري املهدي (ع) ويكون حجرا بيمينه ٬، وهذا ما سنسمعه عم
ـدم   أحاديثهم (ع). ٬، ومن مجلة هؤالء الذين نبهوا إىل مسألة التسمية وع

ملهدية ذكر اسم اإلمام املهدي (ع) هو السيد حممد الصدر يف موسوعته ا
  (تاريخ ما بعد الظهور) حيث يقول : 

ال دليل … ( وينبغي هنا أن نالحظ انه حني يقول أنا رسول فالن إليكم 
ـدي   على انه يورد امسه املهدي (ع) حبقيقته ويعرف املخاطبني انه هو امله

  . 79… )املوعود ٬، بل لعله 
عنوان فقد أما ما أوجده السيد الصدر يف تارخيه املذكور بأطروحة خفاء ال

  أشكل هو نفسه على هذا التوجيه فيما بعد من حديثه .  
ـت     -4 ـا إىل وق ـه مطلق بل والتشديد منهم (ع) وتصرحيهم بعدم ذكر امس

الظهور . وهو تعارض ال ميكن حله ٬، بل تضارب صريح يف روايات أهل 
البيت (ع) وال حيل إال باألخذ مبا قدمنا ٬، ومبا أتاح اهللا للجميع من معرفة 

ـن (ع) .   هذا ا ـد احلس لشيء وغريه بفضل اهللا سبحانه علينا بالسيد امح
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امتناعه عن تسمية   80 ومن تلك األحاديث ما ورد عن أمري املؤمنني (ع)
ـل عن امسه (ع) فقال أمري املؤمنني : املهدي بعد أن ـ ـئ    س¾

ـل .   ( أما امسه فان حبييب قد عهد إيل§ أال أحدث به حىت يبعثه اهللا عز وج
  فأخربين عن صفته ؟ .قال 

ـى    ـعره عل قال : هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشعر ٬، يسيل ش
ـاء  . منكبه ويعلو نور وجهه سواد شعر حليته ٬، ورأسه  بأيب ابن خرية اإلم

(81   .  
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وسبحان اهللا يف هذا احلديث حصل اإلعجاز اإلهلي ٬، فقد اهلك اهللا تعاىل 
السيد امحد احلسن ليس  به حيدر مشتت بعد أن قسم (قسم الرباءة) بان

ـواد   اليماين املوعود الذي يسيل شعره على منكبه ٬، ويعلو نور وجهه س
ـد   شعر حليته ورأسه ) ضنا منه أن هذا الوصف ال ينطبق على السيد امح

  احلسن (ع) فألنه منشد إىل املادة ال يعرف إال املادة .  
ـز إىل    ـعر يرم ـة فالش  بينما احلديث الشريف يتحدث عن صفات رمزي
األفكار٬، وإال فان روايات أهل البيت (ع) حتث على تقصري الشعر املادي 
ـا   ال أن جتعله يسيل على املنكبني ٬، وأما علو النور فانه خيتلف اختالفا بين

  ملن تدبر عن اللون فافهم ومتعن .
ـييب  (فعلي بن أيب طالب يقول هنا يف تسمية هذا الشاب  أما امسه فان حب

  .) به حىت يبعثه اهللا عز وجل قد عهد إىل أال أحدث 
سبحان اهللا هل إن اسم اإلمام املهدي كان خمفياً يف عهد رسول اهللا (ص) 
ـام    ـنة يف اإلم إذاً أين هذا من الروايات الكثرية اليت ينقلها الشيعة والس

ـن    ينقلها الشيعة خاصة يف تسمية اإلمام املهدي املهدي واليت ـد ب (حمم
ـه (ع) ٬،  بل إن وصية رسول اهللاحلسن) ٬،   (ص) كانت حمتوية على امس

ـد اهللا      ـن عب ـابر ب ـول (ع) إىل ج والصحيفة اليت أعطتها الزهراء البت
األنصاري فيها اسم اإلمام املهدي (ع) ٬، وكان جابر يصرح �ذا ٬، مث إن 
الرواية ال تقتصر إىل حد زمن أمري املؤمنني (ع) أو وقت قريب منه ٬، بل 

  الظهور ٬، وهي مسالة مهمة جدا . امتداد عدم ذكر امسه إىل وقت 



ـىت  (  انتبه ملقولة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب (ع) أن ال أحدث به ح
إذاً فال ميكن حبال من األحوال محل هذا االسم على ) يبعثه اهللا عز وجل 

اإلمام املهدي ٬، الن علي بن أيب طالب نفسه يسمي اإلمام املهدي كما يف 
ـديث  احلديث السابق ٬، مضافا إ ـاع   –ىل ذلك إن قلنا بان هذا احل امتن

ـذين    –التسمية  ـة ال خمتص باإلمام املهدي (ع) نقع يف ختطئة مجيع األئم
ـم (ص)   ذكروا اإلمام املهدي باالسم ٬، بل ونقع يف ختطئة الرسول األعظ
وأمري املؤمنني (ع) ألÕما ذكرا اسم اإلمام املهدي (ع) يف أكثر من موضع 

كتاب . مث إن هناك قرينة أخرى تتعلق باحلديث وهي كما سيأيت يف هذا ال
   )بأيب ابن خرية اإلماء( :

 فقد يتصور القارئ إن احلديث يف اإلمام املهدي (ع) من حيث كون أمه
ولكن احلديث إذا خص اإلمام املهدي تكلم (سبية قيصر الروم)  املباشرة

ـد)   (خري احلرائر : فاطمة عن أمه احلقيقية اليت ينتسب هلا وهي بنت حمم
أي ينسب إىل السيدة الطاهرة (خري اإلماء)  بينما املهدي األول يكون من

ـت أليب   (نرجس) (ع) . وهذا ما ورد عن عبد الرحيم القصري قال : قل
  جعفر (ع) : قول أمري املؤمنني (ع) :

ـرية    ـة (ع) خ ( بأيب ابن خرية اإلماء أهي فاطمة (ع) ؟ فقال : إن فاطم
  .  82) رحم اهللا فالنادح بطنه ٬، املشرب محرة ٬، احلرائر ٬، ذاك املب
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ـارة    ـه ٬، ت فأمري املؤمنني (ع) هنا ال يذيع اسم املهدي األول ويتستر علي
بالنفي القاطع كما يف الرواية األوىل ٬، وتارة باإلحياء كما يف الرواية الثانية 

  .  
امسه أما حينما يصل أمري املؤمنني (ع) إىل اإلمام املهدي (ع) فانه يصرح ب

ـات   تصريح تام من غري أن يلبس األمر على السامع أو املتلقي ففي رواي
ـدي   أخرى سيأيت الكالم فيها خيرب أمري املؤمنني (ع) عن ظهور اإلمام امله
ـم وال     ـتفظ باالس ـا حي (ع) ويذكر فيها االسم ٬، ولكن أمري املؤمنني هن

    يصرح به كما يف اخلرب :
ـل    ٬، خلوÕا فيبعث جيشاً إىل املدينة فيد… (  ـا يف القت ـرفون فيه فيس

ـأل األرض  .  والفواحش ويهرب منه رجل من ولدي زكي نقي ٬، الذي مي
ـم   عدال وقسطا ٬، كما ملئت ظلما وجورا . وإين ألعرف امسه ٬، وابن ك
هو يومئذ وعالمته . وهو من ولد ابين احلسني ٬، الذي يقتله ابنك يزيد ٬، 

ويقتل صاحب ذلك اجليش رجال وهو الثائر بدم أبيه . فيهرب إىل مكة . 
  .   83 )زكيا بريا . عند أحجار الزيت  ٬، من ولدي

هو  –ومل يذكر له اسم  –وهنا جند أمري املؤمنني (ع) يعرب عن هذا الفىت 
من ميلئها قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا ٬، مث يعقب على تسميته ٬، 
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ـق (وإين   بأنه هذه التسمية خاصة  ـن اخلل باإلمام علي (ع) دون غريه م
  ألعرف امسه) .

ـه   وختصيص معرفة اسم املهدي األول بأمري املؤمنني (ع) ٬، ال أن قصد ب
اإلمام املهدي لورود تسمية اإلمام املهدي يف روايات الرسول (ص) وأهل 

ـو  إذاً فالبد من البيت (ع) كما تبني وما سيأيت .  أن يكون هذا الفىت وه
ـن  املؤمنني) (أول  وهو املهدي األول واليماين املوعود وهو املعىن املراد م

  ) .  أن ال اُحدث بامسه حىت يبعثه اهللا( احلديث السابق كما تقدم
  وهنا تنبيه آخر وهو إن أمري املؤمنني ركز على ثالث نقاط 

  االسم  1
 العمر   2
 أي صفاته .   –عالمته   3

ـت (ع)  وهذه املواصفات الثالث هي  الصفات اليت وردت عن آل البي
ـا   بوصف السيد امحد احلسن أو قل املهدي األول أو اليماين املوعود كم

  أثبت ذلك كتاب (النور املبني يف أخبار الصادقني ) فراجع 

  

ـر  ـوي ـن     : ت
قد يتوهم متوهم إن هذه الشخصية هي شخصية اإلمام املهدي (ع) فهو 

  لب بدم أبيه احلسني (ع) .  الذي ميلئها عدال ٬، وهو املطا



ـلوات   فنقول صحيح : ولكن ليس بالكيفية اليت يفهمها الناس فاإلمام ص
ريب عليه ال يباشر احلرب بنفسه . بل يكون (ع) متحركا يف اÃتمع عرب 

  شخصِ ينقاد¾ لقوله¤ ٬، ويأمتر¾ بأمره¤ . 
  وهذا املعىن معروف كأسلوب بالغي كما تقدم . 

ـبحانه   قول تعاىل وقد نسبففي القرآن الكرمي ي تويف األرواح إىل اهللا س
ـر:  ( الل§ه¾ ي¥ت¥و¥ف§ى الْأَن»فُس¥ ح¤ني¥ م¥و»ت¤ه¥ا ) وتعاىل : ـر    )42(الزم ـني آخ ويف ح

( قُلْ ي¥ت¥و¥ف§اكُم» م¥لَك¾ الْم¥و»ت¤  –عزرائيل (ع)  –ينسب التويف مللك املوت 
ـل   ج¥ع¾ونَ )ال§ذ¤ي و¾ك¿لَ بِكُم» ثُمَّ إِلَى ر¥بِّكُم» ت¾ر» وتارة ثالثة ينسب التويف لرس

اهللا ومالئكته ( إِذَا ج¥اَء أَح¥د¥كُم¾ الْم¥و»ت¾ ت¥و¥ف§ت»ه¾ ر¾س¾لُن¥ا و¥ه¾م» ال ي¾فَرِّطُونَ ) ( 
  فَكَي»ف¥ إِذَا ت¥و¥ف§ت»ه¾م¾ الْم¥الئ¤كَةُ ي¥ض»رِب¾ونَ و¾ج¾وه¥ه¾م» و¥أَد»ب¥ار¥ه¾م» ) 

البيت (ع) على حنويَّن ٬، النحو األول تقول فال مانع أن تأيت روايات آل 
ـخص  ـام   أن الذي يباشر فتح األرض وملئها بالعدل والقسط هو ش اإلم

ـدي (  املهدي وتارة أخرى تقول هو شخص من أو  84،٬) ذرية اإلمام امله
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 85،٬) ابن صاحب الوصيات(  هو الشخص الذي pدى إليه الرايات وهو
  .   86) الركن واملقامهو املهدي األول الذي يبايع بني ( أو 

 –أي امتناع األئمة (ع) عن تسمية املهدي األول  –ويف هذا الشأن أيضاً 
ـد    ـن أيب خال ما ورد عن اإلمام الباقر (ع) حيث ورد عنه يف حديث ع

   الكابلي قال :
ـاقر (ع) ٬،   ( ملا مضى علي بن احلسني (ع) دخلت على حممد بن على الب

ـه    جعلت فداك ٬، قد عرفت انفقلت له :  ـي ب ـك وانس قطاعي إىل أبي
  ووحشيت من الناس ٬، قال : صدقت يا أبا خالد تريد ماذا ؟ .  

قلت : جعلت فداك قد وصف يل أبوك صاحب هذا األمر بصفة لو رايته 
ـد   يف بعض الطرق ألخذت بيده . قال فتريد ماذا يا أبا خالد . قال : أري

  أن تسميه يل حىت أعرفه بامسه . 
يا أبا خالد عن سؤال جمهد ٬، ولقد سألتين عن أمر ما  فقال : سألتين واهللا

كنت حمدثا به أحدا ٬، ولو حدثت به أحدا حلدثتك ٬، ولقد سألتين عن أمر 
  .  87لو أن بين فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة )
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سبحان اهللا ميتنع اإلمام الصادق عن تسميته ويسلك أسلوبا بالغيا متشدد 
على السرية ٬، وذلك من خالل عدة فقرات منها التأكيد  يف إظهار التأكيد

ـد)  السؤال ٬، وتارة بتهويل أمر (سألتين واهللا) بالقسم ٬،  (عن سؤال جمه
ـروف    (ما كنت حمدثا به)وتارة باحلصر البالغي قوله  ـرب ح ٬، ورابعة ع

ـة  ) (ولو حدثت به أحدا حلدثتكالتأكيد ( الالم ) بقوله (ع)  ٬، وخامس
(لو أن بين فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه) يستخدم اإلمام التعليل 

ـعة)   ٬، واستخدام pويل األمر املترتب عليه : ـل  (يقطعوه بضعة بض ٬، فه
  يعقل عاقل انه يقصد اإلمام املهدي (ع) !!! .

  كيف وهو معروف االسم ؟ !!! .
ـام  واألحاديث اليت تذكره باالسم كثرية جداً وخصوصاً  يف عصري اإلم

الباقر والصادق (ع) . فهل ترى عزيزي القارئ بعد هذا انه يقصد اإلمام 
ـع   املهدي ٬، بل صاحب األمر الذي ذكره أمري املؤمنني (ع) يف حديثه م

   االصبغ بن نباته ٬، لذا عقب اإلمام الصادق (ع) بقوله
ـوه   ( لقد سألتين عن أمر لو أن بين فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطع

  بضعة ٬، بضعة ) . 
ـيط ٬،   إذاً األمر مقرون بساعات الظهور والسر اإلهلي حلفظ هذا التخط

ـا   وهلذا فان تسميته حمرمة ويف هذا جاءت روايات كثرية جدا ٬، ومنها م
   روي عن أيب عبد اهللا (ع) :



  .88( قال صاحب هذا األمر رجل ال يسميه بامسه إال كافر ) 
  هذه احلرمة يف تسمية اإلمام املهدي : وإال فهل ممكن أن يقول قائل إن 

  .) يسميه بامسه  ( ال
ـألة    ـه مس إن القول بان هذا احلديث جاء حبق اإلمام املهدي يترتب علي
عظيمة ٬، أال وهي تكفري للشيعة اإلمامية من عهد الغيبة الصغرى إىل يومنا 

  هذا ٬، بل إىل يوم القيامة . 
ـة  فهم بني مطبني : بني أن يعرفوا الناس بإ مام العصر ٬، وان اجلنة مقرون

بالوالية ٬، وان من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ٬، اذا فالبد 
  من تعريف الناس باإلمام املهدي (ع) بامسه وصفته .  

واملطب اآلخر حرمة تسمية اإلمام وان كل من مساه بامسه كان كافراً باهللا 
ـذه   . فامحدوا اهللا الذي عرفكم بالسيد  ـن ه امحد احلسن (ع) املخرج م

التناقضات اليت ال يعرف هلا حل إال اجلدل الفارغ . فان مل ينتفع اإلنسان 
  : أبدا �ذا النور اإلهلي ٬، فال ينتفع بعدها

  )40(النور:( و¥م¥ن» لَم» ي¥ج»ع¥لِ الل§ه¾ لَه¾ ن¾وراً فَم¥ا لَه¾ م¤ن» ن¾ورٍ ) 

*** *** *** *** ***  
ـام   وأحب أن انقل هنا جانباً من روايات أهل البيت (ع) يف تسمية اإلم

ـارئ أن    ـيعلم الق املهدي واخترpا اغلبها من أحاديث رسول اهللا (ص) ل
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تصريح األئمة (ع) باسم اإلمام الثاين عشر موجود من بدأ رسالة االسم 
ومل ينقطع إال يف فترة بسيطة جداً ٬، ومل يعنوا بالكثرة الكاثرة من أحاديث 

   مية إال املهدي األول . ومن هذه األحاديث :حرمة التس
ما ورد عن النيب (ص) " إن اهللا تعاىل مل يبعث نبيا وال رسوال إال جعل  1

له اثين عشر نقيبا . . . مث ابنه حممد بن احلسن املهدي القائم بأمر اهللا 
  مث قال يا سلمان ... وذلك تأويل هذه اآلية 

ـةً   ( و¥ن¾رِيد¾ أَنْ ن¥م¾نَّ ع¥لَى ا ـم» أَئ¤مَّ ل§ذ¤ين¥ اس»ت¾ض»ع¤فُوا ف¤ي الْأَر»ضِ و¥ن¥ج»ع¥لَه¾
ـانَ   و¥ن¥ج»ع¥لَه¾م¾ الْو¥ارِث¤ني¥ * و¥ن¾م¥ك¿ن¥ لَه¾م» ف¤ي الْأَر»ضِ و¥ن¾رِي¥ ف¤ر»ع¥و»نَ و¥ه¥ام¥

  . 89. ) )6 5(القصص: و¥ج¾ن¾ود¥ه¾م¥ا م¤ن»ه¾م» م¥ا كَان¾وا ي¥ح»ذَر¾ونَ)
ـول اهللا  واحلديث الوارد عن رسول اهللا   2 (ص) الذي يسمي فيه رس

(ص) : (  كرر يف ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان قائما وقاعدا 
ـرك يف   ٬، وعلى كل حال ٬، والشهر كله وكيف أمكنك ٬، ومىت حض
ـيهم   دهرك ٬، تقول بعد متجيد اهللا تعاىل والصالة على النيب وآله عل

ـدي  السالم : اللهم كن لوليك القائم بأمرك ٬، حممد بن احلسن ا مله
ـل   عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم ٬، يف هذه الساعة ويف ك
ـكنه   ساعة ٬، وليا وحافظا وقائدا و ناصرا ودليال ومؤيدا ٬، حىت تس

                                                            

8 א−9 א ( ) א  5320א



ـة   أرضك طوعا ومتتعه فيها طوال وعرضا ٬، وجتعله وذريته من األئم
  . 90الوارثني) 

  حديث الوصية املتقدم ( وصية رسول اهللا ) .  3
ـحتها ؟ .     4 ـة وص يف سؤال السيد احلمريي لإلمام الصادق عن الغيب

  فقال له اإلمام الصادق (ع) : 
ـد   ( ستقع بالسادس من ولدي وهو الثاين عشر من األئمة اهلداة بع
ـب (ع) ٬،    ـن أيب طال رسول اهللا (ص) ٬، أوهلم أمري املؤمنني علي ب

احلق ٬، وهو وآخرهم حممد بن احلسن املهدي القائم عجل اهللا فرجه ب
ـوح   بقية اهللا يف أرضه وصاحب الزمان ٬، واهللا ليبقى غيبته ما بقي ن
ـطا   (ع) يف قومه ٬، ومل خيرج من الدنيا حىت يظهر فيمال األرض قس
ـن   وعدال كما ملئت ظلما وجورا . قال السيد : فلما مسعت ذلك م

  موالي الصادق ( ع ) تبت إىل اهللا تعاىل على يده : 
 الدين قد غووا *  جتعفرت باسم اهللا واهللا اكرب فلما رأيت الناس يف

ـرب  ـ ـاسم اهللا واهللا اك ـ ـ ـ ـ ـ ـعفرت ب ـ ـ ـ ـ   * جت
ـعفو ويغفر  ـ ـ ـقنت أن اهللا ي ـ ـ ـ   وأي

ـدين غري ما           ـ ـت ب ـ ـ ـ ـ ـا * به  ودن ـ ـن ـ كنت دي
ـهاين سيد الناس جعفر ... )   91ون
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   احملمدي : وقد ورد إن قول النيب صلى اهللا عليه وآله لسلمان  5
مل يبعث اهللا رسوال إال وجعل له اثين عشر نقيبا قلت : قد عرفت  (

ـر   :هذا من أهل الكتابني ٬، قال (ص)  عرفت من نقبائي االثىن عش
ـن   الذين اختارهم اهللا لإلمامة ؟ مث قال : خلقين اهللا من نوره ٬، وم

 ٬، ومن نورينا فاطمة ومن أنوارنا احلسن واحلسني ٬، ومن نوري علياً
احلسني التسعة األئمة ٬، قلت : عرفين �م قال (ص) : سيد العابدين 
علي بن احلسني ٬، مث ابنه حممد بن علي باقر علم األولني واآلخرين ٬، 
ـاظم   مث جعفر بن حممد لسان اهللا الصادق ٬، مث موسى بن جعفر الك
غيظه صربا يف اهللا ٬، مث علي بن موسى الرضا ألمر اهللا ٬، مث حممد بن 

ـادي إىل اهللا ٬، مث   علي امل ـد اهل ختار من خلق اهللا ٬، مث علي بن حمم
احلسن بن علي الصامت األمني على سر اهللا حممد بن احلسن املهدي 

 .  92الناطق القائم حبق اهللا )
  وورد عن النيب (ص) أيضاً قوله :   6
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ـد   ( ... مث ابنه حممد بن علي املختار ألمر اهللا ٬، مث ابنه على بن حمم
اهللا ٬، مث ابنه احلسن بن علي الصامت األمني لسر اهللا ٬، مث اهلادي إىل 

 .   93ابنه حممد بن احلسن املهدي القائم بأمر اهللا )
حديث أمري املؤمنني املتقدم يف تسمية األئمة (ع) ومنهم اإلمام الثاين   7

  عشر ( اإلمام املهدي ) روحي وأرواح العاملني له الفداء
 ***  ***  ***  *** ***  

  
ـدي األول (ع)   ثانيا : األحاديث اليت فرقت بني اإلمام املهدي (ع) وامله

  من حيث الصفات اجلسمية وهي صفة مهمة جدا . ومنها :
ـة   -1 واألحاديث اليت ميزت من ناحية العمر وهي كثري£ جدا ٬، ومتنوع

ومن تلك األحاديث ما روي عن اإلمام علي بن احلسني (ع) عن أيب عبد 
  (ع) أنه قال : اهللا جعفر بن حممد 

( القائم من ولدي يعمر عمر اخلليل عشرين و مئة سنة يدري به مث يغيب 
غيبة يف الدهر و يظهر يف صورة شاب موفق ابن اثنتني و ثالثني سنة حىت 
ترجع عنه طائفة من الناس ميأل األرض قسطا و عدال كما ملئت ظلما و 

  .94) جورا
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ـر يف  ( إىل التعبري اإلهلي يف احلديث الشريففالتفت عزيزي القارئ  يظه
ـود يف  ) صورة شاب موفق إذاً فهو خيرج يف صورة شاب وهو بعينه املقص
وقد تبني لنا هذا يف احلديث السابق. بل  )للقائم امسان  احلديث السابق (

  ويأتينا ما هو أوضح وأجلى وأنصع من آل البيت (ع) بقوهلم : 
  . 95)وال يسمى بامسه إن املهدي ال يرى جبسمه(

إن هذه الروية تقصد القول بان اإلمام املهدي (ع) يبعث من ميثله وينوب 
  . عنه نيابة كاملة وكأنه هو احلاضر ٬، يف احلديث هي املقصود باحلديث

قدمنا يف احلديث  إذاً فاإلمام ال يرى جبسمه ولكن يرى بغري جسمه أي ما
أعوذ باهللا  –باب التناسخ  وليس هذا منالشريف (يظهر يف صورة شاب) 

ـر     –تعاىل من زلل القول والفعل  ـراه يف عص فشخص اإلمام (ع) ال ت
ـدي (ع)   الظهور ٬، فاحلديث يتكلم عن شخص حيمل شخصية اإلمام امله

  ويطبق مجيع أفكاره وأقواله . 
ـودة   فاإلمام كما أسلفنا سابقا غري موجود بشخصه ولكن شخصيته موج

 هديني ٬، لذا فمن الطبيعي أن تأيت تكملة احلديثومتمثلة يف وصيه أول امل
ـى  ) . وال يسمى بامسه( (و¥إِنْ واحلمد هللا على أنعامه اليت ال تعد وال حتص

  . ت¥ع¾دُّوا نِع»م¥ةَ الل§ه¤ ال ت¾ح»ص¾وه¥ا إِن§ الل§ه¥ لَغ¥فُور£ ر¥ح¤يم£ )
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لتفضل مث يزيد آل اإلنعام والفضل والتكرم ٬، اآلل الذي أوكل اهللا إليهم ا
ـن   )39(ص�: (ه¥ذَا ع¥طَاؤ¾ن¥ا فَام»ن¾ن» أَو» أَم»ِسك» بِغ¥ي»رِ ح¤س¥ابٍ) ليزيلوا جزاءا م

البس ويتأكد منهم الكالم السابق ٬، حيث ورد عنهم (ع) عن أيب هاشم 
 داود بن القاسم اجلعفري قال : مسعت أبا احلسن العسكري (ع) يقول :

بعد اخللف . فقلت : و اخللف من بعدي احلسن فكيف لكم باخللف من (
ـره   مل جعلين اهللا فداك . فقال : ألنكم ال ترون شخصه وال حيل لكم ذك

  . ) بامسه . فقلت : فكيف نذكره فقال قولوا احلجة من آل حممد (ص)
ـه ( فالنقطة األوىل انتبه فيها لقوله اإلمام ـن   )ال ترون شخص ٬، ولك

  شخصيته تظهر :
  يف صورة شاب موفق ابن اثنني وثالثني عاماً ) (

وهي الصفة والعمر اليت خرج �ا سيدي وموالي السيد امحد احلسن مياين 
وال حيل ( آل حممد (ع) . فاحلمد هللا من قبل ومن بعد والنقطة الثانية هي

ـاب    ) لكم ذكره بامسه ـام األول ((أي الش ـمي اإلم فاحلرمة هنا أن تس
املهدي (ع) بتسمية عني ال شخصية ٬، أي انك تريد  املوفق)) باسم اإلمام

  أن تقول إن املهدي األول هو اإلمام املهدي بلحمه ودمه .
ـال ٬،    -2 ـده خ جند من الفروق اجلسمية إن اإلمام املهدي (ع) يف خ

ـفة   وهذا ما ورد عنهم . فقد ورد عن علي بن أيب طالب (ع) قال يف ص



ـا ٬،  ... كث اللحية ٬، أ( :  اإلمام املهدي (ع) كحل العينني ٬، براق الثناي
  .  96)  يف وجهه خال ٬، أقىن ٬، أجلى ٬، يف كتفه عالمة

بينما جند أن املهدي األول خبده أثر ٬، ال خال كما يف صفة اإلمام املهدي 
 (ع) .  

  فقد ورد عن محران بن أعني قال : قلت أليب جعفر الباقر (ع) :  
ـار ٬،  جعلت فداك إين قد دخلت املدينة ويف حقوي مه(  يان فيه ألف دين

ـا     ـبين فيم ـارا أو جتي وقد أعطيت اهللا عهدا أنين أنفقها ببابك دينارا دين
ـت :   أسألك عنه ٬، فاقل : يا محران سل جتب ٬، وال تنفقن دنانريك ٬، فقل

سألتك بقرابتك من رسول اهللا (ص) أنت صاحب هذا األمر والقائم به ؟ 
ـرة   قال : ال ٬، قلت : فمن هو بأيب أنت وأمي ٬، فق ال : ذاك املشرب مح

الغائر العينني ٬، املشرف احلاجبني ٬، العريض ما بني املنكبني ٬، برأسه حزاز 
  .   97)٬، بوجهه أثر ٬، رحم اهللا موسى 

ـد   98 ومن املعلوم أن األثر له داللة خمتلفة اختالفا قطعياً عن اخلال ٬، وق
 –هدية) تنبه إىل هذه النكتة السيد الشهيد (حممد الصدر) يف (موسوعته امل

 أي اختالف الصفات اجلسدية . 
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وان حاول التقليل من أثرها إال انه اعترف بوجودها رغم حماولته للتذليل 
  حيث قال (رمحه اهللا) :  

ـن    ـم األول م ( وحنن إذا انطلقنا من الفهم غري اإلمامي كان القس
ـاً    يقصد روايات الصفات  –الروايات  ـات  … متعارضاً متام ورواي

  … القسم الثاين أيضاً ال ختلوا من معارضة 
ـني     ـارض ب ـون التع وأما لو انطلقنا من زاوية الفهم اإلمامي ٬، يك

ـاً   –الروايات كبرياً ومتعدداً  ـه ال   يقصد روايات الصفات أيض . ومع
  99يكون يصفو عندنا شيء معني )

ـرى إن  ومن البديهي أن اخلال ليس كاألثر هذا من جهة ٬، ومن  جهة أخ
ـرف     ـدي األول مش ـا امله اإلمام املهدي كما مسعنا أزج احلاجبني بينم

 احلاجبني والفرق بني االثنني واضح .
*** *** *** *** ***  

  
    من حيث حركة الظهور : ثالثا :

األحاديث اليت ميزت بني اإلمام املهدي (ع) وبني املهدي األول من حيث 
  ة ٬، ومنها :حركة الظهور واملدة الزمنية كثري
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ـهر (    -1 ـة األش إن اإلمام املهدي (ع) خيرج من مكة وهي الرواي
حسب تعرب السيد الصدر يف املوسوعة ) وأما املهدي األول فانه خيرج 
ـام    ـية اإلم من بالد خراسان ٬، وهذا ما تنبه إليه بعض من حبث بقض
ـة   املهدي (ع) ٬، وحفظ اهللا هذا السر ٬، ومل يستطيعوا تعدي هذه احللق

ودة لديهم ٬، ولو انكشفت هلم هذه احللقة ألتضح معها الكثري من املفق
  الصور . ولكن اهللا يأىب إال أن يتم نوره يف موعد شروقه :

 . )38(احلجر: ( إِلَى ي¥و»مِ الْو¥قْت¤ الْم¥ع»لُومِ)
ـدر يف   ومن مجلة هؤالء الذين التفتوا إىل هذه املسالة السيد حممد الص

ـالد    موسوعته املهدية ٬، فان الر ـن ب ـرق أو م ايات اليت تقبل من املش
ـا    ـان فيه خرسان حسب تعبري الروايات فيها خليفة اهللا املهدي أو ف

ـود   ) ٬، فان فيها املهدي( تقول املهدي فالرواية ـات الس أو تقبل الراي
ـم   وفيها خليفة اهللا املهدي ٬، ومنها رواه الشيخ علي الكوراين يف معج

٬، وغري ذلك مما ستطالعه يف هذا الكتاب  100أحاديث اإلمام املهدي (ع)
٬، وهم يرفعون أصواpم باسم قائدهم (امحد ٬، امحد) كشعار هلم يقودهم 

 إىل إمامهم اإلمام املهدي املنتظر (ع) .
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ـىت   -2 إن قيام اإلمام املهدي (ع) بالسيف أي بالسيف دون االستتابة ٬، ح
 يرضى اهللا) (اقتل ٬، اقتل وال تستتيب أحدا فيقتل حىت أن الرواية تقول

فهو (ع) يدخل العراق حمررا ال ليناظر أو جيادل ٬، بينما جند املهدي يف 
ـث   جمموعة من الروايات تقول انه صاحب حركة ودعوة لإلصالح حبي

  تكون له حركة وظهور قبل محل السيف . 
ـائمكم؟   فعن أيب اجلارود عن أيب جعفر (ع) قال : سألته ٬، مىت يقوم ق

 ال تدركون . فقلت : أهل زمانه . فقال :   قال : يا أبا اجلارود
ـدعو   ولن تدرك أهل زمانه ٬، يقوم قائما باحلق بعد إياس من الشيعة ٬، ي
الناس ثالثا فال جييبه أحد ٬، فإذا كان اليوم الرابع تعلق بأستار الكعبة ٬، 
ـاىل)   فقال : يا رب ٬، انصرين ٬، ودعوته ال تسقط ٬، فيقول (تبارك وتع

ا رسول اهللا (ص) يوم بدر ٬، ومل حيطوا سروجهم للمالئكة الذين نصرو
ـة    ـة وثالث ٬، ومل يضعوا أسلحتهم فيبايعونه ٬، مث يبايعه من الناس ثالمثائ
عشر رجال ٬، يسري إىل املدينة ٬، فيسري الناس حىت يرضى اهللا (عز وجل) 

ـة   ٬،  ـرخ زني ـدخل  فيقتل ألفا ومخسمائة قرشيا ليس فيهم إال ف . مث ي
ىت يضعه إىل األرض ٬، مث خيرج األزرق وزريق املسجد فينقض احلائط ح

ـون ٬،     ـك املبطل ـد ذل غضني طريني ٬، يكلمهما فيجيبانه ٬، فريتاب عن
ـوف   فيقولون : يكلم املوتى ؟ !  ـاب يف ج فيقتل منهم مخسمائة مرت

ـة     املسجد ـا وفاطم ـه علي ٬، مث حيرقهما باحلطب الذي مجعاه ليحرقا ب
ـر  واحلسن واحلسني (ع) ٬، وذلك احلطب عندنا ن توارثه ٬، ويهدم قص



ـة ٬،  املدينة .  ويسري إىل الكوفة ٬، فيخرج منها ستة عشر ألفا من البتري
 شاكني يف السالح ٬، قراء القرآن ٬، فقهاء يف الدين ٬، قد قرحوا جباههم

 ٬، ومشروا ثيا�م ٬، وعمهم النفاق ٬، وكلهم يقولون : 
 .   يا بن فاطمة ٬، ارجع ال حاجة لنا فيك

ـر إىل    فيضع السيف فيهم على ـن العص ظهر النجف عشية االثنني م
العشاء ٬، فيقتلهم أسرع من جزر جزور ٬، فال يفوت منهم رجل ٬، وال 
ـة    ـدخل الكوف يصاب من أصحابه أحد ٬، دماؤهم قربان إىل اهللا . مث ي

  فيقتل مقاتليها حىت يرضى اهللا (عز وجل) . 
جعلت   قال : فلم أعقل املعىن ٬، فمكثت قليال ٬، مث قلت وما يدريه ؟ 

  مىت يرضى اهللا (عز وجل) .   فداك 
ـن أم    ـري م قال : يا أبا اجلارود ٬، إن اهللا أوحى إىل أم موسى ٬، وهو خ
موسى ٬، وأوحى اهللا إىل النحل ٬، وهو خري من النحل . فعقلت املذهب 

ـائم (ع)  ٬، فقال يل : أعقلت املذهب ؟ . قلت  : نعم . فقال : إن الق
ـم ٬،   ليملك ثالمثائة وتسع سنني ٬، كما لبث أصحاب الكهف يف كهفه
ـه    ـتح اهللا علي ميال األرض عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ٬، ويف
ـد (ص) ٬،   شرق األرض وغر�ا ٬، يقتل الناس حىت ال يرى إال دين حمم



ـه ٬،   يسري بسرية سليمان بن داود (ع) ٬، يدعو الشمس والقمر فيجيبان
  .   101وتطوى له األرض ٬، فيوحي اهللا إليه ٬، فيعمل بأمر اهللا)

  مث إن القول املعروف واملشهور من فقهاء الضاللة :
  )ارجع يابن فاطمة فالدين خبري(

ـن    ـاب : م الدين خبري ارجع لنفسك أيها القارئ وحاسبها قبل احلس
  يتلفظ هذه األلفاظ ؟ !!! . 
وعدلوا عنه ٬، هم الذين عرفوا إن الذي يقف نعم هم الذين عرفوا احلق 

ـا يف  الزهراء (ع)  ابن فاطمة(أمامهم هو  لذا فهم يرددون (ال حاجة لن
بين فاطمة) ٬، وهم أيضاً السبعني الذين قصدهم أمري املؤمنني حبديثه مع 

٬، ارجع إىل احلديث السابق جتد اإلمام الباقر (ع)  102 مالك بن ضمرة
ـاء يف   يقول إن اإلمام (أو من مي ـرآن فقه ثله) يقتل يف الكوفة قراء الق

الدين ٬، وإال فارجع لنفسك يا أخي القارئ واستوعب املسألة أميكن أن 
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ـع   يكون هذا جواب يقتنع به الناس ويطيعوهم أمام إمام£ يقر به اجلمي
  ويدينون له بالوالية والعصمة . 

ـ  دي (ع) وبعد هذا يتبني أن ضالل الناس وحماربتهم لقضية اإلمام امله
ـام    ـية اإلم حبيث يف الكوفة فقط خيرج (ستة عشر ألف) يقاتلون قض

   ويرجع هذا إىل سببني على األقل :
وجود فقهاء ضاللة يلبسون الباطل بصورة احلق ٬، فيلتبس األمر   1

  على الناس فينساقوا خلف فقهاء الضالل .
ـذي    2 إن الناس ينتظرون اإلمام املهدي بشخصه وال يعرفون ان ال

مام املهدي هو املهدي األول فهو الذي ميهد له سلطانه يسبق اإل
  وهذا اجلهل متأيت من فقهاء الضاللة .

ـدم    ـائم يق فال عجب بعد هذا أن نرى اإلمام علي (ع) يقول إن الق
سبعني من كربائهم فيقطع رقا�م فتكون نتيجة قتلهم هي جيمع اهللا دين 

ـذا   األمة على أمر واحد ٬، أي اÕم سبب تفرقة األمة  ـياعها ٬، وه وض
واضح وجدانا يراه كل من ختلى عن التعصب لصنم بشري ٬، ومن هذا 

ـذا  ) يتأولون عليه كتاب اهللا(الباب جاءت الرواية تقول :  ٬، بل إن ه
املمهد أو املهدي األول يكون معروفا يف اÃتمع حىت عربت الرواية عن 

ـالم  ) فإذا خرج السفياين اختفى املهدي( هذا بالقول . وستأيت بقية الك
  حول هذا املوضوع إن شاء اهللا تعاىل .



ـاين ٬،    ـور اليم ومن املعلوم للجميع إن ظهور اإلمام املهدي يسبقه ظه
وهذا مما ال لبس فيه لكل من طالع حديثهم (ع) ٬، واليماين واخلرساين 
والسفياين خيرجون يف يوم واحد يف شهر واحد يف سنة واحدة ٬، وهذا 

  ن آل حممد :أيضاً مروي ع
  عن أيب بصري عن اإلمام الباقر (ع) قال :

( خروج السفياين واليماين واخلراساين يف سنة واحدة يف شهر واحد يف 
ـل   يوم واحد نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من ك

  . 103وجه ... )
إال أن الرواية تأتينا بان املهدي يكون معروفا قبل حركة السفياين حبيث 

ـد    ي ـة ٬، أو (آل حمم ـا يف الرواي كون هم السفياين هو (املهدي) كم
ـا   وشيعتهم ) كما يف بعض الروايات األخرى ٬، ومنها هذه الروايات م

  ورد عن الشيخ الطوسي احلديث التايل :
ـن  ( مث خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس ٬، وهو من ولد عتبة ب

) ٬، مث خيرج من بعد ذلك هدياختفى املأيب سفيان ٬، فإذا ظهر السفياين 
104 .  
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ـروج     ـدي خب ـي امله فاسأل نفسك يا قارئ هذه السطور كيف خيتف
ـادقني    ـتم ص السفياين والسفياين مقرون مع اليماين أنبوين بعلم إن كن
ـا يف    ـهرا كم وقبل اإلمام املهدي اليماين يدعو إليه (اثنان وسبعون ش

  ستة سنوات .  الرواية) أي أن السفياين خيرج قبل اإلمام حبوايل
ـة   والروايات يف هذا الشأن كثرية جدا نسال اهللا ان تكون فيها اهلداي
ـادق   لطاليب احلقيقة ومن هذه الروايات الرواية الوارد عن اإلمام الص
(ع) واليت يقول فيها إذا خرج السفياين فأتونا أي هم (ع) موجودون 

  يف الساحة والرواية هي
ـالم )   ( عن الفضل الكاتب قال : كنت عن ـه الس د أيب عبد اهللا ( علي

إىل أن   فأتاه كتاب أيب مسلم فقال : ليس لكتابك جواب اخرج عنا 
ـعه     قال :  ـن موض ان اهللا ال يعجل لعجلة العباد ٬، وال زالة جبل ع

قلت فما العالمة   إىل أن قال :   أهون من إزالة ملك مل ينقض أجله 
ـىت  فيما بيننا وبينك جعلت فداك ؟ قال : ال ت ربح االرض يا فضيل ح

ـو    يقوهلا ثالثا   خيرج السفياين فإذا خرج السفياين فأجيبوا إلينا  وه
  . 105من احملتوم )

ـه   وال ميكن اخلروج من هذا املأزق إال باألخذ مبا سبق . نعم قد توج
توجيهات جزئية كما بينا يف املقدمة ٬، ولكن اجلمع بني هذه التوجيهات 
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ـه   يبعدنا عن إمامنا املهدي بعد السماء عن األرض ٬، وهذا ما انتبه إلي
  السيد حممد الصدر يف املوسوعة املهدية حيث قال  

ـام    (  ـون اإلم ـا ك النقطة الثانية : إن ظاهر بعض األخبار اليت مسعناه
ـي   املهدي (ع) قبل ظهوره معروفاً للسفياين ٬، ويبدو أن اهلدف الرئيس

ومن هنا خياف اإلمام للجيش الذاهب إىل احلجاز هو قتل املهدي (ع) 
ـني   (ع) ويهرب من املدينة إىل مكة على سنة موسى بن عمران (ع) ح

ـه  … هرب إىل مدين  ويفهم السفياين �رب املهدي (ع) فريسل خلف
  .   106)… جيشاً فيخسف به 

وقد ورد تفسري هلذا عن آل بيت العصمة (ع) يقول إن السفياين يقصد 
نظر إىل هذا احلديث الشريف حبركته هذه آل حممد (ع) وشيعتهم ٬، فا

   :  107عن جابر اجلعفي عن اإلمام الباقر (ع) قال
( ... ويظهر السفياين ومن معه حىت ال يكون له مهة إال آل حممد (ص) 

  .  وشيعتهم فيبعث بعثا إىل الكوفة ... )
وآل حممد منحصر يف هذا الوقت يف اإلمام املهدي واملهدي األول ومبا 

ـدي  إن حركة السفياين تس بق ظهور اإلمام ومقترنة بظهور اليماين (امله
ـدمنا   األول) يكون احلديث منصرفة إىل املهدي األول (ع) وذلك ملا ق
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ـدي (ع)   أن املهدي األول هو الذي يتوىل األمور نيابة عن اإلمام امله
ـو أول    ـدي (ع) وه وهو الذي يدعو آلل حممد قبل ظهور اإلمام امله

  (ص) . املؤمنني حسب وصية رسول اهللا
ما دل على أن اإلمام املهدي (ع) ال يهرق حمجمة من دم ٬، ويف  -3

 هذا ورد احلديث الشريف ومن احلديث مقولة رسول اهللا (ص) :
ـائم  ( منا القائم ٬، ومنا املنصور ٬، ومنا السفاح ٬، ومنا املهدي ٬، فأما  الق

فتاتيه اخلالفة مل يهرق فيها حمجمة من دم ٬، وأما املنصور فال ترد له راية 
  108) ٬، وأما السفاح فهو يسفح

  ومن الروايات يف هذا الشأن إن اإلمام املهدي تكون بيعته سلماً  
(إن بيعة املهدي ( ع ) تكون سلما يبايع املهدي بني الركن واملقام ٬، ال 

  . 109ما)يوقظ نائما وال يهريق د
بينما جند الروايات األخرى تقول البد من أن املهدي (ع) يقتل ويقتل 

 ولفظ احلديث على رواية ابن عقده  فعن بشري بن أىب أراكة النبال 
  قال : ملا قدمت املدينة انتهيت إىل مرتل أىب جعفر الباقر (ع) 
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(فإذا أنا ببغلته مسرجة بالباب ٬، فجلست حيال الدار ... فقال : من 
ـر   تاب ٬، تاب اهللا عليه ٬، ومن أسر نفاقا فال يبعد اهللا غريه ٬، ومن أظه

ـا    والذي نفسي بيده   شيئا أهرق اهللا دمه ٬، مث قال : يذحبهم  كم
قلت : [إÕم] يقولون :   وأومأ بيده إىل حلقه   يذبح القصاب شاته 

ـال :   إنه إذا كان ذلك استقامت له األمور فال يهريق حمجمة دم ٬، فق
ـده   –والذي نفسي بيده حىت منسح وأنتم العرق والعلق كال  وأومأ بي

  .  )   إىل جبهته 
ـة   ـل    ويف احلديث عن بشري النبال ٬، قال : قدمت املدين ـر مث وذك

  احلديث املتقدم إال أنه قال : ملا قدمت املدينة قلت أليب جعفر (ع) :  
يهريق  الإÕم يقولون إن املهدي لو قام الستقامت له األمور عفوا ٬، و( 

  حمجمة دم .
ـوا      ـد عف ـتقامت ألح ـو اس فقال (ع) : كال والذي نفسي بيده ل
ـه ٬،   الستقامت لرسول اهللا (ص) حني أدميت رباعيته ٬، وشج يف وجه
كال والذي نفسي بيده حىت منسح حنن وأنتم العرق والعلق ٬، مث مسح 

  .   110جبهته )
ـه . فالروا  -4 ـات  مسألة عمر اإلمام املهدي قبل خروجه وبعد خروج ي

ـوع ٬،   متعددة وغري متحدة . وهذا مالحظ لكل من طالع هذا املوض
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ـدي (  ـان   6فبينما روايات تذكر إن عمر اإلمام امله ـنوات ٬، ف ) س
ـول  9) أو (7روايات أخرى تقول ( ) سنوات وهناك جمموعة ثالثة تق

) 19) سنة وجمموعة جديدة من الروايات تقول أن القائم ميلك (16(
ـنة إىل   سنة ٬، واألخرى تقول إن عمره الشريف (ثالث مئة ونيف) س

غري ذلك . والروايات ناظرة إىل تعدد املهديني واىل العمر والتملك . 
ـاحثني ٬،   واهللا اعلم واحكم . وقد تنبه إىل هذه املسألة العديد من الب

  ومنهم حممد الصدر يف موسوعته حيث قال بعد أن قسمها لقسمني :
رضا متاما الن املهدي إما أن يكون ( القسم األول من الروايات متعا 

ـن أن   ابن ثالثني أو ابن اثنني وثالثني أو أربعني ... وهكذا . وال ميك
ـح .........     ـو واض ـا ه يكون متصفاً برقمني من هذه األرقام كم
ـد    ـن اح وروايات القسم الثاين أيضاً ال ختلوا من املعارضة فكونه اب

ـل إن  ومخسني ينايف كونه شابا وينايف كونه بني  الثالثني واألربعني ٬، ب
ـاً   كونه ابن ثالثني أو أربعني ينايف أن يكون بني الثالثني واألربعني أيض

( ...111 . 
 إىل أن يصل إىل نتيجته اليت استقراها كما مسعنا سابقاً :  
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ـفو    ـون يص ( يكون التعارض بني الروايات كبرياً ومتعدداً . ومعه ال يك
  .112عندنا شيء معني )

ـدي روح وأرواح   نعم ال يصفو له شيء ألنه مزج بني صفات اإلمام امله
ـى   العاملني له الفداء وبني املهدي األول (ع) ولو وقف السيد الشهيد عل

  هذا الفرق لوقف على احلقيقة ولكن ما يكون إال ما يشاء اهللا تعاىل .
كما أن هناك نص من آل بني النبوة (ع) يف هذا الشأن صريح ويزيل  -5
موض تنكشف احلقيقة لطال�ا به ٬، حيث جندهم (ع) قالوا إن املهدي الغ

ـدي   يبعث بالبيعة للمهدي ٬، أي أن املهدي األول يبعث البيعة لإلمام امله
   (ع) . فقد ورد عن اإلمام الباقر (ع) قوله :

ـزل الرايات السود اليت تقبل من خراسان الكوفة٬، فإذا ظهر املهدي  ( تن

  . 113 املهدي)مبكة بعث بالبيعة إىل

ومن هذا ينكشف سر احلديث القائل إن اإلمام املهدي يتسلم الراية وهو 
جالس يف بيته ٬، من غري أن يشترك يف احلروب بشكل مباشر . بل الذي 
يتوىل عنه هذه املهمة هو ميانيه ووصيه ٬، أول املؤمنني وأبو املهديني . الذي 

ـن   عربت عنه الروايات انه يدعو آلل حممد (ع) قبل قيام اإلمام ٬، وهو م
ـدي     ـام امله ـدعو لإلم آل بيته (أي من آل بيت اإلمام املهدي) فلكي ن
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ـام   بصدق وإخالص البد أن ندعو للمهدي األول وهو ما حث عليه اإلم
الرضا (ع) حيث ورد عنه (ع) الدعاء لإلمام املهدي وولده املهدي األول 

  حيث قال :
ـَد¤ه¤ وأهله وذريته (  ... اللهم فصل عليه وعلى آبائه وأعطه يف نفسه وو¥ل

( ...114  
نعم قد يلتفت إنسان إىل بعض هذه احلقيقة كالتفاتة السيد الصدر لبعض 
ـو   تلك احلقيقة ٬، حيث قال انه ال دليل من الروايات أن اإلمام املهدي ه

ـده  الذي يباشر احلرب أو القتل أنصت له ٬، بل من ميارسها  هو بعض جن
  (ع) حيث يقول السيد الصدر : 

ـان   ( النقطة الثانية : أن اخلرب الذي رويناه عن السيوطي والذي يصرح ب
رجل من قبل املهدي هو الذي ميارس القتل الكثري ال املهدي نفسه . وهذا 
املضمون إن فهمناه مبدلوله العام كان صحيحاً فان الذي يقوم بالقتل هم 

ـاً  أصحاب اإلمام ولي س اإلمام نفسه وان نسب إىل اإلمام باعتباره منطلق
عن أمره وختطيطه كما نقول : فتح األمري املدينة وال دليل على أن اإلمام 

    .115يقتل بيده شخصاً أصالً )
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ـو   وقد ورد عن آل البيت (ع) إن الذي يبايع عند   -6 ـام ه الركن واملق
اإلمام املهدي (ع) ويف هذا جاءت أكثر من رواية ٬، ولكن هناك روايات 

  تقول انه املهدي األول (ع) عن رسول اهللا : 
( إنه يبايع بني الركن واملقام امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي فهذه أمساءه  -7

 116ثالثتها)
ـ  ـه   يتهواملقصود به هنا أول املؤمنني الذي ذكره الرسول (ص) بوص ( ل

ـث    ـم الثال ثالث أسامي اسم كامسي واسم أيب عبد اهللا ٬، وامحد واالس
117)املهدي

   .  
وال أحسبك تقول إن هذا تعارض يف روايات أهل البيت (ع) ٬، ملا قدمنا 
ـدي األول     ـية امله ـان شخص يف هذا الكتاب من معىن(أندراس وذوب

ـو إال  بشخصية اإلمام املهدي(ع) ... ) ـراءة  ٬، بل إن ما طرحنا ما ه  ق
  لروايات أهل البيت (ع) . 

طالع الرواية اليت وردت بان الذي خيرج من املدينة هو املهدي واملنصور 
  ففي الرواية :
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ـور  … (  ويبعث بعثا إىل املدينة ٬، فيقتل �ا رجال ويهرب املهدي واملنص
  .) … منها 

يف واملنصور هو أحد أمساء املهدي األول (ع) ٬، فعن أيب جعفر الباقر (ع) 
 قوله تعاىل : 

ـال   ( ... ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ٬، قال : احلسني ٬، ف
 …يسرف يف القتل ٬، إنه كان منصورا " قال : مسى اهللا املهدي املنصور 

(118    
ـام  Xفما دام املهدي األول ( ) هو الذي يباشر احلروب (حروب اإلم

ـورا) ٬،  ( وظهور األمر ) له بالنصر>املهدي) ٬، تكفل اهللا ( إنه كان منص
ـد إن   فالبد أن يطلق عليه تسمية (املنصور) من قبل اهللا سبحانه . لذا جن

) X) يؤكد هذا املعىن من خالل إيراده خطبة القائم (Xأمري املؤمنني (
  بني الركن واملقام حيث يقول :

د وهو مسند ظهره إىل الكعبة و يقول يا معشر اخلالئق أال و من أرا… ( 
ـر   أن ينظر إىل آدم و شيث فها أنا ذا آدم و شيث أال و من أراد أن ينظ
ـر إىل    ـن أراد أن ينظ إىل نوح و ولده سام فها أنا ذا نوح و سام أال و م
إبراهيم و إمساعيل فها أنا ذا إبراهيم و إمساعيل أال و من أراد أن ينظر إىل 

ـن أراد أ  ـر إىل  موسى و يوشع فها أنا ذا موسى و يوشع أال و م ن ينظ
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ـر إىل    ـن أراد أن ينظ عيسى و مشعون فها أنا ذا عيسى و مشعون أال و م
ـري    ـد (ص) و أم حممد و أمري املؤمنني صلوات اهللا عليهما فها أنا ذا حمم

  . 119) …املؤمنني (ع) 
فها أنا ذا) فمنها يتضح إن ( أرجو أن يركز القارئ على عبارة اإلمام (ع)

ـج اهللا    املتكلم واحد وغري متعدد ٬، مث ـمية حج لينتبه إىل إيراده (ع) تس
٬، واملتكلم هنا هو (احلجة على الناس والوصي لنفسه)وأوصياءهم فنسب 

ـذ يف    ـه يأخ املمهد األول لدولة العدل اإلهلي وصي اإلمام املهدي ٬، لكن
ـام   عصر الظهور دورين دور اإلمام املهدي (ع) على اعتباره لسان اإلم

ي لإلمام األعظم املهدي (ع) هلذا تراه يقول النافذ يف اÃتمع ودوره كوص
ـام  ( فها أنا ذا) لذا فهو يؤكد إن البيعة احلقة تكون بالتسليم املطلق لإلم

ـام    ـوح وس ووصيه وهلذا جاء بكل نيب مع وصيه : آدم وشيث (ع) ٬، ن
(ع) ٬، إبراهيم وإمساعيل (ع) ٬، موسى ويوشع (ع) ٬، عيسى ومشعون (ع) 

  ٬، حممد (ص) وعلي (ع) . 
ـان  و اعلم انه ال ميكن أن يتوصل اإلنسان إىل اإلميان إال �ذا النحو (اإلمي

   باإلمام والوصي معا ) ٬، وكل ما عدى هذا فهو زخرف ٬، قال تعاىل :
( ي¥ا أَيُّه¥ا الرَّس¾ولُ ب¥ل¿غْ م¥ا أُن»زِلَ إِلَي»ك¥ م¤ن» ر¥بِّك¥ و¥إِنْ لَم» ت¥فْع¥لْ فَم¥ا ب¥ل§غ»ت¥ 

  …)رِس¥الَت¥ه¾ 
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ـن  فال رسالة مقترنة بتبيني الوصي ومن مل يؤمن بالوصي ال يعد مؤمناً ٬، وم
هنا نعرف الرواية الواردة عنهم (ع) نفي اإلميان عن مجيع من على سطح 
ـام   الكرة األرضية عدى الثالث مئة وثالثة عشر نفرا ٬، فقد ورد عن اإلم

   ) أصحاب القائم (ع) :313الباقر (ع) قوله يف (
ري : قلت : جعلت فداك ليس على االرض يومئذ مؤمن ( ... قال أبو بص

  غريهم قال : بلى...)
فاملتحصل إن الذي يبايعه األصحاب عند الركن واملقام هو املهدي األول 
(ع) ٬، وسبحان اهللا مل يترك آل البيت (ع) هذا األمر دون توضيح أجلى 

   وأوضح ٬، بل جاءنا حديث اإلمام الصادق (ع) للمفضل بن عمرو قال :
ـني  …  ( مث خيرج من مكة هو ومن معه الثالمثائة وبضعة عشر يبايعونه ب

الركن واملقام ٬، معه عهد نيب اهللا صلى اهللا عليه وآله ورايته ٬، وسالحه ٬، 
  . 120)… ووزيره معه 

وهلذا ذكر العدد مرمزا (ثالث مائة وبضعة عشر) وستتضح الصورة أكثر 
  باملسايرة .

***  ***  ***   *** ***  
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ـه   عاً :راب إن لإلمام املهدي (ع) غيبتني األوىل غيبته الصغرى والثانية غيبت
الكربى ٬، أو على تعبري األئمة الغيبة التامة . فقد ورد عنهم (ع)الكثري من 

  الروايات يف هذا الشأن فراجعها يف كتب احلديث .  
ـسن)  أما املهدي األول ـمد احل ـيد اح ـس ـدة ٬، ويف  (ال فله غيبة واح

ـدي  غيبته هذ ه نوع من التحديد على العكس من الغيبة التامة لإلمام امله
(ع) اليت كذ§ب األئمة (ع) كل من حدد هلا وقت من غريهم (ع) ٬، واليت 
ـدي األول    ـة امله أعطى أهل البيت (ع) صفات عامة النتهائها . أما غيب
وهو ما حنن بصدد بيانه فقد وقع فيها التحديد النسيب منهم (ع) ٬، وهذا 

  الحظه من كالم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب (ع) لالصبغ قال :ما ن
يكون له غيبة وحرية ٬، تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون . فقلت : ( 

ـهر   يا أمري املؤمنني وكم تكون احلرية والغيبة ؟ قال : ستة أيام أو ستة أش
ـو  ق ٬، أو ست سنني ٬، فقلت : وإن هذا لكائن ؟ قال : نعم ٬، كما أنه خمل

وأىن لك �ذا األمر يا أصبغ ؟ أولئك خيار هذه األمة مع خيار أبرار هذه 
  . 121 )العترة 

ـلب   وهذه الرواية من الروايات اخلاصة باملهدي األول الذي هو من ص
ـذا    اإلمام املهدي (ع) كما سبق . وال اعتقد إن  ـان ه ـكل ب عاقال يش
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) Xاحلديث وارد يف اإلمام املهدي (روحي له الفدى) ٬، فأمري املؤمنني (
  يقول انه من صلب احلادي عشر من ولدي . 

من املقطوع به والثابت أن اإلمام املهدي يف غيبته الكربى ٬، وقد مر على 
ـت  ة غيبته ما يربو على آلف سنة فإذا أتتنا أحاديث تقول مثال إن غيبته س

ـد أن   اشهر فال ميكن أن يصدق عاقل إÕا خمتصة باإلمام املهدي ٬، بل الب
ـري    ـدي (ع) ٬، وأم تكون هذه الغيبة يف شخص آخر هو غري اإلمام امله

ستة أيام أو ستة أشهر أو ( نباته بن املؤمنني (ع) بقوله حني يسأله االصبغ
وقد دأب ٬، هذا أوال وأما ثانيا فالرواية ذكرت غيبة واحدة ٬، ) ست سنني

ـال   آل البيت (ع) على قرن اإلمام املهدي بغيبتيه (ع) ٬، حاهلا يف هذا ح
   بصري عن اإلمام الباقر (ع) واليت تقول الرواية األخرى الواردة عن أيب

  122( قلت فما اخلصلة من يوسف فقال : السجن والغيبة ... )
ـدس    ـر املق وهو بعينه املراد من حديث اإلمام العسكري عن ظهور األم

ـل  Xلإلمام ( ) . قال إذا غاب املهدي األول فتوقعوا الفرج حيث ينق
ـرج   علي بن حممد بن زياد قال : كتبت إىل أيب احلسن (ع) أسأله عن الف

  فكتب إيل : 
  . 123)) إذا غاب صاحبكم عن دار الظاملني فتوقعوا الفرج(( 
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مهم ٬، بل أهم أمر حيدث يف اÃتمع ٬، حبيث فهذا الفرج املترتب على أمر 
يكون هذا األمر قرينة لفرج آل حممد ٬، حىت يصفها اإلمام العسكري (ع) 
بكلمة (فتوقعوا) أي انتظار وقوع الفرج عليكم . فهل ميكن لشخص أن 
ـام    ـف واإلم يصدق إن هذا احلديث وارد حبق اإلمام املهدي (ع) ٬، كي

ـل إن   املهدي قد غاب عن دار الظاملني مع استشهاد اإلمام العسكري ٬، ب
هذا ما أوصاه به أبوه العسكري (ع) ٬، فاستمع هلذا احلديث حيث يقول 

  اإلمام املهدي (ع) يف جواب ألحد أصحابه ( لعلي بن مازيار) :  
يا بن مازيار ٬، أيب أبو حممد عهد ايل§ أن ال أجاور قوما غضب اهللا عليهم ( 

  .   124) اة الدنيا واآلخرة ٬، وهلم عذاب اليم٬، ولعنهم وهلم اخلزي يف احلي
ـام    ـة باإلم فهل بعد هذا تعتقد عزيزي القارئ إن ذلك احلديث خمصوص

ـكري ( Xاملهدي ( ) أن ال X) . اإلمام املهدي عهد إليه (أبيه العس
ـاً ٬،   –جياور الظاملني  أي عهد له مع وجود أبيه وقبل استشهاده (ع) قطع

 يستشهد اإلمام العسكري ويغيب اإلمام أي قبل وجود الغيبة أساساً ٬، مث
ـدها   املهدي (ع) غيبته الصغرى ٬، ومير عليه فيها سبعة عقود ونيف مث بع
ـد أن   تبدأ الغبية الكربى وتستمر إىل أثىن عشر قرن ونيف وبعد هذا نعتق
ـام    ـل إن اإلم هذا احلديث يف اإلمام املهدي (ع) وليس هذا فحسب ٬، ب
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ـا ورد يف  املهدي يصرح بعدم جماورته لل ظاملني أكثر من مرة ٬، ومن هذا م
  خطاب اإلمام (ع) للشيخ املفيد يف رسالته املعروفة حيث يقول فيه : 

  ) . حنن وان كنا ناوين مبكاننا النائي عن مساكن الظاملني ...( 
ـن   إذاً فاإلمام نائي عن مساكن الظاملني منذ زمن بعيد واحلديث يتكلم ع

األمد كما مر  يبته كما مسعنا غري طويلةشخص املهدي األول (ع) الن غ
  علينا يف حديث أمري املؤمنني :

  ( له غيبة ستة أيام أو ستة أشهر أو ستة سنوات )
ـدي   ـان   –فهي غيبة واحدة ال كما هو احلال مع اإلمام امله  –أي غيبت

ـن   وقصرية ال طويلة األمد كما يف الغيبة التامة لإلمام املهدي (ع) ٬، وم
ورد عن اإلمام الصادق (ع) يف حديث مع تلميذه النجيب  هذا القبيل ما

  حيث قال له :   \زرارة ابن أعني 
(أن للقائم غيبة قبل أن يقوم قلت ومل ذاك جعلت فداك ؟ قال خياف ... 

   125وأشار بيده إىل بطنه وعنقه) 
ـفهم  ـ ـارة ي ـ ـحر باإلش ـ وغري ذلك الكثري تركنا التعرض هلا الن ال

  ) Xآل حممد السيد امحد احلسن ( . بل كما قال قائم
  .  يرد احلق فالكايف ال يكفيه)مل(من أراد احلق فرواية تكفيه ٬، ومن 
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**** *** *** ***  
  
  
  

ـار    خامساً : ـث األنص التفريق بني اإلمام املهدي واملهدي األول من حي
ـ(عدد   ـ وعددهم ٬، فبينما جند إن الثابت واملعلوم أن اإلمام ال يقوم إال ب
السلب) (الثالث مائة وثالثة عشر) رجال ٬، جند أن املهدي األول إذا ذكر 

  يف حديثهم صلوات اهللا عليهم يفترق هذا العدد مع سابقه . 
ـذا    ـيت إن مت ه ولننظر أول األمر إىل هذا العدد الذي يعد من األسرار ال
ـو    ـذا فه العدد تقلب موازين دولة الكفر وتسلبها إىل دولة العدل ٬، وهل

     د الذي كان مع طالوت حيث قاتل �م جالوت قال تعاىل :العد
ـه¾   ( فَلَمَّا فَص¥لَ طَالُوت¾ بِالْج¾ن¾ود¤ قَالَ إِن§ الل§ه¥ م¾ب»ت¥ل¤يكُم» بِن¥ه¥رٍ فَم¥ن» ش¥رِب¥ م¤ن»

رِب¾وا م¤ن»ه¾ فَلَي»س¥ م¤نِّي و¥م¥ن» لَم» ي¥طْع¥م»ه¾ فَإِنَّه¾ م¤نِّي إِل§ا م¥نِ اغْت¥ر¥ف¥ غُر»فَةً بِي¥د¤ه¤ فَش¥
ـو»م¥   إِل§ا قَل¤يالً م¤ن»ه¾م» فَلَمَّا ج¥او¥ز¥ه¾ ه¾و¥ و¥ال§ذ¤ين¥ آم¥ن¾وا م¥ع¥ه¾ قَالُوا ال طَاقَةَ لَن¥ا الْي¥
ـة©    ـة© قَل¤يلَ بِج¥الُوت¥ و¥ج¾ن¾ود¤ه¤ قَالَ ال§ذ¤ين¥ ي¥ظُنُّونَ أَنَّه¾م» م¾القُو الل§ه¤ كَم» م¤ن» ف¤ئَ

  .   )249(البقرة: إِذْن¤ الل§ه¤ و¥الل§ه¾ م¥ع¥ الصَّابِرِين¥)غَلَب¥ت» ف¤ئَةً كَث¤ري¥ةً بِ
   وهو العدد الذي انتصر به رسول اهللا (ص) ببدر قال تعاىل :

ـكُر¾ونَ )   ـم» ت¥ش» (آل  ( و¥لَقَد» ن¥ص¥ر¥كُم¾ الل§ه¾ بِب¥د»رٍ و¥أَن»ت¾م» أَذ¤ل§ةٌ فَاتَّقُوا الل§ه¥ لَع¥ل§كُ

ـدي ( ) 123عمران :  ـه  ٬X، وهو العدد الذي ينتصر به اإلمام امله ) وفي



ـذكرون   يذكر األئمة إن عدد أنصاره ثالمثائة وثالثة عشر ٬، أما حينما ي
ـت (ع) إىل    ـد آل البي املهدي األول فال يذكرون العدد بالتمام بل يعم
الترميز حيث يوردون رقما يشعر باالنطباق وان مل ينطبق فعال فيذكرون 

  ائة ونيف عشر ) . العدد ( ثالث م
واآلن لننظر يف حديثهم حول هذه املسالة ونطالع ما جاء يف وصف اإلمام 

ـد    Xاملهدي ( ـن حمم ـر ب ) " عن أبان بن تغلب قال : كنت مع جعف
)X  : يف مسجد مبكة وهو آخذ بيدي ٬، فقال (  
يف مسجدكم هذا ٬، يعلم بثالمثائة وثالثة عشر رجال يا أبان ٬، سيأيت اهللا ( 

أنه مل خيلق آباؤهم وال أجدادهم بعد ٬، عليهم السيوف مكتوب  أهل مكة
ـا    ـأمر منادي على كل سيف اسم الرجل واسم أبيه وحليته ونسبه ٬، مث ي
ـك   فينادي : هذا املهدي يقضي بقضاء داود وسليمان ال يسأل على ذل

  ) .  بينة
  ) أنه قال : Xويف حديث آخر عن أبان بن تغلب ٬، عن أيب عبد اهللا (

( رجال ) إىل مسجد مبكة يعلم أهل مكة  ثالمثائة وثالثة عشر اهللاسيبعث 
ـا   أÕم مل يولدوا من آبائهم وال أجدادهم ٬، عليهم سيوف مكتوب عليه
ـل واد   ألف كلمة كل كلمة مفتاح ألف كلمة ٬، ويبعث اهللا الريح من ك

  تقول : هذا املهدي حيكم حبكم داود ٬، وال يريد بينة " .

ـ (   ) رجال مث عقبت على ذلك كله بقوله 313الرواية ذكرت ال
  ) …ويبعث اهللا الريح من كل واد تقول :  (



ـون   Xأي تنادي باجتماع أصحاب اإلمام املهدي ( ـا تك ) ٬، أما حينم
الرواية ناظرة إىل وجود املهدي األول أو املمهد لإلمام سلطانه أو مياين آل 

ـة  ) فإÕا ال تذكر هذا العدد بل Xحممد ( تقتصر على عبارة (ثالث مائ
ونيف عشر) ٬، ومن هذه األحاديث املتكاثرة خنتار حديث اإلمام علي بن 

ـركن   Xاحلسني ( ـني ال ) يف معرض كالمه عن حترك املهدي األول ب
  واملقام : 

ـاءكم ٬،    ـد ج ( قال : فيقوم رجل منه فينادي أيها الناس هذا طلبتكم ق
ـال :  يدعوكم إىل ما دعاكم إليه رسول اهللا ( ص) ٬، قال : فيقومون ٬، ق

ـيب اهللا ٬،   فيقوم هو بنفسه ٬، فيقول : أيها الناس أنا فالن بن فالن أنا ابن ن
فيقوم ثالمثائة أدعوكم إىل ما دعاكم إليه نيب اهللا . فيقومون إليه ليقتلوه ٬، 

   .126… )فيمنعوÕم منه  وينيف على الثالمثائة

  ومنها احلديث القائل قال :  
ـني  مث خيرج من … ( مكة هو ومن معه الثالمثائة وبضعة عشر يبايعونه ب

  .127)الركن واملقام ٬، معه عهد نيب اهللا (ص) ورايته وسالحه 
) Xوذلك العتبار بسيط وهو إن املهدي األول هو جند اإلمام املهدي (

   )Xهو أول اجلند كما يف حديث اإلمام الصادق ( ٬، بل
                                                            

1 2 א−6  52306א

1 2  .52223א−7



  ) …من البصرة   أي أنصار اإلمام املهدي  –أال إن أوهلم ( 
ـارة   ويقصد املهدي األول أو حسب تعبري رسول اهللا (ص) يف وصيته م

( من صلب ) Xأو حسب تعبري أمري املؤمنني (( أول املؤمنني )  الذكر
  غري ذلك . إىل احلادي عشر من ولدي )

ـده   فهو أول الثالث مائة وثالث  ـان جن عشر ٬، أما إذا كان هو القائد ف
ـه   سينقصون فرد ليكونوا ثالث مائة واثىن عشر لذا عربت الروايات بأن
ـن   ثالث مائة ونيف عشر رجال أو قوهلم وينيف على الثالمثائة. فالبد م
قراءة© جديدة© حلديث¤ أهل البيت (ع) لفك الرموز اليت وضعها آل البيت 

ـذا  (ع) حىت ال ينكشف السر ٬، إىل  أن يعلن املهدي األول دعوته . و�
ـك   اهللا (ص) رسول قول يتحقق ـشر ذل ـت ـته ان ( له علم إذا حان وق

ـسه )  ـف ) بقوله ٬X، وهو السر الذي قصده أمري املؤمنني (العلم من ن
  :  

ـز ـبعثه اهللا ع ـان حبييب قد عهد إىل أال أحدث به حىت ي ـمه ف  (أما اس
ـل) ـ   وج

ـه أليب  Xمام الباقر والصادق (وهو السر الذي أمتنع اإل ) عن البوح ب
خالد الكابلي ومع درجة إخالصه ووثاقته ٬، بل وتصرحيهما بعدم البوح به 

  للجميع وسيأيت احلديث وبيان املراد منه .
*** *** * *** ***  

  



ـي   سادساً : ـات  األحاديث اليت ذكرت أن األئمة ثالثة عشر ٬، وه رواي
متواترة معىن . واملعتقد اإلمامي يسلم باثين عشر إماماً ٬، وهنا وقف علماء 

   احلديث بني مطبني :
  ( أحالمها مر¾ )

بني أن يسلموا أن األئمة ثالثة عشر ٬، وينسفوا أهم املعتقدات الشيعية ٬، 
ـد   أو أن يطرحوا حديثا متواترا ٬، وهذا يستلزم رفض رسالة حممد بن عب

  و الكفر بعينه . اهللا (ص) وه
ـت (ع) ٬،    ـل البي لذا عمد سابقو العلماء إىل إيكال املسألة إىل اهللا وأه

  والثبات إىل ما تسامل عليه الشيعة من إن األئمة أثىن عشر إمام .  
  ومن هذه األحاديث :

ـالقطع  ) Xاألصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني ( ما رواه -1 . وهي ناصة ب
فاحلادي ابن اإلمام املهدي) ٬، ( هو : إن الذي ميلئ األرض قسطا وعدال

ـذي  Xعشر من ذرية اإلمام أمري املؤمنني ( ) هو اإلمام املهدي ٬، وال
من صلبه هو املهدي األول وهو من ميلئها عدال بأمر أبيه اإلمام املهدي 

)X128 ) وقد مر احلديث والتعليق عليه .  
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ـ    ) يقول :Xمسعت أبا جعفر ( -2 ـن آل حمم ـام م د ( االثنا عشر اإلم
)X من ولد رسول اهللا ومن ولد علي ٬، ورسول اهللا ) كلهم حمدثون

    129) وعلي (ع) مها الوالدان
) وهم بامجعهم من ولد  )X(خص اإلمام الباقر هنا (االثىن عشر إمام 

ـد   رسول اهللا (ص) كما سيجيء يف األحاديث املقبلة وهم أيضا من ول
ورسول اهللا (  : ) مث إن اإلمام يؤكد هذا بقولهX( علي بن أيب طالب

ـبس وال   )  مها الوالدان )X(وعلي  ـل الل وهو تأكيد قطعي ال حيتم
ـر .  Xاالشتباه فرسول اهللا (ص) وعلي ( ) مها أبوا األئمة االثىن عش

 ) خوفاً من الفهم املغلوط .Xوهذا التأكيد من اإلمام الباقر (
ـن  Xقال يهودي ألمري املؤمنني ( -3 ) : أخربين عن هذه األمة كم هلا م

ـربين   ـزلته يف اجلنة ؟ وأخ إمام هدى ؟ وأخربين عن نبيكم حممد أين من
 ) Xمن معه يف اجلنة ؟ فقال له أمري املؤمنني (

وأما مرتل  اثين عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم مينإن هلذه األمة (
يف مرتله فيها وأما من معه نبينا يف اجلنة ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن 
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ـم  ٬، ال  فهؤالء االثنا عشر من ذريته وأمهم وجدpم وأم أمهم وذراريه
 .130)يشركهم فيها أحد 

انتبه عزيزي القارئ إىل السؤال واإلجابة ٬، السؤال هو (كم هلذه األمة 
من إمام هدى) فكانت اإلجابة اثنا عشر من ذرية فاطمة (ع) . فاحلمد 

ـن    هللا الذي جعلنا من املتمسكني وا ـا م ـد ومل جيعلن ملسلمني آلل حمم
  اجلاحدين الكافرين نسال اهللا متام النعمة .

عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال دخلت على فاطمة (ع) وبني يديها  -4
ـائم   فيه أمساء األوصياء من ولدها فعددت أثين عشر آخرهم لوح الق

)X( 131) ثالثة منهم حممد وثالثة منهم علي  
ـن  وجابر بن عبد اهللا األ نصاري كان يعلم �ذا األمر ويعلم بان هذا م

ـل   األسرار اليت ال ميكن البوح �ا بل هي من األسرار اليت صرح �ا أه
كافر£ من مساه  ( ) فقالوا :Xالبيت (ع) بكفر من صرح باسم القائم (
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ـارة   بامسه ) هذا من ناحية تسميته للناس ٬، ولكن ال مينع هذا من اإلش
 والرمز .

  ) قال : قال رسول اهللا :  X(عن أيب جعفر  -5
ـا   إين واثين عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض(  ٬، يعين أوتاده

ـن   وجباهلا ٬، بنا أوتاد األرض أن تسيخ بأهلها فإذا ذهب االثىن عشر م
 .132ولدي ساخت األرض بأهلها ومل ينظروا )

ـنِ     فانتبه لتعبري رسول اهللا (ص) الذي يصفه القرآن ـق¾ ع¥ ـا ي¥ن»ط¤ ( و¥م¥
ـي     الْه¥و¥ى) ـص عل ـده مث خ قال األئمة أثىن عشر ٬، ووصفهم أÕم ول

ـن    ـدها (م فيكون اÃموع ثالثة عشر هم أوتاد األرض مث رجع وأك
ولدي) ومل يذكر علي (ع) ألنه خصه بالكالم ملرتلته ٬، مث هو اخ رسول 

ـد   اهللا وهذا واضح لكل صادق مع نفسه ٬، وهم ال حيكمون إال من بع
 علي (ع) ٬، وقد سبق بعض كالم يف هذا فانتبه .

 قال : قال رسول اهللا (ص) :   Xعن أيب جعفر الباقر  -6
ـائم    من ولدي اثىن عشر نقيبا جنباء حمدثون مفهمون(  ـرهم الق ٬، آخ

 133ميألها عدال كما ملئت جورا )
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ـن    ص ومنها ما ورد عن أنس بن مالك ٬، قال سئلت رسول اهللا  -7 ع
ـر   ال :حواري عيسى ٬، فق كانوا من صفوته وخريته ٬، وكانوا أثىن عش

ـة  فقلت : فمن حواريك يا رسول اهللا ؟ فقال :   إىل أن قال    األئم
ـاري ٬،    بعدي اثنا عشر من صلب علي وفاطمة ـواري وأنص ٬، وهم ح

 . 134عليهم من اهللا التحية والسالم )
ـن  ما أخرجه الشيخ اخلزاز من إن عدد األئمة ثالثة عشر  -8 اثىن عشر م

ـى    ـت عل ولد علي وفاطمة (ع) . عن جنادة بن أيب أمية قال : دخل
ـال ...   Xاحلسن بن علي بن أيب طالب ( ـه ... إىل أن ق ) يف مرض

 فقلت : يا موالي مالك ال تعاجل نفسك ؟ فقال : 
ـون . مث  . يا عبد اهللا مباذا أعاجل املوت ؟ ((  فقلت إنا هللا وإنا إليه راجع

إن هذا   ص  : واهللا انه لعهد عهده إلينا رسول اهللا  التفت إيل فقال
ـا إال    ع  –اثنا عشر إماما من ولد علي وفاطمة األمر ميلكه  . ما من

 .  135مسموم أو مقتول )
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ـاً   -9 ومن هذه األحاديث الدالة على إن األئمة (ع) هم ثالثة عشر إمام
 مفترض الطاعة اثىن عشر من صلب علي وفاطمة ٬، احلديث الوارد عن

  رسول اهللا (ص) قال :
(أال وإن اهللا نظر إىل أهل األرض نظرة فاختار منهم رجلني : أحدمها أنا 
فبعثين رسوال ونبيا ٬، واآلخر علي بن أيب طالب ٬، وأوحى إيل أن أختذه 
ـدي ٬،   أخا وخليال ووزيرا ووصيا وخليفة . أال وإنه ويل كل مؤمن بع

ـؤمن وال   وااله اهللا ومن عاداه ٬، عاداه ٬، من وااله  ـه إال م اهللا . ال حيب
ـة اهللا     ـو كلم ـكنها ٬، وه يبغضه إال كافر . هو زر األرض بعدي وس

 التقوى وعروته الوثقى . 
(ي¾رِيد¾ونَ ل¤ي¾طْف¤ئُوا ن¾ور¥ الل§ه¤ بِأَفْو¥اه¤هِم» و¥الل§ه¾ م¾ت¤مُّ ن¾ورِه¤ و¥لَو» كَرِه¥ الْكَاف¤ر¾ونَ) 

  .)8(الصف:
اثين عشر وصيا من أهل بييت ٬،  فاختار بعدنا أال وإن اهللا نظر نظرة ثانية

ـا   فجعلهم خيار أميت واحدا بعد واحد ٬، مثل النجوم يف السماء ٬، كلم
غاب جنم طلع جنم . هم أئمة هداة مهتدون ال يضرهم كيد من كادهم 
وال خذالن من خذهلم . هم حجج اهللا يف أرضه ٬، وشهدائه على خلقه 

ـاع  ٬، وخزان علمه ٬، وترامجة وحيه ٬، وم عادن حكمته . من أطاعهم أط
ـم ٬، ال     ـرآن معه ـرآن والق اهللا ومن عصاهم عصى اهللا . هم مع الق



يفارقونه حىت يردوا علي احلوض . فليبلغ الشاهد الغائب . اللهم اشهد 
  .  136)  مرات  ثالث  ٬، اللهم اشهد 

  أ فيمكن أن يأيت توضيح وبالغ أفضل وأوضح من هذا البالغ 
  ال بيته (ع)هذا بالغ حممد (ص) و

ـاب     ـن ب ـدد م وأين من هذا احلديث الصريح الذي قالوا إن هذا الع
التغلب ٬، فرسول اهللا (ص) يقول أن اهللا نظر نظرة فاختارين وعلي ٬، مث 

  نظر نظرة ثانية (فاختار بعدنا) 
تكلم الرسول عن نفسه وعن علي (ع) ٬، فاختار اهللا تعاىل حممد وعلي 

ية األئمة (ع) االثىن عشر فقد اختارهم (ص) يف النظرة األوىل ٬، أما بق
ـدر     ـارئ لص ـزي الق اهللا جل جالله بالنظرة الثانية . ولكن انتبه عزي

  احلديث وال تكن ممن :
(ي¾رِيد¾ونَ ل¤ي¾طْف¤ئُوا ن¾ور¥ الل§ه¤ بِأَفْو¥اه¤هِم» و¥الل§ه¾ م¾ت¤مُّ ن¾ورِه¤ و¥لَو» كَرِه¥ الْكَاف¤ر¾ونَ) 

.  
  

  األئمة (ع) :   قال رسول اهللا (ص) بعد عد -10
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ـدامها    ـان إح ( ... مث يغيب عنهم إمامهم ما شاء اهللا ٬، ويكون له غيبت
أطول من األخرى مث التفت إلينا رسول اهللا فقال رافعا صوته : احلذر : 

 .  137) إذا فقد اخلامس من ولد السابع من ولدياحلذر 
ـر   (من ولدي)انتبه خلامتة احلديث  ٬، فولد الرسول (ص) هم أحد عش

ـو    Xإن اإلمام املهدي (أي  ـا ه ـر كم ) احلادي عشر ال الثاين عش
ـدي    ـام امله واضح ٬، فيتحتم أن تكون هذه الشخصية هي وصي اإلم

)X) وأول املهديني (X    ـديث ـرى يف احل ـة أخ ) ٬، وهناك قرين
) جعل Xالشريف أال وهي إن الرسول (ص) ملا ذكر اإلمام املهدي (

له غيبتني أما حينما وصل إىل الثاين عشر من ولده (ص) قال (فإذا فقد) 
ـود    ـب ومفق وال ميكن تطبيق هذه املفردة على اإلمام املهدي ألنه غائ
بالفعل ٬، بل وله غيبتان بينما الفقدان تستخدم للمفارقة بعد الوجود . 

 فانتبه هلذا .
  

ـبعون  الروايات اليت أشارت بافتراق األمة بعد الن -11 يب (ص) إىل ثالثة وس
فرقة كلها يف النار إال فرقة واحدة ٬، هي تقطع بوجود املهدي األول ٬، 
ـيخ     ـديث أورده الش ـة ٬، واحل وهو احلد الفيصل ملعرفة الفرقة الناجي
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ـرقتم   الطوسي يف أماليه عن علي (ص) يقول لرأس اليهود على كم افت
  ) :Xفقال على كذا وكذا فرقة. فقال علي (

ـت يل   ( كذبت  ـو ثني يا أخا اليهود ٬، مث أقبل على الناس فقال واهللا ل
الوسادة لقضيت بني أهل التوراة بتوراpم ٬، وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم ٬، 
ـاس ٬،   وبني أهل الزبور بزبورهم ٬، وبني أهل القرآن بقرآÕم . أيها الن
ـار٬،     ـها يف الن ـبعون من افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة ٬، س

اجية يف اجلنة ٬، وهي اليت اتبعت يوشع بن نون وصي موسى وواحدة ن
)X  ـبعني ) ٬، وافترقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة٬، إحدى وس

ـى     ـي عيس ـون وص يف النار٬، وواحدة يف اجلنة٬، وهي اليت اتبعت مشع
)X    ـان ـة ٬، اثنت ـبعني فرق ) ٬، وستفترق هذه األمة على ثالث وس

نة ٬، وهي اليت اتبعت وصي حممد وسبعون فرقة يف النار ٬، وفرقة يف اجل
(ص) ٬، وضرب بيده على صدره٬، مث قال ثالث عشرة فرقة من الثالث 
ـنمط   والسبعني كلها تنتحل موديت و حيب واحدة منها يف اجلنة وهم ال

 .  138األوسط ٬، واثنتا عشرة يف النار )
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ـو :  ـي)  فاحلد الفيصل يف متييز الفرقة الناجية يف األمم أمجع ه ٬،  (الوص
 سنة من سنن اهللا تعاىل يف األمم) ٬، فلنطالع التقسيم  يف الرواية (وهي 

  فرقة ٬، واحدة مقتدية بالوصي ناجية  71امة موسى : 
  فرقة ٬، واحدة مقتدية بالوصي ناجية  72امة عيسى : 

ـمد :    فرقة ٬، واحدة مقتدية بالوصي ناجية  73امة حم
  

لكة إال واحدة ٬، و (ستفترق هذه األمة على ثالث و سبعني فرقة كلها ها
  . 139تفترق الواحدة)

) . فرسب يف علي Xفالفرقة الواحدة هي اليت متسكت بوالية الوصي (
كما هو احلال يف األمم السابقة . واملتبقي لدينا ) أبناء العامة( فرقة ستون

ـا) من امة حممد  ـنتحل مودتن ـة    (ثالثة عشر فرقة كلها ت ـر األم ٬، مث مت
) واملؤمنون به هم الفائزون ومن Xإلمام احلسن (باالبتالء الثاين ٬، وهو ا

ختلف عنه هلك فتبقى لدينا أثىن عشر فرقة ناجية ٬، ومع احلسني يكونون 
ـام    ـل لإلم أحد عشر فرقة ناجية وهكذا يف بقية األئمة (ع) إىل أن نص

ـدينا  Xاملهدي ( ) فتترسب فيه فرق يف عصر الغيبة الكربى ٬، فيتبقى ل
من خلوص فرقة واحدة قبل قيام دولة العدل اإلهلي فرقتني ناجيتني ٬، البد 

ـام   أي قبل قيام اإلمام املهدي وبعبارة أخرى البد من خروج وصي اإلم
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ـدة  املهدي قبل قيام دولة العدل اإلهلي الن الفرقة الناجية  (هي فرقة واح
ـون   من الثالث والسبعني) ٬، وهي من تصل إىل دولة العدل اإلهلي ٬، وتك
ـي   متمسكة مبحمد وال حممد (ص) ٬، إذاً فالبد أن يبتلي اهللا الناس بوص

) ٬، وهذا ما يفسر لنا احلديث Xاإلمام املهدي قبل قيام اإلمام املهدي (
  السابق ٬، حيث قسم أمة موسى إىل إحدى وسبعون فرقة :

ـار٬، و    ٬، افترقت اليهود على إحدى و سبعني فرقة( ـها يف الن سبعون من
  . اتبعت يوشع بن نون وصي موسى) واحدة ناجية يف اجلنة٬، و هي اليت

) إال X) هو هارون (Xوذلك الن الوصي األول من أوصياء موسى (
) فكان االختبار يف احد عشر وصي Xإن هارون تويف يف حياة موسى (

) فرقة غري الداخلة بالوالية اإلهلية) فتكون الفرق إحدى 60(مضافا هلم (
) فاألوصياء هم أثىن عشر وصي Xوسبعون فرقة ٬، أما يف أمة عيسى (

  فيكون عدد الفرق اثنان وسبعون فرقة لذا :
ـار ٬،  ( افترقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة ٬، إحدى وسبعني يف الن

  ...) .)X(وواحدة يف اجلنة ٬، وهي اليت اتبعت مشعون وصي عيسى 
 

   واحلق إن هذا بيñن بعد التنبيه :
  

يشري إىل إن االفتراق سيقع يف  X فمن احلديث يتضح إن أمري املؤمنني
     األمة :



(وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة ٬، اثنتان وسبعون فرقة يف 
  النار٬، وفرقة يف اجلنة)

ـل   Xقال ( –أي مل يقع بعد ( فالسني لالستقبال  ـتفترق ٬، ومل يق ) س
ـق    ـلب ح افترقت ) ٬، واحلديث وقع بعد استشهاد رسول اهللا (ص) وس

ـي  X طالب (علي بن أيب  X) إذا املسألة غري مقتصرة على والية عل
  كما يتوهم البعض .

(ص) هي  ويف احلديث إشارة أخرى وهي : إن األمة الناجية من أمة حممد
ـاس ٬،   (واحدة يف اجلنة وهم النمط األوسط) وهي خري أمة أخرجت للن

ومن حلقهم  ) الثالث مائة وثالث عشر ٬،Xوهم أنصار اإلمام املهدي (
من احللقة (العشرة آالف) ٬، وهذا ما أشارت إليه األحاديث ٬، أما سبب 

ـيل   (النمط األوسط) تسميتهم �ذه التسمية فتجده يف أوضح بيان وتفص
ـد يف       ـور آل حمم ـدي منص ـام امله ـول اإلم ـي ورس  من السيد وص

  . 140)املتشا�ات(
  

  والكالم حول هذا املوضوع خطري جدا 
ـنص   إىل هنا اتضح أن الروايات الواردة يف هذا الباب ( الروايات اليت ت

  على أن األئمة ثالثة عشر ) بلغت حد التواتر ٬، كما تراها . 
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ـو     ـن ه ـث م ولو ترتلنا قلنا بلغت حد الشهرة املطمئنة ٬، ومن األحادي
ـم اهللا   صحيح السند ومنها مؤيده ٬، ولذا اعرض علماؤنا القدامى (رمحه

  التطرق إىل سند هذه الروايات . تعاىل) عن
أما من ناحية الداللة فأنت ترى أخي القاري أن األحاديث واضحةٌ ٬، وال 
حتتاج إىل تكلف يف الفهم . فهي تنص صراحة على أن األئمة ثالثة عشر 
ـن   فوقع العلماء بني املطرقة والسندانة فلم يستطيعوا رد الروايات الن م

ـاب    رد رواية واحد ألهل البيت (ع) ـذا الب فقد خرج عن الدين ويف ه
   : 141الكثري من الروايات منها

رواية صحيحة السند عن سفيان بن السمط قال قلت أليب عبد اهللا  .1
)X جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث (

ـت    )Xأبو عبد اهللا ( باحلديث فنستبشعه فقال ـك إين قل يقول ل
ل قلت ال قال فان قال لك هذا أين قلته الليل انه Õار والنهار انه لي

    142فال تكذب به فانك إمنا تكذبين )
) Xوورد يف حديث صحيح آخر قال الراوي قلت أليب عبد اهللا ( .2

ـيق   إن الرجل يأتينا من قبلكم فيخربنا عنك بالعظيم من األمر فتض
 ) :X( نكذبه . فقال أبو عبد اهللا لذلك صدورنا حىت
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ـهار  ( أليس  عين حيدثكم . قلت بلى . فقال فيقول لليل انه Õار والن
 143انه ليل فقلت ال . قال فردوه إلينا فانك إذا كذبته فإمنا تكذبنا )

ـالف أو   بل ال حيق ملن طالع حديثهم أن يقول بالتضعيف أو اجلرح فاملخ
ـن  واقفي ال واخلارجي الكل تؤخذ روايته كما نصت الرواية الصحيحة ع

ـه   X" أو عن أيب عبد اهللا "  Xجعفر "  ن أيبأيب بصري ع " قال مسعت
 يقول 

ـا   ( ال تكذبوا احلديث أتاكم به مرجئ وال قدري وال خارجي نسبه إلين
ـوق      ـل ف ـز وج ـذبون اهللا ع فأنكم ال تدرون لعله شيء من احلق فتك

  .   144عرشه)
  واألحاديث يف هذا اÃال كثرية .

*** *** * *** ***  
  

حاليت السلب واإلجياب ٬، أما أن ننفي وجود إمام ثالث وحنن هنا نقف بني 
ـا   عشر ٬، و�ذا ننفي حديث متواتر عنهم (ع) ٬، من غري أي دليل إال ألنن
ـو    ـها ٬، وه ال نعرف كيفية التوجيه هلذه األحاديث ٬، وما هو املخرج من

  تصرف خاطئ وباطل بشهادة اجلميع ٬، هذا يف السلب أو نفي اإلثبات .
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نقف عند مسألة خطرية ٬، وهي إنا لو أثبتنا أن األئمة ثالثة أما يف اإلثبات ف
عشر النتفى املعتقد اإلمامي أساساً هذا أوال ألنه قائمة على االعتقاد بأثنا 
ـخص    ـذا الش عشر إماماً ٬، وثانيا البد من القول أن األئمة قد ظلموا ه
ـر   ـزلته ٬، فان كان لدينا روايات مخسة عش ـزلوه من (وحاشاهم) ومل ين

ـول أن  مث ال تقول أن األئمة ثالثة عشر ٬، فان لدينا عشرات الروايات تق
  األئمة اثنا عشر إمام ٬، فما املخرج من ذلك ؟ .

ـاب إن   وسيتضح حل هذا اإلشكال من خالل الكالم القادم يف هذا الكت
  شاء اهللا تعاىل .

هذا من جانب ومن جانب آخر لو اخذ العلماء �ذه املقولة ألÕدم عندهم 
ـو   –ب اعتقادهم حس – أساس العقيدة اليت أسسها أهل البيت (ع) ول

ـداليل   –أمكن هلم الرد على أحد اجلانبني    اقصد اجلانب السندي وال
لردوا . ولكن الروايات بلغت حد التواتر كما أسلفنا ٬، وداللتها واضحة 
ـال ٬،   Ãجدا فلم يبق إال التسليم آلل حممد (ع) وعدم اخلوض يف هذا ا

ـف   145ا احتاروا فيه إىل اهللا تعاىل وال البيت (ع)وإرجاع م . إال أن اخلل
  من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات ...  
  . )59(مرمي: ( أَض¥اع¾وا الصَّالةَ و¥اتَّب¥ع¾وا الشَّه¥و¥ات¤ فَس¥و»ف¥ ي¥لْقَو»نَ غَيñاً )
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  وهذا كاظم احلائري يقول : 
ـخة الن   ( ولو متت النسخة حلملت على التغلي ـة النس ب كما مضى ٬، ولكن الشأن يف متامي

(يف اهلامش أصول الدين  الصدوق روى الرواية نفسها بالسند نفسه من دون هذا التشويش)

  . 146) 3احلديث  28الباب 
    ويف موضع بعد هذا املوضع قال يف ختام احلديث

التوجيهات املاضية ونقول لو مت بعض هذه األخبار لكان وعلى أي حال فلنغض النظر عن ( 

ـاء    ـد اإلحص خربا واحدا نادرا يف مقابل ما مضى من أخبار األثىن عشر اليت كانت فوق ح

(147   .  
ويرد عليه عدة نقاط نأخذ املهم منها لبيان احلق وإال فهفواته أكثر من أن 

  أحصيها هنا :
ـريح يف أن  إن باب التغليب ليس له مدخلية يف هذا امل -2 ورد فاحلديث ص

ـت    ـد مسع األئمة ثالثة عشر أثىن عشر من صلب علي وفاطمة ٬، وق
ـديثهم (ص)   األحاديث تنص على إÕم من صلبهما (ع) ٬، بل يركز ح

  على هذه املسألة بإعادpا فالحظ 
من ولد رسول اهللا من آل حممد (ع) كلهم حمدثون  اإلماماالثنا عشر  (

 )  ومن ولد علي ٬، ورسول اهللا وعلي (ع) مها الوالدان
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  Xفاملسألة ال تقبل مثل هذا التوجيه ٬، وحديث اإلمام الباقر 
ـول اهللا (ص)   (االثنا عشر اإلمام من آل حممد كلهم حمدث  ـد رس ول

ـدان (ع) ٬، فرسول اهللا وعلي (ع)  علي بن أيب طالب وولد )  مها الوال
  .  )  لب علي وفاطمةمن صوكلمة ( 

فكان األجدر بك أن تقف على حدود فهمك وال تتعدى بالتطاول على 
سادتك . بل عمد احلائري إىل جتزئة احلديث ليثبت كالمه ال كالم آل 
ـه   حممد . فاستمع عزيزي القارئ من جديد هلذا احلديث ٬، وانتبه ملا حتت

  خط فهو الذي نقله احلائري : 
ـن   )X(منني قال يهودي ألمري املؤ(  : أخربين عن هذه األمة كم هلا م

إمام هدى ؟ وأخربين عن نبيكم حممد أين مرتله يف اجلنة ؟ وأخربين من 
إن هلذه األمة اثين عشر إمام  Xمعه يف اجلنة ؟ فقال له أمري املؤمنني 

ـلها    هدى من ذرية نبيها وهم مين ـي أفض وأما مرتل نبينا يف اجلنة فف
ـن  وأشرفها جنة  عدن وأما من معه يف مرتله فيها فهؤالء االثنا عشر م

  ذريته وأمهم وجدpم وأم أمهم وذراريهم ٬، ال يشركهم فيها أحد ) 
  فأقراه بتمعن وأنت استحصل النتيجة .

ما معىن (التشويش) يف عبارته ٬، فان كان قصده إن التشويش يف كالم   -3
ـراره  كما  –األئمة (ع) وألفاظهم خرج عن ربقة اإلسالم  خرج يف إق

  .  –غري حكم اهللا جبواز االنتخابات 



وان كان قصده إن هذه الرواية قد وقع فيها اخللط والتشويش من قبل 
ـديث   الرواة ٬، فقد اpمت أناس من غري أي دليل ٬، ويكون أرجع  احل

" أو عن Xعلى آل حممد (ع) فقد ورد عن أيب بصري عن أيب جعفر "
 يقول : ) قال مسعته Xأيب عبد اهللا (

( ال تكذبوا احلديث أتاكم به مرجئ وال قدري وال خارجي نسبه إلينا 
ـوق     ـل ف ـز وج فأنكم ال تدرون لعله شيء من احلق فتكذبون اهللا ع

   148)عرشه
فما بالك أيها القارئ �ذه الكثرة الكاثرة من األحاديث يف هذا الباب ٬، 

  حىت انه نقل من باب واحد من كتاب واحد 
  ب احلجة )(كتاب الكايف با

مثانية أحاديث خمتلفة السند واضحة الداللة فكيف جاز له أن يتهم كل 
  هؤالء الرواة مجلة وتفصيال . 

ـدة ٬،   ـب¥ال رواية واح استشهد حبديث ورد عن الصدوق (رمحه اهللا) ق¤
  ونغض النظر عن املناقشة هنا ولكن ماذا يقول يف بقية الروايات . 

ـل  مث إن القاعدة لديهم تقول : ( مج ع األحاديث خري من طرحها) فه
ـا    ـذا م هناك مجع بني هذه الرواية مع رواية الصدوق (عليه الرمحة) ه

  سيتضح مبا سيأيت إن شاء اهللا تعاىل .
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  حيث يقول  التخبط الذي يتخبطه احلائري ظاهر يف كالمه -4
 واحد عشر من ولدها بعيدا ...  }ع{احتمال كون فاطمة ( 

 .  149)ولكن يأيت هنا بوضوح االحتمال وهو احتمال التغليب 
ـة     ـذه الكلم ـوى ه نعم ليس لديه أي كلمة ميكن أن جييب عنها س
(التغليب) ٬، وهي أجنبية عن املوضوع كما سبق فاألحاديث تتكلم يف 

من ولد الرسول أو من ولد علي قسم منها عن األوصياء أو النقباء أو 
ـة   . فَأَنَّى ت¾ؤ»فَكُونَ ٬، بل إن قسما منها صريح بان الزهراء (ع) مث خدجي

 الغراء مث عليا مث األئمة االثىن عشر من ذريتهما واألحاديث واضحة .
ومل أر¥ توجيها حىت ميكنه بعده ) فلنغض النظر عن التوجيهات املاضية( مقولته -5

ـ((أن يقول (توجيهي) فكي    )) .التوجيهاتف ب
لو مت بعض هذه األخبار لكان خربا واحدا  ( والعجيب بعد هذا نراه يقول : -6

ولكن هيهات ٬، هيهات سبق السيف العذل ٬، فهو يسوق مثانية  .) نادرا 
روايات واضحة املعىن ٬، وبأسانيد خمتلفة من كتاب واحد ٬، علما أن يف 

ـى    الباب الذي اختار منه هذه الروايات ٬، أحاد ـة عل ـرى دال يث أخ
ـني    ـع ب املضمون نفسه إال انه يغض الطرف عنها ٬، والعجيب إÕا تق

 الروايات اليت اخذ منها هذه اÃموعة !!! . 
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سبحان اهللا احلديث املتواتر لديهم ) لكان خرباً واحداً( بعد هذا كله يقول
ما روي بثالثة أسانيد صحيحة ٬، وها هو يروي مثانية أحاديث بأسانيد 

ـدا  خمتل فة ويغض الطرف عن بقية األحاديث !!! ويقول انه خربا واح
  عجيب أمر هذا .... ما هكذا يا سعد تورد اإلبل . 

ـال    ـق ٬، ف وبعد هذا كله نقول له إن كان ال يعرف املخرج من الطري
  يقحم نفسه فيها لكي ال جيعل (الشبهات عاذرا لسقطاته) .

ـا   قال تعاىل : ( ي¥ا أَيُّه¥ا ال§ذ¤ين¥ أُوت¾ ـدِّقاً ل¤م¥ وا الْك¤ت¥اب¥ آم¤ن¾وا بِم¥ا ن¥زَّلْن¥ا م¾ص¥
ـا   م¥ع¥كُم» م¤ن» قَب»لِ أَنْ ن¥طْم¤س¥ و¾ج¾وهاً فَن¥ر¾دَّه¥ا ع¥لَى أَد»ب¥ارِه¥ا أَو» ن¥لْع¥ن¥ه¾م» كَم¥

  )47(النساء: لَع¥نَّا أَص»ح¥اب¥ السَّب»ت¤ و¥كَانَ أَم»ر¾ الل§ه¤ م¥فْع¾والً )
كتاب املذكور) حبرمة االنتخابات وانتقادك أبناء واألعجب مقولته يف (ال -7

  العامة ألÕم سلكوها حيث قلت :  
ـب (ع)  (  ميكن االستدالل بآييت التبليغ واإلكمال إلثبات إمامة علي بن أيب طال

ـيص    ـات التنص بال فصل بإضافة مجلة خمتصرة على ما تقدم من االستدالل إلثب

 . ) وإبطال الشورى
سبحان اهللا فما عدا مما بدا ٬، أم إن طغيان التسمية عم عليك يا حائري 
٬، فما أن أقبلت انتخابات أمريكا إال وسارعت إليها والقيتها باألحضان 
٬، بل واألدهى واألمñر¾ انه يعود وينتقد أبناء السنة ألÕم اختذوا من سجد 

  يف يوم من األيام لصنم ليقول : 



السنة يف أ�م كانوا يسجدون لألصنام يف بداية أمرهم وال خالف بني الشيعة و (

وقد نصت اآلية املباركة على أن عهد اهللا  )إن الشرك لظلم عظيم(وقد قال تعاىل 

  )   ال ينال الظاملني
أن يتوىل   انتخابات أمريكا  –فما تقول اليوم وقد جوزت¥ بانتخاباتك 

ـابئي    ـل والص ـي ٬،  زعامة املسلمني اليهودي والنصراين ٬، ب واÃوس
ـه    ـا إلي واليزيدي ٬، بل ومن ينكر وجود اهللا كالشيوعي . فإنا هللا وإن

  راجعون . وسيعلم الذين ظلموا آل حممد أي منقلب ينقلبون .
  

  
  

  الفصل اخلامس
  القران 

  واملهدي األول 
  

األول تكون له خصوصيته الفارقة عن أبنائه أتضح لنا مما سبق أن املهدي 
ـة حول هذه النقطة عقدنا هذا الفصل .   الربرة ٬، وملزيد من املعرف

  

 



ـالقرآن   من املعروف والبديهي ارتباط آل البيت (ع) (األئمة واملهديني) ب
ـأس أن   الكرمي ٬، ولكن جهالء القوم ما ابقوا بديهي وال معروف ٬، فال ب

) وما قاله يف هذا \لشيعة وهو العالمة اÃلسي (نأيت حبديث ألحد أعالم ا
  املوضوع :

( ... مث بني حمل والة أمره من أهل العلم بتأويل كتابه فقال عز وجل : " 
ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
ـم    ـم ه Õوعجز كل أحد من الناس عن معرفة تأويل كتابه غريهم ٬، أل "

ـا   ال ـاىل : " وم راسخون يف العلم املأمونون على تأويل الترتيل قال اهللا تع
يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم " إىل آخر اآلية وقال سبحانه : " 
ـل   بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم " . وطلب العلم أفض

ـا  ـاء "  من العبادة ٬، قال اهللا عز وجل : " إمنا خيشى اهللا من عب ده العلم
ـرض   وبالعلم استحقوا عند اهللا اسم الصدق ٬، ومساهم به صادقني ٬، و ف
طاعتهم على مجيع العباد بقوله " يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع 

   150الصادقني ... ) 
ـدي   و حديثهم (ع) ينص بالصراحة على إن هذا التفاعل الكبري بني امله

ـام    X األول ـل اإلم والقران الكرمي ٬، فاملهدي األول الذي خيرج قب
وميهد له سلطانه ويستأنف الدين من جديد كما بدء رسول  Xاملهدي 
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ـرآن .   اهللا (ص) يكون منطلقه القرآن الكرمي ٬، ألنه ال هداية كهداية الق
هذا بعد أن أمجع املسلمني على عظمة القرآن ٬، وعظمة االحتجاج به على 

ـ: اخلصوم ٬، فهو   الفيصل بني احلق والباطل ف
  )9(اإلسراء: ( إِن§ ه¥ذَا الْقُر»آنَ ي¥ه»د¤ي ل¤ل§ت¤ي ه¤ي¥ أَقْو¥م¾  )

ـن   وهو حبل اهللا األكرب يف وصية رسول اهللا (ص) فمن شاء احلق اتبع م
  تكون منازل اجلنة على قدر معرفته قال رسول اهللا (ص) :
  .)  ( يقول لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق

وهذا ديدن معروف لدى أهل البيت (ع) يف تبيني احلق فعن طريق القرآن 
ـحاب    ـد أص الكرمي يكون التمييز والفصل بني احلق والباطل لذا جند أح

) Xيقول حكاية عن اإلمام الصادق ( منصور بن حازم  األئمة (ع) 
:  

 ( نظرت يف القرآن فإذا هو خياصم به املرجئ والقدري والزنديق الذي ال
  .  151يؤمن به حىت يغلب الرجال خبصومته )

والوارد يف الروايات انه البد للقرآن من أهل ٬، وال يسع الناس إال األخذ 
  .  ( و¥أْت¾وا الْب¾ي¾وت¥ م¤ن» أَب»و¥ابِه¥ا ) من أهل القرآن قال تعاىل :
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ـل   –وقد نبه األئمة (ع) إىل هذه النقطة بالتحديد  أي إن القائم يأيت حام
وركزوا (ع) عليها تارة بصورة مباشرة ٬، وأخرى بصورة غري  –للقرآن 

  مباشرة ٬، ومن هذه األحاديث :
و أما احملتج بكتاب اهللا على الناصب من  (  Xعن اإلمام الصادق   1

سرخس فرجل عارف يلهمه اهللا معرفة القرآن فال يلق أحدا من املخالفني 
  . 152إال حاجه فيثبت أمرنا من كتاب اهللا )

ـبق  وهي عبارة  واضحة كل الوضوح أن شخص املهدي األول (ع) يس
ـال  (  ظهور اإلمام املهدي (ع) حيتج على من يقولوا ارجع يا ابن فاطمة ف

وال مينع أن يكون بعد ذلك من أنصار اليماين املوعود من ) حاجة لنا بك 
 تنطبق عليه هذه الرواية الشريفة .

ـم   فيثبت حق آل حممد من القرآن الكرمي ٬، ويف تكملة الرواية عنصر مه
فال يبقى أحد من املخالفني أال حاجة فيثبت امرنا يف كتاب اهللا ( جدا وهو

ـزلتني    153)… ـ ـي يف من وحلق آل البيت مصاديق متعددة ولكنها تلتق
 أساسيني :
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ـزلة املادية : أي إنزاهلم منازهلم اليت خصهم اهللا �ا      أ . ومن ابرز املن
مصاديقها الوالية واحلكومة اليت تكالب أهل الدنيا على سلبها منهم 

 ٬، وأمست اخلاصة والعامة يف التكالب سواء .
ـزلتهم اليت كرمهم اهللا �ا      ب ـزلة املعنوية وهي إنزال آل البيت من املن

ـزلتهم عند اهللا سبحانه .   . وذلك بالكشف حلقيقة من
 

السيد محد احلسن  –طالب �ما املهدي األول وهذان القسمان مها اللذان 
وأثبتهما من كتاب اهللا ٬، وقد مر عليه ما يربوا األربع سنوات وبصورة  

ـاهد    ـري ش علنية واضحة يطالب حبق آل حممد . وما انتشر من علوم خ
ـه إىل ) العجل  ( ودليل على القول فمن كتاب ـة اهللا ال  (  جبزئي حاكمي

ـدي (ع) ٬، وما نور اهللا)  حاكمية الناس   به الوجود من أسرار اإلمام امله
ـدي  ) شيء من تفسري سورة الفاحتة( ٬، مث الكتاب اخلالد أسرار اإلمام امله
)X( )بأجزائه . ) املتشا�ات  

ومن األحاديث املؤكد انه يأيت حامل للقرآن احلديث الوارد يف أول   2
ـذكر Xاملؤمنني بقضية اإلمام املهدي ( ـل   ) ٬، أو األحاديث اليت ت دالئ

ـطفى  Xالقائم األول ( ) ٬، ومنها ما حدده احلديث الشريف حملمد املص
  (ص) : ( العلم ) وقد مر ٬، ومنها احلديث الوارد :



  . 154إن أول قائم منا إذا قام حيدثكم حبديث ال حتتملونه ) (
  ) :  Xومنها احلديث الوارد عن علي بن أيب طالب (

ـر ٬،   فإذا ( ...  ـر األزه انقضت العالمات العشرة إذ ذاك يظهر بنا القم
  . 155... )ومتت كلمة اإلخالص هللا على التوحيد 

ـن     ـل م ـن مل حيتم فعدم االحتمال يف احلديث األول هو نتيجة حتمية مل
  احلقيقي شيء ٬، والذي يشري إليه احلديث الثاين : التوحيد

  )ومتت كلمة اإلخالص هللا على التوحيد(
ـن  فنشر اإلخ الص والتوحيد يواجه بالرفض من جهة ٬، وبعدم التحمل م

ـهم (ع) ٬، ويف    ـا ورد عن جهة أخرى . وعند ذلك ينجوا املسلّمون كم
  .) من رد احلديث لنا فقد سلم( حديث آخر

ـول اهللا (ص)   ومن األحاديث الدالة على انه (ع) يأيت بالعلم حديث رس
هي العلم ال غريه ٬، فقد يف أن اآليات والعالمات الدالة على املهدي (ع) 

  ورد عن رسول اهللا (ص) انه قال :  
خيرج من pامة حني تظهر الدالالت والعالمات وله كنوز ال ذهب وال ( 

ـبالد   فضة ٬، إال خيول مطهمة ورجال مسومة جيمع اهللا له من أقاصي ال
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) رجال ... فقيل له يا رسول اهللا وما الدالالت 313على عدد أهل بدر (
ـه  والعالمات  قال (ص) له علم إذا حان وقته انتشر ذلك العلم من نفس

... (156  .  

إذاً فرسول اهللا (ص) يقول إن عالماته ودالالته هي شيء واحد أال وهو 
العلم الذي قال فيه الرسول (ص) انه ينتشر من نفسه فما املراد من هذه 
ـريف    ـديث الش اللفظة حىت نعرف الدالالت والعالمات ؟ . وننتبه للح

          د فيه أربعة مفاهيم وهيلنج
  pامة  .  1
  العلم .  2
 االنتشار  .  3
 من نفسه .  4
ـدي األول      أ ـني امله ـربط ب pامة من ارض اليمن و�ذا يكون ال

ـذا   واليماين املوعود ٬، حيث يقرن املهدي باليماين ٬، فمكة من pامة ل
أجاب السيد امحد احلسن بان الرسول (ص) مياين وأمري املؤمنني (ع) 

ـول   مياين واألئمة (ع) كلهم ميانيني والوصي األول مياين واحلديث يق
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ـوات     ـروج الق ـن خ خيرج من pامة بينما باقي احلديث يتحدث ع
ـن   املناصرة له من املشرق أو قل من خرسان فاملقطع (له كنوز ال م

ـن  تتحدث  ذهب وال فضة ولكن خيول مطهمة ورجال مسومة) ع
ـا   إقبال الرايات اليت فيها خليفة املهدي أو خليفة اهللا املهدي على م
سيتضح يف هذا الكتاب . لذا فان هذه القوات القادمة من طالقان أو 
ـدي   من خرسان هم أتباع اليماين املوعود وصي ورسول اإلمام امله

  .  157 (ع)
ـع  قلنا إن العلم من اللوازم الضرورية واحلتمية ملن يقود اÃ  ب تم

وهلذا عربت الروايات بان روح القدس األعظم مرافقة للحجة على 
  وان علمهم (ع) على أشكال خمتلفة .   –على وجه  –اخللق (ع)  

ـل    ج  االنتشار : من الواضح والبديهي لكل من طالع روايات أه
البيت (ع) إن العلم املنتشر بني الناس قبل قيام اإلمام املهدي حرفني 

ـذين  منذ عهد آدم (ع ) أما بعد ظهور أمر اإلمام (ع) فسيضم إىل ه
  احلرفني مخسة وعشرون حرفا لتستوي بعدها سبعة وعشرون حرفا .

ـان   إن لفظ ( النفس ) –د  يف هذا احلديث الشريف تشري إىل ما ك
ـكُم» )   مقصوداً من التعبري القرآين يف قوله تعاىل ـن¥ا و¥أَن»فُس¥  ( و¥أَن»فُس¥

ـذا   فالرسول حممد (ص) مدينة العلم ٬، أما علي فباب هذه املدينة ول

                                                            

1 5 א−7 א א .א א ( ) 



ـول اهللا    ـرب رس فان العلم يؤخذ من علي بن أيب طالب (ع) وهلذا ع
ـاد  ) فمن أراد احلكمة والعلم فليأت من با�ا  (ص) ( وهذا احلال يع

يف اإلمام املهدي (ع) فمن أراد احلكمة والعلم فليأت من باب اإلمام 
واليماين املوعود واملهدي األول املهدي (ع) ٬، أال وهو السيد الوصي 

  وهو السيد امحد احلسن (ع) . 
ـدي     2 ـق مه ومن ذلك أيضاً احلديث الوارد عن رسول اهللا (ص) حب

  األمم حيث قال فيه :  
٬،  يصدق اهللا يف قوله( ... إمام تقي مهدي حيكم بالعدل ٬، ويأمر به ٬، 

ـر  خيرج من pامة حني تظهر العالمات ٬، وهي  ـيف  علم ينش ٬، وس
ـداء اهللا ٬،    ـل أع ينضى وينطقان بإذن اهللا : أخرج يا ويل اهللا ٬، واقت
ـة ٬،   فيخرج وله بالطالقان كنوز ال ذهب وال فضة إال خيول مطهم
ـدر ...   ورجال مسومة ٬، وجيتمع إليه من أقاصي البالد ٬، عدة أهل ب

(158 
ـة   فعالمته هي (علمه ينشره) كما حدديها رسول اهللا (ص) والعالم

هي (السيف) الذي يقطر من دماء اجلاحدين فأنقذوا أنفسكم الثانية 
ـادة   من سيف ابن فاطمة يا من ال تؤمنون بالغيب وال ترضون إال امل

  والطني 
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السؤال املوجه إىل اإلمام الباقر (ع) حول معرفة وصي اإلمام املهدي   3
ـحاب    ـن أص مباذا يكون ؟ . وهي مسألة مهمة انتبه هلا األولون م

ما ورد عن  أيب  اجلارود  قال قلت أليب جعفر (ع) إذا األئمة ومنها 
ـده   ء يعرف من جيي مضى اإلمام القائم من أهل البيت فبأي شي ء بع

    قال:
ء  باهلدى واإلطراق وإقرار آل حممد له بالفضل وال يسأل عن شي( 

 . 159) بني صدفيها إال أجاب
ـدي  ومن املعلوم من وصية رسول اهللا (ص) إن أول من خيلف اإلما م امله

(ع) هو املهدي األول الذي تسبق حركته املقدسة الظهور الفعلي لإلمام 
  املهدي (مكن اهللا له يف األرض) .

ـاليت   إذن فهذه الصفات الواردة يف احلديث ناظرة إىل املهدي األول ٬، وب
  على ذكر ثالث خصال له هي : Xيركز اإلمام الباقر 

  اهلدوء واإلطراق . -1

                                                            

1 5 9−: א242א א א א137، ،
:200، א א א .

א א א : ( א(
، א א א א : ؟

25156



  إقرار آل حممد (ع) عليه وذكره . -2
  ال يسأل عن شيء إال أجاب . -3

ـاء      ـزت األنبي ـيت مي ـزة ال فاخلصلة األوىل : السكينة والوقار وهي املي
ـذين    ـتخفه ال واملرسلني وال بيت العصمة الطاهرين ٬، فهو هادئ ال يس
ـد    ـلم هللا الواح كفروا ٬، ومطرق ال يتعجل �م العذاب ٬، بل يطرق ويس

 القهار .
خلصلة الثانية : فإقرار آل حممد عليه ٬، ومن املعلوم أن اإلقرار يكون أما ا

بأحد أسلوبني : أما أن تقابل آل حممد (ع) وتسمع منهم باملباشرة ٬، وأما 
  أن تصلك أخبارهم عن طريق نقلة حديثهم .

ـى أن    ـا عل واحلمد هللا الذي ال تعد أنعامه فالطريقني قد حصال واجتمع
ـدي   السيد امحد احلسن وصي  ـام امله ـا األول   Xورسول اإلم . فأم

ـرؤيا   كتاب (املباشرة) فقد حصل به القطع وقد أثبته األنصار يف ـ ـ (ال
ـجة)  ـ احلديث املنقول  –احللقة الثانية والثالثة والرابعة ٬، وأما الثاين ح
ـاب     –عنهم (ع)  ـب يف كت ـه جان ـي من  فقد أورد الشيخ ناظم العقيل

ـبالغ املبني)  ـ ـنور املبني)  بوقد اثبت كتا(ال ـن   (ال ـر م جانب آخ
  أحاديثهم (ع) يف السيد امحد احلسن (ع) فمن شاء فلرياجع الكتابني .  

  واحلمد هللا وحده .



ـن     ـرمي . وم ـي الك واخلصلة الثالثة هي : العلم الذي حيمله هذا الوص
ـها يف     ـوم كل ـؤمنني (ع) إن العل املقطوع به حسب تعبري اإلمام أمري امل

  رآن الكرمي ال يؤخذ إال من املعصوم . قال (ع) :  القرآن الكرمي والق
ـوم   ( علوم الكون كلها يف القرآن وعلوم القرآن كلها يف الفاحتة ٬، وعل

ـاء    ـوم الب الفاحتة كلها يف البسملة ٬، وعلوم البسملة كلها يف الباء ٬، وعل
   160)كلها يف النقطة ٬، وأنا النقطة 

   له أبو بصري :احلديث الوارد عن اإلمام الصادق (ع) حينما سأ -4
ـا . (  ـام    مسعت من أبيك انه قال بعد القائم أثىن عشر إمام ـال اإلم فق

ـا     ـر إمام ـىن عش الصادق (ع) : ال إمنا قال أثىن عشر مهديا ومل يقل أث
  .) ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا 

الكتاب ٬، والشيء املهم هنا هو إن القرآن وقد مر احلديث يف طيات هذا 
ـا ٬،    ـع فين الكرمي نزل على حد تعبري بعض الروايات يف أربعة أرباع فرب
ـح    ـىت تتض فالبد من استجالء وكشف هذا الربع وتوصيله إىل الناس ح
ـذه     ـن ه ـدي األول ع بعض حقيقة حممد وآل حممد فالبد أن جيلي امله

ـاء    احلقيقة فهم املوكلون بدولة العدل اإل ـون باالرتق ـم املوكل هلي وه
  والتكامل اإلنساين على وجه البسيطة هذا من جانب . 
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ـروج    ـابقا خل ومن جانب آخر إن املهدي األول الذي يكون خروجه س
اإلمام املهدي (ع) حيث ميهد لإلمام سلطانه ٬، حىت عربت الروايات عنه 

ـا   بأنه أول املؤمنني هو الذي سيفتح الباب لتقبل الناس العلوم ا ـيت يبثه ل
  ) Xاإلمام املهدي (

( أي اخلمسة وعشرون حرفاً إىل جنب احلرفني املبثوثة يف الناس فتستوي 
  .سبعة وعشرون حرفاً ) 

و�ذا الفتح يكون تطبيق العدالة الكاملة يف األرض فالبشرية ي¾راد منها أن 
  : تصل إىل كلمة

  ( اللهم صل على حممد وال حممد وسلم تسليما )
( اخلمسة وعشرون ن تصل إىل هذه املرتبة إال يف معرفة العلوم وال ميكن أ

  حرفا إىل جنب احلرفني ) 
ـي    ـروف ه وال ميكن هذه املعرفة إال بالتسليم لآلل حممد (ع) وهذه احل

161 معرفة آل حممد (ع)
( ومعرفة ٬، وهلذا عرب اإلمام الصادق (ع) عنهم  

  حقنا ) .  
إىل احلديث السابق (قال أبو جعفر وبعد هذا كله ع¾د بنا يا قارئي العزيز 

)X  : (  
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ـني   ( باهلدى واإلطراق وإقرار آل حممد له بالفضل وال يسأل عن شي ء ب
  .)  صدفيها إال أجاب

ـري   إذاً يعرف مبا سبق وهو قطعاً من غري األئمة فهم (ع) يقرونه وهي غ
  باب الرجعة قطعاً إال ملن أراد أن يرى ضوء النهار ظلمة .  

ولنالحظ حديث آخر يتحدث عن األئمة (ع) ومعرفتهم عن احلارث بن 
 ) : بأي شيء يعرف اإلمام ؟ قال :Xاملغرية قال : قلت أليب عبد اهللا (

  بالسكينة والوقار) ٬، قلت : بأي شيء ؟ (
ـون   قال : وتعرفه باحلالل واحلرام ٬، وحباجة الناس إليه ٬، وال حيتاج إىل أحد ويك

   (ص)  عنده سالح رسول اهللا
.  162قلت : يكون إال وصيا ابن وصي ؟ قال : ال يكون إال وصيا وابن وصي ) 

  وللكالم بقية .
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  الفصل السادس

  
  املهدي واملهديون 

ـط األئمة ـ ـ ـخ ـ ـ ـ   مسرية تكاملية ل
  

ـه اهللا   بعد أن أتضح يف الفصل الثالث أن االعتقاد باملهديني واجب افترض
ـح أن  تعاىل على عباده ٬،  منذ زمن النيب (ص) إىل يوم القيامة ٬، كما أتض

ـه أول     ـديني (ع) وان ـد امله املهدي األول وتكون له خصوصية انه وال
  املؤمنني باإلمام املهدي .  

واآلن فلنطرح سؤال هو : ماذا متثل حقيقة املهديني بالنسبة لألئمة (ع) ؟ 
.  

  منها اجلواب . واإلجابة على هذا السؤال حتتاج إىل مقدمة بسيطة يتضح
  نقول : 



ورد يف احلديث الشريف أن آل البيت (ع) درجوا على تشبيه حجج اهللا 
ـامكم) كيف بكم إذا غاب عنكم جنمكم (  كقوهلم بالنجوم . وورد )  (أي إم

  أنه قال :   Xعن أبان بن تغلب عن أيب عبد اهللا 
يصيبهم فيها سبطة يأرز العلم فيها كما تأرز احلية ( يأيت على الناس زمان 

ـال    ـبطة ق يف جحرها فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم جنم قلت فما الس
الفترة قلت فكيف نصنع فيما بني ذلك فقال كونوا على ما أنتم عليه حىت 

  . 163يطلع اهللا لكم جنمكم )

ـم اآلن  وسيأيت احلديث يف حديثهم (ع) يف هذه النقطة . لكن اجلزء امل ه
   هو ما ورد عنهم (ع):

ـائم ؟  X( قال املفضل بن عمر قلت : أليب عبد اهللا ( ) : ما عالمة الق
) : إذا استدار الفلك ٬، فقيل مات أو هلك ٬، يف أي واد سلك Xقال (

ـال (   ـاذا ؟ ق ـر إال  X. قلت : جعلت فداك ٬، مث يكون م ) : ال يظه
  .164بالسيف)
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ال هنا هو ما معىن قوله ( فإذا وهذا حديث ذو بعد رمزي قطعاً ٬، والسؤ
  ) . Xاستدار الفلك ) . فاستدارة الفلك هو رد اإلمام الصادق (

  ) فاإلمام يقول للمفضل :  Xعلى سؤال املفضل عن عالمة القائم (
ـال (  ـر إال  X( قلت : جعلت فداك ٬، مث يكون ماذا ؟ . ق ) : ال يظه

  . بالسيف)
استدارة الفلك أو قل املترتبة على االستدارة هي فاألحداث اليت تقع بعد 

  الظهور بالسيف . 
ـة   165فاستدارة الفلك تكون سابقة للقتال ٬، فالبد أن تكون هذه العالم

ـوة     ـة ودع ـدعوة الكالمي هي عالمة جوهرية تكون كحد فيصل بني ال
السالح ٬، أو قل هي ظهور دعوة سابقة على محل السيف والقتل والقتال 

ـام     ٬، وتكون فيها ـن اإلم ـالح م احلجة البالغة على الناس ٬، فحمل الس
) يعين العذاب ٬، والعذاب يسبق برسالة ورسول حامل هلذه Xاملهدي (

ـراء: الرسالة قال تعاىل : (و¥م¥ا كُنَّا م¾ع¥ذ¿بِني¥ ح¥تَّى ن¥ب»ع¥ثَ ر¥س¾والً)  ٬،  )15(اإلس
  وأهم صفات الرسول اإلهلي هي البالغ املبني . 

  .  )13(الدخان: أَنَّى لَه¾م¾ الذ¿كْر¥ى و¥قَد» ج¥اَءه¾م» ر¥س¾ولٌ م¾بِني£)(  قال تعاىل :
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ـيل    ـن حتص إذن فمسألة (استدارة الفلك) مسألة يف غاية األمهية والبد م
  ) .Xاملعرفة فيها وما مراد اإلمام الصادق (

  وهنا نطرح السؤال : ما هو استدارة الفلك ؟ 

  
  واجلواب :  

ت (ع) كما مر علينا اعتادوا على التركيز على إن الرسول (ص) وال البي
مسالة مهمة هي مسالة الكواكب والنجوم ٬، واعتادوا على تسمية احلجج 

ـاب)    على اإلطالق بالنجوم وقد كتب أحد اإلخوة ـد حط (األستاذ امح
ـشرق)  كتاباً يف هذا املوضوع حتت اسم ـالع امل ـ ـذه  (ط يشرح فيه ه

   تفسريهم لآليات القرآنية : القضية ومن مجلة هذه األحاديث يف
ـد»   ( و¥ه¾و¥ ال§ذ¤ي ج¥ع¥لَ لَكُم¾ النُّج¾وم¥ ل¤ت¥ه»ت¥د¾وا بِه¥ا ف¤ي ظُلُم¥ات¤ الْب¥رِّ و¥الْب¥ح»رِ قَ

  .  )97(األنعام: فَصَّلْن¥ا الْآيات¤ ل¤قَو»مٍ ي¥ع»لَم¾ونَ )
  : 166قال القمي

فَن¥ظَر¥ ن¥ظْر¥ةً ف¤ي النُّج¾ومِ) ... ) وقوله تعاىل : ( النجوم هم آل حممد (ص)( 
  ) .88(الصافات:

  وما ورد يف كتاب الكايف عن اإلمام الصادق (ع) يف هذه اآلية  
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ـل  Xقال انه حسب فرأى ما حيل باحلسني ((  ) . فقال إين سقيم ملا حي
  .   167) باحلسني

ـادق   ويف هذا ورد احلديث الشريف عن علي بن خنيس سأل اإلمام الص
X ي حق قال :  عن النجوم أه  

  168)(نعم إن اهللا عز وجل بعث املشتري إىل األرض يف صورة رجل ...
ومثله يف  )75(الواقعة: ومثل هذا يف قوله تعاىل ( فَال أُقِْسم¾ بِم¥و¥اق¤عِ النُّج¾ومِ )

  . )3(الطارق: ( النَّج»م¾ الث§اق¤ب¾)
  وكذا اآلية القرآنية الكرمية:

  )6(الصافات( إِنَّا ز¥يَّنَّا السَّم¥اَء الدُّن»ي¥ا بِزِين¥ة© الْكَو¥اك¤بِ)
  واألحاديث يف هذا املضمار كثرية جداً منها ما ورد عن رسول اهللا (ص)

ـل بييت كمثل النجوم (   ) . إن مثل أه
ـوله (ص) :   .)  إن لكل نيب جنمة يف السماء(  و مبضمون ق

  ) . إن األواين على حوض الكوثر بعدد النجوم ( وقوله (ص) :
 ) يف اإلمام املهدي ( إذا غاب عنكم جنمكمXوقال صادق آل البيت (

. (  
  ) :X) يف هذا فيقول يف خطبة له (Xبل ويصرح أمري املؤمنني (
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ـل    (... ـك ٬، وقي أنا حبر العلم ٬، وحنن حجة احلجاب ٬، فإذا استدار الفل
املتني ٬، إىل قرار املاء املعني ٬، إىل بسيط  مات أو هلك ٬، أال أن طريف حبل

التمكني ٬، إىل وراء بيضاء الصني ٬، إىل مصارع قبور الطالقانيني ٬، إىل جنوم 
ياسني ٬، وأصحاب السني من العليني العاملني ٬، وكتم أسرار طواسني ٬، إىل 

  . 169) البيداء الغرباء ٬، إىل حد هذا الثرى
ـرار   ولوقوف على سر هذه الكلمات العظيمة ن ـاب أس نصح بقراءة كت

  ) بأجزائه . املتشا�اتاإلمام املهدي (
فاستدارة الفلك مير خبط تصاعدي فانظر لكلمة أمري املؤمنني (ع) ( أال أن 
ـماء   طريف حبل املتني ) ليتبني لنا املقصود باحلبل الذي يربط األرض بالس

إىل  فهم املوصل  أي ثقلي اهلدى –وهم آل البيت (ع) والقران الكرمي 
( إىل قرار املاء املعني ) والبد أن يسبق هذا التمكني مبسرية اخلط اجلهادي 
الذي قصده اإلمام الصادق يف احلديث السابق ( ال يظهر إال بالسيف ) . 
ومعه البد من تقدمي الشهيد تلو الشهيد (إىل مصارع قبور الطالقانيني) ٬، 

ـديث آل   إىل أن يصل األمر إىل (جنوم ياسني) واهللا اعلم  ـم ٬، وحل واحك
  حممد (ع) بطون كبطون القرآن الكرمي ...  اخل .  

ـي    ـك ه ولتوضيح الصورة أكثر نقول ومن اهللا التوفيق إن استدارة الفل
ـي    ـر . وه مرحلة انتقالية من األئمة االثىن عشر إىل املهديني أالثين عش
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لصورة مرحلة انتقال كاملة بني مرحليت الوالية واهلداية ٬، وميكننا تقريب ا
    يف هذا احلديث يف عدة نقاط :

  منازل القمر  -1
  عدد حروف اللغة العربية . -2
 عدد احلروف املقطعة يف القرآن . -3
 عدد احلروف اليت سينشرها اإلمام املهدي (ع) . -4
 

  توضيح
  

وبيان عالقة منازل القمر مبسرية األئمة (ع) واملهديني (ع) أوضحه السيد 
ـدي   امحد احلسن يف كالم له مع األنصا ـام امله ر ويف كتاب أسرار اإلم

  املتشا�ات اجلزء الرابع فلنأخذ طرفاً منه ٬، وكالتايل :  
ـزل  ـزالً متدرجة ٬، ومن من املعلوم أن منازل القمر هي مثانية وعشرين من

ـزل هي زمن غيبة القمر أو األفول .    أو بعض من
ـيء ٬،     ـب املض ـو اجلان والقمر ينشطر لشطرين : الشطر األول منها ه

ـر   و ـة عش الشطر الثاين هو اجلانب املظلم . ويأخذ كل شطر منهما أربع
ـزالً ٬، ومعلوم أن األئمة (ع)  ـزالً ٬، فيتحصل لدينا مثانية وعشرين من من

ـديني   أربعة عشر إمام  مع الرسول والصديقة الطاهرة الزهراء ٬، أما امله
  فسيأيت الكالم عنهم . 



ـازل  28اها (ولو طالعنا عدد حروف اللغة العربية لوجدن ) حرفا بعدد من
) حرفا ٬، وهذا بدوره 14القمر ٬، ونصف حروف اللغة العربية يساوي (

يقابل عدد احلروف املقطعة يف أوائل السور القرآنية (بعد حذف التكرار) 
ـر   . فاحلروف املقطعة إذا جردت من التكرار تساوي لنا عدد منازل القم

ـز  ـب¥ال    املضيئة وهي احلروف النورانية (اليت ترم ـ ـة (ع) ٬، ق¤ إىل األئم
ـاب    –احلروف اليت مل تذكر بالقرآن  ـن ب وتسمى باحلروف الظلمانية م

ـل    – )170(اÃاز  ـدورها تقاب وهي اليت ترمز إىل املهديني (ع) ٬، واليت ب
النصف املظلم من منازل القمر فاألئمة (ع) هم املنازل واملهديني (ع) هم 

)171(األهلة 
   .  

وهذا ما أشار إليه السيد امحد احلسن اليماين املوعود وقائم آل حممد (ع) 
  بقوله : 

حرفا  28حرفا نصف عدد أحرف اللغة   14(احلروف يف أوائل السور 
وهذه احلروف هي احلروف النورانية مقابلها احلروف الظلمانية أي قليلة 
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مظلمة ٬، وهذه احلروف كمنازل القمر األربعة عشر الواقعة النور ال أÕا 
ـهر وال (م)     ـة الش ـى بداي يف نصف الشهر أي بعد مرور سبعة أيام عل
كمرتل القمر يف  ليلة اكتماله والالم الليلة اليت تسبقها واأللف الليلة اليت 
ـي     ـل وعل ـر املكتم تليها وهذه هي ليايل التشريق وحممد(ص) هو القم

ـك  وفاطمة القم ر شبه املكتمل  ورد يف الدعاء ( وكلمتك التامة وكلمات
ـل   اليت تفضلت �ا على العاملني ) وامليم مقابل اهللا يف البسملة والالم مقاب
الرمحن و األلف مقابل الرحيم وكما إن البسملة يف كل سورة هي عبارة 
ـي   عن صورة لبسملة الفاحتة ومن جهة معينة كذلك فان هذه احلروف ه

ـع  صورة لل رسول حممد (ص) وعلي وفاطمة (ع) واألئمة ويف كل موض
هي صورة هلم (ع) من جهة معينة وكلما زاد املعصوم معرفة باهللا ازدادت 
ـرر   جهاته وظهوراته يف القرآن وزاد تكرار احلرف الذي ميثله فامليم تك

ـذه  13) واأللف تكرر (13) مرة والالم تكرر (17( ) مرة كما أن ه
قران فمنها يتكون  االسم األعظم وهي سر بني اهللا احلروف هي صفوة ال

  .  172…)واإلمام (ع) يؤلف منها االسم األعظم 
ـلب   وباملزج بني هذا الكالم وبني األحاديث اليت تذكر أن األئمة من ص
ـديث    ـؤال األول يف احل علي وفاطمة أثىن عشر إماما يتضح جواب الس

  الشريف (يلتقي طرفاه) .
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ـروز  فالطرف األول األئمة ( ع) ٬، والطرف الثاين املهديني (ع) ٬، وعند ب
) خيرج أول املهديني فيكون أول  Xمشس احلقيقة (قضية اإلمام املهدي 

ـو  Xاملبايعني لإلمام ( ) ٬، وهذا ما ذكره رسول اهللا (ص) بوصيته (وه
  أول املؤمنني) . 

فيتضح �ا معىن احلديث السابق فاالستدارة أوال (أي بروز املهدي األول 
صة وقضية املهديني عامة) مث يقع السيف بعد ذلك (فَإِنْ آم¥ن¾وا بِم¤ثْلِ م¥ا خا

ـرة:  آم¥ن»ت¾م» بِه¤ فَقَد¤ اه»ت¥د¥و»ا) ـدوا (و¥إِنْ   )137(البق فازوا وسعدوا . وان جح
ـيم¾)     ـم¤يع¾ الْع¥ل¤ ـو¥ السَّ ـه¾ و¥ه¾  ت¥و¥ل§و»ا فَإِنَّم¥ا ه¾م» ف¤ي ش¤قَاقٍ فَس¥ي¥كْف¤يكَه¾م¾ الل§

٬، فاألحاديث يف املهديني (ع) جاوزت اخلمسني حديثاً ٬، فهل  )137:(البقرة
  ألحد عذر بعدم دخول الباب بعد فتحه . اللهم فاشهد .

٬، فهذه  Xإىل املهديني  Xومن هذا يتبني االنتقالة التدرجيية من األئمة 
  االنتقالة تقع ضمن ختطيط إهلي حمكم ٬، ومكنون إىل وقت الظهور .  

ـام    واحلال إن هذا ال ـة اإلم ـيط غيب تخطيط مضارع ومشابه حلال وختط
) اليت مهد هلا األئمة (ع) بابتعاد اإلمام املعصوم عن القاعدة Xاملهدي (

) ٬، مث بعد X) واإلمام العسكري (Xالشعبية يف زمين اإلمام اهلادي (
ـي    ـربى ٬، فه ذلك تقع الغيبة الصغرى ٬، لتنتقل بعد ذلك إىل الغيبة الك

ـبق   �Xذا يتضح إن املهدي األول (ضمن ختطيط اهلي . و ـا س ) كم
ـارة   وأشرنا بثبوته عن طريق أهل البيت (ع) يعد تارة ضمن األئمة ٬، وت

  أخرى يعد من ضمن املهديني (ع) .  



  

  ولتوضيح هذا األمر أكثر
  

ـا ٬، وأم     ـر إمام ـين عش ـب¥ال اث إن املهديني (ع) هم أثىن عشر مهديا ق¤
ـم (ص)  املهديني (ع) قبال الزهراء البتول ( ع) ٬، أما قبال الرسول األعظ

ـا :     ـلتان مه ـدي األول خص فهو املهدي األول أيضاً ٬، إذ جيتمع يف امله
ـة    ـازل أهل ـزلتان ( من من الرسالة واإلمامة بالنسبة للمهديني ٬، ومها من

  القمر ) .  
ـزلني من منازل األهلة ٬، أو قل مها حرفان  وعلى الرغم من إن هذين املن

ة املارة الذكر ٬، إال أن اجتماع هاتني اخلصلتني خترجه من احلروف الظلماني
ـزلني من منازل القمر خترجه (ع)  إىل حيز النور ٬، واجتماع نور هاتني املن
ـرفني   ـزلة مضيئة من منازل القمر ٬، أو قل إن اجتماع هذين احل إىل من

ـه   )املهدي األول(املظلمني كما مر سابقاً يف كالم السيد يف شخص  خيرج
  إىل حيز احلروف النورانية . 

ـض    ـبري بع و�ذا يتبني أن األئمة (ع) ثالثة عشر إماما . ( أو حسب تع
  الروايات السابقة أثىن عشر إماما من صلب علي وفاطمة ) .

ـل   و�ذا ينكشف السر يف سبب عدم إطالق لفظ األئمة ثالثة عشر ٬، ب
ـر إال يف  االستمرار على إÕم (ع) أثىن عشر إماما ٬، ومل ي ذكر الثالث عش



روايات حمددة ٬، وان كانت هذه الروايات تصل إىل حد التواتر ٬، إال إÕا 
اقل بكثري من الروايات ذات اجلانب األول ٬، فال ظلم من األئمة (ع) هلذا 
اإلمام الثالث عشر ٬، بل ألن املرتبة فيه ختتلف عن بقية األئمة (ع) فإمامته 

ـز ـزلتني  (ع) عند اجتماع هاتني املن ـ لتني ٬، فهي مرتلة يناهلا باجتماع من
ال مبرتلة واحدة كما هو حال األئمة االثىن عشر ٬، وهو على هذا مرحلة 
انتقال بني األئمة (ع) إىل املهديني (ع) على اعتباره إماماً من جهة ٬، ومن 
ـي    ـوهلم (يلتق جهة أخرى مهدياً . وهلذا عربت الروايات عنهم (ع) بق

  زلة (استدارة الفلك) .ـنطرفاه) وهو بعينه م
  

  وأخريا أقول : 
وعلى هذا يتبني إن كرة الرجعة هي استدارة أخرى للفلك ٬، واهللا العامل 
واحلاكم ٬، واحلمد هللا الذي نورنا بنور وليه٬، ورزقنا مناصرته ٬، فله املنñة 

من   واحلمد ٬، اللهم ما بنا من نعمة فمنك ٬، ال اله إال أنت سبحانك إين
  .173الظاملني 
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  الفصل السابع

  

  من هو قائم آل حممد 
  )X(أم املهدي األول  )X(اإلمام املهدي 

  
ـه  (املهدي األول)  من اخلصوصيات اليت أكرم اهللا تعاىل �ا عبده أن جعل

ـاد ٬،   اهللا منفذاً إلرادة السماء ٬، ومطهر األرض من براثن الشرك واإلحل
  ونقول اليوم واهللا املوفق للصواب :
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  من الذي يباشر ملئ األرض قسطا وعدال بعد أن ملئت ظلما وجورا ؟ .

قائم آل حممد  )X) وهو (Xإن املتسامل عند الناس أن اإلمام املهدي (
  ٬، وهو من ميلئ األرض عدال وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا . 

ـطفى    ـت املص ولكن نعيد القول إن كان هذا التسليم من حديث آل بي
نا به وإال فعرض اجلدار ٬، وال احسب أن عاقال يناقش عليهم السالم أخذ

يف هذه املقدمة البديهية ٬، فالثابت هو ما ثبت يف القران الكرمي ٬، وسنة آل 
ـذا    ـان ه ـب¥ال قوهلم (ع) مهما ك ـِ البيت (ع) ٬، وال يؤخذ بأي قول ق

  القائل ٬، ظهر بطالنه أو خفي قال تعاىل :  
ـه¥  (و¥م¥ا آت¥اكُم¾ الرَّس¾ولُ  فَخ¾ذُوه¾ و¥م¥ا ن¥ه¥اكُم» ع¥ن»ه¾ فَان»ت¥ه¾وا و¥اتَّقُوا الل§ه¥ إِن§ الل§

  ش¥د¤يد¾ الْع¤قَابِ)
  )7(احلشر: 

ـى    ـال عل فإذا ما انطلقنا من هذه القاعدة الثابتة ٬، نقول وعلى اهللا االتك
  شكل نقاط :

  :تعدد املهديني والقوام   1
كثر من قائم يقوم بأمر آل إن الروايات تنطق بان هناك أكثر من مهدي وأ

ـؤمنني   حممد فيمهد هلم سلطاÕم ٬، ومنها الرواية املروية عن اإلمام أمري امل
  (ع) انه قال :

ـاز   ( ... إذا قام القائم خبراسان وغلب على أرض كوفان وامللتان ٬، وج
ـديلمان ... مث   جزيرة بين كاوان ٬، وقام منا قائم جبيالن وأجابته اآلبر وال



املأمول ٬، واإلمام اÃهول ٬، له الشرف والفضل وهو من ولدك يقوم القائم 
  . 174) يا حسني ال ابن مثله ٬، يظهر بني الركنني يف دريسني باليني  ...

ـت (  ) Xوالرواية واضحة وصرحية يف أن هناك أكثر من قائم آلل البي
فالقائم األول خبرسان ٬، ويتجه إىل ارض العراق (كوفان) ٬، والقائم الثاين 

ـإذا   بأرض  ـة ف جيالن مث يأيت القائم املأمول وهو القائم الثالث يف الرواي
ـد    ـائم آل حمم فهمنا أن هناك أكثر من قائم ٬، وعرفنا ذلك . فمن هو ق

)X الذي ميلئ األرض عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ؟ (  
    حامل السيف :  2

ـن  Xما ورد عنهم (ع) بان هناك شخص يأيت قبل اإلمام املهدي ( ) م
ـر األرض  Xأهل بيت اإلمام ( ) يقاتل وحيمل السيف على عاتقه فيطه

ـا  Xويسلم الراية إىل اإلمام املهدي ( ) وهذه الرواية هي اليت أورده
  اإلسالم : بشارة عن نقال الشيخ الكوراين يف كتابه (املمهدون)

حيمل السيف على  ( خيرج رجل قبل املهدي ٬، من أهل بيته من املشرق ٬،
  .175...)مثانية اشهر ٬، يقتل ويقتل ٬، ويتوجه إىل بيت املقدسعاتقه 

  ) :Xوعن أمري املؤمنني (
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رجل من أهل بيته بأهل املشرق  (أي قبل خروج اإلمام املهدي)( ... وخيرج قبله 
ـت    ـه إىل بي ٬، وحيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر يقتل وميثل ويتوج

  . 176املقدس ٬، فال يبلغه حىت ميوت )
   األول هو املهدي : املهدي  3

ـدي األول   إن حديث أهل البيت (ع) يؤكد يف أكثر من حديث أن امله
) وقد مسعنا منها قسماً ولكن اآلن Xهو من يطهر األرض بأمر اإلمام (

ـؤمنني     ـري امل ـن أم نعرض أحد هذه األحاديث الصرحية وهي ما ورد ع
)X: لألصبغ بن نباتة (    

ـرا  Xعليا ( قال االصبغ : أتيت أمري املؤمنني ) ذات يوم فوجدته مفك
  ينكت يف األرض ٬، فقلت :  

فقال : ال واهللا ما ؟ . يا أمري املؤمنني تنكت يف األرض أرغبة منك فيها ( 
ـون  ٬، وال يف الدنيا ساعة قط . ولكن فكري يف مولود ٬، رغبت فيها  يك

ـطا    .من ظهر احلادي عشر من ولدي  ـا قس هو املهدي ٬، الذي مياله
ـا    وعدال ٬، كما ـل فيه ملئت ظلما وجورا . تكون له حرية وغيبة ٬، يض

ويهتدي فيها آخرون . فقلت : يا أمري املؤمنني فكم تكون تلك ٬، أقوام 
ـائن  . احلرية والغيبة ؟  ؟ . فقال : سبت من الدهر . فقلت : إن هذا لك

ـال : أىن  . فقال : نعم كما أنه خملوق ٬، قلت : أدرك ذلك الزمان ؟  فق
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ـرة  لك يا أصبغ � . ذا األمر ٬، أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العت
ـه  . فقلت : مث ما ذا يكون بعد ذلك ؟  قال : يفعل اهللا ما يشاء ٬، فإن ل

  .  177) إرادات وغايات وÕايات
انظر إىل هذه الكثرة من املصدر وقد تكرر احلديث بكل هذه الكتب بل 

) ال كما يعتقد الناس Xفوقها ٬، فالذي يقود احلرب هو املهدي األول (
ـري  X) فاإلمام املهدي (Xانه اإلمام ( ) هو احلادي عشر من ولد أم

ـدي ٬،  Xاملؤمنني ( ) والرواية تقول انه من صلب احلادي عشر من ول
ـدي)   Uوامساه بالتسمية اليت أطلقها رسول اهللا ( ـيته (امله ) عليه يف وص
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ـا   ) ٬،Xوهي التسمية اليت امساها اإلمام الباقر والصادق ( فهو من ميلئه
  ) .  Xعدال بأمر اإلمام املهدي (

  تعليق على احلديث الشريف
ـق    ـواردة حب واآلن بعد كل ما تقدم به األنصار من انطباق الصفات ال
املهدي األول من خالل روايات آل البيت (ع) على مواصفات السيد 
ـد ٬،   امحد احلسن ٬، واتضاح أن السيد امحد احلسن هو مهدي آل حمم

ـي أن  وهو من مي ال األرض عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ٬، بق
ـا اهللا   نعرف انه قائم آل حممد وال نتقدم أي خطوة إال بعد أن يأذن لن

ـبغ  Xسبحانه وتعاىل بالبدء ويتكلم أمري املؤمنني ( ) يف حماورته لالص
  .  178بن نباتة حيث يقول االصبغ (احلديث السابق)

) هو اإلمام املهدي ٬، فالذي Xواحلادي عشر من ولد أمري املؤمنني (
ـدي األول ٬،   Xيكون من ظهر اإلمام املهدي ( ـو امله ) من ذريته ه

) ٬، فالذي يقود X) يتفكر يف أمر املهدي األول (Xوأمري املؤمنني (
) X) ال كما يعتقد الناس انه اإلمام (Xاحلرب هو املهدي األول (
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) والذي يؤكد أن الرواية Xدال بأمر اإلمام املهدي (وهو من ميلئها ع
ـث  Xخمتصة باملهدي األول ( ) هو ختام كالم أمري املؤمنني (ع) حي

   قال :
يكون له غيبة وحرية ٬، تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون . فقلت  (

ـتة   : يا أمري املؤمنني وكم تكون احلرية والغيبة ؟ قال : ستة أيام أو س
  سنني)  أشهر أو ست 

٬، والشيخ  )179( ( الكايف )أنظر الرواية عند كل من الشيخ الكليين يف 
ـب )  علي اليزدي احلائري يف  ـة الغائ  ( إلزام الناصب يف إثبات احلج

ـاً )   ( ٬، وصاحب كتاب  )180( ـوم غائب ـام املعص  )181( قد يكون اإلم
  الصادر عن مركز املصطفى (ص) .  

فهل يعقل عاقل إن هذا احلديث خمتص باإلمام املهدي (ع) وقد مر على 
ـذه    ـذين رووا ه غيبته ما يربو على األلف سنة ٬، وعلى العموم فان ال
ـار ٬،    ـي يف البح الرواية بأسانيد عدة هم الصدوق يف اإلكمال واÃلس
وكفاية األثر ٬، وإعالم الورى ٬، و اإلمامة والتبصرة  البن بابويه القمي 

  ري ذلك من رواة احلديث ٬، وعن الباقر (ع) قال  وغ
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ـن    ( ـنة م يف صاحب هذا األمر سنة من موسى وسنة من عيسى وس
ـة ٬،   يوسف وسنة من حممد (ص) ... وأما من يوسف فالسجن و الغيب
وأما حممد (ص) فالقيام بسريته وتبني آثاره ٬، مث يضع السيف على عاتقة 

ـل   مثانية اشهر فال يزال يقتل أعداء اهللا ـز وج ٬،  182)حىت يرضى اهللا ع

  )) .  السجن والغيبةإىل (( فانتبه عزيزي القاري 
واإلمام املهدي مل يسجن وال يسجن (بقوة اهللا تعاىل) لكن املهدي األول 
من كانت له سنة يوسف السجن والغيبة ٬، وغيبته أما ستة أيام أو ستة 

ـذ  ـع  اشهر أو ستة سنني كما أخرب أمري املؤمنني (ع) ٬، وهو ال ي يض
ـه      ـابق (جبيش ـديث الس ـا يف احل السيف على عاتقه مثانية اشهر كم
العقائدي) فاحلديث يتمم بعضه بعضا ٬، ومن األحاديث اليت تؤكد هذا 

  السياق ما ورد عن أيب احلسن (ع) أنه قال :
(( كأين برايات من مصر مقبالت خضر مصبغات ٬، حىت تأيت الشامات 

    . 183فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات ))
ـه يف   )اإلمام املهدي(ومن املعلوم أن صاحب الوصيات هو  (مكن اهللا ل
  األرض) إىل غري ذلك من األحاديث .
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  الفصل الثامن
  

ـسكرية  ـ ـطة الع ـ ـخ ـ ـ   ال
  آلل البيت (ع) يف حركة املهدي األول

   
بعد كل هذا الذي طالعناه البد أن يسأل اإلنسان إذا كان هذا االستدالل 

ـذه   (القرآن واحلديث الشريف)  على قائم كله ـى ه فلماذا مل يقف عل
ـل   األحاديث الشريفة صاحل العلماء السابقني وملاذا مل ينبهوا الناس عليه ب
ـيعة   ومل يطرح هذا الطرح من قبل ٬، ملاذا مل يطَ§لع السلف الصاحل من الش
ـة   اإلمامية عامة على هذه النقاط األساسية اليت هي من األمور االعتقادي

ـلم     واليت ـل مس ـى ك البد لكل فرد البحث فيها ٬، واليت هي فرض عل
ـة   ومسلمة ؟ . وقبل اإلجابة واخلوض يف هذه النقطة نسري سوية يف مقدم

  بسيطة هي من بديهيات النظام العسكري وهي : 
(أن كل قائد محلة عسكرية يكون حريص كل احلرص على أن ال يكشف 

  خطته العسكرية) 



حلمق ٬، وغري جدير بالقيادة العسكرية ٬، اليت فان فعل ذلك فهو من أهل ا
ـل إىل أن   تتطلب السرية واحملافظة على السر إىل آخر حلظة من حتركه ٬، ب
ـي   يفتح اهللا له ٬، وبعد الفتح أيضاً يتطلب العمل السري . فالعمل يقتض

ـاء   السرية يف األعم األغلب ٬، قال رسول اهللا (ص) ( ـى قض استعينوا عل
  ) .  انحوائجكم بالصرب والكتم

ـه إىل    ـود جيش فكيف ميكن لعاقل أن يصدق انه سينجح يف خطته ويق
  االنتصار وقد كشف أوراق حتركه . 

لذا جتد األئمة (ع) أكدوا يف الكثري من أحاديثهم (ع) على هذه النقطة ٬، 
ـلوب   فهم (ع) يتخذون أسلوب التلميح البعيد تارة وأخرى يتخذون أس

ـن   تداخل الكالم ٬، بل إن من كالمهم م ـاس ع ا يتعمدون فيه إبعاد الن
ـة   اخلطوات األساسية حلركة ظهور اإلمام املهدي (ع) ٬، كيف ال وحرك

ـياء   124الظهور مهد هلا ( ـلني واألوص ) ألف نيب فكل األنبياء واملرس
ـة   ومجيع املعصومني مهدوا لدولة قائم آل حممد (ع) ٬، كلهم مهدوا لدول

ـه   )كمية الناسحلاكمية اهللا ال حا(العدل اإلهلي ٬، مهدوا  ٬، مهدوا (لتوج
  الناس له سبحانه ال للتوجه خللقه) .  

ـا   ـزلة العظيمة فالبد أن يرافقه فإذا كان األمر �ذه اخلطورة ٬، وهذه املن
  احتراس وحتوط ال اقل مبقدار مساوي لدفع كيد األعداء وحيل الدجالة .

قوله صحيح إن هناك أصول رمسها القرآن الكرمي لنا يف إدارة احلروب ك
ـف    )3(العاديات: تعاىل (فَالْم¾غ¤ري¥ات¤ ص¾ب»حاً) ـيء وأن يكش ٬، ولكن هذا ش



القائد خطة عمله شيء آخر . ومن هذا املنطلق نرى إن رسول اهللا (ص) 
ـهج ٬،    ـذا الن وأمري املؤمنني (ع) واألئمة من بعدمها (ع) ساروا على ه

على ونستطيع أن نكشف هذا بالتمعن فيما مضى بل نستطيع أن نستدل 
ـت   صحة هذا الكالم بالكثري من الروايات ٬، ولكن سنقتصر على ما يثب

  الكالم ملن طلب اهلداية والرشاد ٬، ويلجم من أراد الشقاق والنفاق :
استعمال لفظ املهدي للممهد األول لدولة العدل اإلهلي ٬، والذي   )1(

ـذا    ـترك هل يقابله لفظ اإلمام املهدي . ومن خالل هذا االستعمال املش
ـدي   الل ـام امله فظ ال يستطيع املتلقي التمييز بني املهدي األول واإلم
)X إذا ورد التكلم يف املهدي األول من ق¤بل الرسول (ص) أو أمري (

املؤمنني واألئمة (ع) ٬، فال يقام الفرق بني املهدي األول واإلمام املهدي 
)X إال عند قيام أمر املهدي األول (X  ٬، وهذا سر من أسرار آل

ـدي األول (ع) .  حممد  ٬، ففيه حيدث التداخل بني اإلمام املهدي وامله
فاحلديث الذي يطلق على املهدي األول سينصرف إىل اإلمام املهدي ٬، 
ومن هنا فان املترقب واملتابع حلديث أهل البيت (ع) والذي يكون مهه 
اإليقاع باإلمام املهدي (ع) ستفوت عليه الفرصة ٬، ولن جيين من مكره 

  شيئاً  
ـوك¥      ( ـوك¥ أَو» ي¾خ»رِج¾ ـوك¥ أَو» ي¥قْت¾لُ ـر¾وا ل¤ي¾ثْبِت¾ و¥إِذْ ي¥م»كُر¾ بِك¥ ال§ذ¤ين¥ كَفَ

 . )30(األنفال: و¥ي¥م»كُر¾ونَ و¥ي¥م»كُر¾ الل§ه¾ و¥الل§ه¾ خ¥ي»ر¾ الْم¥اك¤رِين¥ )



نعم هم ميكرون واهللا تعاىل ميكر �م وهلذا عرب اإلمام يف احلديث السابق 
ـى أن   قائال انك سألتين  ـوا عل عن أمر لو أن بين فاطمة عرفوه حلرص

يقطعوه بضعة ٬، بضعة ٬، هذا من أبناء عمومته ٬، فكيف بغريهم . فهذه 
أمريكا لو علمت إن أول قيام اإلمام املهدي (ع) ال يكون باملباشرة منه 
ـام   (ع) ٬، بل يكون يف اÃتمع شخص آخر يقوم مقام اإلمام ويتوىل امله

يف اÃتمع شخصية اإلمام املهدي (ع) ال شخصه  عنه (ع) ٬، أو قل تقوم
ـدي يف   ٬، لسارعت» أمريكا إليه ٬، وملا أمكن أن تكون قاعدة لإلمام امله
اÃتمع ٬، بل لضربت منذ أول نشوئها . ولكن ميكرون وميكر اهللا واهللا 

 خري املاكرين .
إن وصية رسول اهللا (ص) السابقة نصت على تسمية األئمة (ع)    )2(

ـد  كلهم واحد  بعد واحد وأطلق رسول اهللا (ص) لكل إمام اسم واح
ـة (ع)   ومل يثنِ أو يثلث ( التسمية ) إال يف املهدي األول ٬، وقطعاً األئم

ـدي األول (    ـن امله ـد اهللا م ـزلة عن ) ٬، إال إن Xأكرم وأعظم من
ـى    ـه (ص) منح الرسول (ص) ملا وصل إىل املهدي األول اخذ خطاب

ع) بامجعهم ومن ضمنهم املستحفظ من جديد وتوجهاً جديد ٬، فاألئمة (
ـد   آل حممد (ع) اإلمام املهدي (حممد بن احلسن العسكري) باسم واح
لك منهم ٬، إال انه (ص) ملا وصل إىل املهدي األول أعطاه ثالثة أمساء ( 

ـدي )    –عبد اهللا  –اسم كامسي واسم أيب  ـث امله وامحد واالسم الثال



ـدي األول ( وكما ان احلديث الوارد عنهم (ع) ببيع ـني  Xة امله ) ب
   الركن واملقام أيضاً ورد فيه تثليث التسمية :

ـاءه   ( إنه يبايع بني الركن واملقام امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي فهذه أمس
 . 184ثالثتها)

وهذا أمر على درجة كبرية من األمهية ٬، انتبه عزيزي القارئ إىل خامتة 
) يريد Xوأمهيتها ٬، فاإلمام ( (فهذه أمساؤه ثالثتها) احلديث الشريف

ـدي األول ال    Xأن يقول يف هذا احلديث بأن هذا املهدي  ـو امله ه
) امسه (حممد) ٬، بينما جند اسم املهدي Xاإلمام املهدي ٬، الن اإلمام (

  األول هو املنحصر يف هذه الثالثة .
ـاء وال     )3( لو تدبرنا الوصية السابقة لوجدناها تستعمل الرمز واإلحي

ـدس  تعتمد عل ى التصريح ٬، فإيراد رسول اهللا (ص) حلركة ظهوره املق
ـر   تنص على إن املهدي األول هو الذي يقوم باألمر ٬، وهو الذي ينش

ـة : (   ـريف بلفظ أول الدعوة ٬، وذلك من خالل إشارة احلديث الش
ـور   املؤمنني ـد ظه ) ٬، ولكن هذه اإلشارة مل حين الكشف عنها إال بع

د امحد احلسن ٬، فله احلمد وله املنñة على الوصي املنصور باهللا وحده السي
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ـث   عظيم نعمائه . فانتبه إىل عدم تطرق الباحثني إىل بيان هذه األحادي
على الرغم من خوضهم يف كل صغرية وكبرية ٬، بل وخوضهم يف كتب 

  أبناء العامة ٬، وكتب غري املسلمني ٬، بل وغري املوحدين أيضاً .
ام املهدي خمفي إىل وقت ظهور إن أمر الظهور والقيام وحركة اإلم – )4(

ـذا   Xالقائم ( ـالوا إن ه ) ٬، وهذا ما أكد عليه أهل البيت (ع) ٬، فق
ـان    ـي لإلنس األمر من املستور الذي ال ينكشف إال بوقته ٬، وال ينبغ
التكذيب به أو إنكاره . فقد نص آل البيت (ع) على قدوم أمر اإلمام 

  احلذاء : قال : املهدي على غري املتوقع فقد ورد عن أيب عبيدة 
 سألت أبا جعفر (ع) عن هذا األمر ٬، مىت يكون ؟ .

ـال   قال : إن كنتم تؤملون أن جييئكم من وجه ٬، مث جاءكم من وجه ف
  . 185تنكرونه )

واملقصود �ذا األمر كما هو معلوم أمر صاحب الزمان (ع) وقيام دولة 
ـذيب الن ا  ـر  العدل اإلهلي واإلمام هنا حيذر الناس من مغبة التك ألم

  سيخرج هلم من وجه مل حيسبوا خروجه منه .
نبه أهل البيت (ع) وأشاروا إىل أن الذي يلي أمر إدارة شؤون اإلمام  )5(

املهدي (ع) هو ولده بإشارات متعددة ٬، وان كانت من طرف خفي . 
  ومنها احلديث الوارد عن اإلمام الصادق (ع) حيث يقول :
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ـربئ  إن اهللا أوحى إىل عمران أين واهب لك  ( ذكرا سويا مباركا ٬، ي
ـين     ـوال إىل ب ـه رس األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا ٬، وجاعل
ـا    ـرمي . فلم إسرائيل ٬، فحدث عمران امرأته حنة بذلك ٬، وهي أم م
ـت : رب إين   محلت كان محلها �ا عند نفسها غالم ٬، فلما وضعتها قال

ال يقول اهللا وضعتها أنثى وليس الذكر كاألنثى أي ال تكون البنت رسو
ـو   عز وجل (واهللا أعلم مبا وضعت) فلما وهب اهللا ملرمي عيسى كان ه

ـان  الذي بشر به عمران ووعده إياه ٬،  فإذا قلنا يف الرجل منا شيئا فك
 . 186)) يف ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك

اإلشارة إىل هذا الغموض يف كالمهم (ع) فتارة ال يطلقون عليه امسا  )6(
ـاع   بل يكتفون بذكر (فالن بن فالن) أو (بامسه واسم أبيه) وهذا مما ش

ـل   عنهم (ع) ٬، وتارة أخرى حيرمون على أي شخص كان تسميته ٬، ب
ـن   وينعتون من مساه بالكفر ٬، وأخرى يشريون (ع) إىل أن هذا األمر م
ـادئ   املكنون الذي ال يباح به إىل وقت الظهور . إىل غري ذلك من املب

األئمة (ع) يف حفظ خطهم املهدوي ٬، وسيأيت التكتمية اليت سار عليها 
 ما يوضح هذه النقطة .

ـث    – )7( ـي أحادي األحاديث الواردة بكتمان سر آل حممد (ع) ٬، وه
ـة ٬،   كثرية جداً ٬، أورد الشيخ النعماين قسماً منها يف بداية كتاب الغيب
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ـة    ـط الوالي حىت إن قسما من األحاديث خترج من أباح سرهم عن خ
 اإلهلية ٬، فراجع .

ـدي (  – )8( ) Xإن ما كان مع رسول اهللا (ص) يكون مع اإلمام امله
) يستأنف اإلسالم كما استأنف Xحىت قال فيه أهل البيت (ع) انه (

ـاجز    Uرسول اهللا ( ـن مع ـزة م ) من قبله ٬، واليوم أعيدت فينا معج
ـزة   Uالرسول األعظم حممد بن عبد اهللا ( ـي معج ) يف القرآن أال وه

الصرف . وفحواها إن اهللا سبحانه وتعاىل حتدى يف القرآن الكرمي الناس 
  عامة أن يأتوا بسورة واحدة من مثله

 ( فَأْت¾وا بِس¾ور¥ة© مِّن» م¤ثْل¤ه¤ و¥اد»ع¾وا ش¾ه¥د¥اَءكُم» م¤ن» د¾ون¤ الل§ه)
 )23(البقرة:

ولكن اهللا تعاىل صرف الناس عن هذا التحدي ومل حياول أحد يف بداية 
ـه   Uلدعوة اإلسالمية إىل أن أمت النيب (ا ـان دولت ) قاعدته وثبت أرك

ـوم   والناس م¾صرفون عن هذا التحدي ٬، وسبحان اهللا عادت الكرة الي
ـن   مع اإلمام املهدي ووصيه باملعجزة ذاpا ٬، فاألحاديث على الرغم م
كل هذا الوضوح ٬، مل تكشف ومل يطلع عليها أحد إال من اصطفى اهللا 

نت تطالع اليوم بان من خيلف اإلمام املهدي هم أثىن عشر سبحانه ٬، فأ
ـة     ـاء العام ـاير أبن مهدياً وال شبهة يف هذا األمر ٬، إال ملن يريد أن يس
بإنكارهم حادثة يوم الغدير . فأنت تطالع اليوم إن مسألة تعدد املهديني 

 يف عصر الظهور مسألة طبيعية أيضاً 



  )بعث املهدي للمهدي بالبيعة  (
وان مسألة أوالد اإلمام املهدي مسألة طبيعية ٬، وان مسألة املمهد الذي 
ـاpم   يلي البيعة عن اإلمام املهدي (ع) مسألة واضحة وجليه من رواي

  اخل… و … و … (ع) . و 
ـام     )9( ـول إىل أن اإلم أن األئمة (ع) اعتمدوا الداللة الرمزية للوص

من يتوىل التهيئة املهدي ال يلي احلرب بل يقوم مقامه شخص آخر هو 
والبيعة واحلروب وإدارة األمور ومن هذه األحاديث حديث رسول اهللا 

  جلعفر فقال (ص) :  
 جعفر أال أبشرك ؟ أال أخربك ؟ . يا

  قال : بلى يا رسول اهللا .
ـدفعها إىل    ـذي ي فقال (ص) : كان جربائيل عندي آنفا فأخربين أن ال

  .187القائم هو من ذريتك ) 
  ائل ومنها احلديث الق

  ) .إÕا تأتيه وهو جالس يف بيته(
  أو احلديث الوارد عن رسول اهللا (ص) يف هذا املضمار حيث يقول : 

 . 188(... فأما القائم فتاتيه اخلالفة مل يهرق فيها حمجمة من دم ... )
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وغري ذلك من األحاديث الشريفة اليت ال ختفى على من طالع األحاديث 
على مسألة استالم اإلمام املهدي (ع)  املهدوية . فاألئمة (ع) يؤكدون

األمور جاهزة من قبل شخص معني من قبل اهللا تعاىل ٬، إال إÕم يشريون 
  إىل ذلك تلميحاً ال بشكل مكشوف وواضح .

ـزيل     )10( ـ احلديث الوارد عن آل بيت العصمة ومهبط الوحي والتن
  ) Xحيث يقول علي بن أيب طالب (

ـماء ٬،   تفقأ عني ا ال تقوم القيامة حىت ( ـرة يف الس لدنيا ٬، وتظهر احلم
ـابة ال   وتلك دموع محلة العرش على أهل األرض حىت يظهر فيهم عص

٬، تلك عصابة رديئة ال  وهم براء من ولدي٬، يدعون لولدي خالق هلم 
خالق هلم ٬، على األشرار مسلطة ٬، وللجبابرة مفتنة ٬، وللملوك مبرية ٬، 

٬، يقدمهم رجل أسود اللون والقلب ٬، رث الدين تظهر يف سواد الكوفة 
 . ٬189، ال خالق له )

ـد  فعلي بن أيب طالب قصد يف كلمة ولدي األوىل اإلمام املهدي (  حمم
امحد  ) ويف الكلمة الثانية املهدي األول ( –روحي فداه  –بن احلسن 

ـة   –روحي فداه  –احلسن  ) وهذا واضح من جهتني األوىل من الناحي
بالغية ال جيوز تكرار الكلمة إن أمكن استعمال الضمري إال النحوية وال
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يف حاالت وهي من الضعف والركاكة ٬، وقد فصلوا القول �ا . وعلي 
ـودة   Xبن أيب طالب قطعاً سيد البلغاء واملتكلمني ( ـو أراد بع ) فل

 .  (وهم براء منه)الضمري على الشخص األول لقال 
ـخص ويف   أما من الناحية الثانية فكيف يكون امل ـويل لش رء معلن الت

ـان   ـدين واإلمي  الوقت ذاته بريء منه إال أن يكون دجاال يف لباس ال
  . )143(األنعام: (ن¥بِّئُونِي بِع¤لْمٍ إِنْ كُن»ت¾م» ص¥اد¤ق¤ني¥)

ـذا     )11( كلمة أمري املؤمنني (ع) مع االصبغ بن نباته واليت نقلناها يف ه
ـهم  الكتاب من مصادر متعددة واليت حتفظ الكثري  عليها حىت أن بعض

ـه   غري النص وأشار يف هامش حتقيقه إىل ذلك ٬، مستندا بذلك إىل عقل
ـر     ـث عش ـخص الثال القاصر ومل يعرف املراد منها ومن هو هذا الش
املذكور يف كالم أمري املؤمنني والذي يطلق عليه تسمية املهدي ٬، وأشار 

  د اإلمامية .إىل ذلك يف اهلامش على اعتبار إن هذا األمر خمالف ملعتق
ـون     )12( االسم الذي يعلن يف الصيحة ٬، وردت فيه الروايات انه يك

فالن وشيعته) ٬، أو غريها املهم (فالن ابن فالن) ٬، أو أن احلق مع (باسم 
انه مل يقع التصريح باسم اإلمام املهدي ٬، مع العلم اÕا لو قصدت اإلمام 

ـ  روف وال املهدي لصرحت بأن امسه حممد بن احلسن (ص) فاالسم مع
حاجة إلخفائه . بل إن هذا تصرح من أهل البيت (ع) بان املقصود منه 

  هو املهدي األول ٬، وليس اإلمام املهدي . 



ـال : "   وخذ هذا احلديث منهم (ع) فقد ورد عن محران بن أعني ٬، ق
 سألت أبا جعفر (ع) ٬، فقلت له : أنت القائم ؟ فقال  

ـزاز   قد عرفت حيث تذهب ٬، صاحبك املبدح ا( …  ـبطن ٬، مث احل ل
  .191) ٬، رحم اهللا فالنا 190برأسه ٬، ابن االرواع

ـيعتهم   ويورد آل البيت (ع) هذا املعىن بأكثر من حديث ليؤكدوه لش
ـأله    ـا س املتمسكني حببلهم ٬، كما ورد عن اإلمام الصادق (ع) حينم

  احلكم بن عبد الرحيم القصري قال :  
 ) :  Xقلت أليب جعفر ( (

 ) : بأيب ابن خرية اإلماء أهي فاطمة ؟ .Xقول أمري املؤمنني (
  قال : فاطمة خري احلراير .

  . 192) قال : املبدح بطنه املشرب محرة رحم اهللا فالنا
أي املهدي  –) Xنعم رحم اهللا فالن ٬، بل واالهم من هذا كله انه (
ـح   –األول حينما يقف بني الركن واملقام يشري إىل امسه   –كما سيتض

ـه   فقد ورد يف الرواية عنهم (ع) ذلك وقد اشرنا إليه سابقا ٬، وقد انتب
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ـه   بعض األعالم من مدرسة آل البيت (ع) إىل هذا املورد وأشاروا إلي
ـا   إشارات متفرقة وخمتلفة ومنها ما أفاده العالمة اÃلسي يف حباره ٬، وم

  قاله السيد الصدر يف هذا اÃال وقد سبقت فيما مضى .
أما أين ألعرفه بامسه واسم أبيه) ) (Xورد عن اإلمام الصادق (   )13(

ـد   وهو نص يؤكد على أن املقصود هنا هو غري اإلمام املهدي ٬، هذا بع
أن انكشف الغطاء وظهر أمر قائم آل حممد (ع) ٬، وإال فال داعي هلذا 
التبطني يف الكالم فاإلمام املهدي (ع) معروف االسم منذ عهد رسول 

م (ع) انه يعرفه كميزة خاصة اهللا (ص) ٬، بل وال داعي الن يقول اإلما
  به . وقد مر الكالم يف هذه النقطة بباب فروق التسمية .

ـا     )14( ورد إن أمحد بن حممد بن أيب نصر سأل اإلمام أبا احلسن الرض
    (ع) عن مسألة يف الرؤيا فأىب اإلمام وأمسك ٬، مث قال له :

ـذا  ((  لو أعطيناكم كلما تريدون كان شرا لكم واخذ برقبة صاحب ه
 . 193))ألمرا

) بالرؤيا Xوما هذا إال القتران عالمات ظهور دعوة اإلمام املهدي (
ـاروا إىل    ـه ٬، وأش ٬، باعتبار الرؤيا وحي اهللا ٬، نبه آل البيت (ع) علي
مرتبته يف آخر الزمان ٬، فقد ورد عن اإلمام الصادق (ع) حني خرجت 

  الرايات السود من خرسان انه قال 
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ـخص   (اسكنوا ما سكن الليل والنه ـى ش ار فإذا رأيتمونا اجتمعنا عل
 فاÕدوا إليه بالسالح) .

ـافلون    ـه غ فهو أمر يتهلل له أهل السماوات فرحاً وأهل األرض عن
ـد (ع) ٬،    ـاين آل حمم فالذي حيصل اليوم هو وحي عظيم كما عرب مي
ـار    ـذا االستبش فالسماوات قد تزينت مستبشرة حىت ظهرت بوادر ه

وهلذا  –اقصد الرؤيا  –امللك وامللكوت  بفتح نافذة االتصال بني عاملي
  السبب قرنت الرؤيا مع اإلمام الصاحب (ع) يف آخر الزمان ويف هذا 

  ورد الكثري من األحاديث ومنها ما ورد عن رسول اهللا (ص) قال 
ـدقهم    ( ـا أص إذا تقارب الزمان مل تكذب رؤيا املؤمن و أصدقهم رؤي

  )  .   حديثا
  عليه وآله) انه قال : ورد عن النيب (ص) (صلى اهللا

ـا     ( ـدقهم رؤي ـذب ٬، وأص إذا تقارب الزمان مل تكد رؤيا املؤمن تك
  ) .   أصدقهم حديثا

  قال    وورد أن النيب (ص) 
  ( رؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة )

ـبحانه   فاملسألة مل تكشف قبل الظهور ٬، بل هي حمفوظة من قبل اهللا س
أن خرج السيد امحد احلسن ٬، فهم (ع) يريدون أن يقولوا أن وتعاىل إىل 

ـل    ـييب ٬، ب األمر موكل إىل وقته لذا كان هذا التركيز على اجلانب الغ
وورد عنهم (ع) التصريح بعدم ذكر امسه بل حرمة ذلك الفعل إىل يوم 



الوقت املعلوم كما سبق يف حديث اإلمام أمري املؤمنني واإلمام الصادق 
ـدي  (ع) وال ميك ن حبال من األحوال محل كالمهم (ع) يف اإلمام امله

ألنه حمدد االسم منذ عهد رسول اهللا (ص) واألئمة من بعده يصرحون 
ـيل يف   بتسميته فلماذا هذا االمتناع منهم يف تسميته . وقد سبق التفص

  باب التسمية . فراجع .
ـة  ما ورد عنهم (ع) يف باب الغيبة بان اإلمام املهدي (ع) له غي   )15( ب

ـد   صغرى وغيبة كربى أو تامة على اختالف تعبري الروايات ٬، بينما جن
ـث    ـداخل حي املهدي األول له غيبة واحدة ٬، فهو باب من أبواب الت
حتمل اجلملة اليت ختص املهدي األول على اجلنس فتكون شاملة للغيبتني 
ـن    ـيء م فيتداخل املفهوم بني الغيبة الواحدة والغيبتني . وقد سبق ش

  ل يف مواضع سابقة من هذا الكتاب .التفصي
ـية       )16( ـت (ع) الشخص ـل البي تداخل الشخصيات حيث ذكر أه

الواحدة بعدة أمساء ٬، وهذا من أحد املصاديق الرئيسية لداخل أحداث 
أيام الظهور املقدس ٬، فمثال جند أن املعروف بني الناس بل واملشهور إن 

ـا يف األحاد  ـريفة   النفس الزكية هو حسين ٬، ولكن لو دققن ـث الش ي
ـام   لوجدنا انه حسيين من ذرية اإلمام احلسني (ع) وأما نسبه إىل اإلم
ـتىب    Ãـن ا احلسن فريجع لكونه من ذرية اإلمام العسكري ال إىل احلس
ـ (احلسيين) . وهذا من تداخل  (ع) ٬، بل إن بعض الروايات تسميه ب



ـد   األحداث قطعا لقطع السبيل على كل منتحل صفة املهدوية أو أح
  جال الظهور املقدس .ر
  
  

  
  

  املهدي األول
  هو  

  ( املوىل الذي ويل البيعة )
  

  
  ورد يف احلديث  

من تسعة أحياء : من حي رجل ٬،  ) يف مخسة وأربعنيXيقبل القائم ( (
ـة ٬،    ـي مخس ومن حي رجالن ومن حي ثالثة ٬، ومن حي أربعة ٬، ومن ح

ومن حي تسعة ٬، وال ومن حي ستة ٬، ومن حي سبعة ٬، ومن حي مثانية ٬، 
  ) . يزال كذلك حىت جيتمع له العدد

ـديث ٬،  Xولو طلبنا من آل حممد ( ) أن مييطوا اللثام عن معىن هذا احل
ـاقر    ـام الب ويظهروا لنا السر ٬، علمنا اجلواب منهم (ع) من حديث اإلم

 



)X    ـل ـدي قب ـام امله ) عن أول املهديني ٬، املوىل الذي يتوىل بيعة اإلم
    ) :Xأبو جعفر حممد بن علي (خروجه ٬، حيث قال 

وأوما بيده إىل   " يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه الشعاب 
ـه ٬،   ناحية ذي طوى ٬، حىت إذا كان قبل خروجه أتى املوىل الذي كان مع

  حىت يلقى بعض أصحابه ٬، فيقول : كم أنتم ههنا ؟ 
  فيقولون : حنو من أربعني رجال .

  م صاحبكم ؟ .فيقول : كيف أنتم لو رأيت
ـة   فيقولون : واهللا لو ناوى بنا اجلبال لناويناها معه ٬، مث يأتيهم من القابل
ـيهم ٬،   ويقول : أشريوا إىل رؤسائكم أو خياركم عشرة ٬، فيشريون له إل
ـو   فينطلق �م حىت يلقوا صاحبهم ٬، ويعدهم الليلة اليت تليها . مث قال أب

  . 194) د ظهره إىل احلجرجعفر (ع) : واهللا لكأين أنظر إليه وقد أسن
ـال .     ـني رج ـن أربع فاحلديث يقول كم انتم ها هنا ٬، واجلواب : حنو م
واحلديث األول يقول هم مخسة وأربعون رجال ٬، وهذا املوىل الذي ذكره 
احلديث الشريف (أتى املوىل) هو ذلك املوىل الذي خصه اهللا تبارك وتعاىل 

ـذا  بان يكون حامل سر اإلمام واملطلع على حمل س كناه وموضعه وكل ه
  وغريه له تفسري وربط وعالقة باحلديث الشريف :
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ـيعته ٬،     ( ـة ش ـا إال خاص له غيبتان ٬، أوهلما قصرية ال يعلم مبكانه فيه
واألخرى طويلة ال يطلع على موضعه فيها إال خاصة مواليه يف دينه ٬، ويف 

  . 195حديث إال املوىل الذي يلي أمره )
  

ـرف    فالذي يكون مع اإلمام ويلي ـذي يع أمره ٬، حلري بان يكون هو ال
ـه   مكان اإلمام دون سائر اخللق ٬، ولو كان شخصا غريه لبعثه اإلمام ألن

  . X(196اكتم لسره وأحصن جانبا ألمانه (
  
  
  

  الفصل التاسع
  

  السيد امحد احلسن 
  هو اليماين املوعود والركن الشديد

  وأول املهديني
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بني الروايات يف النهوض له (ع) فلننظر إىل روايات آل حممد مث التطابق 

  بعد ذلك نستخرج املراد من اجلمع :
وأول ما يطالعنا منها وصية رسول اهللا (ص) السابقة واليت تقول إن اإلمام 
املهدي (ع) يوكل األمر من بعده إىل ابنه أول املهديني (ع) ٬، وان املهدي 

ـام (ع)  ) أول املؤمنني( األول يكون هو وهو الداعي األول لذا فان اإلم
  يأمر ولده املهدي ليتكفل أمر الظهور املقدس .

ومن )   ع–األئمة واملهديني  (فاحلجج على اخللق أربعة وعشرون حجة 
املعلوم إن اليماين تسبق حركته قيام آل حممد (ع) فهو غري اإلمام املهدي 

ـاين  ا –قطعا ٬، إذاً فالبد أن يكون أحد الشخصني   –ملهدي األول و اليم
حجة على اآلخر فحركة اليماين هي حركة متهيدية لتمكني آل حممد (ع) 

  . فأنت بني خيارين إما أن تقول : 
ـية    ـع وص إن املهدي األول حجة على اليماين ٬، و�ذا يكون التطابق م
ـة   رسول اهللا (ص) ٬، لكن هذا االحتمال يعارض أمر آل حممد (ع) بالبيع

ـني  ليماين آل حم مد (ع) وأمر آل البيت (ع) بالقدوم له وإعالن البيعة ب
  يديه (فاÕض إليه) (فاتوه) ولو حبوا على الثلج هذا أوال .  

وأما أن تقول إن آل البيت (ع) أمرونا ببيعة اليماين (ع) وهو احلجة على 
فتقع عند ذلك مبخالفة وصية رسول اهللا اليت تقول ) Xاملهدي األول (



كن أن يكون عليه حجة إال إمام زمانه (ع) فاحلسني (ع) إن الوصي ال مي
ـذا   ليس عليه حجة إال اإلمام احلسن (ع) وهكذا باقي األئمة (ع) ٬، وهل
ـان    ـن (ع) ب أكد ونبه سيدي وموالي مياين آل حممد السيد امحد احلس

  شخصية املهدي األول (ع) هي نفسها شخصية اليماين املوعود .
  فقال : 

ـاقر(ع) (  (أما بالنسبة حلدو د شخصية اليماين فقد ورد يف الرواية عن الب
وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين ٬، هي راية هدى ٬، ألنه يدعو 
ـل    ـاس وك إىل صاحبكم ٬، فإذا خرج اليماين ح¥ر¥م¥ بيع السالح على الن
ـل    ـدى ٬، وال حي مسلم ٬، وإذا خرج اليماين فاÕض إليه فإن رايته راية ه

وي عليه ٬، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ٬، ألنه يدعو إىل ملسلم أن يلت
  .  197) احلق وإىل طريق مستقيم

     وفيها :

أوالً / (ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار) : 
ـى    ـة عل وهذا يعين أن اليماين صاحب والية إهلية فال يكون شخص حج

ـاموا إال إذا  الناس حبيث إن إعراضهم عنه  يدخلهم جهنم وإن صلوا وص
ـاء    ـن األنبي كان من خلفاء اهللا يف أرضه وهم أصحاب الوالية اإلهلية م

  واملرسلني واألئمة واملهديني .
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ـق    أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ثانياً /  ( ـدعوة إىل احل ) : وال
ـخص ال   ـأ  والطريق املستقيم أو الصراط املستقيم تعين أن هذا الش خيط

ـوص     ـوم منص ـه معص في¾دخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق أي ان
ـية    ـد شخص العصمة و�ذا املعىن يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حتدي
اليماين أما افتراض أي معىن آخر هلذا الكالم (يدعو إىل احلق وإىل طريق 

ـداً  وال  مستقيم) فانه جيعل هذا الكالم منهم (ع) بال فائدة فال يكون قي
  حداً لشخصية اليماين وحاشاهم (ع) من ذلك.

ـه    ـج اهللا يف أرض النتيجة مما تقدم يف أوالً وثانياً إن اليماين حجة من حج
ـوص    ـواترة والنص ومعصوم منصوص العصمة ٬، وقد ثبت بالروايات املت
القطعية الداللة إن احلجج بعد الرسول حممد (ص) هم األئمة اإلثين عشر 

 اإلثين عشر وال حجة هللا يف األرض معصوم غريهم  (ع) وبعدهم املهديني
ـهم   و�م متام النعمة وكمال الدين وختم رساالت السماء . وقد مضى من
ـدياً ٬،     ـر مه ـىن عش (ع) أحد عشر إمام وبقي اإلمام املهدي (ع) واإلث
واليماين يدعو إىل اإلمام املهدي (ع) فالبد أن يكون اليماين أول املهديني 

(ذُرِّيَّةً ب¥ع»ض¾ه¥ا م¤ن» ب¥ع»ضٍ و¥الل§ه¾ س¥م¤يع£  مهدياً بعده هم من ولدهالن األحد عشر 
  . )34(آل عمران:ع¥ل¤يم£) 

ويأتون متأخرين عن زمن ظهور اإلمام املهدي (ع) بل هم يف دولة العدل 
ـدي   اإلهلي والثابت أن أول املهديني هو املوجود يف زمن ظهور اإلمام امله



إلمام املهدي (ع) يف بداية ظهوره وحتركه لتهيئة (ع) وهو أول املؤمنني با
ـر    ـا ينحص القاعدة للقيام كما ورد يف وصية رسول اهللا (ص) . ومن هن

  . 198. ) شخص اليماين باملهدي األول من اإلثين عشر مهدياً

وبعد أن أتضح احلق بشكل عام ملن أراد احلق ٬، بأن شخص املهدي األول 
تفريق خطة رمسها آل البيت (ع) للحفاظ هو اليماين املوعود ٬، وإن هذا ال

  كما مر علينا يف فصل سابق .  –على التخطيط اإلهلي لليوم املوعود 
ـوة   أما من أراد الوقوف على اخلطوط التفصيلية فقد تفضل �ا احد األخ

(اليماين  بكتاب حتت اسم ((الشيخ حيدر الزيادي)) املهدي أنصار اإلمام
  . املوعود حجة اهللا)

ـدور    ومن الش ـذ ال ـيت تأخ خصيات األخرى املزامنة لعصر الظهور وال
ـذه     ـالع ه ـان ٬، فلنط األساسي يف احلركة هي الرايات املقبلة من خرس

   الروايات ونقف عند حدود املمكن منها :
  

   –الرواية األوىل 
   ما ورد يف احلديث عن اإلمام الباقر (ع) بقوله :

ـا    (  ـر ألف ـا عش إن هللا تعاىل كرتا بالطالقان ليس بذهب وال فضة ٬، اثن

أمحد " يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة ٬، خبراسان شعارهم : " أمحد 
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ـتم   شهباء ٬، عليه عصابة محراء ٬، كأين أنظر إليه عابر الفرات . فإذا مسع

  .199) بذلك فسارعوا إليه ولو حبوا على الثلج
  

   –الرواية الثانية 
   أخرب به أمري املؤمنني (ع) عن ظهور اإلمام املهدي (ع) : ما

ـظ    ـب ف ( وأن رجال من ولدك مشوم ملعون جلف جاف منكوس القل
غليظ قد نزع اهللا من قلبه الرأفة والرمحة ٬، أخواله من كلب ٬، كأين أنظر 
ـة   إليه ولو شئت لسميته ووصفته وابن كم هو . فيبعث جيشا إىل املدين

ـن   فيدخلوÕا فيسرفو ـل م ن فيها يف القتل والفواحش ٬، ويهرب منه رج
ولدي زكي نقي ٬، الذي ميأل األرض عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا 
ـين    ـد اب . وإين ألعرف امسه وابن كم هو يومئذ وعالمته . وهو من ول
ـة   احلسني الذي يقتله ابنك يزيد ٬، وهو الثائر بدم أبيه . فيهرب إىل مك

 ال من ولدي زكيا بريا عند أحجار الزيت)ويقتل صاحب ذلك اجليش رج
200  

  

     الرواية الثالثة :
  قال رسول اهللا (ص) : 
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ـهم مث   ( يقتل عند كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث ال يصري إىل واحد من
ـدي   جتئ الرايات السود فيقتلوÕم قتال مل يقتله قوم مث جييء خليفة اهللا امله

  201ليفة اهللا املهدي) فإذا مسعتم به فائتوه فبايعوه فانه خ
  

    الرواية الرابعة:
  قال رسول اهللا (ص) : 

ـع  (  جتيء الرايات السود من قبل املشرق كأن قلو�م زبر احلديد فمن مس
   �202م فليأpم فبايعهم ولو حبوا على الثلج ) 

  

     الرواية السادسة :
  عن أمري املؤمنني (ع) أنه قال : 

ـة   ( ويح للطالقان فإن اهللا عز وجل �ا كنوزا ليست من ذهب وال فض
ـدي   ولكن �ا رجال مؤمنون عرفوا اهللا حق معرفته وهم أيضا أنصار امله

  203يف آخر الزمان ) 

   –:الرواية اخلامسة 
  ويف حديثهم الوارد عنهم (ع) :  
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ـأتوه  ( مث جتئ الرايات فيقتلوÕم مث جيئ خليفة اهللا املهدي فإذا مسعتم  به ف
    204فبايعوه ٬، فإنه خليفة اهللا املهدي) 

  

     الرواية السادسة:
عن عبد اهللا بن مسعود قال : كنا جلوسا حول رسول اهللا (ص) إذ دخل 
ـك   فتية لبين هاشم فتغري لونه فقلنا : يا رسول اهللا ما نزال نرى يف وجه

  الذي نكره فقال : 
ـيلقون  إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على ا((  لدنيا وإن أهل بييت س

وأومى بيده حنو   بعدي بالءا وتطريدا وتشريدا حىت جيئ قوم من هاهنا 
ـرتني    أصحاب رايات سود فيسألون احلق فال يعطونه   املشرق  قاهلا م
ـىت    أو ثالثا  فيقاتلوÕم فينصرون عليهم فيعطون ما سألوا فال يقبلونه ح

ـورا  يدفعوÕا إىل رجل من أهل بييت فيملؤ ها قسطا وعدال كما ملئت ج
  205 فمن أدرك ذلك فليأpا ولو حبوا على الثلج )

  

     الرواية السابعة:
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كنا جلوسا عن النيب (ص) ذات يوم ٬، إذ أقبل فتية من بين عبد املطلب ٬، 
عيناه . فقلنا : ( يا رسول اهللا فلما نظر إليهم رسول اهللا (ص) اغرورقت 

  ٬، ال نزال نرى يف وجهك شيئا نكرهه ؟ قال :  
ـيلقون  ((  إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا ٬، وإن أهل بييت س

وأشار بيده إىل  –بعدي بالء وتطريدا وتشريدا ٬، حىت جيئ قوم من هاهنا 
حىت أعادها  –نه أصحاب رايات سود ٬، يسألون احلق فال يعطو –املشرق 

ـل   –ثالثا  فيقاتلون فينصرون ٬، وال يزالون كذلك حىت يدفعوÕا إىل رج
ـن   من أهل بييت ٬، فيمالها قسطا وعدال ٬، كما ملئت ظلما وجورا ٬، فم

  206أدركه منكم فليأته ولو حبوا على الثلج ) 
  

     الرواية الثامنة :
  علي بن أيب طالب (ع) ٬، قال :  

: ال تقوم الساعة حىت يقوم قائم احلق ٬، وذلك ( قال يل رسول اهللا (ص) 
حني يأذن اهللا (عز وجل) له ٬، فمن تبعه جنا ٬، ومن ختلف عنه هلك ٬، اهللا ٬، 

ـل)  اهللا ٬، عباد اهللا ٬، فأتوه ولو حبوا على الثلج ٬،  فإنه خليفة اهللا (عز وج
  207 وخليفيت)

  

                                                            

2 0 6−: א  442א

2 0 7−:  452א



  الرواية التاسعة :  
  أن رسول اهللا (ص) ذكر املهدي (ع) فقال :

ـار    من رآه فليتابعه ولو حبوا على الثلج (  ـة اهللا يف     الن ـه خليف فان
    208أرضه) 

  

  الرواية العاشرة: 
ما ورد يف احلديث عن أيب اجلارود ٬، عن أيب جعفر الباقر (ع) قال : قال 

  يل :
ـأي واد     ( يا أبا  ـك ٬، وب اجلارود إذا دار الفلك وقالوا : مات أو هل

ـك  سلك ٬، وقال الطالب له : أىن ي كون ذلك وقد بليت عظامه فعند ذل
  . 209فأرجتوه ٬، وإذا مسعتم به فأتوه ولو حبوا على الثلج ) 

  

   الرواية احلادية عشر:
  وورد عن النيب (ص) انه قال  

ـيلقون   ( إنا أهل بيت اختار لنا اهللا اآلخرة على الدنيا ٬، وإن أهل بييت س
يأيت قوم من قبل املشرق معهم رايات بعدي بالء وتشريدا وتطريدا ٬، حىت 

ـألوا   سود . يسألون احلق فال يعطونه . فيقاتلون فينصرون فيعطون ما س
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ـا    ـطا كم فال يقبلونه ٬، حىت يدفعوا إىل رجل من أهل بييت ٬، فيملؤها قس
  . 210ملئوها جورا ٬، فمن أدرك ذلك منكم فليأpم ولو حبوا على الثلج) 

  

    الرواية الثانية عشر:
  ول اهللا (ص)  قال رس

ـهم مث   ( يقتل عند كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث ال تصري إىل واحد من
ـوم مث    ـه ق تطلع  الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوهم قتاال ال يقاتل

   211ذكر شابا فقال إذا رأيتموه فبايعوه فانه خليفة املهدي) 
  

    الرواية الثانية عشر :
  ورد عن رسول (ص) قوله : 

رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فائتوها ولو حبوا على  ( إذا
  . 212الثلج فان فيها خليفة اهللا املهدي )

  

    التفصيل يف الروايات :
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وبعد هذا السرد لروايات آل البيت (ع) نلتمس منهم املخرج من الفنت 
ـث ٬،  و االبتالءات ٬، ولنرى يف أي النقاط كان االشتراك  يف هذه األحادي

  ويف أيها كان االفتراق .  
  

    نقاط االشتراك يف األحاديث :
  

ـر     ـدها العناص ـات فنج ونقبل أوالً على نقاط االشتراك يف هذه الرواي
  مشتركة فيها ما يلي :

ـح   -1 كل هذه األحاديث تتحدث عن زمن الظهور املقدس . وهذا واض
  جلي ملن دقق فيها .

ـب    إقبال الرايات من املشرق ٬، -2 ـات مطال ويكون صاحب هذه الراي
بالبيعة . وإال فكيف يتسىن إلنسان مبايعة رجل مل يطالب بالبيعة ٬، هذا 
ـمَّا أمر بوجوب بيعة هذا الشاب  أوال ٬، وثانيا إن رسول اهللا (ص) ل
إمنا عين أن األمر فيه ٬، وإال ملا أمر رسول اهللا (ص) بتلك البيعة ٬، فان 

ـن  كان رسول اهللا (ص) يطلب له ا لبيعة فكيف حيق له أن يتخلف ع
ـذا   األمر اإلهلي الصادر من رسول اهللا (ص) ٬، واملكلف بتنفيذه . وه

  : علي بن أيب طالب (ع) يقول فيها ما مضمونه
ـز ) .  ( واهللا إÕا لعندي أهون من عفطة عن



الروايات تذكر أن هناك ظلم آلل حممد ٬، وتشريد ٬، وطرد من األقطار  -3
ـال  . حىت أÕم يطلبون ا حلق فال يعطونه ٬، ويفعلون ذلك مرة أخرى ف

ـيد   يعطونه أيضاً . ولقد حتقق ذلك وهللا املنة واحلمد فقد طالبهم الس
ـا�م   امحد احلسن مبا انزله اهللا يف شأنه بل ببعضه ٬، فأبوا وأستغشوا ثي

  وأصروا واستكربوا استكبارا ٬، فانا هللا وإنا إليه راجعون .
ـذا   اشتهار االقتتال واحلروب ٬، و -4 ـورا .وه امتالء األرض ظلما وج

  واضح يف وقتنا الراهن وال ينكره عاقل .
مجع كبري من الروايات تنص على أن هنالك شخصية حمدد تقود هذه  -5

  الرايات . 
البد أن يكون هذا الشخص معصوما ٬، بل وحجة من حجج اهللا على  -6

اخللق ٬، ولذا أمر أهل البيت (ع) بوجوب بيعته ووجوب اإلقبال إليه 
ـمة  و مناصرته . بل وان تسميته (منا آل البيت ) (ع) دال على العص

)213(بعد أن عرفنا معىن البيت ومعىن اآلل 
  . 

على اجلميع حتمل أي نوع من أنواع الضغوط والقدوم إليه ولو زحفاً  -7
على الثلج . وشده املبالغة يف النصرة واضحة جدا وال حتتاج إىل تعليق 

ـو  . و حتمل احلمالت اليت ستمار س ضده حيث يسقط يف اÃتمع ه
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بأناس ال خالق هلم يومئذ عند ( وأتباعه إىل درجة إن الروايات تصفهم
  ) .أهل الكوفة

ـات   -8 هذا التشدد من آل البيت يف التبليغ حيمل يف طياته إن هناك جه
متعددة تكون مناهضة هلذه احلركة وتقود ضده حروبا إعالمية تكون 

ـل    مسموعة من قبل اÃتمع ٬، وهذا ـن قب التعتيم اإلعالمي الضخم م
أعداء آل حممد (ص) لقطع حلقة الوصل بني آل البيت والناس سواء 

ـع    يف هذا باستدراج الناس إىل الدنيا أو بتزييف احلقائق  حبيث ميتن
ـلٍ  (البيت  الناس عن مناصرة احلق املتمثلة برجل من آل أتاح اهللا برج

ـ ) منا آل البيت ـه ٬، وال   ٬، فيطلبون احلق اكثر من م ـال يعطون رة ف
  يستجيب له الناس إال بصولة السالح .

    
   تنوير :

  

قبل االنتقال إىل جوانب االفتراق بني هذا األحاديث البد من إطاللة على 
موضوع البيعة اليت أمر أهل البيت (ع) أتباعهم ولزومهم هلذا الشخص . 

   فنقول وعلى اهللا االتكال :
ـة  إن هذه الراية اخلرسانية مل  تأت¤ من فراغ ٬، أو ظهرت إىل صعيد املطالب

ـة   باالستخالف اإلهلي فجأة ٬، ودون سابق مطالبة ٬، بل أن الروايات دال



على إÕم طالبوا �ذا األمر ٬، بل طالبوا �ذا احلق أكثر من مرة كما تصفه 
  الروايات كما يف احلديث عن الرسول األمني (ص) :  

لون فينصرون فيعطون ما سألوا فال يسألون احلق فال يعطونه . فيقات…  (
يقبلونه ٬، حىت يدفعوا إىل رجل من أهل بييت ٬، فيملؤها قسطا كما ملئوها 

ـ .    جورا ٬، فمن أدرك ذلك منكم فليأpم ولو حبوا على الثلج ) اه
  ويف حديث آخر عنه (ص)  
ـات   –وأومى بيده حنو املشرق  –( حىت جيئ قوم من هاهنا  أصحاب راي

ـا    –حلق فال يعطونه سود فيسألون ا ـرتني أو ثالث ـاتلوÕم    قاهلا م فيق
ـ . … ) فينصرون عليهم    اه

وغري ذلك من األحاديث الدالة على هذا ٬، إذاً فالروايات تصفه بأنه طلب 
حق ٬، أي أن مطالبته باحلكم وتشكيل حكومته العاملية بأنه حق ٬، فيظهره 

الكرة األرضية مجيعاً ٬، اهللا بقوة السالح ال على هذه البقعة فقط ٬، بل يف 
هذا من جانب . ومن جانب آخر مبا أن أهل البيت (ع) قالوا فبايعوه دل 

   هذا على ثالثة أشياء ال اقل وهي :
ـح   -1 انه يطالب الناس بالبيعة ٬، وإال فكيف تتم البيعة لشخص مل يرش

ـق   نفسه للبيعة أساساً ٬، وقد مر علينا انه يطالب بالبيعة ويطلب احل
ـا  الذي فرضه ا هللا تعاىل له ٬، فاإلنسان بني مسألتني أما أن يطلب م

ـه اهللا    ـق أوجب ليس له وهذا باطل وحمرم عليه ٬، وأما أن يطلب ح
ـه ٬، إن   تعاىل له وهلذا جيب عليه الربوز ألمر الذي كلفه اهللا تعاىل ب



ـذي    ـاحلق ال وجد الناصر واملعني . وهلذا فقد طالب هذا الرجل ب
  ط ٬، وسيفتح اهللا على يديه البالد مجيعاأوجبه اهللا تعاىل له فلم يع

إن البيعة هلذا املقبل واليت تصفه الروايات تارة برجل من آل البيت  -2
ـه   –ع  – وتارة أخرى تصفه بفىت من بين هاشم ٬، وتارة تصفه بأن

ـه    ـفه بأن خليفة املهدي ٬، وتارة تصفه بأنه خليفة اهللا ٬، وأخرى تص
اس هذه البيعة بل وال على الن –ع  –املهدي . فيوجب آل البيت 

يعذر أي متخلف عنها حىت جتتمع الروايات على وجوب اإلقدام هلا 
  ومناصرpا ولو حبوا على الثلج . 

إن هذا الشخص معصوم ٬، وإال فال ميكن بأي حال أن يوجب أهل  -3
ـا   –ولو حبوا على الثلج  –البيت (ع) بيعته والقدوم إليه  ملا عرفن
البيعة لشخص مل ينصبه اهللا تعاىل ويف من إن أهل البيت ال يأمرون ب

خرب طويل رواه أبو جعفر الطربي يف كتابه دالئل اإلمامة عن اإلمام 
  املهدي (ع) :  

ـوم   ( إن شخصاً سأله قائال أخربين يا موالي عن العلة اليت متنع الق
 من اختيار إماما ألنفسهم . 

  أو مفسد؟ .  قال : مصلحاً
ع خريpم على الفساد بعد أن ال قلت : مصلح قال هل جيوز أن تق

  يعلم احد ما خيطر ببال غريه من صالح أو فساد ؟ .
  قلت : بلى .



  قال (ع) : فهي العلة أوردها بربهان ينقاد بذلك عقلك : 
ـه ٬،     ـيهم علم ـزل عل اخربين عن الرسل الذين اصطفاهم اهللا وان
ـار   وأيدهم بالوحي والعصمة ٬، إذ هم أعالم األمم ٬، وأهدى لالختي

ـال  م نهم ٬، مثل موسى وعيسى (ع) هل جيوز مع وفور عقلهم وكم
ـان   علمها إذا ه¾م مها باالختيار أن تقع خريpما على املنافق ومها يظن

  انه مؤمن ؟ . 
  قلت : ال . 

قال (ع) : فهذا موسى كليم اهللا مع وفور عقله وكمال علمه اختار 
ـ   ـال ٬، مم ن مل من أعيان قومه ووجوه عسكره مليقات ربه سبعني رج

يشك يف إمياÕم وإخالصهم فوقعت خريته على املنافقني قال اهللا عز 
  )155(األعراف::(و¥اخ»ت¥ار¥ م¾وس¥ى قَو»م¥ه¾ س¥ب»ع¤ني¥ ر¥ج¾الً ل¤م¤يقَات¤ن¥ا )وجل 

:(و¥إِذْ قُلْت¾م» ي¥ا م¾وس¥ى لَن» ن¾ؤ»م¤ن¥ لَك¥ ح¥تَّى ن¥ر¥ى الل§ه¥ ج¥ه»ر¥ةً وقوله تعاىل 
  . )55(البقرة: اع¤قَةُ و¥أَن»ت¾م» ت¥ن»ظُر¾ونَ)فَأَخ¥ذَت»كُم¾ الصَّ

ـد   فلما وجدنا اختيار من اصطفاه اهللا تعاىل لنبوته واقعا على األفس
ـا أن ال    ـد ٬، علم دون األصلح وهو يظن انه األصلح دون األفس
اختيار إال ملن يعلم ما ختفي الصدور ٬، وتكن الضمائر وتنصرف عليه 



ـوع  السرائر ٬، وان ال خطر من الختي ار املهاجرين واألنصار بعد وق
  . 214 خرية األنبياء على ذوي الفساد ملا أرادوا أهل الصالح )

ـذهب    ـاع امل بل إن هذا املنع من اختيار الناس هو الثابت عند أتب
  أإلمامي فهذا العالمة احللي يقول 

ـثبت عندنا بالنص ٬، وليس الطريق إليها االختيار  ( واإلمامة ت
ـا   ٬، وال اإلمجاع ٬، بل ال يثبت إال بالنص من النيب (ص) . كم

نص على علي (ص) ٬، واألئمة من ولده (األحد عشر) . وقد 
  . 215بينا ذلك يف علم الكالم )

ـن     ـربلن ولتمحص ـوهلم (ع) : واهللا لتغ لكن سبحان اهللا ٬، حق ق
وليخرج من الغربال خلق£ كثري ٬، فإنا هللا وإنا إليه راجعون فقد نادى 

ـات   علماء  ـوب االنتخاب آخر الزمان بدميقراطية أمريكا ٬، بل ووج
ـاء   أيضا . وسيأيت كالم آخر يف هذا الشأن يف موضوع قادم إن ش

  اهللا تعاىل .
*** *** *** *** *** 

    نقاط االفتراق يف األحاديث :
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الرايات السود فقد وقعت يف جهات ٬، فلنأيت عليها أما نقاط االفتراق يف 
ولننظر هل ميكن اجلمع بينها ٬، فان من أهم القواعد اليت يسري عليها القوم 

  القاعدة اليت تقول :
  )إن مجع األحاديث خري من طرحها ( 

ـت   (( ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم ))ونقول من باب  كما قال آل البي
  يف : (ع) . ومن هذا االختالف

إن الرايات املقبلة تارة تقول الرواية من املشرق ٬، وأخرى تقول إÕا  -1
ـات أدق   من الطالقان ٬، وثالثة تقول إÕا من خرسان ٬، فأي الرواي

  وأيها نأخذ .
واحلق إن هذا مما حتفظ آل البيت (ع) يف إظهاره ٬، كما قدمنا فيما 

الطامعني  تقدم لكي ال تستغل هذه اإلشارة من قبل أعداء آل البيت
ـوروا   يف الدنيا الدنية فيتلبسوا يف الصفات علما إن آل البيت قد ن
الدرب يف هذا الشأن ولكن بصورة إشارات سريعة ومن غري إطالة 
وقوف حيث جند الرواية التالية حتل هذا اإلشكال يقول اإلمام الباقر 

 (ع) :  
ـا   (إن هللا تعاىل كرتا بالطالقان ليس بذهب وال فضة ٬، اثنا عشر ألف

ـم   : خبراسان شعارهم : " أمحد  ـين هاش أمحد " يقودهم شاب من ب



على بغلة شهباء ٬، عليه عصابة محراء ٬، كأين أنظر إليه عابر الفرات . 

   .216فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبوا على الثلج)

ـديث إىل   فأنت ترى عزيزي القارئ أن اإلمام الباقر تارة ينسب احل
ـ  الكرت) (  منطقة الطالقان ـ ـرت)  وأخرى إىل منطقة خراسان ل (الك

ـا  Xأيضاً ٬، وال تظن إن اإلمام ( ) يتحدث عن جمموعتني قوامهم
ـديث   (اثنا عشر ألفا) ٬، بل مها جمموعة واحدة وهذا واضح من احل

  ملن دقق .
فالقائد هلذا اجليش املقبل متنقل وغري إن معامل احلديث غري واضحة  -2

ـة   ثابت يف الروايات فهو تارة املهدي ٬، وتارة خليفة املهدي ٬، وثالث
شابا من بين هاشم ٬، ورابعة اليماين املوعود ٬، وخامسة خليفة اهللا . 
ـاقض   وسادسة خليفة رسول اهللا (ص) فما هو املخرج من هذا التن

  والتعارض .
  يسرة اآلن:واجلواب حول هذا السؤال مت

فبعد هذه اجلولة يف احلديث الشريف حيث إن املهدي األول امسه الثالث 
( املهدي) وهو خليفة اهللا الن حيث رسول اهللا (ص) السابق قال فيه (هو 
خليفيت وهو خليفة اهللا) كما سبق فراجع ٬، وأما قول قسما من الروايات 

عبري روايات آل حممد ( شاباً ) فان املهدي األول خيرج شابا موفقا على ت
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ابن اثنان وثالثني عاما كما مر يف كتاب (النور املبني يف أخبار الصادقني) 
. وغريه من كتب األنصار ٬، إذاً فاجلميع متفقة على شخصية واحدة وهي 

  شخصية املهدي األول السيد امحد احلسن (ع) .
ال شك أن وجوب هذه البيعة من األئمة (ع) توجب أشياء كثرية .  -3
ـة (ع)  م نها النص على العصمة ٬، وإال فال ميكن لعاقل أن يقول أن األئم

ـدى ٬، وال    ـن ه يوجبون بيعة غري املعصوم فاملعصوم (ال خيرج الناس م
ـاس   يدخلهم يف باطل) كما ورد عنهم (ع) وبيعة غري املعصوم تدخل الن
يف باطل شاء اإلنسان أم أىب ٬، ومن ها هنا وردت روايات عنهم (ع) إن 

دولة معصومة تقوم قبل اإلمام املهدي تسلمه الراية ٬، ومنها الرواية هناك 
  اليت رواها عن أمري املؤمنني علي (ع)  

(( فإذا انقضى ملك بين فالن ٬، أتاح اهللا ألل حممد برجل منا أهل البيت 
ـا ٬، واهللا أين ال    ـه  الرش يسري بالتقى ويعمل باهلدى ٬، وال يأخذ يف حكم

ـا   …عرفه بامسه واسم أبيه  مث يأتينا ذو اخلال والشامتني العادل احلافظ مل
  217))استودع فيمألها قسطاً وعدالً 

ـه   فهذا نص منهم (ع) على عصمة هذه احلكومة فمميزاته يف حكومته ان
:   

  يسري بالتقى يف حكومته .  
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  يعمل باهلدى يف حكومته .  
  وال يؤخذ يف حكمه الرشا يف حكومته أيضاً .  

ـذه   )إن شاء اهللا(نأيت يف مستقبل البحوث القادمة وسوف  على توضيح ه
الشخصية اليت أكد عليها آل البيت (ع) والذي يعرفه أمري املؤمنني (ع) 

  واليت .… واليت … بامسه واسم أبيه ٬، واليت 
تؤكد الروايات أن الرايات السود تقبل وفيها خليفة (اهللا املهدي) ٬،  -1

ـام  ومنها الرواية اليت رواها ا لشيخ علي الكوراين يف معجم أحاديث اإلم
  املهدي (ع) :  

ـوا  ((  من تبعه جنا ومن ختلف عنه هلك . اهللا ٬، اهللا عباد اهللا فأتوه ولو حب
 . 218 )على الثلج ٬، فإنه خليفة اهللا عز وجل )

   ومنها ما رواه يف باب آخر من املعجم :
ـزكم ثالثة كلهم ابن خليفة ((  ـد   ٬، يقتتل عند كن ـري إىل واح مث ال يص

ـه   منهم ٬، مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقتلونكم قتال مل يقتل
ـى   قوم ٬، مث ذكر شيئاً ال أحفظه فقال : فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا عل

  .  219 الثلج ٬، فإنه خليفة اهللا املهدي ))
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سكن ومن املفروغ منه إن النهوض يكون لإلمام املهدي وإال فاسكنوا ما 
ـل   الليل والنهار على حد تعبري الروايات ٬، أو كما يف حديث ثاين إن ك
راية ترفع قبل القائم فهي راية طاغوت ٬، ويف حديث ثالث كن حلساً من 
أحالس بيتك ٬، ويف حديث إذا رأيتمونا اجتمعنا على شخص ... إىل غري 

  ذلك الكثري .
  
  

  الفصل العاشر
  

  الرايات  يف
  اليت يقترن �ا عصر الظهور

  
  

ـدي   بعد أن ثبت لنا وجود املهديني بالتواتر املقطوع به ٬، وعرفنا إن امله
ـئ    ـل مل األول يكون وجوده سابق على ظهور اإلمام املهدي (ع) ٬، وقب
ـي   األرض قسطا وعدال ٬، و�ما (ع) يكون التطبيق الكامل للقانون اإلهل

  دي (ع) سلطانه .واملهدي األول هو من ميهد لإلمام امله

 



بعد هذا ننطلق حول حبث آخر متزامن مع عصر الظهور أال وهو وجود 
ـبس   احلركات املضلة األخرى ٬، وهذه احلركات متتاز حبيز القدسية والتل
ـل يف   باحلق ٬، لذا البد أوال أن نطالع حديثهم (ع) ليعطوننا القول الفص

القائلني (ارجع يابن هذا اÃال ٬، لنتجنب السقوط يف اهلاوية وال نقول مع 
فاطمة) أو نتأول عليه القرآن كما أخربنا بذلك أهل البيت (ع) متبعني يف 

  كل ذلك أهل الضاللة والعمى .
ـة    ـرق متزامن ومن خالل حديثهم (ع) نالحظ أن هناك ظهور ثالث ف

ـية    ومنتحلة ذات الصفة اليت خيرج  ـفة القدس ـائم (ع) ٬، أي ص �ا الق
ـدي (ع)   والشريعة ٬، ومن هنا فهي متثل حركة مضادة حلركة اإلمام امله
من جهتني األوىل يف تصديها السافر لإلمام املهدي والثانية يف إسقاط حمل 
القدسية الشرعية يف نفوس الناس ملا يرونه يف هؤالء الدجالة من ابتعاد عن 

ـري    جانب احلق والصواب ومما ـوق الغ ـتغالل حلق رسة أبشع أنواع االس
   واألقسام الثالث هي :

  خروج سبعني دجاال . -1
  اثين عشر راية كل راية تدعي مودة آل البيت (ع) . -2
 راية ترفع من احد أبناء احلسن وهي راية ضاللة . -3

 
     أوال :



ـن    ـون م إن خروج القائم (ع) أي املمهد األول لإلمام املهدي (ع) يك
   لبصرة ٬، فقد ورد عن أمري املؤمنني (ع) يف خرب طويلمدينته مدينة ا

  .220… )أال وان أوهلم من البصرة ٬، وأخرهم من اإلبدال ( … 
ـدي    221كما سبق أن أثبتنا ذلك يف موضوع سابق ـور امله ٬، فيكون ظه

ـدي  األول مقرون بظهور أحد الدجالني  الذين انتحلوا صفة املواالة للمه
األول ٬، وقد خرج هذا الدجال بصفته داعيا لرسول اإلمام املهدي السيد 
ـتت))   املنصور باهللا امحد احلسن ٬، مث انشق هذا الدجال ((وهو حيدر مش
ـل إن   فكان أول الدجالني ٬، وهو من أهايل ميسان ٬، معروف النسب ٬، ب

ـن  أعمامه من شيوخ آل بو حممد وهو مق دمة الدجالني كلهم كما ورد ع
  رسول اهللا (ص) بقوله :

ـو   ( خيرج الدجال من دجلة البصرة ٬، وهو مقدمة الدجالني كلهم ٬، وه
  .ليس مين ٬، أما بقية الدجالني فمين ) 

  

ـة   علماً إن دجلة البصرة هي مدينة ميسان ٬، فقدميا مل تكن ميسان معروف
ـال   باسم واحد ٬، فميسان هي دجلة البصرة والناصر ـرة ف ية فرات البص

وجود لدجلة والفرات يف مدينة البصرة ٬، بل إن النهرين يلتقيان يف منطقة 
كرمة علي والذي يدخل إىل مدينة البصرة هو شط العرب فال دجلة وال 
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ـك    ـل الش فرات ٬، بل إن آل البيت (ع) قد بينوا هذا األمر مبا ال حيم
ـث  فوصفوه بدقة رغم عدم معرف هذه املنطقة واشتهاره ا �ذا االسم حي

ذكرت (إن أول الدجالني من ميسان) ٬، وهذا الدجال األول هو الوحيد 
ـبح    ـه فأص من بني الدجالني عامي النسب ٬، وان حاول إن يتزيا بغري زي
ملعونا من جهتني من جهة وقوفه بوجه رسالة السماء ٬، ومن جهة أخرى 

ـه )  ـذا    بانتسابه إىل غري أبيه ( ملعون من انتسب إىل غري أبي ـع ه مث يتب
ـذه     ـن ه ـم (ص) وم الدجال مجاعة الدجالني وهم من ذرية النيب األعظ
ـن أيب   األحاديث ما ورد عن سليم بن قيس الكويف قال : خطب علي ب

  " بالكوفة فقال :   Xطالب " 
ـد .  ٬، ( أيها الناس ألزموا األرض من بعدي  وإياكم والشذاذ من آل حمم

ـري ٬،    فال يرون ٬، فإنه خيرج شذاذ آل حممد  ـياÕم أم ـون ٬، لعص ما حيب
وخترج راية من ولد احلسني ٬، تظهر بالكوفة بدعامة أمية . ونبذهم عهدي 

ـن   ٬،  ويبتلى اهللا خري اخللق٬، . ويشمل الناس البالء  ـث م حىت مييز اخلبي
ـرج اهللا   ٬، الطيب ٬، ويتربأ الناس بعضهم من بعض  ـىت يف ويطول ذلك ح

ـري   ومن خرج  . عنهم برجل من آل حممد ( ص ) ـل بغ من ولدي فعم
وسار بغري سرييت ٬، فأنا منه برئ ٬، وكل من خرج من ولدي قبل ٬، عملي 

والدجالني من ولد فاطمة ٬، فإن من ولد . فإمنا هو جزور وأيام ٬، املهدي 



ـو   ٬، فاطمة دجالني . وخيرج دجال من دجلة البصرة  ـين ٬، وه وليس م
  .  222مقدمة الدجالني كلهم )

ـا ٬،   فميسان كانت جزء من مدينة البصرة ((دجلة البصرة)) وتندرج فيه
ـل   فإذا ذكرت البصرة ذكرت ميسان ضمناً ٬، ولبيان أوضح نأخذ من أه
البيت (ع) احلكم الفصل يف هذه املسالة ٬، فقد ورد عن رسول اهللا (ص) 

  انه قال علي (ع) :
ـبهان    ـة بإص (( يا علي إن اهللا أهبط آدم باهلند وأهبط حواء جبدة واحلي

  223ان )) وإبليس مبيس
فهنا ذكر رسول اهللا (ص) لعلي إن هبوط إبليس (لع) مبيسان بالتحديد ٬، 

  ويف حديث آخر لعلي (ع) قال البن عباس :  
  224(( أعلم أن البصرة مهبط إبليس ومغرس الفنت ... ))

ميسان جزء من مدينة البصرة حسب التقسيم وما ذلك إال ملا تقدم من إن 
ـن    ـها اب القدمي للمدينة البصرة . فسبحان اهللا فهذه التربة اليت انطلق من
ـها    ـي بعين امشتت (شتت اهللا عمره وعمر كل من عادى آل البيت) ه
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مهبط إبليس كما يف احلديثني كما ورد عنهم (ع) أيضاً يف حديثهم حول 
  قصة آدم (ع) ومهبطه : 

ـواء  ( وكان  مهبطه من جنة عدن يف شرقي اهلند واهبط اهللا عز وجل ح
  جبدة . . وإبليس يف ساحل حبر االبلة )  

ـة   وساحل حبر االبلة هي ميسان قال فيها الفراهيدي يف الصحاح (( مدين
ـد   ٬،  225)) البصرة إىل جنب ـرة بالتحدي بل هي دجلة أي شاطئ البص

: بلدة على شاطئ دجلة ( االبلة وحيددها صاحب معجم البلدان بقوله إن 
  .  226البصرة العظمى )

ـام   وهذه املدينة اليت خرج منها أول دجال (حيدر مشتت) على أمر اإلم
ـى   Xاملهدي ووصيه ٬، هي بعينها القرية اليت دخلها العامل ( ـع موس ) م

)X   ـد ـحق عن ) فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها ففي رواية أيب اس
  مسلم :

  عما أهلها قيل هي االبلة ) .( أهل قرية لئاما  فاستط
  . 227وهي من مجلة املدن الثالث عشر اليت تقاتل اإلمام (ع)

  

                                                            

2 2 5−:  .4:1619א
2 2 א−6  1:76א

2 2 אא−7 א : א  .4:34א



     ثانيا : 
لقد نبه آل البيت (ع) إىل أن امة حممد (ص) ستفترق إىل ثالث وسبعون 
ـة   فرقة كلها يف النار إال فرقة واحدة ٬، ستون منها تسلك مسالك العام

البيت ( أي يدعون أÕم شيعة ) وليس وثالثة عشر فرقة تنتحل مودة أهل 
ـر   منها إال فرقة واحدة ناجية ٬، أال وهي الفرقة املتمسكة بالوصي كما م
ـيس   سابقا يف هذا الكتاب ٬، ومن هذه األحاديث ما ورد عن سليم بن ق

  ) يقول : Xالكويف قال : مسعت علي بن أيب طالب (
ـة يف  إن األمة ستفترق على ثالث وسبعني فرقة ٬، اثنتان ((  وسبعون فرق

ـل   النار وفرقة يف اجلنة . وثالث عشرة فرقة من الثالث والسبعني تنتح
وأما الفرقة  . حمبتنا أهل البيت ٬، واحدة منها يف اجلنة واثنتا عشرة يف النار

ـة يب     الناجية املهدية ـي املؤمتن ـدة فه املؤملة املؤمنة املسلمة املوافقة املرش
ـدوي ٬،  املسلمة ألمري املطيعة يل املترب ئة من عدوي احملبة يل واملبغضة لع

اليت قد عرفت حقي وإماميت وفرض طاعيت من كتاب اهللا وسنة نبيه ٬، فلم 
ترتد ومل تشك ملا قد نور اهللا يف قلبها من معرفة حقنا وعرفها من فضلها ٬، 
ـا      ـت قلو� ـىت اطمأن ـيعتنا ح وأهلمها وأخذها بنواصيها فأدخلها يف ش

ـة  واستيقنت يقينا ال خيال طه شك . إين أنا وأوصيائي بعدي إىل يوم القيام
ـثرية ٬،   هداة مهتدون ٬، الذين قرÕم اهللا بنفسه ونبيه يف آي من الكتاب ك
وطهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته يف أرضه وخزانه على 



ـا ال  علمه ومعادن حكمه  وترامجة وحيه وجعلنا مع القرآن والقرآن معن
  .   228) نفارقه

  
ـدين    فأنظر ـيد املوح عصمك اهللا من الزلل وخطل القول إىل حديث س

وأمري املؤمنني الذي ميري العلم مريا ففيه تركيز على نقاط أمهها اآلن أربعة 
   نقط :

  ) فرقة . 73أوهلا : إن األمة ستفترق إىل (
ـة  60ثانيهما : تقسم هذه الفرق إىل ضالة ومهدية . من الضالة ( ) فرق

) من هذه الفرق الضالة تكون منتحلة ملودة 12و ( تأخذ بركاب العامة ٬،
  آل البيت (ع) ٬، وفرقة واحدة ناجية مهدية .  

من علي  –ثالثها : إن متييز الفرقة الناجية هي الفرقة اليت التزمت بالوصي 
ـيائي   –بن أيب طالب إىل يوم القيامة أي األئمة واملهديني (ع)  ( أنا وأوص

ا ميكن أن يوجه احلديث الشريف التوجيه من بعدي إىل يوم القيامة ) كم
ـى   الصحيح واحلقيقي له فمن املعلوم إن على كل إمام خارجة خترج عل

 60وصي حجة الزمان فالرسول (ص) خرجت خارجته مبركب العامة (
فرقة ) مث واكب األئمة (ع) كل إمام خارجة كانت يف زمنه فالفرقة الثانية 
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ـذه    عشر من االثىن عشر فرقة كلها تنتحل ـت (ع) فه مودتنا أهل البي
  الفرقة الثانية عشر خترج على اإلمام املهدي ووصية (ع) اليت خترج .

ـول اهللا   رابع النقاط : إن معرفة الوصي تكون من خالل الوصية من رس
ـه     ـالل مالزمت ـن خ (ص) أو قل املبلغ الشرعي (من ثبتت شرعيته) وم

  للقرآن الكرمي :
ـه  وخزانه على علمه ٬، ومعادن حك ( ـع   ٬، مه ٬، وترامجة وحي ـا م وجعلن

  ) .  القرآن والقرآن معنا ال نفارقه 
واألحاديث يف هذا الشأن كثرية جداً ومنها ما أورده الشيخ الطوسي عن 
ـذا    ـذا و ك علي (ص) يقول لرأس اليهود على كم افترقتم فقال على ك

   فرقة. فقال علي (ع) :
ـال  ـت يل    ( كذبت يا أخا اليهود ٬، مث أقبل على الناس فق ـو ثني و اهللا ل

الوسادة لقضيت بني أهل التوراة بتوراpم٬، و بني أهل اإلجنيل بإجنيلهم ٬، و 
ـاس٬،     ـا الن ـرآÕم . أيه بني أهل الزبور بزبورهم ٬، و بني أهل القرآن بق
افترقت اليهود على إحدى و سبعني فرقة٬، سبعون منها يف النار٬، و واحدة 

ـى (ع) ٬، و   ناجية يف اجلنة٬، و هي اليت اتبعت يوشع بن نون وصي موس
ـار٬، و   افترقت النصارى على اثنتني و سبعني فرقة٬، إحدى و سبعني يف الن
واحدة يف اجلنة٬، و هي اليت اتبعت مشعون وصي عيسى (ع) ٬، و ستفترق 
ـار٬، و   هذه األمة على ثالث و سبعني فرقة ٬، اثنتان و سبعون فرقة يف الن

مد (ص) ٬، و ضرب بيده على فرقة يف اجلنة ٬، و هي اليت اتبعت وصي حم



ـل    ـها تنتح صدره٬، مث قال ثالث عشرة فرقة من الثالث و السبعني كل
موديت و حيب ٬، واحدة منها يف اجلنة و هم النمط األوسط٬، و اثنتا عشرة 

  .   229) يف النار
  ومنها ما ورد عن النيب (ص) انه قال : 

ـدة و  ( ستفترق هذه األمة على  ثالث و سبعني فرقة كلها هالكة إال واح
  .   230تفترق الواحدة إىل اثنيت عشرة فرقة كلها هالكة إال واحدة )

  ومنها ما ورد عن ع¥ل¤يٍّ (ع) انه قَالَ : قَالَ ر¥س¾ولُ الل§ه¤ (ص) : 
و¥الْب¥اقُونَ ه¥ال¤كُونَ  ( س¥ت¥فْت¥رِق¾ أُمَّت¤ي ع¥لَى ثَلَاث© و¥س¥ب»ع¤ني¥ ف¤ر»قَةً ف¤ر»قَةٌ م¤ن»ه¥ا ن¥اجِي¥ةٌ

ـونَ   و¥النَّاج¾ونَ ال§ذ¤ين¥ ي¥ت¥م¥سَّكُونَ بِو¥لَاي¥ت¤كُم» و¥ي¥قْت¥بِس¾ونَ م¤ن» ع¤لْم¤كُم» و¥ لَا ي¥ع»م¥لُ
  .   231بِر¥أْيِهِم» فَأُولَئ¤ك¥ م¥ا ع¥لَي»هِم» م¤ن» س¥بِيلٍ الْح¥د¤يثَ )

  
     ثالثا : 

ـت (ع)  وهو الراية اليت تشبه احلق وليست حبق ٬، واليت  ذكرها أهل البي
    قال اإلمام الصادق (ع) ألحد أصحابه :
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ـل   ( أسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياين قد خرج فارح
ـال :   إلينا ولو على رجلك قلت : جعلت فداك هل قبل ذلك شيء ؟ ق
ـة   نعم ٬، وأشار بيده بثالث أصابعه إىل الشام وقال : ثالث رايات : راي

ية أموية ٬، وراية قيسية ٬، فبيناهم [ على ذلك ] إذ قد خرج حسنية ٬، ورا
  . 232السفياين فيحصدهم حصد الزرع ما رأيت مثله قط )

ـن   فالراية احلسنية من العالمات األكيدة اليت تسبق متكني اإلمام املهدي م
ـلة   األرض ٬، وهي راية ضاللة كما مسعنا ٬، بل إن القطع بكوÕا ضالة مض

فقة لفترة حركة اليماين املوعود ٬، وهي غري مقتدية متحقق ألÕا تكون مرا
ـار    ـاة الن وال متبعة حلركة اليماين ٬، فهي ملتوية عليه . وهي �ذا من دع
وهذا ما يؤكده اإلمام الصادق (ع) يف احلديث الوارد عنه بقوله (ع) بعد 

   أن سأله ابن السراج :
ووهى سلطاÕم ٬،  ٬، قال : إذا اختلف ولد العباس. مىت فرج شيعتكم ؟ ( 

ـل ذي    ـع ك وطمع فيهم من مل يكن يطمع ٬، وخلعت العرب أعنتها ورف
اليماين ٬، و حترك احلسين ٬، خرج أقبل صيصية صيصيته ٬، وظهر السفياين و

  . 233) …صاحب هذا األمر من املدينة إىل مكة بتراث رسول اهللا (ص) 
  ويوجد أكثر من حديث يف هذا اÃال .
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  اخلامتة
  

ـظ  ـ ـ ـالح ـ ـ   ون
ـقاط ـم الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـها أه ـ ـ ـي ـ ـ   ف

  
  

   وبعد هذه اجلولة من البحث تبني لنا ما يلي :

 



  
ـن    -1 ـو م إن اللفظ املنصرف إىل صاحب الزمان (ع) : (املهدي) ه

ـدي األول     ـدي ٬، وامله ـام امله األلفاظ املوزعة بني شخصية اإلم
) وتارة يراد واألحاديث الواردة �ذا االسم تارة يراد منها اإلمام (ع

ـن   منها الوصي (ع) على تفصيل سبق بيانه . و�ذا يندفع الكثري م
اإلشكاالت اليت ختص عصر الظهور على بيان سبق شرحه ٬، فراجع 

.  
ـن)    -2 ـد احلس إن الرسول (ص) قد نبه إىل أول املهديني (السيد امح

ـة   وذكره تلميحاً يف العديد من املواضع وتبعه على هذا األمر األئم
 مزية على بقية اخللق بعد األئمة األطهار (ع) . (ع) فله

استخدم أهل البيت (ع) مفهوم تداخل الشخصيات أو قل الترميز  -3
ـثرية    ع –لشخصية عصر الظهور (قائم آل حممد  ـاوين ك ) بعن

ومتفرقة كاملهدي واليماين واملنصور واحلارث ودابة األرض وطالع 
 ... و ... و ...املشرق وأول املؤمنني وجنمة الصبح وجنمكم و 

ـتخطيط  -4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إن ال
ـن   ملسألة ظهور املهديني (ع) وبروزهم على الساحة االجتماعية م
ـت (ع)     ـ ـ ـ ـي ـب ـل ال ـ ـ ـا أه ـور اليت اختص � ـ األم
ـتكلموا �ا إال خلاصة مواليهم كجابر  ـحوا وي ـ ـي ـب ـم ي ـ ول

ـو ب   ـابلي ٬، وأب ـو خالد الك ـ ـصاري وأب ـري   بن عبد اهللا األن ص



ـم  ـه ـا إن ـم ـل ـم ٬، ع ـ ـه ـ ـت ـيع ـن ش ـ ـعض م ـ وب
ـور   ـوهم امسه ٬، وبعض األمور اليت تتعلق حبركة الظه ـط ـع مل ي

  على تفصيل مر علينا يف ثنايا الكتاب ٬، فراجع .
ـة    -5 ـالل النقط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من خ

ـات   السابقة تنكشف التناقضات اليت وردت يف الكثري من الرواي
إليها يف طيات الكالم واليت لطاملا توقف صاحل  واليت سبقت اإلشارة

ـدها    ـل عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العلماء األوائ
 فراجع .

إن مسألة االعتقاد باملهديني من ضروريات املذهب اجلعفري لورود  -6
ـد رواه   أحاديث املهديني بشكل متواتر لدى الشيعة اإلمامية . فق

ـأ   ـذب ٬،  مجع من الثقاة الذين يستحيل تواطئهم على اخلط أو الك
ـذا     ـع يف ه ـن موض وذكرنا قسما من هذه األحاديث يف أكثر م

  الكتاب فراجع .
انكشف لنا اإلشكال املوجود منذ مئات السنني والقائم على كيفية  -7

ـمة (ع) ( ثالثة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ توجيه األحاديث اليت تقول إن األئ
ـن    ـر م عشر ) ال كما هو معروف ( اثىن عشر ) أو قل (اثىن عش

ـب   ذرية علي )  ـذا املطل ٬، بعد استعراض األحاديث الدالة على ه
ـا   وبيان إÕا أحاديث متواترة معىن ٬، على تفصيل سبق بيانه يف ثناي

ـكتاب فراجع .  ال



ـها     -8 ـالة ومث§ل ـو الرس إن اخلط العام الذي رمسه أهل البيت (ع) ه
ـر   الرسول األعظم (ص) يف أمته ٬، مث خط اإلمامة ومثلها اثنا عش

ـن   إماماً منذ استشها ـد ب د الرسول (ص) إىل اإلمام املهدي ( حمم
ـديا   احلسن العسكري ) (ع) ٬، مث خط اهلداية ومثلها اثنا عشر مه
ـة    ـط اإلمام ـني (خ من صلب اإلمام املهدي (ع) . وهذين اخلط
ـر اهللا    ـه ألم وخط اهلداية) مها الذين عنامها رسول اهللا (ص) بتبليغ

ـلْ  (ي¥ا أَيُّه¥ا الرَّس¾ولُ ب¥ل¿غْ م¥بقوله :  ا أُن»زِلَ إِلَي»ك¥ م¤ن» ر¥بِّك¥ و¥إِنْ لَم» ت¥فْع¥
ـو»م¥   فَم¥ا ب¥ل§غ»ت¥ رِس¥الَت¥ه¾ و¥الل§ه¾ ي¥ع»ص¤م¾ك¥ م¤ن¥ النَّاسِ إِن§ الل§ه¥ ال ي¥ه»د¤ي الْقَ

ـي   )67(املائدة: الْكَاف¤رِين¥) حيث قال الرسول (ص) : (هذه يف عل
 بيانه فراجع . ويف أوصيائي إىل يوم القيامة) على تفصيل سبق

ـهم   -9 إن االنتقالة يف املنهج اإلهلي تكون تدرجيية لتعريف الناس وجعل
ـة     ـها الغيب ـغرى مث تلت يتقبلون االنتقال ٬، وهلذا جاءت الغيبة الص
الكربى ٬، ومن هذا الباب جاء الظهور األصغر لإلمام املهدي بوصيه 

 ورسوله مث يعقبه الظهور األكرب له (ع) 
ـا   -10 البد من ابتالء امة حممد احلقيقية (أي الفرقة الناجية) بالعقبة (و¥م¥

ـام (ع) أي   أَد»ر¥اك¥ م¥ا الْع¥قَب¥ةُ) أي بوصي اإلمام املهدي قبل قيام اإلم
قبل قيام دولة العدل اإلهلي و�ذا ينكشف السر اإلهلي يف احلديث 

النار الشريف (ستفترق هذه األمة إىل ثالثة وسبعون فرقة كلها يف 
 إال واحدة) على بيان سبق شرحه فراجع .



ـق     -11 ـوت احل ـبه بص البد من قيام الرايات الضالة املضلة اليت تتش
وليست فيه من شيء فترفع اثىن عشر راية كلها تنتحل مودة أهل 
ـدها    ـبط وعن البيت (ع) ال يعرف أي من أي فيعيش اÃتمع التخ

حباكمية الناس  يتخلون عن ركيزة الدين وهي حاكمية اهللا وينادون
ـاس    ـرى الن (وعندها تنطق الرويبضة) كما هو حال األمة اليوم فت
سكارى وما هم بسكارى فال هم يهود وال هم نصارى ٬، على بيان 

 سبق تفصيله فراجع .
ـة   -12 من الرايات اليت أكدت عليها الروايات وأعطتها جانباً من األمهي

ـعرون أ    ـث يش ـن حي و ال لكيال ينخدع الناس �ا وتستميلهم م
ـديث     ـا يف احل ـيء كم يشعرون هي راية احلسين اليت ليست بش
ـدق     ـيت تغ ـفياين ال الشريف اليت تتشبه بلباس الدين ٬، وراية الس
ـبق   األموال وعليها مسحة إسالمية كما يف الروايات على بيان س

 تفصيله .
ـذهب     -13 ـة يف امل ـكاالت حمكم ويف الكتاب تفاصيل وكشف إلش

ـت   اجلعفري تكفل هذا الكتاب حبلها بالقرآن الكرمي وسنة آل البي
(ع) ٬، وما كان توصل الباحث إليها إال بفضل السيد املنصور باهللا 
ـه   مياين آل حممد السيد امحد احلسن (ع) فالكتاب ال يعد¾ إال كون
ـوم     ـد ٬، وي ـوم ول تدوين لبعض كلماته الطاهرة فالسالم عليه ي

 يستشهد ٬، ويوم يبعث حيا . سالماً دائما .



 وحده .واحلمد هللا 
  احلمد هللا وحده .
  احلمد هللا وحده .
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  املقدمة 
  التمهيد

  الفصل األول 
  ( قضية االمتحان اإلهلي )

  الفصل الثاين 
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