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א

 
, احلمد هللا  , رب العاملني ,  ديان الدين , فالق اإلصباح احلمد هللا مالك امللك, جمري الفلك, مسخر الرياح

خشيته ترعد السامء وسكاهنا, وترجف األرض وعامرها, ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراهتا. الذي من 
, يأمن من ركبها ويغرق من تركها,  اللهم صل عىل حممد وآل حممد, الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة

 . , والالزم هلم الحق املتقدم هلم مارق , واملتأخر عنهم زاهق
 :  زة العلمية وكل طالب حق قال السيد أمحد احلسن عيف كتاب نصيحة لطلبة احلو

( رو أبو خدجية , عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : ( إذا قام  القائم عليه السالم جاء بأمر جديد , كام 
 .  )1(دعا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يف بدو اإلسالم إىل أمر جديد )

احلق فالبد أن هييأ نفسه الستقبال أمر جديد غري ما هو مألوف  عندما يقرأ هذه الرواية أي إنسان يطلب
عنده بل إن بعض الروايات وصفت أمر القائم بالغريب وأصحابه بالغرباء ( بدأ اإلسالم غريبا وسيعود 

وفق ما تريد هي وبحسب  Xغريبا كام بدأ فطوبى للغرباء ) ولكن مع األسف كل فئة تريد أن يأيت اإلمام 
بٍ ﴿عن طريق من قرروا اتباعه وهكذا  Xبل والبد أن يأيت اإلمام  Xقرروها لقيامه اخلطة التي  زْ لُّ حِ كُ

ونَ  حُ رِ ِمْ فَ هيْ ِ ﴿فإذا جاء اإلمام من طريق آخر  )2(﴾بِامَ لَدَ تَنيْ يَ رْ نَ الْقَ لٍ مِ جُ ىلَ رَ آنُ عَ رْ ا الْقُ ذَ لَ هَ زِّ ال نُ الُوا لَوْ قَ
ظِيمٍ  . وإذا جاء بخطة مل ختطر بباهلم وبأمر جديد فهذا ال يكون اإلمام عندهم والبد أن يواجه )3(﴾عَ

                                                            
 

 .384ص   2اإلرشاد : ج   )1(
   .53املؤمنون :  )2(

 .31: الزخرف )3(
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انُوا بِهِ ﴿بالتكذيب والسخرية واالستهزاء وكأن قوله تعاىل   ولٍ إِالَّ كَ سُ نْ رَ مْ مِ أْتِيهِ ا يَ بَادِ مَ ىلَ الْعِ ةً عَ َ رسْ ا حَ يَ
ونَ  ئُ زِ تَهْ سْ  . مل يقرع أسامعهم وال يعنيهم  )1(﴾يَ

سار إىل  X( إذا قام القائم  Xالباقر : فعن  Xوهكذا حتى ينتهي هبم األمر إىل قتال اإلمام املهدي 
الكوفة فيخرج منها بضعة ألف نفس يدعون البرتية عليهم السالح فيقولون له ارجع من حيث جئت فال 
حاجة لنا يف بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتى يأيت عىل آخرهم ثم يدخل الكوفة فيقتل هبا كل منافق 

 .  )2(مرتاب وهيدم قصورها ويقتل مقاتليها حتى يرىض اهللا عز وعال )
 ه نصيحة لكل من خياف املعاد وال يريد أن يواجه اإلمام بقول: ارجع يابن فاطمة ). وهذ

واحلق إن عىل الناس أن ال يتومهوا أن اتباع فقهاء آخر الزمان هو طوق النجاة الذي جيعلهم بمنأ عن 
, وهي غري ذلك, ويكفي برهاناً ساطعاً ما قاله اإلمام الصادق  غمرات الفتن, فلعل احلقيقية غري ذلك

X , يقدم القائم عليه السالم حتى يأيت النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياين وأصحابه ) :
والناس معه , وذلك يوم األربعاء فيدعوهم ويناشدهم حقه و خيربهم أنه مظلوم مقهور ويقول : من 

فيقولون : ارجع من حيث شئت ال حاجة لنا فيك , قد خربناكم  ....  الناس باهللاحاجني يف اهللا فأنا أوىل
 . )3(واختربناكم )

. والكوفة  : ارجع من حيث شئت فها أنتم ترون أن الناس يف الكوفة يتبعون السفياين ويقولون للقائم
تر اصطفت مع  أوالنجف هي عاصمة الشيعة كام يقولون, وهي مركز املرجعيات واحلوزات, فكيف يا

 ? أليس ذلك بسبب توجيهات الفقهاء املنحرفني الذين يتبعوهنم?  Xالسفياين, ووقفت بوجه القائم 
: ( ويسري إىل  X, فعن أيب جعفر  : ارجع يابن فاطمة بل إن فقهاء الضاللة هم طليعة من يقول للقائم

, قد  , فقهاء يف الدين , قراء القرآن السالح, شاكني يف  , فيخرج منها ستة عرش ألفا من البرتية الكوفة
                                                            

 

ـس  )1(  .30: ي(

 .384ص 2جأالرشاد :)2(  

 .387ص  52ج  : حبار األنوار  )3(



 5  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

طمة ارجع ال حاجة لنا : يا بن فا  , وكلهم يقولون  , وعمهم النفاق  , وشمروا ثياهبم قرحوا جباههم
. فيضع السيف فيهم عىل ظهر النجف عشية االثنني من العرص إىل العشاء , فيقتلهم أرسع من جزر فيك

. ثم يدخل الكوفة  يصاب من أصحابه أحد, دماؤهم قربان إىل اهللا , وال جزور , فال يفوت منهم رجل
 . )1(فيقتل مقاتليها حتى يرىض اهللا ( عز وجل ) )

 , وال يغرنكم باهللا الغرور. فيا أهيا الناس اتقوا اهللا, وافتحوا مسامع قلوبكم
 

*** *** *** 
 

هو ويص  X: إن السيد أمحد احلسن  األساس الذي تقوم عليه الدعوة املباركة يتلخص باملقولة التالية
. هذه املقولة التي تشري إىل أن القائم الذي يطهر األرض هو  واليامين املوعود Xورسول اإلمام املهدي 

,  , متثل رس الظهور الذي خفي عن كل من كتب يف قضية اإلمام املهدي Xشخص يرسله اإلمام املهدي 
 . Xحتى أظهره صاحبه 
و التصور الشائع بني الناس يتقوم بفكرة أن القائم هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن فالتصور التقليدي, أ

X. 
. فإذا  إن الفرق بني التصورين سينعكس حتامً عىل منهجية البحث التي يتبعها كل منهام يف حتقيق مطلوبه

وحماولة التعرف كان التصور التقليدي يبدو مستغنياً متاماً عن اخلوض يف مسألة حتديد شخصية القائم 
عليه, باعتبار أن املسألة بالنسبة له ثابتة ومفروغ منها, فإن هذه املسألة متثل املحور والبؤرة التي يرتكز عليها 

 . البحث يف التصور اجلديد الصحيح الذي تقدمه الدعوة املباركة

                                                            
 

  .456 – 455ص  :دالئل االمامة  ) 1(
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الصارخ الذي قراءة متفحصة تضعنا بإزاء العجز والتناقض  Xواحلق إن قراءة روايات أهل البيت 
, و  , وتبني بجالء بالغ أن هذا التصور أقرب ما يكون إىل السبات الفكري ينطوي عليه التصور التقليدي

 .   التساهل بل االستهتار أحياناً يف البحث عن احلقيقة
مد فإن ركون التصور التقليدي إىل هذه الفكرة املسبقة املتمثلة بتحديد شخص القائم بأنه اإلمام املهدي حم

, حتم مساراً بحثياً للتصور التقليدي  , والتسليم هبا دون حتقيق , وليس شخصاً مرسالً منهXبن احلسن 
,  حموره, بل حلمته وسداه البحث يف العالمات الدالة عىل عرص الظهور, وجمريات هذا العرص ووقائعه

, وطبيعة األدوار التي تلعبها األقوام املختلفة عىل هذه املساحة,  ومالحظة املساحة اجلغرافية حلركة الظهور
فهو بحث يتامهى متاماً يف منهجية البحث التارخيي ذي الطبيعة النظرية الباردة البعيدة كل البعد عن تلمس 
وظيفة وتكليف الفرد يف العرص املذكور, بل هو بحث يغلب عليه عادة طابع مجع الروايات التي تتحدث 

 عالمة معينة أو حادثة حمددة, ليتخذ البحث بالنتيجة صورة مجع وتبويب للروايات ال أكثر. عن 
هذه الطبيعة الفكرية التي ميزت التصور التقليدي ألزمته بإتباع منهجية يف التعامل مع النصوص الروائية 

,  ن الغوص يف تفاصيلها, واالبتعاد كلياً ع تقف دائامً عند حد تلمس املضمون العام واإلمجايل للروايات
 ً, وأبعدت الوعي العام عن بلوغها  , األمر الذي ترتبت عليه آثار أرضت احلقيقة كثريا وحقائقها ودقائقها

.  فالرتكيز عىل الدالالت السطحية والعامة للروايات يغيّب دالالهتا احلقيقية العميقة, كام هو واضح
شعر بذلك  –, وإنام هو ينطلق عادة  , كام قد يُظن سبقفتجميع الروايات ال يتم برباءة, ودون تصور م

 . من تصور فحواه أن الداللة العامة أو اإلمجالية هي كل الداللة –أصحابه أم مل يشعروا 
إن الرتكيز عىل الدالالت العمومية للنصوص الروائية, وغض النظر عن مضامينها التفصيلية ترتب عليه 

, وجهله الواضح بحقيقة ظهور القائم بوصفه حلظة  عرص الظهورإخفاق هذا التصور يف الظفر برس 
. وهي بالتايل حلظة يرتتب عليها اختبار الناس  مفصلية إسرتاتيجية يف مسار الدعوة اإلهلية يف األرض

, وأن من ينضوي حتت  . وسيتضح يف ثنايا البحث أن ثمة دعوة يبارشها اليامين وغربلتهم ومتحيصهم
وبالتايل خارج , ومن يعاندها سيجد نفسه خارجاً عن والية آل حممد  فائز واملهتديرايتها هو وحده ال
 .  عن رمحة اهللا تعاىل
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,  هذه النتائج اخلطرية عىل مستو العقيدة يمكن الظفر هبا من خالل التصور الذي تقدمه الدعوة املباركة
, وإزاحة الشبهات التي  تدليل عليهامن هذا املنطلق سيتخذ البحث منهجاً هيتم ببيان هذه احلقيقة وال

 . اعرتضها هبا املبطلون
, وسيتم هذا  Xفالبحث يف جوهره بيان حلقيقة الرسول املذكور أو القائم الذي يرسله اإلمام املهدي 

, والسيام شبهة امتناع الدعوة بداللة توقيع  البيان من خالل تنظيف وعي القارئ من الشبهات أوالً 
, ثم  , والتقديم بإثبات حقيقة وجود مهديني حيكمون قي دولة العدل اإلهلي زعموهالسمري عىل ما 

 .  , واهللا املستعان الدخول يف صلب موضوع البحث
 
 

 . واحلمد هللا وحده وحده وحده
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, وقد أعيتهم احليلة  , إال أن املعاندين متشابه الداللة كام يتضح لكل من يقرؤهعىل الرغم من كون التوقيع 
, يف حماولة التفاف فاشلة عىل أدلة الدعوة  أمام أدلة الدعوة, تشبثوا هبذا التوقيع كام يتشبث الغريق بقشة

وإنام إلحاطة ,  , فهم يعرفون متاماً أن التوقيع ال حيقق غرضهم اهلدف منها ليس النقض عىل الدعوة
احلديث عن الدعوة الرشيفة بسياج من الشبهات واإلثارات النفسية إلبعاد الناس عنها ودق إسفني بينهم 

 . وبينها
ولننظر اآلن يف كلامت بعض أهم من حتدثوا عن التوقيع الرشيف لنر مقدار التضارب احلاصل يف 

 . أفهامهم مما يعزز ما سبق أن أرشنا إليه من تشابه التوقيع
 أن ينقل التوقيع الرشيف قائالً :يعلق العالمة املجليس بعد   -1

( بيان : لعله حممول عىل من يدعي املشاهدة مع النيابة وإيصال األخبار من جانبه عليه السالم إىل الشيعة ,  
 . )1(عىل مثال السفراء لئال ينايف األخبار التي مضت وستأيت فيمن رآه عليه السالم واهللا يعلم )

                                                            
 

 .151ص   52ج : بحار األنوار  )1(
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وقوله : ( لعله ...الخ ) واضح يف أنه حيتمل هذا املعنى احتامالً وال يقطع به , وواضح أيضاً إنه إنام ذهب 
هذا املذهب هروباً مما اعتربه تعارضاً بني مفاد التوقيع الذي ينفي املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة 

 . ً وما دلت عليه األخبار من حصول املشاهدة ألناس كثريين جدا
 :  و قال املريزا النوري -2

( رو الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة عن احلسن بن أمحد املكتب والطربيس يف االحتجاج مرسال أنه خرج 
التوقيع إىل أيب احلسن السمري : يا عيل بن حممد السمري اسمع أعظم اهللا أجر إخوانك فيك , فإنك ميت 

توص إىل أحد يقوم مقامك بعد وفاتك , فقد وقعت الغيبة  ما بينك وما بني ستة أيام , فامجع أمرك , وال
التامة , فال ظهور إال بعد إذن اهللا تعاىل ذكره , وذلك بعد األمد , وقسوة القلوب وامتالء األرض جورا , 
وسيأيت من شيعتي من يدعي املشاهدة أال فمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة , فهو كذاب 

 .  ل وال قوة إال باهللا العيل العظيممفرت , وال حو
 وهذا اخلرب بظاهره ينايف احلكايات السابقة وغريها مما هو مذكور يف البحار واجلواب عنه من وجوه : 

: א
أنه خرب واحد مرسل , غري موجب علام , فال يعارض تلك الوقائع والقصص التي حيصل القطع عن 
جمموعها بل ومن بعضها املتضمن لكرامات ومفاخر ال يمكن صدورها من غريه عليه السالم , فكيف 

يت كالمه جيوز اإلعراض عنها لوجود خرب ضعيف مل يعمل به ناقله , وهو الشيخ يف الكتاب املذكور كام يأ
فيه , فكيف بغريه والعلامء األعالم تلقوها بالقبول , وذكروها يف زبرهم وتصانيفهم , معولني عليها معتنني 

 .هبا 
: א

ما ذكره يف البحار بعد ذكر اخلرب املزبور ما لفظه : لعله حممول عىل من يدعي املشاهدة مع النيابة , وإيصال  
ىل مثال السفراء لئال ينايف األخبار التي مضت وسيأيت فيمن رآه عليه السالم األخبار من جانبه إىل الشيعة ع

 واهللا يعلم  .
 : א
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ما يظهر من قصة اجلزيرة اخلرضاء , قال الشيخ الفاضل عيل بن فاضل املازندراين : فقلت للسيد شمس 
عن مشاخينا أحاديث رويت  الدين حممد وهو العقب السادس من أوالده عليه السالم : يا سيدي قد روينا

عن صاحب األمر عليه السالم أنه قال : ملا أمر بالغيبة الكرب : من رآين بعد غيبتي فقد كذب , فكيف 
فيكم من يراه ? فقال : صدقت إنه عليه السالم إنام قال ذلك يف ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته , 

عة يمنع بعضها بعضا عن التحدث بذكره , ويف هذا الزمان وغريهم من فراعنة بني العباس , حتى أن الشي
تطاولت املدة وأيس منه األعداء , وبالدنا نائية عنهم , وعن ظلمهم وعنائهم , احلكاية . وهذا الوجه كام 

 . تر جيري يف كثري من بالد أوليائه 
  
 

: א א
د بعد ذكر التوقيعات املشهورة الصادرة منه عليه ما ذكره العالمة الطباطبائي يف رجاله يف ترمجة الشيخ املفي 

السالم يف حقه ما لفظه : وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه يف الغيبة الكرب , مع جهالة املبلغ , ودعواه 
املشاهدة املنافية بعد الغيبة الصغر , ويمكن دفعه باحتامل حصول العلم بمقتىض القرائن , واشتامل 

حم واإلخبار عن الغيب الذي ال يطلع عليه إال اهللا وأولياؤه بإظهاره هلم , وأن املشاهدة التوقيع عىل املال
املنفية أن يشاهد اإلمام عليه السالم ويعلم أنه احلجة عليه السالم حال مشاهدته له , ومل يعلم من املبلغ 

كل من ال نعرفه : وربام حيصل ادعاؤه لذلك . وقال رمحه اهللا يف فوائده يف مسألة اإلمجاع بعد اشرتاط دخول 
لبعض حفظة األرسار من العلامء األبرار العلم بقول اإلمام عليه السالم بعينه عىل وجه ال ينايف امتناع 
الرؤية يف مدة الغيبة , فال يسعه الترصيح بنسبة القول إليه عليه السالم فيربزه يف صورة اإلمجاع , مجعا بني 

إذاعة مثله بقول مطلق , انتهى . ويمكن أن يكون نظره يف هذا الكالم إىل األمر بإظهار احلق والنهي عن 
 : الوجه اآليت ... إىل أن يقول

: א
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أن يكون املخفي عىل األنام , واملحجوب عنهم , مكانه عليه السالم ومستقره الذي يقيم فيه , فال يصل  
إليه أحد , وال يعرفه غريه حتى ولده , فال ينايف لقاءه ومشاهدته يف األماكن واملقامات التي قد مر ذكر 

نه األسباب وأغلقت دونه ت عبعضها , وظهوره عند املضطر املستغيث به , امللتجئ إليه التي انقطع
 .)1()األبواب 

واضح إن املريزا النوري يركز عىل داللة واحدة يراها ظاهرة يف التوقيع هي املتعلقة باملشاهدة بمعنى الرؤية 
, وما يسوقه من دالالت أو وجوه يستهدف رصف التوقيع عن هذه الداللة التي يراها  البرصية أو اللقاء

, بل إنه يف النقطة األوىل من الفائدة األوىل ال يتوانى عن  ألخبار من حتقق الرؤيةمعارضة ملا دلت عليه ا
نفض يده من مضمون التوقيع عرب التذكري بكونه خرباً مرسالً مل يعمل به ناقله وهو الشيخ الطويس وال 

. أما يف النقطة يقو بالنتيجة عىل معارضة األخبار الكثرية التي حظيت بالعناية والقبول من طرف الكثريين
الثانية فاملريزا يقتبس كالم العالمة املجليس حرفياً ليدلل عىل أنه شأنه شأن العالمة ال يذهب إىل القول بأن 
لجأ إليه لدفع املعنى  املشاهدة التي يمنعها التوقيع هي املقرتنة بادعاء السفارة إال عىل سبيل االحتامل الذي يُ

زا والعالمة بكلمة أخر ال يريدان من كالمهام تقرير معنى يتعلق بانعدام . فاملري الظاهر لتعذر القبول به
 –كام هو واضح  –السفارة يف الغيبة الكرب, فهام وإن كانا يقوالن هبذا املعنى عىل سبيل االحتامل, إال أهنام 

مقصوداً من طرفهام , فالقول بانتفاء السفارة ليس  ال يقوالن به عىل أنه املقصود األول واملحدد لكالمهام
.  بذاته ولذاته, وإنام جاء يف معرض النقض عىل من يمكن أن يذهب إىل امتناع املشاهدة بداللة التوقيع

فكأهنام يعرتضانه بالقول : إذا كنت ترص عىل أن املقصود من التوقيع هو نفي املشاهدة بمعنى الرؤية 
ادعاء املشاهدة املقرتن بادعاء السفارة, فنحن  البرصية فعليك أن تثبت عدم إمكان أن يكون املقصود هو

 عىل األقل نحتمل هذا املعنى احتامالً, وال يسعك واحلال هذه إال أن تنقض هذا االحتامل لتثبيت مدعاك. 
إن مالحظة اجلانب السلبي النقيض يف توجيه العالمة واملريزا يعززها عدم اكتفائهام هبذا التوجيه, 

تمل أن يكون التوقيع قاصداً هلاوصريورهتام والسيام امل  .   ريزا إىل وجوه أخر حيُ
                                                            

 

)1(   325− 318ص  53ج  :بحار األنوار  − جنة املأو. 
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 ?واآلن ماذا يعني كوهنام مل يقصدا بالذات الداللة التي يستشف منها انتفاء السفارة يف الغيبة الكرب 
ما  األكيد يف هذا الصدد إن أحداً ال يسعه الزعم بأهنام يقطعان بانتفاء السفارة يف الغيبة الكرب اعتامداً عىل

, وال يمكنه أن يقطع بالتأكيد أهنام لن يرتاجعا عن هذا القول ليقوال  ورد هنا من توجيه للتوقيع الرشيف
, وإنام أبرزاه يف مقام النقض عىل من يذهب إىل أن داللة  إهنام مل يكونا يف معرض حتقيق هذا املعنى حتديداً 

تحقق منه, والنقض كام هو معروف ال التوقيع هي تكذيب مدعي الرؤية ,   يستلزم التقدم بجواب إجيايب مُ
, وال يلزمه تقديم الربهان  بل يكفي فيه اعرتاض املعنى املنقوض عليه بداللة يزعم الناقض كوهنا حمتملة

, أو كان يف  عىل أهنا هي املرادة حتديداً إذ يكفيه يف مقام النقض كوهنا حمتملة, وعىل من يتقدم بداللة إجيابية
, عليه أن يربهن عىل عدم إمكان الداللة الناقضةمقام احلل أ  . و حتديد معنى معيناً

, أو نفس سلب  ومن جهة أخر يمكننا فهم أن من حياول النقض عىل معنى ما فأن غايته هي نفس النقض
 , وعىل هذا املعنى اإلجيايب الذي يقول به اآلخر ( أو يُتصور إنه يمكن أن يقول به أو يفهمه من خطاب ما )

البد أن يكون واضحاً إن من ينقض مستعد دائامً للتنازل عن املعنى الذي ذهب إليه يف نقضه يف حال حتصل 
, وكان هذا املعنى اجلديد أكثر قوة, أو أقدر عىل منع اخلصم من توجيه  عىل معنى آخر حيقق مراده النقيض

كان ال يلغي احتامليته غري أنه يضعف . فإن إمكانية الطعن يف النقض أو توهينه وإن  الطعن له أو توهينه
 .  النقض يف الوقت نفسه من حتقيق أكرب غاياته وهي إعدام املعنى املنقوض

وليس من شك يف أن النقض املوجه هنا يمكن توهينه بمطالبة صاحب النقض بالدليل القطعي عىل انتفاء 
, ال  املفرتضة حارضة وعالقة باألذهان السفارة, وهو منعدم كام هو معروف, وعليه تبقى الداللة اإلجيابية

 يسع النقض سو التخفيف من أثرها ال حموه كلياً وال حتى تضعيفه إىل حد كبري.
 .   وسنر يف مستقبل البحث إن املعنى اجلديد املشار إليه ممكن التحصيل

اجلزيرة اخلرضاء مفاده وبالعودة إىل ما ذكره املريزا النوري نالحظ أنه يسوق نقضاً آخر يف إطار ذكره قصة 
إن امتناع املشاهدة كان لوقت حمدد فهو عليه السالم ( إنام قال ذلك يف ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل 
بيته , وغريهم من فراعنة بني العباس , حتى إن الشيعة يمنع بعضها بعضا عن التحدث بذكره , ويف هذا 
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دنا نائية عنهم , وعن ظلمهم وعنائهم , احلكاية . وهذا الزمان تطاولت املدة وأيس منه األعداء , وبال
 ). الوجه كام تر جيري يف كثري من بالد أوليائه 

بحيث  أقول هذا التوجيه لداللة التوقيع يُسقط الفكرة السابقة املنبنية عىل انعدام السفارة يف الغيبة الكرب ,
, هذا عالوة عىل  قيع يراد منه انعدام السفارةيمكن التمسك به يف معرض النقض عىل من يرص عىل أن التو

, فالتوجيه الذي بني أيدينا حيددها بالرؤية  داللته الواضحة عىل أهنم قد اختلفوا يف حتديد املراد من املشاهدة
, هي الفرتة املوصوفة بكثرة  البرصية واللقاء, ويذهب إىل أن املنع مل يكن مطلقاً بل كان لفرتة حمددة

, وال يتناقض مع األخبار الواردة يف حصول املشاهدة واللقاء  فاألمر إذن ال عالقة له بالسفارةاألعداء, 
 . Xباإلمام 

ويف النقطة الرابعة ينقل املريزا رأياً خمتلفاً ذهب إليه العالمة الطباطبائي هو ( أن املشاهدة املنفية أن يشاهد 
حال مشاهدته له ). وهذا الرأي ال يتعرض ملسألة اإلمام عليه السالم ويعلم أنه احلجة عليه السالم 

 السفارة, وال ير يف التوقيع ما يدل عىل انتفائها.
أما النقطة السادسة فتوجه التوقيع عىل أن املراد من املشاهدة املنتفية هو (أن يكون املخفي عىل األنام , 

يصل إليه أحد , وال يعرفه غريه حتى واملحجوب عنهم , مكانه عليه السالم ومستقره الذي يقيم فيه , فال 
 . ولده ). وهذا التوجيه بدوره ال يتعرض ملسألة السفارة ال من قريب وال من بعيد

 :  قال الشيخ عيل اخلاقاين -3
( ورو إبراهيم بن هشام قال كنت يف مدينة السالم يف السنة التي توىف فيها عيل بن حممد السمري فحرضته 

بسم اهللا الرمحن الرحيم , يا عيل بن حممد السمري أعظم  "قبل وفاته بأيام فاخرج إىل الناس توقيعا نسخته 
وال توص إىل أحد يقوم مقامك بعد  اهللا اجر اخوتك فيك فإنك ميت ما بينك وبني ستة أيام فامجع امرك

وذلك بعد طول األمد وقسوة القلب  −وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فال ظهور اال بعد اذن اهللا تعاىل ذكره 
وامتالء األرض جورا وسيأيت بعدي من شيعتي من يدعى املشاهدة اال فمن يدعى املشاهدة قبل خروج 

ل وال قوة اال باهللا العيل العظيم قال : فانتسخنا هذا التوقيع السفياين والصيحة فهو كذاب مفرت وال حو
وخرجنا من عنده فلام كان اليوم السادس عدنا إليه وهو جيود بنفسه فقيل له : من وصيك ? فقال : هللا أمر 
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وهو آخر كالم سمع منه ريض اهللا عنه وأرضاه فكانت الغيبة الصغر أربعا  − هو بالغه , وقبض رمحه اهللا 
ني سنة ثم وقعت بعد ذلك الغيبة الكرب التي نحن فيها نسأل اهللا جل شانه ونرضع إليه أن يعجل وسبع

عليه السالم من دعو املشاهدة وان املدعى كذاب مفرت إنام هو دعو  − فرجه وفرجنا به ولعل ما نفاه 
األموال ال ما قد يقع املشاهدة متى شاء عىل االستمرار كام كان لألبواب األربعة خمافة االنتحال جلمع 

لبعض الصلحاء األبرار أو املتحريين يف القفار من املشاهدة بعض األحيان مع املعرفة له صلوات اهللا عليه 
وعىل آبائه أو بدوهنا. قال الشيخ رمحه اهللا وقد كان يف زمن السفراء املحمودين أقوام ثقات ترد عليهم 

 .)1()صل نصوبني للسفارة من األالتوقيعات من قبل امل
وهنا نصادف توجيهاً جديداً لداللة التوقيع خيتلف عن كل ما تقدم, وفيه أن التكذيب يقع عىل من يدعي 
املشاهدة (متى شاء عىل االستمرار كام كان لألبواب األربعة خمافة االنتحال جلمع األموال الما قد يقع 

بعض األحيان مع املعرفة له صلوات اهللا عليه لبعض الصلحاء األبرار أو املتحريين يف القفار من املشاهدة 
وعىل آبائه أو بدوهنا ). أقول يفهم من كالم الشيخ اخلاقاين إنه ال ير ضرياً حتى يف ادعاء السفارة إن 

أي سفارة ال تكون املشاهدة فيها (متى شاء عىل  كانت بنحو خمتلف عن املعروف يف الغيبة الصغر ;
 االستمرار ) كام عرب.  

 :  ول األربيلويق -4
( قال الفقري إىل اهللا تعاىل عيل بن عيسى أثابه اهللا وعفا عنه: إن قال قائل كيف يقول الطربيس رمحه اهللا تعاىل 
إنا ال نقطع عىل أن اإلمام ال يصل إليه أحد إىل آخره ويلزمه القطع بذلك ألنه قال قبل هذا بقليل فيام حكاه 

والذي  "املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كذاب مفرت فمن ادعى "عن توقيعاته عليه السالم 
كذاب فال أراه انه إن كان يراه أحد فقد علم منهم أهنم ال يدعون رؤيته ومشاهدته وان الذي يدعيها 

 .)2()مناقضة إذا واهللا أعلم 
                                                            

 

 .178 – 177ص  : رجال اخلاقاين  )1(

 .347ص   3ج  : كشف الغمة   )2(



 16  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

نا مطلق املشاهدة املنفية بحسب االربيل إذن هي تلك التي يذيع الشخص خربها دون سواها. وهي ه
 .   الرؤية البرصية كام ال خيفى, ال خصوص املقرتنة بادعاء السفارة

 :  وقال العالمة املجليس -5
 ( ويف خرب عيل بن إبراهيم بن مهزيار األهوازي املروي يف إكامل الدين وغيبة الشيخ  ومسند فاطمة 

أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ويف لفظ األخري أنه قال له الفتى الذي لقيه عند باب الكعبة , وأوصله إىل 
اإلمام عليه السالم : ما الذي تريد يا أبا احلسن ? قال : اإلمام املحجوب عن العامل , قال : ما هو حمجوب 

 عنكم ولكن حجبه سوء أعاملكم . اخلرب. 
من ليس له عمل سوء فال شئ حيجبه عن إمامه عليه السالم وهو من األوتاد أو من وفيه إشارة إىل أن 
 . )1()املتقدم عن الكفعمي , رمحه اهللا األبدال , يف الكالم 

أقول وهذا توجيه جديد للعالمة املجليس مفاده أن املشاهدة املنفية هي مطلق الرؤية البرصية ال خصوص 
, ولكنه قرص النفي هنا عىل من كانت أعامله سيئة حتجب عنه رؤية  منه املقرتنة بادعاء السفارة كام سبق

 . Xاإلمام 
 ي يف كتابه ( العبقري احلسان ) : وقال املحقق النهاوند -6

( ال معارضة بني توقيع السمري وقصص اللقاءات حتى حيتاج إىل اجلمع , الن التوقيع الرشيف بصدد منع 
دَ ﴿دعو الظهور العلني لإلمام , وذكر املشاهدة يف التوقيع بمعنى الظهور واحلضور كام يف اآلية  هِ نْ شَ مَ فَ

هُ  مْ يَصُ لْ رَ فَ هْ مُ الشَّ نْكُ  .﴾مِ
: فال ظهور إال بعد اهلرج واملرج, والفتنة والفساد . والثاين قوله Xاألول قوله  : والقرينة عىل املعنى أمران

X  أي الظهور , ظهور اإلمام  –أال من ادعى املشاهدةX –  قبل خروج السفياين والصيحة من
 . ) …عالمات الظهور , وعىل هذا ال تعارض أبداً بني التوقيع الرشيف وبني احلكايات 

                                                            
 

 .321ص  53ج  : بحار األنوار   )1(
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أقول كالم املحقق النهاوندي يرصف املراد من املشاهدة إىل وجهة خمتلفة, فاملشاهدة بحسبه يراد منها 
هُ ﴿الظهور, ويستدل هلذا املعنى باآلية الكريمة  مْ يَصُ لْ رَ فَ هْ مُ الشَّ نْكُ دَ مِ هِ نْ شَ مَ . أي من كان حارضا يف ﴾فَ

فمن شهد الشهر إذن يعني من كان الشهر ,  بلده غري مسافر وحل عليه شهر رمضان فيجب عليه الصوم
 , وكالمه عىل أي حال أكثر متانة من كل ما سبقه.    ظاهراً له. ويقوي هذا املعنى بقرينتني يذكرمها يف كالمه

وعلق السيد الشهيد الصدر (رمحه اهللا) عىل هذا التوقيع الرشيف تعليقاً طويالً ننقل منه مقدار  -7
 : احلاجة, قال

. Xشاهدة كاذب مزور يف خصوص ما إذا كان منحرفاً ينقل أموراً باطلة عن اإلمام املهدي ( إذن مدعي امل 
وأما فيام سو ذلك فال يكون التوقيع الرشيف داالً عىل بطالنه . سواء نقل الفرد عن املهدي أموراً 

 ). , أو مل ينقل شيئاً عىل اإلطالق صحيحة بحسب القواعد اإلسالمية أو حمتملة الصحة عىل اقل تقدير 
 :  وقال رمحه اهللا يف موضع آخر

( إذن فقد حتصل من كل ذلك أن اإلشكال الذي ذكروه غري وارد عىل التوقيع وال عىل أخبار املشاهدة وانه 
باإلمكان األخذ به وبأخبار املشاهدة وال جيب تكذيبهام إال ما كان قائامً عىل االنحراف واخلروج عن 

 .)1()…حلقا
 .  السيد الصدر إذن ير التكذيب منرصفاً خلصوص الشخص املنحرف الذي ينقل أموراً باطلة

ويف زمننا هذا, وبعد أن بدأت الدعوة اليامنية املباركة تستقطب القلوب, وتسحب البساط من حتت  -8
عىل العلم ليكون أقدام فقهاء الضاللة الذين اختذوا الدين جتارة, دفعت حوزة النجف بعض املحسوبني 

رأس حربة يف حرهبا الشعواء عىل الدعوة, وكان من بني أهم املترسبلني بزي رجال العلم الذين جندهتم 
حوزة النجف الشيخ حممد السند الذي كتب بحثاً بعنوان ( فقه عالئم الظهور ) استدل فيه بالتوقيع 

    −: تاليةالرشيف عىل انتفاء السفارة يف زمن الغيبة الكرب بالصورة ال
 : , كاأليت استدل الشيخ بموضعني من هذا التوقيع عىل بطالن السفارة

                                                            
 

)1(   654ص : الغيبة الصغر. 
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: א
 ) .وفاتك , فقد وقعت الغيبة التامة ( فامجع أمرك وال توص ألحد يقوم مقامك بعد  Xيمثله قوله  

بة الكرب , وإذا وصورة استدالله كانت عىل النحو األيت : إن قوله وقعت الغيبة التامة , وقع وصفاً للغي
كانت الغيبة الكرب تامة فهذا يعني أن مقابلها , أي الغيبة الصغر مل تكن تامة , فام الذي ميز بني الغيبتني 

 فجعل الكرب تامة والصغر غري تامة ? .
جواب الشيخ أن املائز هو وجود السفارة يف الغيبة الصغر , وانعدامها يف الكرب . بمعنى أن انعدام 

 فارة يف الغيبة الكرب هو الذي أضفى عليها صفة التاممية .  الس
 : هذا اجلواب مردود من عدة وجوه

تنص عىل انتفاء السفارة يف زمن الغيبة  ال ينص التوقيع , وال توجد أية رواية عن أهل البيت  −1
 . الكرب 

, فإن  التامة ) متشاهبة الداللةاستدالل الشيخ يدخل يف باب التخرصات العقلية, وعبارة ( الغيبة  −2
 باإلمكان القول إهنا تعني الغيبة التي يتحقق الغرض هبا ويتم الظهور, فال غيبة بعدها, وبعبارة أخر
الغيبة التي يتم فيها اكتامل غربلة األمة ومتحيصها وإعداد أو فرز العرشة آالف والثالثامئة والثالث عرش, 

الغرض من اإلختفاء ليتحقق بعدها الظهور والقيام وانتهاء الغيبة, وغريه من فاملراد هنا من التامم هو متام 
 .  الوجوه

; فإذا كانت وظيفة السفري يف الغيبة  يمكن مقابلة أطروحة الشيخ بأطروحة أخر تنقضها من األساس −3
فإن هذه الصغر تتحدد بنقله تساؤالت واستفسارات القاعدة عرب ما اصطلح عليه بـ( التوقيعات ) , 

الوظيفة توفر نوعاً من اإلتصال غري املبارش بني اإلمام وقاعدته , األمر الذي يضفي عىل غيبته صورة الغيبة 
 Xغري التامة. وإذا كان البد من إلتزام التاممية يف الغيبة الكرب فهذا الرشط يتحقق فيام لو أرسل اإلمام 

حيتاج من علم لقيادة الناس, عىل أن يكون السفري هو  رسوالً أو سفرياً بعد أن يكون قد زوده سلفاً بام
, وهبذه الطريقة تتحقق متامية  القائد واملوجه حلركة اجلامهري, وينعدم متاماً أي اتصال بني اإلمام واجلامهري

, والسفارة قائمة . ولعل القارئ يالحظ أن هذه األطروحة تنطوي عىل مساحة  الغيبة ويبقى السفري موجوداً
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أن يطلب من سفريه  –عىل سبيل املثال  –وسع, وتوفر رشوط أمان أكرب لإلمام, إذ يمكن لإلمام حركة أ
. وال تنايف بني عدم  عدم الترصيح بكونه سفرياً ويكتفي بمامرسة عمله عىل وفق اخلطة املرسومة له
, وبطبيعة احلال ي مكن للخطة أن تتخذ الترصيح وبني كون السفري سفرياً طاملا كان العمل املنشود متحققاً

 .        , أو املحدد بجامعة معينة, وغريها من الوجوه منهجاً يقوم عىل أساس الترصيح املطلق
وهبذه األطروحة يسقط استدالل السند ولو من باب ( إذا ورد االحتامل بطل االستدالل ). وعىل سبيل  

ع أيضاً عىل انتفاء السفارة, وذهب إىل أن االستطراد أقول إن السيد الصدر (رمحه اهللا) استدل هبذا املوض
! والالفت أنه ترك األمر دون توضيح, فلم يذكر كيفية داللة  املستفاد منه انتفاؤها عىل مد التأريخ

املوضع عىل ما ذهب إليه. واملظنون إن ما ذهب إليه السيد واحدة من فلتات القلم التي قلام يسلم منها 
 − اىل املوضع الثاين املتعلق بتكذيب مدعي املشاهدة حتى نجده يقدم أطروحة . إذ ما أن يصل الدور  إنسان

تقول بإمكانية تصديق مدعي املشاهدة فيام لو أخرب بأمور معلومة الصحة, أو  − يرجحها عىل ما عداها 
ارة, , وهو كام يظهر حيتمل معنى السف حتى حمتملة أو ممكنة قياساً بالقواعد كام يعرب, وقد تقدم ذكر قوله

فالذي ينقل خرباً عن اإلمام هو سفري بنحو من األنحاء, ويكفي هنا أن يتحقق مسمى السفري ليتبني أن 
 .   اإلطالق الذي قال به السيد الصدر متناقض

:א
السفياين ( وسيأيت شيعتي من يدعي املشاهدة, أال فمن ادعى املشاهدة قبل خروج  Xيمثله قوله  

 ) .  اب والصيحة فهو مفرت كذ
(والظاهر من ادعاء املشاهدة هو السفارة والنيابة, بقرينة السياق والصدور عىل يد النائب السند : يقول 

 . )بعدم الوصية ألحد أن يقوم مقامه الرابع, حيث أمره
 ويرد عليه : 

 إن الظاهر من املشاهدة هو الرؤية البرصية ال ما زعمه.   – 1
( عن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني :  , ففي غيبة الطويس هلاإن قرينة السياق املزعومة ال حقيقة   – 2

بن بابويه , قال : حدثني أبو حممد احلسن بن أمحد املكتب قال : كنت بمدينة السالم يف السنة التي تويف فيها 



 20  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

ه بأيام فأخرج إىل الناس توقيعا الشيخ أبو احلسن عيل بن حممد السمري قدس رسه , فحرضته قبل وفات
بسم اهللا الرمحن الرحيم : يا عيل بن حممد السمري أعظم اهللا أجر إخوانك فيك , فإنك ميت ما  "نسخته : 

بينك وبني ستة أيام , فامجع أمرك وال توص إىل أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك , فقد وقعت الغيبة التامة , 
ذكره , وذلك بعد طول األمد , وقسوة القلوب , وامتالء األرض جورا . فال ظهور إال بعد إذن اهللا تعاىل 

وسيأيت شيعتي من يدعي املشاهدة , ( أال فمن ادعى املشاهدة ) قبل خروج السفياين والصيحة فهو كذاب 
ن . قال : فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده , فلام كا "مفرت , وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم 

. ? فقال : هللا أمر هو بالغه وقىض اليوم السادس عدنا إليه وهو جيود بنفسه , فقيل له : من وصيك من بعدك
 .)1()م سمع منه ريض اهللا عنه وأرضاه فهذا آخر كال

, فمن املعلوم إن  أقول إن صدور التوقيع الرشيف عىل يد السفري الرابع ال يعني بحال أن السفارة قد انتفت
 X, واإلمام X, وإنام مهمته هو إعالم الناس بمن يعينه اإلمام  ليس هو من يعني اخللف لهالسفري 

, السيام إذا اقتضت  يمكنه بطبيعة احلال أن يعني سفرياً له دون أن يطلب من السفري السابق إذاعة خربه
اإلمام وعن سفرائه , وسيأيت عند بيان أسباب الغيبة الكرب إن الناس كانوا قد أعرضوا عن  احلكمة ذلك

. وعىل أي حال يدل اخلرب الذي نقله  واستحقوا العقوبة التأديبية, ومنها عدم إذاعة شخص السفري هلم
الطويس يف غيبته إن السفري الرابع حني سألوه عن وصيه قال: ( هللا أمر هو بالغه ), ومل يقل ال سفري بعدي, 

بموته. فالتمسك بالسياق يف هذا الصدد خترص واضح, كام هو املتوقع فيام لو كانت السفارة قد انتفت 
 .    وتشبث باملتشاهبات

بل إن مما يثري االستغراب إن السند وهو يتحدث عن سياق صدور التوقيع عىل يد السفري الرابع ويرتب 
ابع مل , أقول مما يثري االستغراب إنه مل يلتفت إىل أن معارصي السفري الر النتيجة الغريبة التي ذهب إليها

يفهموا من صدور التوقيع عىل يده ما فهمه السند, فجاءوا له بعد ستة أيام من نسخهم التوقيع ويف حلظات 
 !?   احتضاره يسألونه عن الويص من بعده

                                                            
 

 .395الغيبة للطويس : ص  ) 1(
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لو سلمنا جدالً بأن املراد من املشاهدة هو السفارة, كام يزعم الشيخ السند , فإن القضية املتمثلة بقوله    – 3
: إن بعض  , وحمصلها , وهي بالتايل بقوة اجلزئية دعى املشاهدة... الخ) هي قضية غري مسورة(أال فمن ا

, وترجح بالتايل كون  , السيام بوجود أخبار تدل عىل وجود السفري من يدعى السفارة كذاب ال اجلميع
 .      القضية غري املسورة قضية جزئية

,  وإنام فروا من هذا الظاهر ظناً منهم أنه  و الرؤية بالعنيإن الظاهر من املشاهدة كام سبق القول ه  – 4
عن أناس التقوا اإلمام  –عىل حد تعبري السيد الصدر  –يناقض ما ورد من أخبار فاقت حد التواتر 

 . Xاملهدي
, فكام أفاد الشيخ النهاوندي يراد من تكذيب مدعي  و احلقيقة إن التناقض املزعوم ال يعدو عن كونه ومهاً 

املشاهدة خصوص من يدعي  أن اإلمام قد ظهر للعيان وأنه شاهده مع أن عالمتي الظهور القريبتني 
. فمدعي املشاهدة هو ذلك الشخص  , فهذا وحده من ينرصف إليه التكذيب (السفياين والصيحة) مل تقعا

.  مل يقع أي منهام , مع أن الصيحة والسفياين الذي يزعم إن بإمكان كل شخص أن ير اإلمام ألنه قد ظهر
 .  وال أدري ملاذا أغفل السند وسواه ذكر رأي الشيخ النهاوندي هذا

,  وردت روايات تدل عىل إمكان حدوث البداء يف العالمات املحتومة من قبيل السفياين والصيحة  −5
بن أمحد بن عبد اهللا  ( أخربنا حممد بن مهام , قال : حدثنا حممد:  ففي كتاب الغيبة ملحمد بن إبراهيم النعامين

اخلالنجي , قال : حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم اجلعفري , قال : كنا عند أيب جعفر حممد بن عيل الرضا 
( عليه السالم ) فجر ذكر السفياين , وما جاء يف الرواية من أن أمره من املحتوم , فقلت أليب جعفر : هل 

يعاد , واهللا ال له : فنخاف أن يبدو هللا يف القائم . فقال : إن القائم من امل يبدو هللا يف املحتوم ? قال : نعم . قلنا
 .)1()خيلف امليعاد 

( حدثنا حممد بن عيسى عن حممد بن سنان عن عامر بن حممد بن احلسن الصفار :  − ويف بصائر الدرجات 
ا لكم أن يكون ما أنت : أرأيت إن مل يكن الصوت الذي قلن مروان عن رضيس قال أبو جعفر عليه السالم

                                                            
 

 .315 – 314لنعامين : ص لالغيبة   )1( 
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ال فالذبح و أهو بيده إىل : هو واهللا التسليم وإ : فقال صانع قال قلت انتهي فيه واهللا إىل أمرك قال
 .)1()حلقه

من هذين احلديثني يتبني أن البداء قد جيري عىل العالمات املحتومة من قبيل السفياين والصيحة, وعليه فإن 
وقم دون دليل وال دين سيطال حممد ذو النفس الزكية الذي سريسله احلكم الذي أصدرته حوزيت النجف 

اإلمام قبل قيامه بمدة قصرية, ولعله واهللا أعلم سيكون سبب قتله عىل أيدهيم, ولعله كذلك السبب يف 
حممد بن  − , فقد ورد يف كتاب الغيبة  تكذيب اإلثني عرش رجالً الذين جيمعون عىل قول إهنم قد رأوه

(  ال يقوم القائم حتى يقوم اثنا عرش :  عن أيب عبد اهللا ( عليه السالم ) أنه قال285ص  −عامين إبراهيم الن
. وهذا احلديث أورده الكوراين يف كتابه االستداليل )2()عىل قول إهنم قد رأوه فيكذبوهنم رجال كلهم جيمع 

أورده بالصورة  488ص  − 3ج  X, ولكنه يف معجم أحاديث اإلمام املهدي 253عرص الظهور ص 
). قد رأوه فيكذهبم (فيكذبوهنم ال يقوم القائم حتى يقوم اثنا عرش رجال كلهم جيمع عىل قول أهنمالتالية :(

ومل يعد يدري أي   –أي بعد انتشار خرب الدعوة اليامنية  –وكأنه يريد القول إن احلرية قد متلكته أخرياً 
) يف غيبة هنم ) عىل الرغم من ورود رواية (يكذبوهنم) أم ( يكذبوالروايتني أصح ; أ هي رواية ( يكذهبم 

, إذ املفروض إهنم يأتون القوم قبل خروج اإلمام  , وعىل الرغم من وضوح ضعف رواية (يكذهبم) النعامين
X  فاألوىل أن يكذبوهنم هم ال هوX  السيام وهي مسبوقة بحرف الفاء الذي يفيد الرتتيب دون

 تراخي.  
عن اإلمام الصادق عليه 244ص 52إن الكوراين نفسه بعد أن نقل هذه الرواية عن البحار ج والعجيب

, قال  )ال يقوم القائم حتى يقوم اثنا عرش رجال كلهم جيمع عىل قول إهنم قد رأوه فيكذبوهنم  (السالم قال 
معقباً ( ويبدو أهنم رجال صادقون بقرينة تعبريه عليه السالم عن امجاعهم عىل رؤيته , وتعجبه من تكذيب 

                                                            
 

 .542بصائر الدرجات : ص   )1(

 .285ص :لنعامين لالغيبة )2(  



 23  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

الناس هلم , أي عامة الناس . ويظهر أن رؤيتهم له عليه السالم تكون يف تلك الفرتة التي يظهر فيها يف خفاء 
 . )1(ليستبني , فيعلو ذكره ويظهر أمره )

( ولكن ل يف عرص الظهور : , فقد قاXالكوراين نفسه رجح أن يكون اليامين سفرياً لإلمام وعىل أي حال 
املرجح ان يكون السبب األسايس يف أن ثورة اليامين أهد أهنا حتىض برشف التوجيه املبارش من املهدي 

ه ويأخذ توجيهه عليه السالم , وأهنا جزء مبارش من خطة حركته عليه السالم , وأن اليامين يترشف بلقائ
 .)2(منه)

( وهنا سؤال عن سبب كون راية اليامين أهد راية , :  وقال يف املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي
مع أن راية اخلراساين وأهل املرشق موصوفة بأهنا راية هد, ومنهم شعيب بن صالح الذي جيعله املهدي 

 هلم فضل السبق يف التمهيد للمهدي وهبم يبدأ أمره ?! , ومع أن املمهدين اإليرانيني قائد جيشه العام
واملرجح عندنا يف اجلواب: أن ثورة اليامين حتىض برشف التوجيه املبارش من اإلمام املهدي فاليامين سفريه 
اخلاص يترشف بلقائه ويأخذ توجيهه منه وأحاديث اليامنيني تركز عىل شخص اليامين وأنه: (هيدي إىل احلق 

 .)3()ك فهو إىل النار) صاحبكم وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه , فمن فعل ذل ويدعو إىل
, فخروج السفياين يف رجب والصيحة يف  أقول اليامين قبل الصيحة ويرافق خروجه خروج السفياين 

,  أعيننا, وهو ما نراه بأم  , وعىل هذا البد أن القوم لن يصدقوا اليامين يف دعوته وسفارته عن اإلمام رمضان
 .  , وسيعلم الذين ظلموا يامين آل حممد أي منقلب ينقلبون وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم

: صف يل خروج املهدي وعرفني دالئله  X: قلت لعيل بن احلسني  ورد عن حذمل بن بشري قال −6
, ويكون مأواه  زيرة( يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض اجل : وعالماته? فقال

, ثم خيرج السفياين امللعون  , ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند , وقتله بمسجد دمشق تكريت
                                                            

 

 .254−  253ص  : )  عرص الظهور1(
 .147عرص الظهور :ص   )2(

 .652ص : املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي  )3(
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, ثم خيرج بعد  , فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي , وهو من ولد عتبة بن أيب سفيان من الوادي اليابس
 .  )1(ذلك)

. وهذا  , األمر الذي يطيح كلياً بام ورد يف التوقيع قبل السفياين Xوهو واضح يف ظهور اإلمام املهدي 
أو ولده  Xاملعنى يتوجه ملن يفهم أن املهدي املقصود من الرواية هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

 .     املذكور يف وصية رسول اهللا 
بحديث فجاء عىل ما حدثناكم كم فإذا حدثنا …( :  Xأخرياً أقول أين تذهبون مما ورد عن أيب جعفر 

ولوا : صدق اهللا , , فقولوا صدق اهللا , وإذا حدثناكم بحديث فجاء عىل خالف ما حدثناكم به , فقبه
 .)2()تؤجروا مرتني 

 

א אXמ

اتٌ ﴿قال تعاىل  نْهُ آيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ لَ عَ ي أَنْزَ وَ الَّذِ ينَ يفِ هُ ا الَّذِ أَمَّ َاتٌ فَ اهبِ تَشَ رُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ امَ ْكَ حمُ
ي أْوِ مُ تَ لَ عْ ا يَ مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوهبِ مِ قُ ونَ يفِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ هُ إِالَّ اهللاَُّ وَ  لَ

َلْبَابِ  رُ إِالَّ أُولُو األْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آمَ قُ فيه متشابه كام إن كالم اهللا  . كالمهم )3( ﴾يَ
للمتشابه فيام خيص صاحب هذا األمر  وما أحوجهم  سبحانه وتعاىل فيه متشابه وهذا ورد عنهم 

                                                            
 

 . 444:  لطويسلغيبة ال  )1(

 .305ص : لنعامينلغيبة ال  )2(

 .7آل عمران :  )3(
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X  وكام عرب اإلمام الرضاX )…  إنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان رشاً لكم واخذ برقبة صاحب هذا
 . )X ()1األمر 

إن يف أخبارنا  X(من رد متشابه القرآن اىل حمكمه فقد هدي إىل رصاط مستقيم ثم قال  Xوعن الرضا 
حمكم كمحكم القرآن ومتشابه كمتشابه القرآن فردوا متشاهبها اىل حمكمها وال تتبعوا متشاهبها دون حمكمها 

 .) 2(فتضلوا)

وباخلصوص  فاإلنسان غري املعصوم لو اخلص نيته هللا سبحانه وتعاىل وأراد اخلوض يف فهم كالمهم 
يف سوء الفهم مجلة وتفصيال وإذا أصاب فهم أمر ما لربام وقع  Xيف ما ورد عن قضية صاحب األمر 

فقطعاً سيقع اخلطأ منه يف فهم أمر آخر لورود الباطل عىل عقله كونه غري معصوم. فام بالك فيمن يتعصب 
يعلم انه حدث يف يوم أن أحد  ألمر ويتحامل عىل أمر وهو جيهلهام معاً ولعل من خاض يف رواياهتم 

: (لعل املتكلم أراد شيئاً من Xكتاباً يف تفنيد القرآن الكريم فأرسل إليه اإلمام الذين ظلموا أنفسهم كتب 
 كالمه غري الذي فهمته أنت ) فاتعظ هذا الشخص ومزق كتابه الباطل.

(لعل املتكلم (وهم الرسول واألئمة  Xفاسأل هذا السؤال أيضاً لكل من يكتب يف قضية اإلمام املهدي 
X   .!? ( أراد شيئاً من كالمه غري الذي فهمته أنت ( 

 متشابه كالمهم إىل حمكم كالمهم ? Xوهل أرجعت يا من تكتب يف قضية اإلمام 
واآلن أسال: هل إن رواية عيل بن حممد السمري حمكمة أم متشاهبة ? فإن قلت حمكمة بينة املعنى, أقول لقد 

ها , منهم السيد مصطفى الكاظمي (رمحه اهللا) والسيد الصدر صنف كثري من العلامء معاين كثرية يف فهم
(رمحه اهللا) وغريهم. وهذا يدل عىل عدم وضوح معناها هلم بشكل ال يقبل اللبس فال تكون حمكمة بل 
متشاهبة , فهل يمكن انك وقعت يف فهم خاطئ للرواية ? ثم أال تعلم انه توجد روايات حمكمة بينة املعنى 

 Xفري قبل قيام اإلمام , وهي كثرية جداً وهذا مثال منها , فقط للذكر , عن الباقر دالة عىل وجود س
                                                            

 

 .380ص:قرب اإلسناد   )1(

 . 82ص 18ج:وسائل الشيعة   )2(
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و أوما بيده إىل ناحية ذي طو حتى إذا كان قبل  –(يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه الشعاب 
نحو من  خروجه أتى املوىل الذي كان معه حتى يلقى بعض أصحابه , فيقول : كم أنتم هاهنا ? فيقولون :

أربعني رجال , فيقول : كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم ? فيقولون : واهللا لو ناو بنا اجلبال لناويناها معه , 
ثم يأتيهم من القابلة ويقول : أشريوا إىل رؤسائكم أو خياركم عرشة , فيشريون له إليهم , فينطلق هبم 

  . )1(حتى يلقوا صاحبهم , ويعدهم الليلة التي تليها)
 قصة اجلزيرة اخلرضاء التي نقلها ثقاة من علامء الشيعة ورواها كبار علامء الشيعة يف مصنفاهتم (ومنهم ويف

,  78ص 1, والسيد نور اهللا التسرتي يف جمالس املؤمنني ج 172ص  2املريزا النوري يف النجم الثاقب ج
,  729حديقة الشيعة ص, واملقدس االردبييل يف  85ص 2والشيخ عيل احلائري يف إلزام الناصب ج

والشهيد األول حممد بن مكي , والسيد هاشم البحراين يف  300والفيض الكاشاين يف نوادر األخبار ص 
. ومنهم العالمة املريزا الرضا االصفهاين يف تفسري األئمة هلداية Xتبرصة الوايل يف من رأ القائم املهدي 

, ومنهم املحقق الكركي , ومنهم مؤسس املدرسة  371ص  7األمة , ومنهم احلر العاميل يف إثبات اهلداة ج
, والسيد عبد اهللا شربّ يف جالء العيون , ومنهم  221األصولية الوحيد البهبهاين يف بحث صالة اجلمعة ص

) ينقل بيان 136ص  3سيد مهدي بحر العلوم صاحب الكرامات واملقامات يف الفوائد الرجالية جال
 هذا نصه : Xلرواية عيل بن حممد السمري عن اإلمام املهدي 

أنه قال ملا أمر بالغيبة الكرب من  X( فقلت يا سيدي قد روينا عن مشاخينا أنه روي عن صاحب األمر  
إنام قال ذلك يف ذلك الزمان لكثرة  Xرآين بعد غيبتي فقد كذب فكيف وفيكم من يراه فقال صدقت إنه 

أعدائه من أهل بيته و غريهم من فراعنة بني العباس حتى إن الشيعة يمنع بعضها بعضا عن التحدث 
نه األعداء و بالدنا نائية عنهم و عن ظلمهم و عنائهم و بذكره و يف هذا الزمان تطاولت املدة و أيس م

 .   )2()حد من األعداء عىل الوصول إلينا بربكته ع ال يقدر أ
                                                            

 

 . 187ص : لنعامينل الغيبة  )1(

 .172:  ص 52ج : :بحار األنوار   )2(
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وإذا مل تكتفِ هبذا أقول من باب ألزموهم بام ألزموا به أنفسهم : إن القاعدة العقلية التي يقرها القوم يف 
اجلزئية ) , والقضية املوجودة يف رواية السمري وهي (فمن  املنطق واألصول هي : ( إن القضية املهملة بقوة

ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين و الصيحة فهو كذاب مفرت) قضية مهملة فهي بقوة اجلزئية , أي تكون 
هكذا : (فبعض من ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين و الصيحة فهو كذاب مفرت) , وال توجد قرينة 

بل توجد قرينة خارجية دالة عىل جزئيتها وهي الروايات الدالة عىل إرسال اإلمام  خارجية تفيد كليتها
 من يمثله يف فرتة ما قبل القيام ومنها الرواية التي مرت ورواية اليامين وغريها كثري. Xاملهدي 

أو   وليتضح األمر اكثر وخصوصاً ملن مل يطلع عىل املنطق واألصول أقول :  إن القضية أما تكون مسورة
فهو كاذب , فهذه قضية ...  فإذا قلت : كل من يدعي املشاهدة مهملة . واملسورة أما كلية أو جزئية , (

فهو كاذب , فهذه قضية جزئية ألنك ...  كلية ألنك بدأهتا بكل ) . ( وإذا قلت : بعض  من يدعي املشاهدة
بدأهتا ببعض ) , أما إذا أمهلت القضية ومل جتعل هلا سور كل أو بعض فهي تكون بقوة اجلزئية فال تفيد 
الكلية إال إذا كانت هناك قرينة خارجية دالة عىل كليتها فإذا مل توجد هذه القرينة ووجدت قرينة عىل 

القضية أعاله مهملة وال توجد قرينة تدل عىل كليتها بل توجد جزئيتها أصبحت هذه القضية جزئية , و
) فيتحصل إهنا جزئية , وهبذا ال تدل رواية السمري  قرينة تدل عىل جزئيتها ( وهي روايات األئمة 

 عىل انقطاع السفارة ال من قريب وال من بعيد , واحلمد هللا وحده. 
ا ﴿ب باملحكم عرض اجلدار ?!!! , قال تعاىل فكيف يرجع املحكم إىل املتشابه ? !!! , وكيف يرض أَمَّ  فَ

يلِهِ  أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوهبِ ينَ يفِ قُ  .) 1( ﴾الَّذِ
? إذن التفت : إن  X: هل اليامين بعد الصيحة كام رصح بعض من كتب عن قضية اإلمام  ثم أسال

الصيحة يف رمضان وخروج اليامين أي قيامه يف رجب . فإذا كان بعد الصيحة أي يف رجب الذي بعدها 
يف حمرم  وشهر  Xعىل أساس هذا الفهم اخلاطئ الن قيام اإلمام  Xيكون خروج اليامين بعد قيام اإلمام 

 رجب يأيت بعد حمرم وهذا بنيّ .
                                                            

 

 .7:  آل عمران)1(  
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مهام أويت من العلم بحسب  Xنا مأمورون أن نكذب رسول اإلمام املهدي وسبحان اهللا بعضهم يقول إن
بينوا إن الذي يأيت يعرف بالعلم (عن املفضل بن عمر قال سمعت  Xرواية السمري , متناسني أن األئمة 

أبا عبد اهللا ع يقول إن لصاحب هذا األمر غيبتني يرجع يف إحدامها إىل أهله و األخر يقال هلك يف أي واد 
) 1( )سلك قلت كيف نصنع إذا كان ذلك قال إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي جييب فيها مثله 

)2 .( 
 

א
 

استدل الشيخ السند يف كتابه ( فقه عالئم الظهور ) بأمور أخر زعم أهنا تدل عىل انتفاء السفارة يف الغيبة 
 −: املزعومة كالتايلالكرب, وهذه األدلة 

, وذهب اىل أن  ; صغر وكرب استدل الشيخ السند بالروايات التي تتحدث عن وقوع غيبتني -1
سو  −برأيه  − , وليس هذا املائز  وجود غيبتني يقتيض وجود مائز بينهام وإال لكانتا غيبة واحدة ال غيبتني

انتفاء السفارة يف الكرب    ?! 
ة ليس سو صورة طبق األصل من إستدالله يف املوضع األول من توقيع وهذا اإلستدالل يف احلقيق

, وال  . وجوابه إن الروايات التي أشار هلا ال تنص عىل انعدام السفارة يف الغيبة الكرب السمري آنف الذكر
ا قائلني , ونضيف هن . ويكفي يف جوابه ما سبق أن أجبنا به عىل استدالله املشار إليه يستظهر منها هذا األمر

يف الروايتني اآلتيتني يتضح له الفرق بني الغيبتني واضحاً جلياً دون حاجة  Xإن من تدبر كالم الصادق 
                                                            

 

 .173غيبة النعامين ص  )1(

 ) انظر كتاب السيد أمحد احلسن (ع) نصيحة اىل طلبة احلوزات العلمية واىل كل من يطلب احلق.2(
!
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,  قال : ( للقائم غيبتان ; أحدامها قصرية واألخر طويلة X, فعن أيب عبداهللا  اىل تأويالت ال أساس هلا
:  X, واألخر اليعلم بمكانه فيها إال خاصة مواليه) . وعنه  األوىل اليعلم بمكانه فيها إال خاصة شيعته

 ; إحدامها يرجع اىل أهله, واألخر يقال: هلك يف أي واد سلك... ) .  ( لصاحب هذا األمر غيبتان
 : فالفرق كام تنص هاتان الروايتان هو

 .                 , واألخر طويلة األوىل قصرية    –أ 
 ., والثانية يطلع عىل مكانه خاصة مواليه  عىل مكانه خاصة شيعتهاألوىل يطلع   –ب 
 : هلك يف أي واد سلك . إحدامها يرجع منها إىل أهله واألخر يقال  –ج 

 ولعل يف روايات أخر فروقاً أخر تركنا تتبعها , واملهم أن انتفاء السفارة ليس  منها. 
, والروايات التي تتحدث عن وقوع التمحيص  نتظاراستدل الشيخ السند أيضاً بالروايات اآلمرة باال -2

, وعدم تعجل الظهور تقتيض وجود حرية  . فبزعمه إن الروايات التي تأمر باالنتظار واالمتحان
واضطراب, ومن هنا تأيت الروايات لتعصم الناس من االنزالق يف الضالل املرتتب عىل هذه احلرية. وما 

 , أو غياب السفري! Xند : إنه عدم االتصال باإلمام سبب هذه احلرية ? جييب الشيخ الس
والنتيجة إذن إن الروايات هذه يستفاد منها انعدام السفارة يف الغيبة الكرب  ?! 

 −: يرد عىل هذا االستدالل
عىل  X, بل ورد النص من املعصومني  ال دليل عىل اختصاص فرتة الغيبة الكرب بأوامر االنتظار –أ 

, بل إن األمة يف اضطراب دائم طاملا كان حجج اهللا  ومعارصهيم بانتظار الفرج , شمول أصحاهبم
مقهورين ومبعدين عن مراتبهم التي رتبهم اهللا هبا واألمة معرضة عنهم, ومع عدم االختصاص ال يبقى 

ن كمن هو ( من بات منكم عىل هذا األمر منتظراً كا: Xوجه الستدالل السند . ورد عن اإلمام الصادق 
: (أال أخربكم بام ال يقبل اهللا (عز وجل) من العباد عمالً إال به?  ) و عنه أيضاً قاليف الفسطاط الذي للقائم

 ).    X: ... واإلنتظار للقائم  . فقال : بال فقلت
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ال دليل عىل أن سبب احلرية واالضطراب هو عدم وجود السفري, بل األحر أن يقال أن السبب هو  −ب 
, وعدم االلتفاف حوله عدم معرفة ويل , وإال كيف  , وإطاعته , واإللتجاء إليه اهللا; سفرياً كان أو إماماً

 نفرس حدوث احلرية واالضطراب يف أزمان سابقة للغيبة الكرب (فتنة الواقفية عىل سبيل املثال) ?   
عها من ضالل ال , فهذا يعني أن احلرية وما يتب إذا كان غياب السفري هو سبب احلرية واالضطراب –ج 

, وهنا نسأل إذا كان األمر  , ألن املعلول يدور مدار علته وجوداً وعدماً  يمكن أن ترتفع إال بوجود السفري
? ألنه بحسب الفرض وجود السفري  هكذا فام جدو روايات االنتظار طاملا ال تعصم الناس من الضالل

, وأن  االنتظار أن تعصم الناس من الضالل. وإذا كان السند يقول إن من شأن روايات  وحده يعصمهم
حصول احلرية واالضطراب التي يفرتضهام البد أن ينتج عن عدم متسك الناس بمفاد هذه الروايات 

, بل بإقبال  أو عدم وجوده X, فاألمر إذن ال عالقة له بوجود السفري أو حتى اإلمام  وإعراضهم عنها
وعىل أي حال اعتقد إن أي عاقل سري بوضوح أن استدالل .  أو إعراضهم عنه الناس عىل كالمهم 

 .     , بل ومعيب أيضا السند غاية يف التهافت
: تشري هذه الروايات إىل  وبخصوص روايات التمحيص يسوق الشيخ السند استدالله بالصورة اآلتية

يكون  , وهذا التمحيص يقتيض وجود حمن شديدة يمر هبا الناس وجود متحيص خيضع له الناس
,  التمحيص نتيجتها, وهذه املحن الشديدة ال تكون إال عند انعدام السفارة أو انعدام االتصال باإلمام

 !  وهكذا تشري هذه الروايات إىل انعدام السفارة
 : يرد عىل هذا االستدالل

فيها األنبياء , بام فيها األزمان التي يوجد  , بل يشمل األزمان كلها ال خيتص التمحيص بزمن دون زمن –أ 
 .  , ومع عدم االختصاص ال يبقى موجب ألن نستدل منه عدم وجود السفراء واألوصياء والسفراء

, وال تنص عىل أن سبب املحن هو  ال تنص هذه األحاديث عىل عدم وجود سفارة يف الغيبة الكرب –ب 
 . . ويرد عليه ما ورد يف النقطة السابقة انقطاع السفارة

, واستشهد بنامذج من  امل الطائفة عىل القول بانقطاع السفارة يف الغيبة الكربادعى الشيخ تس -3
 . كلامهتم, سيتم عرضها خالل املناقشة
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 : ويرد عليه
, فمن أين لعلامء الطائفة القول  ينص عىل انقطاع السفارة ال وجود ألثر عن املعصومني   −1

 ?   , عىل فرض حصوله بانقطاعها
 ال حقيقة له, واألقوال التي استشهد هبا ال حتقق غرضه, وإليك هذه األحاديث: ادعاء الشيخ   – 2
, وكان شيخ  وقد كان معارصاً لإلمام العسكري –(قال الشيخ سعد بن عبداهللا األشعري القمي   - أ

,  يف كتابه املقاالت والفرق بعد أن بني لزوم اإلعتقاد بغيبة اإلمام عجل اهللا فرجه – الطائفة وفقيهها
, وهذا املنهج الواضح, والغرض الواجب الالزم الذي مل يزل  : ( فهذه سبيل اإلمامة وانقطاع اإلرتباط به

, وعىل ذلك إمجاعنا اىل يوم مىض احلسن بن عيل  عليه اإلمجاع من الشيعة اإلمامية املهتدية رمحة اهللا عليها
 رضوان اهللا عليه ).

, ومعلوم أن  Xحاصل يف زمن اإلمام العسكري  أقول واضح إن الشيخ القمي يتحدث عن امجاع
, وعليه اليمكن أن تكون مقصودة حلديثه, وإال شمل حديثه  السفارة ال عني هلا وال أثر يف هذا الوقت

 –إن كانت مما تفوه به الشيخ  –االسفارة يف الغيبة الصغر. وأغلب الظن أن عبارة (وانقطاع اإلرتباط به) 
. كام إنه واضح إن اإلمجاع الذي  أيام أبيه للرضورة املعروفة Xاس باإلمام املهدي يراد منها عدم لقاء الن

 .    يتحدث عنه إمجاعهم عىل لزوم اإلعتقاد بالغيبة
فهو  –وهو النائب الرابع  –قول الشيخ ابن قولويه (إن عندنا إن كل من ادعى األمر بعد السمري  −ب

 .)1(كافر منمس, ضال مضل) 
                                                            

 

, يف تاريخ 409الغيبة الصغر ص –قال السيد الشهيد حممد حممد صادق الصدر يف موسوعته   )1(
 –عىل ما يظهر من عبارة الشيخ  –: ( ... وآخرهم يف دعو السفارة الكاذبة  وتسلسل السفرات املزورة

 ابو دلف الكاتب , حيث كان عىل ذلك اىل ما بعد وفاة السمري السفري الرابع ... ).
ومن هذا يتبني ان ابا دلف ادعى السفارة يف حياة السفري الرابع وبقي اىل ما بعد وفاته, وبذلك يكون من 

: ( الن عندنا أن كل من ادعى األمر بعد  زمن الغيبة الصغر ال الكرب , وقول ابن قولويهاملدعني يف 
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باب ذكر املذمومني الذين ادعوا  412قولويه هذا ذكره الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة ص أقول كالم ابن
 : . واخلرب بتاممه كاآليت البابية [ والسفارة كذبا وافرتاء ] ( لعنهم اهللا )

( أخربين الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن النعامن , عن أيب احلسن عيل بن بالل املهلبي قال : سمعت  
فكنا نعرفه ملحدا ثم  − ال حاطه اهللا  − القاسم جعفر بن حممد بن قولويه يقول : أما أبو دلف الكاتب  أبا

أظهر الغلو , ثم جن وسلسل , ثم صار مفوصا وما عرفناه قط إذا حرض يف مشهد إال استخف به , وال 
وقد كنا وجهنا إىل أيب بكر  عرفته الشيعة إال مدة يسرية , واجلامعة تتربأ منه وممن يومي إليه وينمس به .

                                                                                                                                                                                                     
 

, ليس بالرضورة ان يكون املراد منه  السمري رمحه اهللا فهو كافر منمس ضال مضل , وباهللا التوفيق )
رة بعد تنصيب االدعاء بعد وفاة السفري الرابع, بل االدعاء بعد تنصيبه للسفارة, فكل من يدعي السفا

,  السفارة فهو كاذب مفرت , كام هو احلال يف من ادعى السفارة بعد تنصيب السفري الثاين والثالث ايضا
, ويؤيد ذلك ما يظهر من ان ابا  فكانت الشيعة تكذب أي مدع للسفارة بعد ان ثبت تنصيب السفري احلق

  بل استمر يف ادعاءه اىل بعد وفاة السفري الرابعدلف ادعى السفارة يف حياة السفري الرابع وليس بعد وفاته , 
, فهو معتمد عىل التوقيع  وعىل أي حال حتى لو كان كالم ابن قولويه يقصد منه بعد وفاة السفري الرابع

, فهذا ال  Xاالخري , وبعد وفاة السفري الرابع يف تلك الفرتة , ال نفي السفارة اىل االبد واىل قيام القائم 
ته من كالم ابن قولويه , وخصوصا اذا الحظنا انه موجه لردع فتنة معينة يف تلك الفرتة التي يمكن استفاد

مر عليها اكثر من الف سنة , وهي فتنة ايب دلف وامثاله ممن ادعوا السفارة يف زمن السفراء االربعة , وحتى 
الكلية يف تلك الفرتة  − القرب وهو ا −قوله ( كل ) من اين يمكن اجلزم بأنه يقصد التأبيد هبا , فقد يريد 

 وما يقارهبا , ال اىل قيام القائم (ع).
ال يكون نصاً رشعياً , فكم من املتقدمني قد  –مع جاللته  –وبغض النظر عن أي يشء فكالم ابن قولويه 

 رد عليهم من تأخر عنهم , فالعصمة الهلها , وال يمكن التعبد اال بالثقلني العاصمني لالمة.
نعرف ان ادعاء السفارة كان يف زمن السفراء االربعة , وليس هلا اثرا بعد وفاة السفري الرابع,  ومما تقدم

 . عكس ما حياول تروجيه بعض الغافلني
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البغدادي ملا ادعى له هذا ما ادعاه , فأنكر ذلك وحلف عليه , فقبلنا ذلك منه , فلام دخل بغداد مال إليه 
وعدل عن الطائفة وأوىص إليه , مل نشك أنه عىل مذهبه , فلعناه وبرئنا منه , الن عندنا أن كل من ادعى 

 ).منمس ضال مضل , وباهللا التوفيق  راألمر بعد السمري رمحه اهللا فهو كاف
, وقد  وهذا الكالم منرصف كام هو واضح جلهة تكذيب أشخاص بعينهم ادعوا السفارة زوراً وهبتاناً 

,  , فهو ال يعرب عن مبدأ تعتقده الطائفة املحقة كام يريد السند أن يوهم ذكرهم الطويس يف الباب املذكور
 .   ( يدعي ) بصيغة املضارع قرينة واضحة عىل ما نقولولعل قوله ( ادعى ) بصيغة املايض ال

 قول الشيخ الصدوق (فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد ميض السمري ريض اهللا عنه). −ج
 :  كلمة الشيخ الصدوق هذه وردت يف كتابه كامل الدين ومتام النعمة , وإليك متامها

عيل بن زكريا بمدينة السالم  ال : حدثنا احلسن بن( حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق ريض اهللا عنه ق
: حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن خليالن قال : حدثني أيب , عن أبيه , عن جده , عن غياث بن أسيد قال : قال

ولد اخللف املهدي عليه السالم يوم اجلمعة , وأمه رحيانة , ويقال هلا : نرجس , ويقال : صقيل ويقال : 
قيل : لسبب احلمل صقيل وكان مولده عليه السالم لثامن ليال خلون من شعبان سنة ست سوسن إال أنه 

ومخسني ومائتني , ووكيله عثامن بن سعيد , فلام مات عثامن أوىص إىل ابنه أيب جعفر حممد بن عثامن , 
مد وأوىص أبو جعفر إىل أيب القاسم احلسني بن روح , وأوىص أبو القاسم إىل أيب احلسن عيل بن حم

السمري ريض اهللا عنهم , قال : فلام حرضت السمري الوفاة سئل أن يوىص فقال : هللا أمر هو بالغه , 
 .)1()عت بعد ميض السمري ريض اهللا عنه فالغيبة التامة هي التي وق

, مع أن الصدوق ال يريد منه أكثر من  أقول ال أدري كيف استساغ الشيخ السند االستدالل هبذا القول
, وإذا  . ولعل الشيخ السند توهم أن الصدوق يفهم التاممية كام يفهمها هو إىل مبتدأ الغيبة الكرب اإلشارة

 .  , وعندئذ يرد ما سبق أن أوردناه عىل فهم السند كان هذا فعليه إبراز الدليل

                                                            
 

 433 – 432: ص  كامل الدين ومتام النعمة  )1(
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ما القرص ; فأ , كام جاءت بذلك األخبار ; إحدامها أطول من األخر قول الشيخ املفيد : (وله غيبتان − د
, وأما الطوىل فهي بعد  منهام فمنذ وقت مولده اىل انقطاع السفارة بينه وبني شيعته وعدم السفراء بالوفاة

 األوىل ويف آخرها يقوم بالسيف) .      
? هل يف هذا الكالم ما يدل و لو من بعيد عىل انتفاء السفارة يف  أقول أين الدليل الذي يطلبه الشيخ السند

? أليس حديث الشيخ املفيد منرصفاً إىل التحديد التارخيي  ? أم إن األمر تسطري كلامت فقط كربالغيبة ال
, فإن من البني  ? وإذا كان السند قد توهم من قوله ( وعدم السفراء بالوفاة ) ما تومهه للغيبتني ال أكثر

عدام السفارة. والذي يؤكد قولنا الواضح إن مراد الشيخ املفيد هو اإلشارة إىل موت السفراء األربعة ال ان
باب ذكر اإلمام القائم بعد أيب حممد عليه  – 2إن الشيخ املفيد قد ذكر هذا القول يف كتاب اإلرشاد / ج 

السالم وتاريخ مولده , ودالئل إمامته , وذكر طرف من أخباره وغيبته , وسريته عند قيامه ومدة دولته. 
 .  وهو واضح يف املنحى التارخيي

 
א א

 
وأود هنا عرض السبب احلقيقي  , وهو يف عمومه ال يصمد للنقاش كالم كثري قيل يف سبب الغيبة الكرب ,

 يف  كتابه X   السيد أمحد احلسن  Xاملهدي  ورسول اإلمام   ويص عنه  هلذه الغيبة كام كشف 
 ). 2( العجل ج 

إىل أن  الفرضيات التي قال هبا البعض عن سبب الغيبة, خلص Xفبعد أن ناقش السيد أمحد احلسن 
وعدم االستفادة منه استفادة حقيقية , وعدم  X( إعراض األمة عن اإلمام السبب احلقيقي يتمثل بـ 

التفاعل معه كقائد لألمة . فتكون الغيبة التامة عقوبة لألمة , وربام يكون من أهدافها إصالح األمة بعد 
 ومآيس , بسبب غياب القائد املعصوم . فتكون الغيبة الكرب شبيهة بـ ( تيه بني إرسائيل تعرضها لنكبات

يف صحراء سيناء) أي أهنا عقوبة إصالحية , اهلدف منها خروج جيل من  هذه األمة مؤهل حلمل الرسالة 
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توراً وشعاراً , اإلهلية إىل أهل األرض , جيل ال يرىض إال باملعصوم قائداً , وال يرىض إال بالقرآن دس
 ومنهاجاً للحياة . 
 : يف وصف إعراض هذه األمة عن اإلمام والقرآن Xقال أمري املؤمنني 

( وانه سيأيت عليكم من بعدي زمان ليس فيه يشء أخفى من احلق وال اظهر من الباطل , وال أكثر من 
إذا تيل حق تالوته , وال  الكذب عىل اهللا ورسوله !! وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب

انفق منه إذا حرف عن مواضعه , وال يف البالد يشءٌ أنكر من املعروف وال اعرف من املنكر , فقد نبذ 
الكتاب محلته , وتناساه حفظته , فالكتاب يومئذٍ وأهله منفيان طريدان وصاحبان مصطحبان يف طريق 

الزمان يف الناس وليسا فيهم ومعهم وليسا معهم , الن واحد ال يؤوهيام مأوً !! . فالكتاب وأهله يف ذلك 
الضاللة ال توافق اهلد , وان اجتمعا فاجتمع القوم عىل الفرقة وافرتقوا عن اجلامعة كأهنم أئمة الكتاب 
وليس الكتاب إمامهم ! فلم يبق عندهم منه إال اسمه , وال يعرفون إال خطه وزبره !! ومن قبل ما مثلوا 

 )  .وجعلوا يف احلسنة عقوبة السيئة  مثلة وسموا صدقهم عىل اهللا فريةبالصاحلني كل 
 والدال عىل إن (سبب الغيبة التامة) هو: أعراض األمة عدة أمور منها :

عن طريق سفرائه قليلة جداً , مما يدل عىل إن األسئلة املوجهة إليه قليلة  Xالتوقيعات الصادرة عنه  − أ
 أيضاً , ولعل قائل يقول إن التوقيعات كثرية , ولكن مل يصل لنا منها إال هذا العدد الضئيل . 

,  واحلق إن هذا االعرتاض ال ينطيل عىل من تدبر قليال , فلو كانت التوقيعات كثرية لوصل لنا منها الكثري
مل تصل لنا  X, واإلمام الصادق , واإلمام الرضا  وان ضاع منها يشء , فحتام إن أحاديث الرسول 

,  ليست ببدع من أحاديث األئمة  Xمجيعها . ولكن وصل لنا منها الكثري , وأحاديث اإلمام 
,  X والظروف التي أحاطت هبا ليست بأعظم من الظروف التي أحاطت بخطب اإلمام أمري املؤمنني

حتى وصل لنا منها كتاب (هنج البالغة) . كام أن علامء الشيعة يف زمن الغيبة الصغر كانوا هيتمون يف 
عن طريق السفراء ومن هذه الكتب (الكايف)  Xوعرض كتبهم عىل اإلمام  كتابة أحاديث األئمة 

?! . واحلقيقة أهنم اهتموا  Xمنه  للكليني ( رمحه اهللا ) فلامذا مل هيتم أحد منهم بكتابة التوقيعات الصادرة
بكتابتها , ولكنها قليلة . ويدل عىل إعراض الناس عن العلم واإلمام ما قدم الكليني يف كتابه الكايف . هذا 
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 329والكليني عاش يف زمن الغيبة الصغر , ومات يف هناية أيامها عىل األصح فقد مات يف شعبان سنة 
 التي مات هبا عيل بن حممد السمري , آخر السفراء األربعة . هـ ق , أي يف نفس الشهر والسنة 

قال الكليني (رمحه اهللا) : ( أما بعد فقد فهمت ما شكوت اصطالح أهل دهرنا عىل اجلهالة وتوازرهم 
وسعيهم يف عامرة طرقها , ومباينتهم العلم وأصوله , حتى كاد العلم معهم إن يأزر كله , وينقطع مواده , 

 ا إن يستندوا إىل اجلهل , ويضيعوا العلم وأهله )  . ملِا قد رضو
وقال : ( فمن أراد اهللا توفيقه وان يكون إيامنه ثابتاً مستقراً سبب له األسباب التي تؤديه إىل أن يأخذ دينه من 

ن بعلم يقني وبصرية فذاك اثبت يف دينه من اجلبال الروايس ومن أراد اهللا خذالنه وا كتاب اهللا وسنه نبيه 
يكون دينه معارا مستودعا (نعوذ باهللا منه) سبب له األسباب لالستحسان والتقليد والتأويل من غري علم 
وبصرية . فذاك يف مشيئة اهللا إن شاء اهللا تبارك وتعاىل أتم أيامنه وان شاء سلبه إياه وال يؤمن عليه إن يصبح 

مؤمنا ويميس كافرا ويميس مؤمنا ويصبح كافرا ألنه كلام رأ  كبرياً من الكرباء أو ماالً معه وكلام رأ
: ( إن اهللا عز وجل خلق النبيني عىل النبوة فال يكونون إال  Xشيئاً استحسن ظاهره قبله . وقد قال العامل 

أنبياء وخلق األوصياء عىل الوصية فال يكونون أال أوصياء وأعار قوماً األيامن فان شاء أمته هلم وان شاء 
عٌ ﴿سلبهم إياه قال : وفيهم جر قوله  دَ تَوْ سْ مُ رٌّ وَ تَقَ سْ مُ د متييز فاعلم يا أخي أرشدك اهللا انه ال يسع أح ﴾فَ

برأيه إال عىل ما أطلقه العامل بقوله اعرضوها عىل كتاب اهللا فام  يشء مما اختلف الرواية فيه عن العلامء 
وافق القوم فان الرشد ( دعوا ما  Xوافق كتاب اهللا عز وجل فخذوه وما خالف كتاب اهللا فردوه وقوله 

) ونحن ال نعرف من مجيع ذلك ال ريب فيه ه فان املجمع عليه (خذوا باملجمع علي X) وقوله يف خالفهم 
 Xأي اإلمام صاحب األمر  Xإال قلة وال نجد شيئاً أحوط وال أوسع من رد علم ذلك كله إىل العامل 

 ( بأهيام أخذتم من باب التسليم وسعكم  ).بول ما أوسع من األمر فيه بقوله وق
) .  Xانه مظلوم وانه امخلهم ذكراً : قال الباقر  ورد عنهم  − ب  (األمر يف أصغرنا سناً وأمخلنا ذكراً

 .فخمول ذكره بني الشيعة دال عىل أعراضهم عنه 
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وأما علة ما وقع من الغيبة فان اهللا عز وجل قال  …( توقيع إىل سفريه العمري جاء فيه  Xخرج منه  − ج 
نُوا ال﴿ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ مْ يَ بْدَ لَكُ يَاءَ إِنْ تُ نْ أَشْ أَلوا عَ مْ   تَسْ كُ ؤْ )  . وربام يفهم من هذا احلديث أنكم )1( ﴾تَسُ

( بسم  Xسبب من أسباب الغيبة, واحلر تكفيه اإلشارة. وبعد جوابه عىل مسائل احلمريي التي سأهلا قال 
ةٌ ﴿اهللا الرمحن الرحيم ال ألمره تعقلون وال من أوليائه تقبلون مَ كْ رُ حِ نِ النُّذُ غْ امَ تُ ةٌ فَ الِغَ علينا وعىل  السالم ﴾بَ

 ) .عباد اهللا الصاحلني 
, ونحن أهيا األحبة لو كنا  Xمن أمل , سببه إعراض هذه األمة عن احلق وعنه  Xوال خيفى ما يف كالمه 

 الولد . موقنني أنه حجة اهللا علينا لعملنا ليال وهناراً لتعجيل فرجه , ولقدمناه عىل النفس واملال و
ولو باألعامل املدنية التي يعتقد الناس إباحتها ,  − : ركون األمة للطاغوت وإعانته بأي شكل كان −د  

ٌ ملن تصفح التاريخ , وخصوصا يف زمن الغيبة الكرب . فقد أعان الطاغوت كثري من العلامء  وهذا بنيّ
ر مجاله للطاغوت  Xواجلهالء عىل السواء , مع إن اإلمام الكاظم  اعرتض عىل صفوان (رض) ألنه أَجّ

 العبايس هارون ليذهب هبا إىل احلج . 
نْ ﴿قال تعاىل :  مَّ ال تُ لِيَاءَ ثُ نْ أَوْ ونِ اهللاَِّ مِ نْ دُ مْ مِ ا لَكُ مَ مُ النَّارُ وَ كُ سَّ تَمَ وا فَ لَمُ ينَ ظَ نُوا إِىلَ الَّذِ كَ رْ ال تَ ونَ وَ ُ   .)2(﴾رصَ

وقد ورد  ( هذا هو أدب القرآن الكريم وهو أدب آل البيت ملظفر رمحه اهللا : يخ حممد رضا اقال الش
عنهم ما يبلغ الغاية من التنفري عن الركون إىل الظاملني االتصال هبم ومشاركتهم يف أي عمل كان 
ومعاونتهم ولو بشق مترة وال شك أن أعظم ما مني به اإلسالم واملسلمون هو التساهل مع أهل اجلور 

هم عىل ظلمهم وما جر والتغايض عن مساوئهم والتعامل معهم فضال عن ممالئتهم ومنارصهتم وإعانت
الويالت عىل اجلامعة اإلسالمية إال ذلك االنحراف عن جدد الصواب واحلق حتى ضعف الدين بمرور 
األيام فتالشت قوته ووصل إىل ما عليه اليوم فعاد غريباً وأصبح املسلمون أو ما يسمون أنفسهم باملسلمني 

                                                            
 

 .101 املائدة :  )1(

 .113هود :   )2(
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ف أعدائهم وأرذل املجرتئني عليهم كاليهود وما هلم من دون اهللا أولياء ثم ال ينرصون حتى عىل اضع
 األذالء فضال عن الصليبيني األقوياء .

يف إبعاد من يتصل هبم عن التعاون مع الظاملني وشددوا عىل أوليائهم يف مسايرة  لقد جاهد األئمة   
ين العابدين أهل الظلم واجلور وممالئتهم وال حيىص ما ورد عنهم يف هذا الباب ومن ذلك ما كتبه اإلمام ز

إىل حممد بن مسلم الزهري بعد إن حذره عن إعانة الظلمة  عىل ظلمهم (أو ليس بدعائهم إياك حني دعوك 
جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظاملهم وجرساً يعربون عليك إىل بالياهم وسلامً إىل ضاللتهم داعياً إىل 

ك قلوب اجلهال إليهم فلم يبلغ أخص غيهم سالكاً سبيلهم يدخلون بك الشك عىل العلامء ويقتادون ب
وزرائهم وال أقو أعواهنم إال دونام بلغت من إصالح فسادهم واختالف اخلاصة والعامة إليهم فام اقل ما 
أعطوك يف قدر ما اخذوا منك وما أيرس ما عمروا لك يف جنب ما خربوا عليك فانظر لنفسك فانه ال ينظر 

 )  . إليها غريك وحاسبها حساب رجل مسؤول 
 X( وابلغ من ذلك يف تصوير حرمة معاونة الظاملني حديث صفوان اجلامل مع اإلمام موسى الكاظم وقال 

( يا  : X رجاله برتمجة صفوان فقال وقد كان من شيعته ورواة حديثه املوثوقني قال حسب رواية الكيش يف
إكراك مجالك  Xء قال صفوان كل يشء منك حسن مجيل خال شيئاً واحدا , قلت جعلت فداك أي يش

قلت واهللا ما أكريته أرشا وال بطراً وال للصيد وال للهو  ولكن أكريته  –يعني هارون  –من هذا الرجل  
: يا صفوان أيقع كراك عليهم  وال أتواله بنفيس ولكن ابعث معه غلامين , قال  –يعني مكة    –هلذا الطريق 

فمن  X. قلت : نعم , قال  اءهم حتى خيرج كراك أحتب بق X:  : نعم , جعلت فداك . قال ? قلت
فوان فذهبت وبعت مجايل عن : ص أحب بقائهم فهو منهم ومن كان منهم فهو كان ورد النار , قال

 ).أخرها
! فكيف حال من يدخل يف زمرهتم أو يعمل بأعامهلم  فإذا كان نفس حب حياة الظاملني وبقائهم هبذه املنـزلة

أو يواكب قافلتهم أو يأمتر بأمرهم . إذا كان معاونة الظاملني لو بشق مترة بل حب بقاءهم من اشد ما حذر 
فام حال االشرتاك معهم يف احلكم والدخول يف وظائفهم وواليتهم بل ما حال من يكون  عنه األئمة 

هم , أو من كان من أركان سلطاهنم واملنغمسني يف تشييد حكمهم ( وذلك إن من مجلة املؤسسني لدولت
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والية اجلائر دروس احلق كله وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم واجلور والفساد كام جاء يف حديث حتف 
 العقول)  . 

ء يف احلكم , إن العمل يف الدوائر املدنية فضال عن احلربية يف دولة الطاغوت إعانة للطاغوت عىل البقا
, وال تستهينوا هبذا األمر , ففي الدول التي تتمتع شعوهبا  Xوبالتايل فهي إعانة ألعداء اإلمام املهدي 

بيشء من احلرية , إذا أراد مجاعة معينة الضغط عىل حكومة ذلك البلد لتحقيق مطالب معينة أعلنوا إرضاباً 
 عن العمل .

العامل واملهندسون واملوظفون انتم العمود الرئييس الذي يرتكز فاحلكومات الطاغوتية متقومة بكم أهيا 
 عليه الطاغوت . ولعل بعضكم يقول ماذا نفعل ? واحلال اليوم  أهنم متسلطون عىل رقابنا . 

 – Xاإلمام عيل وولده  –ال لعيب يف األوصياء  أقول إهنم متسلطون عىل رقابنا منذ وفاة رسول اهللا 
سيقول  X, إننا دائامً متخاذلون عن نرصة احلق , وربام عند ظهور اإلمام املهدي ولكن العيب فينا نحن 

, كام فعل أهل مكة  Xليعطوا أنفسهم عذراً لرتكهم نرصة اإلمام املهدي  Xكثريون هذا ليس املهدي 
, , مع أهنم يعرفونه كام يعرفون أبناءهم , يف خلقه العظيم وأمانته وصدقه  واليهود مع رسول اهللا 

وتنـزهه عن الكذب يف أمور الدنيا , فكيف يكذب عىل اهللا سبحانه ,كام أهنم عرفوه باآليات واملعجزات 
التي أيده اهللا هبا , ولكنهم وجدوه يمثل جبهة احلق التي تصطدم بمصاحلهم , ووجدوه يدعوهم إىل اجلهاد 

 Xوسيخذل كثريون اإلمام املهدي يف سبيل اهللا مما يعرض حياهتم للخطر , فخذلوه ونرصه اهللا سبحانه . 
 : Xوسينرصه اهللا سبحانه فعن اإلمام الصادق 

يوم مقيم عىل عبادة ( لينرصن اهللا هذا األمر بمن ال خالق له ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو ال
 )  . األوثان 

( إذا خرج  Xوعبادة األوثان أي طاعة الطواغيت ومسايرهتم بل وأتباع اهلو , وعن اإلمام الصادق 
 القائم خرج من هذا األمر من كان يُر انه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر )  . 
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عون التشيع , ويرون أهنم من أنصار اإلمام امل Xأي خيرج من نرصة اإلمام  ,  Xهدي بعض الذين يدّ
ويدخل يف صفوف أنصاره قوم من غري الشيعة , بل لعلهم من غري املسلمني بعد أن يعرفوا احلق ويشايعوا 

 . آل حممد 
ونَ بِاهللاَِّ ﴿قال تعاىل  لِفُ يَحْ سَ ةُ وَ قَّ مُ الشُّ يْهِ لَ تْ عَ دَ لَكِنْ بَعُ وكَ وَ بَعُ تَّ داً الَ اصِ راً قَ فَ سَ يباً وَ رِ ضاً قَ رَ انَ عَ   لَوِ لَوْ كَ

اذِبُونَ  ُمْ لَكَ مُ إِهنَّ لَ عْ اهللاَُّ يَ مْ وَ هُ سَ فُ ونَ أَنْ ْلِكُ مْ هيُ كُ عَ نَا مَ جْ رَ نَا خلََ تَطَعْ  .  )1( ﴾اسْ
يعتذر عن بقائه مع الطاغوت  Xويف واقعة كربالء وقف عمر بن سعد (لعنه اهللا) بني يدي اإلمام احلسني 

 وخياف .   ... وخياف ... بأنه خياف القتل وخياف أن هتدم داره , وخياف أن تسبى نساؤه وخياف
. نخذل احلق ونعتذر بأعذار قبيحة وحجج  فلنحذر مجيعاً أن نكون اليوم وغداً كعمر بن سعد (لعنه اهللا)

تقصري األمة وإال فاألدلة أكثر مما ذكرت. فإذا عرفنا أن  واهية. وأكتفي هبذا القدر عىل أن سبب الغيبة هو :
أصبح واجبنا مجيعاً العمل لظهوره , ورفع  Xأهم أسباب الغيبة التامة هو : إعراض األمة عن اإلمام 

أسباب غيبته التامة , بإعالء ذكره وإظهار حقه وهتيئة األمة لالستعداد لنرصته عند ظهوره وقيامه , ونرش 
س معامل الضالل والرشك , والقضاء عىل الطواغيت وأعواهنم , الذين يمثلون أهم أعداء الدين , وطم
 ).     Xاألمام املهدي 

 

א א

                                                            
 

 .42التوبة :  )1(
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وردت الكثري من الروايات التي تتحدث عن وجود مهديني حيكمون بعد اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
X عىل أن أعقب برد الشبهات التي اعرتض البعض هبا هذه ,  , سأرسد هنا ما وقعت عليه يدي منها

  − : الروايات
عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين عن أبيه  X: عن الباقر  يف ليلة وفاته وصية رسول اهللا  −1

يف الليلة التي  : (قال رسول اهللا  احلسني الزكي الشهيد عن أبيه أمري املؤمنني (عليهم سالم اهللا) قال
وصيته حتى انتهى اىل  , فأمال رسول اهللا  : يا أبا احلسن أحرض صحيفة ودواة Xكانت فيها وفاته لعيل 

, فأنت ياعيل أول  , ومن بعدهم إثنا عرش مهدياً  : يا عيل إنه سيكون بعدي إثنا عرش إماماً  هذا املوضع فقال
يق األكرب والفاروق األعظم اإلثني عرش إماماً سامك اهللا تعاىل يف سامئه ع لياً املرتىض وأمري املؤمنني والصدّ

. يا عيل أنت ويصّ عىل أهل بيتي حيهم وميتهم,  , فال تصح هذه األسامء ألحد غريك واملأمون واملهدي
, وأنت  , ومن طلقتها فأنا برئ منها مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة وعىل نسائي فمن ثبّتها لقيتني غداً 

, فإذا حرضته  , فإذا حرضتك الوفاة فسلّمها اىل ابني احلسن الرب الوصول يفتي عىل أمتي من بعديخل
, فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه سيد العابدين  الوفاة فليسلمها اىل إبني احلسني الشهيد الزكي املقتول

, فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه  قر, فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه حممد البا ذي الثفنات عيل
, فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه  , فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه موسى الكاظم جعفر الصادق

, فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه  , فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه حممد الثقة التقي عيل الرضا
, فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه م  فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه احلسن الفاضل , عيل الناصح

, فإذا  . ثم يكون من بعده اثنا عرش مهدياً  , فذلك إثنا عرش إماماً  ح م د املستحفظ من آل حممد 
,  واسم أيب وهو عبداهللا وأمحد, اسم كاسمي  , له ثالثة أسامي حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه أول املقربني

 .)1() , وهو أول املؤمنني واإلسم الثالث املهدي

                                                            
 

 .147ص 53ج : بحار األنوار − 150ص : لطويسلغيبة ال   )1(
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( يا أبا محزة إن منا بعد القائم ه السالم يف حديث طويل أنه قال : , عن أيب عبد اهللا علي عن أيب محزة −2
عن  . سيأيت احلديث عن هذه الرواية عند احلديث)1()هديا من ولد احلسني عليه السالم أحد عرش م
, فمن الواضح إهنا تنص عىل أحد عرش مهدياً بينام الرواية التي سبقتها والروايات التي تيل  الشبهات

 .  تتحدث عن إثني عرش مهدياً 
: ( قلت للصادق جعفر بن حممد عليهام السالم يا ابن رسول اهللا إين سمعت من  عن أيب بصري قال −3

: إثنا  , ومل يقل : اثنا عرش مهديا : إنام قال اثنا عرش مهديا فقال: يكون بعد القائم  أبيك عليه السالم أنه قال
 . )2(, ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا ) عرش إماما

 .  )X ()3اثنا عرش مهديا من ولد احلسني   X: ( إن منا بعد القائم  عن أيب عبد اهللا ( عليه السالم ) −4
: إي بقاع األرض أفضل بعد حرم اهللا عز وجل وحرم  : قلت له , قال السالم ) عن أيب جعفر ( عليه −5

, فيها قبور النبيني املرسلني  ( الكوفة يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة:  , فقال رسوله ( صىل اهللا عليه وآله )
, ومنها  د صىل فيه, وفيها مسجد سهيل الذي مل يبعث اهللا نبيا إال وق وغري املرسلني واألوصياء الصادقني

 . )4()زل النبيني واألوصياء والصاحلني , وهي منا , وفيها يكون قائمه والقوام من بعده يظهر عدل اهللا
, أي من بعد القائم  : والقوام من بعده بلفظ املهديني  Xيف هذه الرواية يذكر اإلمام أبو جعفر  −6
X  فهو ,X ( القوام ) يسميهم  . 

عن حبة العرين قال : خرج أمري املؤمنني عليه السالم إىل احلرية فقال : ( لتصلن هذه هبذه وأومئ بيده  −7
إىل الكوفة واحلرية حتى يباع الذراع فيام بينهام بدنانري وليُبننيّ باحلرية مسجد له مخسامئة باب يصيل فيه 

                                                            
 

 .479 – 478ص  :  لطويسلغيبة ال   )1(
 . 358ص  : كامل الدين ومتام النعمة   )2(

 .354 – 353ص  : منتخب األنوار املضيئة   )3(
 . 76ص  : كامل الزيارات)  4(
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م , وليصلني فيه إثنا عرش إماماً عدالً , خليفة القائم عجل اهللا تعاىل فرجه ألن مسجد الكوفة ليضيق عنه
قلت : يا أمري املؤمنني ويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ ? ! ! قال : تبنى له أربع مساجد 
مسجد الكوفة أصغرها وهذا ومسجدان يف طريف الكوفة من هذا اجلانب وهذا اجلانب وأومى بيده نحو 

   )1(البرصيني والغريني )
بنى مسجد يصيل فيه خليفة القائم Xيف هذه الرواية يقول أمري املؤمنني     :  قال X, ثم إنه  إن يف احلرية يُ

أي إهنم  Xيصلون فيه بعد أن يبنيه القائم  ( وليصلني فيه إثنا عرش إماماً عدالً ) وهؤالء األئمة 
 ألخر ( املهديني ). , وإنام هم من تسميهم الروايات ا ليسوا هم األئمة اإلثني عرش 

وهو طويل اقترص منه عىل موضع  Xيف حق اإلمام املهدي املنتظر  والدعاء الوارد عنهم  −8
الشاهد, ويمكن ملن شاء العود للمصدر املذكور أدناه ويف الدعاء : ( اللهم وصل عىل والة عهده , وبلغهم 

أمر دينك , واجعلنا هلم أعوانا وعىل دينك آماهلم وزد يف آجاهلم وانرصهم , ومتم هلم ما أسندت إليهم من 
أنصارا , وصل عىل آبائه الطاهرين , األئمة الراشدين . اللهم فإهنم معادن كلامتك , وخزان علمك , ووالة 
أمرك وخالصتك من عبادك , وخريتك من خلقك , وأوليائك , وسالئل أوليائك , وصفوتك وأوالد 

  )2(هم أمجعني )أصفيائك , صلواتك ورمحتك وبركاتك علي
الدعاء هنا للقائم ع ووالة عهده تعني خلفائه كام هو واضح, ويذكر يف الدعاء عبارة (ومتم هلم ما أسندت 

مسند هلم أمر الدين . والدليل عىل أن املقصود هم املهديون هو إن الدعاء  إليهم من أمر دينك ) فهم 
 . Xبعد أن يصيل عليهم يصيل عىل آبائه الطاهرين, أي آباء القائم 

 ) 3(قال : (يقوم القائم منا ثم يكون بعده اثنا عرش مهديا ) Xوعن اإلمام السجاد  −9

                                                            
 

 .253ص  3ج  :هتذيب األحكام )1(  

 .  73ص  2 ج : مكيال املكارم)  2(

 400ص  3ج  : األخبار)   رشح 3(
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والتي نقلها لنا الشيخ الطويس و  Xإلمام املهدي يف الدعاء الوارد عن املرأة التي كانت يف منـزل ا − 10
ورد فيه : ( ... اللهم صل عىل حممد املصطفى وعيل املرتىض وفاطمة الزهراء واحلسن الرضا واحلسني 
املصفى ومجيع األوصياء , مصابيح الدجى وأعالم اهلد ومنار التقى والعروة الوثقى واحلبل املتني 

ومد يف أعامرهم وزد يف آجاهلم  واألئمة من ولده ,ليك ووالة عهده والرصاط املستقيم , وصل عىل و
 ) 1(وبلغهم أقىص آماهلم دنيا وديناً وآخره انك عىل كل يشء قدير )

 )2(يصيل عىل آبائه ويردفها بصالة عىل املهديني. Xوهو  Xاملرأة تنقل دعاء االمام املهدي 
                                                            

 

 . 83ص 91, وج  22ص  52جبحار االنوار :,  28لطويس : ص لغيبة ال   )1(

 واثنا اماما, عرش اثنا اوصياءه وان الوصية مضمون صحة عىل وقرينة مؤيد هو الدعاء وهذا: أقول)2(  
 الرسول عىل يصيل ان الرضاب أمر) ع( املهدي اإلمام ان بدليل ,)ع( املهدي اإلمام ذرية من مهديا عرش
 عن الدعاء هلذا الرضاب استالم وقصة الرواية نص يف جاء كام له, اعطاها التي النسخة وعىل بأسامئهم واله

 : شيعته بعض وبني بينه واسطة وهي) ع( املهدي باالمام تلتقي كانت التي العجوز املرأة طريق

: أقول: فقلت ? تصيل كيف نبيك عىل صليت إذا: −  X املهدي اإلمام أي – لك يقول: قالت ثم( .... 
 عىل وترمحت وباركت صليت ما كأفضل حممد وآل حممد عىل وبارك حممد وآل حممد عىل صل اللهم

 فلام نعم,: فقلت. وسمهم كلهم عليهم فصل صليت إذا ال,: فقالت. جميد محيد إنك إبراهيم وآل إبراهيم
 أوصيائه وعىل عليه فصل النبي عىل صليت إذا:  لك يقول:  فقالت صغري دفرت ومعها نزلت الغد من كان
 . ..... ) النسخة هذه عىل

 الصديقة وعىل  X املؤمنني أمري وعىل  حممد الرسول عىل وصالة دعاء هي له أعطاها التي والنسخة
 املهدي اإلمام إىل وصل حتى إمام بعد إمام وهكذا) ع( واحلسني احلسن وعىل  الزهراء فاطمة الطاهرة

 أعامرهم يف ومد ولده من واألئمة عهدك ووالة وليك عىل وصل: ( قال عليه والصالة الدعاء وبعد) ع(
 ). قدير شئ كل عىل إنك وآخرة ودنيا ديناً  آماهلم أقىص وبلغهم آجاهلم يف وزد
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ويعقبه دعاء لوالة عهده, وكل هذا يأيت بعد اإلنتهاء من الدعاء  Xوهنا أيضاً دعاء لويل اهللا اإلمام املهدي 

 X. والدعاء تنقله املرأة عن اإلمام املهدي  ومجيع األوصياء من أبنائهام وفاطمة وعيل  للرسول 
من آباء اإلمام  : ( وزد يف آجاهلم ) واملعلوم أن األئمة  يقول يف دعائه للمهديني  Xواإلمام 
 .  فنيمتو Xاملهدي 

من بعد  يف دعاء الثالث من شعبان املعظم يف شأن املهديني  Xما ورد عن اإلمام العسكري  −11
, وقد ورد يف هذا الدعاء بكلمة  Xأهنم احلجج عىل اخللق بعده  X, ويقر اإلمام  Xاإلمام املهدي 

ولد يوم  X: ( إن موالنا احلسني  Xلإلمام العسكري قاهلا أليب القاسم بن العالء اهلمداين وهو وكيله 
    −: اخلميس لثالث خلون من شعبان فصمه وادع فيه هبذا الدعاء, وهو طويل أقتبس منه موضع الشاهد

( ... وسيد األرسة , املمدود بالنرصة يوم الكرة املعوض من قتله أن األئمة من نسله والشفاء يف تربته 
ته بعد قائمهم وغيبته , حتى يدركوا األوتار , ويثأروا الثأر , والفوز معه يف أوبته , واألوصياء من عرت

 .  )1()خري أنصار ويرضوا اجلبار , ويكونوا 
 , فهو يقول: (  واألوصياء من عرتته بعد قائمهم وغيبته ).Xوفيه نص عىل وجود أوصياء للقائم 

 . الدعاء الوارد يف مصباح املتهجد للشيخ الطويس −12
حيم اللهم صل عىل حممد سيد املرسلني وخاتم النبيني وحجة رب العاملني املنتجب يف ( بسم اهللا الرمحن الر

امليثاق املصطفى يف الظالل املطهر من كل آفة الربئ من كل عيب املؤمل للنجاة املرجتى للشفاعة املفوض 

                                                                                                                                                                                                     
 

 بالصالة ومأمور  حممد للرسول أوصياء هم − املهديون –X املهدي اإلمام ذرية ان هذا من ويفهم
 ). ولده من واألئمة(  هذا دعائه يف X املهدي اإلمام كالم بنص أئمة وهم ,  األئمة بعد عليهم

   543, املصباح للكفعمي : ص 689ص : , اإلقبال للسيد ابن طاووس 94ص 53ج االنوار : بحار  )1(
 . 826للشيخ الطويس ص :  , مصباح املتهجد 185ص : البلد األمني
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وخاصته وعامته و : اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته  ) −ع  –إليه دين اهللا ....... ( إىل قوله 
عدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وترس به نفسه وبلغه أفضل ما أمله يف الدنيا واآلخرة إنك عىل كل 

وصل عىل وليك ووالة عهدك واألئمة من ولده ومد يف أعامرهم وزد يف  −ع  –شئ قدير ...... ( ثم يقول 
 . )1()ىل كل يشء قدير دنيا وآخرة إنك عآجاهلم وبلغهم أقىص آماهلم ديناً و

 . وهو واضح يف الدعاء للقائم ووالة عهده بزيادة العمر واألجل
 : السيد ابن طاووس −مجال األسبوع  −13

حدثني اجلامعة الذين قدمت ذكرهم يف عدة مواضع من هذا الكتاب باسنادهم إىل جدي أيب جعفر الطويس 
: أخربنا ابن أيب اجليد عن حممد بن احلسن بن  تلقاه اهللا جل جالله باألمان والرضوان يوم احلساب قال

, كلهم عن إبراهيم بن هاشم عن  سعيد بن عبد اهللا واحلمريي وعيل بن إبراهيم وحممد بن احلسن الصفار
إسامعيل بن مولد وصالح بن السندي عن يونس بن عبد الرمحن, ورواه جدي أبى جعفر الطويس فيام 

, يرو عن يونس بن  تركت ذكرها كراهية لإلطالة يف هذا املكانيرويه عن يونس بن الرمحن بعدة طرق 
 :  : أن الرضا عليه السالم كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر عليه السالم هبذا عبد الرمحن

 )X( إىل قوله   ولسانك املعرب عنك باذنك ... , وحجتك عىل خلقك, ( اللهم ادفع عن وليك وخليفتك
ا تقر به عينه وترس به نفسه ... ( إىل قوله وولده وذريته وأمته ومجيع رعيته ماللهم اعطه يف نفسه وأهله 

X( وبلغهم آماهلم وزد يف آجاهلم واعز نرصهم ومتم هلم  : اللهم صل عىل والة عهده واألئمة من بعده ,
ادن , فإهنم مع , واجعلنا هلم أعوانا وعىل دينك أنصارا ما أسندت إليهم يف امرك هلم وثبت دعائمهم

                                                            
 

وما بعدها , مجال األسبوع للسيد  273ص : لطويسلغيبة ال.  411 – 405ص  : املتهجدمصباح   )1( 
للشيخ عيل اليزدي احلائري  : وما بعدها . إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب 301ص  : ابن طاووس

 .331ص   1ج 
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,  , وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك كلامتك وأركان توحيدك ودعائم دينك ووالة امرك
 . )1()لسالم عليهم ورمحه اهللا وبركاته , وا وأوليائك وسالئل أوليائك وصفوة أوالد رسلك

 :  ورو العالمة املجليس يف بحار األنوار , فقال − 14
ثم بالصالة   , , فابتدئ هبذه الشهادة صليت الفجر يوم اجلمعة, فإذا  ( من أصل قديم من مؤلفات قدمائنا

, وخالق كل شئ آمنت بك وبمالئكتك وكتبك  : اللهم أنت ريب ورب كل شئ عىل حممد وآله وهي هذه
, وقدرك  , وبلقائك واحلساب ووعدك ووعيدك وباملغفرة والعذاب , وبالساعة والبعث والنشور ورسلك
,  , وبالقرآن كتابا وحكام , وبمحمد صىل اهللا عليه وآله نبيا وباالسالم دينا , , ورضيت بك ربا وقضائك

,  , وكفرت باجلبت والطاغوت , وباملؤمنني إخوانا , وبحججك عىل خلقك حججا وأئمة وبالكعبة قبلة
صام هلا واهللا سميع عليم , واستمسكت بالعروة الوثقى ال انف , وبجميع ما يعبد دونك وبالالت والعز

,  : اللهم كن لوليك يف خلقك وليا وحافظا وقائدا ونارصا حتى تسكنه أرضك طوعا ( إىل قوله ) ...
,  , وأصلح له رعيته , وامجع له شمله وأكمل له أمره وجتعله وذريته فيها األئمة الوارثني,  ومتتعه منها طوال

, وحرارات صدور  قلوب نغلة, وافرغ الصرب منك عليه حتى ينتقم فيشتفى ويشفي حزازات  وثبت ركنه
, وأرحام مقطوعة [ وطاعة ] جمهولة قد أحسنت إليه  وغرة, وحرسات أنفس ترحة, من دماء مسفوكة

,  . اللهم اكفه هول عدوه , يف حسن احلفظ منك له , وأمتمت عليه النعامء البالء, ووسعت عليه اآلالء
, اللهم  , واجعل دائرة السوء عليهم من مكر به, وامكر ب , وكد من كاده , وأرد من أراده وأنسهم ذكره
, فإهنم  , وشتتت أمرهم , واصدع شعبهم , وزلزل أقدامهم , وأرعب قلوهبم , وفل حدهم فض مجعهم

, فخذهم باملثالت وأرهم  , واجتنبوا احلسنات , وعملوا السيئات أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات
 . )2(), إنك عىل كل شئ قدير ......  احلرسات

  . والعالمة املجليس ينص هنا عىل أن الدعاء هذا قد وجده يف أحد الكتب األصول
                                                            

 

 310 – 307ص  :مجال األسبوع   )1(

 339  – 333ص  86ج  : بحار األنوار   )2(
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: الدعاء يف الوتر وما يقال فيه وهذا مما نداوم به نحن معارش أهل البيت  فقه الرضا لعيل بن بابويه −15
وأخا ,  , وويص نبيك , واخصص وليك : ( ....... اللهم صل عليه وعىل آله من آل طه ويس 

, وخاتم الوصيني خلاتم النبيني حممد صىل اهللا عليه وآله, وابنته  , إمام املتقني , وويل عهده رسولك , ووزيره
, وعىل األئمة الراشدين املهديني السالفني  , وعىل سيدي شباب أهل اجلنة من األولني واآلخرين البتول
, القائم باحلق يف  ني الباقني , وعىل بقيتك يف أرضك, وعىل النقباء األتقياء الربرة األئمة الفاضل املاضني

  .) 1( ) وعىل الفاضلني املهديني األمناء اخلزنة,  اليوم املوعود
 . Xهنا يصيل عىل املهديني ويصفهم باألمناء اخلزنة بعد أن يصيل عىل القائم 

.  يف إثبات احلجة الغائبويف رواية طويلة ينقلها الشيخ عيل اليزدي احلائري يف كتابه إلزام الناصب  −15
: ومن هم يا  ( قال : يا أمري املؤمنني أخربين عن قول اهللا تعاىل ( إنا أنزلناه يف ليلة القدر ) ... اىل قوله : وفيها

أمري املؤمنني ? قال : أنا وأوالدي احلسن واحلسني وعيل بن احلسني وحممد بن عيل وجعفر بن حممد 
وموسى بن جعفر وعيل بن موسى وحممد بن عيل وعيل بن حممد واحلسن بن عيل وحممد بن احلسن صاحب 

 .  (2)) يتنا املنكرون لوالية أعدائناوبعدهم أتباعنا وشيعتنا املقرون بوالالزمان صلوات اهللا عليهم أمجعني , 
: ( وبعدهم أتباعنا وشيعتنا املقرون بواليتنا املنكرون لوالية أعدائنا ) هم املهديون كام هو Xوقوله 

 ) فراجع. 3يف الرواية املنقولة يف ( Xواضح, وهنا يصفهم بأتباعنا وشيعتنا كام وصفهم اإلمام الصادق 
 :  بحاراألنوار  − 16

وجدت يف أدعية عرفة من كتاب اإلقبال زيارة جامعة للبعيد مروية عن الصادق ع ينبغي زيارهتم ع ( أقول 
هبا يف كل يوم ... ( وفيه يقول ع ): السالم عليك يا موالي يا حجة بن احلسن صاحب الزمان صىل اهللا 

نت باهللا و بام أنزل يا موايل كونوا شفعائي يف حط وزري و خطاياي آم وعىل عرتتك الطاهرة الطيبةعليك 
إليكم و أتواىل آخركم بام أتواىل أولكم و برئت من اجلبت و الطاغوت و الالت و العز يا موايل أنا سلم 

                                                            
 

 .402ص  : فقه الرضا لعيل بن بابويه   )1(

 .101ص  1ج  : إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب  )2(
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ملن سألكم و حرب ملن حاربكم و عدو ملن عاداكم و ويل ملن واالكم إىل يوم القيامة و لعن اهللا ظامليكم و 
 .)1()م و أبرأ إىل اهللا و إليكم منهم ل مذهبهغاصبيكم و لعن اهللا أشياعهم و أتباعهم و أه

يسلم عىل عرتة القائم ويستشفع هبم ويتوالهم مما يدل عىل منزلتهم  Xويف  هذا الدعاء عن الصادق 
 .  الرفيعة

( السالم عليك يا موالي يا أبا القاسم حممد بن احلسن صاحب الزمان صىل اهللا  :ومثله يف بحار األنوار 
موايل كونوا شفعائي يف حط وزري و خطاياي آمنت باهللا و بام أنزل  عرتتك الطاهرة الطيبة ياو عىل عليك 

إليكم و أتواىل آخركم بام أتواىل أولكم و برئت من اجلبت و الطاغوت و الالت و العز يا موايل أنا سلم 
امة و لعن اهللا ظامليكم و ملن ساملكم و حرب ملن حاربكم و عدو ملن عاداكم و ويل ملن واالكم إىل يوم القي

 . )2()م و أبرأ إىل اهللا و إليكم منهم غاصبيكم و لعن اهللا أشياعهم و أتباعهم أهل مذهبه
ادِقِ  نِ الصَّ ةٌ عَ يَّ وِ رْ ةٌ مَ عَ امِ ةٌ جَ ارَ يَ , زِ بَالِ قْ ِ سٍ يفِ اإلْ اوُ ُّ بْنُ طَ يلِ يِّدُ عَ مْ  Xوأيضاً عن السَّ ُ هتُ ارَ يَ نْبَغِي زِ ا يفِ  Xيَ َ هبِ

ةَ كُ  فَ رَ مِ عَ وْ يِّامَ يَ مٍ الَ سِ وْ  : لِّ يَ
ةِ الطَّيِّ  رَ تِكَ الطَّاهِ َ رتْ ىلَ عِ يْكَ وَ عَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ انِ صَ مَ بَ الزَّ احِ نِ صَ سَ ا ابْنَ احلَْ يْكَ يَ لَ مُ عَ الَ ونُوا ( السَّ َّ كُ ايلِ وَ ا مَ بَةِ يَ

نْتُ بِاهللاَِّ وَ  طَايَ آمَ ي وَ خَ رِ زْ طِّ وِ ائِي يفِ حَ عَ فَ نَ  شُ ئْتُ مِ رِ مْ وَ بَ لَكُ اىلَ أَوَّ وَ مْ بِامَ أَتَ كُ رَ اىلَ آخِ وَ مْ وَ أَتَ لَ إِلَيْكُ زِ بِامَ أُنْ
مْ  بَكُ ارَ بٌ ملَِنْ حَ رْ مْ وَ حَ املََكُ مٌ ملَِنْ سَ لْ ا سِ َّ أَنَ ايلِ وَ ا مَ  يَ زَّ تِ وَ الْعُ وتِ وَ الالَّ بْتِ وَ الطَّاغُ ِ مْ  اجلْ اكُ ادَ وٌّ ملَِنْ عَ دُ وَ عَ

يَاعَ وَ  نَ اهللاَُّ أَشْ مْ وَ لَعَ بِيكُ اصِ مْ وَ غَ املِِيكُ نَ اهللاَُّ ظَ ةِ وَ لَعَ يَامَ مِ الْقِ وْ مْ إِىلَ يَ كُ االَ ٌّ ملَِنْ وَ يلِ لَ وَ مْ وَ أَهْ هُ بَاعَ مْ وَ أَتْ هُ
أُ إِىلَ  رَ مْ وَ أَبْ بِهِ هَ ذْ مْ مَ نْهُ مْ مِ  ).اهللاَِّ وَ إِلَيْكُ

 
 
 

                                                            
 

 375ص :  98ج :  : بحاراألنوار)1(   

 252ص  95ج :  : بحار األنوار)2(   
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א :א

 
وبني الروايات التي تدل عىل الرجعة, اعتامداً  حتدث البعض عن وجود تعارض بني روايات املهديني 

. قال  Xعىل ما ورد يف بعض هذه الروايات مما يستفاد منه بحسبهم أن الرجعة تقع بعد وفاة اإلمام املهدي 
يرد قوما من األموات إىل الدنيا يف صورهم  − تعاىل  − اهللا ( وأقول : إن : الشيخ املفيد يف أوائل املقاالت  

التي  كانوا عليها فيعز منهم فريقا ويذل فريقا ويديل املحقني من املبطلني, واملظلومني منهم من الظاملني , 
 . )1()  وذلك عند قيام مهدي آل حممد

لة القائم ألحد دولة إال ما جاءت به ( ليس بعد دوعن اإلرشاد : وينقل العالمة املجليس يف بحار األنوار 
الرواية من قيام ولده إنشاء اهللا ذلك , مل يرد عىل القطع والثبات وأكثر الروايات أنه لن يميض مهدي األمة 

                                                            
 

 .78 − 77أوائل املقاالت : للشيخ املفيد   ص   )1(
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عة للحساب واجلزاء . إال قبل القيامة بأربعني يوما يكون فيها اهلرج , وعالمة خروج األموات , وقيام السا
 . )1()واهللا أعلم 

 : ل العالمة املجليس يف بحار األنوار , بعد أن يذكر بعضاً من روايات املهديني وقا
( بيان : هذه األخبار خمالفة للمشهور , وطريق التأويل أحد وجهني : األول أن يكون املراد باإلثني عرش 

بعد القائم عليه مهديا النبي صىل اهللا عليه وآله وسائر األئمة سو القائم عليه السالم بأن يكون ملكهم 
السالم وقد سبق أن احلسن بن سليامن أوهلا بجميع األئمة وقال برجعة القائم عليه السالم بعد موته وبه 
أيضا يمكن اجلمع بني بعض األخبار املختلفة التي وردت يف مدة ملكه عليه السالم . والثاين أن يكون 

سائر األئمة الذين رجعوا لئال خيلو الزمان من هؤالء املهديون من أوصياء القائم هادين للخلق يف زمن 
 .)2()يعلم  حجة , وإن كان أوصياء األنبياء واألئمة أيضا حججا واهللا تعاىل

أقول ما ذهب له العالمة املجليس واضح الضعف فالتأويل األول ال يستقيم أبداً مع ما ورد من إن املهديني 
بل آبائه! وتتضح املفارقة الغريبة  ألئمة ليسوا أبنائه وا والرسول  Xمن أبناء وذرية اإلمام املهدي 

بعد موته, وهنا يصبح  Xأكثر إذا علمنا أن املجليس يذكر أيضاً أن احلسن بن سليامن قال برجعة القائم 
 ???!!! القائم ابنا مرة أخر بعد أن صار أباً 

ختالفه فهي واضحة يف أن املهديني حكام بعد  أما التأويل الثاين فالظاهر الواضح من روايات املهديني 
) وهذا واضح يف إن ها إىل ابنه ...: ( فإذا حرضته الوفاة فليسلم , بل إن رواية الوصية فيها Xأبيهم 

حجج  . فاملهديون  يستلم قيادة األمة بعد وفاة أبيه املهدي األول من املهديني اإلثني عرش 
 .  بالتأكيد ومعصومون

 : ونود ان نعلق اوالً عىل كالم املجليس : , قال سيد حممد الصدر يف كتابه تاريخ ما بعد الظهوروقد علق ال
, فال يصار إليه إال  , والتأويل دائامً خالف الظاهر انه اعرتف سلفاً ان كال الوجهني نحو من انحاء التأويل

                                                            
 

 146 −  145ص  −  53ج  :بحار األنوار )1(  

 .149 – 148ص  −  53ج  :بحار األنوار    )2(
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: حاول فيه  ي حال , فالوجه األول. وعىل أ , وال يكفي جمرد اإلمكان أو االحتامل إلثباته عند الرضورة
,  هم األئمة املعصومون االثنا عرش أنفسهم Xاملجليس ان يقول : إن األولياء االثني عرش بعد املهدي 

 . فرتتفع املعارضة بني روايات األولياء وروايات الرجعة ويكون املراد منهام معاً األئمة املعصومني أنفسهم
 : نذكر منها اثنني للمناقشة من وجوه ,إال أن هذا الوجه قابل 

: إن عدداً من روايات األولياء التي سمعناها, تنص عىل ان األولياء األثني من ولد االمام  الوجه االول
 . ... مع ان األئمة املعصومني السابقني هم آباء اإلمام املهدي بكل وضوح Xاملهدي

, ال بشكل عكيس وال  كافياً عىل عودة األئمة االثنا عرش كلهم دليالً  −كام عرفنا − إننا مل نجد  : الوجه الثاين
. واذا مل يثبت Xوابنه احلسني  Xعىل أمري املؤمنني  −بعد النبي  −بشكل مشوش , وانام نص فقط 

 . رجوع األئمة اإلثنا عرش مجيعاً كيف يمكن محل هذه األخبار عليه
واألولياء  ص يف االعرتاف بوجود األئمة املعصومني , فيتلخ : الذي ذكره املجليس وأما الوجه الثاين

. وأما  ولكن احلكم العام سيكون للمعصومني  متعارصين , Xالصاحلني يف جمتمع ما بعد املهدي 
 . . وبذلك يرتفع التعارض بني الروايات األولياء فسيكونون هداة عاملني يف العامل من الدرجة الثانية

الوجه هو أن روايات األولياء رصحية بمبارشهتم للحكم عىل اعىل مستو , وأوضح ما يرد عىل هذا 
. كقوله (ليملكن منا أهل البيت رجل ) وقوله ( فإذا  , بحيث يكون التنازل عن هذه الداللة تأويالً باطالً

عىل والة , وقوله (اللهم صل  إىل ابنه أول املهديني) −  يعني اإلمامة او اخلالفة − حرضته الوفاة فليسلمها 
وبعد هذه املناقشات وقبل اعطاء الفهم الكامل حلكم  ... عهده واألئمة من بعده) ونحوه يف الدعاء االخر

البد لنا ان نجيب عىل هذا السؤال الذي خيطر يف ذهن القارئ وهو اننا كيف استطعنا  األولياء الصاحلني ,
 مل نعترب روايات الرجعة كافية لالثبات , مع اهنا ان نعترب روايات االولياء كافية لالثبات التارخيي عىل حني

 ? ... اكثر عدداً واغزر مادة
الهنا  واما من زاوية كفاية روايات االولياء لالثبات التارخيي فهو واضح طبقاً ملنهجنا يف هذا التاريخ ;

 متكثرة ومتعاضدة وذات مدلول متشابه اىل حد بعيد .
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, فهو واضح بعد فشل الوجهني اللذين ذكرمها املجليس للجمع  رجعةواما من زاوية معارضتها الخبار ال
او اىل  موكوال اىل املعصومني  X; اذ يدور االمر عندئذ بني ان يكون احلكم بعد املهدي  بني االخبار

ونجد ان اخبار  − كام عرفنا  − . ونحن حني نجد ان اخبار الرجعة غري قابلة لألثبات  االولياء الصاحلني
  . ال حميص لنا عىل االخذ بمدلول اخبار االولياء بطبيعة احلال − كام سمعنا  − االولياء قابلة لالثبات 

 وبالرغم من ان جمرد ذلك كاف يف السري الربهاين, اال اننا نود ان نوضح ذلك بشكل اكثر تفصيالً .
ان اخبار االولياء ذات مضمون  ان نقطة القوة الرئيسية يف اخبار االولياء املفقودة يف اخبار الرجعة ,هي

فاهنا ذات عرشة مداليل عىل االقل , ليس لكل مدلول اال عدد  مشرتك تتسامل عليه بخالف اخبار الرجعة ,
. ومن هنا نقول ملن يفضل اخبار الرجعة : هل انت  ضئيل من االخبار قد ال يزيد احياناً عىل خرب واحد

, او تفضل تقديم جمموع اخبار  Xوع االمام احلسني تفضل اخباراً منها ذات مدلول معني , كرج مثالً
 ? الرجعة

فان رأيت تفضيل قسم معني من اخبار الرجعة , فهي ال شك اقل عدداً واضعف سنداً من أخبار األولياء , 
, وكل قسم معني منها يصدق عليه ذلك بكل تأكيد , غري ما دل عىل رجوع اإلمام عيل  بل واقل شهرة ايضاً 

 . الذي سوف نشري إليه Xطالب  بن أيب
وان رأيت تفضيل جمموع أخبار الرجعة عىل أخبار األولياء , اذاً فستصبح أخبار الرجعة هبذا النظر 

 . متعارضة وخمتلفة املدلول كام عرفنا.....). انتهى كالمه رمحه اهللا
عىل حساب روايات , ولكن إذا كان هذا اإلثبات  أقول السيد الصدر هنا يثبت روايات املهديني 
 , إذ ال تعارض يف احلقيقة. الرجعة بزعم وجود التعارض فهو يف غري حمله

 وما بعدها كالم هو : 149ص و 2وللبيايض يف الرصاط املستقيم/ عيل بن يونس العاميل ج 
االرس يف  ( أسند احلاجب برجاله إىل أمري املؤمنني عليه السالم قول النبي صىل , اهللا عليه وآله : رأيت ليلة

السامء قصورا من ياقوت , ثم وصفها بام فيها من الفرش والثامر , فسألت جربائيل ملن هي ? فقال : لشيعة 
عيل أخيك وخليفتك عىل أمتك , وهم قوم يدعون يف آخر الزمان باسم يراد به عيبهم يسمون الرافضة , 

يعة ابنه احلسن من بعده , ولشيعة أخيه وإنام هو زين هلم , الهنم رفضوا الباطل , ومتسكوا باحلق ولش
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احلسني من بعده , ولشيعة عىل بن احلسني من بعده , ولشيعة حممد بن عىل من بعده ولشيعة ابنه جعفر بن 
حممد من بعده , ولشيعة موسى بن جعفر من بعده , ولشيعة عىل ابنه من بعده , ولشيعة ابنه حممد بن عىل 

حممد من بعده , ولشيعة ابنه احلسن بن عىل من بعده , ولشيعة ابنه حممد من بعده , ولشيعة ابنه عىل بن 
املهدي من بعده . يا حممد هؤالء األئمة من بعدك أعالم اهلد , ومصابيح الدجى ... ( إىل قوله ) أسند 
ليه الشيخ أبو جعفر الطويس برجاله إىل عيل عليه السالم أن النبي صىل اهللا عليه وآله عند وفاته أمال ع

وصيته , ويف بعضها : سيكون بعدي اثنا عرش إماما أوهلم أنت , ثم عد أوالده , وأمر أن يسلمها كل إىل 
ابنه , قال : ومن بعدهم اثنا عرش مهديا . قلت : الرواية باالثني عرش بعد االثني عرش شاذة , وخمالفة 

وأنه مل يمض من الدنيا إال أربعني يوما  للروايات الصحيحة املتواترة الشهرية بأنه ليس بعد القائم دولة ,
فيها اهلرج , وعالمة خروج األموات , وقيام الساعة , عىل أن البعدية يف قوله : من بعدهم ال تقتيض البعدية 
الزمانية كام قال تعاىل : ( فمن هيديه من بعد اهللا ) فجاز كوهنم يف زمان االمام وهم نوابه عليه السالم . إن 

الرواية : ( فإذا حرضته يعني املهدي الوفاة فليسلمها إىل ابنه ) ينفي هذا التأويل , قلت : ال  قلت : قال يف
يدل هذا عىل البقاء بعده جيوز أن يكون لوظيفة الوصية لئال يكون ميتة جاهلية , وجيوز أن يبقى بعده من 

رتىض : ال يقطع بزوال التكليف يدعو إىل إمامته وال يرض ذلك يف حرص االثني عرش فيه ويف آبائه . قال امل
عند موته , بل جيوز أن يبقى حرص االثني عرش فيه , بعد أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله , وال 
خيرجنا هذا القول عن التسمية باالثني عرشية ألنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع اخلالف وقد بينا 

عليهم , فانفردنا هبذا االسم عن غرينا من خمالفيهم . وأنا أقول : هذه  ذلك بيانا شافيا فيهم , وال موافق لنا
الرواية آحادية , توجب ظنا , ومسألة اإلمامة علمية والن النبي صىل اهللا عليه وآله إن مل يبني املتأخرين 

, وأيضا بجميع أسامئهم , وال كشف عن صفاهتم مع احلاجة إىل معرفتهم , فليلزم تأخري البيان عن احلاجة 
فهذه الزيادة شاذة ال تعارض الشائعة الذائعة . إن قلت : ال معارضة بينهام الن غاية الروايات يكون بعدي 
اثنى عرش خليفة . األئمة بعدي عدد نقباء بني إرسائيل ونحوها قلت : لو أمكن ذلك لزم العبث والتعمية 

احلسني وجيب حرص املبتدأ يف اخلرب , وألهنم مل  يف ذكر االثني عرش , والن يف أكثر الروايات وتسعة من ولد
يذكروا يف التوراة وأشعار قس وغريها وال أخرب النبي صىل اهللا عليه وآله برؤيتهم ليلة إرسائه إىل حرضة 
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ربه , وملا عد األئمة االثني عرش , قال للحسن : ال ختلوا األرض منهم , ويعني به زمان التكليف , فلو كان 
ن املجاز , وال لت األرض منهم , ويبعد محل اخللو عىل أن املقصود به أوالدهم ألنه مبعدهم أئمة خل

 .)1()رضورة حتوج إليه 
, بل لقد تقدم من رسد الروايات  : قوله ( الرواية باإلثني عرش بعد اإلثني عرش شاذة ) أمر ال نسلم به أقول

تكون شاذة واحلال هذه? وكذلك فإن هذه الروايات , فكيف  التي حتكي أمر املهديني أهنا من املتواتر معنى
. ومن املعلوم أن طرح الشاذ يصار إليه يف حال  , وما زعموه من وجود املعارض ال حقيقة له ال معارض هلا

 . التعارض
أما قوله إهنا ( خمالفة للروايات الصحيحة املتواترة الشهرية بأنه ليس بعد القائم دولة , وأنه مل يمض من 

, الدن يا إال أربعني يوما فيها اهلرج , وعالمة خروج األموات , وقيام الساعة ), فال يعدو عن كونه ومهاً
 . فسيتضح أن ال تعارض بني روايات املهديني والرجعة

: (عىل أن البعدية يف قوله : من بعدهم ال تقتيض البعدية الزمانية كام قال تعاىل : ( فمن هيديه من  أما قوله
فجاز كوهنم يف زمان االمام وهم نوابه عليه السالم . إن قلت : قال يف الرواية : ( فإذا حرضته  بعد اهللا )

يعني املهدي الوفاة فليسلمها إىل ابنه ) ينفي هذا التأويل , قلت : ال يدل هذا عىل البقاء بعده جيوز أن يكون 
عو إىل إمامته وال يرض ذلك يف حرص لوظيفة الوصية لئال يكون ميتة جاهلية , وجيوز أن يبقى بعده من يد

 .  االثني عرش فيه ويف آبائه ) انتهى كالمه
: , فمن املعلوم إن قوله  , كام أن يف الرواية نفسها ما ينقضه أقول هذا القول من التكلف والعنت بمكان

إلثني عرش إماماً ( يا عيل إنه سيكون من بعدي إثنا عرش إماماً ومن بعدهم إثنا عرش مهدياً ) واضح يف أن ا
بعدهم إثنا عرش من قوله ( ومن  , فتكون هذه قرينة عىل أن مراده  بمعنى البعدية الزمانية بعده 
. كام إن قياس البيايض عىل قوله تعاىل ( فمن هيديه من بعد اهللا ) هو قياس  ) يراد منها البعدية الزمانيةإماماً 

, فال خيلو منه  املتصلة أنه تعاىل حميط بكل الزمان واملكان ومتعال عليهام, ألنه يُعلم بالقرينة غري  مع الفارق
                                                            

 

 .149ص  2عيل بن يونس العاميل ج  :  الرصاط املستقيم)1( 
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 , ومن هذه القرينة يُعلم أن املراد يف قوله تعاىل ال يمكن أن يكون هو البعدية باملعنى الزماين زمان وال مكان
: (فإذا  وله . ومن الواضح جداً إن ق , وهذه القرينة مفقودة فيام يتعلق بام قاله الرسول الكريم 

حرضته يعني املهدي الوفاة فليسلمها إىل ابنه ) يعضد ما قلنا ويؤكده, فهو بعد أن يموت وينقيض زمانه 
, فهو منقوض بحقيقة أن ما يسلمها ليست هي  حيكم ولده. أما توجيهه للعبارة بدعو أنه لوظيفة الوصية

جاهلية ). واحلق إن ما متحله البيايض كان مدفوعاً , فال معنى لقوله ( لئال يكون ميتة  الوصية, بل اإلمامة
بتومهه أن ثمة تعارضاً بني روايات املهديني وروايات األئمة اإلثني عرش, وهو وهم ال حقيقة له, وسيأيت 
مزيد بيان له. أقول ومما يدل عىل أنه مدفوع بام ذكرنا قوله: (وجيوز أن يبقى بعده من يدعو إىل إمامته وال 

حرص االثني عرش فيه ويف آبائه ). وقوله : جيوز أن يبقى بعده من يدعو إىل إمامته, يريد به إن  يرض ذلك يف
, وهو بخالف ما ورد من أن املهديني أئمة وحجج, وإهنم يتسلمون اإلمامة بعد  هذا الذي يبقى ليس بإمام

 .          ف املرتىض. وكذلك يدل عىل أنه مدفوع بام قلنا ما نقله من كالم للرشيXاإلمام املهدي 
ولعل ما ذهبوا له من تعارض بني روايات املهديني وروايات الرجعة قد تومهوه مما ورد يف بعض الروايات, 

عليه {من قبيل ما ورد عن احلسن بن عيل اخلراز قال : ( دخل عيل بن أيب محزة عىل أيب احلسن الرضا 
ه أين سمعت جدك جعفر بن حممد يقول ال يكون اإلمام فقال له : أنت اإلمام ? قال نعم . فقال ل }السالم

:  }عليه السالم{إال وله عقب فقال أنسيتَ يا شيخُ , أو تناسيت ?! ليس هكذا قال جعفر , إنام قال جعفر 
ال يكون اإلمام إال وله عقب , إال اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن عيل فانه ال عقب له ? فقال له : 

  . )1(ك هكذا سمعتُ جدك يقول )صدقتَ جعلتُ فدا
( سمعت أبا جعفر حممد بن عيل عليهام السالم يقول ليملكن رجل منا أهل وعن جابر بن يزيد اجلعفي قال 

بعد موت القائم صلوات اهللا عليه فقلت  البيت ثلثامئة سنة وتزداد تسعا قال : قلت له متى يكون ذلك فقال
  .)2()سنة من يوم قيامه إىل يوم موته  قال تسع عرشةوكم يقوم القائم يف عامله حتى يموت 

                                                            
 

 .  224ص  : لطويسلغيبة ال −  73ص 2ج : النجم الثاقب  )1(
 .213ص  : خمترص بصائر الدرجات)2(  
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 وينقل العالمة املجليس يف بحار األنوار   عن غيبة الطويس: 
( عن جابر اجلعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول : واهللا ليملكن منا أهل البيت رجل بعد موته 

بعد القائم قلت : وكم يقوم القائم يف عامله ? قال : ثالثامئة سنة يزداد تسعا قلت : متى يكون ذلك ? قال : 
, فيقتل ويسبي حتى خيرج  تسع عرشة سنة , ثم خيرج املنترص فيطلب بدم احلسني ودماء أصحابه

 .)1()السفاح
 :ويف بحار األنوار 

هل ( تفسري العيايش : عن جابر قال : سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول : واهللا ليملكن رجل منا أعن  
البيت األرض بعد موته ثالثامئة سنة , ويزداد تسعا قال : قلت : فمتى ذلك ? قال : بعد موت القائم , قال : 
قلت : وكم يقوم القائم يف عامله حتى يموت ? قال : تسع عرشة سنة , من يوم قيامه إىل موته قال : قلت 

ملنصور إىل الدنيا فيطلب دمه ودم أصحابه فيكون بعد موته هرج ? قال : نعم مخسني سنة . قال : ثم خيرج ا
فيقتل ويسبي حتى يقال لو كان هذا من ذرية األنبياء , ما قتل الناس كل هذا القتل , فيجتمع الناس عليه 
أبيضهم وأسودهم , فيكثرون عليه حتى يلجؤونه إىل حرم اهللا فإذا اشتد البالء عليه , مات املنترص , وخرج 

للمنترص , فيقتل كل عدو لنا جائر , ويملك األرض كلها , ويصلح اهللا له أمره ,  السفاح إىل الدنيا غضبا
ويعيش ثالثامئة سنة ويزداد تسعا . ثم قال أبو جعفر عليه السالم : يا جابر وهل تدري من املنترص والسفاح 

 .)2()ؤمنني صلوات اهللا عليهم أمجعني ? يا جابر املنترص احلسني , والسفاح أمري امل
يف أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبيا كام  X( ويقبل احلسني :  قال Xد عن اإلمام الصادق وور

 اخلاتم فيكون احلسني عليه السالم هو الذي ييل غسله  Xفيدفع إليه القائم  Xبعثوا مع موسى بن عمران 
 . )X ()3وحنوطه ويواري به يف حفرته  وكفنه

                                                            
 

 .145ص   53بحار األنوار : ج )1(  
 .147 – 146ص   53ج  : بحار األنوار  )2(

 .48احلسن بن سليامن احليل  ص  −تخمترص بصائر الدرجا)3(  
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هذه الروايات يف احلقيقة ال تتعارض مع ما ورد من روايات تؤكد وجود مهديني حيكمون بعد اإلمام 
, فاملهدي أو القائم التي تشري الروايات Xاملهدي  . فاجلمع بني هاتني الطائفتني من الروايات ممكن متاماً

لثاين عرش أو األخري من عليه وتكفله أمر تغسيله ومواراته هو املهدي ا Xإىل رجعة اإلمام احلسني 
املهديني اإلثني عرش الذين حيكمون بعد اإلمام املهدي, فهذا املهدي هو الذي ال عقب له والذي بموته 

 حتصل الرجعة, فالرجعة بحسب هذا الفهم الصحيح حتصل بعد أن ينتهي حكم املهديني اإلثني عرش. 
سأرسد ما  Xلإلمام املهدي حممد بن احلسن  وهبذا الفهم املؤيد من روايات كثرية تدل عىل وجود ذرية

 , وقعت عليه يدي منها اآلن, أقول هبذا الفهم نستطيع أن نحتفظ بروايات املهديني وروايات الرجعة معاً
 دون تفريط بأي منهام.

  

א מ Xא

 
: א א

رو الشيخ النعامين (تلميذ ثقة اإلسالم الكليني) يف كتاب الغيبة , والشيخ الطويس يف كتاب الغيبة  
( سمعت أبا عبد اهللا يقول: إن لصاحب هذا األمر غيبتني :  معتربين عن املفضل بن عمر قال بسندين

  يبقى عىل أمره أحدمها تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل , ويقول بعضهم ذهب , حتى ال
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 . )1()ىل الذي ييل أمره ال يطلع عىل موضعه أحداً من ولده وال غريه إال املومن أصحابه إال نفر يسري 
: א א

 الشيخ الطويس ومجاعة بأسانيد متعددة عن يعقوب بن الرضاب االصفهاين انه حج يف سنة إحد رو
وثامنون ومائتني فنـزل بمكة يف سوق الليل بدار تسمى دار خدجية , وفيها عجوز كانت واسطة بني الشيعة 

دفرتاً وكان مكتوباً  أرسل إليها Xوذكر يف أخرها انه   –والقصة طويلة  – }عليه السالم{وإمام العرص 
فيه صلوات عىل رسول اهللا وباقي األئمة وعليه صلوات اهللا عليه , وأمره إذا أردت أن تصيل عليهم فصيل 

 عليهم هكذا وهو طويل , ويف موضع منه :
). ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينهورعيته وخاصته وعامته وعدوه ,  نفسه وذريته وشيعته(اللهم أعطه يف 

ويف أخره هكذا (اللهم صل عىل حممد املصطفى وعيل املرتىض وفاطمة الزهراء واحلسن الرضا واحلسني 
املصفى ومجيع األوصياء , مصابيح الدجى وأعالم اهلد ومنار التقى والعروة الوثقى واحلبل املتني 

رهم وزد يف آجاهلم ومد يف أعام واألئمة من ولده ,والرصاط املستقيم , وصل عىل وليك ووالة عهده 
 وبلغهم أقىص آماهلم دنيا وديناً وآخرة انك عىل كل يشء قدير) .

: א א
يف زيارته املخصوصة التي تقرا يف يوم اجلمعة , ونقل السيد ريض الدين عيل بن طاووس يف كتاب (مجال  

ر منها : (صلوات اهللا عليك األسبوع) (صىل اهللا عليك وعىل آل بيتك الطيبني الطاهرين) ويف موضع آخ
 الطاهرين) . عليك وعىل آل بيتكهذا يوم اجلمعة) ويف أخرها قال (صلوات اهللا  وعىل آل بيتك

: א א א

                                                            
 

 .  69ص 2ج: النجم الثاقب )1(  
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ونقل يف آخر كتاب (مزار) بحار األنوار عن كتاب (جمموع الدعوات) هلارون موسى التلعكربي (سالماً  
 }عليه السالم{األئمة وبعد ذكر السالم والصالة عىل احلجة  وصالة طويلة من رسول اهللا واحد واحد من

وعىل األئمة من ولده ودعى هلم , (السالم  }عليه السالم{ذكر سالما وصالة خاصة عىل والة عهد احلجة 
صل عليهم وبلغهم أماهلم وزد يف آجاهلم واعز نرصهم ومتم هلم  , واألئمة من ولده اللهمعىل والة عهده 
أمرهم , واجعلنا هلم أعوانا وعىل دينك أنصاراً فإهنم معادن كلامتك وخزان علمك وأركان ما أسندت من 

توحيدك ودعائم دينك ووالة أمرك , وخلصاءك من عبادك , وصفوتك من خلقك وأولياؤك وسالئل 
يهم أوليائك وصفوة أوالد أصفيائك وبلغهم منا التحية والسالم , واردد علينا منهم السالم , والسالم عل

 ورمحة اهللا وبركاته)
 : א א

كان يف إحد فقراهتا  Xوغريه زيارة له  306نقل السيد ابن طاووس (رمحه اهللا ) يف مجال األسبوع ص
ورعيته وخاصته وعامته , و عدوه  وذريته وشيعتههذا الدعاء بعد صالة تلك الزيارة (اللهم أعطه يف نفسه 

 . )1() …و مجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه , وترس به نفسه 
: א א

( فسألته عن مرية أهل بلده  من , وفيها  قصة اجلزيرة اخلرضاء التي نقلها العالمة املجليس يف بحار األنوار
أين تأيت إليهم فاين ال أر هلم أرضا مزروعة , فقال : تأيت إليهم مريهتم من اجلزيرة اخلرضاء من البحر 

فقلت له : كم تأتيكم مريتكم يف السنة ?  جزائر أوالد االمام صاحب االمر عليه السالم ,األبيض , من 
. )2()حتى تأتيكم ? قال : أربعة أشهر  ألخر فقلت : كم بقيفقال : مرتني , وقد أتت مرة وبقيت ا

: א א

                                                            
 

  .306ص : مجال األسبوع  )1(
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رو السيد اجلليل عيل بن طاووس يف كتاب (عمل شهر رمضان) عن أيب قرة دعاء البد أن يقرأ يف مجيع  
األئمة  وجتعله وذريته منومن فقرات هذا الدعاء (   }عليه السالم{األيام حلفظ وجود اإلمام احلجة 

 الوارثني ) .
: א א

: ( فإذا , وقد مر ذكرها يف روايات املهديني, وفيها قال  رواية الوصية التي رواها الشيخ الطويس  
فليسلمها  Xالخ ) .أي إذا حرضت الوفاة اإلمام املهدي  …أول املقربني  الوفاة فليسلمها إىل ابنهحرضته 

 إىل ابنه أول املهديني.
א :א

انه قال أليب بصري : كأين أر نزول  }عليه السالم{املروي يف مزار حممد بن املشهدي عن اإلمام الصادق  
 . )1() …بأهله وعياله يف مسجد السهلة  }عليه السالم{القائم 

: א א
نقل العالمة املجليس يف جملد الصالة من البحار يف أعامل صبح يوم اجلمعة عن أصل قديم من مؤلفات  

 هناك هو : }عليه السالم{قدمائنا دعاءاً طويال يقرا بعد صالة الفجر ومن فقرات الدعاء لإلمام احلجة 
طوعا , ومتتعه منها طويال ,  (اللهم كن لوليك يف خلقك ولياً وحافظا وقائداً , ونارصاً حتى تسكنه أرضك

 ).  …األئمة الوارثني  وذريته فيهاوجتعله 
: א א

ذكر الشيخ عباس القمي (رمحه اهللا)يف مفاتيح اجلنان يف الدعاء لصاحب الزمان (ع ) وتسلسله بعد دعاء 
 العهد الرشيف .

ه اللهم أعطه يف نفسه وأهله ( :  وجاء يف أحد فقراته لَدِ ومجيع رعيته ما تقربه عينه  وذريته و أمتهووَ
 .)1() …وترسبه نفسه 

                                                            
 

  .134ص  : ر حممد بن املشهديمزا)1(  
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وهذا الدعاء هيتم بذكر ولد واحد لإلمام املهدي (ع ) وبعده يذكر الذرية مما يدل عىل أن هلذا الولد مقاما 
 خاصاً . 

: א א
فقد أخفنا وظلمنا  …(  − يف خطبته بني الركن واملقام عند قيامه : }عليه السالم{قول اإلمام املهدي 

 . )2() …, وبغي علينا ودفعنا عن حقنا  ديارنا وأبنائناوطردنا من 
يف أول قيامه بأنه طرد من داره وأبناءه بسبب مطاردة  }عليه السالم{وهذا إعالن وبيان من اإلمام املهدي 

 يف كل مكان وزمان. }عليه السالم{الظاملني له , والبحث عن آثاره 
: א א

: ( كأين برايات من مرص مقبالت , خرض مصبغات , حتى تأيت الشامات فتهدX  عن أيب احلسن الرضا 
 . )3() إىل ابن صاحب الوصيات

فداللة هذه الرواية واضحة عىل إن قبل قيام القائم هتد الرايات (أي تبايع) إىل ابن صاحب الوصيات . 
وصاحب الوصيات هو وارث األئمة املعصومني وخامتهم ومن انتهت إليه الوصية وهو اإلمام حممد ابن 

أن الرايات . والرواية تنص عىل وهو املستحفظ من ال حممد  Xاحلسن العسكري صاحب الزمان 
 . Xهتد اىل ابن صاحب الوصيات أي ابن اإلمام املهدي 

: א א א
 .  Xيف ( دعاء يوم الثالث من شعبان ) يوم والدة اإلمام احلسني  Xورد ذكر ذرية اإلمام املهدي 

                                                                                                                                                                                                     
 

 616)  مفاتيح اجلنان : ص1(
 . 290)الغيبة للنعامين ص 2(  
 .158بشارة اإلسالم ص −  250اإلرشاد للمفيد ص  )3(
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ث ولد يوم اخلميس لثال Xإن احلسني  Xعن أيب القاسم ابن عالء اهلمداين وكيل اإلمام العسكري 
لَون من شعبان فصمه وأدع هبذا الدعاء :   خَ

قتيل العربة وسيد األرسة املمدود بالنرصة يوم الكرة  ……( اللهم أين أسألك بحق املولود هبذا اليوم 
قائمهم  من عرتته بعداملعوض من قتلِه إن األئمة من نسله والشفاء يف تربته والفوز معه يف أوبته واألوصياء 

وغيبته حتى يدركوا األوتار ويثأروا الثار ويرضوا اجلبار ويكونوا خري أنصار صىل اهللا عليهم مع اختالف 
 . )1() …الليل والنهار 

: א א
عن املجليس قال : وجد بخط اإلمام  −: Xألسباطه من ذرية القائم  Xمدح اإلمام احلسن العسكري 

عىل ظهر الكتاب ( قد صعدنا ذر احلقائق بأقدام النبوة والوالية وذرنا سبع  Xايب حممد العسكري 
طرائق بأعالم الفتوة واهلداية ونحن ليوث الوغى وغياث الند وفينا السيف والقلم يف العاجل ولواء 

 . )2() …الدين القويم  ومصابيح األمم ومفاتيح الكرم  اآلجل أسباطنا خلفاءاحلمد يف 
إلمام احلسن العسكري اىل أسباطه ( أسباطنا خلفاء الدين القويم ) والسبط ابن االبن وال وهنا أشار ا 

فتعني أن يكون هؤالء األسباط من ذرية  Xغري اإلمام املهدي  Xيوجد ابن لإلمام احلسن العسكري 
الذين  Xوخلفاءه يف األمة . وأيضاً هذا اخلرب يعضد روايات ذرية اإلمام املهدي  Xاإلمام املهدي 
 .                                   Xحيكمون بعده 

منهم املريزا النوري يف كتابه ( النجم  Xواحلق إن علامء كثريون قالوا بوجود الذرية والولد لإلمام املهدي 
 :  الثاقب) حيث ذكر الكثري من األدلة عىل هذه احلقيقة, وقال بعد ذكر األدلة

                                                            
 

 دعاء الثالث من شعبان . : مصباح الكفعمي − 31ص  : ضياء الصاحلني −  222ص : مفاتيح اجلنان  )1(
 . 168ص 12ب : بشارة اإلسالم  )2(
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( ومل يصل خرب يعارض هذه األخبار إال حديث رواه الشيخ الثقة اجلليل الفضل بن شاذان النيسابوري يف 
عليه {غيبته بسند صحيح عن احلسن بن عيل اخلراز قال : دخل عيل بن أيب محزة عىل أيب احلسن الرضا 

يقول  }عليه السالم{حممد فقال له : (أنت إمام ? قال : نعم فقال له : أين سمعت جدك جعفر بن  }السالم
إنام  }عليه السالم{ال يكون اإلمام إال وله عقب فقال : أنسيت يا شيخ أو تناسيت ? ليس هكذا قال جعفر 

فانه  }عليه السالم{:ال يكون اإلمام إال وله عقب إال اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن عيل  Xقال جعفر 
سمعت جدك يقول) وقال السيد حممد احلسيني امللقّب بـ ال عقب له فقال له صدقت جعلت فداك هكذا 

: قد وفق يف رياض املؤمنني بأنّ  (مري لوحي) تلميذ املحقق الداماد يف كفاية املهتدي بعد أن ذكر هذا اخلرب
الزمان عليه السالم  فيه ان لصاحبهذا خرب مدينة الشيعة واجلزيرة اخلرضاء والبحر األبيض الذي ذكر 

ة أوالد ه راد أن يطّلع عىل ذلك فلريجع إىل ذا أقل اعتبار بالنسبة إىل هذا احلديث الصحيح, ومن أعدّ
 املذكور .الكتاب 

وقد نقل هذا اخلرب الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة إن مقصود اإلمام عليه السالم من انه ال ولد له, أي أن ال 
األوصياء وليس له ولد إمام. أو إن الذي يرجع عليه يكون له ولد يكون إماماً يعني انّه عليه السالم خاتم 

 . )1()األخبار املذكورة واهللا العامل  احلسني بن عيل (عليهام السالم) ليس له ولد. فال يعارض
, ذهب مرة إىل احتامل أن يكون Xأقول إن الشيخ الطويس رمحه اهللا يف توجيهه حلديث اإلمام الرضا 

هو من ال ولد له. وهذا األخري  Xخر إىل أن من يرجع عليه احلسني املقصود عدم وجود ولد إمام, وأ
صحيح إن كان مقصوده املهدي األخري من املهديني اإلثني عرش, ولعله أراده واهللا أعلم, السيام هو ينقل 

 رواية الوصية يف غيبته ويصححها, كام هو املعروف عن منهجه.   
 :  ملجموعة), فقد قالومنهم الشيخ الطربيس يف تاج املواليد (ا 

                                                            
 

 وما بعدها.50ص2ج : النجم الثاقب)1(  
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( الفصل اخلامس يف ذكر ولده ع وأما الولد لصاحب الزمان عليه السالم , فقد وردت الروايات عنهم 
بأنه يولد له األوالد , وغري ممتنع أن يكون له يف هذا الوقت أهل وولد , وجايز أن يكون ذلك بعد  

 .)1()علم قطع عىل أحد األمرين واهللا أخروجه وىف أيام دولته وال 
قبل خروجه ممكن, بل متحقق كام سيتضح يف قابل  Xأقول إن القطع عىل وجود الذرية لإلمام املهدي  

ليس هو  Xالبحث. وعىل أية حال فإن الشيخ الطربيس كام يتضح من كالمه أعاله ير أن اإلمام املهدي 
 اإلمام الذي ال عقب له. 

) من قناة الكوثر, وكالمه موجود يف موقع القناة عىل  وقال الكوراين يف ( برنامج شمس خلف السحاب
 : , قال الرابط ادناه

( أيضا سؤاهلم من الذي يقوم بتجهيز األمام املهدي أرواحنا فداه ودفنه رواية عندنا صحيحة أنه يف زمن 
بع ست االمام املهدي روحي له الفداء يتحقق االنفتاح عىل الكون عىل الكواكب األخر عىل األرايض الس

األخر يعني ورواح وجميء اىل هذه األكوان والكواكب رواح وجميء لآلخرة أيضا يكون وأول من يرجع 
هو الذي يتوىل جتهيز األمام املهدي تغسيله وتكفينه والصالة عليه وهو الذي خيلفه يف  Xاألمام احلسني

ولعله  Xيلة األمام احلسنيهو حتى يسقط حاجباه من الكرب يعني مدة طو Xاحلكم حيكم األمام احلسني
والربنامج الذي  Xوربام يكون بعده اثنا عرش مهديا من اوالد املهدي Xيدفن أيضاً يف مكان القرب األول

 ). وضعه اهللا عز وجل ملراحل الرجعة اىل أن تقوم القيامة واحلمد هللا رب العاملني
http//:www.google.com/search?hl=ar&q%=D8%B1%D9%88%D8%

A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%+D8%A7%D9%84%D9%85%
D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%+D9%88%D8%
A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9&lr=&aq=

f&oq= 
كلمة الكوراين نموذج الرتباك فقهاء آخر الزمان, فالرتدد واحلرية واضحة فيها, فهي تُشعر بذهابه إىل 

مرة أخر. والكوراين يف احلقيقة اضطر إىل اإلعرتاف  Xالقول بالرجعة مرة, والقول بحكم املهديني 
                                                            

 

 .78 : تاج املواليد)1(  
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التي جرت يف هذا الربنامج, ويف غريه  Xبعد أن أحرجته حوارات أنصار اإلمام املهدي  باملهديني 
 من املناسبات التي مجعتهم به.   

واحلق إنه بعد أن بنيّ األنصار أعزهم اهللا تعاىل, حقيقة املهديني اضطر الكثري من الفقهاء لإلعرتاف 
, ومنهم السيد حممد الشوكي الذي قال يف برنامج (شمس خلف السحاب) إجابة عىل بوجودهم 

 سؤال وجه له هبذا اخلصوص :
والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آل بيته  ( السيد حممد الشوكي: بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا

, هذا ينصب يف سياق جمموعة من االخبار االخر التي تقول بان هناك بعد  الطيبني الطاهرين املعصومني
االمام املهدي عجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف اثنى عرش مهدياً من ولده حيكمون من بعده وهؤالء بطبيعة 

 هم ليسوا االئمة االثنى عرش املعهودين لدينا وليسوا اهل البيت الذين يبتدأون احلال املهديون االثنى عرش
باالمام امري املؤمنني عليه السالم وخيتمون باملنتظر عجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف وانام هم شخصيات علامء 

ة من بعده الذين يكملون املسري Xعارفون عىل كل حال من العناوين الكبرية من اوالد االمام املهدي
وحيكمون الدنيا بعد ابيهم عجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف, فهناك روايات تقول بان الذي حيكم بعد االمام 
املنتظر عجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف هم االئمة املعصومني خالل رجعتهم وهناك روايات تقول بان الذي 

تنايف بان هؤالء االوالد الكرام حيكمون بعد حيكم من بعده هم اوالده االثنى عرش املهديون وربام حيل ال
االمام املهدي سالم اهللا عليه العامل ما قبل الرجعة طبعاً هناك من يرجع مع االمام املهدي سالم اهللا عليه هلذا 
قد يقال ان هناك رجعة صغر ورجعة كرب, هناك من يرجع مع االمام مبارشة يف حني ظهوره سالم اهللا 

االخر التي يرجع فيها االئمة سالم اهللا عليهم ثم حيكمون قبل هذه الفرتة قبل الرجعة  عليه ال يف الرجعة
الكرب التي يرجع فيها االئمة وحيكمون هذه الفرتة املمتدة بعد االمام املهدي سالم اهللا عليه قد حيكم فيها 

انام هم قادة االمة وهم و اوالده املهديون وهم ائمة ولكن ال باملعنى اخلاص الذي نعرفه الهل البيت 
 ).فرجه الرشيف واهللا العامل بذلك  قادة املجتمع واحلكام عىل االرض بعد االمام املهدي عجل اهللا تعاىل

:  وقال ايضاً
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( ما من شك وحتى هو لفظ املهديون ربام يوحي بعصمتهم يعني هم اناس ليسوا اناس عاديون وانام بلغو 
اقىص درجات الورع والتقو بل قد يقال بعصمتهم الهنم مهديون من قبل اهللا تبارك وتعاىل يعني هذا 

ملون املشوار ويكملون العنوان قد يوحي هلذا املعنى اهنم يمتلكون درجة العصمة ومنزلة العصمة وهم يك
املرشوع, الن الدولة املهدوية املباركة هي حلم يف تفاصيلها التي وردت يف الروايات, بطبيعة احلال ليس 
كل التفاصيل وردت يف الروايات الرشيفة وانام بعض التفاصيل التي وردت عن دولة املهدي عجل اهللا 

ها بان هذه الدولة مثال نموذج ال خيطر حتى نستشف من تعاىل فرجه الرشيف عىل ألسنة اهل البيت 
, فهذه الدولة حتتاج  عىل بال االنسان يف كل جوانبها العبادية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية اىل اخره

اىل بناء فمدة االمام املهدي عجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف ليست بتلك املدة الكبرية جداً يعني االمام 
ن هناك فرق بني عمر االمام وعمر الدولة, فاذن هذه الدولة حتتاج اىل بناء سواء يف كشخص ليس كدولة ال

جانبها العمراين او جانبها العبادي والرتبوي, والناس ايضاً حتتاج اىل بناء, القضية ليست عندما يأيت االمام 
وسهم قد يقال الكل يصبحون معصومني وانام االمام هو يضع رؤوسهم عىل العباد يضع رؤ (عج)املهدي

 عبارة عن تربية االمام سالم اهللا عليه وابوة االمام لالمة هذه الرتبية تربية النفوس عىل الورع وعىل التقو
وعىل العلم وعىل املعرفة ايضاً حتتاج من يكملها ومن يسددها ومن يرشدها, كذلك عمليات البناء 

لون مسرية االمام املهدي سالم اهللا عليه يف تطبيق االخر يف جوانب ومرافق احلياة املتعددة, فهم انام يكم
مانه وبعد زمانه العدل الكامل والشامل يف ربوع الدنيا وخلق املجتمع الفريد الذي سينعم به الناس يف ز

 : ). نص كلمته جتدوهنا عىل الرابط أدناهسالم اهللا عليه 
http//:www.google.com/search?hl=ar&q%=D8%B1%D9%88%D8%

A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%+D8%A7%D9%84%D9%85%
D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%+D9%88%D8%
A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9&lr=&aq=

f&oq=  
أقول لعل حديثه عن ما يسميه بالرجعة الصغر املراد منه ليس الرجعة باملعنى الذي حتدثت عنها 
الروايات الرشيفة, وإنام هذه الرجعة املراد منها وجود أشخاص أمثال سلامن واملقداد وغريهم ممن ذكر أهنم 

ني أصحاب القائم, واهللا أعلم. يرجعون يف زمن القائم ومن بني أصحابه سالم اهللا عليه, أي وجود أمثاهلم ب
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وال يعني هذا إين أقول إن من ذكرت من األسامء ال يرجع بشخصه يف عامل الرجعة الذي يسميه هو الرجعة 
 .الكرب 

א

 − , وكاآليت: يف الرجعة جواباً عىل أسئلة وجهت له Xورد كالم للسيد أمحد احلسن 
أو ذي القرنني وبني القائم  Xوالعامل  X( س / هل هناك ارتباط بني قصة أصحاب الكهف وموسى 

X . ? أو عالمات ظهوره أو زمان ظهوره أو أصحابه وأنصاره أو أعداءه 
ج / قصة أصحاب الكهف معروفة وهي باختصار قصة رجال مؤمنني عددهم سبعة كفروا بالطاغوت يف 

 − :زماهنم , واملتمثل بجهتني
 هي احلاكم الظامل اجلائر الكافر .  − األوىل :

 هي علامء الدين الضالني الذين حرفوا دين اهللا ورشيعته . −والثانية :
فسه إهلاً يُعبد من دون اهللا فكل من هذين الطاغوت نصب نفسه إهلاً يُعبد من دون اهللا; احلاكم اجلائر نصب ن

فسهم إله يعبدون من , والعلامء غري العاملني الضالني نصبوا أن )ر الدنيا ومعاش العباد وسياستهم ( أمويف 
 ) . دون اهللا يف ( أمور الدين والرشيعة 
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الكفر بالطاغوت هو ( أول وهكذا حترر هؤالء الفتية من عبادة الطاغوت , وكفروا بالطاغوت . وهذا 
 فهم طريقه سبحانه , واإليامن به ,اهلد والعمل إلعالء كلمته سبحانه  ) . فزادهم اهللا هد , بأن عرّ

 −وتعاىل :
﴿د مْ هُ اهُ نَ دْ زِ ِمْ وَ هبِّ نُوا بِرَ ُمْ فِتْيَةٌ آمَ مْ ﴿ ﴾إِهنَّ ْ لَكُ نْرشُ فِ يَ هْ وا إِىلَ الْكَ أْوُ ونَ إِالَّ اهللاََّ فَ بُدُ عْ ا يَ مَ مْ وَ وهُ لْتُمُ تَزَ إِذِ اعْ وَ

نْ  مْ مِ يِّئْ لَكُ َ هيُ تِهِ وَ َ محْ نْ رَ مْ مِ بُّكُ قاً رَ فَ رْ مْ مِ كُ رِ : هم فتية يف  Xوأصحاب الكهف يف زمان قيام القائم   .)1( ﴾أَمْ
نطق مرات  X, ورأس احلسني ابن عيل  الكوفة وفتية يف البرصة كام يف الروايات عن أهل البيت 

 عديدة , ويف أكثر من مرة سمع يكرر هذه اآلية 
فِ ﴿َ هْ ابَ الْكَ حَ بْتَ أَنَّ أَصْ سِ باً مْ حَ جَ اتِنَا عَ نْ آيَ انُوا مِ قِيمِ كَ الرَّ  .)2( ﴾وَ

 وسمع يقرأ منها فقط 
باً ﴿ جَ اتِنَا عَ نْ آيَ انُوا مِ قِيمِ كَ الرَّ فِ وَ هْ ابَ الْكَ حَ  . ﴾أَنَّ أَصْ

,  Xهم الذين يأخذون بثأر احلسني  – Xوهم أصحاب القائم  –وذلك ألن أصحاب الكهف 
 أيضاً يقرأ Xوينتقمون من الظاملني . ويقلبون أمر الظاملني رأساً عىل عقب وهلذا سمع رأس احلسني 

مُ ﴿ لَ يَعْ سَ ينَ  وَ وا الَّذِ لَمُ لَبٍ  أَيَّ  ظَ نقَ لِبُونَ  مُ نقَ  ﴾ يَ
) . يؤمنون  سبحانه وتعاىل ال يرون القوة ( إال باهللا قوم عابدين خملصني هللا Xوكذلك أصحاب القائم 

باهللا وعليه يتوكلون ويقارعون أكرب قو الظلم واالستكبار عىل األرض , وهي اململكة احلديدية التي 
أكلت وداست كل املاملك عىل األرض كام أخرب عنها دانيال , وهي متمثلة اآلن بأمريكا دولة الشيطان  , 

لن يأخذ بثأره أال من كانوا مصداق هلذه اآلية  يقرأ أيضاً (ال قوة إال باهللا) ألنه Xوهلذا سمع رأس احلسني 
 الكريمة (ال قوة إال باهللا) ويف رواية 

                                                            
 

 .16الكهف :)1(  
 .9الكهف :)2(  
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مع أيضاً صوته  مع منه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون , وسُ (أهنم ملا صلبوا رأسه عىل الشجر سُ
مع أيضاً يقرأ  الرَّ ﴿ بدمشق يقول ال قوة إال باهللا وسُ فِ وَ هْ ابَ الْكَ حَ باً أَنَّ أَصْ جَ اتِنَا عَ نْ آيَ انُوا مِ فقال  ﴾ قِيمِ كَ

 زيد بن أرقم : أمرك أعجب يابن رسول اهللا)  . 
ورو الشيخ املفيد (رمحه اهللا) أن زيد بن أرقم سمع الرأس الرشيف ينطق بآية سورة الكهف , ورو عن 

, أما ما روي أن املنهال بن عمرو أنه سمع رأس احلسني يقول : أعجب من أصحاب الكهف قتيل ومحيل 
,  هم بعض املخلصني من أصحاب رسول اهللا  Xأصحاب الكهف الذين يبعثون مع القائم 

 كاملك األشرت .  Xوأصحاب أمري املؤمنني عيل 
أي أن هناك  Xفليس املقصود هم أنفسهم , بل املراد يف هذه الروايات هو نظائرهم من أصحاب القائم 

مالك األشرت يف الشجاعة واحلنكة والقيادة والشدة يف ذات اهللا هو نظري  Xرجل من أصحاب القائم 
وطاعة اهللا واألخالق الكريمة وكثري من الصفات التي أمتاز هبا مالك االشرت فلذلك يصفه األئمة بأنه 

, كالشاعر احلسيني  مالك األشرت , وهذا ليس ببعيد عن الفصحاء والبلغاء وساداهتم أهل البيت 
نزل إىل ساحة املعركة وذلك لشدة  يصف نزول عيل األكرب إىل ساحة املعركة فيقول ما معناه أن حممد 

, مع أن أصحاب األئمة الذين حمضوا احلق حمضاً  شبه عيل األكرب خلقاً وخلقاً برسول اهللا حممد 
ن آخرهم وهو آخر قائم باحلق من آل حممد يعودون ويكرون يف الرجعة بعد اإلثني عرش مهدياً , ويف زم

 , وهذا املهدي األخري أو القائم األخري العقب له وال ولد له .  Xالذي خيرج عليه احلسني بن عيل  
يقتل إبليس (لعنه اهللا) فام هو  س / يف رواية إن القائم يقتل إبليس (لعنه اهللا) ويف رواية إن رسول اهللا 

 الصحيح ? .
عن قول إبليس  (رب فأنظرين إىل  Xيع موىل إسحاق بن عامر قال : سألت أبا عبد اهللا فعن وهب بن مج

 يوم يبعثون * قال فانك من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم ) 
: جعلت فداك أي يوم هو? قال : يا وهب أحتسب أنه يوم يبعث اهللا فيه الناس? إن اهللا أنظره  قال له وهب

, وجاء إبليس حتى جيثو بني يديه عىل  , فإذا بعث اهللا قائمنا كان يف مسجد الكوفة اإىل يوم يبعث فيه قائمن
 : يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيرضب عنقه, فذلك يوم الوقت املعلوم).  ركبتيه فيقول
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يوم  : (إن إبليس قال: أنظرين إىل يقول Xوعن عبد الكريم بن عمرو اخلثعمي, قال: سمعت أبا عبد اهللا 
يبعثون فأبى اهللا ذلك عليه  فقال إنك من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم فإذا كان يوم الوقت املعلوم , ظهر 
إبليس لعنه اهللا يف مجيع أشياعه منذ خلق اهللا آدم إىل يوم الوقت املعلوم وهي آخر كرة يكرها أمري املؤمنني 

X  وكرات ما من إمام يف قرن إال ويكر معه الرب والفاجر فقلت : وإهنا لكرات ? قال : نعم , إهنا لكرات
يف أصحابه  Xيف دهره حتى يديل اهللا املؤمن من الكافر . فإذا كان يوم الوقت املعلوم كر أمري املؤمنني 

له : الروحا قريب من  وجاء إبليس يف أصحابه , ويكون ميقاهتم يف أرض من أرايض الفرات يقال
, فيقتتلون قتاال مل يقتتل مثله منذ خلق اهللا عز وجل العاملني فكأين أنظر إىل أصحاب عيل أمري كوفتكم
قد رجعوا إىل خلفهم القهقر مئة قدم وكأين أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم يف  Xاملؤمنني 

أمامه  سول اهللا الفرات . فعند ذلك هيبط اجلبار عز وجل يف ظلل من الغامم , واملالئكة , وقيض األمر ر
بيده حربة من نور فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقر ناكصا عىل عقبيه فيقولون له أصحابه : أين تريد وقد 

فيطعنه طعنة بني  ظفرت ? فيقول : إين أر ما ال ترون إين أخاف اهللا رب العاملني , فيلحقه النبي 
يعبد اهللا عز وجل وال يرشك به شيئا ويملك أمري كتفيه, فيكون هالكه وهالك مجيع أشياعه , فعند ذلك 

ألف ولد من صلبه ذكرا وعند  Xأربعا وأربعني ألف سنة حتى يلد الرجل من شيعة عيل  Xاملؤمنني 
 ذلك تظهر اجلنتان املدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله له بام شاء اهللا ) 

 ج / بسم اهللا الرمحن الرحيم
 وصىل اهللا عىل حممد وال حممد األئمة واملهديني.واحلمد هللا رب العاملني , 

, والقيامة الصغر يف هذه الدنيا , حيث يقتله القائم يف مسجد  Xيف ظهور القائم  − القتلة األوىل :  
 الكوفة عند ظهور احلق , ويلقيه يف هاوية اجلحيم . 

يف الرجعة (يف األوىل) التي تبدأ بعد انقضاء ملك املهدي الثاين عرش حيث يرجع عليه  −والقتلة الثانية :
وكل من حمض اإليامن حمضاً وكل من حمض الكفر  X, ويرجع عيل بن أيب طالب  Xاحلسني بن عيل 

 كام يف الرواية الثانية.  حمضاً ويرجع إبليس (لعنه اهللا) أيضا ألنه ممن حمض الكفر حمضاً ويقتله رسول اهللا
*** **** * 
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 − : أيضاً  Xوقال 
إن املهديني هم عالمات الساعة وميقاهتا , فبآخرهم خيتم هذا العامل اجلسامين , ويبدأ عامل  −واعلم أيضاً :

 الرجعة ثم القيامة. 
*** *** *** 

 − : Xوقال 
نْ ﴿س / ما هي الظلامت الثالث يف قوله تعاىل  مْ مِ كُ قَ لَ نَ خَ مْ مِ لَ لَكُ زَ أَنْ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَ مِ عَ مَّ جَ ةٍ ثُ دَ احِ سٍ وَ نَفْ

تٍ ثَالثٍ ذَ  لُامَ لْقٍ يفِ ظُ دِ خَ عْ نْ بَ قاً مِ لْ مْ خَ اتِكُ هَ مْ يفِ بُطُونِ أُمَّ كُ قُ لُ ْ اجٍ خيَ وَ نِيَةَ أَزْ امَ امِ ثَ عَ َنْ مْ لَهُ املُْلْكُ األْ بُّكُ مُ اهللاَُّ رَ لِكُ
وَ  ونَ  ال إِلَهَ إِالَّ هُ فُ َ أَنَّى تُرصْ   . )1( ﴾فَ

 ج /بسم اهللا الرمحن الرحيم
 واحلمد هللا رب العاملني , وصىل اهللا عىل حممد وال حممد األئمة واملهديني

 وهي (ظلمة الذر) , و(ظلمة الدنيا) و(ظلمة الرجعة) , وهي عوامل قوس النزول . 
هي األنوار الثالثة وهي (قبل الفناء) و(الفناء) و(العودة بعد الفناء) , وهي  −وعوامل قوس الصعود : 

الثالثة قبل (فتح احلجاب) و (بعد فتح احلجاب) و (بعد عودة احلجاب) , فهو خيفق بني  مراتب حممد 
 إىل األنا والشخصية .الفناء يف الذات اإلهلية فال يبقى إال اهللا الواحد القهار , وبني عودته 

وهذه املراتب الستة يف قوس الصعود والنزول متثل كل الوجود , وجتيل النور يف الظلمة , وظهور 
 املوجودات بالنور يف الظلامت , وهي واو النزول , و واو الصعود تشري إىل الستة أيام وستة مراتب

 ( , ) واو النزول 
 (و) واو الصعود

                                                            
 

 .6: الزمر  )1(
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دل عىل احلرية يف قوس الصعود هي احلرية يف النور لعدم إدراك ومعرفة النور التام , والدائرة يف رأس الواو ت
الذي ال ظلمة فيه , وهو : اهللا سبحانه وتعاىل معرفة تامة وكاملة . فتكون مراتب قوس الصعود هي : (قبل 

 فناء)  .الفتح) و (بعد الفتح) و (الفناء) و الثالثة هي : (العودة إىل األنا والشخصية بعد ال
ل منها يشء , بل هي ظلمة وعدم ليس هلا  صَّ أما احلرية يف الظلمة : ألهنا يف أدنى مراتبها ال تـُدرك وال حيُ
ل منها يشء , وال  صَّ حظ من الوجود , إال قابليتها للوجود . وهذه هي حقيقة املادة : ظلمة وعدم , ال حيُ

 ا , وإظهارها هلا . يُعرف منها يشء , لوال جتيل الصورة امللكوتية فيه
هي عامل الذر ثم النزول إىل ظلمة املادة ثم الصعود يف قيامة القائم حتى  − فتكون مراتب قوس النزول :

 الوصول إىل الرجعة , وهي املرتبة الثالثة .
ل كل الوجود من بدا ). املصدر: كتاب يته إىل هنايته , وهو حممد وباجتامعهام وتداخلهام يتحصَّ

 املتشاهبات.
عامل الرجعة إذن هو عامل آخر غري عاملنا اجلسامين املادي, وهو يبدأ بعد هناية  حكم املهدي األخري من 

, وعامل الرجعة هو أحد الوقعات اإلهلية الثالث الكرب ; أي القيامة الصغر املهديني اإلثني عرش 
 , والرجعة والقيامة الكربX.وهي قيام القائم 

 : الفتال النيسابوري − الواعظني  روضةففي   
  .)1()القائم ويوم الكرة ويوم القيامة : يوم يقوم  ( أيام اهللا ثالثة:  قال أبو جعفر  عليه السالم 

 : احلسن بن سليامن احليل − خمترص بصائر الدرجات ويف 
القائم ويوم الكرة ويوم  ( أيام اهللا ثالثة يوم قيام:  يقول  Xعن املثنى احلناط قال سمعت أبا جعفر   

 .)2()الرجعة 
 : العالمة املجليس − ويف بحار األنوار 

                                                            
 

 .392الفتال النيسابوري : ص )1(  
 .41خمترص بصائر الدرجات : ص )2(  
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مْ ﴿(عن تفسري عيل بن إبراهيم :  هُ رْ كِّ ذَ امِ  وَ ئم , ويوم املوت , ويوم قال : أيام اهللا ثالثة : يوم القا﴾اهللاِّ  بِأَيَّ
 .)1()القيامة 

, وعليه ال يمكن أن تقع الرجعة مع وهذه األيام الثالثة يذيق اهللا تعاىل فيها العذاب وينترص ألوليائه 
ألهنام يف هذه احلالة تكونا يوماً واحداً ال يومني. أما ما ورد من رجعة بعض املؤمنني يف  Xقيام القائم 

م بني أصحاب القائم, فمن بني فهو كام وضحه السيد أمحد احلسن هو وجود نظرائه Xأصحاب القائم 
 رجل كسلامن ورجل كاملك األشرت وهلم جرا.  Xأصحاب القائم 

ويمكن أن نستدل من بعض الروايات أن عامل الرجعة ال جتري عليه املواضعات والقوانني التي جتري عىل 
من صلبه ذكر, وفيها عامل الدنيا املادي فاألعامر فيه تطول كثرياً ويمكن للرجل أن يبقى ليلد له ألف ولد 

 تظهر اجلنتان املدهامتان.
العالمة املجليس وهي خرب طويل آخذ منه موضع الشاهد قال أحدهم  − يف بحار األنوار وقد وردت رواية 

: أما  Xأليب احلسن عليه السالم: ( إنا روينا أن اإلمام ال يميض حتى ير عقبه , قال : فقال أبو احلسن 
بىل واهللا لقد رويتم إال القائم وأنتم ال تدرون ما معناه ومل رويتم يف هذا احلديث غري هذا ? قال : ال , قال : 

قال له عيل : بىل واهللا إن هذا لفي احلديث , قال له أبو احلسن عليه السالم : ويلك كيف اجرتأت عىل  قيل ,
 .)2(تكن من الصادين عن دين اهللا تعاىل )يشء تدع بعضه , ثم قال : يا شيخ اتق اهللا وال 

يرجع عىل اإلمام الذي ال عقب له وال  Xوفيه نص عىل أهنم ال يدرون معنى ما ورد يف رواية إن احلسني 
 يدرون مل قيل.
א :א

                                                            
 

 .12ص  −  13ج  : بحار األنوار)1(  

 .270ص  −  48ج  :بحار األنوار )2(  
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 , فهذه ومفاد هذه الشبهة إهنم يقولون إنه قد وردت روايات كثرية جداً حتيص من األئمة إثنا عرش إماماً
, وبالنتيجة هي تعارض ما ورد من وجود إثني عرش بعد  الروايات ال تقول إن األئمة أربعة وعرشون إماماً 

 اإلثني عرش.
وللجواب عن هذه الشبهة أقول قبل كل يشء هذه الشبهة من التهافت بدرجة تثري االستغراب, ولكننا 

ر فيها, فاملهديون حيكمون بعد اإلثني عرش نجيب عنها طاملا طرحها بعضهم. واحلق إن التعارض ال يُتصو
, فال تزاحم مكاين أو زماين من هذه الناحية, وكذلك فإن ما ورد من إن األئمة إثني عرش إماماً ال يعني  إماماً

تقول إن  , فلم ترد رواية عن آل حممد إن هؤالء احلجج اإلثني عرش هم كل احلجج من آل حممد 
 بعدهم, بل ورد العكس كام تقدم.  ال يشء األئمة اإلثني عرش 

, وكذلك ما  أقول ولعل منشأ الشبهة هو إن الروايات التي ذكرت األئمة  ذكرت أهنم إثنا عرش إماماً
 يعرف من تسمية الطائفة املحقة باإلثني عرشية.

بعد إمام الزمان ( وسئل ( ريض اهللا عنه ) عن احلال  : وقد ذكر  السيد املرتىض جواباً عن هذه الشبهة بقوله 
عليه السالم يف اإلمامة فقال : إذا كان املذهب املعلوم أن كل زمان ال جيوز أن خيلو من إمام يقوم بإصالح 
الدين ومصالح املسلمني , ومل يكن لنا بالدليل الصحيح أن خروج القائم يطابق زوال التكليف , فال خيلو 

مفرتض الطاعة , أو ليس يكون . فإن قلنا : بوجود إمام بعده الزمان بعده عليه السالم من أن يكون فيه إمام 
خرجنا من القول باالثني عرشية , وإن مل نقل بوجود إمام بعده , أبطلنا األصل الذي هو عامد املذهب , 

 وهو قبح خلو الزمان من اإلمام .
بن احلسن عليهام  فأجاب ( ريض اهللا عنه ) وقال: إنا ال نقطع عىل مصادفة خروج صاحب الزمان حممد 

, وال جيوز خلو الزمان بعده من  "كثريا  "السالم زوال التكليف , بل جيوز أن يبقى العامل بعده زمانا 
األئمة . وجيوز أن يكون بعده عدة أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله , وليس يرضنا ذلك فيام 

 "ه أن نعلم إمامة هؤالء االثني عرش , ونبينه بيانا سلكناه من طرق اإلمامة , ألن الذي كلفنا إياه وتعبدنا من
, إذ هو موضع اخلالف واحلاجة . وال خيرجنا هذا القول عن التسمي باالثني عرشية , ألن هذا  "شافيا 
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. وقد أثبتنا نحن وال موافق لنا يف هذا املذهب ,  "االسم عندنا يطلق عىل من يثبت إمامة اثني عرش إماما 
 . )1()ذا االسم دون غرينا فردنا نحن هبفان

فاجلواب الذي يذكره السيد املرتىض يقول إننا طاملا انفردنا بإثبات إثني عرش إماماً ال يرضنا بعد هذا أن 
, إذ ال موافق لنا يف  نؤمن بوجود إثني عرش مهدياً وال خيرجنا القول األخري عن التسمي باإلثني عرشية

 .  مذهبنا
أن  –واهللا أعلم  –منشؤها  املهديني نسبة للروايات التي تنص أو تذكر األئمة واحلقيقة إن قلة روايات 

فهو  هو الرتكيز عىل إثبات وجود األئمة اإلثني عرش  واألئمة  اهلم األساس يف زمن الرسول 
يستشف منها  Xموضع اخلالف واحلاجة كام قال السيد املرتىض. وقد وردت رواية عن اإلمام الصادق 

الوصية نزلت من السامء عىل رسول  ( : عن أيب عبداهللا جعفر بن حممد (عليهام السالم) أنه قالهذا املعنى 
, ومل ينزل عىل رسول اهللا (صىل اهللا عليه واله وسلم) كتاب  اهللا(صىل اهللا عليه واله وسلم) كتابا خمتوماً 

) فقال 4بيتك( − يا حممد هذه وصيتك يف أمتك إىل أهل  : , فقال جربئيل (عليه السالم) خمتوم إال الوصية
: نجيب اهللا منهم وذريته ليورثك  ? فقال رسول اهللا (صىل اهللا عليه واله وسلم): أي أهل بيتي يا جربئيل

علم النبوة قبل إبراهيم وكان عليها خواتيم, ففتح عىل(عليه السالم) اخلاتم األول ومىض ملا أمر فيه ثم فتح 
, ثم فتح احلسني(عليه السالم) اخلاتم الثالث فوجد فيه  يه السالم) اخلاتم الثاين ومىض ملا أمر بهاحلسن(عل

أن قاتل وأقتل وتقتل واخرج بقوم للشهادة, ال شهادة هلم إال معك ففعل وثم دفهعام إىل عىل بن 
رق واصمت ملا حجب احلسني(عليهام السالم) ومىض, ففتح عىل بن احلسني اخلاتم الرابع فوجد فيه أن أط

العلم, ثم دفعها إىل حممد بن عىل(عليهام السالم) ففتح اخلاتم اخلامس فوجد فيه أن فرس كتاب اهللا تعاىل 
وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع األمة, وقل احلق يف اخلوف واألمن وال ختش إال اهللا, ففعل, ثم 

                                                            
 

 . 146 – 145ص  −  3ج  :رسائل املرتىض )1(  
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وأنت هو? فقال: ما بك يف هذا إال أن تذهب يا معاذ دفعها إىل الذي يليه, فقال معاذ بن كثري: فقلت له: 
 . )1() : حسبك : ثم من? فقال , فقلت فرتويه عني نعم أنا هو, حتى عدد عىل اثني عرش اسام ثم سكت

مل يقل ال يوجد بعدهم  X: ( حسبك ) يُشعر بأن ثمة من هو بعد األئمة, فهو  Xفمن الواضح إن قوله 
أحد, وأما قوله (حسبك) فهو إشارة إىل أن هذا املقدار من املعرفة يكفيك وهو موضع حاجتك كام عرب 

 .  السيد املرتىض
א :א

 بعد أن نقل السيد ابن طاووس هذا الدعاء:
:  )ع( اللهم ادفع عن وليك وخليفتك, وحجتك عىل خلقك, ولسانك املعرب عنك بإذنك .... ( إىل قوله 

:  اللهم أعطه يف نفسه وأهله وولده وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه وترس به نفسه ... ( إىل قوله ع)
آجاهلم واعز نرصهم ومتم هلم ما  , وبلغهم آماهلم وزد يف اللهم صل عىل والة عهده واألئمة من بعده

أسندت إليهم يف أمرك هلم وثبت دعائمهم, واجعلنا هلم أعوانا وعىل دينك أنصارا, فإهنم معادن كلامتك 
, وأوليائك  وأركان توحيدك ودعائم دينك ووالة أمرك, وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك

 ).ه اهللا وبركاته لسالم عليهم ورمحوسالئل أوليائك وصفوة أوالد رسلك, وا
 : وعلق قائالً 

: ( اللهم صل عىل والة عهده واألئمة من بعده ), ولعل املراد  ( وقد تضمن هذا الدعاء قوله عليه السالم
بذلك أن الصالة عىل األئمة يرتبهم يف أيامه للصالة بالعباد يف البالد, واألئمة يف األحكام يف تلك األيام, 

د ذكر الصالة عليه صلوات اهللا عليه بدليل قوله: ( والة عهده ) ألن والة وان الصالة عليهم تكون بع
العهود يكونون يف احلياة, فكأن املراد: اللهم صل بعد الصالة عليه عىل والة عهده واألئمة من بعده. وقد 

: ( واألئمة من ولده ), ولعل هذه قد كانت: ( صل عىل والة  تقدم يف الرواية عن موالنا الرضا عليه السالم

                                                            
 

 . 53 – 52لنعامين : صلغيبة ال  )1(
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عهده واألئمة من ولده ), فقد وجدت ذلك كام ذكرناه يف نسخة غري ما رويناه, وقد روي أهنم من أبرار 
العباد يف حياته ووجدت رواية متصلة االسناد بأن للمهد صلوات اهللا عليه أوالد مجاعة والة يف أطراف 

 . )1()تأويل غري ذلك مذكور يف االخبار , وروي  ىل غاية عظيمة من صفات األبراربالد البحار ع
) هم  − ع  –: إن السيد ابن طاووس رمحه اهللا يذهب هنا إىل القول بأن املهديني ( والة عهد اإلمام  أقول

نها, وهم ( أي أئمة صالة وأئمة يف األحكام, وإن إمامتهم بالنتيجة طولية نسبة إىل إمامته وغري مستقلة ع
األبناء ووالة العهد ) بالنتيجة كلهم يف زمنه بقرينة إشارته إىل قصة اجلزيرة اخلرضاء, حيث قال: 
(ووجدت رواية متصلة االسناد بأن للمهد صلوات اهللا عليه أوالد مجاعة والة يف أطراف بالد البحار ). 

لتي تقررها الروايات, فمن الواضح البني إن وكالمه هذا يف احلقيقة بعيد متاماً عن الدالالت الواضحة ا
اصطالح ويل العهد ينرصف إىل من يستلم زمام احلكم واإلمامة بعد أبيه, ال من يتوىل منصباً يف حياته ( أي 
حياة أبيه ) فقط دون أن يكون له منصباً بعد موته. وكذلك فإن رواية الوصية تنص عىل أنه يستلم اإلمامة 

م برضورة الرشع وهو ما وردت به الروايات أن اإلمامة ال جتتمع يف أخوين بعد احلسن بعد وفاة أبيه ومعلو
واحلسني عليهام السالم, وعليه البد أن يكون املهديون هم أبناء متعاقبني ال أخوة جمتمعني, وقد ورد يف 

د اآلخر كام هو روايات املهديني إهنم أوصياء, ومعنى الوصاية املرتبط هبم يدل عىل أهنم يأيت أحدهم بع
من األئمة, فكام أن األئمة جاءوا من بعد الرسول بالتسلسل املعروف يأيت  احلال يف أوصياء رسول اهللا 

وهي اجتامع اإلمامة يف  بالتسلسل نفسه, باستثناء امليزة التي ميزت احلسنني  Xاملهديون بعد أبيهم 
. وعىل هذا ال معنى ملا أراده السيد ابن طاووس رمحه اهللا من  أخوين, وامتناع اجتامعها بعدهم يف غريهم

توجيه البعدية يف عبارة ( واألئمة من بعده ) إىل معنى يساوق االجتامع يف الزمان والتابعية يف املنصب. فهو 
 يريد أن يفهم من قوله ( من بعده ) إهنم معه يف الزمان وتبع هلم يف املنصب فهم عىل حد وصفه أئمة صالة

رف بُعده عن الصواب , كام مر بيانهXوأحكام ينصبهم أبوهم   .             , وعُ

                                                            
 

 . 310ص  :مجال األسبوع )1(  
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א א :א
, ويف هذا الصدد نجيب بأن روايات املهديني  يطعن البعض يف سند روايات املهديني والسيام رواية الوصية

ومن باب املبالغة يف النصح وعدم متواترة من حيث املعنى, كام اتضح من رسد الروايات املتقدم, ومع ذلك 
ترك ثغرة لنفوذ الشيطان لعقول ونفوس البعض قام الشيخ ناظم العقييل بالتدليل عىل صحة هذه 

) نتصاراً للوصيةالروايات, وتوثيق أسنادها يف أكثر من كتاب; منها كتاب ( دفاعاً عن الوصية ) وكتاب ( ا
تص بتوثيق روايات املهديني, وآخر بتوثيق األدعية التي املختصني برواية الوصية, ومنها كذلك كتاب اخ

 . ذكرت املهديني
א :א

ذكرنا فيام تقدم إن إحد الروايات ذكرت أحد عرش مهدياً بينام مجيع الروايات األخر ذكرت إثنا عرش 
, وهذا قد يعده البعض اضطراباً وتعارضاً يف مضمون الروايات.  مهدياً

, فاملراد يف الرواية املعنية هو اإلشارة  واحلق إنه إذا أمكن اجلمع يسقط قول املعرتض, واجلمع ممكن هنا متاماً
إىل أن املهدي األول من املهديني اإلثني عرش هو القائم, وسيتضح هذا املعنى املهم أكثر فيام ييل, فهو يف 

ث الذي بني أيدينا غايته إثبات أن القائم الذي احلقيقة قطب الرحى الذي عليه مدار البحث برمته. فالبح
. إذن كل البحث يف احلقيقة Xخيرج بالسيف ويبارش املالحم هو املهدي األول ( أمحد ) ابن اإلمام املهدي 

 إنام هو توضيح ملعنى هذه الرواية وروايات أخر سيتم ذكرها يف مطاوي البحث.  
א   :א

,  , والظاهر من كالم هذا البعض أنه يستنكر هذا األمر املهديون معصومون يستشكل البعض قائالً هل
أي املهديني  –, ولعله يذهب الحقاً إىل أهنم  فقط وكأنه ير أن املعصومني هم األئمة اإلثني عرش 

ب من اهللا البد أن يكون معصوماً  –  ال  ليسوا ائمة وليسوا حججاً هللا يف أرضه حلقيقة أن احلاكم املُنَصّ
 . يدخل الناس يف باطل وال خيرجهم من حق
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وبقدر حتقيق نفس مفهوم العصمة وحقيقتها, وهل يمكن أن يكون هناك معصوم غري األئمة سأترك 
والسيام  Xالبحث يف هذا, ويمكن أن يتبني هذا األمر من أراد من خالل العودة لكتب السيد أمحد احلسن 

 وضع اخلالف يمكن حسمه من خالل طريق أيرس.كتاب ( املتشاهبات ), فعىل أية حال م
 : الشيخ الصدوق − ففي اخلصال 

عن سليم بن قيس اهلاليل قال : ( سمعت أمري املؤمنني عليا عليه السالم يقول : احذروا عىل دينكم ثالثة : 
املؤمنني  رجال قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه هبجته اخرتط سيفه عىل جاره ورماه بالرشك , فقلت : يا أمري

أهيام أوىل بالرشك ? قال : الرامي , ورجال استخفته األحاديث كلام أحدثت أحدوثة كذب مدها بأطول 
منها , ورجال آتاه اهللا عز وجل سلطانا فزعم أن طاعته طاعة اهللا ومعصيته معصية اهللا وكذب ألنه ال طاعة 

صية اهللا فال طاعة يف معصيته وال طاعة ملن ملخلوق يف معصية اخلالق , ال ينبغي للمخلوق أن يكون حبه ملع
عىص اهللا , إنام الطاعة هللا ولرسوله ولوالة االمر , وإنام أمر اهللا عز وجل بطاعة الرسول ألنه معصوم مطهر , 

 .)1(ال يأمر بمعصيته وإنام أمر بطاعة أويل األمر ألهنم معصومون مطهرون ال يأمرون بمعصيته )
يف هذه الرواية الرشيفة إن اهللا تعاىل أمر بطاعة أويل األمر ألهنم معصومون مطهرون ال يأمرون بمعصيته, 

كام وضح من الروايات التي رسدناها آنفاً منصوص عىل طاعتهم بوصفهم حجج اهللا  واملهديون 
 .   , فهم معصومون بالتأكيد إذنوأوصياء اإلمام املهدي 

 : لكلينيالشيخ ا −ويف الكايف 
رئاسة وإياك أن تطأ أعقاب عن أيب محزة الثاميل قال : ( قال يل أبو عبد اهللا ( عليه السالم ) : إياك وال 

, قال : قلت : جعلت فداك أما الرئاسة فقد عرفتها وأما أن أطأ أعقاب الرجال فام ثلثا ما يف يدي إال الرجال
إياك أن تنصب رجال دون احلجة , فتصدقه يف كل  مما وطئت أعقاب الرجال فقال يل : ليس حيث تذهب ,

 .)2(ما قال )
                                                            

 

 139اخلصال : ص )1(  
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وهذا احلديث يؤكد عىل رضورة عدم تصديق رجل دون احلجة يف كل ما قال, ويستفاد منه أن كل إنسان 
غري احلجة يمكن أن يدخلك يف باطل أو خيرجك من حق, واحلجة وحده من ال يفعل هذا وهو إذن 

.    منصوص عليمعصوم, واملهديون   هم بأهنم حجج, فهم بالنتيجة معصومون حتامً

: א א
 :الكرب للحسني بن محدان اخلصيبي ورد يف اهلداية 

( سمعت أبا عبد اهللا ( عليه السالم ) , يقول : إياكم والتنويه واهللا ليغيبن عن املفضل بن عمر , قال : 
مهديكم سنني من دهركم يطول عليكم وتقولون اي وليت ولعل وكيف ومتحصه الشكوك يف أنفسكم 
حتى يقال مات وهلك ويأيت وأين سلك ولتدمعن عليه أعني املؤمنني ولتتكفؤون كام تتكفا السفن يف 

وال ينجو اال من اخذ اهللا ميثاقه بيوم الذر وكتب بقلبه االيامن وأيده بروح منه ولريفعن له اثنتا أمواج البحر 
عرشة راية مشبهة ال يدرون أمرها ما تصنع , قال املفضل : فبكيت وقلت كيف يصنع أولياؤكم فنظر إىل 

مرنا أنور وأبني منها الشمس دخلت يف الصفة قال : يا مفضل تر هذه الشمس قلت : نعم , قال واهللا أ
وليقال املهدي يف غيبته مات ويقولون بالولد منه وأكثرهم جيحد والدته وكونه وظهوره أولئك عليهم لعنة 

 .)1()واملالئكة والرسل والناس أمجعني اهللا 
هذه الرواية زعم البعض أهنا تدل عىل عدم وجود ولد أو ذرية لإلمام وأن من يقول بخالف هذا يشمله 

الوارد يف الرواية, فقد ورد يف سلسلة املقاالت التي نرشها مركز الدراسات العقائدية التابع اللعن 
( من يدعي انه ولدٌ لالمام املهدي فالعنوه), قوهلم تعليقاً  , يف املقال احلادي والعرشون املعنون بـ للسيستاين

 : عىل الرواية أعاله
 . د ايام غيبته فعليه لعنة اهللا والناس امجعنيومعنى ذلك ان من يقول بان املهدي صار له اوال

 . ومن يقول ان املهدي (عليه السالم) قد ولد له او يدعي احد انه ولده فعليه لعنة اهللا والناس أمجعني
                                                            

 

  )1(361 – 360ص :  اهلداية الكرب. 
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انه لو كان ال بد ان يكون لالمام عليه السالم من ولد يف عرص الغيبة الكرب لذكرت لنا الروايات ذلك 
, بل نفوا ذلك كام جاء يف هذا احلديث  , فلم يكتفوا بعدم ذكرهم له طهار ولبرشّ به االئمة اال
 : واحاديث اخر منها

: انت  عن عيل بن ايب محزة انه دخل عىل الرضا (عليه السالم) فقال له ما رواه الشيخ الطويس يف الغيبة
 امام?.
 يكون االمام اال وله عقب.: ال  يقول : اين سمعت جدك جعفر بن حممد  , فقال له : نعم قال
, انام قال جعفر عليه السالم: ال  ? ليس هكذا قال جعفر عليه السالم : أنسيت يا شيخ او تناسيت فقال

, فقال  يكون االمام اال وله عقب اال االمام الذي خيرج عليه احلسني بن عيل عليهام السالم فانه ال عقب له
 . )1(ل: صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقو له

ر الرشيد الطريد : (صاحب هذا االم كيف وقد رو الصدوق وغريه عن امري املؤمنني (عليه السالم)
  .) الفريد الوحيد

واجلواب عىل هذه الشبهة التي متسكت هبا املؤسسة السيستانية البغيضة لتخدع أتباعها واضح ملن اطلع 
قد تويف  Xعىل كتاب الغيبة لشيخ الطائفة الطويس, فاملقصود منه طائفة من الناس قالت إن اإلمام املهدي 

, فالشيخ الطويس يقول يف كتاب  دوإن اإلمامة قد انتقلت بعده لولده, وهي فرقة من الناس مل يعد هلا وجو
 : الغيبة

اثنا  ( فأما من قال: إن للخلف ولداً وأن األئمة ثالثة عرش . فقوهلم يفسد بام دللنا عليه من أن األئمة 
, يقول بقوهلاعرش , فهذا القول جيب إطراحه , عىل أن هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد اهللا ومل يبق قائل 

 .)2()لك دليل عىل بطالن هذه األقاويل وذ

                                                            
 

 224ص ) الغيبة للطويس : 1(
  .228) الغبية للطويس : ص 2(
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ما هيمنا من قول الطويس هذا هو إشارته إىل أن هؤالء القائلني جمموعة من الناس قالوا بموت اإلمام 
: ( وليقال املهدي يف غيبته مات  Xاملهدي يف غيبته وزعموا أن اإلمامة قد انتقلت لولده. ولو تأملنا قوله 

جيحد والدته وكونه وظهوره أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والرسل  ويقولون بالولد منه وأكثرهم
 –أي يقول إن اإلمامة قد انتقلت إىل ولده  –والناس أمجعني ) يتضح لنا أن من يقول بالولد من اإلمام 

: ( ويقولون بالولد منه ) ال يراد به إهنم Xقد مات يف غيبته. فقوله  Xيسبق هذا القول بأن اإلمام 
لون إن لإلمام ولد كام يريد مركز السيستاين أن يوهم الناس, وإنام املقصود هو إهنم يقولون إنه مات يقو

وإن اإلمامة قد انتقلت إىل ولده. وهذا ال تقول به دعوتنا املباركة ومركز السيستاين يعلم هذا حق العلم 
  ركبها., وال ترك فرية إال ولكنه يف حربه غري الرشيفة للدعوة مل يدخر وسعاً 

وعىل أي حال تقدم إيراد الكثري من الروايات عىل وجود الذرية لإلمام وهي روايات صحيحة بل متواترة 
, فهال يكف السيستاين وجهازه  , فالذكر والتبشري حاصلمن جهة املعنى وقائلها هم آل حممد 

 ? التضلييل عن اإلساءة آلل حممد 
א :א

, واكتفت بذكر أوهلم  مجيعاً  مل تذكر اسامء املهديني  مفاد الشبهة إهنم يقولون إن وصية رسول اهللا 
 .  , وبزعمهم إن هذا مدعاة لعدم األخذ هبا فقط

هال الذين ال حظ هلم من  وهذه الشبهة وإن كانت واضحة التهافت , وال يُقدم عىل اإلعرتاض هبا سو اجلُ
, وإال  , ويطالبه بذكر أسامء املهديني  العلم, إذ إن املعرتض هبا يف احلقيقة يعرتض عىل رسول اهللا 

, وعىل Xال يقبل حديثه! بينام احلق هو أن عليه أن يؤمن عىل اإلمجال بوجود مهديني بعد اإلمام املهدي 
, وما مل يرد  , وأما أسامء األوصياء فسوف تتبني يف وقتهاXفصيل بأوهلم املذكور يف الوصية وهو أمحد الت

 .   فنحن غري مسؤولني عنه وال ممتحنني به فيه ذكر من طرف املعصومني 
وعىل أي حال يوجد إشكال مماثل طرحه الزيديون بخصوص عدم معرفة أسامء األئمة من قبل الشيعة, 

 : أجاب عنه الشيخ الصدوق رمحه اهللا يف كتابه  كامل الدين ومتام النعمة  يقول الشيخ الصدوقوقد 
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( قالت الزيدية : لو كان خرب األئمة االثني عرش صحيحا ملا كان الناس يشكون بعد الصادق جعفر بن 
يل وطائفة تتحري حتى حممد عليهام السالم يف اإلمامة حتى يقول طائفة من الشيعة بعبد اهللا وطائفة بإسامع

 أن الشيعة منهم من امتحن عبد اهللا بن الصادق عليه السالم فلام مل جيد عنده ما أراد خرج وهو يقول: إىل
أين ? إىل املرجئة أم إىل القدرية ? أم إيل احلرورية وإن موسى بن جعفر سمعه يقول هذا فقال له: ال إىل 

ورية ولكن إيلّ . فانظروا من كم وجه يبطل خرب االثني عرش أحدها املرجئة , وال إىل القدرية , وال إىل احلر
جلوس عبداهللا لإلمامة , والثاين إقبال الشيعة إليه , والثالث حريهتم عند امتحانه , والرابع أهنم مل يعرفوا أن 

بن إمامهم موسى بن جعفر عليهام السالم حتى دعاهم موسى إىل نفسه ويف هذه املدة مات فقيههم زرارة 
. فقلنا هلم : إن  "اللهم إين أئتم بمن أثبت إمامته هذا املصحف  "أعني وهو يقول واملصحف عىل صدره : 

هذا كله غرور من القول وزخرف , وذلك أنا مل ندع أن مجيع الشيعة عرف يف ذلك العرص األئمة االثني 
 أن األئمة بعده االثنا عرش , الذين بأسامئهم , وإنام قلنا : إن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أخرب عرش 

هم خلفاؤه وأن علامء الشيعة قد رووا هذا احلديث بأسامئهم وال ينكر أن يكون فيهم واحد أو اثنان أو أكثر 
مل يسمعوا باحلديث , فأما زرارة بن أعني فإنه مات قبل انرصاف من كان وفده ليعرف اخلرب ومل يكن سمع 

هام السالم من حيث قطع اخلرب عذره فوضع املصحف الذي هو القرآن بالنص عىل موسى بن جعفر علي
عىل صدره , وقال : اللهم إين أئتم بمن يثبت هذا املصحف إمامته , وهل يفعل الفقيه املتدين عند اختالف 
 االمر عليه إال ما فعله زرارة , عىل أنه قد قيل : إن زرارة قد كان عمل بأمر موسى بن جعفر عليهام السالم
وبإمامته وإنام بعث ابنه عبيدا ليتعرف من موسى بن جعفر عليهام السالم هل جيوز له إظهار ما يعلم من 

 .)1(إمامته أو يستعمل التقية يف كتامنه , وهذا أشبه بفضل زرارة بن أعني وأليق بمعرفته )
الشيخ الصدوق يصف اعرتاض الزيدية بأنه غرور من القول وزخرف, عىل الرغم من وجود نصوص  

ال شك بأن قول  تذكر أسامء األئمة, فكيف باملهديني الذين مل تذكر أسامءهم وصية رسول اهللا 
 املعرتض هو األقرب إىل الغرور والزخرف. 

                                                            
 

 .75 – 74كامل الدين ومتام النعمة : ص   )1(
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א א
        

حتدث الكثري من الروايات عن وجود دولة لبني العباس يف آخر الزمان, أي يف زمن ظهور قائم آل حممد 
X   .من الرضوري بمكان التعرف عليها لتتوضح صورة عرص الظهور وشخصياته للقارئ , 

 : من هذه الروايات ما ورد يف غيبة النعامين
أبوعبداهللا حييى بن زكريا ابن شيبان قال: حدثنا أبوسليامن أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد قال: حدثنا 

يوسف بن كليب, قال: حدثنا احلسن بن عيل ابن أيب محزة, عن سيف بن عمرية, عن أبى بكر احلرضمي, 
البد أن يملك بنو العباس, فإذا ملكوا واختلفوا ( :  عن أيب جعفر الباقر(عليه السالم) أنه سمعه يقول

عليهم اخلراساين والسفياين هذا من املرشق, وهذا من املغرب يستبقان إىل الكوفة وتشتت أمرهم خرج 
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كفريس رهان, هذا من ههنا وهذا من ههنا حتى يكون هالكهم عىل أيدهيام, أما إهنام ال يبقون منهم أحدا 
 .  )1()أبدا 

كهم عىل يدي واضح من هذه الرواية إن بني العباس يملكون يف آخر الزمان, وخيتلفون ويكون هال
 اخلرساين والسفياين.

 , بالصورة التالية:264وقد ورد مضمون هذه الرواية يف كتاب الغيبة نفسه ص 
ال بد لبني فالن من أن يملكوا ,  (عن أيب بصري , عن أيب جعفر حممد بن عيل ( عليهام السالم ) , أنه قال : 

خيرج عليهم اخلراساين والسفياين , هذا من  فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم , وتشتت أمرهم , حتى
املرشق , وهذا من املغرب , يستبقان إىل الكوفة كفريس رهان , هذا من هنا , وهذا من هنا , حتى يكون 
هالك بني فالن عىل أيدهيام , أما إهنم ال يبقون منهم أحدا ... ثم قال يل : إن ذهاب ملك بني فالن كقصع 

يده فخارة وهو يميش إذ سقطت من يده وهو ساه عنها فانكرست , فقال حني الفخار , وكرجل كانت يف 
 . )2()فذهاب ملكهم هكذا أغفل ما كانوا عن ذهابه  − شبه الفزع  − سقطت : هاه 

وفيها بدل بني العباس بنو فالن, واملراد واحد, وعدم ترصحيه هبم كام يف الرواية األوىل يُمكن محله عىل 
ن نحمله عىل أنه إشارة إىل أن املقصود من بني العباس قوم آخرين غري أولئك الذي التقية, ويمكن كذلك أ
 . حكموا يف زمن األئمة 

وعن احلسن بن ابراهيم قال : ( قلت للرضا (عليه السالم) أصلحك اهللا إهنم يتحدثون عن السفياين يقوم , 
 . )3(سلطاهنم لقائم )وقد ذهب سلطان بني العباس ? فقال : كذبوا انه ليقوم وان 

وتنص الكثري من الروايات عىل أن بني العباس يف آخر الزمان خيتلفون فيام بينهم عىل امللك الدنيوي, 
 ويكون إختالفهم هذا سبباً لذهاب ملكهم وعالمة مهمة من عالمات القيام املقدس. 

                                                            
 

 .267لنعامين : صلغيبة ال)1(  

 .264لنعامين : صلغيبة ال)2(  
 . 251ص 52ج : األنوار بحار  )3(
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عْتُ أَ  مِ الَ سَ بِيِّ قَ لَ ٍّ احلَْ يلِ دِ بْنِ عَ َمَّ نْ حمُ بْ عَ ا عَ قُولُ بَ نَ :  دِ اهللاَِّ ع يَ اءُ مِ تُومِ وَ النِّدَ نَ املَْحْ بَّاسِ مِ نِي الْعَ فُ بَ تِالَ ( اخْ
ءِ أَوَّ  امَ نَ السَّ نَادٍ مِ نَادِي مُ الَ يُ اءُ قَ يْفَ النِّدَ لْتُ وَ كَ تُومِ قُ نَ املَْحْ ائِمِ مِ وجُ الْقَ رُ تُومِ وَ خُ لِيّاً وَ املَْحْ ارِ أَالَ إِنَّ عَ لَ النَّهَ

نَ شِ  ثْامَ ارِ أَالَ إِنَّ عُ رِ النَّهَ نَادٍ يفِ آخِ نَادِي مُ الَ وَ يُ ونَ قَ ائِزُ مُ الْفَ تَهُ هُ ونَ يعَ ائِزُ مُ الْفَ تَهُ هُ يعَ  . )1()وَ شِ
ملك بني العباس يرس ال عرس فيه, لو أجتمع عليهم الرتك  (:  وعن أمري املؤمنني (عليه السالم) أنه قال

والديلم والسند واهلند والرببر والطيلسان لن يزيلوه, وال يزالون يف غضارة من ملكهم حتى يشذ عنهم 
مواليهم وأصحاب دولتهم ويسلط اهللا عليهم علجا خيرج من حيث بدأ ملكهم, ال يمر بمدينة إال فتحها, 

, فال يزال كذلك حتى يظفر ويدفع بظفره  ال هدها, وال نعمة إال أزاهلا, الويل ملن ناواهوال ترفع له راية إ
. )2( ), يقول احلق ويعمل به  إىل رجل من عرتيت  

اذا  − اىل قوله  − وعن ايب بصري عن ايب جعفر الباقر (عليه السالم) قال : ( يقوم القائم يف وتر من السنني 
ثم يملك بني العباس فال يزالون يف عنفوان من امللك وغضارة من العيش اختلفت بنو امية وذهب ملكهم 

حتى خيتلفوا فيام بينهم , فأذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف اهل املرشق واهل املغرب واهل القبلة ويلقى 
د الناس جهداً شديداً مما يمر هبم من اخلوف فال يزالون بتلك احلال حتى ينادي منادي من السامء فاذا نا

فالنفري النفري , فواهللا لكأين انظر اليه بني الركن واملقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان 
 .)3(جديد من السامء اما انه ال يرد راية له حتى يموت )

واحلق إن املقصود من بني العباس يف آخر الزمان هم الشيعة الذين يسقطهم الغربال ويستخفهم فقهاء 
, وهذه القضية توضحها لنا الروايات الكثرية التي Xالضاللة ليجعلوا منهم أعداء لقائم آل حممد 

 تتحدث عن اختالف الشيعة وتعد هذا اإلختالف من العالمات املحتومة. 

                                                            
 

 .310ص  8ج الكايف :)1(  
 .258لنعامين :ص لغيبة ال  )2(
 .270لنعامين :صلغيبة ال  )3(
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: (يا مالك بن ضمرة, كيف أنت إذا اختلفت الشيعة  Xمرة, قال: قال أمري املؤمنني عن مالك بن ض
? فقلت: يا أمري املؤمنني, ما عند ذلك من خري. قال: − وشبك أصابعه وأدخل بعضها يف بعض  –هكذا 

   اخلري كله عند ذلك يا مالك, عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعني رجالً يكذبون عىل اهللا وعىل رسوله
 .)1(فيقتلهم, ثم جيمعهم اهللا عىل أمر واحد)

القائم , فقال : أنى يكون ذلك ومل يستدر الفلك حتى  Xذكر عند أيب عبد اهللا ( وعن عبد الكريم , قال : 
 .  )2()يقال : مات أو هلك , يف أي واد سلك ? فقلت : وما استدارة الفلك ? فقال : اختالف الشيعة بينهم 

الروايتني إن بني العباس الذين خيتلفون ويكون اختالفهم عالمة خلروج القائم ( أي واضح من هاتني 
 حركته العسكرية ) هم الشيعة.

لتتأكد أمهية هذه العالمة, وهي اختالف الشيعة  –وهي قليل من كثري  –والبأس من قراءة هذه الروايات 
  − : أو بني العباس

قال اإلمام الصادق ع  (ال يكون فساد ملك بني فالن حتى خيتلف سيفاهم فإذا اختلفوا كان عند ذلك  
 . )3(فساد ملكهم )

وعن أيب بصري قال قلت أليب عبد اهللا ع كان أبو جعفر ع يقول ( لقائم آل حممد غيبتان إحدامها أطول من 
ن و تضيق احللقة و يظهر السفياين و يشتد األخر فقال نعم و ال يكون ذلك حتى خيتلف سيف بني فال

 . )4(البالء و يشمل الناس موت و قتل يلجئون فيه إىل حرم اهللا و حرم رسوله )
ا لَ  هَ رُ كُ اتٍ أَذْ مَ الَ  عَ تَّى تَرَ الً حَ جْ داً وَ الَ رِ كْ يَ رِّ َ ضَ وَ الَ حتُ َرْ مِ األْ الَ ( الْزَ رٍ ع قَ فَ عْ نْ أَيبِ جَ اكَ وعَ ا أَرَ كَ وَ مَ

قَ )تُ  شْ يَةِ دِمَ نْ نَاحِ تُ مِ وْ مُ الصَّ ِيئُكُ ءِ وَ جيَ امَ نَ السَّ نَادِي مِ نَادٍ يُ نٍ وَ مُ نِي فُالَ فُ بَ تِالَ ا اخْ هَ كُ رِ  . )1(دْ
                                                            

 

 .214لنعامين :ص لغيبة ال)1(  
 .159:ص للنعامين الغيبة   )2(
          .1164ص  3: ج واجلرائح  اخلرائج)3(  

 .    156ص 52بحاراألنوار : ج)4(  
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 . )2(وعن أيب عبد اهللا ع (اختالف بني فالن من املحتوم و ...)
الثأر للحسني والدعوة  أما الوجه يف تسمية شيعة آخر الزمان ببني العباس, فألهنم يتخذون من شعار

للرضا من آل حممد شعاراً يستخفون به العامة لتحقيق أغراضهم يف احلكم كام فعل العباسيون آنذاك, 
وألهنم يتخذون من بغداد عاصمة حلكمهم, ويمكن إضافة الشبه الواضح بني الدولتني يف الفساد 

 بمستوياته املختلفة.
 غداد اليوم هي حكومة بني العباس يف آخر الزمان.إذن يمكن القول بقناعة راسخة إن حكومة ب

البد إن الكثريون سريون هذه النتيجة ثقيلة صعبة التصديق, إذن حيسن بنا تذليل هذه احلقيقة عرب رسد 
بعض من األحاديث التي تنص عىل الغربلة والتمحيص الذي جيري يف آخر الزمان والتي تكون نتيجتها 

  − : من والية آل حممد  –لألسف  –خروج أكثر الشيعة 
( إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال , فانبذوه إليهم نبذاً , فمن أقرّ , إنه قال :  Xاإلمام الباقر  عن

به فزيدوه , ومن أنكر فذروه , إنه البد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة و وليجة حتى يسقط فيها من 
هذا احلديث ينص عىل وجود فتنة أو اختبار .  )3(), حتى ال يبقى إال نحن وشيعتنا  يشق الشعرة بشعرتني

وهذا التعبري كناية (تكون نتيجتها سقوط أكثر الناس , حتى من يشق الشعرة بشعرتني  Xقبل قيام القائم 
, وال يبقى بالنتيجة إال أهل البيت وشيعتهم, فكم هم شيعة أهل  ) عن الدقة واملعرفة بمجاري األمور

 ? البيت 

                                                                                                                                                                                                     
 

 .     56ص  13الشيعة : ج  وسائل)1(  
 .52األنوار :جبحار )2(  
 .  210لنعامين :ص لغيبة ال)3(  
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( واهللا لتُكرسنّ تكرس الزجاج , وإن الزجاج ليعاد فيعود إنه قال :  X, عن أيب عبداهللا لنقرأ احلديث اآليت 
تُغربلنّ , وواهللا كام كان , واهللا لتُكرسنّ تكرس الفخار , وإن الفخار ليتكرس فال يعود كام كان , وواهللا ل

 . )1()بقى منكم إال األقل , وصعّر كفه لتُميزنّ , واهللا لتُمحصنّ حتى ال ي
 واهللا ال يكون ما متدون إليه أعينكم حتى  : ( Xالوارد عن اإلمام الرضا  ولنقرأ كذلك هذا احلديث

يّزوا , وحتى ال يبقى من صوا ومتُ حّ  . )2()كم إال األندر فاألندر متُ
أقول واضح إن األقل , واألندر فاألندر ليسوا ماليني , وليسوا آالفاً , وإذا شئتم الدقة فانظروا يف هذا 

( جعلت فداك , إين واهللا أحبك , , حني سأله بعض أصحابه قائالً :  Xاحلديث الوارد عن الصادق 
صيهم ? فقال :  .فقال : كثري  0فقال له : اذكرهم  .وأحب من حيبك , يا سيدي ما أكثر شيعتكم  فقال : حتُ

: أما لو كملت العدة املوصوفة ثالثامئة وبضعة عرش كان الذي  Xفقال أبو عبداهللا  0هم أكثر من ذلك 
: فيهم  Xفقلت : فكيف أصنع هبذه الشيعة املختلفة الذين يقولون إهنم يتشيعون ? فقال  ...تريدون 

قتلهم , واختالف يبددهم م التمحيص , وفيهم التبديل , يأيت عليهم سنون تفنيهم , وسيف يالتمييز , وفيه
يُفهم من هذا احلديث إنه إذا اكتمل من الشيعة ثالثامئة وبضعة عرش يتحقق خروج القائم  . )3()الخ  ...
X  ًعي التشيع فإن الغربال سيُسقطهم حتام بو يث آخر يرويه أويف حد 0, وأما األعداد الغفرية التي تدّ

قلت :  0: ال خيرج القائم حتى يكون تكملة احللقة  X( قال أبو عبداهللا :  Xبصري عن اإلمام الصادق 
 )!!10000+313(ـ , إذن جيش القائم هم هؤالء ال )4()... ف وكم تكملة احللقة ? قال : عرشة آال

                                                            
 

 .215لنعامين :ص لغيبة ال)1(  
 .216لنعامين :ص لغيبة ال)2(  
 .211 −210لنعامين :ص لغيبة ال  )3(

 .320لنعامين :صلغيبة ال)4(  
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فقيل له : إن من يصف هذا األمر  0من العرب شئ يسري  X( مع القائم , إنه قال :  Xعن أيب عبداهللا 
ميّزوا ويغربلو 0منهم لكثري   .  )1()ا , وسيخرج من الغربال خلق كثري قال : البد للناس من أن يُ

( لتُمحصنّ يا شيعة آل حممد متحيص الكحل يف العني , وإن صاحب العني يدري :  Xوعن أيب جعفر 
 متى يقع الكحل يف عينه وال يعلم متى خيرج منها , وكذلك يصبح الرجل عىل رشيعة من أمرنا , ويميس 

 . )2()ا وقد خرج منها , ويميس عىل رشيعة من أمرنا , ويصبح وقد خرج منه
ص بالغربال , ونتيجة التمحيص هي بقاء اإلنسان عىل حد اإليامن أو خروجه احلديث األول يُشبّه التمحي

ثم أ ليس هذا هو ما ينص عليه  0منه , فاخلارجون من الغربال خارجون من حد اإليامن كام هو واصح 
 ( أ ليس هذا دليل اخلروج منعىل احلديث , يقول الشيخ : احلديث الثاين , اسمع إذن تعليق الشيخ النعامين 

هو الوالية ,  وهذا ينبغي أن يكون واضحاً , فأمرهم .  )3()مامة , وترك ما كان يعتقد منها نظام اإل
 .واخلروج من أمرهم خروج منها 

 . نتيجة حمزنة للغاية بالشك, فال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم
واحلق إن هذا السبب ليس سو ولكن هنا سؤال يلح بقوة يتعلق بالسبب الكامن وراء هذا اخلروج, 

 التقليد األعمى أو إتباع فقهاء الضاللة.
         −: لنقرأ هذه األحاديث الرشيفة

 وردت الكثري من األحاديث يف ذم فقهاء آخر الزمان , أي فقهاء زمننا هذا ومنها : ورد عن رسول اهللا   
, حتى ال ختطئون  بالنعل والقذة بالقذةوالذي نفيس بيده لرتكبن سنن من كان قبلكم حذو النعل  (

 . )4() قهم, و الخيطئكم سنة بني إرسائيلطري
                                                            

 

 .212لنعامين :صلغيبة ال  )1(
 .214لنعامين :صلغيبة ال)2(  
 .215صلنعامين :لغيبة ال)3(  

 .180: 52ج  : بحار األنوار)4(  
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 : ومعلوم أن بني إرسائيل اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا, كام أخرب عنهم القرآن الكريم
واْ ﴿ ذُ َ مْ  اختَّ هُ بَارَ ُمْ  أَحْ بَاهنَ هْ رُ اباً  وَ بَ ن أَرْ ونِ  مِّ يحَ  اهللاِّ دُ املَْسِ مَ  ابْنَ  وَ يَ رْ يف  X. ورد عن اإلمام الصادق )1(﴾مَ

 : الشيخ الكليني − تفسري هذه اآلية يف الكايف 
واْ ﴿عن أيب بصري , عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : قلت له :  ذُ َ مْ  اختَّ هُ بَارَ ُمْ  أَحْ بَاهنَ هْ رُ اباً  وَ بَ ن أَرْ ونِ  مِّ  دُ

أما واهللا ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم , ولو دعوهم ما أجابوهم , ولكن أحلوا هلم حراما ,  (? فقال : ﴾اهللاِّ
 . )2() وحرموا عليهم حالال فعبدوهم من حيث ال يشعرون

 : ويف الكايف
قال يل أبو احلسن عليه السالم , يا حممد أنتم أشد تقليدا أم املرجئة ? قال : قلت ( عن حممد بن عبيدة قال : 

قلدنا وقلدوا , فقال : مل أسألك عن هذا , فلم يكن عندي جواب أكثر من اجلواب األول فقال أبو احلسن 
ه ثم مل عليه السالم : إن املرجئة نصبت رجال مل تفرض طاعته وقلدوه وأنتم نصبتم رجال وفرضتم طاعت

 . )3()تقلدوه فهم أشد منكم تقليدا 
 . فالداء هو التقليد إذن

هو , ولو قد جاء أمرنا  لقد خرج منه من  لينرصن اهللا هذا األمر بمن ال خالق له ( : Xوعن الصادق 
 .  )4()اليوم مقيم عىل عبادة األوثان

: (لقد خرج منه) ال حتسب أن اخلارجني عن أمر أهل البيت قوم آخرين غري الشيعة,  Xوبشان قوله 
هو القول بإمامتهم وال خيرج من هذا القول إال من كان داخالً فيه وهم الشيعة حتديداً  فأمرهم 

                                                            
 

 .31التوبة :   )1(
 .53ص  −  1الكايف : ج )2(  

 .53ص  −  1: ج  الكايف)3(  
 .450:ص  لطويسلغيبة ال  )4(
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,  , أي إطاعة علامء السوء والسبب ألهنم مقيمون عىل عبادة األوثان وهؤالء هم من خيرج من أمرهم 
 .          كام يتضح من ربط هذا احلديث باحلديث املتقدم

? فأوحى إيل −أي الفرج–(... قلت إهلي فمتى يكون ذلك  : , قال يف حديث املعراج وعن الرسول 
(عز وجل) : يكون ذلك إذا رفع العلم و ظهر اجلهل وكثر القراء و قل العمل وكثر الفتك و قل الفقهاء 

 . )1()الضاللة اخلونةادون وكثر فقهاء اهل
وال ,  (... وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تيل حق تالوته : Xوعن أمري املؤمنني 

 .    )2(أنفق منه إذا حرف عن مواضعه)
,  , وال من اإلسالم إال اسمه (سيأيت زمان عىل أمتي اليبقى من القرآن إال رسمه : وعن رسول اهللا 

, فقهاء ذلك الزمان رش فقهاء  , مساجدهم عامرة وهي خراب من اهلد وهم أبعد الناس منهيسمون به 
 )4(.)3()ء, منهم خرجت الفتنة وإليهم تعودحتت ظل السام

الشيخ أبو احلسن املرندي , عن حييى بن العال الرازي قال سمعت أبا عبد اهللا ع إىل  − يف جممع النورين 
ان هللا خليفة خيرج من عرتة رسول اهللا ولد فاطمة يواطى اسمه اسم  X( ... فتوحات القدس عنه : قوله

                                                            
 

 .277ص−52: ج بحار األنوار)1(  
 .41: 2هنج البالغة : ج  )2(
 .190: 52بحار األنوار : ج)3(  

قال : قلت : ( هل أتاك  Xالكايف : العدة عن سهل عن حممد بن سليامن عن أبيه عن أيب عبد اهللا )4(  
حديث الغاشية ) قال : يغشاهم القائم السيف , قال : قلت : ( وجوه يومئذ خاشعة ) قال : خاضعة ال 

ت : ( ناصبة ) قال : نصبت تطيق االمتناع , قال : قلت : ( عاملة ) قال : عملت بغري ما أنزل اهللا , قال : قل
غري والة االمر , قال : قلت : ( تصىل نارا حامية ) قال : تصىل نار احلرب يف الدنيا عىل عهد القائم ويف 

 .311 – 310ص  24اآلخرة نار جهنم ) بحار األنوار  ج 
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رسول اهللا جده احلسني بن عىل بن ابى طالب ع يبايع بني الركن واملقام يشبه رسول اهللا يف اخللق بفتح اخلاء 
عا أو تسعا يضع اجلزية و وينزل عنه يف اخللق بضم اخلاء اسعد الناس به اهل الكوفة يعيش مخسا أو سب
أعداوه مقلدة العلامء أهل يدعو اىل اهللا بالسيف ويرفع املذاهب عن االرض فال يبقى اال الدين اخلالص 

ن كرها حتت حكمه خوفا من سيفه يفرح االجتهاد ملا يرونه من احلكم بخالف ما ذهب إليه أئمتهم فيدخلو
فون من اهل احلقايق عن شهود وكشف بتعريف إهلي له به عامة املسلمني أكثر من خواصهم يبايعه العار

يظهره بالسيف  وينرصونه ولوال ان السيف بيده ألفتى الفقهاء بقتله ولكن اهللارجال إهليون يقيمون دعوته 
والكرم فيطعمون وخيافون ويقبلون حكمه من غري ايامن بل يضمرون خالفه ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم 

احلكم الهنم يعتقدون ان اهل االجتهاد يف زمانه قد انقطع وما بقى اللة يف ذلك بغري مذهبهم انه عىل ض
من يدعى التعريف االهلى  جمتهد يف العامل وان اهللا ال يوجد بعد ائمتهم احدا له درجة االجتهاد واما

بنى يف كربالء باالحكام الرشعية فهو عندهم جمنون فاسد اخليال ال يلتفتون إليه. ورو انه قبل قيام القائم ت
ثامنون الف قبة من الذهب االمحر اجالال حلسني بن عىل فإذا خرج القائم من كربالء واراد النجف والناس 

الذين حوله من املنافقني انه ليس من ولد  حوله قتل بني الكربالء والنجف ستة عرش الف فقيه فيقول
رج منه من باب النخيله حماذ قرب هود فاطمة واال لرمحهم فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخ

 .)1() وصالح استقبله سبعون الف رجل من اهل الكوفة يريدون قتله فقتلهم مجيعا فال ينجى منهم احد
والذي يظهر من الرواية إهنا لإلمام الصادق بأكملها, ألنه صدرها بقوله: ( ... سمعت أبا عبداهللا ) ولكن  

تاب ابن عريب, األمر الذي يفهم منه أن ما بعد هذه العبارة كالم البن يضعف هذه النتيجة اإلشارة اىل ك
, وإن كان الكالم وحلنه يستشف منهام أن صاحب فتوحات القدس قد نظم بتعبريه رواية واحدة أو  عريب

 . جمموعة من الروايات, فمن الواضح أن مضمون كالمه قد ورد يف بعض الروايات

                                                            
 

 .344جممع النورين : ص )1(  
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ولتوضيح هذه النتيجة أكثر وأكثر سنبحث باختصار بقضية فتنة الدجال الذي حذرت منه روايات 
لنر كيف أن فقهاء الضاللة قد اصطفوا يف خانة الدجال ودفعوا الناس دفعاً ليدخلوا يف  الطاهرين 

 . زمرته
 

א

, سأنقل بعضاً منها فيام ييل من سطور,  حتذر من فتنة الدجال وردت أحاديث كثرية عن أهل البيت 
ولكني أود اإلشارة يف مطلع هذا املبحث اىل أن اصطالح الدجال يمكن أن ينرصف اىل كل من يُظهر احلق 
ويُضمر الباطل, ومن هنا قيل يف علامء السوء أهنم دجالون. وبقدر ما يتعلق األمر باستعامل الروايات 

ن املالحظ عليها إهنا تصف به كل من يُظهر التدين ليخدع الناس, الصطالح (الدجال) و(الدجالون), فإ
, أو زعامة. ولكي يكون القارئ عىل بينة من أمره, أقول إن  بينام هو يف باطنه منحرف يطلب دنيا, أو جاهاً
مقصودي من الدجال يف هذا املبحث بالدرجة األوىل هو الدجال األكرب أو أمريكا, كام فرسه بعض 

 Xمن مجلتهم السيد حممد الصدر يف موسوعته, وكام وضحه ويص ورسول اإلمام املهدي الباحثني, و
. وعىل أية حال يستطيع من يتأمل يف منطق الروايات أن يتبني من األوصاف التي Xالسيد أمحد احلسن 

شار , وسيأيت عام قريب ذكر الروايات امل يوصف هبا انطباقها عىل دولة متتلك جيشاً وقوة عسكرية كبرية
إليها, وملا كان اصطالح الدجال ينطبق كذلك عىل بعض فقهاء الضاللة, فسيكون هذا املبحث جامعاً 

 : فقهاء الضاللة أو كبريهم عىل وجه الدقة).  , واألصغر : أمريكا لإلثنني (الدجال األكرب
ذريتي فيصيل  : (... يتقدم املهدي من يف حديث طويل أقتبس منه موضع الشاهد, قال عن رسول اهللا 

اىل أن يأتوا بيت املقدس, ثم ذكر  –أي املهدي وأصحابه  –, ويسريون مجيعاً اىل قبلة جده رسول اهللا 
 . )1(احلرب بينه وبني الدجال, وذكر إهنم يقتلون عسكر الدجال من أوله اىل آخره...)

                                                            
 

 .659معجم أحاديث اإلمام املهدي (ع) : ح)1(  
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) من 427وأصحابه. ويف احلديث رقم ( Xفالدجال يف هذا احلديث يملك عسكراً يقتلهم اإلمام املهدي 
... ). وهؤالء الثامنون ألفاً بعض  نفس املصدر, جاء ما يأيت : ( ليهبطن الدجال خوز و كرمان يف ثامنني ألفاً

 , أي إهنم غري أولئك النازلني يف بيت املقدس. جيش الدجال عىل ما هو راجح
: (... وغلبة  , يقول ت التي تسبق خروج القائم, يف حديث يذكر فيه بعض العالماXوعن أمري املؤمنني  

تك احلجاب وافتُضت العذراء وظهر  الروم عىل الشام , وغلبة أهل أرمينية, ورصخ الصارخ بالعراق: هُ
 .)1(علم اللعني الدجال, ثم ذكر خروج القائم)

كام هو واضح عالمة رمزية تتخذها الدول لإلشارة اىل كياناهتا, ورصاخ الصارخ يف العراق  )2(والعلم  
بظهور علم الدجال إشارة اىل اإلحتالل األمريكي للعراق. ويشري إليه رصاحة احلديث الذي يصف دخول 

ه الدج الدجال اىل العراق من جهة جبل سنام يف البرصة, فعن رسول اهللا  ال سنام ; جبل : ( أول ما يردُ
هُ الدجال )  .)3(مرشف عىل البرصة هو أول ما يردُ

ومعروف أن القوات األمريكية دخلت العراق قادمة من الكويت من جهة اجلبل املذكور. وعىل أية حال 
نحن نعيش عرص الظهور, و نشهد بأم أعيننا إحتالل العراق من قبل القوات األمريكية (الدجال األكرب), 

نا بالسياسة األمريكية توفر لنا فرصة نادرة لفهم املراد من التعبريات الرمزية التي يوصف هبا كام إن معرفت
, (وكونه يأيت معه بجبل من خبز, وجبل من نار),  , من قبيل (املسيح الدجال), (األعور الدجال) الدجال

وقد رصح يف خطاباته  –بحسب ما يفهم هو من التدين  –فالرئيس األمريكي بوش من املسيحيني املتدينني 
 بأن احلرب التي خيوضها ضد اإلسالم حرب صليبية, بل رصح علناً أن ما دفعه حلرب العراق رؤيا رأ

                                                            
 

 .29: ص املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي (ع) املعجم)1(  
, إذ املراد دخول  اخلربقد يقال إن املراد هو العلم بمعنى   )2( , وهو ممكن بذاته ال يغري من املعنى شيئاً

القوات األمريكية من جهة جبل سنام, ولكنه مع إمكانه بعيد أقرب منه ما ذكر يف املتن كام يفهم من سياق 
 له ذائقة يف الكالم .القول من كانت 

 63ص 2ج:معجم أحاديث اإلمام املهدي  − 150 ص : ابن محاد الفتن  )3(
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, وأكثر من هذا كان يدعي يف بعض ما صدر عنه إنه  فيها الرب (السيد املسيح) يأمره بإحتالل العراق
ة األخرية مقتبسة من اإلنجيل, وهي واحدة من مأمور من قبل الرب بتأديب شعب اخلطيئة يف بابل! والعبار

, وإن ادعى ما  عالمات ظهور املصلح املنتظر. وأما أن الدجال أعور فألنه ال ير إال بعني املصلحة املادية
. وأما جبل اخلبز فهو  ادعى, ومعلوم أن السياسة األمريكية ال حتسب حساباً ألي يشء عدا مصاحلها املادية

قوة اإلقتصادية, وحالة الرفاه املادي التي تستخف هبا أتباعها, وجبل النار قوهتا احلربية تعبري رمزي عن ال
 التي ختيف هبا احلكومات التي نسيت أن ال قوة إال باهللا. 

ولعل الرصاع الطائفي مصداق مهم آخر من مصاديق  –إن فتنة الدجال أو أحد أهم مصاديق هذه الفتنة 
, أو حاكمية الناس (أو قل اختيار الناس للحاكم). فأمريكا تر  الديمقراطيةهي  –فتنة الدجال (أمريكا) 

الديمقراطية احللقة األخرية يف سلسلة التطور السيايس البرشي, وهناية التأريخ فيام يتعلق بطبيعة أنظمة 
لِيمٌ بِالظَّاملِِنيَ ﴿احلكم  اهللاَُّ عَ مْ وَ ونَ هلَُ عُ امَّ مْ سَ فِيكُ  .)1( ﴾وَ

واحلق إن الديمقراطية ال ختتلف كثرياً عن الديكتاتورية, بل إهنام من حيث اجلوهر حقيقة واحدة, إذ  
النظامان كالمها قائامن عىل فكرة استبعاد السامء من معادلة اختيار احلاكم, والنظامان كالمها يقفان عىل 

لست اآلن يف صدد تتبع مساوئ  الضد, أو حتى النقيض من مبدأ التنصيب اإلهلي للحاكم. وعىل أية حال
اطب فئة تؤمن  الديمقراطية, ولعل الكثري الذي كُتب عنها فيه الكفاية, كام إنّ املفرتض هبذا الكتاب إنه خيُ
بمبدأ التنصيب اإلهلي للحاكم, وإن كانت هذه الفئة لألسف الشديد قد استخفتها األهواء, وأوردها 

 .  ىل اهللا املشتكىفقهاء آخر الزمان آجناً من بعد عذب, وا
أود اآلن إيراد بعض الروايات التي يمكن اإلستدالل منها عىل فتنة الديمقراطية, أو حاكمية الناس, التي 

تشري اىل أن فتنة الدجال  –كام سنر  –يطرحها الدجال, وأود اإلشارة املسبقة اىل أن هذه الروايات بام إهنا 
ا تدل بالشك عىل أن الدجال األكرب هو أمريكا, باعتبارها تتمثل بمعارضة مبدأ التنصيب اإلهلي, فإهن

 .  حاملة لواء الديمقراطية يف العامل
                                                            

 

 .47التوبة: )1(  
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عن حذيفة بن أسيد, قال: (سمعت أبا ذر يقول, وهو متعلق بحلقة باب الكعبة: ... إين سمعت رسول 
 . )1(ل), فهو يف الثالثة من شيعة الدجا , ويف الثانية يقول: من قاتلني يف األوىل اهللا 

ويف نفس املصدر ونفس الصفحة ينقل الشيخ الكوراين نفس الرواية عن أمايل الطويس, وفيها (وقاتل أهل 
: (مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح, من , قال: قال رسول اهللا Xبيتي يف الثانية) وعن أمري املؤمنني 

 . )2(قاتل مع الدجال) , ومن قاتلنا يف آخر الزمان فكأنام , ومن ختلف عنها غرق ركبها نجا
. قيل: وكيف يا  : ( قال رسول اهللا Xوعن اإلمام الصادق  : ... من أبغضنا أهل البيت بعثه اهللا هيودياً

 . )3(رسول اهللا? قال: إن أدرك الدجال آمن به )
, ومن يقاتلهم هو بالتأكيد مبغض و متمرد عىل مبدأ التنصيب اإلهلي, أقول إن من يبغض أهل البيت  

, ولعل هذه احلقيقة هي التي تشري  ومتبع للشيطان وهلو نفسه, وهو بالتايل ممن يقول بحاكمية الناس قطعاً
 .  بالدجال هلا الروايات حني تؤكد عىل إيامن مبغض أهل البيت 

أو اختيار الناس للحاكم, التحذير الشديد الصادر عن رسول اهللا  , ويدلك عىل خطورة فتنة الديمقراطية
 والصغر إنه , عن رسول اهللا  , فعن حذيفة بن اليامن وجابر األنصاري من الشورتني, الكرب ,
ئل عنهام, فقال: أما الكرب فتنعقد يف بلديت  قال : ( الويل الويل ألمتي من الشور الكرب والصغر , فسُ

, وأما الشور الصغر فتنعقد يف  الغيبة الكرب يف   لغصب خالفة أخي وغصب حق إبنتيبعد وفايت
 .  )4(الزوراء لتغيري سنتي وتبديل أحكامي)

فانعقدت سقيفة بني ساعدة لغصب خالفة  , أبت األمة إال خمالفة الرسول  ورغم هذا التحذير الشديد
, وأبى شيعة آخر  قلة ال تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة, حتى مل يبق عىل عهد اهللا ورسوله سوX عيل 

                                                            
 

 .24: ص املعجم املوضوعي)1(  
 .24املعجم املوضوعي : ص)2(  

 .25:ص املعجم املوضوعي)3(  
 .130:ص ومائتان ومخسون عالمة− مناقب العرتة )4(  
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الزمان إال اقتفاء أثر من سبقهم حذو النعل بالنعل , فانعقدت سقيفة الزوراء برعاية الدجال, وفقهاء آخر 
. وإذا  عرب كتابة الدستور سيئ الصيت , وتبديل أحكام اهللا ورسوله  الزمان النتخاب حاكم للعراق

عون اليوم قد خرجوا من والية اهللا بتمردهم عىل خليفة رسول اهللا  بكر وعمركان اتباع أيب  , فإن من يدّ
 .  قد التحقوا بركبهم, ودخلوا جحر الضب نفسه الذي أدخل أولئك أنفسهم به Xإهنم شيعة لعيل 

, ولعل الوقت قد حان للحديث عن دور فقهاء آخر الزمان يف إضالل الناس, وإخراجهم عن حوزة الدين
 : , قال رسول اهللا  وسأبدأ بنقل الرواية التي وصفت املكان الذي يأيت منه الدجال األصغر

( ملا عرج يب اىل ريب جل جالله أتاين النداء يا حممد, قلت: لبيك... اىل أن قال: وخروج رجل من ولد 
 .  )1(احلسني بن عيل بن أيب طالب, وخروج الدجال خيرج من سجستان, وظهور السفياين )

ب  ولو رجعت اىل املعاجم, من قبيل تاج العروس مادة (سجس) لعلمت أن سجستان هي اللفظ املعرّ
. [ حيسن الرجوع  , أي إنه سيستاين لكلمة سيستان الفارسية, فالدجال بتعبري آخر خيرج من مدينة سيستان

 ). 1425/ رمضان /  27املؤرخ ب (  Xاىل بيان السيد أمحد احلسن 
دجال األكرب ما كان له أن يُضل الناس لوال فتاو الضالل التي أصدرها فقهاء آخر الزمان, واحلق إن ال

وا املشاركة يف اإلنتخابات  ودفعوا الناس هبا اىل هاوية اإلنتخابات السحيقة. فلقد بلغ اإلستهتار هبم أن عدّ
ة ملعصية اإلنتحاب فريضة (كذا) أفضل من الصالة والصوم! ومل يتورع بعضهم عن تشبيه خروج املرأ

. فرببكم هل التنصل من مبدأ التنصيب اإلهلي والدخول يف Xلنرصة اإلمام احلسني  بخروج زينب 
? أ ليس هذا التجني عىل حدود اهللا من مصاديق  مرشوع الدجال األكرب املحتل أفضل من الصالة والصوم

 يُشبّه مراجعكم خروج العقيلة  ? وهل ترىض مروءاتكم أن ( كيف بكم إذا رأيتم املنكر معروفاً )
, وتوجيه طعنة لقلب رسول  , بخروج نسائكم خلذالن حجة اهللا لنرصة حجة اهللا والدفاع عن حاكمية اهللا

نّ سافرات حارسات.. و.. و مما ال  Xواملهدي  Xوعيل  اهللا  ? ولعلكم تعلمون أن بعض النساء كُ
              .  خيفى عليكم, بل أنتم تعلمون حق العلم إن أكثر نساؤكم ورجالكم مل يكن يعنيه من أمر الدين شيئاً

                                                            
 

 .70ص 51بحار األنوار : ج)1(  
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إذن اتضحت مما تقدم حقيقة دولة بني العباس يف آخر الزمان, وكيف أدخل فقهاء الضاللة الكثري الكثري من 

, سأورد اآلن بعض الروايات التي تصف راية املتشيعة يف والية الدجال وأخرجوهم من والية آل حممد 
 : بني العباس اآلن بالضالل, فقد ورد وصفهم يف رواية

 ) .املظلم تعود هبم إىل آل العباس  قبائلهم القر وعليهم ثياب كلون الليل( أسامؤهم الكنى و
 ال يفون بعهد وال ميثاق يدعون إىل احلق وليسوا من أهله , أسامؤهم الكنى ونسبهم ويف رواية أخر )

 .)()1 , وشعورهم مرخاة كشعور النساء القر
 يف بوارهم الفرج, وردإذن ال غرابة بعد أن علمنا فساد بني العباس أن يكون 

 :  حممد بن إبراهيم النعامين − كتاب الغيبة يف 
أمسك  (اهللا ( عليه السالم ) :  عن احلسني بن خمتار , قال : حدثني ابن أيب يعفور , قال : قال يل أبو عبد

, وخروج السفياين , وقتل النفس , وجيش اخلسف  − اسم رجل من بني العباس  − بيدك هالك الفالين 
لصوت , قلت : وما الصوت , هو املنادي ? فقال : نعم , وبه يعرف صاحب هذا األمر , ثم قال : الفرج وا

 .)2()كله هالك الفالين من بني العباس 
كنت عند احلسن فذكرنا محص , فقال: هم أسعد الناس باملسودة األوىل وأشقى ( :  وعن ابن شوذب قال

ومن املسودة الثانية يا أبا سعيد , قال: أول الظهور خيرج من املرشق الناس باملسودة الثانية , قال: قلت: 
 . )3()بوار املسودة األوىل عىل أيدهيم ثامنون ألفا حمشوة قلوهبم إيامنا حشو الرمانة من احلب و

                                                            
 

 .105املمهدون للكوراين : ص  )1(
 .266لنعامين : ص لغيبة ال)2(  
 . 106املمهدون : ص −106املالحم والفتن : الباب   )3(
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يف هذه الروايات داللة واضحة عىل انحراف أصحاب الرايات السود األوىل (املسودة األوىل), التي تكون 
, Xم عىل يد أصحاب الرايات السود الثانية (املسودة الثانية) التي تسلم األمر إىل اإلمام املهدي هنايته

والرايات السود األوىل هم بنو العباس يف آخر الزمان أما الرايات السود الثانية فهم أنصار اإلمام املهدي 
Xوسنتبني اآلن حقيقة الرايات السود الثانية ,  . 

 
א א אא

  
, ثم يليها دخول رايات سود أخر تسلم  علمنا مما تقدم أن ثمة رايات سود لبني العباس تدخل العراق

. يف هذا  ويكون عىل يدها بوار املسودة األوىل وهناية حكم بني العباس الفاسد Xاألمر لإلمام املهدي 
لنر حقيقة هذه الرايات ومن يقودها,  , املبحث سينصب احلديث عىل الرايات السود الثانية دون األوىل

 . ونتوضح عالقتها بالقائم واليامين
مل يستطع تبني حقيقة هذه الرايات وذهبت به الظنون  Xواحلقيقة إن كل من كتب يف قضية اإلمام املهدي 

أن يكون خافياً  بعيداً عن اهلدف, ألن هؤالء ببساطة خفي عنهم رس الظهور الذي أراد له آل حممد 
 قوله: ن عدوهم ريثام حيرض صاحبه ويوضح معامله, ورد عن رسول اهللا ع

 .    )1((... له علم إذا حان وقته انترش ذلك العلم من نفسه )
ولعل األمر اجلوهري الذي خفي عنهم وأربك تصوراهتم عن الظهور يتحدد بجهلهم هبوية القائم 
بالسيف أو القائم الذي يبارش املالحم فهم حيسبونه اإلمام املهدي حممد بن احلسن (مكن اهللا له يف 

 األرض), وسيتضح يف البحث إن شاء اهللا إن املعني شخص آخر.  

                                                                                                                                                                                                     
 

 

 .268:ص  كامل الدين)1(  
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مجلة من األحاديث ينص بعضها رصاحة ويكتفي  البعض اآلخر منها  وردت عن أهل البيت 
يبدأ حركته من جهة املرشق. األمر الذي حري أفهام القوم أيام حرية, السيام  Xباإلشارة اىل أن القائم 

.  Xوأهنم ال يفرقون بني القائم بالسيف واإلمام املهدي   وحيسبوهنام شخصاً واحداً
لقد رأ هؤالء القوم يف األحاديث املشار إليها تناقضا صارخاً مع ما هو راكز يف أذهاهنم من إن اإلمام 

, وكان احلل األسهل الذي جلأوا إليه هو تضعيف روايات  يدخل العراق من جهة احلجاز Xاملهدي 
حقيقته عن كونه قصوراً الدخول من املرشق, مع إن هذا التضعيف ال يستند اىل حجة رشعية, وال يعدوا يف 

يف فهم املراد من هذه األحاديث, وجلأ بعضهم اىل تأويل هذه األحاديث الواضحة لتتفق مع التصور الذي 
عىل حساب احلقيقة. لقد غفل هؤالء  − لألسف الشديد –حيمله عن مسألة الظهور, وكل ذلك كان يتم 

ثل بإعطاء العقل دور اخلادم ال دور السيد عن املنهج الصحيح الذي ينبغي لطالب احلق إتباعه, واملتم
املترصف بالنصوص, فإذا كان الفهم املرتكز يف أذهاهنم مصدره النصوص فإن الفهم اآلخر مصدره 
, ومن املؤكد أن النصوص ال تتناقض كام يتخرصون, وإنام يقع التناقض نتيجة اآلليات  النصوص أيضاً

فصاروا هم أئمة الكتاب, ال إن  حاديث أهل البيت املصطنعة التي لفقوها عىل حساب التسليم أل
 .  الكتاب إمامهم

: ( املهدي أقبل جعد بخده خال يكون (مبدؤه) من قبل املرشق وإذا كان  قوله Xورد عن أمري املؤمنني 
 . )1(ذلك خرج السفياين فيملك قدر محل امرأة تسعة أشهر ... )

,  , فهو املوصوف بأن يف خده خال Xالرواية كام هو واضح تتحدث عن اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
 , وتدل كذلك عىل أن مبدأه يكون قبل خروج السفياين ! وتنص عىل أن مبدأه يكون من قبل املرشق

?  ةخيرج من مكة ال من املرشق, كام نصت روايات كثري Xولكن اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
. إذن البد أن يكون املقصود من  وخروجه يكون الحقاً خلروج السفياين ال سابقاً له كام دلت النصوص

.  هو نفسه خيرج من املرشق X: (مبدؤه) شيئاً آخر غري أن اإلمام املهدي حممد بن احلسن  Xقول األمري 
                                                            

 

 .316لنعامين :صلغيبة ال  )1(
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 Xهدي حممد بن احلسن , أو حركته حركة لإلمام امل ولكن كون من خيرج من املرشق ويمثل خروجه
ومرسالً من قبله, فحركة اإلمام املهدي  Xومبدأ ألمره أو ظهوره البد أن يكون مكلفاً من اإلمام املهدي 

X  وظهوره أمر بيد اهللا, واهللا هو الذي يأذن هبا, وبالنتيجة ال يمكن القول إن من يتحرك من املرشق ال
 . Xيأخذ توجيهه املبارش من اإلمام 

ما يسعى البحث إلثباته هو أن املقصود من صاحب الرايات السود هو القائم بالسيف وهو أمحد ويص 
 .Xاإلمام املهدي 

ولكن قبل الدخول يف بيان هذه احلقيقة, أود اقتباس كالم للكوراين  من كتاب (املعجم املوضوعي 
 : , يقول الكوراين ألحاديث اإلمام املهدي)

من مكة قطعي, فالبد أن يكون معناه  X, ألن ظهوره  ن قبل املرشق) بأنه مبدأ أمره( إنام فرسنا (مبدؤه م 
 .  )1(مبدأ أمره وحركة أنصاره من جهة املرشق )

ليس  Xهذا التفسري وإن كان صحيحاً من جهة أنه ذهب فيه إىل القول أن اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
تناسب مع جممل التصور الذي يلتزم به الكوراين حلركة , إال أنه مع ذلك ال ي هو من خيرج من املرشق

   − : , ألمور منها , وحقيقة صاحب الرايات السودXالظهور, وحلقيقة حركة اإلمام املهدي 
إن أكثر األحاديث التي تقع ضمن إطار املوضوع تنص رصاحة عىل أن القائم نفسه يبدأ حركته من  – 1

املرشق, ال إن أصحابه فقط ينطلقون من هناك, وهنا يغفل الكوراين عن هذه احلقيقة ويتعذر عليه متاماً فهم 
 . اره هم من خيرجون يف املرشقالروايات املشار إليها. ومن الواضح إهنا غري قابلة للتأويل بمقولة أن أنص

يبدأ حركته من اليمن  –وهو املمهد وقائد جيش األصحاب أو األنصار (جيش الغضب)  –إن اليامين  – 2
ال تبدأ من املرشق كام  Xبرأي الكوراين وليس من املرشق. ومعنى هذا إن حركة أنصار اإلمام املهدي 

رين غري جيش الغضب أو جيش األصحاب الثالثامئة وثالثة ذكر الكوراين, إال إذا أراد من األنصار قوم آخ
عرش, ويكون عليه يف هذه احلالة أن يثبت أن من خيرج من املرشق يتلقى توجيهات مبارشة من اإلمام 

                                                            
 

 .596 –ص 595:  املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي)1(  
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, والكوراين فيام كتبه ال يقول بوجود إنسان هبذه الصفة غري اليامين, وسيأيت يف حينه اقتباس  Xاملهدي 
 .قوله بخصوص اليامين

, أو كام وردت يف  ال يكتب بقصد تبيان احلقيقة كام هي –ولألسف الشديد  –واحلقيقة إن الكوراين 
, فهو يريد التطبيل للدولة اإليرانية بأي ثمن, حتى لو كان عىل  , وإنام يكتب بدوافع سياسية النصوص

 . حساب احلقيقة
ود املرشقية, وكونه إماماً معصوماً هو إن ما كان ينقص الكوراين هو معرفة حقيقة صاحب الرايات الس

 −: القائم بالسيف, وهذا ما سيتضح من الروايات التالية
, ثم يسألونه  : (... حتى ترتفع رايات سود من املرشق فيسألون احلق فال يعطونه ورد عن رسول اهللا 

من أعقابكم فليأت إمام  , أو . فمن أدركه منكم , فيقاتلون فينرصون فال يعطونه, ثم يسألونه فال يعطونه
,  , فإهنا رايات هد, يدفعوهنا اىل  رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي أهل بيتي, ولو حبواً عىل الثلج

 .   )1(, فيملك األرض فيملؤها قسطاً وعدالً كام ملئت جوراً وظلام) واسم أبيه اسم أيب
مام أهل بيتي ), ومن الواضح إن قائد الرايات قائد الرايات السود بـ ( إ يف هذه الرواية يلقب الرسول 

فالرواية نفسها تنص عىل أن أصحاب الرايات السود  Xالسود ليس هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
الذي يملؤها قسطاً وعدالً, وهذه الرواية وإن كانت من طريق العامة إال  Xيدفعوهنا إىل اإلمام املهدي 

 , غري أن املضمون العام واحد. أهنا قد وردت من طريق اخلاصة أيضاً باختالف يسري يف بعض مضامينها
,  , ثم يطلبونه فال يعطونه : ( كأين بقوم قد خرجوا باملرشق يطلبون احلق فال يعطونهXفعن اإلمام الباقر 

, وال يدفعوهنا إال  فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم عىل عواتقهم فيعطون ما سألوه فال يقبلونه حتى يقوموا
 .)2(, أما إين لو أدركت صاحب ذلك الستبقيت نفيس لصاحب هذا األمر ) , قتالهم شهداء اىل صاحبكم

                                                            
 

 .382ص1املهدي : جمعجم أحاديث اإلمام   )1(
 .281لنعامين :ص لغيبة ال)2(  
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السود بـ ( إمام أهل بيتي ), إال أن  وإن مل يرد فيها وصف لقائد الرايات Xوهذه الرواية الواردة عن الباقر 
يف مضموهنا ما يشري إىل هذا املعنى, فمن الواضح أن الرايات هذه ممدوحة فهم يدفعوهنا إىل اإلمام املهدي 

X وقتالهم شهداء, وأكثر من هذا يقول اإلمام الباقر ,X  إنه لو أدرك ذلك الزمان الستبقى نفسه
, بل يدل  , األمر الذي يدل عىل منزلة رفيعة هلذا القائد ت السود, أي لصاحب الرايا لصاحب هذا األمر

 . قطعاً عىل عصمته وكونه حجة من حجج اهللا تعاىل
ألنه لو كانت إشارة  Xوال يقال هنا أن املراد من صاحب هذا األمر هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

إليه لكان كالمه ينطوي عىل ختذيل عن نرصة صاحب الرايات السود, وهو أمر ال يمكن  Xاإلمام الباقر 
تفسريه إال بعدم خلوص الرايات السود من شائبة إنحراف, وهذا التفسري يتناقض متاماً مع مضامني 

ها , وهم من يدفع . فمن اجليل الواضح إن الرايات السود ممدوحة بقوة, فقتالهم شهداء الرواية نفسها
, فنرصهتم يف  , وهم ال يدعون ألحد غريهX, أي إهنم أصحابه ويتحركون بتوجيه منه Xلإلمام 

 . , فلسنا إذن بصدد تعددية يف اجلهة, بل هي جهة واحدةXحقيقتها نرصة لإلمام املهدي 
عت بل إن احلث عىل نرصة صاحب الرايات السود قد نص عليه حديث أمري املؤمنني ع : ( يا عامر إذا سم

الرايات السود مقبلة , فاكرس ذلك القفل وذلك الصندوق , حتى تقتل حتتها , فإن مل تسطع فتدحرج حتى 
 . )1(تقتل حتتها )

حيث كل هذا احلث عىل نرصة الرايات والسود ويوجه للقتل حتت لؤائها, فهل  Xوإذا كان أمري املؤمنني 
يتصور عاقل أن يويص اإلمام الباقر بعمل النقيض ?! إذن يتحتم أن يكون مراد اإلمام الباقر من صاحب 
هذا األمر هو صاحب الرايات السود, ومعلوم إن املعصوم ال يرغب بادخار نفسه الرشيفة لغري املعصوم 

 لغري حجة من حجج اهللا عىل خلقه. بل
ويتأكد هذا املعنى من مالحظة الروايات األخر, فعن أيب بصري عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال: ( اهللا 
أجل وأكرم وأعظم من أن يرتك االرض بال إمام عادل قال : قلت له : جعلت فداك فاخربين بام أسرتيح 

                                                            
 

 . 79ص  −  3: ج  معجم أحاديث اإلمام املهدي (ع))1(  
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حممد فرجاً أبداً مادام لولد بني فالن ملك حتى ينقرض ملكهم فإذا  إليه  قال : يا أبا حممد ليس تر امة
انقرض ملكهم أتاح اهللا ألمة حممد برجل منا أهل البيت  يشري (يسري) بالتقى ويعمل باهلد وال يأخذ يف 

عادل حكمه الرشا. واهللا إين العرفه باسمه واسم أبيه ثم يأتينا الغليظ القرصة ذو اخلال والشامتني القائد ال
 . )1(احلافظ ملا استودع يمالها عدالً وقسطاً كام مألها الفجار جوراً وظلامً )

, ألنه  Xالرجل الذي خيرج قبل اإلمام املهدي حممد بن احلسن  Xيف هذه الرواية يصف اإلمام الصادق 
, أوقل  ) X: ( ثم يأتينا الغليظ القرصة ذو اخلال والشامتني ... اىل آخر أوصاف اإلمام املهدي  يقول

يصفه بأنه يشري ( يسري ) بالتقى ويعمل باهلد وال يأخذ يف حكمه الرشا, ويصفه أيضاً بأنه ( رجل منا أهل 
البيت ) ومعنى هذه األوصاف إنه معصوم ال يدخل الناس يف باطل وال خيرجهم من حق, وهبذا استحق أن 

 معصوم بلغ الدرجة العارشة من اإليامن. . فمنزلة ( أهل البيت ) ال يبلغها إالXيكون من أهل البيت 
 : رشح أصول الكايف/ مويل حممد صالح املازندراينورد يف 

لِمَ العلمَ األول واآلخر , وهو بحر ال ينزف , وهو منا أهل « ( ... وقال عيل ( عليه السالم ) :  سلامن عَ
 .)2(»... )سلامن مثل لقامن « وعنه أيضا : » البيت 

 : الشيخ الطربيس − ويف االحتجاج 
( ... قال : يا أمري املؤمنني فأخربين عن سلامن الفاريس . قال : بخ بخ سلامن منا أهل البيت , ومن لكم  

لِمَ علم األول واآلخر ... )  .)3(بمثل لقامن احلكيم , عَ
 : إبراهيم بن حممد الثقفي − ويف الغارات 

 :  قال املفيد ( ره ) يف االختصاص

                                                            
 

 . 269ص  25بحار األنوار : ج)1(  
  

 .7ص  −  7رشح أصول الكايف : ج )2(  
 .823ص  −  2الغارات : ج )3(  



 107  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

دخل مسجد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ذات يوم فعظموه  − ريض اهللا عنه  − سلامن الفاريس ( بلغنا أن 
وقدموه وصدروه إجالال حلقه وإعظاما لشيبته واختصاصه باملصطفى صىل اهللا عليه وآله فدخل عمر فنظر 

وآله املنرب فخطب  إليه فقال : من هذا العجمي املتصدر فيام بني العرب ?! فصعد رسول اهللا صىل اهللا عليه
فقال : إن الناس من عهد آدم إىل يومنا هذا مثل أسنان املشط ال فضل للعريب عىل العجمي وال لألمحر عىل 
األسود إال بالتقو , سلامن بحر ال ينزف وكنز ال ينفد , سلامن منا أهل البيت , سلسال يمنح احلكمة 

 .)1(ويؤتى الربهان )
 : حممد صالح املازندراينمويل  −ويف رشح أصول الكايف 

وحمال أن يريد به بيت النسب ألنه منزه » سلامن منا أهل البيت « ( ومنه قوله ( صىل اهللا عليه وآله وسلم )  
عن الكذب , وقوله اتبعوين تكونوا بيوتا أي ترشفوا وذلك ألن البيت يف عرف اللغة يعرب به عن الرشف 

 . )2(الرشف واملجد فيهم )واملجد كام يقال البيت يف بنى فالن أي 
 : ويف رشح أصول الكايف ايضاً 

( عن مسعدة بن صدقة , عن أيب عبد اهللا ( عليه السالم ) قال : ذكرت التقية يوما عند عيل بن احلسني (  
عليهام السالم ) فقال : واهللا لو علم أبو ذر ما يف قلب سلامن لقتله . ولقد آخى رسول اهللا ( صىل اهللا عليه 

) بينهام , فام ظنكم بسائر اخللق , إن علم العلامء صعب مستصعب , ال حيتمله إال نبي مرسل أو ملك  وآله
مقرب أو عبد مؤمن امتحن اهللا قلبه لإليامن , فقال : وإنام صار سلامن من العلامء ألنه امرؤ منا أهل البيت 

 . )3(فلذلك نسبته إىل العلامء )
 : لقمي الشريازيحممد طاهر ا − ويف كتاب األربعني 

                                                            
 

  . من طبعة مكتبة الصدوق 341االختصاص : ص )1(  

 .346ص  −  8: ج  رشح أصول الكايف)2(  
 .5ص  −  7رشح أصول الكايف : ج )3(  
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( وهؤالء الصحابة ممن أمجع املخالف واملوافق عىل فضلهم والثناء عليهم , وقد قال النبي صىل اهللا عليه 
وآله : يا سلامن أنت منا أهل البيت , وقد آتاك اهللا العلم األول واالخر , والكتاب األول والكتاب االخر . 

حب الفتوحات من علامء احلنابلة هبذا احلديث عىل عصمة وقال : رواه الديلمي يف الفردوس . واستدل صا
سلامن , وهذه عبارته عىل ما نقل عنه صاحب جمالس املؤمنني : وملا كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله عبدا 
خملصا , اي : خالصا قد طهره اهللا وأهل بيته تطهريا , واذهب عنهم الرجس وكلام يشينهم , فان الرجس 

د العرب , عىل ما حكاه الفراء , قال تعاىل إنام يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هو القذرة عن
ويطهركم تطهريا فال يضاف إليهم اال مطهر , والبد أن يكون كذلك , فان املضاف إليهم هو الذي ال 

ىل اهللا عليه يشينهم , فام يضيفون ألنفسهم اال من حكم له بالطهارة والتقديس . فهذا شهادة من النبي ص
وآله لسلامن الفاريس بالطهارة واحلفظ اإلهلي والعصمة , حيث قال فيه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : 
سلامن منا أهل البيت , وشهد اهللا هلم بالتطهري وذهاب الرجس عنهم , وإذا كان ال يضاف إليهم اال مطهر 

ظنك بأهل البيت يف نفوسهم , فهم املطهرون بل  مقدس , وحصلت له العناية اإلهلية بمجرد اإلضافة , فام
 . )1(عني الطهارة )

 : الشيخ الكليني −ويف الكايف 
عن عبد العزيز القراطييس قال: ( قال يل أبو عبد اهللا ( عليه السالم ) : يا عبد العزيز إن االيامن عرش 

لصاحب الواحد لست عيل  درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة فال يقولن صاحب االثنني
شئ حتى ينتهي إىل العارش , فال تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك , وإذا رأيت من هو أسفل 

 .)2(منك بدرجة فارفعه إليك برفق وال حتملن عليه ما ال يطيق فتكرسه , فإن من كرس مؤمنا فعليه جربه )
 : الشيخ الصدوق − ويف اخلصال 

                                                            
 

 .234 – 233كتاب األربعني : ص )1(  
 .45ص  −  2الكايف : ج   )2(
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قال : ( قال يل أبو عبد اهللا عليه السالم : يا عبد العزيز إن االيامن عرش درجات  عن عبد العزيز القراطييس
بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد املرقاة , فال يقولن صاحب الواحد لصاحب االثنني : لست عىل شئ 
حتى ينتهي إىل العارشة , وال تسقط من هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك , فإذا رأيت من هو أسفل 
منك فارفعه إليك برفق , وال حتملن عليه ما ال يطيق فتكرسه فإنه من كرس مؤمنا فعليه جربه وكان املقداد 

 .)1(يف الثامنة , وأبو ذر يف التاسعة , وسلامن يف العارشة )
من هذه الروايات يتبني أن منزلة ( منا أهل البيت ) منزلة رفيعة ال يبلغها إال معصوم, فصاحب الرايات 

 د معصوم بالنتيجة.   السو
وتقبل رايات من رشقي األرض غري معلمة ,  …وعن أمري املؤمنني عليه السالم : يف خرب طويل قال (  

 ليست بقطن وال كتان وال حرير , خمتوم يف رأس القنا بخاتم السيد األكرب, يسوقها رجل من آل حممد 
 . )2(تظهر باملرشق وتوجد رحيها باملغرب كاملسك األزفر يسري الرعب أمامها بشهر )

 . )3(: ( له كنز بالطالقان, ما هو بذهب وال فضة, و راية مل تنرش مذ طويت )Xوعن الصادق 
يوم اجلمل, ثم طواها, وادخرها للقائم  Xالتي نرشها أمري املؤمنني  وهذه الراية هي راية رسول اهللا  
X :فعن أيب بصري, قال , 

فزلزلت  وأهل البرصة نرش الراية, راية رسول اهللا  X: ملا التقى أمري املؤمنني X( قال أبو عبداهللا 
أقدامهم... اىل أن قال: فقال للحسن: يا بني إن للقوم مدة يبلغوهنا, وإن هذه راية ال ينرشها بعدي إال 

 . )4(ئم صلوات اهللا عليه )القا
                                                            

 

  .448 – 447اخلصال : ص )1(  

 − مصباح البالغة (مستدرك هنج البالغة)  − 103ص  2إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب : ج  )2(
 . 158ص  −  2املريجهاين : ج 

 .601املعجم املوضوعي:ص )3(  
 .319لنعامين :ص لغيبة ال  )4(
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وهذه الراية ال يتقدمها إال مارق وال يتأخر عنها إال زاهق, فعن عبيد بن كرب قال: سمعت أمري املؤمنني  
X ( إن لنا أهل البيت راية من تقدمها رسق, ومن تأخر عنها زهق, ومن تبعها حلق ) :1(يقول( . 

 , ورد الدعاء:   − الشيخ فاضل اللنكراين  −ففي: مناسك حج (فاريس)  والسيد األكرب هو رسول اهللا 
( اللهم صل عىل حممد وال حممد وصل عىل حممد جده ورسولك السيد األكرب وعىل أبيه السيد األصغر 

 وجدته الصديقة الكرب فاطمة بنت حممد وعىل من اصطفيت من آبائه الربرة وعليه أفضل وأكمل وأتم 
 .  )2(أوفر ما صليت عىل احد من أصفيائك وخريتك من خلقك )وأدوم وأكثر و

 : السيد ابن طاووس − ويف إقبال األعامل 
( اللهم صل عىل حجتك وويل أمرك , وصل عىل جده حممد رسولك السيد األكرب , وصل عىل عيل أبيه 

 .)3(السيد القسور )
يف معركة  Xإذن صاحب الرايات السود حجة من حجج اهللا تعاىل فهو قد وصلته الراية التي رفعها عيل 

 :الشيخ الصدوق  , ففي كامل الدين ومتام النعمةXاجلمل. ومعلوم إن املنصور بالرعب هو القائم 
 يقول: القائم منا ( عن حممد بن مسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر حممد بن عيل الباقر عليهام السالم 

 
 .)4(منصور بالرعب , مؤيد بالنرص )

: ( ال خيرج القائم (عليه السالم) حتى يكون تكملة  : قال أبو عبداهللا(عليه السالم) عن أيب بصري قالو
, ثم هيز  , جربئيل عن يمينه, وميكائيل عن يساره : عرشة آالف ? قال احللقة قلت: وكم [تكملة] احللقة

                                                            
 

  .202بشارة اإلسالم :ص )1(  

 .281مناسك حج (فاريس) : الشيخ فاضل اللنكراين : ص )2(  
 .512ص  −  1إقبال األعامل : ج )3(  
 .331كامل الدين ومتام النعمة : ص   )4(
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هبا, فال يبقى أحد يف املرشق وال يف املغرب إال لعنها وهي راية رسول اهللا(صىل اهللا عليه وآله الراية ويسري 
 . , نزل هبا جربئيل يوم بدر وسلم)
: من ورق  : فمن أي شئ هي? قال , قلت : يا أبا حممد ماهي واهللا قطن وال كتان وال قز وال حرير ثم قال

, فلم تزل  , ثم لفها ودفعها إىل عيل (عليه السالم) وآله) يوم بدر اجلنة, نرشها رسول اهللا (صىل اهللا عليه
عند عيل (عليه السالم) حتى إذا كان يوم البرصة نرشها أمري املؤمنني (عليه السالم) ففتح اهللا عليه, ثم لفها 

ملغرب إال وهي عندنا هناك, ال ينرشها أحد حتى يقوم القائم, فإذا هو قام نرشها فلم يبق أحد يف املرشق وا
ها شهرا وعن يمينها شهرا وعن يسارها شهرا, ثم قال: يا أبا لعنها, ويسري الرعب قدامها شهرا ووراء

حممد إنه خيرج موتورا غضبان أسفا لغضب اهللا عىل هذا اخللق, يكون عليه قميص رسول اهللا (صىل اهللا 
ل اهللا (صىل اهللا عليه وآله) السابغة , ودرعه [درع رسو عليه وآله) الذي عليه يوم أحد, وعاممته السحاب

 جيرد السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر يقتل هرجا,وسيفه [سيف رسول اهللا (صىل اهللا عليه وآله)] ذوالفقار, 
: هؤالء رساق اهللا, ثم يتناول  فأول ما يبدء ببني شيبة فيقطع أيدهيم ويعلقها يف الكعبة ويناد مناديه

  , واليعطيها إال السيف ). لسيفقريشا, فال يأخذ منها إال ا
 وقد مر فيام تقدم أن صاحب الرايات السود يضع السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر, أي يقاتل ثامنية أشهر.             

إنه قال من عىل منرب الكوفة : ( البد من وجود رحى تطحن فإذا قامت عىل قطبها  Xوعن أمري املؤمنني 
وثبتت عىل ساقها بعث اهللا عليها عبداً عنيفاً خامالً أصله يكون النرص معه أصحابه الطويلة شعورهم 

يهم أصحاب السبال سود ثياهبم أصحاب رايات سود ويل ملن ناواهم يقتلوهنم هرجاً واهللا لكأين أنظر إل
ار منهم واألعراب اجلفاة يسلطهم اهللا عليهم بال رمحة فيقتلوهنم هرجاً عىل  وإىل أفعاهلم وما يلقى الفجّ

 . )1(مدينتهم بشاطئ الفرات الربية والبحرية جزاء بام عملوا وما ربك بظالم للعبيد )

                                                            
 

 . 265لنعامين : صلغيبة ال)1(  
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, وهو  عبودية هللاصاحب الرايات السود بأنه (عبد) وهو من ال Xيف هذه الرواية يصف أمري املؤمنني 
له : ( يف رواية الوصية وهو يصف أمحد , وهلذا قال  , فرسول اهللا هو عبداهللا وصف عظيم كام ال خيفى

, وكذلك  , فرسول اهللا هو عبداهللا وأبوه أيضاً عبداهللا ; اسم كاسمي واسم أيب وهو عبداهللا ) ثالثة أسامي
, ويف هذا إشارة  بعث اهللا عليها عبداً عنيفاً خامالً أصله ). ويصفه أيضاً بأنه مبعوث من اهللا تعاىل (  أمحد

, أمراً مهامً جداً كام  , كام إن كونه خامل األصل, أي نسبه غري معروف Xإىل أنه مرسل من اإلمام املهدي 
 سيتضح يف حينه.      

حيمل السيف عىل  : ( ... خيرج رجل قبل املهدي من أهل بيته من املرشق إنه قال Xوعن أمري املؤمنني  
 . )1(عاتقه ثامنية أشهر يقتل ويقتل ويتوجه إىل بيت املقدس فال يبلغه حتى يموت )

, الذي حيمل السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر, من  يف هذا احلديث نص عىل أن قائد الرايات السود املرشقية
, أي من ولده, وال يقال هنا إن املقصود إنه من السادة أو اهلاشمني, فهو بعيد Xأهل بيت اإلمام املهدي 

 . Xألن تعبري أهل بيته األظهر فيه أبناؤه, كام إن رايات اهلاشمني ورد ذمها عىل لسان املعصومني 
 : القايض النعامن املغريب −ففي رشح األخبار 

: إن اهللا عز  ? فقال , متى يكون أنه سئل عن الفرج ( مما جاء عن أيب جعفر حممد بن عيل عليه السالم ,
واْ ﴿:  وجل يقول انتَظِرُ م إِينِّ  فَ عَكُ نَ  مَ ينَ  مِّ , ثم  : يرفع آلل جعفر بن أيب طالب راية ضالل . ثم قال﴾ املُْنتَظِرِ

 , ثم , ثم يرفع آلل احلسن بن عيل عليه السالم رايات وليست بشئ يرفع آل عباس راية أضل منها وأرش
 .)2(يرفع لولد احلسني عليه السالم راية فيها االمر )

 : العالمة املجليس − ويف بحار األنوار 
( عن جابر اجلعفي , عن أيب جعفر عليه السالم يقول: الزم األرض ال حتركن يدك وال رجلك أبدا حتى  

فان آلل حممد وعيل  : وإياك وشذاذ من آل حممد  Xتر عالمات أذكرها لك يف سنة ... إىل قوله 
                                                            

 

 . 110ص : للكورايناملمهدون )1(  
 .356ص  −  3رشح األخبار : ج )2(  
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راية ولغريهم رايات فألزم األرض وال تتبع منهم رجال أبدا حتى تر رجال من ولد احلسني , معه عهد 
نبي اهللا ورايته وسالحه , فان عهد نبي اهللا صار عند عيل بن احلسني ثم صار عند حممد بن عيل , ويفعل اهللا 

ك , فإذا خرج رجل منهم معه ثالث مائة وبضعة عرش ما يشاء . فألزم هؤالء أبدا , وإياك ومن ذكرت ل
رجال , ومعه راية رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله عامدا إىل املدينة حتى يمر بالبيداء حتى يقول : هذا مكان 

نَ ﴿القوم الذين خيسف هبم وهي اآلية التي قال اهللا أَمِ ينَ  أَفَ واْ  الَّذِ رُ كَ يِّئَاتِ  مَ فَ  أَن السَّ ْسِ ِمُ  اهللاُّ  خيَ ضَ  هبِ  أَوْ  األَرْ
مُ  أْتِيَهُ ابُ  يَ ذَ نْ  الْعَ يْثُ  مِ ونَ  الَ  حَ رُ عُ مْ  أَوْ  * يَشْ هُ ذَ أْخُ مْ  يفِ  يَ بِهِ لُّ قَ امَ  تَ م فَ ينَ  هُ زِ عْجِ  . )1()﴾ بِمُ

سو راية  Xفرايات السادة أو اهلاشميني مذمومة كام هو واضح, ويف احلديث أعاله ال يستثني اإلمام 
والبد  , أي إنه مذكور يف وصية رسول اهللا واحدة حيملها رجل من ولد احلسني معه عهد نبي اهللا 

هو صاحب الرايات السود, الذي هو من بيت اإلمام املهدي, أي  من ولده وبالتايل  Xأن يكون مقصوده 
ن سو راية وحيدة, وحيث إن من ولد احلسني, ألنه إن مل يكن هو املقصود سيشمله الذم الذي مل يستث

ممدوح يف روايات كثرية, فيتعني إنه هو الرجل من ذرية احلسني املذكور يف الوصية, وهو إذن أمحد ولد 
 .    Xاإلمام املهدي 

د ـ عليهام السالم  , قال وعن مسعدة بن صدقة يقول: خطب الناس  –: ( سمعت أبا عبد اهللاّ جعفر بن حممّ
منني (عليه السالم) ـ بالكوفة ـ فحمد اهللاّ وأثنى عليه ... إىل قوله: واعلموا أنَّكم إن أطعتم طالع  أمري املوَ
مم, واستشفيتم من البكم,  املرشق سلك بكم منهاج رسول اهللاّ صىلَّ اهللاّ عليه وآله وسلَّم, فتداويتم من الصّ

ف والطلب, ون نة التعسّ نْ أبى الرمحة, وفارق وكفيتم موَ بذتم الثقل الفادح عن االَعناق. فال يبعد اهللاّ إالّ مَ
 . )2(وسيعلم الّذينَ ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون )",  العصمة

                                                            
 

 :224 – 222ص  −  52بحار األنوار : ج )1(  
روضة الكايف  −  304ص 1عقيدة املسلمني يف املهدي : ج  −112ـ 111ص 51:ج  بحار االنوار)2(  
 .22ح
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, فالبد إذن أن يكون حجة طالع املرشق إذن أو صاحب الرايات السود املرشقية يسلك منهاج الرسول 
, واملضامني األخر تؤيد هذا املعنى, فهو دواء من الصمم من حجج اهللا الذين أورثهم علم الكتاب

 , وسيأيت مزيد تأكيد هلذا املعنى. , وغريه , وفيه كفاء مؤنة التعسف والطلب وشفاء من البكم
, فيهزم السفياين اىل  : ( ... فيخرج اهللا عىل السفياين من أهل املرشق وزير املهدي ورد يف رشح إحقاق احلق

 .  )1(الشام )
, وهذا الوزير هو قائد أهل Xوزير اإلمام املهدي  بحسب هذه الرواية إذن يقاتل السفياين و هيزمه

املرشق. ومعلوم إن منصب الوزارة من نصيب األوصياء, فهارون كان وزيراً ملوسى, وأمري املؤمنني كان 
. وتؤكده وزيره (أمحد) ولده ووصيه بنص وصية رسول اهللا  Xواإلمام املهدي  وزيراً لرسول اهللا 

رجل من أهل بيته, بأهل  –أي اإلمام املهدي  –: ( ... وخيرج قبله Xالرواية الواردة عن أمري املؤمنني 
املرشق, وحيمل السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر ). من هذه الرواية نعلم أن وزير اإلمام املهدي هو رجل من 

 وهي إشارة واضحة اىل  ولده (أمحد).   أهل بيته,
وعن السيد ابن طاووس يف مالمحه: ( إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبواً 

 )3(.)2(عىل الثلج, فإن فيها خليفة املهدي )
                                                            

 

 .620ص29رشح إحقاق احلق : ج)1(  
 .52املالحم والفتن :ص )2(  

وهناك خرب عن ابناء العامة وهو طويل منه : ( ... فبينام هم كذلك إذ يأتيهم اخلرب من خليفة املهدي   )3(
بخروج الدجال واجتامع الناس عليه , فيرتكون تلك الغنائم وينرصفون إىل بالدهم مرسعني ملحاربة 

اهللا عليه وسلم , فيلتقون الدجال . فيقال : أن املهدي يسري نحو الدجال وعىل رأسه عاممة رسول اهللا صىل 
ويقتلون قتاال شديدا , فيقتل من أصحاب الدجال أكثر من ثالثني ألفا , ثم ينهزم الدجال فيمر نحو بيت 

ص إحقاق احلق  − مركز املصطفى  −   Xاملقدس ... ) بعض ما ورد يف أصحابه وأنصاره وجيشه 
 . 374ص  13للتسرتي ج 
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 , أي وصيه. هذه الرواية نصت عىل أن وزير املهدي, والرجل من أهل بيته هو خليفته 
: ( يقتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة, ثم ال تصري اىل واحد ومثله احلديث الوارد عن رسول اهللا  

: إذا  , ثم ذكر شاباً فقال منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل املرشق فيقاتلوهنم قتاالً ال يقاتله قوم
  . )1(رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة املهدي )

الرواية صورة أخر يف ذيلها ( فإنه خليفة اهللا املهدي ), كام يف العرف الوردي يف  أقول وقد وردت هلذه 
: ( يقتتل عند كنزكم ثالثة , كلهم − صىل اهللا عليه وسلم  −: قال رسول اهللا  : عن ثوبان قال اخبار املهدي

يقتلونكم قتال مل يقتله , ف , ثم تطلع الرايات السود من قبل املرشق ابن خليفة , ثم ال يصري إىل واحد منهم
 الثلج, فإنه خليفة اهللا ,( ثم جييء خليفة اهللا املهدي, فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه, ولو حبوا عىل قوم

 . )2()املهدي
, إذ طاملا كان املقطوع به هو خروج اإلمام املهدي  من مكة, فالبد  Xوهذه الصورة ال تغري يف األمر شيئاً

, وهو أمر ال حيتار فيه املتتبع, بعد أن Xإذن من محل تعبري (خليفة اهللا املهدي) عىل غري اإلمام املهدي 
 تكفلت وصية رسول اهللا ببيان حقيقة أن (أمحد) له ثالثة أسامء أحدها (املهدي). 

امر بن يارس... اىل قوله: ثم خيرج : (عن ع ولكي يتضح هذا األمر أكثر أنقل الرواية اآلتية عن غيبة الطويس
 . )3(عىل لوائه شعيب بن صالح,... الخ ) Xاملهدي 

; عن حممد بن احلنفية, قال: ( خترج راية  : أي مهدي تقصده الرواية? جتيبنا الرواية اآلتية ولو تساءلنا اآلن
عىل مقدمتهم  سوداء لبني العباس, ثم خترج من خراسان سوداء أخر قالنسهم سود, وثياهبم بيض,

, حتى تنزل  , أو صالح بن شعيب من بني متيم هيزمون أصحاب السفياين رجل يقال له شعيب بن صالح
                                                            

 

مؤسسة البعثة.  –السيد مصطفى الكاظمي. النارش قسم الدراسات االسالمية  : بشارة اإلسالم)1(  
 ).37هـ :1410 1طهران. ط

 .64ص 1العرف الوردي يف اخبار املهدي : ج)2(  
  .464لطويس :ص لغيبة ال)3(  
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, يمد إليه ثالث ماية من الشام, يكون بني خروجه وبني أن يسلم  بيت املقدس توطئ للمهدي سلطانه
 . )1(األمر للمهدي إثنان وسبعون شهراً )

هذه الرواية ترصح بأن شعيب بن صالح, والرايات السود, يوطئون للمهدي سلطانه, ويسلمونه األمر بعد 
 إثنني و سبعني شهرا, إذن فاملهدي الذي تشري له الرواية األوىل الذي يأيت مع الرايات السود, مهدي آخر. 

ك حني يأذن اهللا عز وجل له, : ( ال تقوم الساعة حتى يقوم قائم للحق منا, وذل Xوعن اإلمام الرضا 
عز ومن تبعه نجا, ومن ختلف عنه هلك, اهللا اهللا عباد اهللا فأتوه ولو حبواً عىل الثلج, فإنه خليفة اهللا 

 .)2()وجل
: ( وهو يتعلق باإليرانيني بدليل قوله (فأتوه ولو حبواً  , يعلق قائالً  أقول بعد أن ينقل الكوراين هذه الرواية 

بالدهم ثلجية ). ومراد الكوراين إن األمر باإلتيان اىل خليفة اهللا متوجه لإليرانيني دون  عىل الثلج ) ألن
, وحيث إنه ير إن اإلمام املهدي Xسواهم, فكأنه فهم أن خليفة اهللا املذكور يف الرواية هو اإلمام املهدي 

X ن املقصود إن الناس يتحرك من احلجاز اىل العراق, وحيث إن الثلوج يف هذه املنطقة منعدمة, إذ
املخاطبني يسكنون يف مناطق فيها ثلوج, وعليهم أن يأتوا إمامهم رغم هذه الثلوج, وهم اإليرانيون. 
واحلقيقة إن الكوراين حياول بتفسريه هذا أن يلتف عىل الداللة احلقيقية للرواية وهي إن القائم أو خليفة اهللا 

 يأيت من مكة.  Xحقيقة إن اإلمام املهدي سيأيت من قبل املرشق, وبرأيه إن هذا يناقض 
وكان حرياً بالكوراين أن يلتفت اىل املعنى الواضح للرواية وهو إشارهتا اىل أن القائم شخص آخر غري 

, وهو ولده كام سلف القول, فمن الواضح إن عبارة ( فأتوه ولو حبواً عىل الثلج ) قد Xاإلمام املهدي 
لتي حتدثت عن الرايات السود, ولعلها مفتاح أريد منه بلوغ إن املهدي تكررت يف الكثري من الروايات ا

,  , وإنام شخص آخر هو ولده ووصيهXالذي يأيت من قبل الرشق ليس هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
 . , والتي ستأيت أيضاً  كام اتضح من الروايات التي رسدناها عن الرايات السود

                                                            
 

 .594املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي : ص: )1(  
 .606: ص:  املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي)2(  
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, قال: ( إن Xولعل الرواية اآلتية تضع النقاط عىل احلروف فيام يتعلق بالرايات السود, فعن اإلمام الباقر 
, يقودهم شاب  ..أمحد : أمحد ; إثنا عرش ألفاً بخراسان شعارهم , ليس بذهب وال فضة هللا كنوزاً بالطالقان

إليه عابر الفرات, فإذا سمعتم بذلك  , كأين أنظر , عليه عصابة محراء من بني هاشم عىل بغلة شهباء
 .  )1(فسارعوا إليه ولو حبواً عىل الثلج )

: (عابراً  X, كام إن قوله  هذه الرواية ترصح باسم القائم, الذي يتخذ الطالقانيون من اسمه شعاراً هلم
الفرات) يدل عىل أن دخوله اىل العراق يتم من جهة البرصة, ليتخذ طريقه اىل الكوفة, إذ إن أي طريق آخر 

 يمكن أن يسلكه منطلقاً من املرشق أو بالد الطالقان البد أن يضعه بمواجهة هنر دجلة, ال هنر الفرات.   
 : عامينحممد بن إبراهيم الن − ولنتذكر ما ورد يف كتاب الغيبة 
: ( ال بد من رحى تطحن فإذا قامت عىل قطبها وثبتت عىل ساقها بعث اهللا  عن الباقر ( عليه السالم ) قال

عليها عبدا عنيفا خامال أصله , يكون النرص معه أصحابه الطويلة شعورهم , أصحاب السبال , سود 
 لكأين أنظر إليهم وإىل أفعاهلم , وما ثياهبم , أصحاب رايات سود , ويل ملن ناواهم , يقتلوهنم هرجا , واهللا

يلقى الفجار منهم واألعراب اجلفاة يسلطهم اهللا عليهم بال رمحة فيقتلوهنم هرجا عىل مدينتهم بشاطئ 
 .)2(الفرات الربية والبحرية , جزاء بام عملوا وما ربك بظالم للعبيد )

, إذا فهمنا من كلمة ( البحرية ) أي الواقعة عىل  واملدينة الربية والبحرية املشاطئة للفرات هي البرصة حرصاً
 بحر. 

ضِ ﴿يف قول اهللا تعاىل :  Xوعن أيب عبداهللا  نَّ يفِ األَرْ دُ سِ ائِيلَ يفِ الْكِتَابِ لَتُفْ َ نِي إِرسْ يْنَا إِىلَ بَ ضَ قَ وَ
 ِ تَنيْ رَّ بِرياً ﴿ Xوطعن احلسن  Xقال : قتل عيل بن أيب طالب ﴾مَ اً كَ وّ لُ نَّ عُ لُ لَتَعْ  Xقال : قتل احلسني ﴾وَ

َا﴿ دُ أُوالمهُ عْ اء وَ ا جَ إِذَ واْ ﴿ Xفإذا جاء نرص دم احلسني  ﴾فَ اسُ يدٍ فَجَ دِ أْسٍ شَ يلِ بَ بَاداً لَّنَا أُوْ مْ عِ يْكُ لَ ثْنَا عَ عَ بَ

                                                            
 

 .343منتخب األنوار املضيئة :ص  )1(
  .265: ص لنعامينلغيبة ال  )2(
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ارِ  يَ الَلَ الدِّ داً ﴿فال يدعون وتراً آلل حممد إال قتلوه  Xقوم يبعثهم اهللا قبل خروج القائم  ﴾خِ عْ انَ وَ كَ وَ
عُوالً مَّ   . )1() −... ـ احلديث Xخروج القائم  ﴾فْ

 أوىل لنا عبادا عليكم بعثنا(  يقرأ كان:  قال السالم عليه جعفر أيب عن محران عن:  العيايش وورد يف تفسري
 . )2() شديد بأس أوىل وأصحابه القائم وهو: (  قال ثم)  شديد بأس

وهؤالء القوم أو العباد  , Xوباجلمع بني الروايتني يتبني أن هناك مهدي يقول جيشا متهيدا لالمام املهدي 
أويل البأس الشديد هم أصحاب الرايات السود, وهم من جتري عىل يدهيم املالحم بقيادة ويص اإلمام 

هو من  X, ومن املعلوم أن املهدي Xبقيادة املهدي أمحد  , وهم من يثأرون آلل حممد Xاملهدي 
 هبذا األمر.    Xالذي يوكله أبوه اإلمام املهدي  Xفيتعني أنه املهدي أمحد  Xيثأر لقتل احلسني 

وهذا املهدي هو من أشارت له مجلة من روايات الطاهرين منها ما ورد عن جابر اجلعفي قال قال يل حممد 
ة ولغريهم رايات فإياك ثم إياك ـ ثالثا ـ حتى تر رجال من : ( يا جابر إن لبني العباس راي Xبن عيل 

يبايع له بني الركن واملقام معه سالح رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ومغفر رسول اهللا صىل  Xولد احلسني 
 . )3()…اهللا عليه وآله ودرع 

فهذا املهدي أو الرجل من ولد احلسني الذي يبايع بني الركن واملقام هو صاحب الرايات السود كام علمنا, 
بل البد أن يكون هو, ألنه إن مل يكن هو سيكون صاحب الرايات السود ممن يشملهم الذم الصادر عن 

 بني الركن واملقام. , وهذا غري صحيح كام ثبت, إذن صاحب الرايات السود هو الذي يبايعXاملعصوم 

                                                            
 

 .206ص 8الكايف : ج)1(  
 .57 ص 51 ج األنوار : بحار −  281 ص 2 ج العيايش : تفسري)2(  
  

 باختالف يسري . 98ص2إلزام الناصب :ج  − 79عدة حمدثني  ص  −األصول الستة عرش)3(  
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 فقال –وذكر املهدي  – : (سمعت رسول اهللا  , قال ومن يبايع بني الركن واملقام هو (أمحد) عن حذيفة
  . )1(, اسمه أمحد وعبداهللا واملهدي, فهذه أسامؤه ثالثتها ) : إنه يبايع بني الركن واملقام

: صف يل X: قلت لعيل بن احلسني  بشري قال: رو حذمل بن  وهو نفسه املهدي الذي يظهر قبل السفياين
:( يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي  خروج املهدي وعرفني دالئله وعالماته? فقال

, ثم يكون خروج شعيب بن صالح من  بأرض اجلزيرة, ويكون مأواه تكريت, وقتله بمسجد دمشق
, فإذا ظهر السفياين  , وهو من ولد عتبة بن أيب سفيانسمرقتد, ثم خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس

 .  )2(اختفى املهدي, ثم خيرج بعد ذلك )
 وهو نفسه املهدي الذي تذكره روايات العامة.

ذ فيها  عن رسول اهللا ص : ( خيرج املهدي من ولد احلسني من قبل املرشق, لو استقبلته اجلبال هلدمها واختّ
 . )3(طرقاً )

 : ( خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املرشق لو استقبلته اجلبال  عن عبداهللاّ بن عمر قالوعن أيب قبيل 
 . )4(هلدمها واختذ فيها طرقا )

, بقيادة  بقي أن أشري اىل أن بعض الروايات حتدثت عن ورود راية من خراسان أو من إيران عموماً
, وبشأن هذه الشخصية, أقول: إن مجيع  ياتاخلراساين وهو غري صاحب الرايات السود كام يفهم من الروا

                                                            
 

 . 305و  299لطويس :ص لغيبة ال)1(  
 .444لطويس :صلغيبة ال)2(  

, والطرباين , وأيب نعيم , واملقديس صاحب كتاب عقد  هذا احلديث كام يف املصادر عن نعيم بن محّاد)3(  
 .10ص  3اإلمام املهدي (ع) : ج  − الدرر يف أخبار املنتظر

 1اإلمام املهدي املنتظرج −وأبو نعيم : رواه الطرباين 513قال الكنجي الشافعي يف البيان : ص )4(  
 . 43ص
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, وهذا احلكم يشمل راية اخلراساين,  الرايات يشوهبا الضالل, باستثناء راية اليامين أو راية القائم ( أمحد )
 . , ذلك أن راية احلق واحدة ال تتعدد فالضالل ال ينفك عن اخلراساين حتى يبايع اليامين, وخيضع حلكمه

اليامين باهنا اهدي الرايات ليس بالرضورة يعني ان من يرافقها او يعارصها هو هد فإن وصف راية   
ن  (:   , بدليل قوله تعاىل , فقد يكون ضالال حمضا او ضالال مشوباً هبد ولكن اقل من راية اليامين أَفَمَ

اطٍ مُّ  َ ىلَ رصِ اً عَ يّ وِ يشِ سَ ن يَمْ  أَمَّ دَ هِ أَهْ هِ جْ ىلَ وَ كِبّاً عَ يشِ مُ مْ يمٍ يَ تَقِ , فهنا وصف من يميش سويا عىل  )1()سْ
َّا ﴿:  , وكذلك قوله تعاىل رصاط مستقيم بأنه اهد ممن يميش مكبا عىل وجهه  ممِ دَ م بِأَهْ ئْتُكُ لَوْ جِ الَ أَوَ قَ

ونَ  افِرُ تُم بِهِ كَ لْ سِ ا بِامَ أُرْ الُوا إِنَّ مْ قَ يْهِ آبَاءكُ لَ مْ عَ دتُّ جَ  )2( ﴾وَ
بِيالً ﴿وقوله تعاىل:    سَ دَ وَ أَهْ نْ هُ مُ بِمَ لَ مْ أَعْ بُّكُ رَ تِهِ فَ اكِلَ ىلَ شَ لُ عَ مَ عْ لٌّ يَ لْ كُ  .)3( ﴾قُ
 
 

                                                            
 

 .22امللك :  ) 1(
 .24)  الزخرف : 2(
 . 84االرساء :  ) 3(
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؟א
 

 سو شخصية اليامين أكثر شخصيات عرص الظهور أمهية عىل اإلطالق, ال ترقى هلا شخصية أخر
, فرايته , فقد ورد وصف Xشخصية اإلمام املهدي  اليامين يف لسان الروايات الرشيفة بمضامني عالية جداً

 هي الوحيدة من بني الرايات التي استحقت وصف راية اهلد وأهد الرايات.
بوجوب  Xوعىل الرغم من األمهية البالغة لشخصية اليامين, وعىل الرغم من األمر الصادر عن املعصوم 

, إال أننا ال نجد Xلتواء عليه, كام نصت الرواية الواردة عن الباقر النهوض إىل اليامين  ومنارصته وعدم اال
, حتى لتبدو هذه الشخصية  يف الروايات الواردة عن آل حممد  ما يعرفنا عىل اسمه مبارشة أو نصاً

الرشيفة لغزاً حمرياً يستوقف األذهان ويضعها بإزاء عالمة تساؤل كبرية عن املغز وراء هذا التسرت عىل 
 قة هذه الشخصية.حقي

ولعل من يطلع عىل ما كتبه بعض من تناول عرص الظهور وشخصياته يالحظ بوضوح كيف تضطرب 
 كلامهتم وتبدو عاجزة للغاية حني يتعلق األمر باحلديث عن شخصية اليامين. 

فهذا السيد حممد الصدر صاحب املوسوعة املهدوية التي عدها البعض أفضل ما كُتب يف هذا الصدد, 
رس كلامت قليلة جداً حلديثه عن اليامين, يتجىل منها قصوره الواضح عن تبني حقيقة هذه الشخصية يك

 العظيمة.
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بل إننا ال نعدم يف بعض الكتابات القريبة العهد من يتناول شخصية اليامين منطلقاً من هاجس حماربة 
 يوصف هبا اليامين.  الدعوة الرشيفة فيحاول التوهني أو حتى مصادرة املضامني العالية التي

 وما بعدها:  27يقول حممد السند يف كتابه فقه عالئم الظهور ص
ا راية هد; ألنّه يدعو إىل صاحبكم, هو إبداء التحفّظ عىل راية  ( إنّ مقتىض تعليل الرواية لراية اليامين بأهنّ

 ن احلسني, وعدم خلوص دعوته إىل املهدي عجل اهللا فرجه, ويظهر من روايات اُخر أنّ ذلك لتضمّ
ا بالنصّ   علناً بقيادة اُمور املسلمني وإصالحها ال أهنّ جيشه مجاعة تقول إنّ اإلمام واإلمامة هي ملن يتصدّ
ة, واملراد باللفظة املعنى النعتي واإلشارة إىل ذلك املقال  اإلهلي, وقد اصطلحت الروايات عليهم بالزيديّ

ة كاسم علم ني بالزيديّ  . واملعتقد ال املسمّ
ي لالُمور واإلصالح العلني, بينام يتبنّى اليامين  وبعبارة اُخر: أنّ احلسني واخلراساين يتبنّى اإلمامة بالتصدّ

 : أنّ اإلمامة بالنصّ اإلهلي عىل االثني عرش آخرهم املهدي عجل اهللا فرجه ... ويقول أيضاً 
حلق والرصاط املستقيم وإىل املهدي عجل اهللا إنّ الرواية تعلّل حرمة االلتواء عىل اليامين بأنّه يدعو إىل ا

 فرجه, فاملدار يف منارصته عىل توفّر امليزان واحلدود الرشعيّة.
: الرواية تدلّ عىل حرمة العمل املضادّ حلركته إلفشاهلا, ففرق بني التعبري باإللتواء عليه  وبعبارة أدقّ 
, "عنه"ال رصف املتاركة حلركته بخالف كلمة  تفيد السعي املضاد حلركته "عليه", فكلمة  وااللتواء عنه

ا تفيد االنرصاف واالبتعاد عن حركته. نعم األمر بالنهوض إليه يفيد املنارصة, والظاهر أنّ مورده ملن  فإهنّ
كان يف معرض اللقاء به واملصادفة ملسريه; إذ سيأيت استعراض طوائف من الروايات حتثّ عىل النهوض 

ة املك ه إىل مكّ ة يف املسجد احلراموالتوجّ مة لالنخراط يف اإلعداد لبيعة احلجّ  . رّ
د استعالم عالمته بأنّه يدعو إىل املهدي عجل اهللا فرجه بنحو واضح  وبعبارة اُخر : أنّ الرواية كام حتدّ

ض يف إعالء ذكر اإلمام املنتظر والنداء باسمه والدعوة إىل  اف, أي أنّ برناجمه الذي يدعو إليه متمحّ وشفّ
, كام أنّ هناك عالمة اُخر تشري إليها  الية املهدي (عليه السالم), وااللتزام بمنهاج أهل البيت و

, كام أنّ استعامل الروايات لليمن  , وهي كون خروجه من بالد اليمن, وهو وجه تسميته باليامين الرواية
ة دون املدينة رة, لكن يف بعض الروايات  بنحو يشمل كلّ هتامة من بالد احلجاز, أي بنحو شامل ملكّ املنوّ
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اب  اإلشارة إىل خروجه من صنعاء, كام سيأيت ل أنّ الرواية ال يستفاد منها أنّ اليامين من النوّ . ويتحصّ
ني والسفراء لإلمام املنتظر عجل اهللا فرجه, وال تشري إىل ذلك من قريب وال بعيد , وال داللة هلا عىل  اخلاصّ

ة (عليه السالم) وجود ارتباط واتّصال له مع , وإنّام جتعل املدار عىل كون الربنامج الذي يدعو هو عىل  احلجّ
, وأنّه ال ينادي إىل تشكيل دولة هو يرتأّسها, بل يواكب خروجه زمان  امليزان احلقّ ألهل البيت 

 ضوء الصيحة والنداء من السامء الذي يدعو إىل نرصة املهدي عجل اهللا فرجه, فيكون خروج اليامين عىل
ة ونداء جربئيل  برنامج  ). الصيحة السامويّ

ما حياول السند أن يقوله يف هذا الكالم العجيب الغريب هو: إن املديح الواضح واإلشادة العظيمة التي 
: (فإن رايته راية هد)  : (ألنه يدعو اىل صاحبكم) وقوله لليامين بقوله Xنطقت هبا كلامت اإلمام الباقر 

و (هي أهد الرايات) و ( امللتوي عليه من أهل النار ) و ( ألنه يدعو إىل احلق وطريق مستقيم ) كل هذا 
وغريه ليس مدحياً لراية اليامين, وال إشادة هبا, وإنام هو ذم وحتفظ عىل راية احلسني ال أكثر?!  وال أدري 

 ?? يام لو أراد اإلشادة براية اليامين... هل للسند أن خيربنايقول ف Xواهللا ما عسى اإلمام الباقر 
, هل يلجأ اىل مدح شخص آخر لتتحقق له غايته? أال خيشى أن  أسألكم باهللا لو أراد أحدكم أن يذم شخصاً

 ?  يفهم املستمع أن الشخص املمدوح يستحق املديح
م أن الشخص املسكوت عنه ال نعم يمكن ذلك إذا أثنيت عىل شخص وسكت عن اآلخر فالسامع سيفه

يستحق ثناء مثل صاحبه, ولكن الثناء الذي يقال هنا ثناء حقيقياً يكشف عن استحقاق املثني عليه, وليس 
 . جمرد كلامت فارغة كام يريد أن يومهنا السند

, اإلمام  هللا?! عجيب وا ويقول السند إننا لكي ننرص اليامين البد أن نتبني أوالً هل حركته توافق الرشع أم ال
, ويأيت  , ويأمر بالنهوض إليه يقول إن رايته راية هد وإنه يدعو اىل احلق واىل طريق مستقيم Xالباقر 

السند ليطالبنا بالبحث والتحقق من موافقة حركته للرشع ! وكأن كالم اإلمام الباقر ال قيمة وال حجية له 
مْ إِ ﴿ هِ اهِ وَ نْ أَفْ جُ مِ رُ ْ ةً ختَ لِمَ تْ كَ َ ربُ باً كَ ذِ ولُونَ إِالَّ كَ قُ . وتطل علينا العبقرية والفرادة بذلك التوجيه  )1( ﴾نْ يَ

                                                            
 

 .5) الكهف : 1( 
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حلرمة اإللتواء عىل اليامين بأن املراد منها عدم السعي املضاد حلركته ال رصف املتاركة حلركته. أي أن سامحته 
يشفق علينا كثرياً ويفهمنا أن احلرمة يف االلتواء عىل اليامين منصبة عىل مناوئته والعمل املضاد حلركته فقط, 

                    أما االبتعاد عنه وعدم نرصته فاحلرمة ال تطاهلا.  
وأنا أسأل السند بحق من يعبد ما هي احلكمة واملصلحة وراء ختذيله الناس عن نرصة اليامين? ومن أين أتى 
هبذا التوجيه, واألمر بالنهوض رصيح يف املبادرة واإلرساع للنرصة? ثم من أين جاء بقوله: ( والظاهر أن 

ملسريه )? هل نصت الرواية عىل يشء من هذا أم إهنا أهواء مورده ملن كان يف معرض اللقاء به واملصادفة 
بالنهوض إليه وعدم اإللتواء عليه متوجه اىل الناس مجيعاً وال دليل إطالقاً  Xتتبع? إن أمر اإلمام الباقر 

عىل أنه مقترص عىل من يصادف مسريه أو يلتقيه يف الطريق. ثم أال يدل األمر بالنهوض إليه عىل أن املقصود 
 ه كل إنسان يسمع بحركته?من

واحلق إن متييز الشيخ بني (االلتواء عنه) و (االلتواء عليه) حمض متحل ليس إال. فطاملا كانت راية اليامين 
راية هد وكان هو حجة مفرتض الطاعة, واألمر بالنهوض إليه يشمل اجلميع, فامللتوي عنه; أي الذي 

, ألنه متمرد عىل أمر املعصوم بالنهوض إليه يسمع بحركته و يتقاعس عن نرصته فهو من أهل  النار حتامً
ونرصته. وعىل أية حال سنر يف مستقبل البحث أن اليامين هو نفسه القائم, فاملتمرد عليه متمرد عىل القائم 
ومتخاذل عنه. ولألسف الشديد ال يبدو أن الشيخ السند يقف عند حد, ويأبى إال التامدي, فبعد أن ينقل 

( كأين بقوم قد خرجوا باملرشق يطلبون احلق فال يعطونه, ثم  :Xآلتية الواردة عن اإلمام الباقر الرواية ا
يطلبونه فال يعطونه, فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم عىل عواتقهم, فيعطون ما سألوا فال يقبلونه حتى 

ستبقيت نفيس لصاحب ال يقوموا, وال يدفعوهنا إال اىل صاحبكم. قتالهم شهداء, أما إين لو أدركت ذلك
 . )1()هذا األمر 

( فإرشاده اىل التحفظ عىل النفس حتى يظهر احلجة عجل اهللا فرجه, وادخار النفس :  يعلق الشيخ قائالً  
لنرصته مؤرش عام عىل اختاذ احليطة يف التيارات والقيادات التي تظهر قبيل املهدي عجل اهللا فرجه, يف سنة 

                                                            
 

 .33:  فقه عالئم الظهور  )1(
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, كام إنه دال عىل  ات عن شوب االختالط يف األوراق والبصريةظهوره, وعدم خلوص تلك اجلامع
ين فضالً أرجحية ادخار النفس والنرصة إىل خروج املهدي عجل اهللا فرجه من مكة عىل اإللتحاق براية اليام

 .                                                                                             )1()عىل غريها من الرايات 
الشيخ إذن يقول إنه لن يلتزم بام ورد يف رواية اليامين من أمر بالنهوض إليه ونرصته, ويدعو الناس اىل تبني 

ية األخرية إنه سيدخر نفسه اىل ظهور موقفه هذا, وعذره يف ذلك أن اإلمام الباقر نفسه يقول يف الروا
 صاحب األمر!!

,  أقول عىل الرغم مما ينطوي عليه فهم الشيخ من خطل كشفنا عنه عند البحث يف الرايات السود املرشقية 
; إن من املخجل أن يصدر مثل هذا القول عن رجل يدعي إنه من  فإنني أشري هنا اىل عدة أمور منها

بعضها ببعض وكأهنا ال تصدر عن  يلجأ اىل رضب أحاديث أهل البيت  , ثم املدافعني عن الدين
, وإنام سيلتزم بتلك  . أليس الشيخ يقول إنه لن يلتزم بالرواية التي حتض عىل نرصة اليامين مشكاة واحدة

يناقض نفسه  X? سبحان اهللا هل يعتقد السند إن اإلمام الباقر  التي تدعو الدخار النفس لصاحب األمر
? وهل يعتقد أن راية اليامين من الرايات التي يشوهبا االختالط يف  مر باليشء ثم يعود ليأمر بخالفهفيأ

وبعد مناقشته التي عرضنا خطوطها األساس خيلص الشيخ اىل النتيجة  األوراق, مع إهنا موصوفة باهلد ?
خلاصني والسفراء لإلمام املنتظر عجل ( ويتحصل إن الرواية ال يستفاد منها إن اليامين من النواب ا   : اآلتية

اهللا فرجه, وال تشري اىل ذلك من قريب, وال من بعيد, وال داللة هلا عىل وجود ارتباط واتصال له مع احلجة 
X ()2( . 

وإنه هو القائم بالسيف. وال أدري حقاً كيف فهم  Xأقول: سيأيت بيان أن اليامين مرسل من اإلمام املهدي 
السند األمر بالنهوض لليامين, وهو أمر ال يستثنى منه أحد, كام هو واضح, وعىل اجلميع أن يلتزموا به وهو 
يقتيض بالنتيجة أن تكون ثمة دعوة يبارشها اليامين بني الناس ليتسنى هلم معرفته من خالهلا ومتييز رايته عن 

                                                            
 

 .34−33:  )فقه عالئم الظهور1(  

 .29 – 28:ص  فقه عالئم الظهور  )2(



 126  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

ألخر املشتبهة, فسيأيت يف مبحث الحق إن إثنتا عرشة راية مشتبهة سرتفع, أقول إذا كان البد الرايات ا
من دعوة فالبد من سفارة تستند عليها الدعوة, ولو قلنا بعدم السفارة كام ذهب إليه السند فالدعوة 

أساس, هل منعدمة, واألمر بالنهوض إذن يصبح لغواً ال معنى له, إذ كيف يكون النهوض وعىل أي 
ننهض لكل من هب ودب دون التثبت من أنه هو اليامين املوعود? أم إن علينا القبول بنظرية السند 
الكاريكاتورية فنقول إن األمر بالنهوض يلزم من صادف اليامين يف الطريق فقط, فهذا وحده من جيب عليه 

ل = مل حيدد لنا السند وقتاً ), فأما اىل اجلنة , وربام أق أن حيسم أمره, ويف الوقت القصري املتاح له ( ربام ساعة
 وأما اىل النار. 

: ( ولكن املرجح أن  وبخالف السند علل الكوراين يف كتابه عرص الظهور كون راية اليامين راية هد بقوله
,  يكون السبب األسايس يف أن ثورة اليامين أهد, إهنا حتظى برشف التوجيه املبارش من املهدي عليه السالم

. وقد أضاف هلذا )1(وإهنا جزء من خطة حركته عليه السالم, وأن اليامين يترشف بلقائه ويأخذ توجيهه منه )
: ( فاليامين سفريه اخلاص ).                             ) عبارة619  النص يف كتابه ( املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي:

لم من العثار بل لعله ال يقل رعونة عن السند, فهو يوقع نفسه بمأزق من نوع ولكن الكوراين بدوره ال يس
آخر حني تقوده خترصاته إىل اليمن البعيدة زاعامً أن اليامين خيرج من هناك, وستأيت مناقشة هذا الزعم 

.  الحقاً
اهلوية العراقية ويف بحث له منشور عىل موقع براثا بعنوان ( اليامين أهد الرايات ) يعيد جالل الصغري 

لليامين, وينفي مطلقاً أن يكون اليامين من اليمن, يقول: ( ويف العموم فإن الروايات الصحيحة واملوثوقة 
واملعتربة ال تشري ال من قريب وال من بعيد إىل كون الرجل من اليمن, بل إن منشأ الوهم الذي جعل 

وايات ضعيفة سندا ومضطربة متنا, أو روايات البعض ينسب الرجل إىل اليمن هو إما روايات عامية أو ر
 ال نستطيع االعتامد عليها ملجهولية مصدرها ).

                                                            
 

  .114: ص عرص الظهور)1(  
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ولكن الصغري الغاطس يف اللعبة السياسية األمريكية التي يقود لواءها فقهاء آخر الزمان اخلونة يشفق كثرياً 
قف اليامين, فالصغري فتنته عىل نفسه, ويرتاء لعينيه حظه العاثر الذي جعله يف موقف مباين متاماً ملو

الديمقراطية وحاكمية الناس, بينام اليامين ال يرتيض بدالً بحاكمية اهللا والتنصيب اإلهلي للحاكم كام اعرتف 
, لكل هذا يبادر الصغري إلقحام هذه الفقرة يف كالمه : ( ولن يفوت اليامين ما طرحه  , يقول السند آنفاً

أن املرجعية الرشعية يف غيبة اإلمام (صلوات اهللا عليه), وهلذا فإنه حتامً اإلمام املنتظر (روحي فداه) يف ش
سيضع احلديث الرشيف الوارد يف توقيع اإلمام املنتظر (بأيب وأمي) الذي يرويه الشيخ حممد بن عثامن 
ي العمري (رضوان اهللا تعاىل عليه): وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا, فإهنم حجت

عليكم وأنا حجة اهللا عليهم. وهذا احلديث الذي ال يمكن لكل مهدوي أن يغفله أو يتهاون يف شأنه, 
سيكون حجر الزاوية يف طبيعة املنهج العقائدي والفكري الذي سيلتزم به اليامين ويلزم به جيشه وجنده, 

إما من أهل الشأنية العلمية العالية  وهلذا البد وأن نجد اليامين لصيقاً يف بنية املرجعية الدينية, وهلذا فهو
بحيث توصله إىل مقام املرجعية, وهو مما ال نجد دليالً قوياً عليه يف الروايات, ألن الرجل ال يشار إىل علمه 
يف الروايات, رغم إن حديث اإلمام (صلوات اهللا عليه) عن مواصفاته تربز أن العلم الذي لديه علامً صافياً 

بحيث أشار إىل أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم, وإما أن يكون تابعاً وفياً يمكن الركون إليه, 
, ليكون حديث اإلمام املتقدم عن وجوب  للمرجعية الدينية التي متثل اخلط اهلادي ملدرسة أهل البيت 

املرجعية نرصته وعدم االلتواء عليه مستمد من تبعيته وطاعته للمرجعية, وان ترصفاته ال خترج من طوع 
 الدينية ).

حقيقة كلامت الصغري هذه تدعو للرثاء, وهي أشبه ما تكون بالبضائع التي يتم هتريبها عرب دسها بني 
 بضائع أخر مرشوعة.
: ( إن حديث اإلمام (صلوات اهللا عليه) عن مواصفاته تربز أن العلم الذي لديه علامً  فهو يقول عن اليامين

اف ) يمكن الركون إليه, بحيث أشار إىل أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق صافياً ( كذا واألصح: علم ص
مستقيم ). وهو كالم يتضح منه أن اليامين ال حيتاج أبداً لبدع مرجعياهتم وحوزاهتم فهو ينهل من النبع 

ي ملدرسة : ( وإما أن يكون تابعاً وفياً للمرجعية الدينية التي تتمثل اخلط اهلاد الصايف. كام إن الصغري يقول
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, ليكون حديث اإلمام املتقدم عن وجوب نرصته وعدم االلتواء عليه مستمد من تبعيته  أهل البيت 
 وطاعته للمرجعية, وان ترصفاته ال خترج من طوع املرجعية الدينية ).

 يأمر بنرصته وعدم اإللتواء عليه كام يعرتف الصغري, كيف يريده إذن أن Xفسبحان اهللا إذا كان اإلمام 
 يكون تابعاً مطيعاً للمرجعية, وترصفاته ال خترج عن طوعها, هل هو تابع أم متبوع يا صغري ?

: ( وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل  Xوإذا كان الصغري يشري من خالل التوقيع الوارد عن اإلمام 
 Xحجج نصبهم اإلمام  , فإهنم حجتي عليكم وأنا حجة اهللا عليهم ) يشري إىل أن مراجعه رواة حديثنا

وهم بالتايل مفرتضو الطاعة, فام أبعده عن الصواب إذن, فالتوقيع يشري إىل رواة احلديث ال فقهاء الضاللة 
, ثم إن الصغري اعرتف بلسانه بأن اليامين يغرتف من منهل اإلمام املهدي اخلونة كام وصفهم رسول اهللا 

,  ممن يشملهم وصف رواة احلديث –ويف صدد النقض عىل الصغري  –العذب وهذا جيعله عىل أقل تقدير 
 ? وعليه ما حاجته إلتباع فقهاء أمريكا

ولكن مسلسل التخبط احلوزوي السيستاين ال يقف عند حد فهذا السيد حممد احللو يف كتابه ( اليامين راية 
( كُ ثائرٌ قحطاين من القبا هد ئل القحطانيّة من أهل اليمن ليكون : (  يف ظلّ هذه الظروف اهلائجة يتحرّ

ي, ومن ثمّ رفع شعارات اإلصالح ضدّ ما يعانيه اجلميع من هذه االنتهاكات, أي ستكون  معبّئاً للتصدّ
اليمن مرسحاً للجامعات اإلصالحيّة كام هو مرسحاً للجامعات االرهابيّة وتنظيامهتا, وعىل ضوء ذلك فإنّ 

يشُ لديه دوافع  , وتتصاعدُ عنده دواعي الرغبة يف الثورة عىل كلّ ما هو خمالفٌ  اإلصالحالثائر اليامين جتُ
دثها مجاعاتٍ يمنيّةٍ أو تأوي إىل  ة التي حتُ ة فعلٍ للرصاعات الفكريّ للقيم, بمعنى آخر سيكون هذا اليامين ردّ

 اليمن لتنفيذ براجمها هناك ).
ها الصغري لليامين, ويدمغ عىل هويته من جديد إذن السيد حممد احللو يشطب عىل اهلوية العراقية التي أعاد

 باخلتم اليمني.
وليس هذا التناقض هو الوحيد بينه وبني الصغري, فهو يناقضه أيضاً فيام ذهب إليه من أن اليامين مقلد 

: ( اليامين ينطلق من دعوته اإلصالحيّة عىل أساس رؤية أهل البيت  للمرجعية شأنه شأن الصغري, فيقول
دي, ودعاو اإلصالح االُخر ستنطلق من رؤيةٍ مناوئةٍ ألهل البيت الذين ي  مثّلون اإلسالم املحمّ
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, أي ستُبتىل بأزمة (التسييس الديني), وهي األزمة التي ستخلق فيام بعد إسالماً مسيّساً تنظيامً 
السياسيّة أو  يتعارض وبكلّ تأكيد مع اإلسالم األصيل, أي سيُربمج اإلسالم اآلخر عىل أساس املعطيات

سيتامد حتّى يصل إىل اإلسالم اإلقليمي والطائفي والذي سيخلق فيام بعد أزمة الفهم العقالين لإلسالم 
م احلركات الرافعة لشعارات  احلقيقي, أي ستكون أزمة العقلنة يف االنتامء إحد املشاكل املعرقلة لتقدّ

حرصها عىل ذلك من خالل ما ترفعه هذه  اإلصالح, فهي بقدر نداءها لإلصالحات الدينيّة وإظهار
د يف قبوهلا لدعوة اليامين اإلصالحيّة ا ترتدّ , وهو ما يفرسّ لنا تكالب احلركات الداعية  اجلهات إالّ أهنّ

اه دعوة اليامين موقفاً سلبيّاً داعياً إىل  لإلصالح عىل املستو التنظيمي أو عىل املستو العامّ من الوقوف اجتّ
 تصفيتها ).

لسيد احللو إذن يضع أصبعه يف هذا النص املقتبس عىل حقيقة جلية تتمثل بمحاربة األحزاب واملرجعيات ا
 . املنتحلة اسم اإلسالم, ووقوفها السلبي من دعوة اليامين

 
املتعلقة بحركة عرص الظهور وشخصياته يمكنه أن يالحظ  احلق إن من يطلع عىل روايات آل حممد 

, وهذا األمر أشارت له بوضوح كاف أن الغموض  والتكتم املحيط بشخصية اليامين أمر مقصود متاماً
كلامت بعض من كتب عن هذه الشخصية املقدسة. ويمكن يف هذا الصدد أن نذكر أسباباً عديدة هلذا 

عىل احلفاظ عىل شخصه من غائلة األعداء, ومنها حرصهم  الغموض; منها عىل سبيل املثال حرصهم 
خطة عرص الظهور وحركته ألعدائهم, ومنها أيضاً قطع الطريق عىل املنتحلني  عىل عدم انكشاف

واملدعني, ويمكن إضافة أسباب أخر, غري أن السبب األهم الذي يمكن حتشيد الكثري من النصوص 
املؤيدة له يتمثل بالفتنة واالختبار الذي سيمر به الناس يف عرص الظهور وتكون نتيجته كام دلت الكثري من 

كام  خروج أكثر الناس واملتشيعة منهم عىل وجه التحديد من والية أهل البيت  وايات آل حممد ر
 سبق أن ذكرنا يف مبحث متقدم.

, وغربلة Xألخذ البيعة لإلمام املهدي  Xواملقصود من االختبار هنا هو وجود دعوة يبارشها اليامين 
 الناس ملعرفة الصالح من الطالح منهم, ومتييز الشيعة احلقيقيني من املتشيعة. 
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وقد سبق أن ذكرت يف مبحث سابق بعض الروايات التي تنص عىل وجود غربلة ومتحيص, وال بأس يف 
,  لة, وهي رواية طوي − الشيخ الصدوق  − هذا املوضع من ذكر رواية وردت يف كامل الدين ومتام النعمة 

, بل تنص عىل خروج من كانت طينته  , وهي كام سرتون تدل بوضوح بالغ أقتبس منها موضع الشاهد
 :  خبيثة عن حد التشيع آلل حممد 

( عن سدير الصرييف قال : دخلت أنا واملفضل بن عمر , وأبو بصري , وأبان بن تغلب عىل موالنا أبى عبد 
عىل الرتاب وعليه مسح خيربي مطوق بال جيب , مقرص الكمني ,  السالم فرأيناه جالسااهللا الصادق عليه 

وهو يبكي بكاء الواله الثكىل , ذات الكبد احلري , قد نال احلزن من وجنتيه , وشاع التغيري يف عارضيه , 
: سيدي غيبتك نفت رقادي , وضيقت  وأبىل الدموج (والدموج هو التداخل والظلمة) حمجريه وهو يقول

وابتزت مني راحة فؤادي سيدي غيبتك أوصلت مصايب بفجايع األبد, وفقد الواحد بعد عيل مهادي , 
الواحد يفنى اجلمع والعدد , فام أحس بدمعة ترقى من عيني وأنني يفرت من صدري عن دوارج الرزايا 
ثل بعيني عن غوابر أعظمها وأفظعها , وبواقي أشدها وأنكرها ونوائب خملوطة  وسوالف الباليا إال مَ
بغضبك , ونوازل معجونة بسخطك . قال سدير : فاستطارت عقولنا وهلاً , وتصدعت قلوبنا جزعا من 
ذلك اخلطب اهلائل , واحلادث الغائل , وظننا أنه سمت ملكروهة قارعة , أو حلت به من الدهر بائقة , فقلنا 

ر عربتك ? وأية حالة من أية حادثة تستنزف دمعتك وتستمط: ال أبكى اهللا يا ابن خري الور عينيك 
عليه السالم زفرة انتفخ منها جوفه , واشتد عنها خوفه , و  حتمت عليك هذا املأتم ? . قال : فزفر الصادق

قال : ويلكم نظرت يف كتاب اجلفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب املشتمل عىل علم املنايا والباليا والرزايا 
, وتأملت منه مولد  لذي خص اهللا به حممدا واألئمة من بعده وعلم ما كان وما يكون إىل يوم القيامة ا

عمره وبلو املؤمنني يف ذلك الزمان , وتولد الشكوك يف قلوهبم من طول غائبنا وغيبته وإبطاءه وطول 
وكل  "غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم , وخلعهم ربقة االسالم من أعناقهم التي قال اهللا تقدس ذكره : 

عيل األحزان فقلنا : يا ابن  فأخذتني الرقة , واستولت − يعني الوالية  −  "ألزمناه طائره يف عنقه إنسان 
رسول اهللا كرمنا وفضلنا بإرشاكك إيانا يف بعض ما أنت تعلمه من علم ذلك . قال : إن اهللا تبارك وتعاىل 

: وكذلك القائم الصادق عليه السالم ... إىل قوله: قال  أدار للقائم منا ثالثة أدارها يف ثالثة من الرسل 



 131  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

فإنه متتد أيام غيبته ليرصح احلق عن حمضه ويصفو اإليامن من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من 
الشيعة الذين خيشى عليهم النفاق إذا أحسوا باالستخالف والتمكني واألمن املنترش يف عهد القائم عليه 

 . )1() السالم
وفيها  Xهو ما نصت عليه الرواية الواردة عن اإلمام الباقر  Xوالدليل عىل أن ثمة دعوة يبارشها اليامين 

: ( ألنه يدعو إىل صاحبكم ) وهو رصيح يف هذا الصدد غري أين بعون اهللا سوف استكمل البحث Xقوله 
 يف هذا املوضوع إمتاماً للدليل. 

, فعن حممد بن عصام, قال:  Xالرواية الواردة عن أيب عبداهللا وأود الرشوع هبذا املبحث انطالقاً من 
: إياكم  , فقال لنا يف جملسه ومعي غريي X:( كنت عند أيب عبداهللا  حدثني املفضل بن عمر, قال

, فقال  : فبكيت . قال املفضل , ال يعرف أي من أي : ولرتفعن إثنتا عرشة راية مشتبهة والتنويه... اىل قوله
: ترفع اثنتا عرشة راية مشتبهة ال يعرف أي  بيكيك? قلت: جعلت فداك كيف ال أبكي وأنت تقوليل: ما 

من أي? قال: فنظر اىل كوة يف البيت, التي تطلع فيها الشمس يف جملسه, فقال: أهذه الشمس مضيئة? 
 .)2(قلت: نعم. فقال: واهللا ألمرنا أضوء منها )
, األمر الذي يرتتب عليه التباسها عىل الناس معلوم إن معنى الرايات املشتبهة هو إهن ا ترفع شعاراً واحداً

فال يميزون الصالح من الطالح منها, بل أكثر من هذا إن التشابه منشؤه هو إن هذه الرايات تتشبه بالشعار 
 الذي ترفعه راية احلق, مع إهنا يف جوهرها رايات ضالل.

قال أمري املؤمنني ( عليه  (, عن جده عمرو بن سعد , قال :  هفقد ورد عن احلصني بن عبد الرمحن , عن أبي 
السالم ) : ال تقوم القيامة حتى تفقأ عني الدنيا , وتظهر احلمرة يف السامء , وتلك دموع محلة العرش عىل 

, تلك عصابة رديئة  يدعون لولدي وهم براء من ولديأهل األرض حتى يظهر فيهم عصابة ال خالق هلم 
ال خالق هلم , عىل األرشار مسلطة , وللجبابرة مفتنة , وللملوك مبرية , تظهر يف سواد الكوفة , يقدمهم 

                                                            
 

 .352النعمة : ص كامل الدين ومتام )1(  
 .154 – 153لنعامين:ص لغيبة ال  )2(
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رجل أسود اللون والقلب , رث الدين , ال خالق له , مهجن زنيم عتل , تداولته أيدي العواهر من 
ب الراية احلمراء يبة املتغيب من ولدي صاحاألمهات من رش نسل ال سقاها اهللا املطر يف سنة إظهار غ

 . )1()والعلم األخرض 
إذن كيف يتسنى للناس فحص الرايات والتمييز بينها إن مل تكن ثمة دعوة يتعرف الناس من خالهلا عىل 
الراية احلق? ثم كيف تكون راية احلق أضوء من كل الرايات? وكيف يتعرف الناس عىل هذا الضوء, 

ايات تطرح أفكاراً مشتبهة, أي يشبه بعضها بعضاً يف الظاهر? أليس يتم ذلك من خالل واحلال أن كل الر
 دعوة يعرف منها الناس احلق من الباطل?

( يا سدير إلزم بيتك... اىل قوله: فإذا بلغك إن السفياين قد خرج فارحل إلينا ولو  : Xعن أيب عبداهللا 
 . )2(حبواً عىل رجلك )

وج السفياين هي راية اليامين, واألمر بالرحيل إليها يقتيض وجودها بفرتة معتد هبا والراية التي ترافق خر 
 قبل التحرك املسلح ( أي قبل اخلروج ) ليتعرف عليها الناس, ويرحلوا إليها.

 : الشيخ الطويس − ويف الغيبة 
( عن عامر بن يارس أنه قال: إن دولة أهل بيت نبيكم يف آخر الزمان , وهلا إمارات , فإذا رأيتم فالزموا 
األرض وكفوا حتى جتئ إماراهتا . فإذا استثارت عليكم الروم والرتك , وجهزت اجليوش , ومات 

ته , ويأيت هالك خليفتكم الذي جيمع األموال , واستخلف بعده رجل صحيح , فيخلع بعد سنني من بيع
ملكهم من حيث بدأ ويتخالف الرتك والروم , وتكثر احلروب يف األرض , وينادي مناد من سور دمشق : 
ويل ألهل األرض من رش قد اقرتب , وخيسف بغريب مسجدها حتى خير حائطها , ويظهر ثالثة نفر بالشام 

 سفيان خيرج يف كلب , وحيرض كلهم يطلب امللك , رجل أبقع , ورجل أصهب , ورجل من أهل بيت أيب

                                                            
 

 .150 – 149لنعامين : ص لالغيبة   )1(
 .110 – 109: 2إلزام الناصب : ج)2( 
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الناس بدمشق , وخيرج أهل الغرب إىل مرص . فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياين , وخيرج قبل ذلك من يدعو 
 .)1() آلل حممد 

 .Xقبل خروج اإلمام املهدي  وفيه نص عىل أن ثمة من يدعو آلل حممد 
قال: ( خروج السفياين  X, فعن أيب جعفر الباقر بل ورد يف رواية اليامين أن امللتوي عليه من أهل النار

 , واليامين واخلراساين يف سنة واحدة, يف شهر واحد, يف يوم واحد; نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضاً
 ,من راية اليامين, هي راية هد فيكون البأس من كل وجه, ويل ملن ناواهم, وليس يف الرايات راية أهد

فإذا خرج اليامين حرم بيع السالح عىل الناس, وكل مسلم, وإذا خرج اليامين ألنه يدعو إىل صاحبكم. 
فاهنض إليه, فإن رايته راية هد, وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه, فمن فعل ذلك فهو من أهل النار, ألنه 

 . )2(يدعو إىل احلق, واىل طريق مستقيم )
ف به, وتدفع الشبهات التي من املتوقع وإذا كان امللتوي عىل اليامين من أهل النار فالبد من  وجود دعوة تُعرّ

أن يثريها املنحرفون. وال أظن عاقالً مطلعاً عىل أحوال عرص الظهور وفتنه وكثرة الرايات فيه يقبل بطرح 
                      السند الذي يذهب فيه إىل أن من يصادف اليامين يف الطريق عليه أن حيسم أمره ويتعرف عليه.                       

إذن من هذه الروايات يتبني أن الرضورة تقتيض وجود دعوة يتسنى للناس من خالهلا أن يتعرفوا عىل راية 
 احلق ليتبعوها.

وعىل أية حال ليس أمر الدعوة التي نتحدث عنها نتيجة تقتضيها الرضورة فقط, بل إهنا حقيقة تنص عليها 
 .Xالروايات, وقد تقدم أن اليامين يدعو لإلمام املهدي 

 : الشيخ الصدوق −  Xوقد ورد يف عيون أخبار الرضا 
 .)3(ا فطوبى للغرباء )( فقال الرضا عليه السالم: ... إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريب

                                                            
 

 .463لطويس : ص لغيبة ال)1(  
  .264:ص  لنعامينلغيبة ال)2(  

 .218ص  −  1عيون أخبار الرضا (ع) : ج   )3(
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 : الشيخ الصدوق − ويف كامل الدين ومتام النعمة 
قال: قال  ( عن إسامعيل بن مسلم , عن الصادق جعفر بن حممد , عن أبيه , عن آبائه , عن عيل 

 .)1()ا وسيعود غريبا , فطوبى للغرباء رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : إن اإلسالم بدء غريب
 :املريزا النوري  −ويف مستدرك الوسائل 

عن عيل ( عليه السالم ) قال : ( قال رسول اهللا ( صىل اهللا عليه وآله ) : إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا  
 .)2(كام بدأ , فطوبى للغرباء , فقيل : ومن هم يا رسول اهللا ? قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس )

 : لقايض النعامن املغريبا −ويف رشح األخبار 
( عن أيب بصري , قال : سمعت أبا عبد اهللا جعفر بن حممد عليه السالم يقول : إن اإلسالم بدأ غريبا , 

 وسيعود غريبا كام بدأ , فطوبى للغرباء . قال أبو بصري : فقلت له : ارشح يل هذا , جعلت فداك يا بن 
 

 .)3()ا دعاء جديدا كام دعا رسول اهللا عي منرسول اهللا . قال عليه السالم : يستأنف الدا
: ( يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كام دعا رسول اهللا ) يدل بوضوح عىل الدعوة التي نتحدث Xوقوله 

عنها, كام إن هذا القول ورد يف معرض اجلواب عن سؤال أيب بصري وهو قوله: ( ارشح يل هذا ) األمر الذي 
. وفيه كام ال Xآل حممد  يعني أن عودة اإلسالم غريباً نتيجة هلذا الدعاء اجلديد الذي يستأنفه الداعي من

 . خيفى إشارة لطيفة إىل أن اليامين من آل حممد 
 : حممد بن إبراهيم النعامين −ويف كتاب الغيبة 

                                                            
 

 .201كامل الدين ومتام النعمة : ص   )1(
 .323ص  −  11مستدرك الوسائل : ج   )2(
  .371ص  −  3رشح األخبار : ج   )3(
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إن قائمنا إذا قام دعا الناس إىل أمر  (عن أيب بصري , عن كامل , عن أيب جعفر ( عليه السالم ) أنه قال :  
غريبا كام بدأ , فطوبى  , وإن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود عليه وآله )جديد كام دعا إليه رسول اهللا ( صىل اهللا 

 .)1()للغرباء 
, وباجلمع بني هذه الرواية ورواية اليامين يتحصل أن  هو من يدعو إىل األمر اجلديد Xوفيه إن القائم 

, وهو معنى سيأيت حتقيقه يف حمله, ولكن ال بأس هنا من اإلشارة إىل أنه قد ورد  اليامين هو القائم بالسيف
ال حتتملونه, فتخرجون  : ( ... إن أول قائم يقوم منا أهل البيت حيدثكم بحديث Xعن اإلمام الصادق 

 . )2(عليه برميلة الدسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم, وهي آخر خارجة تكون )
يدل حتامً عىل وجود أكثر من قائم, وأوهلم البد أن تكون مهمته التمهيد للثاين. وقوله  وقوله أول قائم 

حيدثكم يستبطن معنى وجود دعوة, يقدم من خالهلا األدلة عىل كونه هو القائم األول, وحيدث الناس 
 باألمر اجلديد الذي جاء به ( دعا الناس اىل أمر جديد ).

, أو عىل  يستوقفنا, فكونه جديداً يعني أن الناس مل يسبق هلم معرفة به بل إن هذا األمر اجلديد البد أن
. ولكم أن تتصوروا الكيفية التي يطرح هبا هذا األمر  األقل هو حيتاج إىل جهود إلثباته هلم وتعريفهم به

د , فهل يطرحه عىل جمموعة صغرية من الناس, أم البد من إيصاله إىل العد اجلديد كام تصفه الروايات
? وإذا أضفنا ملا تقدم ما ورد يف  , وكم يلزمه من وقت ? وما هي الوسيلة التي يستخدمها األكرب منهم

, فلكم أن تتصور هذه الدعوة التي ال  )3(: ( ملبياً دعوة الداعي يف احلارض والبادي ) , وهو قوهلم الدعاء
,  , أقول كم يلزمها من وقت وجهد , بل تتعداها إىل البوادي تقف عند حدود سكان احلوارض أو املدن

: ( وهي X? وبعودة إىل احلديث أقول إن قوله  السيام يف ظل وجود الرايات املشتبهة و األعداء الكثريين
, وهذه الوقعات تتطلب تفاعالً  آخر خارجة ينطوي عىل معنى أن هناك وقعات تسبق وقعة رميلة الدسكرة

                                                            
 

 .336لنعامين : ص لغيبة ال)1(  
 .375: 52بحار األنوار : ج)2(  
  .664مزار املشهدي :)3(  
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: ( اإلسالم بدأ غريباً  Xوهذا ما يؤكده قول اإلمام الصادق  متواصالً بني الناس والدعوة بكل تأكيد.
: مما يستأنف الداعي  ? فقال : إرشح يل هذا أصلحك اهللا . فقلت , فطوبى للغرباء وسيعود غريباً كام بدأ

أناساً  , وكام واجه رسول اهللا  , أي يبدأ من جديد ). يستأنف , كام دعا رسول اهللا  منا دعاء جديداً 
يعكفون عىل أصنام هلم سيواجه القائم أناساً هذه يقلدون أصناماً برشية تتأول عليه القرآن, وكام حدث مع 

:  سيتعرض القائم لسخرية الناس وتكذيبهم, وسيتبعه منهم نفر قليل ينعتهم الناس بالقول رسول اهللا 
بكل تفاصيلها, وستكون نتيجة  األكرم  ما نراك اتبعك إال أراذلنا. وبكلمة واحدة ستعاد دعوة الرسول

, ومثلهم الكثري ممن يدعون التشيع.   الدعوة خروج الكثري ممن ينتحلون اإلسالم زوراً
: ( لتمحصن يا شيعة آل حممد متحيص الكحل يف العني, وإن صاحب العني يدري متى  Xفعن أيب جعفر 

ح الرجل عىل رشيعة من أمرنا  ويميس وقد يقع الكحل يف عينه, وال يعلم متى خيرج منها, وكذلك يصب
 .     )1(خرج منها, ويميس عىل رشيعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها )

مامة, وترك ما كان ( أليس هذا دليالً عىل اخلروج من نظام اإل:  يعلق الشيخ النعامين عىل هذا احلديث بقوله
 .)2(يعتقد منها )

حيث ال يدري  − ولعلكم شعرتم بام ينطوي عليه تشبيه اخلروج من نظام اإلمامة بخروج الكحل من العني  
, فكأن اخلروج حيدث بني عشية  من معنى الرسعة والفجاءة –صاحب الكحل متى يقع الكحل من عينه 

بدوره وجود  وضحاها. األمر الذي يستلزم وجود امتحان خيضع له الشيعة ويفشلون به, وهذا يستلزم
دعوة بالتأكيد. بل البد أن يكون صاحب الدعوة حجة مفرتض الطاعة, ال يسع الناس خمالفته, ولن يكون 

 هذا الشخص سو اليامين صاحب راية اهلد, وسيأيت بيان أن اليامين حجة مفرتض الطاعة.   
 : ويف غيبة النعامين أيضاً 

                                                            
 

 .214:  لنعامينلغيبة ال  )1(
 .215:  لنعامينلغيبة ال)2(  
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اإلسالم بدأ غريبا , وسيعود غريبا كام بدأ , ( م ) أنه قال : ( عن أيب بصري , عن أيب عبد اهللا ( عليه السال
فطوبى للغرباء . فقلت : ارشح يل هذا , أصلحك اهللا . فقال : مما يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كام دعا 

 .  )1()رسول اهللا ( صىل اهللا عليه وآله ) 
سنان , عن احلسني بن املختار , عن أيب بصري , وأخربنا عبد الواحد بن عبد اهللا هبذا اإلسناد , عن حممد بن 

 عن أيب عبد اهللا ( عليه السالم ) , مثله  .
قال :  (: وهبذا اإلسناد عن ابن سنان , عن عبد اهللا بن مسكان , عن مالك اجلهني , قال :  ويقول النعامين 

  هبا أحد من الناس . قلت أليب جعفر ( عليه السالم ) : إنا نصف صاحب هذا األمر بالصفة التي ليس
 .)2()ي حيتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه ال واهللا , ال يكون ذلك أبدا حتى يكون هو الذ  فقال : 

أقول تقدم يف مبحث الرايات السود أن صاحب هذا األمر تعبري يراد به صاحب الرايات السود, وهو نفسه 
.  اليامين والقائم كام سيتحقق الحقاً

 : أيضاً ويف غيبة النعامين 
( خربين عن قول أمري املؤمنني ( عليه السالم ) : إن اإلسالم بدأ غريبا , وسيعود كام بدأ , فطوبى للغرباء ? 
فقال : يا أبا حممد , إذا قام القائم ( عليه السالم ) استأنف دعاء جديدا كام دعا رسول اهللا ( صىل اهللا عليه 

ت : أشهد أنك إمامي يف الدنيا واآلخرة , أوايل وليك , وآله ) . وقال: فقمت إليه وقبلت رأسه , وقل
 . )3()نك ويل اهللا . فقال : رمحك اهللا وأعادي عدوك , وإ
 : عيل الطربيس − ويف مشكاة األنوار 

 . )4() ( عن أيب عبد اهللا ( عليه السالم ) قال : من أحب أن يذكر مخل , ومن أحب أن خيمل ذكر
                                                            

 

 .337 – 336لنعامين : ص لغيبة ال)1(  
 .312 لنعامين : صلغيبة ال)2(  

 .338 – 337لنعامين : ص لغيبة ال)3(  
 .492 – 491مشكاة األنوار : ص )4(  
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ال رسول اهللا ( صىل اهللا عليه وآله ) : إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود كام بدأ , وعنه ( عليه السالم ) قال : ق
 )., فيقال : إن فالنا لغريب فيهم  فطوبى للغرباء , ثم قال : أما رأيت الرجل يكون يف القبيلة صاحلا

وندرهتم, وهو وفيه إشارة بليغة إىل أن معنى الغريب الذي نطقت به الروايات هو فرادة املؤمنني أو قلتهم 
 أمر يذكر بسقوط األكثرية يف االمتحان.   

 : العالمة املجليس − ويف بحار األنوار 
تفسري العيايش : عن أيب بصري قال : سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عن قول أمري املؤمنني عليه السالم :  (

أبا حممد يستأنف الداعي منا دعاءا االسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كام كان فطوبى للغرباء , فقال : يا 
جديدا كام دعا إليه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله . فأخذت بفخذه فقلت : أشهد أنك إمامي . فقال : أما إنه 
سيدعى كل أناس بإمامهم : أصحاب الشمس بالشمس وأصحاب القمر بالقمر , وأصحاب النار بالنار , 

 وأصحاب احلجارة باحلجارة .
توضيح : قال اجلزري : فيه : إن اإلسالم بدا غريبا وسيعود غريبا كام بدأ فطوبى للغرباء . أي أنه كان يف  

أول أمره كالغريب الوحيد الذي ال أهل له عنده, لقلة املسلمني يومئذ , وسيعود غريبا كام كان أي يقل 
نة ألولئك املسلمني الذين كانوا يف أول املسلمون يف آخر الزمان فيصريون كالغرباء , فطوبى للغرباء أي اجل

 وآخراً و لزومهم دين اإلسالم و يكونون يف آخره , وإنام خصهم هبا لصربهم عىل أذ الكفار أوالً 
 .)1()اإلسالم

أقول والصرب عىل األذ يستلزم وجود الدعوة والبالغ والتكذيب, والتعرض للسخرية كام حصل عىل 
 ولن جتد لسنة اهللا تبديال., سنة اهللا  عهد رسول اهللا 

واحلق إن القول بوجود دعوة هو املفتاح الوحيد الذي يمنحنا إمكانية فهم مجلة من األحاديث, منها; قول 
, فمن أقره به فزيدوه, Xاإلمام الباقر  : ( إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال, فانبذوه إليهم نبذاً

                                                            
 

 .12ص  −  8بحار األنوار : ج )1(  
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ة يسقط فيها كل بطانة و وليجة حتى يسقط من يشق الشعرة ومن أنكر فذروه. إنه البد أن تكون فتن
 . )1(بشعرتني, حتى اليبقى إال نحن وشيعتنا )

واملقصود من الشيعة يف عرص الظهور هم األقل واألندر كام نصت عليه أحاديث الطيبني. والفتنة التي  
تبقي هذا العدد ومتيزه عن مجهور مدعي التشيع البد أن تكون دعوة ال يقبلها إال من أخذ اهللا ميثاقه يف عامل 

 . الذر كام ورد عنهم 
املوصوفة ثالثامئة وبضعة عرش كان الذي تريدون, ولكن : ( أما لو كملت العدة Xفعن أيب عبداهللا 

شيعتنا من ال يعدو صوته سمعه... اىل قوله,  فقلت: فكيف أصنع هبذه الشيعة املختلفة, الذين يقولون 
 . )2(إهنم يتشيعون? فقال: فيهم التمييز, وفيهم التمحيص, وفيهم التبديل )

يص حتى ال يبقى منهم إال األندر فاألندر كام ورد عن أيب فهؤالء الذين يدعون إهنم شيعة يقع فيهم التمح
 , وحتى ال يبقى منكم  , ومتيزوا , حتى متحصوا : ( واهللا ال يكون ما متدون إليه أعينكم Xاحلسن الرضا 

 . )3(إال األندر فاألندر )
أقول وقد يتوهم بعضهم فري أن التمحيص هو ما جر عىل الشيعة منذ بداية الغيبة الكرب إىل يوم 

 –الظهور, وهذا صحيح عىل اجلملة, ولكنه مل ينتج سقوط الغالبية العظمى, وخروجهم من نظام اإلمامة 
البد أن يكون التمحيص  , فعليه بل الواقع يشري إىل تزايد عدد املتشيعني –بحسب تعبري الشيخ النعامين 

حدث فريد, أي دعوة  يُمتحن هبا الناس. وهذا مصداق لقوهلم  Xالذي يشري إليه حديث اإلمام الرضا 
 .  , أي إن أعداداً قليلة تتبعه إن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كام بدأ عىل عهد رسول اهللا  

حيلتي والروايات تتحدث عن عرشة آالف هم كل , ولكن ما  أعلم إن حديثي هذا تشمئز منه القلوب
! ويزيد األمر وضوحاً أن عرص الظهور يشهد كثرة  جيش القائم, بينام الشيعة اليوم يعدون باملاليني

                                                            
 

 .370ص 1الكايف : ج)1(  
 .211لنعامين :ص لغيبة ال)2(  

 .190لنعامين : صلغيبة ال)3(  
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الرايات التي يدعي أصحاهبا أن كالً منهم هو القائد أو املرجع, مما يشري اىل أن الفتنة ليست حدثاً خارجياً 
, والتعصب للمرجع  , وإنام هو دعوة حمقة يقابلها الناس باإلعراض والسخرية همثل تسلط طاغية أو غري

 .  والقائد
,  Xومما يدل عىل وجود الدعوة أيضاً ما ورد عن أيب جعفر الباقر  : ( صاحب هذا األمر أصغرنا سناً

يرفع كل ذي , فعند ذلك  : متى يكون ذاك? قال: إذا سارت الركبان ببيعة الغالم . قلت وأمخلنا شخصاً 
 .         )1(صيصية لواء, فانتظروا الفرج )

فالبيعة رديفة الدعوة حتام, وسري الركبان هبا دليل انتشارها وبلوغها أكثر الناس. وأما األلوية التي يرفعها 
( كل ذي صيصية ) = ( أي كل ذي نفوذ وقوة  ) فكناية عن الدعوات الضالة التي ترافق ظهور القائم, 

يرفعها دون شك فقهاء آخر الزمان وأعواهنم, فاملنافسة تقتيض شبهاً يف التوجه واخلطاب ( الرايات والتي 
: ( فانتظروا الفرج ) يدل عىل أن البيعة تسبق الفرج, أي تسبق الظهور املقدس لإلمام  املشتبهة ). وقوله

 ?    Xإلمام , إن مل تكن لليامين املوعود الذي يدعو ل , فلمن تكون البيعة Xاملهدي 
: ( إنا نصف صاحب األمر بالصفة التي  X: قلت أليب جعفر  , قال ولنتذكر ما ورد عن مالك اجلهني

,  : ال واهللا ال يكون ذلك أبداً حتى يكون هو الذي حيتج عليكم بذلك . قال ليس هبا أحد من الناس
 ويدعوكم إليه ). 

 ا صاحب األمر, ستكون البيعة نتيجة هلا دون شكفهذا احلديث ينص عىل أن ثمة احتجاج ودعوة يرشع هب
: ( يكون  X. وأكثر من ذلك سيكون لصاحب األمر أصحاب جيتمعون يف مكان معلوم, فعن أيب جعفر 

لصاحب هذا األمر غيبة... اىل أن يقول: حتى إذا كان قبل خروجه أتى املوىل الذي كان معه حتى يلقى 
... ) ? فيقولون نا: كم أنتم ها ه , فيقول بعض أصحابه  .  )2(: نحو من أربعني رجالً

                                                            
 

 .190لنعامين :ص لغيبة ال)1(  

 .187لنعامين :ص لغيبة ال)2(  
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:  X, فعن أيب جعفر  واملوىل الذي تشري له الرواية تصطلح عليه رواية أخر بـ ( املوىل الذي ويل البيعة ) 
 .   )1(.. ).: فيقول املوىل الذي ويل البيعة ( .. حتى إذا بلغ إىل الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه.. إىل قوله

: ( قال رسول اهللا ص طوبى ملن أدرك قائم أهل  ومما يُستدل به عىل املطلب ما ورد عن أيب عبد اهللا ع قال
 بيتي وهو مقتد به قبل قيامه يتوىل وليه و يتربأ من عدوه و يتوىل األئمة اهلادية من قبله أولئك رفقائي و ذوو

 .)2(عيل )ودي و موديت و أكرم أمتي عيل قال رفاعة و أكرم خلق اهللا 
  أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه يأتم به و بأئمةقال: ( قال رسول اهللا ص طوبى ملن أدرك قائم  Xوعنه 

 . )3(اهلد من قبله و يربأ إىل اهللا عز و جل من عدوهم أولئك رفقائي و أكرم أمتي عيل )
يدل عىل وجود دعوة من خالهلا  به )وهو مقتد به قبل قيامه ) و (وهو مقتد به قبل قيامه يأتم : ( وقوله  

, بل لعل القارئ يشعر أن قبول  يتم التعرف عىل القائم ومبايعته واإلقتداء به قبل قيامه أو خروجه املسلح
الدعوة لن يتوفق له اجلميع بسبب الشبهات التي يثريها فقهاء السوء, ومن هنا يأيت املدح العظيم الذي 

.. الخ ). وعدم التوفيق هذا دلت عليه روايات الغربلة والتمحيص بقوله ( طوبى  يصف به الرسول 
 .  , وبقاء من أخذ اهللا عهده يف الذر األول فقط Xالتي تصف خروج املتشيعة عن والية آل حممد 

الطريقة التي Xوهنا يف احلقيقة يمكننا أن نجد مدخلية للروايات الكثرية التي بنيّ من خالهلا أهل البيت 
 :  من قبيل ما ورد عن املفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اهللا ع Xف من خالهلا عىل احلجة يمكن التعر

( يقول إن لصاحب هذا األمر غيبتني يرجع يف إحدامها إىل أهله و األخر يقال هلك يف أي واد سلك 
 .)4() قلت كيف نصنع إذا كان ذلك قال إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي جييب فيها مثله

                                                            
 

 .343ص 52بحار األنوار : ج)1(  
 .456لطويس : ص : لغيبة ال  )2(

 .287ص :  1الدين ج :  كامل)3( 
 .173ص : لنعامينلغيبة ال)4(  
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, األمر الذي يشري  مل يقل هنا كذبوا املدعي بل قال اعرفوه من خالل معرفته بالعظائم Xفاإلمام الصادق 
حيدد املسلك الصحيح ملعرفته  X, واإلمام  سيأيت ويدعي أنه القائم وسيُمتحن به الناس Xإىل أن القائم 

, فاجلميع ممتحن بمعرفة القائم  الناس, وهذا السؤال غري خمتص بطائفة من  وهو السؤال عن العظائم
, وأنصار له  , وال تتاح فرصة السؤال إال إذا كانت ثمة دعوة يبارشها القائم وامللتوي عليه من أهل النار
 . يدعون الناس ملعرفته واتباعه

 . ولعل ثمة روايات أخر يمكن أن يُستدل هبا عىل املطلب غري أن ما تقدم كاف إن شاء اهللا تعاىل
 : العالمة املجليس − بحار األنوار 

إذا قام القائم عليه السالم عرض ( عن سالم بن املستنري قال : سمعت أبا جعفر عليه السالم حيدث : 
االيامن عىل كل ناصب فان دخل فيه بحقيقة وإال رضب عنقه أو يؤدي اجلزية كام يؤدهيا اليوم أهل الذمة, 

 . )1() ألمصار إىل السوادويشد عىل وسطه اهلميان, وخيرجهم من ا
 

א ؟א
 

لعل الظاهرة األكثر بروزاً فيام يتعلق بتخبط التصورات املطروحة بشأن حتديد شخصية اليامين, تتجىل بذلك 
الترسع البعيد كل البعد عن املوضوعية يف نسبة اليامين إىل بالد اليمن, وهو ترسع تغذيه يف وقتنا الراهن 

الدعوة املباركة التي رفع لواءها يامين آل مآرب منشؤها احلرب الشعواء التي تشنها املرجعيات املزيفة عىل 
 .Xحممد السيد أمحد احلسن 

وملعاجلة هذه الشبهة البد يف البداية من تبني األرضية التي يبني عليها القائلون بيمنية اليامين قوهلم هذا. ويف 
. فمن الواضح  اليمن : عائدية النسبة من كلمة ( اليامين ) إىل ; أوهلام هذا الصدد ثمة منشئان ينطلقون منهام

                                                            
 

 .375ص  −  52ج  :بحار األنوار   )1(
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, أما الثاين فهو ورود روايات  أن كلمة ( اليامين ) يمكن أن يراد منها بيان نسبة هذا الرجل إىل بالد اليمن
 فيها نص عىل أن اليامين خيرج من بالد اليمن.

 .    إذن سنناقش أوالً املنشأ األول للشبهة عىل أن نعقب الحقاً بمناقشة املنشأ الثاين
 : ( كام إن هناك عالمة أخر تشري إليها الرواية وهي كون خروجه من بالد اليمن, وهو  يخ السنديقول الش

 .   )1(وجه تسميته باليامين )
, ويقول الكوراين: ( أما يف منطقة اخلليج  واملقصود من وجه التسمية هو النسبة إىل بالد اليمن كام ذكرنا آنفاً

 . )2(الدور األسايس فيها مضافاً إىل احلجاز, وإن مل تذكر ذلك الروايات )فمن الطبيعي أن يكون لليامنيني 
 .  : ( وإن مل تذكر ذلك الروايات ) إشارة إىل ظنه أن اليامين خيرج من بالد اليمن وقوله

إذن واضح إن هذين الشخصني, وسواهم ينسبان اليامين إىل بالد اليمن من منطلق لغوي هو عائدية النسبة  
اليامين اىل بالد اليمن, وبخصوص السند يعتمد هو أيضاً عىل دليل روائي سنؤجل اخلوض فيه إىل  من كلمة

 حينه كام وعدنا. 
يف صدد مناقشة األمر األول أقول إن النسبة من لفظ اليامين يمكن أن تعود إىل اليمن, ويمكن أن تعود إىل 

, كأن يكون شخص يف يده اليمنى ما يميزها أو اليُمن ( بمعنى الربكة ), ويمكن كذلك أن تعود إىل اليمني
, ويمكن كذلك أن تعود إىل معنى إنه  كام كان عيل يمني رسول اهللا  Xيكون يمني اإلمام املهدي 

صاحب يد بيضاء أو كريمة, فالكريم يسمى صاحب األيادي البيضاء, والعطاء باليمني, بل إن البعض 
أيضاً أن يكون وجه التسمية خافياً علينا. فاالحتامالت كثرية ربام تيشائم ممن يعطي بشامله, ويمكن 

 .  واليوجد ما يرجح أحدها عىل سواه
, فليس معنى ذلك إنه من قاطني هذه البالد  ولكن عىل فرض القول بعائدية النسبة إىل بالد اليمن

قة, وحمل سكناهم منطقة . فمن املعروف الذي ال ينكره أحد أن كثرياً من الناس ينتسبون اىل منط بالرضورة
                                                            

 

 .28:ص  فقه عالئم الظهور  )1(
 .113:ص  عرص الظهور  )2(
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أخر, فصهيب رومي, وبالل حبيش, وكالمها عاشا وماتا يف بالد العرب, ومثلهام السيد اخلوئي الذي 
 ينتسب إىل مدينة (خوء), وهو عاش ومات يف العراق, وغريه الكثري. 
يامنية, وقد كلهم  وأهل بيته  كام أنه من املعروف أن مكة من هتامة وهتامة من اليمن, فرسول اهللا 

: (لوال اهلجرة لكنت أمرأ  : ( وإن اإليامن يامين, واحلكمة يامنية ) وعنه  ورد عن رسول اهللا 
 . )1()يامنيا

 . )2(... )ان خري الرجال أهل اليمن وااليامن يامن وانا يامين : ( ...  وعن النبي صىل اهللا عليه وآله
 : الرشيف الريض −ورد يف املجازات النبوية 

وهذا قدر ما أورده أبو عبيد يف  "... ومن ذلك قوله عليه الصالة والسالم : اإليامن يامن واحلكمة يامنية ( 
رحا  "كتابه من هذا اخلرب , وقد ذكر غريه زيادة كثرية , وهي قوله عليه الصالة والسالم بعد الكالم املتقدم 

سد كاهلها ومججمتها, ومذحج هامتها اإلسالم دائرة يف قحطان , محري رؤوس العرب وهباؤها , واأل
وغلصمتها. يف حديث طويل , ويف هذا احلديث عدة جمازات : أحدها قوله عليه الصالة والسالم : اإليامن 
يامن واحلكمة يامنية , واملراد أهل اإليامن وأهل احلكمة يامنون, وأمثال ذلك يف الكالم معروف كثري. 

دينة. فأما مكة فهي جهة من جهات اليمن ومفىض إىل ذلك ويدخل يف هذا الوصف أهل مكة وأهل امل
الشق والسمت . وأما املدينة فمعظم أهلها األنصار وهم من أهل اليمن باألصل وإن كانوا من أهل احلجاز 
بالدار, وقد قيل إنه عليه الصالة والسالم قال هذا الكالم بتبوك وهي من أرض الشام , وكانت مكة 

 .)3(وبني اليمن , فأشار إىل جهة اليمن , وهو يريد مكة واملدينة ) واملدينة حينئذ بينه
: ( اإليامن يامن واحلكمة يامنية ) من قبيل املجاز, أي إنه يف هذا النص يعد الرشيف الريض قول الرسول 

يرصف لفظا ( يامن ) و ( يامنية ) عن ظاهرمها الذي ينسب اإليامن واحلكمة إىل بالد اليمن, ليجعلهام ألهل 
                                                            

 

 .70ص8الكايف : ج)1(  
 .232ص  57بحار األنوار : ج  − 81ص  األصول الستة عرش :)2(  
 . 339 – 338املجازات النبوية : الرشيف الريض  ص )3(  
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مكة واملدينة بتقريب أن مكة جهة من جهات اليمن, واملدينة معظم أهلها أصلهم من اليمن. وتوجيهه 
  يف كلامت آخرين غريه. اآلخر سيأيت

 العالمة املجليس , ورد يف املقدمة:  − ويف بحار األنوار 
( بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي سمك سامء العلم , وزينها بربوجها للناظرين , وعلق عليها 

رجوما قناديل األنوار بشموس النبوة وأقامر اإلمامة ملن أراد سلوك مسالك اليقني , وجعل نجومها 
لوساوس الشياطني , وحفظها بثواقب شهبها عن شبهات املضلني , ثم بمضالت الفتن أغطش ليلها 

 ومهد أرايض قلوب املؤمنني لبساتني احلكمة اليامنية فدحاها, وهيأهاوبنريات الرباهني أخرج ضحاها , 
الشكوك واألوهام , فأودع ألزهار أرسار العلوم الربانية فأخرج منها ماءها ومرعاها , وحرسها عن زالزل 

فيها سكينة من لطفه كجبال أرساها , فنشكره عىل نعمه التي ال حتىص , معرتفني بالعجز والقصور , 
 .)1(ونستهديه ملراشد أمورنا يف كل ميسور ومعسور )

ي العالمة املجليس يف مقدمة كتب البحار إذن يصف كالم آل حممد بقوله: ( احلكمة اليامنية ). األمر الذ
 يدل عىل أن لفظ ( اليامنية ) ال يراد منها النسبة إىل بالد اليمن. 

 : احلموي –ويف معجم البلدان 
( ... قال املدائني : هتامة من اليمن وهو ما أصحر منها إىل حد يف باديتها ومكة من هتامة , وإذا جاوزت 

 .)2(وجرة وغمرة والطائف إىل مكة فقد أهتمت )
يف هذا النص ينص املدائني عىل أن مكة من هتامة, وهتامة من اليمن, فتكون مكة من اليمن. وبالنتيجة 

 يكون حممد وآل حممد يامنيون, وال اختصاص للقب ( يامين ) بمن يسكن بالد اليمن. 
 : ويف رشح أصول الكايف للمويل حممد صالح املازندراين

                                                            
 

 .1ص  1بحار األنوار : ج )1(  
 .63ص  − 2معجم البلدان احلموي :  ج )2(  
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آله : كذبت بل رجال أهل اليمن أفضل واإليامن يامين واحلكمة يامنية ( ... فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه و
ولوال اهلجرة لكنت امرأ من أهل اليمن ) كذبه ( صىل اهللا عليه وآله ) وأشار إىل أن أفضل الرجال ليس ما 
ذكره سيام إذا كان من احلمية اجلاهلية بل فضلهم هو اإليامن واحلكمة وهو غري موجود فيهم بل هو يف 

جال أهل اليمن قيل : املراد هبم األنصار الذين استجابوا هللا ولرسوله طوعا ونرصوه وهم يامنيو النسب ر
أو ألنه قال : هذا وهو  إما ألن مكة من هتامة وهتامة من أرض اليمنوقيل : املراد هبم أهل مكة أي بعضهم 

ولوال اهلجرة لكنت امرأ من « ده قوله بتبوك ومكة بينه وبني اليمن فأشار إىل ناحية اليمن وأراد مكة ويؤي
أي » اإليامن يامين « فإنه رصيح يف أن املراد باليمن مكة بأحد الوجهني املذكورين وقوله » أهل اليمن 

منسوب إىل اليمن معناه عىل القول األول أن قوة اإليامن واشتهاره من أهل اليمن لكوهنم من أنصار الدين 
 .)1(مكة )وعىل القول الثاين أن مبدأه 

ص  −  12هنا أيضاً يتم تفسري اإليامن يامين بالقول إن مكة من اليمن. ويؤكد املازندراين هذا املعنى يف ج 
: ( ألن مكة من هتامة وهتامة من أرض اليمن وهلذا يقال : الكعبة  , بالقول عند تفسري: ( قبلته يامنية ) 130

 اليامنية ). 
 : النووي –ويف رشح مسلم 

 رواية جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة, اإليامن يامن والفقه يامن واحلكمة يامنية وىف رواية أتاكم أهل ( ... وىف
اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة, الفقه يامن واحلكمة يامنية وىف رواية رأس الكفر نحو املرشق والفخر 

الغنم. وىف رواية اإليامن يامن والكفر  واخليالء يف أهل اخليل واإلبل الفدادين أهل الوبر, والسكينة يف أهل
قبل املرشق والسكينة يف أهل الغنم والفخر والرياء يف الفدادين أهل اخليل والوبر وىف رواية أتاكم أهل 
اليمن هم ألني قلوبا وأرق أفئدة اإليامن يامن واحلكمة يامنية ورأس الكفر قبل املرشق ويف رواية غلظ 

اإليامن يف أهل احلجاز. قد اختلف يف مواضع من هذا احلديث وقد مجعها القلوب واجلفاء يف املرشق و
القايض عياض رمحه اهللا ونقحها خمترصة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصالح رمحه اهللا وأنا أحكى ما ذكره 

                                                            
 

  .428 – 427ص  11ج :رشح أصول الكايف )1(  



 147  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

 قال: أما ما ذكر من نسبة اإليامن إىل أهل اليمن فقد رصفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ اإليامن من مكة ثم
من املدينة حرسهام اهللا تعاىل فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده يف ذلك أقواال أحدها أنه أراد بذلك 
مكة فإنه يقال أن مكة من هتامة وهتامة من أرض اليمن والثاين أن املراد مكة واملدينة فإنه يرو يف احلديث 

كة واملدينة حينئذ بينه وبني اليمن فأشار إىل أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال هذا الكالم وهو بتبوك وم
ناحية اليمن وهو يريد مكة واملدينة فقال اإليامن يامن ونسبهام إىل اليمن لكوهنام حينئذ من ناحية اليمن كام 
قالوا الركن اليامين وهو بمكة لكونه إىل ناحية اليمن والثالث ما ذهب إليه كثري من الناس وهو أحسنها عند 

 .)1(ب اإليامن إليهم لكوهنم أنصاره )أن املراد بذلك األنصار ألهنم يامنون يف األصل فنسأيب عبيد 
 : العالمة املجليس − ويف بحار األنوار 

 .)2()األرض املدحية , واجلبال املرسية( فلام دنا أبو طالب من الكعبة قال : اللهم رب هذه الكعبة اليامنية , و
 النص.فالكعبة إذن يامنية بحسب هذا 

 : أيضاً  البحار ويف
( وقال اجلزري : يف احلديث اإليامن يامن , واحلكمة يامنية , إنام قال ( صىل اهللا عليه وآله ) ذلك الن اإليامن 
بدأ من مكة وهي من هتامة , وهتامة من أرض اليمن, وهلذا يقال : الكعبة اليامنية , وقيل : إنه قال هذا القول 

 .)3(وهم نرصوا اإليامن واملؤمنني وآووهم فنسب اإليامن إليهم انتهى ) لألنصار ألهنم يامنون ,
من كل ما تقدم يتضح اختالفهم يف تفسري عبارات ( اإليامن يامين ) و ( الكعبة يامنية ) و ( احلكمة يامنية ), 

النسبة من يامين تعود وعليه ال يمكن الركون إىل القول بأن اليامين خيرج من بالد اليمن اعتامداً عىل الزعم بأن 
 . إىل بالد اليمن

                                                            
 

 .33 – 30ص  − 2النووي : ج  − رشح مسلم )1(  
 .310ص  −  15: ج بحار األنوار   )2(
  .137ص  −  22ج :  بحار األنوار  )3(
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: احلكمة يامنية واإليامن يامن, وقوله ( ص): لوال اهلجرة لكنت امرأ يامنيا يشري إىل حقيقة بل لعل قوله 
. بل ال يمكننا مما  , فهي بالنتيجة تعبريات متشاهبة ال يسع أحد أن يقطع هبا بيشء حمدد غائبة عن األذهان

, يراد منه اإلشارة إىل األصل فهو  أن استعامل آل حممد أللفاظ (يامين) و (يامنية) تقدم سو أن نستنتج
, إشارة  بالنتيجة كلهم يامنية وأهل البيت  . فرسول اهللا  , كام قرر الرشيف الريض استعامل جمازي

د اليمن, وطاملا كان إىل األصل, وهذا هو املطلوب يف بحثنا هذا, فإن مرادنا إثبات أن اليامين ال خيرج من بال
هم يامنية وإن سكنوا أي أرض, فاليامين ال يمكن  كام ثبت يف حمله, وآل حممد  اليامين من آل حممد 

 القول إنه البد أن خيرج من بالد اليمن. 
 : نعيم بن محاد املروزي − وقد ورد يف كتاب الفتن 

اخلالفة إال فيهم غري أن له أصال ونسبا يف عن رشيح بن عبيد عن كعب قال: ( ما املهدي إال من قريش وما 
 . )1(اليمن )

 للمتشابه: بخصوص تضمن حديثهم  − الشيخ الصدوق  −  Xوورد يف عيون أخبار الرضا 
: ( من رد متشابه القرآن إىل حمكمة هد إىل رصاط مستقيم ثم  عن أيب حيون موىل الرضا عليه السالم قال

كمتشابه القرآن وحمكام كمحكم القرآن فردوا متشاهبها إىل حمكمها وال تتبعوا قال : إن يف أخبارنا متشاهباً 
 .)2(متشاهبها دون حمكمها فتضلوا )

إذن حتديد هوية اليامين اعتامداً عىل أمر لغوي هو عائدية النسبة من كلمة اليامين عىل بالد اليمن أمر ال يقدم 
 .    ابتغاء الفتنة وتأويل احلقائق عرب إتباع املتشابه , بل هو أقرب إىل من شأنه عليه من يتحر احلقيقة

*** *** *** 
, أمهها ما  وبالنسبة لألمر الثاين , فقد وردت بعض الروايات كان هلا األثر يف توليد الشبهة لد الكثريين

 : ورد يف كامل الدين ومتام النعمة الشيخ الصدوق
                                                            

 

 .231كتاب الفتن : ص )1(  
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قال : حدثنا حممد بن يعقوب الكليني قال : حدثنا القاسم ( حدثنا حممد بن حممد بن عصام ريض اهللا عنه 
بن العالء قال : حدثني إسامعيل بن عيل القزويني قال : حدثني عيل بن إسامعيل , عن عاصم بن محيد 
احلناط , عن حممد بن مسلم الثقفي قال : سمعت أبا جعفر حممد بن عيل الباقر عليهام السالم يقول : القائم 

رعب , مؤيد بالنرص تطوي له األرض وتظهر له الكنوز , يبلغ سلطانه املرشق واملغرب , منا منصور بال
ويظهر اهللا عز وجل به دينه عىل الدين كله ولو كره املرشكون , فال يبقى يف األرض خراب إال قد عمر , و 

متى خيرج قائمكم ? ينزل روح اهللا عيسى بن مريم عليه السالم فيصيل خلفه , قال : قلت: يا ابن رسول اهللا 
قال : إذا تشبه الرجال بالنساء , والنساء بالرجال , واكتفى الرجال بالرجال , والنساء بالنساء , وركب 
ذوات الفروج الرسوج , وقبلت شهادات الزور , وردت شهادات العدول , واستخف الناس بالدماء 

وخروج السفياين من الشام , واليامين من اليمن , وارتكان الزنا وأكل الربا , واتقي األرشار خمافة ألسنتهم , 
وخسف بالبيداء , وقتل غالم من آل حممد صىل اهللا عليه وآله بني الركن واملقام , اسمه حممد بن احلسن 

 .)1(النفس الزكية ... )
الرواية وفيها كام هو واضح نص عىل أن اليامين من اليمن, ولكن املسألة ال تنتهي عند هذا احلد, بل إن هذه 

, وهذا التساؤل منشؤه ورود هذه رواية بالسند  تضعنا أمام عالمة تساؤل عن حقيقة عبارة ( من اليمن )
أي إهنا قبل الرواية السابقة, ومضموهنا يكاد  328 – 327نفسه يف كتاب كامل الدين نفسه يف الصفحة / 

, حتى لتكاد الروايتان Xلقائم يكون نفس مضمون الرواية األوىل من جهة السؤال عن عالمات خروج ا
 تكونا رواية واحدة متت روايتها مرتني بزيادة أو نقصان يف كل مرة:

( حدثنا حممد بن حممد بن عصام ريض اهللا عنه قال : حدثنا حممد بن يعقوب (الكليني) قال : حدثنا القاسم 
عيل , عن عاصم بن محيد بن العالء قال : حدثنا إسامعيل بن عيل القزويني قال: حدثني عيل بن إسام

احلناط, عن حممد بن مسلم الثقفي الطحان قال : دخلت عىل أيب جعفر حممد بن عيل الباقر عليهام السالم 
وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل حممد صىل اهللا عليه وعليهم , فقال يل مبتدئا : يا حممد بن مسلم إن يف 

                                                            
 

 .331 –330كامل الدين ومتام النعمة : ص)1(  
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شبها من مخسة من الرسل : يونس بن متى , ويوسف بن يعقوب ,  القائم من آل حممد صىل اهللا عليه وآله
وموسى , وعيسى , وحممد , صلوات اهللا عليهم : . فأما شبهه من يونس بن متى : فرجوعه من غيبته وهو 
شاب بعد كرب السن , و أما شبهه من يوسف بن يعقوب عليهام السالم : فالغيبة من خاصته وعامته , 

إشكال أمره عىل أبيه يعقوب عليهام السالم مع قرب املسافة بينه وبني أبيه وأهله و واختفاؤه من إخوته و
شيعته . وأما شبهه من موسى عليه السالم فدوام خوفه , وطول غيبته , وخفاء والدته , وتعب شيعته من 

وأما شبهه من  بعده مما لقوا من األذ واهلوان إىل أن أذن اهللا عز وجل يف ظهوره ونرصه وأيده عىل عدوه .
عيسى عليه السالم : فاختالف من اختلف فيه , حتى قالت طائفة منهم : ما ولد , وقالت طائفة : مات , 
وقالت طائفة : قتل وصلب. وأما شبهه من جده املصطفى صىل اهللا عليه وآله فخروجه بالسيف, وقتله 

اغيت , وأنه ينرص بالسيف والرعب , وأنه أعداء اهللا وأعداء رسوله صىل اهللا عليه وآله , واجلبارين والطو
ال ترد له راية. وإن من عالمات خروجه : خروج السفياين من الشام , وخروج اليامين ( من اليمن ) وصحية 

 .)1(من السامء يف شهر رمضان , ومناد ينادي من السامء باسمه و اسم أبيه )
ألمر الذي يشري إىل أهنا غري موجودة يف الرواية, ويف هذه الرواية وردت عبارة ( من اليمن ) بني قوسني, ا
 وإنام متت إضافتها يف بعض النسخ من قبل بعض النساخ.  

قَق  ويف هذا الصدد ينبغي أن نعلم أن حمققي الكتب حياولون مجع كل ما يقع بأيدهم من نسخ الكتاب املُحَ
ثم حياولون العثور من بينها عىل نسخة املؤلف نفسها, أو نسخة منقولة عنها وعادة ما تكون هذه نسخ 

 ن نسخة املؤلف. كثرية ال نسخة واحدة, وقد تقع بأيدهم نسخ فرعية منقولة عن نسخ منقولة ع
, ما مل تتعارض مع بعض االعتبارات  , جيعلون أقدمها العمدة وهكذا تتحصل لدهيم جمموعة من النسخ

, أو  التي جتعل نسخة أخر غريها أوىل منها يف االعتامد كأن تكون النسخة األحدث تأرخياً صحيحة املتن
 . كرها كتب حتقيق النصوص, وغريها من األمور التي تذ كاتبها دقيق, أو قليلة السقط
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,  ولكن اختاذ نسخة أصل ال يعني إلغاء دور النسخ األخر بل إهنم يقابلون النسخة املعتمدة عىل غريها
وهو حمل الشاهد بالنسبة لنا  –, فقد يضيفون عبارة  فيعدلون أو يضيفون بحسب ما يتوصل إليه اجتهادهم

ا إىل النسخة التي يعدوهنا للطباعة ألهنم يروهنا مكملة جيدوهنا يف نسخة أخر غري املعتمدة, يضيفوهن –
 للكالم املتقدم عليها, ويضعوهنا بني أقواس تنبيهاً للقارئ عىل هذه اإلضافة.

إذن عبارة ( من اليمن ) املوضوعة بني قوسني يف الرواية الثانية, متت إضافتها إىل النص األصيل, والذي 
ا يف النص األصيل هو أن هذه الرواية قد نقلها بعض املؤلفون دون هذه يدل عىل زيادهتا وكوهنا ال وجود هل

 : ابن أيب الفتح اإلربيل − , فقد نقلها عن كامل الدين صاحب كتاب كشف الغمة  الزيادة
( عن حممد بن مسلم قال دخلت عىل أيب جعفر عليه السالم وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل حممد فقال 

مد بن مسلم إن يف القائم من آل حممد شبها من مخسة من الرسل يونس بن متي ويوسف بن مبتدياً يا حم
يعقوب وموسى وعيسى وحممد صلوات اهللا عليهم أمجعني فأما شبهه من يونس فرجوعه من غيبته وهو 
شاب بعد كرب السن وأما شبهه من يوسف فالغيبة من خاصته وعامته واختفاؤه عن إخوته وإشكال أمره 

أبيه يعقوب النبي عليه السالم مع قرب املسافة بينهام وأما شبهه من موسى عليه السالم فهو دوام خوفه  عىل
وطول غيبته وخفاء مولده عىل عدوه وحرية شيعته من بعده مما لقوا من األذ واهلوان إىل أن يأذن اهللا يف 

اختلف فيه حتى قالت طائفة ما ظهوره وأيده عىل عدوه وأما شبهه من عيسى عليه السالم فاختالف من 
ولد وطائفة قالت مات وطائفة قالت صلب وأما شبهه من جده حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم فتجريده 
السيف وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله واجلبارين والطواغيت وانه ينرص بالسيف والرعب وانه ال ترد له 

لشام وخروج اليامين وصيحة من السامء يف شهر رمضان راية وان من عالمات خروجه خروج السفياين من ا
 .)1(ومناد ينادي باسمه واسم أبيه )
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وكام تالحظون ال وجود لعبارة ( من اليمن ) يف هذه الرواية. ونقلها الشيخ الطربيس كذلك يف إعالم 
بأعالم اهلد الور : 

وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل حممد ( حممد بن مسلم الثقفي قال : دخلت عىل أيب جعفر عليه السالم 
صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال يل مبتدئا : يا حممد بن مسلم , إن يف القائم من آل حممد شبها بخمسة من 
الرسل : يونس بن متى , ويوسف بن يعقوب , وموسى , وعيسى , وحممد صلوات اهللا عليه وآله وعليهم 

السالم فرجوعه من غيبته وهو شاب مع كرب السن . وأما شبهه من . فأما شبهه الذي من يونس عليه 
يوسف عليه السالم فالغيبة من خاصته وعامته , واختفاؤه من إخوته , وإشكال أمره عىل أبيه يعقوب النبي 
مع قرب من املسافة بينه وبني أبيه وأهله وشيعته . وأما شبهه من موسى عليه السالم فدوام خوفه , وطول 

, وخفاء والدته , وتعب شيعته من بعده مما لقوا من األذ واهلوان إىل أن أذن اهللا يف ظهوره , وأيده غيبته 
عىل عدوه . وأما شبهه من عيسى عليه السالم فاختالف من اختلف فيه حتى قالت طائفة : ما ولد , وطائفة 

اهللا عليه وآله فتجريده  قالت : مات , وطائفة قالت : قتل وصلب . وأما شبهه من جده املصطفى صىل
السيف , وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله واجلبارين والطواغيت , وأنه ينرص بالسيف وبالرعب , وأنه ال 
ترد له راية , وإن من عالمات خروجه : خروج السفياين من الشام , وخروج اليامين , وصيحة من السامء يف 

 .)1(شهر رمضان , ومناد ينادي باسمه واسم أبيه )
 وهنا أيضاً ال وجود لعبارة ( من اليمن ).

 : العالمة املجليس − ووردت أيضاً يف بحار األنوار 
( إكامل الدين : اهلمداين , عن عيل بن إبراهيم , عن حممد بن عيسى , عن سليامن بن داود , عن أيب بصري , 

ن عيل , عن عيل بن إسامعيل , عن وحدثنا ابن عصام , عن الكليني , عن القاسم بن العال , عن إسامعيل ب
عاصم بن محيد , عن حممد بن مسلم قال : دخلت عىل أيب جعفر عليه السالم وأنا أريد أن أسأله عن القائم 

                                                            
 

  )1( بأعالم اهلد 233ص  −  2ج  :إعالم الور. 
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من آل حممد صىل اهللا عليه وآله فقال يل مبتدئا : يا حممد بن مسلم إن يف القائم من آل حممد صىل اهللا عليه 
يونس بن متى , ويوسف بن يعقوب , وموسى , وعيسى , وحممد  وآله شبها من مخسة من الرسل :

صلوات اهللا عليهم , فأما شبهه من يونس فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كرب السن وأما شبهه من 
يوسف بن يعقوب فالغيبة من خاصته وعامته , واختفاؤه من إخوته وإشكال أمره عىل أبيه يعقوب عليه 

ه وبني أبيه وأهله وشيعته , وأما شبهه من موسى فدوام خوفه وطول غيبته السالم مع قرب املسافة بين
وخفاء والدته وتعب شيعته من بعده بام لقوا من األذ واهلوان إىل أن أذن اهللا عز وجل يف ظهوره ونرصه 
وأيده عىل عدوه وأما شبهه من عيسى فاختالف من اختلف فيه حتى قالت طائفة منهم ما ولد وقالت 

مات وقالت طائفة قتل وصلب . وأما شبهه من جده املصطفى صىل اهللا عليه وآله فخروجه بالسيف طائفة 
وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله صىل اهللا عليه وآله واجلبارين والطواغيت وأنه ينرص بالسيف والرعب وأنه 

صيحة من السامء يف ال ترد له راية وأن من عالمات خروجه خروج السفياين من الشام وخروج اليامين و
 .)1(شهر رمضان ومناد ينادي باسمه واسم أبيه )

 وهنا أيضاً ال وجود لعبارة ( من اليمن ).
إذن هذه املصادر القديمة ثالثتها قد نقلت الرواية عن كامل الدين ومل تكن العبارة موجودة فيها, فمن 

من نسخ كامل الدين يف زمن الحق لزمن املرجح أن تكون عبارة ( من اليمن ) قد متت إضافتها إىل واحدة 
تأليف هذه الكتب الثالثة, واملرجح أن يكون أحد النساخ قد أضافها, ألنه توهم أن اليامين خيرج من اليمن, 
بحسب القرينة اللغوية أو عائدية النسبة من اليامين إىل اليمن, وقد سبق أن ناقشنا هذا األمر. ولعل ما 

سفياين يف الرواية يقرتن بتحديد مكان خروجه ( وخروج السفياين من الشام ) شجعه عىل هذا هو أن ذكر ال
 فرأ أن التعبري يكون متناسباً أكثر إذا أحلقت عبارة ( من اليمن ) بلفظ اليامين.
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, ولكنه  ولعل هذا الناسخ قد شد من عزمه ورود عبارة ( من اليمن ) يف الرواية األوىل التي ذكرناها آنفاً
, ألننا نقرأ هذه الرواية األوىل نفسها يف رشح إحقاق احلق للسيد املرعيش , نقالً عن  ضعيف للغايةاحتامل 

 الفصول املهمة, وليس فيها عبارة ( اليامين من اليمن ), بل ال ذكر فيها لليامين البتة, يقول السيد املرعيش: 
قال : رو عن أيب جعفر أيضا  "ول املهمة الفص "( ما رواه القوم : منهم العالمة ابن الصباغ املالكي يف 

قال : املهدي منا منصور بالرعب مؤيد بالظفر تطو له األرض وتظهر له الكنوز ويبلغ سلطانه املرشق 
واملغرب ويظهر اهللا دينه عىل الدين كله ولو كره املرشكون , فال يبقى يف األرض خراب إال عمره وال تدع 

جته ويتنعم الناس يف زمانه نعمة مل يتنعموا مثلها قط , قال الراوي : فقلت له األرض شيئا من نباهتا إال أخر
: يا ابن رسول اهللا فمتى خيرج قائمكم ? قال : إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وركبت ذوات 

بالريا  الفروج الرسوج وأمات الناس الصالة واتبعوا الشهوات وأكلوا الربا واستخفوا بالدعاء وتعاملوا
وتظاهروا بالزنا وشيدوا البنا واستحلوا الكذب وأخذوا الرشا واتبعوا اهلو وباعوا الدين بالدنيا وقطعوا 
األرحام وسنوا بالطعام وكان احللم ضعفا والظلم فخرا واألمراء فجرة والوزراء كذبة واألمناء خونة 

الفجور وقبلت شهادة الزور ورشبت  واألعوان ظلمة والقراء فسقة , وظهور اجلور وكثر الطالق وبدء
اخلمور وركبت الذكور الذكور واشتغلت النساء بالنساء واختذ الفيء مغنام والصدقة مغرما واتقى 

 .)1(األرشار خمافة ألسنتهم وخرج السفياين من الشام واليمن ... )
اً آخر غري سفياين الشام يف هذه الرواية السفياين خيرج من الشام واليمن, ولعل من خيرج من اليمن سفياني

ثم يسري إليهم منصور  …(  ولكنه منحرف مثله, ولذلك مجع بينهام بوصف السفياين, فعن أيب جعفر قال :
اليامين من صنعاء بجنوده وله فورة شديدة يستقبل الناس قتل اجلاهلية , فيلتقي هو واألخوص , وراياهتم 

 . )2() …د , ثم يظهر األخوص السفياين عليه , صفر , وثياهبم ملونة , فيكون بينهام قتال شدي

                                                            
 

 .342ص  −  13رشح إحقاق احلق : ج )1(  
 .515ص  29رشح إحقاق احلق : ج)2(  
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وعن كعب : ( البد من نزول عيسى عليه السالم إىل األرض , وال بد أن يظهر بني يديه عالمات وفتن. 
فأول ما خيرج ويغلب عىل البالد األصهب, خيرج من بالد اجلزيرة, ثم خيرج من بعده اجلرمهي من الشام, 

ن, قال كعب األحبار: بينام هؤالء والثالثة قد تغلبوا عىل مواضعهم بالظلم, وخيرج القحطاين من بالد اليم
 . )1(وإذ قد خرج السفياين من دمشق )

من هاتني الروايتني يتضح أن اليامين الذي خيرج من بالد اليمن شخص آخر غري اليامين املوعود, فاليامين 
ين أو القحطاين الذي خيرج من بالد اليمن يستقبل املوعود رايته راية هد, وهي أهد الرايات, بينام اليام

 الناس قتل اجلاهلية, ويتغلب بالظلم.
وعىل أي حال وردت روايات أخر يستشف منها تعدد شخصية اليامين فقد روي عن عبيد بن زرارة, 

 .)2(قال: ( ذُكر عند أيب عبداهللا السفياين فقال: أنى خيرج ذلك وملا خيرج كارس عينيه يف صنعاء )
  .)3((ورو الطويس يف الغيبة عن حممد بن مسلم: ( خيرج قبل السفياين مرصي ويامين ) 

من يتأمل هذه الروايات خيرج بنتيجة تكاد تكون حتمية مفادها تعدد شخصية اليامين. فنحن نعلم أن 
عن الباقر  خروج اليامين والسفياين يتم يف يوم واحد وشهر واحد وسنة واحدة, كام تنص الرواية الواردة

X  بينام تنص الرواية أعاله املنقولة عن الطويس عىل تقدم املرصي واليامين عىل السفياين. األمر الذي يدل
عىل أن اليامين املذكور فيها شخص آخر غري اليامين املوعود. واألمر نفسه يقال بالنسبة للرواية الواردة عن 

البد أن يسبقه خروج رجل من صنعاء. ويعلق الشيخ عبيد بن زرارة, فهي تؤكد عىل أن خروج السفياين 

                                                            
 

 .530ص 29رشح إحقاق احلق : ج)1(  
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يامنياً ممهداً لليامين ( وحيتمل أن يكون هذا الذي يظهر قبل السفياين  : الكوراين عىل هذه الرواية قائالً 
 .)1()املوعود

أي إنه يفرتض كونه شخصاً آخر غري اليامين املوعود, وير أنه شخصاً مهتدياً طاملا كان يمهد لليامين  
ملوعود, وعليه يكون ثمة أكثر من يامين خيرج يف بالد اليمن وحدها, ألننا علمنا مما تقدم بخروج رجل من ا

 اليمن تلقبه الروايات باليامين أو القحطاين وهو شخص منحرف.
ولكني أر أن ما ذهب له الكوراين ال يوجد يف الرواية ما يسعفه, فتعبري ( كارس عينيه من صنعاء ) متشابه 

ض الداللة, وال يمكننا بالنتيجة أن نستفيد من الرواية داللة أكثر من أن شخصاً خيرج يف صنعاء قبل غام
 السفياين.   

إذن يمكننا القول باطمئنان أن عبارة ( من اليمن ) امللحقة بلفظ اليامين يف الروايتني املوجودتني يف كتاب 
تمل فيهام أن يكون قد دسهام بعض الن ساخ وهو املرجح, بعد أن علمنا أن الروايتني كامل الدين; حيُ

متحدتان يف السند, ويف الكثري من املضمون ,وأهنام قد نقلتا يف كتب أخر بصورة ختالف املوجود يف 
تمل أن يكون اليامين املقصود فيهام هو يامين اليمن, وهو يامين آخر غري اليامين املوعود,  النسخة املطبوعة, وحيُ

,  الظنون تؤطره من نواح عديدة ال يمكن معها الركون إليهام يف معرفة شخص اليامينفأمرمها متشابه و
 . السيام أن بأيدينا طريقاً حمكامً واضحاً لتحديد هذه اهلوية سيأيت بيانه بعد قليل

: ( ما املهدي إال من قريش, وما اخلالفة إال فيهم غري أن له  بل إننا يمكننا القول من منطلق قوهلم 
يمكن أن يقولوا: اليامين  أن آل حممد  –وبعد التنزل جدالً عن كل ما تقدم  –أصالً ونسباً يف اليمن )

, ويكون مقصدهم اإلشارة إىل أصله وهو كونه من آل حممد وهم يامنيون طاملا كانت مكة من  من اليمن
 . هتامة وهتامة من اليمن, كام سبق أن ذكرنا

انتهجوا سبيل التعريض واإلشارة فيام خيص حركة اليامين  − دثنا عنه وهو ما سبق أن حت – فاألئمة 
, يقول اإلمام  وحركة عرص الظهور عموماُ ً, وذلك حفاظاً عىل نجاح هذه احلركة وعدم انكشافها لألعداء

                                                            
 

 .115الظهور :ص عرص )1(  
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: ( ...إذا حدثناكم احلديث فجاء عىل ما حدثناكم به فقولوا: صدق اهللا, وإذا حدثناكم احلديث  Xالباقر 
 .           )1(اء عىل خالف ما حدثناكم به فقولوا: صدق اهللا, تؤجروا مرتني )فج

                                                                
*** *** *** 

 

א א א

א :א
        ة أن جيتمع له األصحاب الـ وستكون نتيجة هذه الدعوتقدم احلديث عن وجود دعوة يبارشها اليامين, 

, فاليامين هو قائد جيش الغضب أو جيش األصحاب كام دلت  ) واحللقة التي تبلغ عرشة آالف313(
 . النصوص

: ( أمري جيش الغضب ليس من ذي وال ذهو, لكنهم يسمعون صوتاً ما  نقل السيد ابن طاووس يف مالمحه
 . )2(جان: بايعوا فالناً باسمه, ليس من ذي وال ذهو ولكنه خليفة يامين )قاله إنس وال 

, وصوت جربائيل هو X, وهو الذي ينادي باسمه جربائيل  فأمري جيش الغضب إذن هو خليفة يامين
املقصود من الصوت الذي ما قاله إنس وال جان, واخلليفة اليامين هو القائم بالسيف ( أمحد ) كام أرشنا فيام 

, أما اآلن فيكفينا إيراد هذه الرواية التي يروهيا الشيخ الطويس يف  بق, وسنثبت باألدلة يف مباحث الحقةس
 : الغيبة

                                                            
 

 .416:  1الكايف : ج  )1(
 .   80)املالحم والفتن : ابن طاووس ص2(  
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: ( سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول وذكر املهدي : إنه يبايع  عن حذيفة بن اليامن , قال
 .)1(أسامؤه ثالثتها ) بني الركن واملقام اسمه أمحد و عبد اهللا واملهدي فهذه

حني سأله أحدهم عن جيش الغضب,  Xأما الدليل عىل أن جيش الغضب هم األصحاب فهو قول عيل 
فقال:( ... أولئك قوم يأتون يف آخر الزمان, قزع كقزع اخلريف, والرجل والرجالن والثالثة من كل قبيلة 

, , أما واهللا إين ألعرف أمريهم واسمه وحمل  حتى يبلغ تسعة ركاهبم, ثم هنض وهو يقول: باقراً باقراً باقراً
 . )2(ثم قال: ذلك رجل من ذريتي يبقر العلم بقراً )

:  , قال X, كام نص عليه حديث اإلمام أيب عبداهللا  وهؤالء الذين جيتمعون كقزع اخلريف هم األصحاب
  .)3()والثالثة عرش قزع كقزع اخلريف ئة( إذا أذن اإلمام دعى اهللا باسمه العرباين فأتيحت له صحابته الثالثام

, فلننظر يف هوية  , يبارش الدعوة ويأخذ البيعة وجيمع األنصار واآلن إذا كان اليامين أو القائم بالسيف
 أنصاره هل نجد بينهم أشخاص من اليمن ? 

ل بحسب فمن الواضح أنه لو كان خيرج من اليمن وفيها سكنه وحركته فالبد أن يكون له فيها أنصار, ب
خترصات الكوراين الذي يلفق دوراً طويالً عريضاً لليمنيني البد أن يكون اليمنيون هم األصل يف جيشه. 
لنقرأ هذه الرواية الواردة عن جابر اجلعفي لنر هل لليمنيني نصيب يف جيش القائم, قال: قال أبو جعفر 

X بدر; فيهم النجباء من أهل مرص, واألبدال : ( يبايع القائم بني الركن واملقام ثالثامئة ونيف عدة أهل
 .)4(من أهل الشام, واألخيار من أهل العراق فيقيم ما شاء اهللا أن يقيم )

, واحللقة كام عرفنا يف مبحث سابق من  إذن األصحاب من نجباء مرص وأبدال الشام وأخيار العراق
 ? , فأين دور اليمنيني الذي أخرتعه خيال الكوراين وغريه املرشق

                                                            
 

 .470لطويس : ص لغيبة ال  )1(

 .325لنعامين :ص لغيبة ال)2(  
 .326لنعامين :ص لغيبة ال)3(  
  .477لطويس :ص لغيبة ال)4(  
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א :א
نقل السيد ابن طاووس يف مالمحه: ( أمري جيش الغضب ليس من ذي وال ذهو, لكنهم يسمعون صوتاً ما 

 .)1(قاله إنس وال جان: بايعوا فالناً باسمه, ليس من ذي وال ذهو ولكنه خليفة يامين )
 : نعيم بن محاد املروزي −ويف كتاب الفتن 

أمري العصب ليس من ذي وال ذو ولكنهم يسمعون ( :  جراح عن أرطاة قالحدثنا الوليد بن مسلم عن 
 .)2() صوتا ما قاله إنس وال جان بايعوا فالنا باسمه ليس من ذي وال ذو ولكنه خليفة يامين

هذه الرواية تنص عىل أن أمري جيش الغضب اخلليفة اليامين ليس من ذي وال ذهو, أو ليس من ذي وال ذو, 
 نسب أذواء اليمن, ومنها يتحصل أن اليامين ليس من اليمن.أي ليس نسبه 

 : ابن منظور −ورد يف لسان العرب 
( ويف صفة املهدي : قريش يامن ليس من ذي وال ذو أي ليس نسبه نسب أذواء اليمن , وهم ملوك محري , 

 − ه يف بحار األنوار . ومثل)3(منهم ذو يزن وذو رعني , وقوله : قريش يامن أي قريش النسب يامين املنشأ )
ص  − 1ج  − جار اهللا الزخمرشي  −, والفايق يف غريب احلديث 374ص  −  21ج  − العالمة املجليس 

407. 

א א א
 

                                                            
 

 . 80املالحم والفتن :ص )1(  
 .66ص الفتن : نعيم بن محاد املروزي : )2(  
 .452ص  15لسان العرب : ج )3(  



 160  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

لكي نتحصل عىل معرفة حقيقية لشخصية اليامين البد أن يكون مصدر هذه املعرفة هو الروايات الواردة 
 : الشيخ الكليني − الكايف , ففي  عن أهل البيت 

: رشقا وغربا فال جتدان  : ( أبو جعفر عليه السالم لسلمة بن كهيل واحلكم بن عتيبة عن أيب مريم قال: قال
 .)1(علام صحيحا إال شيئا خرج من عندنا أهل البيت )

فه, أما ما هو العلم احلقيقي وهو احلق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خل فام خرج منهم 
 لد غريهم فليس سو خترصات وتقوالت واستحسانات تلفقها عقوهلم الناقصة.

الذي بنيّ فيه حدود شخصية اليامين أجىل بيان  Xمن هذا املنطلق سأترك القلم لكالم السيد أمحد احلسن 
 :X, يقول السيد أمحد احلسن Xوأوضحه اعتامداً عىل الرواية الواردة عن اإلمام الباقر 

( وليس يف الرايات راية أهد من  X(( أما بالنسبة حلدود شخصية اليامين فقد ورد يف الرواية عن الباقر
راية اليامين , هي راية هد , ألنه يدعو إىل صاحبكم , فإذا خرج اليامين حرم بيع السالح عىل الناس وكل 

ل ملسلم أن يلتوي عليه , فمن فعل ذلك مسلم , وإذا خرج اليامين فاهنض إليه فإن رايته راية هد , وال حي
 . )2(فهو من أهل النار , ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم )

  − وفيها :
 :أوالً 

( ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ) : وهذا يعني أن اليامين صاحب والية  
إهلية فال يكون شخص حجة عىل الناس بحيث إن إعراضهم عنه يدخلهم جهنم وإن صلوا وصاموا إال إذا 

  واألئمة واملهديني. انتهى.كان من خلفاء اهللا يف أرضه وهم أصحاب الوالية اإلهلية من األنبياء واملرسلني
 الشيخ الكليني: − هذا تؤكده روايات كثرية منها ما ورد يف الكايف  Xأقول كالم السيد أمحد احلسن 

                                                            
 

 .399ص  1الكايف : ج )1(  
 .264لنعامين :  ص لالغيبة )2(  
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( عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : قال أبو جعفر عليه السالم : دخل أبو عبد اهللا اجلديل عىل أمري املؤمنني 
ن ﴿فقال عليه السالم : يا أبا عبد اهللا أال أخربك بقول اهللا عز وجل :  اء مَ نَةِ  جَ سَ هُ  بِاحلَْ لَ ٌ  فَ ريْ ا خَ نْهَ م مِّ هُ ن وَ  مِّ

عٍ  زَ ئِذٍ  فَ مَ وْ نُونَ  يَ ن*   آمِ مَ اء وَ يِّئَةِ  جَ بَّتْ  بِالسَّ كُ مْ  فَ هُ وهُ جُ لْ  النَّارِ  يفِ  وُ نَ  هَ وْ زَ ْ ا إِالَّ  جتُ نتُمْ  مَ لُونَ  كُ مَ ? قال :  )1( ﴾تَعْ
بىل يا أمري املؤمنني جعلت فداك , فقال : احلسنة معرفه الوالية وحبنا أهل البيت والسيئة إنكار الوالية 

 .)2(وبغضنا أهل البيت , ثم قرأ عليه هذه اآلية )
 : ويف الكايف أيضاً 

ا وأنتم تأمتون ( عن بشري العطار قال : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول : نحن قوم فرض اهللا طاعتن
 .)3(بمن ال يعذر الناس بجهالته )

 وفيه كذلك:
( عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : سمعته يقول : نحن الذين فرض اهللا طاعتنا , ال يسع الناس إال معرفتنا 
ان وال يعذر الناس بجهالتنا , من عرفنا كان مؤمنا , ومن أنكرنا كان كافرا , ومن مل يعرفنا ومل ينكرنا ك

ضاال حتى يرجع إىل اهلد الذي افرتض اهللا عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت عىل ضاللته يفعل اهللا به ما 
 .)4(يشاء )

 : احلر العاميل − ويف وسائل الشيعة 
( عن سليم بن قيس اهلاليل قال : سمعت أمري املؤمنني ( عليه السالم ) يقول : احذروا عىل دينكم ثالثة , 

رآن حتى إذا رأيت عليه هبجته اخرتط سيفه عىل جاره ورماه بالرشك , فقلت : يا أمري املؤمنني رجال قرأ الق
أحدث أحدوثة كذب مدها بأطول أهيام أوىل بالرشك ? قال : الرامي , ورجال استخفته األكاذيب كلام 

                                                            
 

 .90−89) النمل : 1( 
 :185ص  −  1)الكايف : ج 2(  
 .186ص  −  1)الكايف : ج 3(  
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ألنه ال طاعة ملخلوق , ورجال آتاه اهللا سلطانا فزعم أن طاعته طاعة اهللا ومعصيته معصية اهللا , وكذب منها
يف معصيته وال طاعة ملن عىص يف معصية اخلالق , ال ينبغي أن يكون املخلوق حبه ملعصية اهللا , فال طاعة 

, إنام الطاعة هللا ولرسوله ( صىل اهللا عليه وآله ) ولوالة األمر , وإنام أمر اهللا بطاعة الرسول ( صىل اهللا اهللا
أمر بمعصية , وإنام أمر بطاعة أويل األمر ألهنم معصومون مطهرون ال عليه وآله ) ألنه معصوم مطهر ال ي

 .)1(يأمرون بمعصيته )
 : شاذان بن جربئيل القمي − ويف الفضائل 

( عن عبد اهللا بن عباس أنه قال قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله حب عيل ( ع ) حسنة ال ترض معها سيئة 
 .)2(وبغضه سيئة ال تنفع معها حسنة )

 : الشيخ الصدوق −  Xويف عيون أخبار الرضا 
( عن إسحاق بن راهويه قال : ملا واىف أبو احلسن الرضا عليه السالم نيسابور وأراد أن خيرج منها إىل 
املأمون اجتمع عليه أصحاب احلديث فقالوا له : يا بن رسول اهللا ترحل عنا وال حتدثنا بحديث فنستفيده 

رية فاطلع رأسه وقال سمعت أيب موسى بن جعفر يقول : سمعت أيب جعفر منك ? وكان قد قعد يف العام
بن حممد يقول : سمعت أيب حممد بن عيل يقول : سمعت أيب عيل بن احلسني يقول : سمعت أيب احلسني بن 

يقول سمعت النبي ( ص ) يقول سمعت اهللا  عيل يقول : سمعت أيب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 
: ال إله إال اهللا حصني فمن دخل حصني أمن من عذايب قال فلام مرت الراحلة نادانا عز وجل يقول 

 . )3(برشوطها وأنا من رشوطها )

                                                            
 

 .130ص  − 27ويف وسائل الشيعة : ج   )1(
 .96الفضائل : ص )2(  

 145 – 144ص  −  1عيون أخبار الرضا (ع) : ج )3(  
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وعن حبيب السجستاين , عن أيب جعفر عليه السالم قال : ( قال اهللا تبارك وتعاىل : ألعذبن كل رعية يف 
كانت الرعية يف أعامهلا برة تقية , وألعفون عن كل االسالم دانت بوالية كل إمام جائر ليس من اهللا , وإن 

 . )1(رعية يف االسالم دانت بوالية كل إمام عادل من اهللا وإن كانت الرعية يف أنفسها ظاملة مسيئة )
وعن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : قال : ( إن اهللا ال يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من اهللا وإن 

وإن كانت يف أعامهلا ظاملة ا برة تقية وإن اهللا ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من اهللا كانت يف أعامهل
 . وروايات اخر يف نفس الصفحة من الكايف.)2()مسيئة

 فطاملا كانت معصية اليامين توجب النار اذن هو امام عادل من اهللا تعاىل.
ِ  ﴿: ( ... قلت :  Xويف خرب طويل  عن الفضيل بن يسار, عن الرضا  بَرشَ  لِلْ رَ يَ إِالَّ ذِكْ ا هِ مَ قال :   ﴾وَ

ِ  ﴿نعم والية عيل عليه السالم  قلت :  ربَ  الْكُ دَ ِحْ َا إلَ مَ  ﴿قال : الوالية  قلت :  ﴾إِهنَّ تَقَدَّ مْ أَن يَ نكُ اء مِ ملَِن شَ
رَ  تَأَخَّ ابَ  ﴿قال : من تقدم إىل واليتنا اخر عن سقر ومن تأخر عنا تقدم إىل سقر   ﴾أَوْ يَ حَ إِالَّ أَصْ

نيِ  لِّنيَ ﴿قال : هم واهللا شيعتنا  قلت : ﴾الْيَمِ نَ املُْصَ ْ نَكُ مِ قال : إنا مل نتول ويص حممد واالوصياء من   ﴾ملَ
كِ  ﴿ قلت :  − وال يصلون عليهم  − بعده  نِ التَّذْ مْ عَ امَ هلَُ نيَ فَ ضِ رِ عْ ةِ مُ قال : عن الوالية معرضني  قلت :   ﴾رَ
ةٌ  ﴿ كِرَ هُ تَذْ الَّ إِنَّ  . )3(قال : الوالية ) ﴾كَ

من هذه األحاديث يتضح أن معرفة احلجة من التوحيد, وطاعته حسنة ال ترض معها سيئة, وال عذر ملن 
خيرجون الناس من حق وال يدخلوهنم جيهله, وإن اهللا إنام أمر بطاعة من أمر بطاعتهم ألهنم معصومون ال 

,  , ونصهم عىل أن امللتوي عليه من أهل النار , وعليه فإن أمرهم بطاعة اليامين وعدم االلتواء عليه يف باطل
 . يدل حتامً عىل أنه حجة من حجج اهللا تعاىل

 :   Xويقول السيد أمحد احلسن 
                                                            

 

 .376ص  1الكايف : ج   )1(
 .376ص  1الكايف : ج )2(  
 .434ص  1الكايف :ج )3(  
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والدعوة إىل احلق والطريق املستقيم أو الرصاط املستقيم ثانياً /  ( أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ) : 
تعني أن هذا الشخص ال خيطأ فيُدخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق أي انه معصوم منصوص 
العصمة وهبذا املعنى يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حتديد شخصية اليامين أما افرتاض أي معنى آخر هلذا 

بال فائدة فال يكون قيداً وال  ق وإىل طريق مستقيم ) فانه جيعل هذا الكالم منهم الكالم ( يدعو إىل احل
 . . انتهى من ذلك حداً لشخصية اليامين وحاشاهم 

 : أقول يؤكد ما قاله السيد أمحد احلسن ما ورد يف القرآن الكريم
الُوا﴿ ا قَ نَا يَ مَ وْ ا قَ نَا إِنَّ عْ مِ لَ  كِتَاباً  سَ دِ  مِن أُنزِ عْ ى بَ وسَ قاً  مُ دِّ صَ َ  ملَِّا مُ هِ  بَنيْ يْ دَ ي يَ ْدِ قِّ  إِىلَ  هيَ إِىلَ  احلَْ يقٍ  وَ رِ يمٍ  طَ تَقِ سْ  *مُّ
ا نَا يَ مَ وْ يبُوا قَ يَ  أَجِ اعِ نُوا اهللاَِّ  دَ آمِ رْ  بِهِ  وَ فِ غْ م يَ ن لَكُ مْ  مِّ نُوبِكُ كُم ذُ ِرْ جيُ نْ  وَ ابٍ  مِّ ذَ  .)1( ﴾أَلِيمٍ  عَ

مستقيم, ومن هذا شأنه معصوم وإمام بالتأكيد, كام إن القرآن معصوم فالقرآن هيدي إىل احلق وإىل طريق 
 وإمام.

يَ إِ ﴿وقوله تعاىل:  دِ دْ هُ قَ م بِاهللاِّ فَ تَصِ عْ ن يَ مَ ولُهُ وَ سُ مْ رَ فِيكُ اتُ اهللاِّ وَ مْ آيَ يْكُ لَ تْىلَ عَ أَنتُمْ تُ ونَ وَ رُ فُ يْفَ تَكْ كَ ىلَ وَ
يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُّ َ  . )2( ﴾رصِ

دي اىل رصاط مستقيم, فحال من هيدي اىل رصاط مستقيم البد أن يكون أكثر الذي يعتصم باهللا  فقد هُ
 .  اعتصاما باهللا بال شك, بل البد أن يكون معصوماً

 : عيل بن يونس العاميل − ويف الرصاط املستقيم 
أَنَّ ﴿( منها قوله تعاىل  ا وَ ـذَ اطِي هَ َ يامً  رصِ تَقِ سْ وهُ  مُ بِعُ اتَّ الَ  فَ واْ  وَ تَّبِعُ بُلَ  تَ قَ  السُّ رَّ تَفَ مْ  فَ ن بِكُ بِيلِهِ  عَ أسند  ﴾سَ

إبراهيم الثقفي إىل األسلمي قول النبي صىل اهللا عليه وآله سألت اهللا أن جيعلها لعيل ففعل. وأسند 
ا ﴿الشريازي من أعياهنم إىل قتادة عن احلسن البرصي يف قوله  ـذَ اطِي هَ َ يامً  رصِ تَقِ سْ قال : يقول : هذا  ﴾ مُ

                                                            
 

 .31 −30األحقاف : )1(  
 .101آل عمران :)2(  
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طريق عيل بن أيب طالب وذريته طريق مستقيم ودين مستقيم فاتبعوه , متسكوا به فإنه واضح ال عوج فيه . 
نَــــا﴿ويف تفسري وكيع عن السدي وجماهد عن ابن عباس يف قوله  اطَ  اهدِ َ يمَ  الرصِّ معناه أرشدنا  ﴾ املُستَقِ

 .)1(إىل حب النبي وأهل بيته )
م, األمر الذي يعني أن اليامين املوصوف بأنه هيدي إىل احلق وإىل طريق فعيل وذريته هم الرصاط املستقي

 . مستقيم هو منهم 
 حممد طاهر القمي الشريازي: − ويف كتاب األربعني 

( قول عيل عليه السالم : اين للقاء ريب ملشتاق , وحلسن ثوابه ملنتظر , واين لعىل طريق مستقيم من أمري 
 .)2(وبينة من ريب )

 : العالمة املجليس − بحار األنوار ويف 
( إكامل الدين : توقيع منه عليه السالم كان خرج إىل العمري وابنه ريض اهللا عنهام رواه سعد بن عبد اهللا 
قال الشيخ أبو جعفر ريض اهللا عنه : وجدته مثبتا بخط سعد بن عبد اهللا ريض اهللا عنه. وفقكام اهللا لطاعته , 

كام بمرضاته ... إىل قوله: أما تعلمون أن األرض ال ختلو من حجة إما ظاهرا, وثبتكام عىل دينه, وأسعد
وإما مغمورا, أومل يعلموا انتظام أئمتهم بعد نبيهم صىل اهللا عليه وآله واحدا بعد واحد إىل أن أفىض األمر 

هيدي إىل احلق  صلوات اهللا عليه, فقام مقام آبائه  − يعني احلسن بن عيل  −بأمر اهللا عز وجل إىل املايض 
 .)3(وإىل طريق مستقيم )

من شأهنم أن هيدوا إىل احلق وإىل طريق  إن األئمة  Xيف هذا التوقيع الرشيف يقول اإلمام املهدي 
 مستقيم.   

 ويف بحار األنوار أيضاً , ينقل العالمة املجليس دعاء, فيه: 
                                                            

 

 .284 – 283ص  −  1الرصاط املستقيم : ج )1(  
 .572األربعني : ص )2(  

 .191 – 190ص  −  53بحار األنوار : ج )3(  



 166  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

( الكتاب العتيق الغروي : دعاء التمجيد : اللهم أنت املحيط بكل يشء , القائم بالقسط , الرقيب عىل كل  
يشء الوكيل عىل كل يشء ... إىل قوله: تولج الليل يف النهار وتولج النهار يف الليل وخترج احلي من امليت 

ال  دي إىل احلق وإىل طريق مستقيم .اهلد هتوخترج امليت من احلي وترزق من تشاء بغري حساب , عليك 
تدركك األبصار وأنت تدرك األبصار , وأنت اللطيف اخلبري , ليس كمثله يشء وهو السميع البصري. ال 
تضل وال تنسى , وأنت غني عن العاملني , مل تتخذ صاحبة وال ولدا , ومل يكن لك رشيك يف امللك , ومل 

رة وإن تك حسنة تضاعفها , وتؤت من لدنك أجرا عظيام , ال يكن لك ويل من الذل , وال تظلم مثقال ذ
 .)1(معقب حلكمك وأنت هتدي السبيل , ال مكرم من أهنت )
, وإذن من هيدي من البرش إىل احلق وإىل طريق  يف الدعاء اهللا سبحانه هيدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم

 وتعاىل.مستقيم البد أن يكون من اهللا ومسدداً باهللا سبحانه 
 : ويف البحار أيضاً 

( قال املفيد رمحه اهللا وأما الرواية الثانية فهي ما روي عن أيب حممد احلسن بن العسكري عن أبيه صلوات 
اهللا عليهام وذكر أنه عليه السالم زار هبا يف يوم الغدير يف السنة التي أشخصه املعتصم, فإذا أردت ذلك 

وادخل مقدما رجلك اليمنى عىل اليرس, وامش حتى تقف عىل  فقف عىل باب القبة الرشيفة واستأذن
الرضيح واستقبله واجعل القبلة بني كتفيك وقل : السالم عىل حممد رسول اهللا خاتم النبيني وسيد املرسلني 
وصفوة رب العاملني أمني اهللا عىل وحيه وعزائم أمره واخلاتم ملا سبق والفاتح ملا استقبل واملهيمن عىل ذلك 

, ورمحة اهللا وبركاته وصلواته وحتياته , والسالم عىل أنبياء اهللا ورسله ومالئكته املقربني وعباده  كله
الصاحلني , السالم عليك يا أمري املؤمنني و سيد الوصيني ووارث علم النبيني وويل رب العاملني وموالي 

املؤمنني يا أمني اهللا يف أرضه و سفريه يف  وموىل املؤمنني و رمحة اهللا وبركاته , السالم عليك يا موالي يا أمري
خلقه وحجته البالغة عىل عباده ... إىل قوله: وأنت أول من آمن باهللا وصىل له وجاهد وأبد صفحته يف 
دار الرشك واألرض مشحونة ضاللة والشيطان يعبد جهرة وأنت القائل : ال تزيدين كثرة الناس حويل عزة 

                                                            
 

 .176 – 174ص  −  91بحار األنوار : ج )1(  
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أسلمني الناس مجيعا مل أكن مترضعا , اعتصمت باهللا فعززت , وآثرت  , وال تفرقهم عني وحشة , ولو
اآلخرة عىل األوىل فزهدت , وأيدك اهللا وهداك , وأخلصك واجتباك , فام تناقضت أفعالك , وال اختلفت 
أقوالك , و ال تقلبت أحوالك , وال ادعيت وال افرتيت عىل اهللا كذبا , وال رشهت إىل احلطام , وال دنسك 

, اشهد شهادة حق  , هتدي إىل احلق وإىل طريق مستقيمثام , ومل تزل عىل بينة من ربك ويقني من أمرك اآل
وأقسم باهللا قسم صدق أن حممدا و آله صلوات اهللا عليهم سادات اخللق , وأنك موالي وموىل املؤمنني 

 .)1(وأنك عبد اهللا... إلخ الزيارة )
وهو حجة  Xاحلق وطريق مستقيم, فاليامين إذن عىل هنج عيل يف الزيارة عيل عليه السالم هيدي إىل 

 ومعصوم مثله.
 : X يقول السيد أمحد احلسن

النتيجة مما تقدم يف أوالً وثانياً إن اليامين حجة من حجج اهللا يف أرضه ومعصوم منصوص العصمة, وقد 
هم األئمة اإلثنا  ثبت بالروايات املتواترة والنصوص القطعية الداللة إن احلجج بعد الرسول حممد 

م متام النعمة وكامل وبعدهم املهديني اإلثنا عرش وال حجة هللا يف األرض معصوم غريهم  وهب عرش 
 الدين وختم رساالت السامء. 

واإلثنا عرش مهدياً , واليامين يدعوا إىل اإلمام  Xأحد عرش إمام وبقي اإلمام املهدي  وقد مىض منهم 
نْ ﴿فالبد أن يكون اليامين أول املهديني الن األحد عرش مهدياً بعده هم من ولده  Xاملهدي  ا مِ هَ ةً بَعْضُ يَّ رِّ ذُ

لِيمٌ  بَعْضٍ  يعٌ عَ مِ اهللاَُّ سَ بل هم يف دولة العدل  Xويأتون متأخرين عن زمن ظهور اإلمام املهدي  )2( ﴾وَ
وهو أول املؤمنني باإلمام  Xاإلهلي والثابت أن أول املهديني هو املوجود يف زمن ظهور اإلمام املهدي 

. ومن هنا  يف بداية ظهوره وحتركه لتهيئة القاعدة للقيام كام ورد يف وصية رسول اهللا  Xاملهدي 
.  ينحرص شخص اليامين باملهدي األول من اإلثني عرش مهدياً

                                                            
 

 .362 – 359ص  −  97البحار االنوار : ج )1(  
 .34آل عمران :)2(  
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 : هذه احلقيقة بقوله Xويثبت السيد أمحد احلسن 
وان أردت املزيد فأقول إن اليامين ممهد يف زمن الظهور املقدس ومن الثالث مائة وثالث عرش ويسلم الراية  

يف  Xلإلمام املهدي, واملهدي األول أيضاً موجود يف زمن الظهور املقدس وأول مؤمن باإلمام املهدي 
أن األئمة واملهديني حجج اهللا عىل  بداية ظهوره وقبل قيامه , فال بد أن يكون أحدمها حجة عىل اآلخر وبام

مجيع اخللق واملهدي األول منهم فهو حجة عىل اليامين إذا مل يكونا شخص واحد وبالتايل يكون املهدي 
األول هو قائد ثورة التمهيد فيصبح دور اليامين ثانوي بل مساعد للقائد وهذا غري صحيح الن اليامين هو 

املقدس , فتحتم أن يكون املهدي األول هو اليامين واليامين هو املهدي املمهد الرئييس وقائد حركة الظهور 
 األول.

 
 

 : أقول Xلتفصيل ما ذكره السيد أمحد احلسن 
: ( وليس يف الرايات راية أهدX  , فكام قال اإلمام الباقر Xإن اليامين هو املمهد األول لإلمام املهدي 

 إىل صاحبكم , ألنه يدعومن راية اليامين , هي راية هد .( 
) ألن  313إذن هو يدعو لإلمام املهدي ويمهد له, وعىل اجلميع أن يطيعوه, بام فيهم األصحاب الـ ( 

امللتوي عليه من أهل النار, واألمر رصيح يف النهوض له ( وإذا خرج اليامين فاهنض إليه ), واليامين كام ثبت 
يه أنه قائد جيش الغضب أو قائد األصحاب, ( أمري مما تقدم حجة من حجج اهللا تعاىل, بل إنه منصوص عل

جيش الغضب ليس من ذي وال ذهو, لكنهم يسمعون صوتاً ما قاله إنس وال جان: بايعوا فالناً باسمه, 
 .  )1() ولكنه خليفة يامينليس من ذي وال ذهو 

 :  , قال حني سأله أحدهم عن جيش الغضب Xوجيش الغضب هو جيش األصحاب عن عيل 

                                                            
 

 80:  املالحم والفتن)1(  
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, والرجل والرجالن والثالثة من كل قبيلة حتى  ... أولئك قوم يأتون يف آخر الزمان, قزع كقزع اخلريف( 
, ثم  يبلغ تسعة, أما واهللا إين ألعرف أمريهم واسمه وحمل ركاهبم, ثم هنض وهو يقول: باقراً باقراً باقراً

 .)1(قال: ذلك رجل من ذريتي يبقر العلم بقراً )
 : الكليني الشيخ −ويف الكايف 

واْ ﴿( عن أيب جعفر ( عليه السالم ) يف قول اهللا عز وجل :  تَبِقُ اسْ اتِ  فَ َ ريْ نَ  اخلَْ ا أَيْ ونُواْ  مَ أْتِ  تَكُ مُ  يَ  اهللاُّ  بِكُ
ِيعاً  نَ ﴿قال : اخلريات الوالية وقوله تبارك وتعاىل :  ﴾مجَ ا أَيْ واْ  مَ ونُ أْتِ  تَكُ مُ  يَ ِيعاً  اهللاُّ بِكُ يعني أصحاب  ﴾مجَ

 .   )2(القائم الثالثامئة والبضعة عرش رجال )
 ).313من هذه الروايات يتضح أن جيش الغضب الذي يقوده اليامين هم األصحاب الـ (

 Xوإذا كان اليامين قائد األصحاب وحجة عليهم فهو بالرضورة قائد وحجة عىل أمحد ابن اإلمام املهدي 
التي  ألن أمحد هو أحد األصحاب, بل إنه أوهلم, فوصية رسول اهللا  الذي تذكره وصية رسول اهللا 

ثم يكون من بعده اثنا عرش  : ( ذكرناها مفصلة يف مبحث روايات املهديني تصف أمحد بأنه أول املؤمنني
 , اسم كاسمي واسم أيب وهو , له ثالثة أسامي , فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه أول املقربني مهدياً 

  ). , وهو أول املؤمنني عبداهللا وأمحد, واإلسم الثالث املهدي
,  , وسيدهم وأفضلهم , أي إنه أول األصحابXفأمحد إذن هو أول املؤمنني بظهور أبيه اإلمام املهدي 

, بل إن استقراء تأريخ األنبياء واألوصياء يؤكد وجود الويص مرافقاً للنبي  فاألولية هنا أولية زمنية ورتبية
هو أول املؤمنني  X, وأنه دائامً أول من يؤمن به, وأكثر الناس بذالً لنرصته. فعيل  و الويص السابق لهأ

 : الشيخ املفيد − , ففي اإلرشاد  وهو وصيه برسول اهللا 
عن ابن عباس قال : ( قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله لعيل بن أيب طالب عليه السالم : يا عيل إنك  

 .)1(ختاصم فتخصم بسبع خصال ليس ألحد مثلهن : أنت أول املؤمنني معي إيامنا )
                                                            

 

  .325لنعامين :ص لغيبة ال)1(  
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 : منتجب الدين بن بابويه − ويف األربعون حديثا 
عنده مجاعة فتذاكروا السابقني إىل االسالم يقول : أما عن ابن عباس , قال : ( سمعت عمر بن اخلطاب و

عيل بن أيب طالب فسمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه واله يقول : فيه ثالث خصال , لوددت أن يل واحدة 
منهن , وكانت أحب إىل مما طلعت عليه الشمس . وكنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة ومجاعة من الصحابة , إذ 

يده عىل منكب عيل عليه السالم فقال : يا عيل أنت أول املؤمنني إيامنا ,  −وآله السالم عليه  − رضب النبي 
 .)2(وأول املسلمني إسالما , وأنت مني بمنزلة هارون من موسى )

تنص عىل أمحد يف بعضها وتشري له يف بعضها  Xكام إن الروايات التي تسمي أصحاب اإلمام املهدي  
: ( ... ومن البرصة  ) يقول313يف خرب طويل يسمي فيه األصحاب ال ( X اآلخر; فعن اإلمام  الصادق

 . )3(عبد الرمحن بن األعطف بن سعد, و أمحد, ومليح, ومحاد بن جابر )
 

 .)4(: ( ... أال وإن أوهلم من البرصة, وآخرهم من األبدال... )Xوعن أمري املؤمنني 
ينص يف هذه الرواية األخرية عىل أن أول األصحاب من البرصة, وقبلها نصت  Xإذن أمري املؤمنني 

الرواية الواردة عن اإلمام الصادق عىل أن من مجلة األصحاب يف البرصة (أمحد), وحيث أن وصية رسول 
: إن (أمحد) ويص   دلت عىل أن أول األصحاب اسمه (أمحد), فتكون حصيلة الروايات كاآليت اهللا 

 . هو أول األصحاب, وهو من البرصة Xاملهدي اإلمام 
علامً أن ثمة رواية أخر تسمي األصحاب الثالثامئة والثالثة عرش, وفيها : من البرصة عىل وحمارب, بيد أن 
من حييص األسامء جيدها أقل من العدد املذكور األمر الذي يدل عىل أن الرواية ليست بصدد استقصاء مجيع 
                                                                                                                                                                                                     

 

 .38ص  −  1اإلرشاد : ج )1(  
  .21 – 20األربعون حديثا : ص )2(  

 .181بشارة اإلسالم :ص   )3(
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قد سقطت منها األمر الذي يعني بالنتيجة إهنا ال تصلح ملعارضة سابقتها, او ان هناك  األسامء, أو أن أسامء
 ترميز يف الرويات حلكم كثرية منها احلفاظ عىل صاحب الدعوة واالختبار وما شابه.

واآلن إذا كان أمحد هو ويص أبيه واحلجة من بعده وأفضل الناس باستثنائه فالبد أن يكون هو احلجة عىل 
 اليامين.

, فام  أنه هو احلجة عىل األصحاب –كام مر  –ولكننا حني نسمع الروايات الواردة بحق اليامين نعلم منها 
 السبيل للخروج من هذا التعارض?

 ال سبيل سو القول بأن اليامين هو أمحد وأن أمحد هو اليامين, أي أهنام شخص واحد.
هو اليامين, وعلمنا من مبحث  Xد ابن اإلمام املهدي إذن نخرج من كل ما سبق بحصيلة مفادها أن أمح

: ( إن Xوقد ورد عن الباقر  Xالرايات السود أنه هو قائد الرايات السود التي تسلم الراية لإلمام املهدي 
, يقودهم شاب  , أمحد هللا تعاىل كنزاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة; إثنا عرش ألفاً بخراسان شعارهم أمحد

, كأين أنظر إليه عابر الفرات, فإذا سمعتم بذلك  , عليه عصابة محراء شم عىل بغلة شهباءمن بني ها
 .)1(فسارعوا إليه ولو حبواً عىل الثلج )

 . ومنها نعرف أن أصحاب الرايات السود يتخذون من اسم (أمحد) شعاراً هلم 
وعلمنا من مبحث الرايات السود أن أمحد الذي يتخذون من اسمه شعاراً هلم هو شاب من بني هاشم وهو 

, وهو العبد العنيف , وهو ( إمام أهل بيتي ) كام أخرب عنه الرسول Xمن أهل بيت اإلمام املهدي 
, وهذه النتيجة تتطابق Xدي الذي يبعثه اهللا ( بعث اهللا عليها عبداً عنيفاً ), أي إنه مرسل من اإلمام امله

 Xمتاماً مع ما وجدناه يف رواية اليامين, فهو ( يدعو لصاحبكم ), أي إنه رسول أو سفري من اإلمام املهدي 
كام اعرتف الكوراين يف كتابه عرص الظهور بقوله: ( ولكن املرجح أن يكون السبب األسايس يف أن ثورة 

                                                            
 

 .343منتخب األنوار املضيئة :ص   )1(
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, وإهنا جزء من خطة حركته عليه  ملبارش من املهدي عليه السالماليامين أهد, إهنا حتظى برشف التوجيه ا
 .)1(السالم, وأن اليامين يترشف بلقائه ويأخذ توجيهه منه )

ة ( فاليامين سفريه وأضاف الكوراين هلذا النص يف كتابه ( املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي) عبار 
 .                                   )2()اخلاص 

ولكن هل اتضحت كل معامل شخصية اليامين, التي متثل يف احلقيقة رس الظهور الذي كشف عنه السيد أمحد 
, اجلواب هو بالنفي فام زالت اجلهة األهم يف شخصيته خافية, وسنوضحها إن شاء اهللا فيام ييل Xاحلسن 

 من مباحث.
 

מ א
  

                                                            
 

 .114عرص الظهور :ص)1(  
  .619:ص  املعجم املوضوعي)2(  
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, لكي ال تتلقف الظنون عبارة ( اليامين هو قائم آل  قبل أن أدخل يف موضوعي أود اإلشارة إىل أمر مهم
 , غري املقصودة من البعض واملقصودة من آخرين. حممد ) بكثري من األوهام

, وهذا املعنى الذي يؤكد وجود  Xدي أود أن أقول: إن اليامين هو القائم بالسيف بأمر من أبيه اإلمام امله
 , ويمنحه دوره الكامل سيكون دائامً حداً لن تتجاوزه كلاميت. Xاإلمام املهدي 

 : الشيخ الكليني − , ورد يف الكايف  وألبدأ اآلن بالرواية التالية
يُعبد من دون اهللا : كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت   ( عن أيب عبد اهللا ( عليه السالم ) قال

 .)1(عز وجل )
هذه الرواية تعني أن كل راية عىل اإلطالق ترفع قبل القائم هي راية ضالل وصاحبها طاغوت يُعبد من 

 دون اهللا, ال يُستثنى من هذا احلكم غري راية القائم فقط.
,  بل أهد الرايات , هي راية هدX – وهي قبل اإلمام املهدي  –ولكنا علمنا مما تقدم أن راية اليامين 

 ? فكيف نخرج من التعارض بني رواية اليامين والرواية الواردة يف الكايف أعاله
 . بقي عىل مضمون كلتا الروايتني دون أن يُسقط منه شيئاً  ليكن واضحاً لنا أن أي حل للتعارض البد أن يُ

ئم وراية اليامين مها راية واحدة, واحلل الوحيد الذي يمكن أن نتحصله يف حالتنا هو أن نقول أن راية القا
وهذا يقوي حقيقة أن القائم هو نفسه اليامين. وهذه احلقيقة أشارت هلا الرواية اآلنفة التي نصت عىل أن 

   : , قال Xأمري جيش الغضب أو قائد األصحاب الثالثامئة وثالثة عرش هو خليفة يامين, وعن أيب عبداهللا 
 مه العرباين فأتيحت له صحابته الثالثامئة والثالثة عرش قزع كقزع اخلريف ). ( إذا أذن اإلمام دعى اهللا باس

 . هو إمام Xفاخلليفة اليامين بحسب أيب عبداهللا 
 : الشيخ الكليني − ورد يف الكايف 

: ( إن اهللا تعاىل أوحى إىل عمران أين واهب لك ذكرا سويا  عن أيب بصري , عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال
, مباركا , يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا , وجاعله رسوال إىل بني إرسائيل , فحدث عمران 
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امرأته حنة بذلك وهي أم مريم , فلام محلت كان محلها هبا عند نفسها غالم , فلام وضعتها قالت : رب إين 
أنثى وليس الذكر كاألنثى, أي ال يكون البنت رسوال يقول اهللا عز وجل واهللا أعلم بام وضعت ,  وضعتها

, فإذا قلنا يف الرجل منا شيئا وكان فلام وهب اهللا تعاىل ملريم عيسى كان هو الذي برش به عمران ووعده إياه 
 .)1(يف ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك )

إذا قالوا أن القائم هو فالن منهم وكان ولده أو ولد  هذه الرواية إهنم  ينبهنا يف Xاإلمام الصادق 
ولده هو القائم فعلينا أن ال ننكر ذلك. والذي يقوي أن األمر يعني القائم هو أهنم مل يقولوا يف أحد من 

شيئاً ومل يكن فيه, ويدل عليه كذلك إن سياق حديثه  Xاألئمة السابقني لإلمام املهدي حممد بن احلسن 
X  كان يف عيسىX وهو املنقذ الذي كان ينتظره اليهود  . 

 : ويف الكايف أيضاً 
( عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : إذا قلنا يف رجل قوال , فلم يكن فيه وكان يف ولده أو ولد ولده فال 

 .)2(يشاء ) تنكروا ذلك , فإن اهللا تعاىل يفعل ما
 , واضح يف أن األمر يستبطن اختباراً للناس. وقوله: ( فإن اهللا تعاىل يفعل ما يشاء )

 : الشيخ الكليني − ويف الكايف  
( عن أيب خدجية قال : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول: قد يقوم الرجل بعدل أو جيور وينسب إليه ومل 

 .)3(ابنه من بعده , فهو هو )فيكون ذلك ابنه أو ابن يكن قام به, 
أي إىل نفس  –الرجل أو ابن ابنه ثم نُسب إليه  وهذه الرواية تدل عىل أن أمراً ما أو عمالً ما قام به ابن

 فالنسبة صحيحة. –الرجل 

                                                            
 

 .535ص  −  1الكايف : ج )1(  
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, وكان القائم هو ولده أمحد Xإن القائم هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن  وهكذا إذا قال آل حممد 
 فهو هو. 

 : ابن بابويه القمي − اإلمامة والتبرصة  ويف
( عن أيب عبيدة احلذاء: قال: سألت أبا جعفر عليه السالم عن هذا األمر, متى يكون? قال: إن كنتم 

 .)1(تؤملون أن جييئكم من وجه , ثم جاءكم من وجه فال تنكرونه )
, فيجيبه, إنه إذا كنتم تؤملون أن Xعن هذا األمر, أي عن أمر القائم  Xهنا أبو عبيدة يسأل اإلمام الباقر 

ال يمكن أن يكون دون  Xجييئكم من وجه ثم جاءكم من وجه فال تنكرونه !? وهذا الكالم من اإلمام 
, بل األكيد األكيد إن اإلمام  يقصد منه اإلشارة إىل أمر سيقع, ويريد من شيعته أن يلتفتوا له,  Xمعنى أبداً

 وال ينكرونه.  
هذه مقدمات لتهيئة ذهن القارئ, وفيام يأيت استعراض ملا وقعت عليه يدي من أدلة عىل أي حال كانت 

 − تؤكد هذا األمر:
א :א
, اسمه  فقال: إنه يبايع بني الركن واملقام –وذكر املهدي  – ( سمعت رسول اهللا :  , قال عن حذيفة

 .)2() واملهدي, فهذه أسامؤه ثالثتها أمحد وعبداهللا
 ويذكر له ثالثة أسامء, وهي األسامء نفسها التي ذكرها  Xيف هذه الرواية يسمي املهدي  الرسول 

( ... يا أبا احلسن أحرض صحيفة ودواة :  هناك لولد اإلمام املهدي ( أمحد ) يف رواية الوصية حيث قال 
إثنا عرش إماما ومن  وصيته حتى انتهى إىل هذا املوضع فقال يا عيل إنه سيكون بعدي فأمىل رسول اهللا 

بعدهم إثنا عرش مهدياً فأنت يا عيل أول اإلثني عرش إماماً ... وساق احلديث إىل أن قال : وليسلمها احلسن 
X فذلك إثنا عرش إماماً , ثم يكون من بعده إثنا عرش مهدياً ,  إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد

                                                            
 

 .94اإلمامة والتبرصة : ص )1(  
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املهديني له ثالثة أسامي اسم كاسمي واسم أيب وهو عبد اهللا و  فليسلمها إىل ابنه أولفإذا حرضته الوفاة 
 أول املؤمنني ). أمحد , واالسم الثالث املهدي وهو

, أي أمحد الذي هو اليامين نفسه.  Xالذي يبايع بني الركن واملقام هو ولد اإلمام املهدي  Xفاملهدي 
ويكررها يف الرواية التي يذكر فيها املهدي تدل عىل ,  واألسامء الثالثة التي يذكرها رسول اهللا يف الوصية

 . هذه احلقيقة
وبطبيعة احلال ال حاجة للتذكري بأن املهديني اإلثني عرش ومنهم أمحد يصح عىل كل منهم إطالق لقب 

 املهدي.
א :א

 . )1()املهدي وأسمه أمحدبه بمكة فإنه : ( احلقوا  , يف حديث طويل ... إىل أن قال  وقال رسول اهللا 
وهذه الرواية تنص عىل أن اسم املهدي هو أمحد. بل لعلنا من خالل هذه الرواية يمكننا أن نفهم ما ورد من 

 . , واسم أبيه اسم أيب الرسول  إن املهدي اسمه اسم رسول اهللا 
 : الشيخ الطويس − فقد ورد يف الغيبة  

 بن مسعود. قال: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: لو ( عن عاصم, عن زر بن حبيش, عن عبد اهللا
مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا تعاىل ذلك اليوم حتى يبعث رجال مني يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم 

 .)2(أيب يمأل األرض عدال كام ملئت ظلام )
 : السيد ابن طاووس − املالحم والفتن 

 .)3(: ( املهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أيب ) اهللا صىل اهللا عليه وسلم قالعن أيب الطفيل: إن رسول 

                                                            
 

 .68املالحم والفتن : ص  )1(
 .182 – 180لطويس : ص لغيبة ال)2(  
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هو حممد بن عبداهللا,  Xهذه الروايات واشباهها ربام دفعت أبناء العامة للظن بأن اسم اإلمام املهدي 
بداهللا كثرياً ما كان يقول: أنا ابن الذبيحني ع اسمه (أمحد) كذلك, وهو  ولكننا نعلم أن رسول اهللا 

 واسامعيل.
 : ابن نجيم املرصي − ففي البحر الرائق 

 .)1(( روي عنه عليه السالم أنا ابن الذبيحني يعني أباه عبد اهللا وإسامعيل )
 : الشيخ الصدوق − ويف اخلصال 

ابن موسى الرضا عليهام  − ( حدثنا عيل بن احلسن بن عيل بن فضال , عن أبيه قال: سألت أبا احلسن عيل 
 السالم عن معنى قول النبي صىل اهللا عليه وآله : أنا ابن الذبيحني قال : يعني إسامعيل ابن إبراهيم اخلليل 

 .)2(عليهام السالم وعبد اهللا بن عبد املطلب )
 : الشيخ الصدوق −الفقيه ويف من ال حيرضه 

 .)3(: ( يا عيل : أنا ابن الذبيحني )عنه 
 : الرشيف املرتىض − ويف الفصول املختارة 

و عبد  − عليه السالم  −عيل ( وقال رسول اهللا ( ص ) يف افتخاره بآبائه : أنا ابن الذبيحني يعني إسام
 .)4()اهللا

 اسمه أمحد واسم أبيه إسامعيل. Xوالسيد أمحد احلسن 

                                                            
 

 .288ص  − 2البحر الرائق : ج )1(  

 .56 – 55اخلصال : ص )2(  
 .368ص  −  4حيرضه الفقيه : ج من ال )3(  
 .60الفصول املختارة : ص   )4(
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א :א
 : اخلزاز القمي –كفاية األثر 

يقول, يف حديث طويل يف  ( سمعت رسول اهللا :  X: قال أمري املؤمنني  عن حممد بن احلنفية, قال
, وذلك عند فقدان  : وسيكون بعدي فتنة صامء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة فضل أهل البيت 

 .)1() من ولدكشيعتك اخلامس من السابع 
عن فتنة تقع عند فقدان اخلامس من ولد السابع من ولد أمري املؤمنني  Xحيدث أمري املؤمنني  الرسول 
Xمن ولدك , فهو يقول له : . 

 : Xلنر من يكون هذا الولد من أوالد عيل 
اإلمام  −6اإلمام الصادق  − 5اإلمام الباقر  − 4اإلمام السجاد  − 3اإلمام احلسني  − 2اإلمام احلسن  -1

اإلمام الرضا ( وهو السابع ) واآلن لنعرف من هو اخلامس من السابع من ولد أمري املؤمنني  − 7الكاظم 
X: 

اإلمام أمحد املذكور يف  − 5اإلمام املهدي  − 4اإلمام العسكري  − 3اإلمام اهلادي  − 2اإلمام اجلواد  -1
 .وصية رسول اهللا 

, هو اخلامس من السابع من ولد أمري املؤمنني. وهو الذي Xإذن املقصود هنا هو أمحد بن اإلمام املهدي  
 يسقط فيه كل ذي وليجة وبطانة.  بفقدانه تكون الفتنة الصامء الصيلم أي اإلختبار الذي

 : الشيخ الكليني –ويف الكايف  
( إذا فقد اخلامس من ولد السابع فاهللا اهللا يف أديانكم, ال قال ألوالده وأرحامه :  Xكاظم قال إن اإلمام ال

ه يزيلنكم عنها أحد. يا بني إنه البد لصاحب هذا األمر من غيبة حتى يرجع عن هذا األمر من كان يقول ب

                                                            
 

  .158كفاية األثر :   )1(
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!? إنام هي حمنة من اهللا عز وجل امتحن هبا خلقه, لو علم أباؤكم وأجدادكم ديناً أصح من هذا التبعوه. 
قال, فقلت: يا سيدي من اخلامس من ولد السابع? فقال: يا بني عقولكم تصغر عن هذا, وأحالمكم 

 . )1()ه, ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه تضيق عن محل
دث أوالده وأرحامه عن صاحب هذا األمر, أي عن القائم  Xاإلمام الكاظم  , وحيذرهم من Xحيُ

االمتحان الذي حيدث عن فقد اخلامس من ولد السابع, ولكن هذه الرواية ال تقول إنه اخلامس من ولد 
 ?Xالسابع من ولد أمري املؤمنني, فهل املقصود منها إذن اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

ن أي شئ تصغر عنه عقول أبناء اإلمام الكاظم وأرحامه وتضيق عنه أحالمهم? هم : ع لنتساءل اآلن
الذي يعرفه  Xيسألونه عن اخلامس من ولد السابع. فهل معرفة اسم اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

القايص والداين, وذكرته الروايات, وغيبته التي وردت فيها عرشات الروايات, هل هذا هو ما تضيق عن 
 ?  أحالم أبناء اإلمام الكاظم وأرحامه وتصغر عنه محله

الشك إن بإمكاننا أن نقول أن األمر يتعلق بشخص آخر ادخره اهللا ليبتيل به الناس وتكون نتيجة هذا 
 .Xاالبتالء رجوع من كان يقول بأمرهم أي خيرج من واليته 

 لنقرأ الرواية التالية:
 : العالمة املجليس − بحار األنوار

: ثم Xيف بيت أم سلمة ... اىل أن قال  ( كنت عند النبي :  Xوعن عبد الرمحان بن أيب ليىل, قال عيل 
فقال رافعاً صوته: احلذر إذا فقد اخلامس من ولد السابع من ولدي. قال عيل:  التفت إلينا رسول اهللا 

 .)2()ت حتى يأذن اهللا له باخلروج ... فقلت: يا رسول اهللا, فام تكون هذه الغيبة ? قال: الصم

                                                            
 

 .336: 1الكايف : ج  )1(
 .335ص36: ج بحار األنوار  )2(
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وهو أمحد كام سلف القول, والفتنة أو االختبار  Xإذن هو اخلامس من ولد السابع من ولد أمري املؤمنني 
, وإنام هو الصمت حتى يأذن اهللا له باخلروج. وأمحد هو Xليس هو الغيبتان كام حصل لإلمام املهدي 

 .Xم صاحب األمر الذي ذكره اإلمام الكاظ

א א :א
: ما يل أراك  , فقلت فوجدته متفكراً ينكت يف األرض Xأتيت أمري املؤمنني (  : عن األصبغ بن نباتة قال 

ال واهللا ما رغبت فيها وال يف الدنيا يوماً قط, ولكني  : , أرغبة منك فيها? فقال متفكراً تنكت يف األرض
, كام  فكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عرش من ولدي هو املهدي الذي يمأل األرض عدالً وقسطاً
, تكون له غيبة وحرية, يضل فيها أقوام وهيتدي فيها آخرون. فقلت: وكم تكون احلرية  ملئت جوراً وظلامً

يام أو ستة أشهر أو ست سنني! فقلت: وإن هذا لكائن? فقال: نعم, كام أنه خملوق, والغيبة? قال: ستة أ
وأنى لك هبذا األمر  ياأصبغ, أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العرتة. فقلت: ثم ما يكون بعد ذلك? 

 . )1(ت وهنايات )فقال: ثم يفعل اهللا ما يشاء, فإن له بداءات وإرادات وغايا
فظ ( من ظهر ) والثانية (من أن الرواية قيد البحث قد وردت هلا صورتان األوىل بل البد من توضيح

), ولتحقيق املسألة البد بدءاً من التأكيد عىل أن الرواية قد وردت يف كتاب الكايف ملؤلفه الشيخ ظهري
بالشكل اآليت ياء بني معقوفتني الكليني بالصورتني معاً , كام تدل عليه إشارة حمقق الكتاب حني وضع ال

 من ظهر(ي) ] .[
إن عمل املحقق بوضع الياء بني معقوفتني يشري إىل أن ورود الياء قد جاء يف بعض النسخ. ولو حتققنا من 

;  , منها األمر سنجد أن الياء قد أضيفت إىل كلمة ( ظهر ) من قبل بعض النساخ, واألدلة عىل هذا كثرية
 احلسني بن محدان اخلصيبي , بصورة ( من ظهر ) كام ييل: −إن الرواية وردت يف اهلداية الكرب 

                                                            
 

 .379:ص 1الكايف : ج)1(  
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( عن األصبغ بن نباتة , قال دخلت عىل أمري املؤمنني ( عليه السالم ) فوجدته مفكرا ينكت يف األرض 
قلت : يا موالي مايل أراك مفكرا قال : يف مولود يكون من ظهر احلادي عرش من ولدي وهو املهدي الذي 

كام ملئت جورا وظلام يكون له غيبة يضل هبا أقواما , وهيدي هبا آخرين أولئك خيار يمألها عدال وقسطا 
هذه األمة مع أبرار هذه العرتة فقلت : ثم ماذا : قال : يفعل اهللا ما يشاء , من الرجعة البيضاء والكرة 

 ملن كل ما سلف ثم يغفر اهللالزهراء , وإحضار األنفس الشح والقصاص واألخذ باحلق واملجازاة ب
 .)1()يشاء

حممد بن جرير  − ومعلوم أن كتاب اهلداية من أقدم الكتب الشيعية, بل إن الرواية وردت يف دالئل اإلمامة 
الطربي ( الشيعي ) , وهو يشرتك بالسند مع الشيخ الكليني, وفيها ( من ظهر ) ولكن ليس فيها ( من 

 ولدي ) كام ييل:
( أخربين أبو احلسني حممد بن هارون , عن أبيه , عن أيب عيل حممد بن مهام , عن عبد اهللا بن جعفر , عن 
احلسن بن عيل الزبريي , عن عبد اهللا بن حممد بن خالد  الكويف , عن منذر بن حممد بن قابوس , عن نرص 

ن احلارث بن املغرية , عن األصبغ بن السندي , عن أيب داود , عن ثعلبة بن ميمون , عن مالك اجلهني , ع
بن نباتة , قال : أتيت أمري املؤمنني ( صلوات اهللا عليه ) فوجدته مفكرا , ينكت يف األرض, فقلت : يا أمري 
املؤمنني , ما يل أراك مفكرا , تنكت يف األرض ? أرغبة منك فيها ? فقال : ال واهللا , ما رغبت يف الدنيا قط , 

هو املهدي , يمألها عدال كام ملئت جورا وظلام ,  من ظهر احلادي عرش,يكون  ولكني فكرت يف مولود
تكون له حرية وغيبة , يضل فيها قوم , وهيتدي هبا آخرون . فقلت : يا أمري املؤمنني , وكم تكون تلك 

! أولئك  احلرية , وتلك الغيبة ? قال ( عليه السالم ) : وأين لك ذلك , وكيف لك العلم هبذا األمر يا أصبغ
 .)2(خيار هذه األمة مع أبرار هذه العرتة )

 : , وفيها أيضاً ( من ظهر ) كام ييل بسند مقارب  − الشيخ املفيد  − ووردت كذلك يف كتاب االختصاص 
                                                            

 

 .362اهلداية الكرب : ص   )1(
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: حدثنا سعد بن عبد اهللا , عن حممد بن خالد الطياليس عن املنذر بن حممد ,  ( حدثنا حممد بن قولويه قال
, عن أيب داود سليامن بن سفيان املسرتق عن ثعلبة بن ميمون , عن مالك اجلهني ,  ديعن النرص بن السن

عن احلارث بن املغرية , عن األصبغ بن نباتة , قال سعد بن عبد اهللا : وحدثنا حممد بن احلسني بن أيب 
ي , عن اخلطاب الكويف قال : حدثنا احلسن ابن عيل بن فضال , عن ثعلبة بن ميمون , عن مالك اجلهن

ينكت يف  "احلارث بن املغرية , عن األصبغ بن نباتة قال : أتيت أمري املؤمنني عليه السالم فوجدته متفكرا 
األرض, فقلت : يا أمري املؤمنني ما يل أراك متفكرا  تنكت يف األرض , أرغبة منك فيها ? قال : ال واهللا ما 

هو  من ظهر احلادي عرش من ولديولود يكون قط ولكني فكرت يف م رغبت فيها وال يف الدنيا يوما 
املهدي الذي يمألها عدال وقسطا كام ملئت ظلام وجورا  , يكون له حرية وغيبة , يضل فيها أقوام وهيتدي 

, فقلت : إن هذا لكائن ? قال : نعم كام أنه خملوق فأنى لك هبذا األمر يا أصبغ , أولئك خيار  فيها آخرون
ر هذه العرتة , قلت : وما يكون بعد ذلك ? قال : اهللا يفعل ما يشاء فإن هللا إرادات هذه األمة مع خيار أبرا

 .)1(وبداءات وغايات وهنايات )
وبسند  336: ص  , والثاين166 – 165: ص  , األول ويروهيا الشيخ الطويس يف موضعني من كتابه الغيبة

 : , كام ييل , وفيها ( من ظهر ) آخر عن ثعلبة من ميمون
( ورواه سعد بن عبد اهللا , عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب , عن احلسن بن عيل بن فضال , عن ثعلبة 
بن ميمون , عن مالك اجلهني , عن األصبغ بن نباتة , قال: أتيت أمري املؤمنني عليه السالم فوجدته ينكت 

ألرض ? أرغبة منك فيها ? . قال: ال يف األرض , فقلت له : يا أمري املؤمنني ما يل أراك مفكرا تنكت يف ا
 من ظهر احلادي عرش من ولدي هوواهللا ما رغبت فيها وال يف الدنيا قط , ولكني تفكرت يف مولود يكون 

املهدي الذي يمالها عدال وقسطا كام ملئت ظلام وجورا , يكون له حرية وغيبة تضل فيها أقوام وهيتدي 
احلرية والغيبة ? . قال : ستة أيام , أو ستة أشهر , أو ست سنني .  فيها آخرون . قلت : يا موالي فكم تكون

فقلت : وإن هذا االمر لكائن ? فقال : نعم كام أنه خملوق , وأنى لك هبذا االمر يا أصبغ , أولئك خيار هذه 
                                                            

 

 .209االختصاص : ص )1(  
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له بداءات األمة مع أبرار هذه العرتة , قال : قلت : ثم ما يكون بعد ذلك ? قال : ثم يفعل اهللا ما يشاء فإن 
 وإرادات وغايات وهنايات ).

, ويقويه  , من إضافة (ياء) لكلمة ظهر إنام هو من عمل النساخ من هذا يتبني أن ما ورد يف أحد نسخ الكايف
 : الدالئل التالية

إن الرواية تنص عىل غيبة واحدة ال غيبتني ( له غيبة وحرية ...الخ ) واحلرية هنا هي نفس الغيبة  −1
أجاب : ( ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني ) وهبذا  Xوليست شيئاً آخر, بداللة اجلواب, فاألمري 

بأنه الصمت ال  اهللا اجلواب مجع احلرية والغيبة معاً , بل لقد ورد توضيح معنى هذا الغيبة عن رسول 
 : Xفعن عبد الرمحن بن أيب ليىل, قال عيل  Xنفس الغياب املعروف عن اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

 فقال رافعاً صوته : ثم التفت إلينا رسول اهللا  Xيف بيت أم سلمة... إىل أن قال  ( كنت عند النبي 
?  , فام تكون هذه الغيبة ل عيل: فقلت: يارسول اهللا: احلذر إذا فقد اخلامس من ولد السابع من ولدي. قا

 : الصمت حتى يأذن اهللا له باخلروج... ).  قال
ون , فعن عبدالرمحن ابن كثري ال يوقت إن الرواية توقت للغيبة وهذا خالف ما ورد من كوهنم  −2
اذ دخل عليه مهزم فقال له : جعلت فداك اخربين عن هذا األمر الذي ننتظره  X: كنت عند أيب عبداهللا قال

  . )1()ون ونجا املسلمذب الوقاتون , وكذب املستعجلون,متى هو ? . فقال : يا مهزم ك
, إنا أهل بيت ال  كذب الوقاتون( فقال :  Xسألته عن القائم  : قال Xوعن أيب بصري عن أيب عبداهللا 

 . )2()نوقت 
 . )3()اهللا إال أن خيالف وقت املوقتني ( أبى  وعنهم 

                                                            
 

 .415ص 1أصول الكايف : ج  )1(
 .415ص 1أصول الكايف : ج  )2(
 .415ص 1)أصول الكايف : ج3(  
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قلت هلذا األمر وقت ? فقال : كذب الوقاتون ,كذب ( قال :  Xعن أيب جعفر  عن الفضيل بن يسار ,
 .  )1() …الوقاتون ,كذب الوقاتون 

قرينة قوية عىل إن ورود الرواية بصورهتا األوىل ( من ظهر ) يف املصادر املعتربة من قبيل غيبة الطويس  −3
صحة هذه الصورة دون الصورة األخر فاملعروف عن الشيخ الطويس دقته العلمية العالية ونقله عن 

: ( إن أحاديث كتب أصحابنا  األصول فقد نقل احلر العاميل كالم الشيخ الطويس يف هذا املوضوع ملخصاً 
يكون مقرتناً بقرينة موجبة للقطع بمضمون  : منها ما يكون متواتراً ومنها ما املشهورة بينهم ثالثة أقسام

وإن القسم الثالث  , اخلرب,ومنه ما ال يوجد فيه هذا وال ذاك ولكن دلت القرائن عىل وجوب العمل به
, ومنها ما انعقد إمجاعهم عىل صحته وإن  : منها خرب أمجعوا عىل نقله ومل ينقلوا له معارضاً  ينقسم إىل أقسام

 . )2( األخبار وغريها ال خيلو من األقسام األربعة )كل خرب عمل به يف كتايب
يف مواضع من كالمه أيضاً أن كل حديث عمل به  −الشيخ الطويس  − : ( وذكر  ثم عقب احلر العاميل قائالً 

. وهذا الكالم يدل عىل أن الشيخ الطويس (رمحه اهللا) ال )3(فهو مأخوذ من األصول والكتب املعتمدة )
يستدل بخرب ضعيف غري معتمد يف كتبه االستداللية يف الفقه والعقائد, وال خيفى إن كتابه (الغيبة) هو من 

 أوثق كتبه االستداللية يف العقائد. 
, واملولود الذي يكون منه Xهدي أما عن داللة الرواية فإن احلادي عرش من ولد أمري املؤمنني هو اإلمام امل

 , وهو املهدي الذي يملؤها قسطاً وعدالً.هو ولده أمحد كام نصت وصية رسول اهللا 
: א א

                                                            
 

 .415ص 1)أصول الكايف : ج1(  
 .65− 64)خامتة وسائل الشيعة : ص2(  
 .65− 64خامتة وسائل الشيعة : ص  )3(
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وبني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء من  , قال: دخلت عىل فاطمة  عن جابر بن عبداهللا األنصاري
 )2(.)1()ثة منهم حممد, وثالثة منهم عيل ; ثالXولدها, فعددت أثني عرش آخرهم القائم 

                                                            
 

 .478 – 477اخلصال : ص و −  532ص  −  1الكايف : ج )1(  
الرواية يف املصادر تارة بلفظ ( وثالثة منهم عيل ) أخر بلفظ ( واربعة منهم عيل ), ومرة  )وردت هذه2(  

 بلفظ و( إثنان منهم عيل ) وهو واضح الشذوذ وال يستحق التوقف عنده .
 أما املصادر التي وردت الرواية فيها بلفظ ( وأربعة منهم عيل ) فأمهها والعمدة فيها هي:

 52ص  −  2ج  − الشيخ الصدوق  − (ع) عيون أخبار الرضا * 
حدثنا احلسني بن أمحد بن إدريس ريض اهللا عنه قال : حدثنا أيب عن أمحد بن حممد بن عيسى وإبراهيم بن  

عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال :  Xهاشم مجيعا عن احلسن بن حمبوب عن أيب اجلارود عن أيب جعفر 
ثالثة منهم  Xأسامء األوصياء فعددت اثنا عرش آخرهم القائم  وبني يدهيا لوح فيه دخلت عىل فاطمة 

 . حممد وأربعة منهم عىل 
 269ص  − الشيخ الصدوق  − كامل الدين ومتام النعمة *

حدثنا حممد بن موسى بن املتوكل ريض اهللا عنه قال : حدثني حممد بن حييى العطار , وعبد اهللا بن جعفر  
, عن  Xأيب اخلطاب , عن ابن حمبوب عن أيب اجلارود , عن أيب جعفر  احلمريي , عن حممد بن احلسني بن

وبني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء من ولدها  جابر بن عبد اهللا األنصاري قال : دخلت عىل فاطمة 
 فعددت اثني عرش آخرهم القائم ثالثة منهم حممد , وأربعة منهم عيل صلوات اهللا عليهم أمجعني .

 180ص  −  4ج  −الشيخ الصدوق  −الفقيه  من ال حيرضه* 
: دخلت ن جابر بن عبد اهللا األنصاري قالع Xورو احلسن بن حمبوب عن أيب اجلارود عن أيب جعفر 

وبني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء من ولدها فعددت اثنى عرش أحدهم القائم , ثالثة   عىل فاطمة 
 .  −وأربعة منهم عىل منهم حممد 

 346ص  − 2ج  − الشيخ املفيد  −اإلرشاد * 
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قال :  "عن أيب اجلارود , عن أيب جعفر حممد بن عيل عليهام السالم , عن جابر بن عبد اهللا األنصاري 
دخلت عل فاطمة بنت رسول اهللا عليهام السالم وبني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء واألئمة من ولدها , 

 "ئم من ولد فاطمة , ثالثة منهم حممد , وأربعة منهم عيل فعددت اثني عرش اسام آخرهم القا
ويتضح من تأمل هذه األحاديث إهنا قد ورد التعبري فيها مجيعاً بعبارة ( من ولدها ) التي تعني أن األوصياء 
املشار إليهم من ولد فاطمة (ع), باستثناء رواية العيون ( الرواية األوىل ) ومعلوم أن علياً (ع) زوجها ال 
ولدها فالبد من إخراجه من جردة احلساب فيكون املجموع ثالثة باسم عيل ال أربعة. والذي يغلب عليه 
الظن أن املؤلفني وربام النساخ قد ترصفوا بالعبارة لتستقيم مع ما يفهمونه دون مالحظة التناقض الذي 

 أوقعوا أنفسهم فيه.
 – 477ص  −الشيخ الصدوق  − خلصال وبخصوص نقل الصدوق وردت هذه الرواية نفسها يف كتاب ا

 بالصورة التالية:478
حدثنا أيب ريض اهللا عنه قال : حدثنا سعد بن عبد اهللا قال : حدثنا حممد ابن احلسني بن أيب اخلطاب , عن  

, عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال : دخلت عىل  Xاحلسن بن حمبوب , عن أيب اجلارود , عن أيب جعفر 
وبني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء فعددت اثني عرش أحدهم القائم , ثالثة منهم حممد وثالثة  فاطمة 

 منهم عيل .
وفيها كام هو واضح ( ثالثة منهم عيل ), والغريب إن عبارة ( من ولدها ) مل ترد هنا ! ومن هنا نستطيع 

 ا.القول إن رواية العيون قد شذت عن مثيالهتا وال يمكن الركون إليه
أما رواية اإلرشاد فام يؤكد وقوع الترصف فيها إن العالمة احليل قد نقلها يف خمترصه املسمى املستجاد من 

 بلفظ ( وثالثة منهم عيل ) كام ييل: 237ص  − العالمة احليل  −اإلرشاد (املجموعة) 
صاري قال دخلت عىل عن أيب اجلارود عن أيب جعفر حممد بن عيل عليهام السالم عن جابر بن عبد اهللا األن

فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وبني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء واألئمة من ولدها فعددت 
 .أحد عرش اسام آخرهم القائم من ولد فاطمة ثالثة منهم حممد وثالثة منهم عيل
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 ومثله ما ييل:
: إين وإثني عرش من ولدي و أنت يا عيل زر األرض, يعني ( قال رسول اهللا , قال :  Xعن أيب جعفر 

من ولدي ساخت بأهلها ومل أوتادها وجباهلا, بنا أوتد األرض ان تسيخ بأهلها فإذا ذهب اإلثنا عرش 
 . )1()ينظروا 

, ألنه زوج فاطمة  Xبعد استثناء اسم عيل  Xأقول إن القائم يف رواية جابر هو أمحد بن اإلمام املهدي  
, ويدل عليه كذلك إن الرواية نصت عىل أن ثالثة  , فاملعدودين هم ولد فاطمة  وليس ولدها 

منهم اسمهم عيل بينام هم مع عيل أمري املؤمنني يكونون أربعة. ومثله يقال يف الرواية الثانية التي استثنت 
, فال  وليس ولده أخو رسول اهللا  X, وعىل أي حال فإن علياً  : ( وأنت يا عيل ) بقوله  Xعلياً 

 : ( وإثني عرش من ولدي ). يدخل إذن يف قوله 

א :א
 : الكوراين – Xمعجم أحاديث اإلمام املهدي 

( يف صاحب هذا األمر سنن من أربعة أنبياء: سنة من موسى , وسنة من عيسى , وسنة من يوسف , وسنة 
من حممد صلوات اهللا عليهم أمجعني , فقلت : ما سنة موسى? قال: خائف يرتقب. قلت: وما سنة عيسى? 

: وما سنة حممد  قلت.  : السجن والغيبة ? قال : فام سنة يوسف , قلتفقال : يقال فيه ما قيل يف عيسى 
صىل اهللا عليه وآله? قال: إذا قام سار بسرية رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله إال أنه يبني آثار حممد , ويضع 

                                                                                                                                                                                                     
 

من اإلرشاد هو خمترص عىل أن كتاب املستجاد  2ص 21وقد نص آقا بزرك الطهراين يف كتاب الذريعة ج
 ن إرشاد الشيخ املفيد.م
 .534: 1الكايف / ج)1(  
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السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر هرجا هرجا, حتى ريض (يرىض) اهللا قلت : فكيف يعلم رضا اهللا? قال: 
 .)1(يلقي اهللا يف قلبه الرمحة )

ال تطاله أيدي األعداء, فاملقصود من صاحب األمر الذي  Xم املهدي حممد بن احلسن معلوم أن اإلما
يُسجن هو غريه. وقوله: ( يضع السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر ) إشارة إىل أن املقصود هو صاحب الرايات 

أهل كام دلت الروايات اآلنفة التي نصت عىل خروج رجل من  Xالسود, وهو أمحد ابن اإلمام املهدي 
 .Xبيت اإلمام املهدي 
 : املتقي اهلندي − ورد يف كنز العامل 

عن عيل قال : إذا بعث السفياين إىل املهدي جيشا فخسف هبم بالبيداء وبلغ ذلك أهل الشام قالوا خلليفتهم 
: قد خرج املهدي فبايعه وادخل يف طاعته وإال قتلناك , فريسل إليه بالبيعة ويسري املهدي حتى ينزل بيت 

الروم وغريهم يف طاعته من غري املقدس , وتنقل إليه اخلزائن , وتدخل العرب والعجم وأهل احلرب و
 وخيرج قبله رجل من أهل بيته باملرشق وحيمل السيفقتال , حتى تبنى املساجد بالقسطنطينية وما دوهنا, 

 .  )2(فال يبلغه حتى يموت ( نعيم ) عىل عاتقه ثامنية أشهر يقتل ويمثل ويتوجه إىل بيت املقدس ,

א :א
: ( إن صاحب هذا األمر فيه شبه من يوسف; ابن أمة  Xورد عن يزيد الكنايس عن أيب جعفر الباقر 

 . )3(سوداء )

                                                            
 

 .240ص  −  3معجم أحاديث اإلمام املهدي (ع) : ج )1(  
 .589ص  −  14كنز العامل : ج   )2(
 .166لنعامين :ص لغيبة ال)3(  
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ابنة ملك الروم وليست هي أمة سوداء, فيكون  واإلمام املهدي حممد بن احلسن ابن السيدة نرجس 
 املقصود ولده أمحد. 

א :א
 ,  , حتى تأيت الشامات , خرض مصبغات , من مرص مقبالت كأين برايات: (  , قال Xعن اإلمام الرضا 

 . )1(فتؤد اىل ابن صاحب الوصيات )
ويف رواية الوصية تعبري مشابه حيث ورد وصف اإلمام املهدي  Xوصاحب الوصيات هو اإلمام املهدي 

ويف الرايات التي تؤد إليه . ع بأنه املستحفظ من آل حممد, وابنه هو أمحد املذكور يف وصية رسول اهللا 
 من مرص دليل عىل أنه هو القائم.

א :א
: ( من ولدي إثنا عرش نقيباً نجباء مفهمون حمدثون آخرهم القائم باحلق ليمألها عدالً  قال رسول اهللا 

 .    )2(كام ملئت جوراً )
الرضا  − 7الكاظم  − 6الصادق  −5الباقر  −4السجاد  −3احلسني  − 2احلسن  − 1:  هم ولد رسول اهللا 

, بل إن  أخوه ال ولده Xأمجعني  ألن علياً    املهدي  − 11العسكري  − 10اهلادي  − 9اجلواد  −8
 , وإليكم هذه األحاديث التي توضح هذا األمر: مها أبوا هذه األمة Xوعيل  الرسول 

 : ابن الرباج القايض − جواهر الفقه 
 : ( يا عيل أنت أخي ووارث علمي , وأنت اخلليفة من بعدي , وأنت قايض ديني , وأنت مني  قال ( ص )

 
 . )3(بمنزلة هارون من موسى إال انه ال نبي بعدي )

                                                            
 

  .451املعجم املوضوعي : ص)1(  

 .608ص 1أصول الكايف : ج −  102لطويس : صلغيبة ال  )2(
 .249جواهر الفقه : ص    )3(
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 : الشيخ وحيد اخلراساين − منهاج الصاحلني 
 .)1(يف الدنيا واآلخرة ): ( يا عيل أنت أخي  قال رسول اهللا ( صىل اهللا عليه وآله وسلم )

 : الشيخ الصدوق −اخلصال 
قال : كان يل عرش من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله مل يعطهن أحد قبيل وال يُعطاهن أحد  (عن عيل 

 .)2(بعدي قال يل : يا عيل أنت أخي يف الدنيا واآلخرة ... إلخ قوله عليه السالم )
 : الشيخ الصدوق −  Xعيون أخبار الرضا 

: ( يا عيل أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة وأنت صاحب  قال رسول اهللا ( ص ) 
 .)3(حويض من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني )

 : العالمة املجليس − بحار األنوار 
 ( قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : يا عيل أنت أخي ووارثي ووصيي وخليفتي يف أهيل وأمتي يف حيايت

 .)4(وبعد ممايت , حمبك حمبي , ومبغضك مبغيض يا عيل أنا وأنت أبوا هذه األمة )
فيكون الولد الثاين عرش أو األخري الذي ذكره  هو الولد احلادي عرش لرسول اهللا  Xإذن اإلمام املهدي 

 . هو أمحد املذكور يف الوصية املقدسة, وهو القائم إذن حديثه 
א :א

( ياعيل إين مزوجك فاطمة ابنتي سيدة نساء العاملني وأحبهن إيلّ بعدك وكائن منكام :  قال رسول اهللا 
سيدا شباب أهل اجلنة والشهداء املرضجون املقهورون يف األرض من بعدي والنجباء الزهر الذين يطفئ 

                                                            
 

 .159ص  −  1منهاج الصاحلني : ج   )1(
 .429اخلصال : ص )2(  

 .264ص  −  2عيون أخبار الرضا (ع) : ج )3(  
 .128ص  −  23بحار األنوار : ج )4(  
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ة آخرهم يصيل عيسى بن مريم اهللا هبم الظلم وحييي هبم احلق ويميت هبم الباطل عدهتم عدة أشهر السن
 . )1()خلفه 
هم أبناء فاطمة  , أي إن عددهم إثنا عرش, وهؤالء اإلثنا عرش  : ( عدهتم عدة أشهر السنة ) قوله 

, وهو الذي يصيل  وعيل عليهام السالم, إذن بالنتيجة يكون أمحد هو كامل عدهتم, أي هو الثاين عرش منهم
 .        إذن هو القائم Xخلفه عيسى 
א :א

 احلسني بن محدان اخلصيبي − اهلداية الكرب   : 
أمري املؤمنني عن رسول اهللا عن الصادق ( عليه السالم ) عن أبيه عن جده احلسني , عن عمه احلسن , عن 

 .)2(ؤمل املنتظر ): ( إذا تواتت أربعة أسامء من األئمة من ولدي فرابعهم القائم امل صىل اهللا عليه وآله ) قال(
رج اإلمام املهدي حممد بن  واألسامء التي تتواتى البد أن تكون عىل اسم رسول اهللا  ألن أي اسم آخر خيُ

 : , واآلن لدينا Xاحلسن 
 , ورسول اهللا ال يدخل يف جردة احلساب ألنه  حممد املهدي  − 3حممد اجلواد  −2حممد الباقر  -1

 . : من األئمة من ولدي قال
 . , وهو القائم املؤمل املنتظر عليه السالم الرابع البد أن يكون أمحد إذن

א :א
 : حتقيق حممد باقر األنصاري −كتاب سليم بن قيس 

يف خرب طويل ... ( ثم رضب بيده عىل احلسني عليه السالم فقال: ( يا سلامن , مهدي أمتي الذي يمأل 
أبوه ,  , ويص بن ويص , عامل بن عامل وظلام من ولد هذا. إمام بن إمام األرض قسطا وعدال كام ملئت جورا

                                                            
 

 .58لنعامين : صلغيبة ال)1(  
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: أبوه أفضل منه. لألول  : يا نبي اهللا , املهدي أفضل أم أبوه ? قال : قلت . قال ويص عامل الذي يليه إمام
 .)1(مثل أجورهم كلهم ألن اهللا هداهم به )

ألنه يرسله  X, وهو ما ينطبق عىل أمحد  يأيت بعده, أي  فاملهدي بحسب هذا احلديث الرشيف أبوه يليه
 . أبوه ليقوم باألمر ويطهر األرض

 : حممد بن إبراهيم النعامين − وقد ورد يف كتاب الغيبة 
: إحدامها تطول حتى  : ( إن لصاحب هذا األمر غيبتني , قال عن أيب عبد اهللا الصادق ( عليه السالم ) 

, فال يبقى عىل أمره من أصحابه إال  : ذهب , وبعضهم يقول : قتل , وبعضهم يقول : مات يقول بعضهم
 . )3(, إال املوىل الذي ييل أمره ))2(, ال يطلع عىل موضعه أحد من ويل وال غريه نفر يسري

 . , وأمره هو القيام وتطهري األرض من الظاملني وقوله: املوىل الذي ييل أمره, أي يتوىل أمره
א :א

 :حتقيق حممد باقر األنصاري  −كتاب سليم بن قيس 
: إن لعيل بن أيب طالب ثامنية أرضاس  يف رواية طويلة ... قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله لفاطمة 

ثواقب نوافذ , ومناقب ليست ألحد من الناس : إيامنه باهللا وبرسوله قبل كل أحد ومل يسبقه إىل ذلك أحد 
تاب اهللا وسنتي وليس أحد من أمتي يعلم مجيع علمي غري بعلك , ألن اهللا علمني علام من أمتي , وعلمه بك

ال يعلمه غريي وغريه , ومل يعلم مالئكته ورسله وإنام علمه إياي وأمرين اهللا أن أعلمه عليا ففعلت ذلك . 
وإن ابنيه  زوجته , − يا بنية  − فليس أحد من أمتي يعلم مجيع علمي وفهمي وفقهي كله غريه . وإنك 

سبطاي احلسن واحلسني ومها سبطا أمتي . وأمره باملعروف وهنيه عن املنكر , وإن اهللا جل ثناؤه علمه 
اخلاصة يا بنية , إنا أهل بيت أعطانا اهللا سبع خصال مل  احلكمة وفصل اخلطاب . ميزات أهل البيت 

                                                            
 

 .429كتاب سليم بن قيس : ص   )1(

 لشيخ الطويس بلفظ : ( من ولده وال غريه ).لغيبة اليف   )2(
 .176لنعامين : ص لالغيبة )3(  
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نبياء واملرسلني وخريهم , ووصيي خري يعطها أحدا من األولني وال أحدا من اآلخرين غرينا : أنا سيد األ
الوصيني , ووزيري بعدي خري الوزراء , وشهيدنا خري الشهداء أعني محزة عمي . قالت : يا رسول اهللا , 
سيد الشهداء الذين قتلوا معك ? قال : ال , بل سيد الشهداء من األولني واآلخرين ما خال األنبياء 

هلجرتني وذو اجلناحني املرضجني يطري هبام مع املالئكة يف اجلنة . واألوصياء . وجعفر بن أيب طالب ذو ا
مهدي هذه األمة  − والذي نفيس بيده  − وابناك احلسن واحلسني سبطا أمتي وسيدا شباب أهل اجلنة . ومنا 

: يا رسول اهللا , فأي  الذي يمأل اهللا به األرض قسطا وعدال كام ملئت ظلام وجورا . قالت فاطمة 
ذين سميت أفضل ? فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : أخي عيل أفضل أمتي , ومحزة وجعفر هؤالء ال

 − هذان أفضل أمتي بعد عيل وبعدك وبعد ابني وسبطي احلسن واحلسني وبعد األوصياء من ولد ابني هذا 
ي قبله أفضل منه , منهم املهدي والذ − وأشار رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله بيده إىل احلسني عليه السالم 

إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة عىل الدنيا . إخبار األول خري من اآلخر ألنه إمامه واآلخر ويص األول . 
النبي صىل اهللا عليه وآله بتظاهر األمة عىل عيل عليه السالم من بعده ثم نظر رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

قال : يا سلامن , أشهد اهللا أين حرب ملن حارهبم وسلم ملن ساملهم . أما إىل فاطمة وإىل بعلها وإىل ابنيها ف
إهنم معي يف اجلنة . ثم أقبل النبي صىل اهللا عليه وآله عىل عيل عليه السالم فقال : يا عيل , إنك ستلقي بعدي 
من قريش شدة , من تظاهرهم عليك وظلمهم لك . فإن وجدت أعوانا عليهم فجاهدهم وقاتل من 

فك بمن وافقك , فإن مل جتد أعوانا فاصرب وكف يدك وال تلق بيدك إىل التهلكة , فإنك مني بمنزلة خال
هارون من موسى , ولك هبارون أسوة حسنة . إنه قال ألخيه موسى : ( إن القوم استضعفوين وكادوا 

 . )1(يقتلونني )
ولكننا نعلم من  –أي أفضل من املهدي  –أفضل منه  Xإن أبا املهدي  يف هذه الرواية يقول الرسول 

افضل من أبيه العسكري بل أفضل من مجيع األئمة  Xروايات أخر أن اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

                                                            
 

 .135 – 133كتاب سليم بن قيس :ص )1(  
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والتي  من ذرية احلسني, فيتحصل أن املراد من املهدي يف الرواية هو أمحد املذكور يف وصية رسول اهللا 
 :  X, وإليكم بعض األحاديث عن أفضلية اإلمام املهدي حممد بن احلسن  ذُكر فيها إن من أسامئه املهدي

 : حممد بن إبراهيم النعامين − كتاب الغيبة 
قال رسول اهللا ( صىل اهللا عليه وآله ) : إن اهللا عز  (, قال :   عن أيب بصري , عن أيب عبد اهللا , عن آبائه 

وجل اختار من كل شئ شيئا , اختار من األرض مكة , واختار من مكة املسجد , واختار من املسجد 
املوضع الذي فيه الكعبة , واختار من األنعام إناثها , ومن الغنم الضأن , واختار من األيام يوم اجلمعة , 

هر رمضان , ومن الليايل ليلة القدر , واختار من الناس بني هاشم , واختارين وعليا واختار من الشهور ش
من بني هاشم , واختار مني ومن عيل احلسن واحلسني , وتكملة اثني عرش إماما من ولد احلسني تاسعهم 

 .)1(), وهو قائمهم  وهو أفضلهمباطنهم , وهو ظاهرهم , 
 : أبو الفتح الكراجكي − اإلستنصار 

قال رسول اهللا من أهل بيتي اثنى عرش نقيبا حمدثون  : ( عن أيب سعيد يرفعه إىل أبى جعفر ( ع ) قال
مفهمون منهم القائم باحلق يمالها عدال كام مألت جورا وما رواه ابن أيب عمري عن سعيد بن غزوان عن 

اختار من األيام يوم اجلمعة ومن  أيب بصري عن أيب عبد اهللا عن بائه ( ع ) قال قال رسول اهللا ( ص ) ان اهللا
الشهور شهر رمضان ومن الليايل ليله القدر واختار من الناس األنبياء واختار من األنبياء الرسل واختارين 
من الرسل واختار من عليا ( ع ) واختار من عىل احلسن واحلسني ( ع ) واختار من احلسني ( ع ) األوصياء 

ن من هذا الدين حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني وهم تسعه من ولد احلسني ينفو 
 .)2() وهو أفضلهمتاسعهم ظاهرهم ناطقهم قائمهم 

א א :א
 : الشيخ الكليني −ورد الكايف 

                                                            
 

 .73الغيبة النعامين : ص )1(  
 .9 – 8اإلستنصار : ص )2(  
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اثنا عرش نقيبا , نجباء ,  من ولدي( عن أيب جعفر عليه السالم قال : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : 
 .)1(باحلق يمالها عدال كام ملئت جورا ) آخرهم القائمحمدثون , مفهمون , 

,  Xهم أحد عرش لغاية اإلمام املهدي حممد بن احلسن  Xبعد استثناء أخيه عيل  أوالد رسول اهللا 
 . , وهو القائم Xإذن الثاين عرش منهم هو أمحد 

 وهذه روايات أخر تتحدث عن اإلمام الثالث عرش وهي تؤكد ما تقدم: 
إن اهللا أرسل حممدا صىل اهللا عليه وآله إىل اجلن واإلنس ( عن أيب محزة , عن أيب جعفر عليه السالم قال : 

وجعل من بعده اثني عرش وصيا , منهم من سبق ومنهم من بقي وكل ويص جرت به سنة واألوصياء 
بعد حممد صىل اهللا عليه وآله عىل سنة أوصياء عيسى وكانوا اثني عرش وكان أمري املؤمنني عليه الذين من 

 . )2(السالم عىل سنة املسيح )
, Xعىل سنة عيسى  Xوهم إثنا عرش, وعيل  Xعىل سنة أوصياء عيسى  إذن أوصياء رسول اهللا 

 .)X )3إذن هو غري داخل يف اإلثني عرش, فيكون الثاين عرش هو أمحد 
: كانوا من صفوته فقال  Xعن حواري عيسى  ( سئلت رسول اهللا :  ومثله عن أنس بن مالك قال

  Xعيل  من صلب: األئمة بعدي إثنا عرش  وخريته وكانوا إثني عرش ... وساق احلديث إىل إن قال 
 .  )4()ي عليهم من اهللا التحية والسالم وهم حواري وأنصار وفاطمة 

 :  بحار االنوار
                                                            

 

 .534ص  1الكايف : ج )1(  
 .134اإلمامة والتبرصة : ص  −  532ص  1الكايف : ج )2(  
يقال ان سنة عيل (ع) من عيسى (ع) ليس ان من بعده اثنا عرش وصيا, بل ما جر عليه من قد )3(  

التكذيب وغصب اخلالفة ومواجهته من قبل من يسمون بأصحاب الرسول ص وغري ذلك. أقول: هو 
 بعيد واألظهر منه ما ذكرناه يف املتن.

 .220ملحات : ص  )4(
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: ( ... وان اهللا نظر اىل اهل االرض نظرة فاختار منها رجلني احدمها انا فبعثني رسوال  قال رسول اهللا 
واالخر عىل بن ابى طالب  واوحى اىل ان اختذه اخا وخليال ووزيرا ووصيا وخليفه ... اال وان اهللا نظر نظرة 

ار امتى واحد بعد واحد مثل النجوم ( ىف ) اهل بيتى فجعلهم خي ثانيه فاختار بعدنا اثنى عرش وصيا من
 . )1(السامء كلام غاب نجم طلع نجم ... )
 : ومثله يف كفاية األثر للخزاز القمي

( حدثني حممد بن وهبان البرصي , قال حدثني داود بن اهليثم بن إسحاق النحوي , قال حدثني جدي 
إسحاق بن البهلول ابن حسان , قال حدثني طلحة بن زيد الرقي , عن الزبري بن عطا , عن عمري بن هاين 

مرضه الذي تويف فيه العيسى , عن جنادة بن أيب أميد قال : دخلت عىل احلسن بن عيل عليهام السالم يف 
وبني يديه طشت يقذف فيه الدم وخيرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية لعنه اهللا , فقلت : يا 
موالي ما لك ال تعالج نفسك ? فقال : يا عبد اهللا بامذا أعالج املوت ? قلت : إنا هللا وإنا إليه راجعون . ثم 

أن هذا األمر يملكه اثنا إلينا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم , التفت إيل وقال : واهللا إنه لعهد عهده 
 .)2(ما منا إال مسموم أو مقتول ),  عرش إماما من ولد عيل عليه السالم وفاطمة 

 : حتقيق حممد باقر األنصاري − ويف كتاب سليم بن قيس 
ال من أهل البيت قطعت ( عن سليم عن سلامن , قال : كانت قريش إذا جلست يف جمالسها فرأت رج

حديثها . فبينام هي جالسة إذ قال رجل منهم : ( ما مثل حممد يف أهل بيته إال كمثل نخلة نبتت يف كناسة ) 
فبلغ ذلك رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله فغضب , ثم خرج فأتى املنرب فجلس عليه حتى اجتمع الناس , ثم 

الناس , من أنا ? قالوا : أنت رسول اهللا . قال : أنا رسول اهللا , وأنا قام فحمد اهللا وأثنى عليه , ثم قال : أهيا 
 حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم , ثم مىض يف نسبه حتى انتهى إىل نزار. خلق أهل البيت 
كان ونسبهم ثم قال : أال وإين وأهل بيتي كنا نورا نسعى بني يدي اهللا قبل أن خيلق اهللا آدم بألفي عام , و

                                                            
 

 .148ص  22بحار االنوار : ج  )1(
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ذلك النور إذا سبح سبحت املالئكة لتسبيحه . فلام خلق آدم وضع ذلك النور يف صلبه ثم أهبط إىل األرض 
يف صلب آدم . ثم محله يف السفينة يف صلب نوح , ثم قذفه يف النار يف صلب إبراهيم . ثم مل يزل ينقلنا يف 

رس منبتا بني اآلباء واألمهات , مل يلتق أكارم األصالب حتى أخرجنا من أفضل املعادن حمتدا وأكرم املغا
أحد منهم عىل سفاح قط . أال ونحن بنو عبد املطلب سادة أهل اجلنة : أنا وعيل وجعفر ومحزة واحلسن 

حججا أال وإن اهللا نظر إىل أهل األرض  واحلسني وفاطمة واملهدي . اختار اهللا حممدا وعليا واألئمة 
أنا فبعثني رسوال ونبيا , واآلخر عيل بن أيب طالب , وأوحى إيل أن  نظرة فاختار منهم رجلني : أحدمها

أختذه أخا وخليال ووزيرا ووصيا وخليفة . أال وإنه ويل كل مؤمن بعدي , من وااله وااله اهللا ومن عاداه 
و عاداه اهللا . ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال كافر . هو زر األرض بعدي وسكنها , وهو كلمة اهللا التق

وعروته الوثقى . ( يريدون أن يطفؤوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون ) . أال وإن اهللا 
, فجعلهم خيار أمتي واحدا بعد واحد , مثل  ثانية فاختار بعدنا اثني عرش وصيا من أهل بيتينظر نظرة 

تدون ال يرضهم كيد من كادهم وال خذالن النجوم يف السامء , كلام غاب نجم طلع نجم . هم أئمة هداة مه
من خذهلم . هم حجج اهللا يف أرضه , وشهدائه عىل خلقه , وخزان علمه , وترامجة وحيه , ومعادن حكمته 
. من أطاعهم أطاع اهللا ومن عصاهم عىص اهللا . هم مع القرآن والقرآن معهم , ال يفارقونه حتى يردوا عيل 

 .)1() − ثالث مرات  − . اللهم اشهد , اللهم اشهد احلوض . فليبلغ الشاهد الغائب 
 : لشيخ الطويسل − ويف الغيبة 

من آل حممد كلهم حمدث [ من ]  اإلثنا عرش اإلمام( عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول : 
وعيل عليهام فرسول اهللا ولد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وولد عيل بن أيب طالب عليه السالم , 

 )1(.)2(السالم مها الوالدان )

                                                            
 

 .380 – 379كتاب سليم بن قيس : ص )1(  
 .152 – 151لطويس : ص لغيبة ال)2(  
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 : ويف الغيبة أيضاً 
 ( عن حممد بن حييى , عن حممد احلسني, عن مسعدة بن زياد , عن أيب عبد اهللا عليه السالم . 

وحممد بن احلسني , عن إبراهيم بن أيب حييى املدين , عن أيب هارون العبدي , عن أيب سعيد اخلدري قال : 
كنت حارضا ملا هلك أبو بكر واستخلف عمر أقبل هيودي من عظامء يثرب يزعم هيود املدينة أنه أعلم أهل 

فإن خربتني عام أسألك عنه فأنت زمانه حتى رفع إىل عمر , فقال له : يا عمر إين جئتك أريد اإلسالم , 
أعلم أصحاب هذا الكتاب والسنة , ومجيع ما أريد أن أسأل عنه قال : فقال ( له ) عمر : إين لست هناك , 

وأومأ إىل عيل عليه  − لكني أرشدك إىل من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة ومجيع ما قد تسأل عنه , وهو ذاك 
إن هلذه األمة اثني عرش إمام هد من ذرية نبيها أمري املؤمنني عليه السالم : ... إىل قوله: فقال له  − السالم 

وأما منزل نبينا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف اجلنة فهو أفضلها وأرشفها جنة عدن . وأما من  , وهم مني .
يرشكهم فيها وذرارهيم , ال  − أم أمهم  −معه يف منزله منها فهؤالء االثنا عرش من ذريته وأمهم وجدهتم 

 .)2(أحد )
 : اخلزاز القمي − ويف كفاية األثر 

( عن أنس ابن مالك , قال : سألت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم عن حواري عيسى , فقال : كانوا 
من صفوته وخريته , وكانوا اثني عرش جمردين مكنسني يف نرصة اهللا ورسوله ال رهو فيهم وال ضعف وال 

 : األئمةونه عىل بصرية ونفاد وجد وعنا . قلت : فمن حواريك يا رسول اهللا ? فقال شك , كانوا ينرص
 .)3(, هم حواري وأنصار ديني , عليهم من اهللا التحية والسالم )بعدي اثنا عرش من صلب عيل وفاطمة

 :للكليني ويف الكايف 
                                                                                                                                                                                                     

 

, 14و ح 6باب ما جاء يف النص عىل االثني عرش ح 531ص 1)ورو ذلك ايضا الكليني يف الكايف ج1(  
 , وغريها من املصادر.72ص 26, البحار ج340بصائر الدرجات ص

  .154 – 152لطويس : صلغيبة ال)2(  

 .69 – 68)كفاية األثر : ص 3(  
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إماما منهم حسن وحسني ثم األئمة ( عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول : نحن اثنا عرش 
 .  )1(من ولد احلسني عليه السالم )

 : وفيه كذلك
  

 .)2(( قال له أمري املؤمنني عليه السالم إن هلذه األمة اثني عرش إمام هد من ذرية نبيها وهم مني )
 

*** *** *** 
اليامين وهو صاحب الرايات , وهذا القائم هو  Xنخلص مما تقدم أن القائم هو أمحد ابن اإلمام املهدي 

 .  , ويكون مولده يف البرصة من العراق السود
 : مويل حممد صالح املازندراين − وقد ورد يف رشح أصول الكايف 

( عن أيب جعفر ( عليه السالم ) قال : ملا ولد النبي ( صىل اهللا عليه وآله ) جاء رجل من أهل الكتاب إىل مأل 
من قريش فيهم هشام بن املغرية والوليد بن املغرية والعاص بن هشام وأبو وجزة بن أيب عمرو بن أمية 

ال : فولد إذا بفلسطني غالم اسمه أمحد به وعتبة بن ربيعة فقال : أولد فيكم مولود الليلة ? فقالوا : ال ق
شامة كلون اخلز األدكن ويكون هالك أهل الكتاب واليهود عىل يديه قد أخطأكم واهللا يا معرش قريش 
فتفرقوا وسألوا فأخربوا أنه ولد لعبد اهللا بن عبد املطلب غالم فطلبوا الرجل فلقوه , فقالوا : إنه قد ولد فينا 

أن أقول لكم أو بعد ما قلت لكم ? قالوا : قبل أن تقول لنا , قال : فانطلقوا بنا إليه  واهللا غالم قال : قبل
حتى ننظر إليه فانطلقوا حتى أتوا أمه فقال : أخرجي ابنك حتى ننظر إليه فقالت إن ابني واهللا لقد سقط 

, ثم خرج منه نور  وما سقط كام يسقط الصبيان لقد اتقى األرض بيديه ورفع رأسه إىل السامء فنظر إليها
حتى نظرت إىل قصور برص وسمعت هاتفا يف اجلو يقول : لقد ولدتيه سيد األمة فإذا وضعتيه فقويل : 

                                                            
 

 .533ص  −  1)الكايف : ج 1(  
 .532ص  −  1)الكايف : ج 2(  
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أعيذه بالواحد من رش كل حاسد وسميه حممدا , قال الرجل : فأخرجيه فأخرجته فنظر إليه ثم قلبه ونظر 
لوه إىل أمه وقالوا : بارك اهللا لك فيه , فلام خرجوا إىل الشامة بني كتفيه فخر مغشيا عليه فأخذوا الغالم فأدخ

أفاق فقالوا له : مالك ويلك ? قال : ذهبت نبوة بني إرسائيل إىل يوم القيامة هذا واهللا من يبريهم ففرحت 
فرحتم أما واهللا ليسطون بكم سطوة يتحدث هبا أهل املرشق  قدقريش بذلك فلام رآهم قد فرحوا قال : 

 . )1() و سفيان يقول : يسطو بمرصهواملغرب وكان أب
* الرشح : وقوله : ( قد أحظاكم ) إما باحلاء املهملة والظاء املعجمة من احلظوة بالضم أو الكرس : وهي  

املكانة واملنزلة أي جعلكم ذوي منزلة رفيعة بني للناس أو باخلاء املعجمة والطاء املهملة من اخلطو وهو 
ال ختطى الناس وأخطاهم إذا ركبهم وجاوزهم وقال بعض األفاضل يف امليش والركوب والتجاوز , يق

مذكور يف الكتب املنزلة عىل » ال « بعد قوهلم » فولد إذا بفلسطني « توجيه علم الرجل بذلك وتوجيه قوله 
 يولد يف مكة رجل معصوم اسمه أمحد وكنيته أبو القاسم وكذلك يف قرية من   األنبياء املتقدمني 

 )2(ومذكور الليلة التي يولد فيها أحد األمحدين ). أحدمها نبي واآلخر إمامالعراق 
واإلمام ( أمحد ) الذي يولد يف قرية من العراق هو اليامين والقائم وصاحب الرايات السود. وهو مذكور يف 

 .الكتب املنزلة عىل األنبياء السابقني 
 
 

                                                            
 

 .421 – 420ص  −  12رشح أصول الكايف : ج )1(  
قد يقال بأن املولود يف العراق هو االمام املهدي (ع) وهو امام ومعصوم , فنقول إن اإلمام املهدي   )2(

: إن الكتب القديمة قد تعرب عن حممد بـ ( امحد ) كام هو احلال يف رسول اهللا  , فان قيل أمحد اسمه حممد ال
, نقول: ولكن  هذا خالف األظهر , السيام بعد علمنا بوجود إمام ومعصوم يولد يف العراق اسمه امحد  

المام املهدي (ع) رضب من وقد ورد إن املهدي األول اسمه أمحد , ومحل اخلرب عىل ان املراد منه االمام ا
 التجوز, وبالنتيجة يكون اخلرب أقو يف املعنى الذي نذهب إليه.
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מ א א אא מ א
Xא

 
:

 : تصور شخصني ال شخصاً واحداً  Xالروايات التي تصف القائم 
 :  الرواية األوىل

( عن حبيب بن حممد بن يونس بن شاذان الصنعاين قال : دخلت إىل عيل بن إبراهيم بن مهزيار األهوازي  
فسألته عن آل أيب حممد عليه السالم فقال: يا أخي لقد سألت عن أمر عظيم , حججت عرشين حجة... 

ىل عاتقه, وهو إىل قوله: فدخلت فإذا أنا به جالس قد اتشح بربدة واتزر بأخر, وقد كرس بردته ع
كأقحوانة أرجوان قد تكاثف عليها الند, وأصاهبا أمل اهلو, وإذا هو كغصن بان أو قضيب رحيان, سمح 
سخي تقي نقي, ليس بالطويل الشامخ, وال بالقصري الالزق, بل مربوع القامة, مدور اهلامة, صلت 
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ال كأنه فتات مسك عىل ررضاضة اجلبني, أزج احلاجبني, أقنى األنف, سهل اخلدين, عىل خده األيمن خ
 .)1(عنرب )

 : الرواية الثانية
جعلت فداك إين قد دخلت املدينة و يف حقوي مهيان  X( عن محران بن أعني قال قلت أليب جعفر الباقر 

فيه ألف دينار و قد أعطيت اهللا عهداً أنني أنفقها ببابك ديناراً ديناراً أو جتيبني فيام أسألك عنه, فقال: يا 
أنت صاحب هذا األمر و  محران سل جتب و ال تنفقن دنانريك. فقلت: سألتك بقرابتك من رسول اهللا 

القائم به? قال: ال, قلت: فمن هو بأيب أنت و أمي? فقال: ذاك املرشب محرة الغائر العينني املرشف 
 . )2(احلاجبني العريض ما بني املنكبني برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم اهللا موسى )

 :  الرواية الثالثة
وهو عىل املنرب  −  Xقال : قال أمري املؤمنني  ن جده ( عن أيب جعفر حممد بن عيل الباقر , عن أبيه , ع 

: خيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان أبيض اللون , مرشب باحلمرة , مبدح البطن عريض الفخذين ,  − 
عظيم مشاش املنكبني بظهره شامتان : شامة عىل لون جلده وشامة عىل شبه شامة النبي صىل اهللا عليه وآله , 

 .)3(د وأما الذي يعلن فمحمد ... )له اسامن : اسم خيفى واسم يعلن , فأما الذي خيفى فأمح
 : الرواية الرابعة

ببغداد حني فرغ من صالة  X( عن حييى بن الفضل النوفيل قال : دخلت عىل أيب احلسن موسى ابن جعفر 
العرص , فرفع يديه إىل السامء وسمعته يقول : أنت اهللا ال إله إال أنت األول واآلخر والظاهر والباطن ... 

ك أن تصيل عىل حممد وآل حممد , وأن تعجل فرج املنتقم لك من أعدائك , وأنجز له ما إىل قوله: أسأل
وعدته يا ذا اجلالل واإلكرام . قال : قلت : من املدعو له ? قال : ذاك املهدي من آل حممد صىل اهللا عليه وآله 

                                                            
 

 .266 – 263الغيبة للطويس : ص )1(  
 .215الغيبة للنعامين : ص )2(  
 . 653كامل الدين ومتام النعمة :ص)3(  
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ني املنكبني , أسمر اللون , . ثم قال : بأيب املنتدح البطن , املقرون احلاجبني , أمحش الساقني , بعيد ماب
 . )1() …يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل , بأيب من ليله يرعى النجوم ساجداً وراكعاً 

, ومن وصفه نعرف أنه :Xيف الرواية األوىل يصف ابن مهزيار اإلمام املهدي   , وقد شاهده عياناً
 ليس طويالً وال قصرياً بل معتدل القامة, فاملربوع والربع بحسب تاج العروس هو متوسط القامة.  -1
 أزج احلاجبني. -2
 أقنى األنف. -3
 سهل اخلدين. -4
 يف خده األيمن خال. -5

 أما الرواية الثانية فهي تصف صاحب األمر بصفات هي: 
 مرشب محرة. -1
 غائر العينني.  -2
 مرشف احلاجبني. -3
 املنكبني.عريض مابني  -4
 برأسه حزاز. -5
 بوجهه أثر. -6
قال (جزائري لل األنبياء). ففي قصص  Xطويل القامة ( قوله: رحم اهللا موسى تشبيه له بموسى  -7

رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : رأيت إبراهيم وموسى وعيسى صلوات اهللا عليهم , فأما موسى فرجل 
 .)2(طوال )

                                                            
 

 .81/ ص 83بحار األنوار : ج)1(  
  

 .251قصص األنبياء :ص )2(  
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 : نتيجة املقارنة
 . , بينام صاحب األمر طويل متوسط القامة:  Xاإلمام املهدي 
مرشف  : , بينام صاحب األمر , وأزج العشب إذا طال (تاج العروس) : أزج احلاجبني Xاإلمام املهدي 

 , أي مرتفعهام.  احلاجبني
: األثر بالتحريك : ما بقى من  , واألثر , بينام صاحب األمر يف خده أثر : يف خده خال Xاإلمام املهدي 

 . اليشء (صحاح اجلوهري)رسم 
 .Xمن هذا يتضح أن صاحب األمر شخص آخر غري اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

   − ولننظر اآلن يف الروايتني األخريني:
ولده الذي خيرج يف آخر الزمان بأنه: أبيض مرشب بحمرة, بينام  Xيف الرواية الثالثة يصف أمري املؤمنني 

 : أسمر اللون وفيه صفرة من سهر الليل. مد يف الرواية الرابعة بأنهمهدي آل حم Xيصف اإلمام الكاظم 
 إذن الروايتان تصفان شخصني ال شخص واحد.

:
. فقلت  : ال فقلت له أنت صاحب هذا األمر فقال X( عن أيب محزة قال دخلت عىل أيب عبد اهللا *  

:  ? قال . قلت فمن هو :ال فولد ولد ولدك.قال. قلت  : ال فقال , فقال: ال. فقلت فولد ولدك , فولدك
بعث عىل فرتة من  النبي الذي يمألها عدال كام ملئت ظلام و جورا لعىل فرتة من األئمة يأيت كام أن 

 .)1()الرسل
 : مويل حممد صالح املازندراين − قال يف رشح أصول الكايف 

                                                            
 

 .187للنعامين : الغيبة )1(  
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الفرتة الضعف واالنكسار وما بني الرسولني من رسل اهللا تعاىل , يعني ابتعثه  )عىل حني فرتة من الرسل(( 
 .)1(عىل حني فتور من اإلرسال وانقطاع من الوحي )

ألنه مل حيدث  X, أو انقطاع وهو ال ينطبق عىل اإلمام املهدي  إذن صاحب األمر يأيت عىل فرتة من األئمة
تسلم اإلمامة بعد وفاة أبيه مبارشة, ومارس مهام اإلمامة,  , فهو قد Xانقطاع بني مبعثه ومبعث آبائه 

. بل إن إمامته سارية حتى يف الغيبة الكرب كام هو  السيام يف فرتة الغيبة الصغر التي تلت وفاة أبيه مبارشة
 . , وإذا قيل أن الغيبة الكرب يمكن أن تعترب فرتة, فإن الغيبة الصغر ال يمكن أن يقال فيها ذلك معروف

الذي يستلم اإلمامة بعد غيبة اإلمام املهدي الطويلة. ويف  Xفاملعني إذن هو ( أمحد ) ابن اإلمام املهدي 
الرواية إشارة إىل أنه سيأيت مرسالً من أبيه قبيل ظهوره, ألن جميئه بعده يمنع انطباق كونه مبعوثاً عىل فرتة 

 . من الرسل
:

: صف يل خروج املهدي وعرفني دالئله X( رو حذمل بن بشري قال: قلت لعيل بن احلسني *  
, ويكون مأواه  وعالماته? فقال: يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض اجلزيرة

, ثم خيرج السفياين امللعون  , ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقتد , وقتله بمسجد دمشق تكريت
, ثم خيرج بعد  , فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي , وهو من ولد عتبة بن أيب سفيان الوادي اليابس من

 . )2(ذلك)
ألنه يظهر بعد ظهور السفياين. أما ما زعمه  Xواملهدي املقصود هنا غري اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

الكوراين يف كتابه عرص الظهور من أن لإلمام املهدي ظهور أصغر, فهو تأويل وخترص ال تساعد عليه 
الروايات, بعد ما ذكرنا. فالكوراين غفل عن حقيقة القائم, وقادته غفلته إىل افرتاض هذا الظهور األصغر 

 .     املزعوم
                                                            

 

 .31ص  −  1رشح أصول الكايف : ج )1(  

 .444) الغيبة للطويس : ص 2( 
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, وهذا خيالف  , إذ إنه يستلزم القول بغيبة ثالثة تعقبه ل بالظهور األصغر متناقض للغايةواحلق إن القو
, كام إن هذا الظهور األصغر املزعوم الذي يسبق السفياين سيكون  النصوص الدالة عىل وجود غيبتني فقط

اإلمام سابقاً لظهور املمهد , فكيف يكون ظهور املمهد له وهو  سابقاً لليامين أيضاً بينام اليامين ممهد لإلمام
 وهو اليامين?

:א
, فقلت Xدخلت عىل حممد بن عيل الباقر  X: ( ملا مىض عيل بن احلسني  , قال عن أيب خالد الكابيل* 

,  : صدقت ياأبا خالد له: جعلت فداك قد عرفت انقطاعي اىل أبيك, وأنيس به, ووحشتي من الناس, قال
, لقد وصف يل أبوك صاحب هذا األمر بصفة لو رأيته يف بعض الطرق  فداك: جعلت  ? قلت فرتيد ماذا

: سألتني  . فقال أريد أن تسميه يل حتى أعرفه باسمه:  : فرتيد ماذا يا أبا خالد? قلت . قال ألخذت بيده
به أحداً , ولو كنت حمدثاً  , ولقد سألتني عن أمر ما كنت حمدثاً به أحداً  واهللا يا أبا خالد عن سؤال جمهد

 . )1(عرفوه حرصوا عىل أن يقطعوه بضعة بضعة ) سألتني عن امر لو أن بني فاطمة  حلدثتك! ولقد
:  , فقال X: سأل عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني  يقول X: ( سمعت أبا جعفر  , قال وعن جابر اجلعفي

أحدث باسمه حتى يبعثه : أما اسمه فإن حبيبي عهد إيل أن ال  ? فقال أخربين عن املهدي ما اسمه
 .   )2()...اهللا

, و عدم معرفته اسم  X; السجاد والباقر  من املعروف إن أبا خالد الكابيل من خلص أصحاب اإلمامني
 Xصاحب األمر يضعنا بإزاء عالمة استفهام كبرية. وما يثري االستغراب والتساؤل  أكثر, أن اإلمام الباقر 

 .  يمتنع عن إخباره باسمه

                                                            
 

 .300 – 299) الغيبة للنعامين : ص 1( 
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وإال هل  Xهذه اإلشارات توحي حتامً إن من يقع عليه السؤال ليس هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
? ثم أي صعوبة تلك التي متنع اإلمام  Xجيهل الكابيل, وهو من هو يف قربه من األئمة اسم اإلمام املهدي 

 ?  عن الترصيح باسمه X, ومثله اإلمام أمري املؤمنني  Xالباقر 
, فهل أبناء  , فاخلشية من أبناء فاطمة عليه مرتبطة بآخر الزمان Xألمر حقاً متعلق باإلمام املهدي ولو أن ا

? ثم أليس قد مر بنا قبل قليل أن جابر األنصاري قرأ يف لوح  فاطمة اآلن ال يعرفون اسم اإلمام املهدي
و حممد املهدي  Xمد اجلواد وحم X; حممد الباقر  , ومنهم املحمدون الثالثة أسامء األوصياء فاطمة 
X  فاإلمام املهدي حممد بن احلسن ?X بل ويعرفه أعداؤهم  كان معروف اإلسم بني الشيعة ,

كالعباسيني وغريهم, وليس ببعيد عن املتتبعني أن اخلليفة العبايس حممد املهدي بن هارون الرشيد قد 
 .  تلقب بلقب املهدي ادعاءً منه أنه هو املهدي املنتظر

بأن ال يُسمى حتى يبعثه  قد عهد رسول اهللا  Xيتضح من الرواية الثانية أن املهدي أو صاحب األمر و
اهللا, أي حتى حيظر ويبارش هو نفسه تعريف الناس بحقيقته. عن مالك اجلهني, قال: ( قلت أليب جعفر 

X  أبداً إنا نصف صاحب هذا األمر بالصفة التي ليس هبا أحد من الناس. فقال: ال واهللا, ال يكون ذلك
 .)1(إليه ) حتى يكون هو الذي حيتج عليكم بذلك, ويدعوكم

وليس صحيحاً أبداً ما علق به الكوراين عىل الرواية حني قال: ( قد يكون مقصوده من قوله: (حتى يبعثه 
 .)2()اهللا), حتى يولد 

حني يبعثه اهللا,  Xال يريد أنه (عليه السالم) هو سيخرب باسم املهدي  Xفمن الواضح أن أمري املؤمنني 
بل أراد أن املهدي هو من سيعرف الناس بنفسه, وهذا سيكون عند ظهوره ال ميالده, وهذا ما تنص عليه 

, ففي الرواية إشعار  تى يظهر أمره ): ( ال يكنى وال يسمى ح لسلامن Xالرواية الثالثة حيث يقول اإلمام 

                                                            
 

 .337الغيبة للنعامين :ص   )1(
 .306املعجم املوضوعي :ص )2(  
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:  قوله ورد عن رسول اهللا .  , وهو رس االمتناع عن ذكر اسمه Xبأن ثمة اختبار يتعلق بمعرفة املهدي 
 .)1((... له علم إذا حان وقته انترش ذلك العلم من نفسه )

يف روايات كثرية مع إهنم قد ذكروا اسم  Xامتنعوا عن الترصيح باسم القائم  ويؤكد ذلك أهنم 
 . Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن 

يقول: إنه ينادي باسم   Xمن هذه الروايات ما ورد عن عبداهللا بن سنان, قال : ( سمعت أبا عبداهللا 
 .     )2(القتال ) األمر لفالن بن فالن ففيمصاحب هذا األمر منادٍ من السامء, أال إن 

 . )3(قم ) القائم يا فالن بن فالن: ( يناد باسم  , وقالXاهللا  بصري, قال: حدثنا أبو عبدوعن أيب 
:

دخلت عىل أيب عبد اهللا عليه السالم وعنده نفر من أصحابه فقال يل : ( يا ابن ( يعفور قال :  ابن أيبعن *  
أيب يعفور هل قرأت القرآن ? قال : قلت : نعم هذه القراءة , قال : عنها سألتك ليس عن غريها قال : 
فقلت : نعم جعلت فداك , ومل ? قال : الن موسى عليه السالم حدث قومه بحديث مل حيتملوه عنه 

وا عليه بمرص , فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم , والن عيسى عليه السالم حدث قومه بحديث فلم حيتملوه فخرج
فآمنت طائفة من بني  "عنه فخرجوا عليه بتكريت فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم , وهو قول اهللا عز وجل 

م يقوم منا أهل وإنه أول قائ "إرسائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا عىل عدوهم فأصبحوا ظاهرين 
البيت حيدثكم بحديث ال حتتملونه فتخرجون عليه برميلة الدسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم , وهي 

 .)4()تكون  آخر خارجة

                                                            
 

 .268كامل الدين :ص )1(  

 .275الغيبة للنعامين :ص )2(  
 .287الغيبة للنعامين :ص)3(  
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: يا أبا اجلارود ال تدركون. فقلت:  ? قال : ( متى يقوم قائمكم Xعن أيب اجلارود أنه سأل اإلمام الباقر * 
, يدعو الناس ثالثاً فال جييبه زمانه, يقوم قائمنا باحلق بعد إياس من الشيعةأهل زمانه? فقال: ولن تدرك 

, قراء  : ويسري اىل الكوفة فيخرج منها ستة عرش ألفاً من البرتية شاكني السالح Xىل قوله أحد ... ا
ابن القرآن, فقهاء يف الدين, قد قرحوا جباههم, وسمروا ساماهتم, وعمهم النفاق, وكلهم يقولون يا 

فاطمة ارجع, ال حاجة لنا فيك. فيضع السيف فيهم عىل ظهر النجف عشية اإلثنني من العرص اىل 
 . )1(العشاء... ثم الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرىض اهللا تعاىل )

, اليثبت عليه  إنه قال Xعن أيب عبداهللا *  : ( لو قد قام القائم ألنكره الناس,ألنه يرجع إليهم شاباً موفقاً
 .               )2( من قد أخذ اهللا ميثاقه يف الذر األول )أال
, وهم حيسبونه شيخاً كبرياً ) Xوعنه *   . )3(: ( وإن من أعظم البلية أن خيرج إليهم صاحبهم شاباً

إذن الناس والشيعة حتديداً سينكرون القائم حني خيرج إليهم, فإن مدلول كلمة (صاحبهم) يرتبط بالشيعة 
بالدرجة األوىل كام هو معروف, ويمكننا يف احلقيقة أن نجزم هبذا املعنى بقليل من التأمل; فالقائم بحسب 

مشكلة لدهيم فيام يتعلق بسنه. بل ال  نظرية أهل السنة (كام يسمون أنفسهم) يولد يف زمانه, فال وجود ألية
توجد أية إشارة يف تراثهم تشري اىل أن املهدي أو القائم سيخرج بصورة شيخ كبري. نعم يمكن أن نتصور 
) ينص عىل والدة اإلمام  ورود هذا اإلشكال بالنسبة للشيعة باعتبار أن معتقدهم (وهو الصحيح حتامً

ا اإلشكال ضعيف يكاد ال يذكر, إذ إن املستقر يف األذهان . ولكن حتى هذ يف زمن متقدم Xاملهدي 
) يستوي يف  40سيظهر بعمر الشباب ( Xوالذي تؤيده كثري من الروايات,إن اإلمام املهدي  سنة حتديداً

معرفة ذلك عامتهم وخاصتهم, بل إن الروايات التي قرأناها أعاله نفسها خترب بأنه سيخرج بصورة شاب 
 . موفق

                                                            
 

 .338ص  52)بحار األنوار :  ج1(  
 .194)الغيبة للنعامين : ص 2(  
  .195 – 194)الغيبة للنعامين : ص3(  



 210  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

. وهذا اعرتاف من )1(: (يبدو أن أكثر هؤالء البرتية أصلهم شيعة) , قائالً  ين عىل هذه الروايةيعلق الكورا
الكوراين بأن الشيعة يقاتلون القائم عىل الرغم مما شاب عبارته من ختفيف واضح, وهو عىل أية حال 

االرتباك وهو يقرأ أن هؤالء . ولعل الكوراين  قد اعرت قلمه  ختفيف عىل حساب احلقيقة اجللية يف الرواية
. وال أظن أحداً يامري يف أن اإلنكار هو مقدمة  , أي اهنم من فقهاء آخر الزمان البرتية فقهاء يف الدين

, فاإلنكار يأيت بعد أن يدعوهم ويعرفهم  القتال, بل يف الرواية الثانية (يدعو الناس ثالثاً فال جييبه أحد )
 .  بنفسه

 :  لومن هنا ينبثق السؤا
, السيام وهم من أصحاب اجلباه  ملاذا ينكرونه ويقاتلونه إن كانوا يعلمون أنه اإلمام املهدي الذي ينتظرونه

? ال شك يف  , وحربه خارسة ? أال يعلمون أنه منصور وأن عدوه خمذول ال حمالة املتقرحة من كثرة العبادة
, وإنام هو ولده  ي حممد بن احلسن كام يظنونأن ما حيملهم عىل ذلك هو أن القائم ليس هو اإلمام املهد

, بل يف الرواية األوىل  X, وقد مر أن اليامين يدعو للمهدي  , وبادروا حلربه , وحني جاءهم أنكروه (أمحد)
 .    نص عىل أن أول قائم, أي املمهد هو من يقاتلونه ويقاتلهم

ون عىل رفض األدلة التي يسطرها هلم ومن لطيف ما يذكر هنا, أن معاندي هذه الدعوة الرشيفة يرص 
األخوة األنصار, بدعو أن العالمات كفيلة بتعريفهم بحقيقة القائم, و نرصته, وأنا أسأهلم هنا: ملاذا مل 

 تفد هؤالء البرتية معرفتهم بالعالمات?                                                                            
:

ئل عام إذا كان هو صاحب األمر Xعن أيب جعفر *  :(.. ال واهللا ما أنا بصاحبكم, وال  , فقال , وقد سُ
?  : وما حتف أنفه . قلت , أو حتف أنفه , ويمط إليه باحلواجب إال مات قتيالً  يشار اىل رجل منا باألصابع

                                                            
 

 .570املعجم الوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي (ع) :ص )1(  
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:  ? فقال : ومن ال يؤبه لوالدته لت. ق فقال: يموت بغيظه عىل فراشه حتى يبعث اهللا من ال يؤبه لوالدته
 . )1(, فذاك صاحبكم ) انظر من ال يدري الناس أنه ولد أم ال

) أخربين عن القائم ( عليه السالم ( عن عبد اهللا بن عطاء , قال : قلت أليب جعفر الباقر ( عليه السالم ) :* 
 .)2(تعرف والدته )فقال : واهللا ما هو أنا , وال الذي متدون إليه أعناقكم , وال 

: إنا نرجو أن تكون صاحب هذا األمر وأن  Xعن أيوب ابن نوح , قال : قلت أليب احلسن الرضا * 
يسوقه اهللا إليك عفواً بغري سيف , فقد بويع لك ورضبت الدراهم باسمك , فقال : ( ما منا أحد اختلف 
الكتب إليه وأشري إليه باألصابع وسئل عن املسائل ومحلت إليه األموال إال اغتيل أو مات عىل فراشه , 

 . )3(اً منا خفيِّ املولد واملنشأ غري خفي يف نسبة )حتى يبعث اهللا هلذا األمر غالم
: ( حتى يبعث اهللا ... ) واضح يف أن املقصود هو أن القائم يولد يف زمنه, أي يف زمن قيامه,  Xقوله 

: ( بعث اهللا نبياً أو رسوالً )  , فالبعث هو اإلرسال كام نقول Xوليس هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
الناس, و يؤكده قوله: ( من ال يؤبه لوالدته ) فإنه ال يدل عىل اإلمام املهدي الذي انشغلت أي أرسله إىل 

قال يف اإلمام املهدي  : (من ال يدري Xدولة بني العباس وانشغل الشيعة يف أمر والدته, وال يمكن أن يُ
, يف الرواية الثانية دليل قوي, فاخلط Xالناس أنه ولد أم ال ). ويف كالم اإلمام  اب فيه للشيعة حرصاً

وقوله: وال الذي متدون إليه أعناقكم يراد منه اإلمام املهدي, السيام بعد أن نفاها عن نفسه, وهم إما 
يمدون أعناقهم لإلمام الذي يف ظهرانيهم وإما ملن عرفوه من الروايات. وقوله وال تُعرف والدته يراد منه 

سئل عن املسائل  Xرواية الثالثة ما يؤكده فاإلمام املهدي الشيعة, فاخلطاب هلم كام سلف القول. ويف ال

                                                            
 

 .172الغيبة للنعامين : ص   )1(
 .173للنعامين : ص الغيبة   )2(
وفيه ( غري  37ص  − 51بحار األنوار : ج  −173الغيبة للنعامين: ص −342 – 341ص 1الكايف: ج  )3(

 .خفي يف نفسه )
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ومحلت إليه األموال, واختلفت إليه الكتب. ونحن عىل أية حال ال نقول إن األمر ال يقبل األخذ والرد, 
 ولكننا نؤكد إن داللته قوية بحد ذاهتا وتكتسب قوة أكرب من ضمه إىل جمموع ما سبق واعتضاده به. 

:
قلت أليب عبد اهللا عليه السالم : ألي شئ سمي القائم ? قال : ألنه يقوم ( عن أيب سعيد اخلراساين قال : * 

 .) بعدما يموت , إنه يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر اهللا سبحانه
 سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول : مثل أمرنا يف كتاب اهللا مثل صاحب احلامر( وعن أيب بصري قال : * 

 .) أماته اهللا مائة عام ثم بعثه
تاب اهللا مثل للقائم عليه سألت أبا عبد اهللا عليه السالم هل يف ك( وعن مؤذن مسجد األمحر قال :  *

 .)? فقال : نعم , آية صاحب احلامر أماته اهللا ( مائة عام ) ثم بعثهالسالم
, أي يبعثه اهللا كام ورد  القائم يقوم بعدما يموت, تدل عىل أن )1( هذه الروايات التي نقلها الطويس يف غيبته

 : يف رواية الشيخ النعامين
ئل عام إذا كان هو صاحب األمرXعن أيب جعفر  * , وال  (.. ال واهللا ما أنا بصاحبكم : , فقال , وقد سُ

, أو حتف أنفه يشار اىل رجل منا باألصابع ?  تف أنفه: وما ح . قلت , ويمط إليه باحلواجب إال مات قتيالً
:  ? فقال : ومن ال يؤبه لوالدته قلت . حتى يبعث اهللا من ال يؤبه لوالدتهفقال: يموت بغيظه عىل فراشه 

 . )2(انظر من ال يدري الناس أنه ولد أم ال, فذاك صاحبكم )
 وهذا القيام بعد املوت هو مقتىض تشبيه القائم بصاحب احلامر الذي أحياه اهللا بعد أن أماته.

كلامت القوم ملا مل تدرك مغز هذه الروايات ذهبت يميناً وشامالً, واضطربت كام تضطرب األرشية ولكن 
 . يف الطو البعيدة

                                                            
 

 .423 – 422)الغيبة للطويس : ص 1(  
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: ( الوجه يف هذه األخبار وما شاكلها أن نقول :  فبعد أن ينقل الشيخ الطويس هذه األخبار يعلق قائالً 
.  ره اهللا كام أظهر صاحب احلامر بعد موته احلقيقي, ثم يظه , ويعتقد أكثر الناس أنه بيل عظامه يموت ذكره

 , عىل أنه ال يرجع بأخبار آحاد ال توجب علام عام دلت العقول عليه وهذا وجه قريب يف تأويل هذا األخبار
, بل الواجب التوقف يف هذه  , وساق االعتبار الصحيح إليه, وعضده األخبار املتواترة التي قدمناها

, وإنام تأولناها بعد تسليم صحتها عىل ما يفعل يف نظائرها ويعارض هذه األخبار  وموالتمسك بام هو معل
 .)1(ما ينافيها )

, فهي قد حتدثت عن  توجيه الشيخ الطويس كام يدرك كل بصري خيالف متاماً ما نصت عليه األحاديث
بأن عليه أن يتوقف عن , وأفضل ما يف كالمه هو قوله  موت حقيقي ال موت جمازي أو موت ذِكر كام يقول

 القول فيها بعد أن خفيت عليه داللتها.
أي ذكره  "بعدما يموت  ": ( بيان : قوله عليه السالم  وبمثل تعليق الطويس يعلق صاحب البحار قائالً 

 . )2(أو يزعم الناس )
 − 1ج  −ئب وبمثل قول املجليس يقول الشيخ عيل اليزدي احلائري يف إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغا

 .161ص 
, وحيث أن املسألة جديدة  Xواحلقيقة إن هذه الروايات ترتبط بمسألة الشبيه املصلوب بدالً من عيسى 

, أفردت هلا هذا البحث املخترص برجاء أن يقيض اهللا تعاىل ألحد األخوة األنصار بيان هذه املسألة  ومعقدة
 . من مصادرها املختلفة

؟ א

                                                            
 

 .423الغيبة للطويس : ص  )1(  
 .30ص  −  51بحار األنوار :ج )2(  
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اختلف املسلمون والنصار أيام اختالف يف حتديد هوية الشخص الذي تعرض للصلب من قبل الرومان ; 
نفسه كام ذهبت إليه النصار , أم إنه شخص آخر هو هيوذا اإلسخريوطي أو  Xهل هو النبي عيسى 

 غريه بحسب ما ذهب إليه أكثر املفرسين املسلمني ?
فقد ابتعدوا كثرياً عن القول احلق  وا عىل ما ورد عن أهل البيت وحيث إن املفرسين املسلمني مل يعتمد

, ومن جهة النصار الذين أسسوا عىل قضية الصلب عقيدهتم يف الفداء , فهم بدورهم مل يصيبوا احلقيقة 
تؤكد بأن املصلوب ليس هو عيسى وال هو رجل  فيام ذهبوا إليه , فالروايات الواردة عن أهل البيت 

يشري مفرسو املسلمني , فالشبيه بحسب الروايات املشار إليها تنص عىل أن شبيه عيسى  منحرف كام
 .املصلوب هو رجل من آل حممد 

مَ ﴿ : ففي تفسريالقمي يف تفسري قوله تعاىل  يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ الَ عِ امَ قَ ارَ اهللاَِّ كَ ونوا أَنصَ نُوا كُ ينَ آَمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ يَ
يِّنيَ  ارِ وَ كَ لِلْحَ ائِيلَ وَ َ نِي إِرسْ ن بَ ةٌ مِّ ائِفَ نَت طَّ آَمَ ارُ اهللاَِّ فَ نُ أَنصَ ونَ نَحْ يُّ ارِ وَ الَ احلَْ ي إِىلَ اهللاَِّ قَ ارِ نْ أَنصَ ةٌ مَ ائِفَ ت طَّ رَ فَ

ينَ  رِ وا ظَاهِ بَحُ أَصْ مْ فَ هِ وِّ دُ ىلَ عَ نُوا عَ ينَ آَمَ ا الَّذِ نَ دْ أَيَّ نَ ﴿:  )1( ﴾فَ ٌ مِ ا نَرصْ ِبُّوهنَ ر حتُ أُخْ يبٌ  وَ رِ تْحٌ قَ فَ  )2( ﴾اهللاَِّ وَ

ونُوا أَنْصارَ اهللاَِّ﴿يعني يف الدنيا بفتح القائم و أيضا قال فتح مكة. قوله  نُوا كُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ إىل قوله  ﴾يا أَهيُّ
ةٌ ﴿ تْ طائِفَ رَ فَ ائِيلَ وَ كَ نِي إِرسْ نْ بَ ةٌ مِ نَتْ طائِفَ آمَ  Xقال التي كفرت هي التي قتلت شبيه عيسى   ﴾فَ

وصلبته والتي آمنت هي التي قبلت شبيه عيسى حتى ال يقتل فقتلت الطائفة التي قتلته وصلبته وهو قوله 
وا ظاهرين﴿ بَحُ أَصْ مْ فَ هِ وِّ دُ ىل عَ نُوا عَ ينَ آمَ ا الَّذِ نَ دْ أَيَّ  . )3( ﴾فَ

حتى ال يقتل  X, فهي تقول إن الطائفة التي آمنت هي التي قبلت شبيه عيسى  ويف هذه الرواية رس عجيب
 Xفقتلت الطائفة التي قتلته و صلبته , ومن الواضح اجليل إن أحداً مل ينرص أو يقبل املصلوب بدل عيسى 

, وأيضاً مل حيدث أن قتلت هذه الطائفة التي قبلت شبيه عيسى تلك الطائفة التي قتلته وصلبته ! إذن 
                                                            

 

 .14)الصف :1(  
 .13الصف :   )2(
  .336تفسري القمي : ص  ) 3(
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ويف زمن غري ذلك الزمن , وهذا ما سيتضح  املقصود بالتأكيد طائفة غري تلك التي شهدت حادثة الصلب ,
 : , وكام ييل عىل سؤال وجه له Xمن خالل جواب السيد أمحد احلسن 

 ? . وكيف شبه هلم بقوله تعاىل : Xس/ ما هي قصة عيسى 
لَ ﴿ ا صَ مَ تَلُوهُ وَ ا قَ مَ ولَ اهللاَِّ وَ سُ مَ رَ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ يحَ عِ نَا املَْسِ تَلْ ا قَ مْ إِنَّ هلِِ وْ قَ ينَ وَ إِنَّ الَّذِ مْ وَ بِّهَ هلَُ لَكِنْ شُ بُوهُ وَ

يناً  قِ تَلُوهُ يَ ا قَ مَ بَاعَ الظَّنِّ وَ مٍ إِالَّ اتِّ لْ نْ عِ مْ بِهِ مِ ا هلَُ نْهُ مَ كٍّ مِ وا فِيهِ لَفِي شَ فُ تَلَ  . )1( ﴾اخْ
 ج / 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 األئمة واملهديني .واحلمد هللا رب العاملني , وصىل اهللا عىل حممد وال حممد 

يف الليلة التي رفع فيها واعد حوارييه , فحرضوا عنده , إال هيوذا الذي دل علامء اليهود عىل  Xعيسى 
 هلم .  X, فقد ذهب إىل املرجع األعىل لليهود , وقايضه عىل تسليم عيسى   Xعيسى 

وانزل (شبيهه الذي صلب  , فرفعه اهللا , Xوكان بعد منتصف الليل أن نام احلواريون , وبقي عيسى 
, صلب وقتل وحتمل  وقتل) , فكان درعاً له وفداء , وهذا الشبيه هو من (األوصياء من آل حممد) 

 . Xالعذاب ألجل قضية اإلمام املهدي 
فع فنجاه اهللا من أيدي اليهود وعلامئهم الضالني املضلني (لعنهم اهللا)  Xوعيسى   مل يصلب ومل يقتل , بل رُ

بِّ ﴿ىل , قال تعا لَكِنْ شُ بُوهُ وَ لَ ا صَ مَ تَلُوهُ وَ ا قَ مَ ولَ اهللاَِّ وَ سُ مَ رَ يَ رْ نَ مَ ى ابْ يسَ يحَ عِ نَا املَْسِ تَلْ ا قَ مْ إِنَّ هلِِ وْ قَ مْ وَ  .  )2( ﴾هَ هلَُ
وعد أصحابه ليلة رفعه اهللا  Xقال : (إن عيسى  Xويف الرواية يف تفسري عيل بن إبراهيم عن أيب جعفر 

إليه فاجتمعوا عند املساء , و هم اثنا عرش رجال فأدخلهم بيتا ثم خرج عليهم من عني يف زاوية البيت وهو 
ينفض رأسه من املاء , فقال إن اهللا رافعي إليه الساعة و مطهري من اليهود فأيكم يلقي عليه شبحي فيقتل 

وَ ذا  و يصلب و يكون معي يف درجتي قال شاب  .. …منهم أنا يا روح اهللا قال فأنت هُ
                                                            

 

 . 157: النساء)1(  
 .157النساء :   )2(
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و أخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح  …من ليلتهم  Xإن اليهود جاءت يف طلب عيسى  Xثم قال 
 . )1(فقتل و صلب) Xعيسى 

يقول : (اجتمع اثنا عرش) , بينام الذين جاءوا من احلواريني هم (أحد عرش) , فيهوذا مل  Xفاإلمام الباقر 
, وهذا من املتواترات التي ال تنكر , فالثاين عرش الذي  Xيأت , بل ذهب إىل علامء اليهود ليسلم عيسى 

لِبَ وقـُتِلَ , جاء أو قل الذي نزل من السامء , هو الويص من آل حممد  بـِهَ بصورة  , الذي صُ بعد أن شُ
 . Xعيسى 

رصخ  …وكانت آخر كلامت هذا الويص عند صلبه هي : (إيليا , إيليا ملا شبقتني) , ويف إنجيل متى : ( 
يسوع بصوت عظيم إييل إييل ملا شبقتني أي اهلي , اهلي ملاذا تركتني . فقوم من الواقفني هناك ملا سمعوا , 

وأما الباقون فقالوا أترك لنر هل يأيت إيليا خيلصه . فرصخ يسوع أيضاً بصوت  …قالوا : انه ينادي إيليا 
 عظيم وأسلم الروح . 

 .)2() …وإذا حجاب اهليكل قد انشق إىل اثنني من فوق إىل أسفل . واألرض تزلزلت والصخور تشققت 
والنصار يرتمجوهنا هكذا (اهلي ,  واحلقيقة إن ترمجة الكلامت التي قاهلا هكذا (يا عيل يا عيل ملاذا أنزلتني) ,

 اهلي ملاذا تركتني) كام تبني لك من النص السابق من اإلنجيل .
 واإلنزال أو اإللقاء يف األرض من السامء قريب من الرتك .

ومل يقل هذا الويص هذه الكلامت جهالً منه بسبب اإلنزال , أو اعرتاضاً عىل أمر اهللا سبحانه وتعاىل , بل 
تبطن جوابه , وجهه إىل الناس : أي افهموا واعرفوا ملاذا نزلتُ وملاذا صلبتُ , وملاذا قتلتُ , هي سؤال يس

لكي ال تفشلوا يف االمتحان مرة أخر , إذا أعيد نفس السؤال , فإذا رأيتم الرومان (أو أشباههم) حيتلون 

                                                            
 

 . 473قصص األنبياء للجزائري : ص  )1(
  

 .   27إنجيل متى : إصحاح   )2(
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هذه سنة اهللا التي تتكرر , األرض , وعلامء اليهود (أو أشباههم) يداهنوهنم , فسأكون يف تلك األرض ف
 فخذوا عربتكم وانرصوين إذا جئت وال تشاركوا مرة أخر يف صلبي وقتيل.

لبتُ وحتملتُ العذاب وإهانات  كان يريد أن يقول يف جواب السؤال (البنيَّ لكل عاقل نقي الفطرة) : صُ
ودولة احلق والعدل اإلهلي عىل ,  Xعلامء اليهود , وقـُتلتُ ألجل القيامة الصغر , قيامة اإلمام املهدي 

 هذه األرض .
لِك اليهود ? كان جييب أنت قلت , أو  وهذا الويص عندما سأله علامء اليهود واحلاكم الروماين : هل أنت مَ

 هم يقولون , أو انتم تقولون , ومل يقل نعم , جواب غريب عىل من جيهل احلقيقة , ولكنه اآلن توضح . 
لِك اليهود , بل عيسى فلم يقل : نعم , ألنه لي الذي رفعه اهللا , وهو الشبيه الذي نزل ليُصلب  Xس هو مَ
 .  Xويُقتل بدالً عن عيسى 

يَ عليه القبض  −وهذا نص جوابه   من اإلنجيل :  − بعد أن الُقِ
 : أنت  ( فأجاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك باهللا احلي أن تقول لنا هل أنت املسيح . قال له يسوع

 
 . )1() ...قلت

لِك اليهود . فقال له يسوع : أنت تقول... (  . )2() ... فوقف يسوع أمام الوايل فسأله الوايل قائالً أ أنت مَ
 . )3()... فسأله بيالطس أنت ملك اليهود فأجاب وقال له أنت تقول... (
 . )4() ... فقال اجلميع أ فأنت املسيح فقال هلم انتم تقولون أين أنا هو... (

                                                            
 

 .26إنجيل متى : إصحاح )1(  
 . 27إنجيل متى : إصحاح )2(  
 . 15إنجيل مرقس : إصحاح )3(  
 . 22لوقا : إصحاح إنجيل )4(  
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أجابه يسوع  34ثم دخل بيالطس أيضا إىل دار الوالية ودعا يسوع , وقال له أنت ملك اليهود . ...  33 (
أجابه بيالطس أ لعيل أنا هيودي . اُمتك ورؤساء الكهنة  35أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني . 

لو كانت مملكتي من هذا العامل أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العامل .  36أسلموك إيل . ماذا فعلت . 
لَّم إىل اليهود . ولكن اآلن ليست مملكتي من هنا .  فقال له بيالطس أ  37لكان خدامي جياهدون لكي ال أُسَ

لِك . أجاب يسوع أنت تقول إين ملك . هلذا قد ولدت أنا , وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد  فأنت إذا مَ
 . )1()…للحق 

َ الويص انه ليس من أهل األرض يف ذلك الزمان , بل نزل إليها إلنجاز مهمة  ويف هذا النص األخري بنيَّ
, حيث تر أن هذا الويص يقول : ( مملكتي ليست من هذا العامل ) , (ولكن اآلن  Xوهي فداء عيسى 

 ليست مملكتي من هنا ) , ( وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق )
عند انفجار الصبح مابني مهرودين ومها ثوبان  X: ( قال ينـزل عيسى ابن مريم  عن رسول اهللا 

أصفران من الزعفران , أبيض اجلسم , أصهب الرأس , أفرق الشعر , كأن رأسه يقطر دهنا , بيده حربة , 
يكرس الصليب ويقتل اخلنزير وهيلك الدجال ويقبض أموال القائم ويميش خلفه أهل الكهف , وهو 

ر األيمن للقائم وحاجبه ونائبه , ويبسط يف املغرب واملرشق األمن من كرامة احلجة بن الوزي
ويعود دار امللك إىل الزوراء وتصري األمور  …( Xوعن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )2()(ع(احلسن

ء شور من غلب عىل يشء فعله , فعند ذلك خروج السفياين فريكب يف األرض تسعة أشهر يسومهم سو
العذاب فويل ملرص وويل للزوراء وويل للكوفة والويل لواسط كأين انظر إىل واسط وما فيها خمرب خيرب 
وعند ذلك خروج السفياين ويقل الطعام ويقحط الناس ويقل املطر فال أرض تنبت وال سامء تنـزل , ثم 

 . )3() …خيرج املهدي اهلادي املهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن مريم 
                                                            

 

 . 18إنجيل يوحنا : إصحاح )1(  

 .92ص  7غاية املرام : ج )2(  
 .134املالحم والفتن :  ص   )3(
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مل يصلب ومل يقتل , بل الذي صلب وقتل هو شبيه عيسى  Xوتوجد أحاديث كثرية تدل عىل أن عيسى 
X . 

و من خياطة  بمدرعة من صوف من غزل مريم  X: ( قال رفع عيسى ابن مريم  Xعن أيب عبد اهللا  
 . )1(مريم , فلام انتهى إىل السامء نودي يا عيسى بن مريم ألق عنك زينة الدنيا )

بـِهَ أمر أحد من أنبياء اهللا و حججه Xوعن الرضا   Xللناس إال أمر عيسى بن مريم  : ( قال ما شُ
 وحده , ألنه رفع من األرض حيا و قُبض روحه بني السامء و األرض ثم رفع إىل السامء و رد إليه روحه و 

يكَ وَ ﴿ذلك قوله عز و جل :  فِّ تَوَ َّ  إِذْ قالَ اهللاَُّ يا عِيسى إِينِّ مُ  . )2(﴾رافِعُكَ إِيلَ
 . )3(مل يمت و إنه راجعٌ إليكم قبل يوم القيامة ) Xوعن النبي ص قال: ( عيسى  

  −والتـَفـْتْ إىل :
إن عيسى نبي مرسل وقد طلب من اهللا سبحانه وتعاىل أن يُعفى ويُرصف عنه الصلب والعذاب والقتل , 
لب وقـُتل  واهللا سبحانه وتعاىل ال يرد دعاء نبي مرسل , فاهللا استجاب له ورفعه وأُنزل الويص الذي صُ

 القتل .بأن يُرصف عنه الصلب و Xبدالً عنه , ويف اإلنجيل عدة نصوص فيها دعاء عيسى 
 وهي : 

 . )4()…ثم تقدم قليال وخر عىل وجهه وكان يصيل قائال يا أبتاه إن أمكن فلتعرب عني هذه الكأس  …(
ثم تقدم قليال وخر عىل األرض وكان يصيل لكي تعرب عنه الساعة إن أمكن * وقال يا أبا اآلب كل …( 

 . )5() …شئ مستطاع لك فاجز عني هذه الكأس  
                                                            

 

 ص األنبياء نعمة اهللا اجلزائري .قص)1(  
 )قصص األنبياء وعيون األخبار .2(  
 )قصص األنبياء.3(  
 . 26) انجيل متى: إصحاح 4( 

 .14)مرقس : إصحاح 5(  
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وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا عىل ركبتيه وصىل * قائال يا أبتاه إن شئت أن تـُجز عني هذه  …( 
 . )1()…الكأس 

مثل شاة سيق إىل  …ويف التوراة سفر إشعيا ويف اإلنجيل أعامل الرسل اإلصحاح الثامن هذا النص: ( 
 ). …الذبح , ومثل خروف صامت أمام الذي جيزره هكذا مل يفتح فاه 

ل األنبياء واألوصياء املرسلني تكلموا , مل يذهب احد منهم صامت إىل الذبح , بل هم أُرسلوا ليتكلموا وك
بكتوا ويعضوا الناس , وعيسى  قُ  Xويُ باخلصوص كم بَـكـَّتَ العلامء والناس . وكم وعظهم فال يَصدِ

 عليه انه ذهب إىل الذبح صامت .
لب وقـُتل دون أن يتكلم , أو بل هذا الذي ذهب إىل الذبح صامت هو الويص  : (شبيه عيسى) الذي صُ

يطلب من اهللا أن يُرصف عنه العذاب والصلب والقتل , ودون أن يتكلم مع الناس . بل إذا احلوا عليه 
 وسألوه بإحلاح من أنت , هل أنت املسيح , مل يكن جييبهم إال بكلمة , أنت قلت .

تاً راضياً بأمر اهللا , منفذاً ملا أُنزل له , وهو أن يُصلب ويُقتل وهكذا ذهب إىل العذاب والصلب والقتل صام
 . Xبدالً من عيسى 

بلغ الناس ويتكلم معهم , ذهب هكذا : مثل شاة سيق إىل الذبح  سل ويُ وألنه أصالً مل يكن وقته قد حان لريُ
 , مثل خروف صامت أمام الذي جيزره هكذا مل يفتح فاه .

يريد معرفة احلقيقة من هذا املوقف , فهذا اإلنسان نزل إىل األرض ,  − :ارجوا أن يستفيد كل مؤمن 
لب وقـُتل وال احد يعرفه , مل يطلب أن يُذكر أو أن يُعرف , نزل صامتاً , وصلب صامتاً , وقـُتل  وصُ

 ع .إن أردتم أن تكونوا فكونوا.  انتهى جواب السيد أمحد احلسن  − صامتاً , وصعد اىل ربه صامتاً , هكذا :
ا ﴿ : قوله تعاىل Xأقول وقد ورد يف القرآن يف شأن عيسى  ذَ ونِ هَ بِعُ اتَّ ا وَ َ نَّ هبِ ُ ْرتَ الَ متَ ةِ فَ اعَ مٌ لِّلسَّ هُ لَعِلْ إِنَّ وَ

يمٌ  تَقِ سْ اطٌ مُّ َ ,  Xقيام اإلمام املهدي  , ومعروف أن الساعة يراد هبا كام ورد عن أهل البيت  )2( ﴾رصِ
                                                            

 

  .22)لوقا : إصحاح 1(  

 . 61الزخرف :)2(  
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ويكون عالمة له , وهذا غري  Xيأيت قبل اإلمام  Xوقوله تعاىل ( وإنه لعلم للساعة ) يعني أن عيسى 
ويصيل خلفه يف بيت املقدس , وقد  Xيظهر بعد قيام اإلمام  Xالوارد يف نصوص الفريقني من أن عيسى 

إن القرآن قد يذكر عن هذه اآلية فكان جوابه ع ما مضمونه :  Xسأل أحد األنصار السيد أمحد احلسن 
. أقول : وهبذا ينحل ما قد يراه البعض من تعارض بني ما ورد يف  أحيانا ويريد منه شبيهه Xعيسى 

 القرآن الكريم وما ورد يف نصوص الفريقني.
:

عدة من أصحابنا , عن أمحد بن حممد بن عيسى , عن عيل بن احلكم , عن زيد أيب احلسن , عن احلكم  − *  
أتيت أبا جعفر عليه السالم وهو باملدينة , فقلت له : عيل نذر بني الركن واملقام إن أنا ( بن أيب نعيم قال : 

فلم جيبني بشئ , فأقمت ثالثني يوما ,  لقيتك أن ال أخرج من املدينة حتى أعلم أنك قائم آل حممد أم ال ,
ثم استقبلني يف طريق فقال : يا حكم وإنك هلهنا بعد , فقلت : نعم إين أخربتك بام جعلت هللا عيل , فلم 
تأمرين ومل تنهني عن شئ ومل جتبني بشئ ? فقال : بكر عيل غدوة املنزل , فغدوت عليه فقال عليه السالم : 

جعلت هللا عيل نذرا وصياما وصدقة بني الركن واملقام إن أنا لقيتك أن ال سل عن حاجتك , فقلت : إين 
أخرج من املدينة حتى أعلم أنك قائم آل حممد أم ال , فإن كنت أنت رابطتك وإن مل تكن أنت , رست يف 

 اهللا األرض فطلبت املعاش , فقال : يا حكم كلنا قائم بأمر اهللا , قلت : فأنت املهدي ? قال : كلنا هندي إىل
, قلت : فأنت صاحب السيف ? قال : كلنا صاحب السيف ووارث السيف , قلت : فأنت الذي تقتل 
أعداء اهللا ويعز بك أولياء اهللا ويظهر بك دين اهللا ? فقال : يا حكم كيف أكون أنا وقد بلغت مخسا وأربعني 

 .)1()ابة وأخف عىل ظهر الد أقرب عهدا باللبن مني[ سنة ] ? وإن صاحب هذا االمر 

                                                            
 

 .536ص 1الكايف : ج )1(  
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الظاهر األقو منها اإلشارة إىل رجل والدته حصلت قبل أقل من مخس وأربعني سنة من قيامه, واالمام 
املهدي والدته أبعد من هذا بكثري قياساً بزمن قيامه. فالرواية ال جتد مصداقاً أقرب من ويص اإلمام املهدي 

X. 
 

:
قرأ يف شهر رمضان وهو عن اإلمام املهدي   :  Xورد يف دعاء االفتتاح الذي يُ

قِكَ  لْ نْ خَ تِكَ مَ َ ريَ بيبِكَ , وَ خِ يِّكَ , وَ حَ فِ ولِكَ , وَ اَمينِكَ , وَ صَ سُ كَ وَ رَ بْدِ د عَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ مَّ صَ ـهُ  , وَ حافِظِ اَللّ
ساالتِكَ ... ثم يصيل عىل عيل  غِ رِ بَلِّ كَ , وَ مُ ِّ ننيَ , وَ وَ Xرسِ مِ يلٍّ اَمريِ املُْؤْ ىل عَ لِّ عَ مَّ وَ صَ ـهُ ولِ : اَللّ سُ ِّ رَ يصِ

بِّ الْعاملَنيَ ... ويصيل عىل فاطمة  ةِ نِساءِ الْعاملَنيَ ...  رَ يِّدَ ةَ سَ ةِ فاطِمَ رَ ةِ الطّاهِ يقَ دّ ىلَ الصِّ لِّ عَ : وَ صَ
يْ Xويصيل عىل احلسن واحلسني  يِّدَ ِ سَ نيْ سَ نِ وَ احلُْ سَ د , احلَْ يِ اهلُْ ةِ وَ اِمامَ َ محْ بْطَيِ الرَّ ىل سِ لِّ عَ صَ  :  وَ

نَةِ ... ثم يصيل عىل األئمة  لِ اجلَّْ بابِ اَهْ لِمنيَ ,  Xويذكر اإلمام املهدي  شَ ةِ املُْسْ ىل اَئِمَّ لِّ عَ بينهم: وَ صَ
ِّ بْنِ مُ  يلِ ر , وَ عَ فَ عْ ى بْنِ جَ وسَ د , وَ مُ َمَّ رِ بْنِ حمُ فَ عْ ٍّ , وَ جَ يلِ دِ بْنِ عَ َمَّ ِ , وَ حمُ نيْ سَ ِّ بْنِ احلُْ يلِ دِ بْنِ وسى , وَ عَ َمَّ حمُ

بادِكَ , ىل عِ كَ عَ جِ جَ يِّ , حُ دِ ادي املَْهْ لَفِ اهلْ ٍّ , وَ اخلَْ يلِ نِ بْنِ عَ سَ د , وَ احلَْ َمَّ ِّ بْنِ حمُ يلِ ٍّ , وَ عَ يلِ نائِكَ يف  عَ وَ اُمَ
. ةً ةً دائِمَ ثريَ ةً كَ الَ  بِالدِكَ صَ

 : ل, يقو كام مر Xوبعد أن ينتهي من الصالة عىل األئمة ومنهم املهدي 
تِكَ املُْ  الئِكَ هُ بِمَ فَّ لِ املُْنْتَظَرِ , وَ حُ دْ لِ , وَ الْعَ مَّ كَ الْقائِمِ املُْؤَ رِ ِّ اَمْ يلِ ىل وَ لِّ عَ مَّ وَ صَ ـهُ وحِ اَللّ هُ بِرُ دْ بنيَ , وَ اَيِّ رَّ قَ

بَّ الْعاملَنيَ ... الخ الدعاء املبارك. سِ يا رَ دُ  الْقُ
,  غري الصالة عىل األئمة واإلمام املهدي الذي ذكره معهم ويالحظ عليه أنه أفرد للقائم صالة هي 

. ويدل Xفالصالة عىل القائم كالم جديد مستأنف, األمر الذي يشري إىل أن القائم ليس هو اإلمام املهدي 
عليه أنه يسأل اهللا أن يؤيده بروح القدس, ومعلوم أن روح القدس يكون مع اإلمام وينتقل إىل من يليه فور 

 .  السابقموت 
 : مويل حممد صالح املازندراين − ورد يف رشح أصول الكايف 
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لِكَ ﴿. وسأل أبو بصري أبا عبد اهللا ( عليه السالم ) عن قوله تعاىل :   ( عن أيب عبد اهللا وأيب جعفر  ذَ كَ  وَ
يْنَا حَ وحاً  إِلَيْكَ  أَوْ نْ  رُ ا مِّ نَ رِ اآلية قال : خلق من خلق اهللا تعاىل أعظم من جربئيل وميكائيل كان مع  ﴾أَمْ

 . )رسول اهللا ( صىل اهللا عليه وآله ) خيربه ويسدده وهو مع األئمة من بعده 
منذ أنزل اهللا تعاىل ذلك الروح عىل حممد ( صىل اهللا عليه وآله ) ما صعد إىل  (ويف رواية أخر أنه قال : 

ويف أخر قال ( عليه السالم ) إن اهللا تعاىل جعل يف النبي روح القدس به محل النبوة فإذا » السامء وأنه لفينا 
 .)1(قبض النبي انتقل روح القدس فصار إىل اإلمام)

ومعلوم أن روح القدس يتنزل عىل اإلمام أيضاً يف كل ليلة قدر, والدعاء قيد البحث مروي عن اإلمام إبان 
 Xه, فكيف يدعو اهللا أن يؤيده بام هو مؤيد به فعالً ? نعم الوجه هو إنه إمامته, وروح القدس إذن مع

 يدعو لولده أن يؤيده اهللا بروح القدس. ولنقرأ هذه اخلرب الذي يؤكد أن اإلمام املهدي مؤيد بروح القدس: 
 : الفتال النيسابوري − روضة الواعظني 

أسأهلا عن احلجة ,  ( قال حممد بن عبد اهللا الطهوي : قصدت حكيمة بنت حممد بعد مىض أبى حممد 
وما قد اختلف فيه الناس من احلرية التي هم فيها , فقالت يل : اجلس فجلست ثم قالت يل : يا أبا حممد إن 

د احلسن واحلسني تفضيال اهللا تعاىل ال خييل األرض من حجة ناطقة أو صامتة ومل جيعلها يف أخوين بع
للحسن واحلسني, وتنزهيا هلام أن يكون يف األرض عديلهام, الن اهللا تبارك وتعاىل خص ولد احلسني 
بالفضل عىل ولد احلسن كام خص ولد هارون عىل ولد موسى , وإن كان موسى حجة عىل هارون ... إىل 

تناوليه وهاتيه فتناولته وأتيت به نحوه فلام مثلت  , وقال : يا عمة )عليه السالم  (قوهلا: فصاح يب أبو حممد 
منى والطري يرفرف عىل رأسه  )عليه السالم  (بني يدي أبيه وهو عىل يدي فسلم عىل أبيه فتناوله احلسن 

ويناوله لسانه فيرشب منه ثم قال : امض به إىل أمه لرتضعه ورديه إىل قالت فناولته أمه فأرضعته ورددته إىل 
لطري يرفرف عىل رأسه فصاح طري منها فقال له: أمحله واحفظه ورده إلينا يف كل أربعني يوما أيب حممد وا

فتناوله الطري وطار به يف جو السامء واتبعه سائر الطيور فسمعت أبا حممد يقول : أستودعك الذي أودعته 
                                                            

 

 .250ص  −  5رشح أصول الكايف : ج   )1(
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د موسى إىل أم موسى فبكت نرجس فقال: اسكتي فان الرضاع حمرم عليه إال من ثديك وسيعاد إليك  كام رُ
أم موسى وذلك قول اهللا عز وجل فرددناه إىل أمه كي تقر عينها وال حتزن قالت حكيمة: قلت فام هذا الطري 

 .)1()م ويربيهم العلم ... الخ الروايةيوفقهم ويسدده ? قال هذا روح القدس املوكل باألئمة 
 وهذه أحاديث تدل عىل أن اإلمام مؤيد بروح القدس:

أيب عبد اهللا جعفر بن حممد عليه السالم قال يف األنبياء واألوصياء مخسة أرواح روح البدن وروح ( عن  
 .)2(القدس وروح القوة و روح الشهوة وروح االيامن )

حمدثون  قال قال أبو جعفر حممد بن عيل الباقر عليه السالم أن األوصياء  )ع (( عن أيب جعفر الثاين  
يعرض عىل روح القدس ما يسأل فيوجس عن نفسه أن قد  )ع (يرونه وكان عيل حيدثهم روح القدس وال 

 .)3(أصبت اجلواب فيخرب به فيكون كام كان )
أَلُونَكَ ﴿( قال الصادق ( عليه السالم ) يف قوله :   سْ يَ نِ  وَ وحِ  عَ لِ  الرُّ وحُ  قُ نْ  الرُّ رِ  مِ يبِّ  أَمْ قال : هو ملك  ﴾رَ

 . )4(أعظم من جربئيل وميكائيل , كان مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله, وهو مع األئمة )

:א
هو الطريد الفريد املوتور بأبيه, املكنى  صاحب هذا األمرأنه قال : (  Xعن أيب اجلارود , عن أيب جعفر 

 . )5() بعمه, املفرد من أهله, اسمه اسم نبي

                                                            
 

 .260 – 257روضة الواعظني : ص )1(  
 .468 – 467بصائر الدرجات : ص )2(  
 .2 – 1خمترص بصائر الدرجات : ص )3(  
 .254ص  18بحار األنوار : ج )4(  
 

 .179ص  الغيبة للنعامين :)5(  
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: أنت صاحب هذا األمر? قال: (ال, ولكن صاحب Xوعن عيسى اخلشاب قال: قلت للحسني بن عيل 
 . )1(هذا األمر الطريد الرشيد املوتور بأبيه, املكنى بعمه, يضع سيفه عىل عاتقه ثامنية أشهر )

(كأين بقوم : Xفعن اإلمام الباقر الذي يضع السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر هو صاحب الرايات السود, 
قد خرجوا باملرشق يطلبون احلق فال يعطونه, ثم يطلبونه فال يعطونه, فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم عىل 
عواتقهم فيعطون ما سألوه فال يقبلونه حتى يقوموا, وال يدفعوهنا إال اىل صاحبكم, قتالهم شهداء, أما إين 

 .)2(لو أدركت صاحب ذلك الستبقيت نفيس لصاحب هذا األمر)
واإلمام املهدي ال يُكنى بأيب العباس. وقوله ( املوتور بأبيه ) أي  Xوقوله (املكنى بعمه), عمه هو العباس 

   )X.)3يطلب حق أبيه اإلمام املهدي 

:
: ( للقائم مخس عالمات: [ظهور] السفياين,  , عن أيب عبداهللا (عليه السالم) أنه قال عن عمر بن حنظلة

 . )1(, واخلسف بالبيداء ) , وقتل النفس الزكية والصيحة من السامء واليامين,

                                                            
 

 .134ص 51بحار األنوار : ج)1(  
 .281الغيبة للنعامين :ص )2(  

عن عبد األعىل بن حصني الثعلبي , عن أبيه , قال : ( لقيت أبا جعفر حممد بن عيل ( عليهام السالم ) )3(  
يف حج أو عمرة . فقلت له : كربت سني , ودق عظمي , فلست أدري يقيض يل لقاؤك أم ال فاعهد إيل 

أهله , املوتور بوالده ,  عهدا وأخربين متى الفرج . فقال : إن الرشيد الطريد الفريد الوحيد , املفرد من
املكنى بعمه , هو صاحب الرايات , واسمه اسم نبي . فقلت : أعد عيل , فدعا بكتاب أديم أو صحيفة 

 .184 – 183فكتب يل فيها ) الغيبة لنعامين ص 
 و ( صاحب الرايات ) وصف يطلق دائام عىل املمهد الرئييس لدولة العدل االهلي.
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: ) النداء من املحتوم, والسفياين من املحتوم,  , عن أيب عبداهللا (عليه السالم) أنه قال عن عبداهللا بن سنان
: وفزعة يف  , قال , وكف يطلع من السامء من املحتوم , وقتل النفس الزكية من املحتوم واليامين من املحتوم

 .)2(, وخترج الفتاة من خدرها ) , وتفزع اليقظان شهر رمضان توقظ النائم
: السفياين من  : قلنا له , عن أيب عبداهللا (عليه السالم) أنه قال , عن غري واحد من أصحابه عن زياد القندي

, وخسف البيداء من  , والقائم من املحتوم , وقتل النفس الزكية من املحتوم :  )نعم ? فقال املحتوم
املحتوم, وكف تطلع من السامء من املحتوم, والنداء [من السامء من املحتوم] فقلت: وأي شئ يكون 

 . )3(النداء? فقال: مناد ينادي باسم القائم واسم أبيه (عليهام السالم) )
,   يذكره يف الرواية األخرية, بينام ال يف الرواية األوىل والثانية يعد اليامين من املحتوم مع مجلة من العالمات

, األمر الذي يشري إىل حقيقة أن القائم هو اليامين  , ولكنه يذكر القائم بدالً منه مع أنه يذكر العالمات نفسها
نفسه. علامً أن املقصود من املحتوم هو العالمات املحتومة التي تسبق اإلمام املهدي فهي عالمات القائم كام 

, فقد علمنا أن اإلمام  Xوالقائم يف الرواية األوىل هو املهدي حممد بن احلسن  , نصت الرواية األوىل
 . وولده أمحد كل منهام هو قائم Xاملهدي 

:
 : قوله تعاىل يف سورة الدخان

                                                                                                                                                                                                     
 

 .252:صالغيبة للنعامين   )1(
 .252للنعامين :ص ) الغيبة 2( 
 .257للنعامين :ص الغيبة   )3(
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قِبْ ﴿ تَ ارْ مَ  فَ وْ أْيتِ  يَ ء تَ امَ انٍ  السَّ خَ بِنيٍ  بِدُ ى * مُّ غْشَ ا النَّاسَ  يَ ذَ ابٌ  هَ ذَ نَا * أَلِيمٌ  عَ بَّ فْ  رَ شِ نَّا اكْ ابَ  عَ ذَ ا الْعَ  إِنَّ
نُونَ  مِ ؤْ مُ  أَنَّى * مُ  هلَُ رَ كْ دْ  الذِّ قَ مْ  وَ اءهُ ولٌ  جَ سُ بِنيٌ  رَ مَّ  *مُّ ا ثُ لَّوْ وَ نْهُ  تَ الُوا عَ قَ مٌ  وَ لَّ عَ ْنُونٌ  مُ ا * جمَّ و إِنَّ فُ اشِ  كَ
ابِ  ذَ لِيالً  الْعَ مْ  قَ ونَ  إِنَّكُ ائِدُ مَ  * عَ وْ بْطِشُ  يَ ةَ  نَ َ الْبَطْشَ ربْ ا الْكُ ونَ  إِنَّ مُ نتَقِ  . )1()مُ

 −, ورد يف منهاج الصاحلني  , أو القيامة الصغر التي هي قيام القائم هذا الدخان من عالمات الساعة
 : الشيخ وحيد اخلراساين

هُ ﴿( قال اهللا تعاىل:  إِنَّ مٌ  وَ ةِ  لَعِلْ اعَ الَ  لِّلسَّ نَّ  فَ ُ ْرتَ ا متَ َ ونِ  هبِ بِعُ اتَّ ا وَ ذَ اطٌ  هَ َ يمٌ  رصِ تَقِ سْ . قال ابن حجر: قال )2( ﴾مُّ
 . )3(مقاتل بن سليامن ومن شايعه من املفرسين إن هذه اآلية نزلت يف املهدي )

هُ ﴿( ذكر الثعلبي يف تفسري قوله تعاىل :   إِنَّ مٌ  وَ ةِ  لَعِلْ اعَ قال : ذلك عيسى بن مريم عليه السالم : ورو  ﴾لِّلسَّ
هُ ﴿ذلك عن مجاعة باسناده وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار وضحاك :  إِنَّ مٌ  وَ  لَعِلْ

ةِ  اعَ  .)4(بفتح العني والالم : أي امارة وعالمة ) ﴾لِّلسَّ
هُ ﴿( عن ابن عباس :   إِنَّ مٌ  وَ ةِ  لَعِلْ اعَ  . )5(عيسى ابن مريم )قال : نزول  ﴾لِّلسَّ

, ورد يف معاين X, والدخان آية عذاب تسبق قيامه Xفالساعة ال يراد هبا يوم القيامة, وإنام قيام القائم 
قِبْ ﴿القرآن أليب جعفر النحاس : ( قوله جل وعز  تَ ارْ مَ  فَ وْ أْيتِ  يَ ء تَ امَ انٍ  السَّ خَ بِنيٍ  بِدُ : رو إرسائيل عن ﴾مُّ

عيل بن ايب طالب عليه السالم قال آية الدخان مل متض بعد وستكون يايت دخان أيب إسحاق عن احلارث عن 
 .)6(يصيب املؤمنني الزكام وينقد الكافر )

                                                            
 

 .16− 10الدخان :)1(  
 :61الزخرف :   )2(
 .475ص  −  1ج  : منهاج الصاحلني)3(  
 .430ص  − العمدة : ابن البطريق )4(  
 .116ص  −  25ج  −جامع البيان: إبن جرير الطربي   )5(

 .398ص  6معاين القرآن : ج )6(  
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, يورد املؤلف يف النص التايل ما يقابل 390 – 389ص  − سيف اهللا أمحد فاضل  − ويف نص (إنجيل برنابا) 
 : , يقول هذه اآليات من اإلنجيل

قِبْ ﴿ تَ ارْ مَ  فَ وْ أْيتِ  يَ ء تَ امَ انٍ  السَّ خَ بِنيٍ  بِدُ ى * مُّ غْشَ ا النَّاسَ  يَ ذَ ابٌ  هَ ذَ نَا * أَلِيمٌ  عَ بَّ فْ  رَ شِ نَّا اكْ ابَ  عَ ذَ ا الْعَ  إِنَّ
نُونَ  مِ ؤْ مُ  أَنَّى * مُ  هلَُ رَ كْ دْ  الذِّ قَ مْ  وَ اءهُ ولٌ  جَ سُ بِنيٌ  رَ مَّ  *مُّ ا ثُ لَّوْ وَ نْهُ  تَ الُوا عَ قَ مٌ  وَ لَّ عَ ْنُونٌ  مُ و اإِنَّ *  جمَّ فُ اشِ  كَ
ابِ  ذَ لِيالً  الْعَ مْ  قَ ونَ  إِنَّكُ ائِدُ مَ  * عَ وْ بْطِشُ  يَ ةَ  نَ َ الْبَطْشَ ربْ ا الْكُ ونَ  إِنَّ مُ نتَقِ ... توضح اآليات ان الدخان  ﴾مُ

سيحدث فيقول املنافقون إنا مؤمنون ويدعون اهللا رهبم فيستجيب هلم وهو يعلم نفاقهم فقد كذبوا رسوال 
من رسله وقالوا عنه انه جمنون حتى إذا عادوا إىل ضالهلم بعد أن جاءهم هذا اإلنذار األخري بطش اهللا هبم 

ذلك الرسول قد يكون ابن مريم عليه السالم أو الذين سيكونان  ببعض ذنوهبم كام سبق القول ويف ظني أن
فصعد دخان من البرش كدخان أتون عظيم فأظلمت الشمس واجلو من دخان البئر  "معه ال يعلم إال اهللا 

 30:  2وأعطى عجائب يف السامء واألرض دما ونارا وأعمدة دخان يوئيل  2:  9رؤيا يوحنا الالهويت 
:  2امء من فوق وآيات عىل األرض من أسفل دما ونارا وبخار دخان اعامل الرسل أعطى عجائب يف الس

وقيل له أن ال يرض عشب األرض وال شيئا اخرض  8:  18صعد دخان من أنفه ونار من فمه مزمور  19
 وال شجرة ما إال الناس فقط الذين ليس هلم ختم اهللا عىل جباههم وأعطى أن ال يقتلهم بل أن يتعذبوا مخسة

 ).4:  9أشهر رؤيا يوحنا األهويت 
 : ابن العريب − ويف تفسري ابن عريب 

قِبْ ﴿ تَ ارْ مَ  فَ وْ أْيتِ  يَ ء تَ امَ انٍ  السَّ خَ بِنيٍ  بِدُ أي : وقت ظهور آيات القيامة الصغر أو الكرب فإن الدخان  ﴾مُّ
 .)1(من أرشاطها )

الشيخ عيل اليزدي احلائري , كالماً عن القمي  − وقد نقل صاحب إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب  
 نقله هذا األخري أو نقل بعضه عن العامة, يقول فيه:

                                                            
 

 .232ص  −  2تفسري ابن عريب : ج   )1(
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قِبْ ﴿ تَ ارْ مَ  فَ وْ أْيتِ  يَ ء تَ امَ انٍ  السَّ خَ بِنيٍ  بِدُ مَ ﴿ –إىل  − ﴾مُّ وْ بْطِشُ  يَ ةَ  نَ َ الْبَطْشَ ربْ ا الْكُ ونَ  إِنَّ مُ نتَقِ  عن القمي قال ﴾مُ
ا﴿: ذلك إذا أخرجوا يف الرجعة من القرب يغشى الناس كلهم الظلمة فيقولون :  ذَ ابٌ  هَ ذَ نَا * أَلِيمٌ  عَ بَّ  رَ

فْ  شِ نَّا اكْ ابَ  عَ ذَ ا الْعَ نُونَ  إِنَّ مِ ؤْ مُ  أَنَّى﴿فقال اهللا ردا عليهم :  ﴾مُ  هلَُ رَ كْ دْ ﴿يف ذلك اليوم   ﴾الذِّ قَ مْ  وَ اءهُ  جَ
ولٌ  سُ بِنيٌ  رَ مَّ ﴿أي رسول قد بني هلم   ﴾مُّ ا ثُ لَّوْ وَ نْهُ  تَ الُوا عَ قَ مٌ  وَ لَّ عَ ْنُونٌ  مُ قال : قالوا ذلك ملا نزل الوحي  ﴾جمَّ

و إِنَّا﴿عىل رسول اهللا وأخذه الغيش فقالوا هو جمنون , ثم قال :  فُ اشِ ابِ  كَ ذَ لِيالً  الْعَ مْ  قَ ونَ  إِنَّكُ ائِدُ يعني  ﴾عَ
مَ ﴿و كان قوله : إىل القيامة ول وْ أْيتِ  يَ ء تَ امَ انٍ  السَّ خَ بِنيٍ  بِدُ يف القيامة مل يقل أنكم عائدون ألنه ليس بعد  ﴾مُّ

مَ ﴿ القيامة واآلخرة حالة يعودون إليها , ثم قال : وْ بْطِشُ  يَ ةَ  نَ َ الْبَطْشَ ربْ        يعني يف القيامة إنا  ﴾الْكُ
 .)1( ) منتقمون

وفيه وهم عن حقيقة القيامة املرادة, فهي ليست القيامة الكرب, بل الصغر, وسياق اآليات يف عيسى 
X. 

: من هو الرسول الذي بتكذيبه يستحقون العذاب املعرب عنه بالدخان, فاآليات نفسها فرست  السؤال اآلن
قِبْ ﴿الدخان بأنه عذاب:  تَ ارْ مَ  فَ وْ أْيتِ  يَ ء تَ امَ انٍ  السَّ خَ بِنيٍ  بِدُ ى* َ مُّ شَ ا النَّاسَ  غْ ذَ ابٌ  هَ ذَ ? هذا  ﴾أَلِيمٌ  عَ

, ثم يقولون  , وينزل عليهم العذاب , ألهنم يكذبونه الرسول ال يمكن أن يكون هو رسول اهللا حممد 
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ), أي إن الرسول معارص هلم وبني ظهرانيهم, وحيث أن اإلرسال من 

 .Xفالبد أن يكون هذا الرسول مرسل من اإلمام املهدي  اهللا قد ختم برسول اهللا 
, ويأيت نقمة وعذاب عىل أهل  األرض الذين ملئوها وعىل أي حال ورد أن اإلمام املهدي يأيت غضبان أسفاً

, والعذاب يسبقه إنذار, قال تعاىل  .﴾وما كنا معذبني حتى نبعث رسوالً ﴿:  ظلامً وعدواناً

                                                            
 

  .308ص  −  2إثبات احلجة الغائب : ج )1(  
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ي بَعَثَ يفِ ﴿:  والرسول الذي يأيت يف آخر الزمان ذكرته أيات آخر, ففي سورة اجلمعة قال تعاىل وَ الَّذِ هُ
مْ  يْهِ لَ تْلُو عَ مْ يَ نْهُ والً مِّ سُ يِّنيَ رَ ُمِّ لٍ  األْ الَ بْلُ لَفِي ضَ انُوا مِن قَ إِن كَ ةَ وَ مَ كْ ِ احلْ مُ الْكِتَابَ وَ هُ مُ لِّ عَ يُ مْ وَ يهِ كِّ زَ يُ اتِهِ وَ آيَ

بِنيٍ  كِيمُ ﴿ )1(﴾مُّ يزُ احلَْ زِ وَ الْعَ هُ ِمْ وَ وا هبِ قُ لْحَ مْ ملََّا يَ نْهُ ينَ مِ رِ آخَ  . )2( ﴾وَ
ينَ ﴿:  وقوله تعاىل رِ آخَ مْ  وَ نْهُ وا ملََّا مِ قُ لْحَ ِمْ  يَ  )3(أي وآخرين منهم يبعث فيهم رسوالً منهم.﴾هبِ

:
 : الشيخ الصدوق − ورد يف كامل الدين ومتام النعمة 

وهو  − قال : قال أمري املؤمنني عليه السالم  ( عن أيب جعفر حممد بن عيل الباقر , عن أبيه , عن جده 
: خيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان أبيض اللون , مرشب باحلمرة, مبدح البطن عريض  −عىل املنرب 

الفخذين , عظيم مشاش املنكبني بظهره شامتان: شامة عىل لون جلده وشامة عىل شبه شامة النبي صىل اهللا 
                                                            

 

 .2اجلمعة : )1(  
 .3اجلمعة :)2(  
 "ويستفاد هذا املعنى ايضا مما ورد يف تفسري امليزان يف تفسري هذه االية, حيث قال: ( قوله تعاىل :   )3(

 "راجع إليهم و  "منهم  "عىل األميني وضمري عطف  "وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم وهو العزيز احلكيم 
للتبعيض واملعنى : بعث يف األميني ويف آخرين منهم مل يلحقوا هبم بعد وهو العزيز الذي ال يغلب يف  "من 

 .265ص  19إرادته احلكيم الذي ال يلغو وال جيازف يف فعله ) تفسري امليزان ج 
يف تأويل قوله تعاىل :  ( وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم وهو  : ( القول − السني  –وكذلك يف تفسري ابن جرير 

العزيز احلكيم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم ). يقول تعاىل ذكره : وهو الذي بعث 
يف األميني رسوال منهم , ويف آخرين منهم ملا يلحقوا هبم فاخرون يف موضع خفض عطفا عىل األميني ... ) 

 .121ص  −  28ج  − إبن جرير الطربي  − لبيان جامع ا
 وان كانا يقصدان ان املبعوث يف االولني واالخرين هو الرسول حممد  –اي الطباطبائي والطربي  –فهام 

 ,  ولكن ما افاداه يأبى ذلك.
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, إذا هز رايته  واسم يعلن , فأما الذي خيفى فأمحد وأما الذي يعلن فمحمد عليه وآله, له اسامن: اسم خيفى
 .)1(أضاء هلا ما بني املرشق واملغرب )

عن القائم, ويقول إن له اسامن; اسم خيفى واسم يُعلن, ويقول إن  Xيف هذه الرواية يتحدث اإلمام عيل 
 ?   نفس الروايةالذي خيفى هو ( أمحد ). السؤال اآلن كيف خيفى وهو مذكور يف

عل عنواناً للشخص, أي احلروف أو األصوات  البد أن يكون املراد من االسم شيئاً آخر غري اللفظ الذي جيُ
 اللغوية, وإنام هو إن ثمة شخصان كل منهام يصح أن نطلق عليه لقب القائم, ومها: حممد وأمحد صلوات

 اهللا عليهام.
: ( له اسامن ) أي لإلمام  من قوله Xفيكون مراده  Xوال يقال هنا إن الرواية وصفت اإلمام املهدي 

اسامن مها أمحد وحممد, ألننا نقول هنا إن اإلسم يف هذه احلالة يكون بمعنى  Xاملهدي حممد بن احلسن 
عل عنواناً للشخص فاء اإلسم اآلخر وهو مذكور , ويف هذه احلالة ال يكون معنى خل اللفظ اللغوي الذي جيُ

 يف نفس الرواية, فيتعني ما ذهبنا له من حتديد معنى الرواية.
 : ويمكننا أن نقرب االستدالل هبذه الرواية بام ورد يف الكايف

( عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : إذا قلنا يف رجل قوال , فلم يكن فيه وكان يف ولده أو ولد ولده فال 
 .)2(فإن اهللا تعاىل يفعل ما يشاء )تنكروا ذلك , 

( عن أيب خدجية قال : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول: قد يقوم الرجل بعدل أو جيور وينسب إليه ومل 
 .)3()فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده , فهو هويكن قام به, 

                                                            
 

 .653كامل الدين ومتام النعمة : ص   )1(
  .535ص  −  1ج  :الكايف )2(

 .535ص  −  1ج  :الكايف )3(
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, وإذا كان قد حتدث عن أوصاف تنطبق  Xوجه الداللة هو أن حديث أمري املؤمنني يتمحور حول القائم 
فهو يدخل يف باب أن احلديث عن الرجل قد يكون القصد منه احلديث عن ولده أو   Xعىل اإلمام املهدي 

 ولد ولده, واحلديث عن أبيه هو حديث عنه. 
وهبذا التقريب وحده يمكننا اخلروج من التناقض يف احلديث عن االسم املخفي واملنصوص عليه يف آن 

 واحد. 

 : الشيخ الطويس − ورد يف الغيبة 
عن سدير الصرييف يف رواية طويلة قال: ( دخلت أنا واملفضل بن عمر وداود بن كثري الرقي وأبو بصري 
وأبان بن تغلب عىل موالنا الصادق عليه السالم فرأيناه جالسا عىل الرتاب ... إىل قوله: كذلك غيبة القائم 

تنكرها لطوهلا فمن قائل يقول : إنه مل يولد , وقائل يفرتي بقوله : إنه ولد ومات , وقائل يكفر فإن األمة س
بقوله : إن حادي عرشنا كان عقيام , وقائل يمرق بقوله : إنه يتعد إىل ثالث عرش فصاعدا , وقائل يعيص 

 .)1(اهللا بدعواه : إن روح القائم عليه السالم ينطق يف هيكل غريه )
الشيخ عيل اليزدي احلائري , وبالسند نفسه واأللفاظ ذاهتا,  − إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ويف 

 : ولكن فيها ( يتعد إىل ثالث عرش وما عدا ), بدالً من ( فصاعداً )
( عن سدير الصرييف قال : دخلت أنا واملفضل بن عمر وأبو بصري وأبان بن تغلب عىل موالنا أيب عبد اهللا 

فر بن حممد الصادق ( عليهام السالم ) فرأيناه جالسا عىل الرتاب ... إىل قوله: كذلك غيبة القائم فإن جع
الناس استنكروها لطوهلا , فمن قائل بغري هد بأنه مل يولد , وقائل يقول : إنه ولد ومات , وقائل يقول : 

وقائل : إن روح القائم ينطق يف  عدا , وقائل يقول : يتعد إىل ثالث عرش وماإن حادي عرشنا كان عقيام , 
 .)2(هيكل غريه , وكلها باطل )

                                                            
 

 .170 −167ص  : لطويسلالغيبة )1(

 .260 − 259ص  −  1إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب : ج )2(  
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موجود وهو اإلمام   Xقبل كل يشء البد أن نقرر حقيقة وهي إننا نقول أن اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
بوصفه فرع من   Xرسول منه وويص له, أي إننا نثبت السيد أمحد احلسن   Xوأن السيد أمحد احلسن 
متوىف ال   X. وبعبارة أخر نحن ال نقول أن اإلمام املهدي حممد بن احلسن Xأصل هو اإلمام املهدي 

 سمح اهللا, أو غري موجود.
 − : واآلن لننظر يف الرواية

 : ( ... وقائل يمرق بقوله انه يتعد اىل ثالث عرش فصاعدا ... ). Xيقول 
قد تويف وانتقلت اإلمامة منه إىل إمام ثالث عرش, وإما   Xاإلمام املهدي  هذا القائل إما أن يكون مراده أن

, ولكنه يقر بإمامة السابقني عليه سالم اهللا عليهم أمجعني,  Xأن يكون ممن ينكر وجود اإلمام املهدي 
هم إثنا   Xقوالً بإمامة ثالث عرش باعتبار احلق وهو إن األئمة   Xويكون قوله بإمامة غري اإلمام املهدي 

عرش, وهو أضاف من عند نفسه ثالث عرش, ألنه طاملا قال بوجود ثالث عرش فهو يقول بإثني عرش قبل 
 هذا الثالث عرش, ومروقه ليس يف قوله باإلثني عرش بل بالقول بالثالث عرش. 

ليهم فهل قوله هذا هو نفسه قول من يقول بوجود إثني عرش مهدياً بعد األئمة اإلثني عرش سالم اهللا ع
أمجعني, فهذا الذي يقول بوجود إثني عرش مهدياً يقول حتام ال بوجود ثالث عرش فقط بل برابع عرش .. 

 وهكذا إىل رابع وعرشين, أي إنه بالنتيجة يقول حتام بثالث عرش? فهل هو املقصود أم غريه ?
وايات أخر, وإال إذا كان ال أقول لكي نفهم الرواية فهامً صحيحاً البد أن ال يعارض فهمنا هلا ما ورد يف ر

 خمرج من التعارض فيصار إىل إسقاط الرواية األضعف, وإن أمكن اجلمع كان هو الفهم الصحيح. 
, وهذه الرواية ال تصلح ملعارضته,  والقول بوجود مهديني بعد األئمة من املتواتر معنى كام ثبت فيام تقدم

 . فأما أن تسقط, وأما أن تفهم عىل وجه ال يعارض روايات املهديني 
منرصفاً ملن يقول بوجود أوصياء لإلمام املهدي  –أي قول اإلمام املذكور أعاله  –إذن ال يمكن أن يكون 

مع القول بوجود اإلمام املهدي وإمامته, ألنه قد وردت روايات كثرية تفوق حد   Xحممد بن احلسن 
 . التواتر هبذا الصدد
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, وانتقلت   غيبتهيف  Xبموت اإلمام املهدي ; والقول األول وهو قول من قال  إذن نحن أمام قولني
: إن للخلف ولداً وأن  من قال( فأما  : , قال به بعض املارقني كام حيدثنا الشيخ الطويس اإلمامة إىل ولده

اثنا عرش , فهذا القول جيب إطراحه , عىل  األئمة ثالثة عرش . فقوهلم يفسد بام دللنا عليه من أن األئمة 
أن هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد اهللا ومل يبق قائل يقول بقوهلا , وذلك دليل عىل بطالن هذه األقاويل 

, أي هم يقولون بأن  , كام سبق أن ناقشنا يف مبحث سابق قالوا بالولد منه. وهؤالء هم أنفسهم الذين ) 1()
. والشيخ الطويس يتحدث عن هذه الفرقة ويقول إهنا قد  اإلمامة وصلت للولد منه وإنه قد مات

 انقرضت.
والبد أن يقر بآبائه ألنه جيعل   –ولكنه يقر بمن قبله   X; وهو قول من ينكر والدة اإلمام  أما القول الثاين

فهو قول مجاعة زعمت أن اإلمام العسكري كان عقيامً وأن اإلمام من بعده أخوه   –األئمة ثالثة عرش 
 , يفصل فيه الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة. جعفر, وهذا األمر معروف

ولكنه أحد شخصني; إما   خالصة الكالم إن هذا املارق بقوله إنه يتعد إىل ثالث عرش, يؤمن باألئمة
يف غيبته وانتقال اإلمامة إىل ولده, وهم فرقة معروفة يف التأريخ   Xشخص يقول بموت اإلمام املهدي 

حتدث عنها الشيخ الطويس ونص عىل انقراضها, وإما شخص ال يقر بوالدة اإلمام فيتعد باإلمامة إىل 
  Xالث عرش باعتبار احلق وهو إمامة املهدي غريه, وهم من قال بإمامة جعفر, وهؤالء تعدوا إىل ث

 ووجوده.
وهبذا الفهم وحده نبقي عىل روايات املهديني وهذه الرواية دون اسقاط أي منها, وإال فالرواية ال تصمد 

 .  أمام روايات املهديني املتواترة معنى
وماعدا ) بل إن يف الرواية ما يدل عىل وجود إمام ثالث عرش, ففي النسخة األخر من الرواية التي فيها ( 

, فإن (ما) ال تنفي اليش إال يف حارضها فهي ليست (لن) لتفيد التأبيد, فالنفي فيها لوقت  بدل ( فصاعداً )
اراد عدم وجود الثالث عرش لقال نه لو حمدد فقط أي إىل ان يظهر الثالث عرش, فهي تثبت الثالث عرش ال

                                                            
 

 .228الغيبة للطويس : ص )1(  
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ولن يعدو ), أما (ما) فهي قد نفت لزمن وأثبتت الوجود يف نفس الوقت. فهي نفت القول بالثالث عرش (
 , أما بعدها فهي أثبتت وجود ثالث عرش.   يف حال وجود الثاين عرش واستمرار إمامته

 
  
 
 
 
 

א א Xא א מ
( א א )

 
انتهينا يف املباحث السابقة من حتديد مفهوم القائم واليامين وصاحب الرايات السود الذي استبطنته 

الذي ذكرته   X, وانتهينا إىل أن املعني هبذه األوصاف هو أمحد ابن اإلمام املهدي  النصوص الروائية
 يف ليلة وفاته. وصية رسول اهللا 

هو   Xيف البحوث القادمة إن شاء اهللا تعاىل سنحاول حتديد املصداق والربهنة عىل أن السيد أمحد احلسن 
 الشخص املعني هبذه األوصاف. 

ولكن قبل الرشوع هبذا البحث البد من مقدمة نبني من خالهلا الطريقة الصحيحة الواردة عن أهل البيت 
X  خلقه, ويف هذا الصدد بني أيدينا روايات كثرية نقرأ منها ما ييل:يف معرفة حجة اهللا عىل  

أل أبو عبد اهللا عليه السالم بأي يشء يُعرف اإلمام قال: ( بالوصية الظاهرة وبالفضل, إن اإلمام ال  -1 سُ
  .)1(يستطيع أحد أن يطعن عليه يف فم وال بطن وال فرج فيقال: كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه هذا )

                                                            
 

 .315−314ص 1الكايف:ج )1(  
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: إذا مات اإلمام بم يُعرف الذي بعده? Xعن أمحد بن أيب نرص , قال : ( قلت أليب احلسن الرضا  -2
 . )1(فقال: لإلمام عالمات منها: أن يكون أكرب ولد أبيه, ويكون فيه الفضل والوصية ... )

?  احلجة عليه, ما  : ( املتوثب عىل هذا األمر املدعي له  X: قلت أليب عبداهللا  عن عبداألعىل قال -3
: ثالثة من احلجة مل جتتمع يف أحد إال كان صاحب  : ثم أقبل عيلَّ فقال , قال قال يُسأل عن احلالل واحلرام

, ويكون صاحب الوصية هذا األمر : أن يكون أوىل الناس بمن كان قبله , ويكون عنده السالح 
  .)2()الظاهرة...

ليه: عن الداللة عىل صاحب األمر, فقال: الداللة ع( سألته قال :   Xأمحد بن عمر عن الرضا عن  -4
 . )3()الكربَ والفضل والوصية ... 

علت فداك بم يُعرف اإلمام ? قال : فقال : بخصال ; :   Xصري قال : قلت أليب احلسن عن أيب ب -5 ( جُ
 . )4()إشارة إليه لتكون عليهم حجة ... أما أوهلا فإنه بيشء قد تقدم من أبيه فيه ب

: بام يعرف صاحب هذا األمر? قال: X( قلنا أليب عبداهللا :  , قال احلارث بن املغرية النرضيعن  -6
 . )5()السكينة والوقار والعلم والوصية ب

 . )6(إن اهللا ال جيعل حجة يف أرضه يُسأل عن يشء فيقول ال أدري )... (عن الصادق ( ع ) :  -7

                                                            
 

  .314ص 1الكايف : ج  )1(

 . 314ص1)الكايف : ج2(  
 .315ص1)الكايف ج3(  
 . 315ص1)الكايف ج4(  
 .138 ص52ج : بحار األنوار)5(  
 .227ص1) الكايف :ج6( 
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أثبتَّ األنبياء والرسل أنه قال للزنديق الذي سأله : من أين   Xعن هشام بن احلكم عن أيب عبداهللا  -8
ا ملا أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً ... اىل قوله ? قال :  : لكيال ختلو أرض اهللا من حجة يكون معه   X( إنّ
  . )1()دل عىل صدق مقالته وجواز عدالته علم ي

إذا مىض اإلمام القائم من أهل البيت, فبأي يشء : X( قلت أليب جعفر عن أيب اجلارود, قال :  -9
أل عن يشء بني صدفيها يعرف من جيئ بعده? قال: باهلد واإلطراق, وإقرار آل حممد له بالفضل, وال يُس

 . )2(إال أجاب )
:  ? قال : بأي يشء يُعرف اإلمام  Xعن احلارث بن املغرية النرصي, قال: ( قلت أليب عبداهللا  - 10

, وال حيتاج إىل  : وتعرفه باحلالل واحلرام, وبحاجة الناس إليه ? قال : وبأي يشء . قلت والوقاربالسكينة 
: ال يكون إال وصياً وابن  ? قال : أ يكون وصياً ابن ويص . قلت أحد, ويكون عنده سالح رسول اهللا 

 . )3(ويص )
أ يكون أن يفيض هذا األمر إىل  –أليب جعفر أو أليب عبداهللا  –: ( قلت ألحدمها  , قال عن أيب بصري -11

 . )4()علامً وكتباً وال يكله إىل نفسهمن مل يبلغ? قال: سيكون ذلك. قلت: فام يصنع? قال: يورثه 
( يا أبا حنيفة تعرف كتاب اهللا حق معرفته, وتعرف الناسخ :  أليب حنيفة  Xاإلمام الصادق  قول -12

, ويلك ما جعل اهللا ذلك إال عند أهل الكتاب  واملنسوخ ? قال : نعم . قال : يا أبا حنيفة لقد ادعيت علامً
  )5(), ما ورثك اهللا من كتابه حرفا ً الذين أنزل عليهم, ويلك وال هو إال عند اخلاص من ذرية نبينا 

                                                            
 

 .189ص1) الكايف :ج1( 
 .137االمامة والتبرصة :ص ) 2(
 .249)الغيبة للنعامين :ص3(  
 .340الغيبة للنعامين : ص ) 4(
 . 89: 1)علل الرشائع : ج5(  
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وهم من  ) , وهؤالء هم آل حممد هللا والراسخون يف العلم ( وما يعلم تأويله إال ايقول تعاىل : أقول : 
 ورث الكتاب , وليس لغريهم من وراثته يشء .

 :   X, يقول  بني الركن واملقام حيتج عىل  الناس بالقرآن , أي العلم ففي خطبته  Xورد إن القائم  -13
 .)1()فأنا أوىل الناس بكتاب اهللا هللا,(... أال ومن حاجني يف كتاب ا

بْدِ اهللاَِّ  - 14 هُ إِىلَ أَيبِ عَ عَ اءَ مَ هُ ملََّا جَ نَّ هٍ أَ يْ رَ يثِ بُ دِ مِ يفِ حَ كَ امِ بْنِ احلَْ شَ إِنَّ اهللاََّ الَ ﴿ : ... إىل قوله  Xعن هِ
ي رِ ولُ الَ أَدْ يَقُ ئ فَ نْ شَ أَلُ عَ سْ هِ يُ ضِ ةً يفِ أَرْ جَّ لُ حُ ْعَ  .)2( ﴾جيَ

( كنت كتبت معي مسائل كثرية قبل عن احلسن بن عيل الوشاء , قال : وعن صالح بن أيب محاد ,  -15
وغري ذلك , وأحببت   أن أقطع عىل أيب احلسن ( عليه السالم ) , ومجعتها يف كتاب مما روي عن آبائه 

ه خلوة , فأناوله أن أتثبت يف أمره وأختربه , فحملت الكتاب يف كمي ورصت إىل منزله وأردت أن آخذ من
الكتاب , فجلست ناحية وأنا متفكر يف طلب اإلذن عليه , وبالباب مجاعة جلوس يتحدثون , فبينا أنا 
كذلك يف الفكرة واالحتيال يف الدخول عليه , إذ أنا بغالم قد خرج من الدار ويف يده كتاب , فناد : أيكم 

إليه : وقلت : أنا احلسن بن عيل الوشاء , فام  احلسن بن عيل الوشاء ابن بنت إلياس البغدادي ? فقمت
حاجتك ? قال : هذا الكتاب أمرت بدفعه إليك فهاك خذه , فأخذته وتنحيت ناحية فقرأته , فإذا واهللا فيه 

 .)3()ند ذلك قطعت عليه , وتركت الوقف جواب مسألة مسألة , فع
 . )4()عن العظائم التي جييب فيها مثله ( إن ادعى مدع فاسألوه :   Xوورد عن اإلمام الصادق  - 16

 مما تقدم يتضح أن من أهم الدالئل التي يُعرف هبا حجة اهللا يف أرضه هي الوصية والعلم.

                                                            
 

 . 519 – 518املعجم املوضوعي:   )1(
 .الكايف : باب أن األئمة ع عندهم مجيع الكتب)2(  
 . 44:  49ص 37بحار األنوار :ج − 1/  228:  2أخبار الرضا ( ع ): عيون )3(  
 .178الغيبة للنعامين :ص )4(  
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ويف القرآن الكريم توضيح هلاتني الداللتني, مع إضافة  داللة أخر ال تقل أمهية هي الدعوة إىل حاكمية 
ا ﴿قال تعاىل : ;  اهللا تعاىل دُ فِيهَ سِ فْ ن يُ ا مَ لُ فِيهَ عَ ْ الُواْ أَجتَ ةً قَ لِيفَ ضِ خَ لٌ يفِ األَرْ اعِ ةِ إِينِّ جَ الَئِكَ بُّكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ وَ

ونَ  لَمُ عْ ا الَ تَ مُ مَ لَ الَ إِينِّ أَعْ سُ لَكَ قَ دِّ قَ نُ كَ وَ دِ مْ بِّحُ بِحَ نُ نُسَ نَحْ اء وَ مَ كُ الدِّ فِ يَسْ امَ وَ مَ األَسْ مَ آدَ لَّ عَ مَّ وَ ا ثُ هَ لَّ ءَ كُ
ءِ  امَ بِئُوينِ بِأَسْ نْ الَ أَ قَ ةِ فَ ىلَ املَْالَئِكَ مْ عَ هُ ضَ رَ ادِقِنيعَ نتُمْ صَ الَء إِنْ كُ ؤُ  .  )1(   ﴾هَ

نُونٍ ﴿ : وقال تعاىل سْ إٍ مَّ َ نْ محَ الٍ مِّ لْصَ ن صَ اً مِّ الِقٌ بَرشَ ةِ إِينِّ خَ الَئِكَ بُّكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ ا  وَ إِذَ تُ * فَ خْ نَفَ تُهُ وَ يْ وَّ سَ
ينَ  دِ اجِ واْ لَهُ سَ عُ قَ ي فَ وحِ ونَ  فِيهِ مِن رُّ َعُ مْ أَمجْ هُ لُّ ةُ كُ دَ املَْآلئِكَ جَ عَ  * فَسَ ونَ مَ كُ لِيسَ أَبَى أَن يَ      * إِالَّ إِبْ

ينَ  دِ اجِ  .)2( ﴾السَّ
ب خليفة يف األرض وهذا التنصيب اإلهلي  رب اهللا تعاىل مالئكته بأنه قد جعل أو نصّ يف هذه اآليات خيُ

صورة الوصية التي ينص من خالهلا احلجة السابق عىل من يليه, فالوصية نص إهلي   Xسيتخذ بعد آدم 
الئكة عىل هذا التنصيب يذيعه احلجة بني الناس ليعلموا من نصبه اهللا تعاىل عليهم. وبعد أن اعرتض امل

, ثم أخرياً أمرهم  أعلمهم اهللا تعاىل بأنه قد زود خليفته بالسالح الالزم إلنجاز مهمة اخلالفة وهو العلم
بطاعته أو السجود له, والسجود هنا سجود طاعة. وهذه الطاعة التي فرضها اهللا تعاىل خلليفته عىل خلقه 

طاع حجة اهللا ينجح يف االمتحان كام نجح املالئكة, ومن يعصه , فمن أ هي املقصودة بحاكمية اهللا تعاىل
  يفشل كام فشل إبليس لعنه اهللا.  

 .Xإذن لنبحث اآلن يف الدليل األول وهو الوصية لنر مد انطباقه عىل السيد أمحد احلسن 
:א

 : يف ليلة وفاته لنقرأ معاً وصية رسول اهللا 
عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين عن أبيه احلسني الزكي الشهيد عن أبيه أمري   Xعن الباقر  -1

: يا أبا   Xوفاته لعيل  يف الليلة التي كانت فيها : (قال رسول اهللا  املؤمنني (عليهم سالم اهللا) قال
                                                            

 

 .31−  30لبقرة :  ا)1(  
  . 31−  28احلجر :  )2(
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يل إنه : يا ع وصيته حتى انتهى اىل هذا املوضع فقال احلسن أحرض صحيفة ودواة, فأمال رسول اهللا 
, ومن بعدهم إثنا عرش مهدياً  , فأنت ياعيل أول اإلثني عرش إماماً سامك اهللا  سيكون بعدي إثنا عرش إماماً

يق األكرب والفاروق األعظم واملأمون واملهدي , فال تصح  تعاىل يف سامئه علياً املرتىض وأمري املؤمنني والصدّ
, وعىل نسائي فمن ثبّتها لقيتني  بيتي حيهم وميتهمهذه األسامء ألحد غريك. يا عيل أنت ويصّ عىل أهل 

, ومن طلقتها فأنا برئ منها مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة , وأنت خليفتي عىل أمتي من بعدي, فإذا  غداً
حرضتك الوفاة فسلّمها اىل ابني احلسن الرب الوصول, فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل إبني احلسني الشهيد 

, فإذا حرضته الوفاة  , فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه سيد العابدين ذي الثفنات عيل قتولالزكي امل
, فإذا حرضته الوفاة  , فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه جعفر الصادق فليسلمها اىل ابنه حممد الباقر

, فإذا حرضته الوفاة  بنه عيل الرضا, فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ا فليسلمها اىل ابنه موسى الكاظم
, فإذا حرضته الوفاة  , فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه عيل الناصح فليسلمها اىل ابنه حممد الثقة التقي
, فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد  فليسلمها اىل ابنه احلسن الفاضل

, فإذا حرضته الوفاة فليسلمها اىل ابنه أول  . ثم يكون من بعده اثنا عرش مهدياً  إماماً , فذلك إثنا عرش 
, وهو أول  , واإلسم الثالث املهدي , اسم كاسمي واسم أيب وهو عبداهللا وأمحد املقربني, له ثالثة أسامي

 .)1(املؤمنني)
وهو أمحد, فهل هذا املهدي   أول املهديني اإلثني عرش يف هذه الوصية املقدسة يذكر رسول اهللا 

? هذا السؤال البد من اإلجابة عليه إجابة قاطعة تدل عىل  Xاألول ( أمحد ) هو نفسه السيد أمحد احلسن 
أن من حيتج بالوصية البد أن يكون هو صاحبها, وأن الوصية ال يمكن أن يدعيها شخص آخر غري 

 صاحبها.
 , وكام ييل: الرباهنيويف هذا الصدد يمكن تقديم مجلة من 

                                                            
 

 .147ص 53بحار األنوار : ج − 150الغيبة للطويس :ص)1(  
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: ( يف حديث طويل إنه حرض يف البرصة يف جملس عظيم فيه   Xعن حممد بن الفضل عن الرضا   -1
إىل اجلاثليق وقال: هل دل   Xمجاعة من العلامء وفيه جاثليق النصار ورأس اجلالوت, فالتفت الرضا 

: أخربين عن السكتة X, قال: لو دل اإلنجيل عىل ذلك ملا جحدناه, فقال  اإلنجيل عىل نبوة حممد 
: فإن Xالتي لكم يف السفر الثالث, فقال اجلاثليق: اسم من أسامء اهللا ال جيوز لنا أن نظهره. قال الرضا 

),  ما جاء يف اإلنجيل والتوراة من ذكر للرسول   Xأقررتك إنه اسم حممد... (وبعد أن ذكر اإلمام 
قاال, أي اجلاثليق ورأس اجلالوت: واهللا لقد أتى بام ال يمكننا رده وال دفعه إال بجحود اإلنجيل والتوراة 
, ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة إنه حممد هذا, فأما  والزبور, وقد برش به موسى وعيسى عليهام السالم مجيعاً

: احتججتم Xمدكم. فقال الرضا اسمه حممد فال يصح لنا أن نقر لكم بنبوته ونحن شاكون إنه حم
, من آدم اىل يومنا هذا نبياً اسمه حممد? فأحجموا عن جوابه...  بالشك, فهل بعث اهللا من قبل أو من بعد

 .)1(الخ)
 وجه االستدالل هبذه الرواية:

, بأن نبوة الرسول الكريم حممد  حيتج عىل جاثليق النصار ورأس اجلالوت اليهودي  Xاإلمام الرضا 
ثابتة, ودليله إىل إثباهتا أن اسمه الرشيف قد ورد يف كتبهم, ويذكر هلم املواضع التي ذكر فيها اسمه  

, والقوم يقرون له بأن ورود  نبي اسمه حممد يأيت يف آخر الزمان أمر ال يسعهم إنكاره إال بجحود 
 اإلنجيل والتوراة والزبور.

, أي إهنم يقبلون املفهوم  قصود هو نبي اإلسالم ولكنهم مع إقرارهم هذا يشكون يف أن يكون امل
ملجرد أن اسمه  ولكنهم يشكون يف املصداق, فهم يقولون إهنم ال يسعهم اإلقرار بنبوة حممد رسول اهللا 

 . حممد

                                                            
 

 .195 −194إثبات اهلداة :ص   )1(
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, أي إنكم ال متلكون حجة إجيابية, وإنام  : ( احتججتم بالشك ) بقوله  Xوهنا جييبهم اإلمام الرضا 
: (فهل بعث اهللا من قبل أو من بعد,  لبية, ثم يقطع عليهم هذه احلجة السلبية بقولهحجتكم هي حجة س

 . من آدم إىل يومنا هذا نبياً اسمه حممد )? فيحجمون عن جوابه وتنقطع شكوكهم الواهية
, هل جتدون  إىل يومكم هذا  Xبعبارة أخر يقول هلم استقرأوا التاريخ من زمن آدم   Xاإلمام الرضا 

فال حميص لكم من  –ولن جتدوا  –, فإذا مل جتدوا  رجالً اسمه حممد ادعى أنه مبعوث من اهللا تعاىلفيه 
 . هو النبي املقصود الذي ذكرته كتبكم اإلقرار بأن نبينا 

يف كتب األديان اإلهلية السابقة كان عىل سبيل  وبطبيعة احلال البد أن نتذكر دوماً أن ذكر رسول اهللا 
, وطريق اإلثبات عىل  النص عليه والوصية به, فنحن بإزاء احتجاج بالوصية عىل نبوة الرسول حممد 

, هو استقراء التاريخ الذي يشهد بعدم وجود مدع للوصية سو صاحبها  صدق املدعي وأنه هو املعني
, وهو ما نتوضحه   Xفة بُعدٍ مهم آخر الستدالل اإلمام الرضا , بل يمكننا إضا . وليس هذا حسب

, ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه, فهو  كامل وصحيح  Xبعد أن نعلم أن احتجاج اإلمام الرضا 
 . احتجاج رجل ال ينطق عن اهلو إن هو إال وحي يوحى

: نعم مل  قائلني  Xاجلالوت أجابا اإلمام الرضا إذا علمنا هذا, نتساءل اآلن: ماذا لو أن اجلاثليق ورأس 
, ولكن هذا ال يمنع أن يأيت شخص يف قابل األيام ليدعي  يسبق ألحد أن ادعى أنه املعني بام ورد يف كتبنا

 .  ذلك
 ?   Xأقول هل كان مثل هذا اجلواب املفرتض يسقط استدالل الرضا 

كامل وصحيح, وال يشك هبذا إال جاهل بحقيقة اإلمام الرضا   Xقلنا فيام تقدم أن احتجاج اإلمام الرضا 
X  ومن منطلق هذا اإليامن بصحة احتجاج اإلمام  , وبحقيقة اإلمامة .X   ًيمكننا أن نتصور فهام

, وهبذا  يريد أن يقرر حقيقة هي أن الوصية ال يمكن أن يدعيها غري صاحبها أبداً   Xالحتجاجه, هو أنه 
, بل إنه لن يشكل يف   Xواب املفرتض ال يشكل نقضاً عىل استدالل اإلمام الرضا التصور نعلم أن اجل

 . احلقيقة سو استمرار ملنطق الشك الفارغ غري املستند عىل حجة حقيقية إجيابية
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واحلق إن العقول السليمة تدرك الرضورة املحتمة من حفظ وصايا األنبياء, بل النص اإلهلي عليهم من 
ومدعي الباطل, إذ إن افرتاض إمكانية أن ينتحل مزور وصايا األنبياء واحلجج أو النص  تالعب املزورين

اإلهلي عليهم سيفتح الباب عىل مرصاعيه لدخول الشك واستفحاله يف العقول والقلوب, فال يسع إنسان 
األوىل بعد حتقق افرتاض االنتحال الباطل أن يطمئن أبداً ملن يدعي أنه نبي أو ويص, وستسقط احلجة 

 واألقو التي حيتجون هبا, وهذا خالف الفرض.
, إذن البد أن تكون  فاملفروض كام تقدم من رسد الروايات أن الوصية هي احلجة األوىل واألهم حلجج اهللا

, وحمفوظ بحفظ اهللا تعاىل من ادعائها من قبل غري  الوصية أو النص اإلهلي مصون من تالعب املزورين
 أصحاهبا.

 − ما يستدل منه عىل أن النص اإلهلي ال يدعيه غري صاحبه ففي بحار األنوار  املعصومني  وقد ورد عن
 : العالمة املجليس
: ( خيرج من مكة هو ومن معه الثالثامئة وبضعة عرش يبايعونه بني الركن واملقام , معه   Xعن اإلمام الباقر 

ووزيره معه , فينادي املنادي بمكة باسمه وأمره من عهد نبي اهللا صىل اهللا عليه وآله ورايته , وسالحه , 
. ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي اهللا السامء , حتى يسمعه أهل األرض كلهم اسمه اسمه نبي

فإن آلل حممد وعيل راية  رايته وسالحه ... إىل قوله: وإياك وشذاذ من آل حممد صىل اهللا عليه وآله و
حتى تر رجال من ولد احلسني , معه عهد نبي اهللا رض وال تتبع منهم رجال أبدا ولغريهم رايات فألزم األ

 .)1(حه )ورايته وسال
يف هذه الرواية جيعل من العهد وهو الوصية عالمة فارقة يُعرف هبا احلجة, بل إهنا كام   Xاإلمام الباقر 

 يتضح من الرواية من العالمات أو األدلة التي ال ينبغي الشك فيها.
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بل أكثر من هذا ورد أن من يدعي هذا األمر وهو كاذب يف ادعائه يترب أو يبرت اهللا عمره, وهذا املدعي كام 
يستدل من جممل الروايات ال حيتج بالوصية بل يدعي منصب النبوة أو اإلمامة دون احتجاج منه بأنه 

 موىص إليه أو منصوص عليه. 
عيه غري صاحبه إال ترب اهللا هللا يقول إن هذا األمر ال يد( عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد ا 

 .)1()عمره
 : ابن بابويه القمي − ويف اإلمامة والتبرصة 

( عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول : إن هذا األمر ال يدعيه غري صاحبه , إال 
 .)2(برت اهللا عمره )

 اإلهالك.والترب من التتبري وهو 
احتج بأنه صاحب الوصية إذن هو صاحبها   X, والسيد أمحد احلسن  إذن الوصية ال يدعيها غري صاحبها

 واملعني هبا.
بالوصية يستبطن حجيته يف ذاته, فالوصية املذكور يف   Xبل يمكن القول إن احتجاج السيد أمحد احلسن 

الشيعة فلم يلتفت هلا منهم غري القليل, واألهم من كتاب الغيبة كانت تقريباً رساً مصوناً حتى عن علامء 
هذا مل يلتفتوا إىل مضموهنا الدال حتامً عىل جميء الويص أمحد قبل أبيه, كام قد برهنا يف مباحث متقدمة, 

 فيها: ( هو أول املؤمنني ). اعتامداً عىل قول رسول اهللا 
من املهديني اسم أوهلم فقط وهو وذكرت  ما أريد أن أقوله هنا هو أن الوصية ذكرت أسامء األئمة 

, األمر الذي حيفز يف العقول التساؤل عن السبب. وبقدر , ومل تذكر أسامء أبنائه من املهديني  أمحد)(
تعلق األمر هبذا املبحث, أقول: إن من الراجح والقوي حقاً أن نستدل نتيجة تتعلق باحتجاج السيد أمحد 

ملعلوم أن األئمة السابقني عليه يسبق يف كل منهم إعالن من أبيه أو احلسن ( صاحب الوصية ). فمن ا
                                                            

 

 .372ص  1الكايف : ج )1(  
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, بينام ال يتحصل يشء من هذا بالنسبة ألمحد بسبب غيبة اإلمام  إشارة تدل عىل أنه الويص واإلمام الالحق
, ومن هنا فالوصية تدل الناس عليه, وهذا سبب إضايف حيملنا عىل االعتقاد بانعدام إمكانية  Xاملهدي 

 انتحاهلا من قبل املبطلني.
מ :א

الدليل اآلخر الذي ذكرته اآليات والروايات هو العلم, ويف هذا الصدد أصدر السيد أمحد احلسن الكثري 
من الكتب التي أخرج من خالهلا الكثري من علوم القرآن واألرسار التي بقيت مستغلقة عىل أفهام العلامء 

. ومل يقف علم السيد أمحد  كثري من املسائل التي اضطربت فيها العقول, وبنيّ حقيقة  عصوراً متامدية
, وأثبت  , بل تعد إىل الكتب الساموية األخر كاإلنجيل والتوراة عند حدود القرآن الكريم  Xاحلسن 

 هبذا أنه وارث علم األنبياء واألوصياء.
املسلمني, بل عرضها كذلك عىل علامء كان قد عرض املناظرة عىل فقهاء   Xعلامً أن السيد أمحد احلسن 

أعلم اجلميع بالقرآن والتوراة واإلنجيل, ولكنهم أحجموا   Xاألديان الساموية وكل بكتابه, وقال هلم إنه 
 . عن مناظرته

 وأود أن أنقل اآلن جواب السيد أمحد عن أسئلة إحد السيدات املسيحيات, وهي تناسب موضوع كتابنا.   
 ن وروح القدس س/ بسم األب واالب

 ما هي مضامني دعوتك وما أهدافها?
reta  .jorj 

 امرأة مسيحية      
2005 

*** ***** * 
( ليس بالطعام وحده حييى ابن آدم ولكن بكلمة اهللا ), وأنا عبد اهللا أقول لكم بالطعام   Xج/ قال عيسى 

 يموت ابن آدم وبكلمة اهللا حييى .
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وكدعوة حممد   Xوكدعوة موسى (ع )وكدعوة عيسى   Xفدعويت كدعوة نوح (ع ) وكدعوة إبراهيم 
 . 

أن ينترش التوحيد عىل كل بقعة يف هذه األرض هدف األنبياء واألوصياء هو هديف , وأبني التوراة 
واإلنجيل والقرآن , وما اختلفتم فيه , وأبني انحراف علامء اليهود والنصار واملسلمني وخروجهم عن 

وتعاىل ومشيئته . أن ال يريد  . إراديت هي إرادة اهللا سبحانهXالرشيعة اإلهلية , وخمالفتهم لوصايا األنبياء 
أهل األرض إال ما يريده اهللا سبحانه وتعاىل , أن متتلئ األرض قسطاً وعدالً كام ملئت ظلامً وجوراً , أن 
يشبع اجلياع وال يبقى الفقراء يف العراء , أن يفرح األيتام بعد حزهنم الطويل , وجتد األرامل ما يسد 

أن يطبق أهم ما يف الرشيعة العدل والرمحة والصدق.  .....وأن  ..... أن ..... حاجتها املادية بعز وكرامة
كِ بآيات من  كِ بعيسى بن مريم عليهام السالم بكل رصاحة , وأن تؤيدي إعتقادَ وأرجو أن تبيني يل إعتقادَ
 , والكرب اإلنجيل لكي يتسنى يل بيان احلق لكِ , ولكل من يطلب احلق , وخياف القيامتني الصغر

 اف املعاد وخياف اهللا سبحانه وتعاىل .وخي
 أمحد احلسن

*** ***** * 
 س/ بسم األب 

كيف تقولون أن النبي عيسى يظهر يف آخر الزمان , ويصيل خلف الشخص الذي تقولون أنه ليس نبي ,  
 وأسمه حممد املهدي . أليس هذا عجيب ? !!! وكيف يصيل نبي خلف رجل ليس بنبي ?     

reta  .jorj 
 أة مسيحية امر

2005 
*** ***** * 

ج/ أيتها األخت إن صالة نبي اهللا عيسى أبن مريم عليهام السالم خلف اإلمام املهدي عليه السالم حتتمل  
 أمرين:
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  X, وطبعاً ال يكون اإلمام املهدي   Xأفضل من نبي اهللا عيسى   Xاألول : أن يكون اإلمام املهدي      
افضل إال إذا كان له مقام النبوة . ويف هذه احلالة ال يوجد موضع لإلشكال الذي طرحتِهِ . وحتى لو كنت 

 أعتقد هبذا فإين سأطرح االحتامل الثاين وأجيب عليه.
ويف هذه احلالة يكون لإلشكال الذي طرحتهِ   Xأفضل من املهدي   Xالثاين : أن يكون عيسى       

 عن احلق واحلقيقة . موضع يف دائرة البحث
ْ التوراة واإلنجيل , أو العهدين القديم واجلديد كام هو موجود يف القرآن .  واجلواب موجود يف كتايبَ

فمن التوراة ( أو العهد القديم ) أختار لكِ قصة شاؤول ( أو طالوت ) وداود عليهام السالم , فداود عليه 
ومع ذلك كان داود يف بداية األمر جندي يف جيش طالوت السالم نبي من أنبياء اهللا وأفضل من طالوت . 

X   ويأمتر بأمره , وتابع له ألن طالوتX   (أو شاؤول) ملك معني بأمر اهللا سبحانه وتعاىل . فداود عليه
جندي من جنود طالوت .   Xالسالم قتل جالوت ( أو جليات ) لعنه اهللا يف الوقت الذي كان فيه داود 

 يف التوراة وقصة طالوت يف القرآن الكريم . 17إصحاح  − إقرأي صموئيل األول
  X( أو يوحنا ) , فعيسى   Xوحييى   Xأما من اإلنجيل ( أو العهد اجلديد ) ,  فأختار لكِ قصة عيسى 

مع أن هذا األمر يمثل   Xليعتمد من يوحنا أو حييى   Xومع ذلك جاء عيسى   Xأفضل من حييى 
, جاء يف  X(أو يوحنا) حجة اهللا عىل عيسى   Xالتقديس والتطهري والتزكية ويف هذا املقام مثَّل حييى 

إنجيل مـــتي اإلصحاح الثالث ( حينئذٍ جاء يسوع من اجلليل إىل األردن إىل يوحنا ليعتمد منه ولكن 
تأيت إيل. فأجاب يسوع وقال له اسمع اآلن هكذا يليق بنا يوحنا منعه قائالً أنا حمتاج أن أعتمد منك وأنت 

 أن نكمل كل بر حينئذٍ سمح له فلام أعتمد يسوع صعد للوقت من املاء وإذا الساموات قد انفتحت له فرأ
 .16 −13روح اهللا نازالً مثل محامة وأتيا عليه...... ) 

 الوت عليهام السالم .أفضل من حييى وط  Xويف كال احلالني كان كل من داود وعيسى 
 واحلمد هللا وحده.

 أمحد احلسن
*** ***** * 
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 س/ حتية طيبة إىل السيد امحد احلسن ......... السالم عليكم 
وصلتني مجيع أجوبتك وأنا شاكرة وممتنة الهتاممك يب ... ولكن حريين يشء مهم وهو انك تريد معرفة 

ف باإلنجيل من أهله والتوراة وقرآنكم ... الخ ) . مستواي الدرايس والديني , وأنت القائل ( أنا اعر
فكيف ال يعلمك إمامك ... ??? بمن أنا ومستواي الدرايس لكي تثبت ال مثايل حقيقة ما تقول فام هو 

 اجلواب ??? مع فائق تقديري وحبي واحرتامي , فلريعاك الرب وحيرسك .  
reta  .jorj   

 امرأة مسيحية  
2005 

*** ***** * 
(وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فام ج / 

يقدر أن خيلصها أن كان هو ملك إرسائيل فلينـزل اآلن عن الصليب فنؤمن به , قد اتكل عىل اهللا فلينقذه 
 اآلن إن أراده ) .

اهللا سبحانه فلامذا سأله ما تلك بيمينك يا جيهل أن يف يمينه عىص فكيف ب  Xوهل كان من ينظر إىل موسى 
 موسى .

 أمحد احلسن
*** ***** * 

 س/ ممكن أن تكون هناك قو تسيطر عىل القو الوامهة يف الال شعور عندك تبث لك هذا اإلحساس ? 
reta  .jorj 

 امرأة مسيحية 
2005 

*** ***** * 
 ( الذي من اهللا يسمع كالم اهللا لذلك انتم لستم تسمعون ألنكم لستم من اهللا .  Xج/  قال عيسى 

 فأجاب اليهود وقالوا له السنا نقول حسناً انك سامري وبك شيطان .
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أجاب يسوع , أنا ليس يب شيطان ولكني اكرم أيب وانتم هتينونني لست اطلب جمدي يوجد من يطلب 
حيفظ كالمي فلن ير املوت إىل األبد ) إنجيل يوحنا اإلصحاح ويدين , احلق احلق أقول لكم إن أحد 

 الثامن .
 أمحد احلسن

*** ***** * 
 س/ حتيه طيبه

 سيدي هل تعلم بساعة موتك بواسطتك إمامك ?  
reta  .jorj 

 امرأة مسيحية
2005  

*** ***** * 
 سبحانه وتعاىل .ج/ أعرف عالمات وآيات إذا رأيتها علمت باقرتاب ساعة رجوعي إىل اهللا 

 
 أمحد احلسن

*** ***** * 
 / إىل السيد املحرتم امحد احلسن 13س

 حتيه طيبه 
ما املواصفات التي أهلتك هلذه املهمة . أو لنقل ماهية املواصفات التي ميزتك عن باقي أبناء الشيعة . لكي  

 خيتارك مهديكم لسفارته ???  
 وشكرا .. ريتا

reta  .jorj 
 امرأة مسيحية

2005  
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*** ***** * 
قال له إذا جئت للمناجاة فأصحب معك من تكون خرياً منه . فجعل   Xج/ عندما كلم اهللا موسى 

ال يعرتض أحد إال وهو ال جيرتئ أن يقول أين خري منه فنـزل عن الناس ورشع يف أصناف  Xموسى 
احليوانات حتى مر بكلب أجرب . فقال : أصحبُ هذا . فجعل يف عنقه حبالً ثم مر به , فلام كان يف بعض 

منك , ثم إن  إىل الكلب , وقال له : ال أعلم بأي لسان تسبح اهللا فكيف أكون خرياً  Xالطريق نظر موسى 
: يا   Xأطلق الكلب , وذهب إىل املناجاة . فقال الرب يا موسى أين ما أمرتك به فقال موسى   Xموسى 

 رب مل أجده . فقال الرب : يا ابن عمران لوال أنك أطلقت الكلب , ملحوت أسمك من ديوان النبوة .
 وأنا العبد احلقري ال خيطر يف بايل أين خري من كلب أجرب

 ين ذنب عظيم يقف بني يدي رب رؤوف رحيم .بل أرا
 أمحد احلسن

*** ***** * 
/انتم الشيعة تقولون بان السفراء أربعة , وانقطعت بعدها السفارة . فكيف تثبت بالدليل النقيل 16س

 ) ?      5والعقيل من (القران , والتوراة , واإلنجيل) بأنك سفري رقم (
reta  .jorj 

 امرأة مسيحية
2005  

*** ***** * 
ج / يف التوراة سفر امللوك الثاين اإلصحاح الثاين ( وكان عند إصعاد الرب إيليا يف العاصفة إىل السامء 

واخذ إيليا رداءه ولفه ورضب املاء فانفلق إىل هنا وهناك , فعرب كالمها يف اليبس وملا عربا قال إيليا  ……
اليشع ليكن نصيب اثنني من روحك عيل فقال لليشع : اطلب ماذا افعل لك قبل أن أوخذ منك . فقال 

صعبت السؤال فان رأيتني أوخذ منك يكون لك كذلك وإال فال يكون وفيام مها يسريان ويتكلامن إذا 
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مركبة من نار وخيل نزلت ففصلت بينهام فصعد إيليا يف العاصفة إىل السامء وكان اليشع ير وهو يرصخ 
 ا ومل يره بعد ...) يا أيب يا أيب مركبة إرسائيل وفرساهن

وهو مرفوع ومل يمت إىل اآلن ويعمل يف األرض أعامل كثرية هللا   Xهذا هو حال نبي اهللا ورسوله إيليا 
سبحانه وتعاىل , ولكن ال يراه أهل األرض ألهنم عميان , وان كانت عيوهنم مفتوحة , وأيضا نظري إيليا 

X   اخلرضX  سبحانه يف األرض . وعيسى وهو أيضا مرفوع , وله أعامل بأمر اهللا X   , كذلك مرفوع
كذلك وله أعامل بأمر اهللا   Xحممد بن احلسن   Xوله أعامل بأمر اهللا سبحانه يف األرض . واإلمام املهدي 

أرسل أوصياءه ورسل من عنده لتثبيت احلق الذي جاء به   Xسبحانه يف األرض . ويف بداية رفع عيسى 
ن اهللا يف أرضه , ومن هؤالء شمعون الصفا أو كام هو اسمه يف اإلنجيل ( من عند اهللا سبحانه ونرش دي

سمعان بطرس ) وكذلك يوحنا الرببري أو كام هو يف اإلنجيل يوحنا الالهويت ثم إن الرسالة من عيسى 
X   انقطعت وال يعني انقطاعها فرتة من الزمن انقطاعها إىل األبد فال يوجد دليل عقيل أو نقيل يؤيد هذا
من يمثله إذا حان وقت عودته واقرتبت القيامة   Xلغرض بل الدليل عىل عكسه وهو إرسال عيسى ا

 الصغر وسأورد الدليل فيام يأيت إن شاء اهللا .
فقد أرسل سفراءه األربعة يف غيبته الصغر التي استمرت ما يقارب   Xأما بالنسبة لإلمام املهدي 

, وأيضا ال يدل انقطاعها فرتة من   Xالسبعني عاماً ثم انقطعت السفارة واإلرسال من اإلمام املهدي 
يمثله إذا اقرتب قيامه وحان وقت القيامة   Xالزمن انقطاعها إىل األبد , بل الدليل عىل إرساله رسوالً عنه 

 الصغر وسأورد الدليل فيام يأيت إن شاء اهللا .
أي  واآلن وقبل بحث مسالة الدليل عىل إرساهلم رسول عنهم يمثلهم لنبحث أمر هؤالء األربعة 

 هل هو واحد أم اهنم مفرتقني ?  Xاخلرض وإيليا وعيسى وحممد بن احلسن املهدي 
ف بينهم . الن رهبم واحد ودينهم واحد واحلق إن أمرهم واحد وهم متحدين وغري مفرتقني وال اختال

وهو التسليم هللا سبحانه ومجيعهم يدعون هللا وبأمره يعملون واحلق الذي يدعون إليه واحد وغايتهم واحدة 
وهي القيامة الصغر وهدفهم وغرضهم واحد وهو نرش القسط والعدل والتوحيد وعبادة اهللا يف هذه 

متحدين ال اختالف بينهم ويطلبون غاية واحدة وهدف واحد األرض من حيث يريد سبحانه وتعاىل فهم 
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ورهبم واهلهم واحد فال بد أن يكون الرسول منهم مجيعاً واحد وهو أيضا رسول من اهللا ألهنم بأمر اهللا 
 يعملون فمن يمثلهم يمثل اهللا ومن خيلفهم يف األرض خيلف اهللا سبحانه ألهنم خلفاء اهللا يف أرضه .

إذا حان وقت القيامة الصغر ودولة العدل اإلهلي  ة عىل اهنم يرسلون رسوالً عنهم واآلن لنورد األدل
 . ولنكتفي ببعض األدلة لضيق املقام عن التفصيل 

 يف القرآن وأحاديث الرسول حممد  ( ص) وأحاديث األئمة  − األول:
 :  أ) يف القرآن

امءُ ﴿ : ) قال تعاىل1( أْيتِ السَّ مَ تَ وْ قِبْ يَ تَ ارْ بِنيٍ فَ خانٍ مُ نَّا  * بِدُ فْ عَ شِ نَا اكْ بَّ ذابٌ أَلِيمٌ *رَ ى النَّاسَ هذا عَ غْشَ يَ
نُونَ  مِ ؤْ ا مُ ذابَ إِنَّ بِنيٌ  * الْعَ ولٌ مُ سُ مْ رَ هُ دْ جاءَ كْر وَ قَ مُ الذِّ ْنُونٌ * *ث أَنَّى هلَُ مٌ جمَ لَّ عَ نْهُ وَ قالُوا مُ ا عَ لَّوْ وَ إِنَّا   ُمَّ تَ
لِ  ذابِ قَ وا الْعَ فُ ونَ *كاشِ مْ عائِدُ ونَ  يالً إِنَّكُ مُ نْتَقِ ا مُ  إِنَّ ربْ ةَ الْكُ بْطِشُ الْبَطْشَ مَ نَ وْ   .)1( ﴾يَ

والً ﴿وهذا الدخان عذاب والعذاب يسبق برسالة قال تعاىل  سُ بْعَثَ رَ تَّى نَ بِنيَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ  . )2( ﴾وَ ما كُ
وأيضا هذا الدخان أو العذاب هو عقوبة عىل تكذيب رسول أرسل للمعذبني وهو بني أظهرهم كام هو 

ْنُونٌ ﴿واضح من اآليات  مٌ جمَ لَّ عَ نْهُ وَ قالُوا مُ ا عَ لَّوْ مَّ تَوَ  .﴾ثُ
وأيضا هذا الدخان أو العذاب يكشف إليامن أهل األرض هبذا الرسول بعد أن أظلهم كام أظل العذاب 

 أو يونان .  X  قوم يونس
وأيضاً هذا الدخان أو العذاب مقارن للقيامة الصغر بل هو البطشة الصغر كام هو واضح يف اآلية 

 فليس بعده إال البطشة الكرب واالنتقام من الظاملني .
وهو مقرتن برسول بل هو بسبب تكذيب  إذن فالدخان من عالمات قيام القائم وهذا ورد عن األئمة 

كْر وَ ﴿أهل األرض هلذا الرسول فهو عقوبة هلم  مُ الذِّ بِنيٌ  أَنَّى هلَُ ولٌ مُ سُ مْ رَ هُ دْ جاءَ  .  ﴾قَ
 فمن هو هذا الرسول ? ومن مرسل هذا الرسول ? .

                                                            
 

 .16− 10الدخان : )1(  
 . 15اإلرساء :   )2(
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بِّحُ هللاَِِّ ما يفِ ا﴿) وقال تعاىل 2( سَ يمِ  يُ حِ نِ الرَّ محْ مِ اهللاَِّ الرَّ يزِ بِسْ زِ وسِ الْعَ دُّ ضِ املَْلِكِ الْقُ امواتِ وَ ما يفِ األْ َرْ لسَّ
هُ  مُ لِّ عَ مْ وَ يُ يهِ كِّ زَ مْ آياتِهِ وَ يُ يْهِ لَ تْلُوا عَ مْ يَ نْهُ والً مِ سُ يِّنيَ رَ ي بَعَثَ يفِ األْ ُمِّ وَ الَّذِ *هُ كِيمِ ةَ وَ احلَْ مَ كْ ِ مُ الْكِتابَ وَ احلْ

اللٍ  بْلُ لَفِي ضَ نْ قَ تِيهِ  إِنْ كانُوا مِ ؤْ لُ اهللاَِّ يُ *ذلِكَ فَضْ كِيمُ يزُ احلَْ زِ وَ الْعَ ِمْ وَ هُ وا هبِ قُ لْحَ مْ ملََّا يَ نْهُ ينَ مِ رِ *وَ آخَ بِنيٍ مُ
ظِيمِ  لِ الْعَ ضْ نْ يَشاءُ وَ اهللاَُّ ذُو الْفَ  .)1( ﴾مَ

الكتاب  أي وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم سريسل فيهم رسوالً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم
 واحلكمة .... 

هو أيضاً يتلوا عىل اآلخرين الذين يأتون بعد رجوعه إىل اهللا فال بد أن  وقطعاً ال يمكن أن يكون حممد 
يكون هناك رسول وأيضاً يف األميني أي يف أم القر يف زمانه وله هذه الصفات يتلو اآليات ويزكي الناس 

  …أي يطهرهم فينظرون يف ملكوت الساموات ويعلمهم الكتاب واحلكمة 
لِّ أُمَّ ﴿) قال تعاىل 3( لِكُ ونَ وَ ظْلَمُ مْ ال يُ هُ طِ وَ مْ بِالْقِسْ يْنَهُ َ بَ مْ قُيضِ وهلُُ سُ اءَ رَ ا جَ إِذَ ولٌ فَ سُ     .)2( ﴾ةٍ رَ

مْ ﴿ويف احلديث عن جابر عن أيب جعفر ع قال سألته عن تفسري هذه اآلية  وهلُُ سُ إِذا جاءَ رَ ولٌ فَ سُ ةٍ رَ لِّ أُمَّ لِكُ
مْ ال  طِ وَ هُ مْ بِالْقِسْ يْنَهُ َ بَ ونَ قُيضِ ظْلَمُ : ( تفسريها بالباطن أن لكل قرن من هذه األمة رسوال   Xقال  ﴾يُ

إِذا جاءَ ﴿من آل حممد خيرج إىل القرن الذي هو إليهم رسول, و هم األولياء و هم الرسل, و أما قوله  فَ
طِ  مْ بِالْقِسْ يْنَهُ َ بَ مْ قُيضِ وهلُُ سُ  .)3(ام قال اهللا )قال معناه إن الرسل يقضون بالقسط و هم ال يظلمون ك﴾رَ

 وهذا يكفي لالختصار وإال فان األمر سيطول إذا استعرضنا األدلة القرآنية .
وردت أحاديث كثرية نقلها الشيعة والسنة تدل عىل وجود مهدي وقائم يسبق  ب) عن الرسول حممد 

 وهو يمينه ووصيه .  Xوهو متصل به ورسول منه   Xاإلمام املهدي 

                                                            
 

 .4−1:  اجلمعة)1(  
 .47يونس:)2(  
  . ورواه املجليس يف البحار − 119تفسري العيايش : ص : )3(  
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دالة عىل هذا الشخص باسمه وصفته وانه املهدي األول واسمه امحد ومن ذرية  ووصية رسول اهللا 
 .   Xاإلمام املهدي 

باسمه ومسكنه وصفاته واسمه   Xأيضاً هذا الشخص الذي يرسله اإلمام املهدي  ووصف األئمة 
ي الكتب امحد ومن البرصة و... و... واعتذر عن نقل األحاديث لالختصار وملزيد من املعلومات راجع

ومنها البالغ املبني , والرد احلاسم , والرد القاصم , وبعض البيانات   Xالصادرة عن أنصار اإلمام املهدي 
التي تعرضت فيها لبعض هذه الروايات التي نقلها كبار علامء الشيعة منذ مئات السنني عن الرسول 

 واألئمة كام نقل بعضها علامء السنة يف كتبهم .
 التوراةيف  −ثانياً :

 ) سفر إشعيا .1(
( فريفع راية لألمم من بعيد ويصفر هلم من أقىص األرض فإذا هم بالعجلة يأتون رسيعاً ليس فيهم رازح 
وال عاثر ال ينعسون وال ينامون وال تنحل حزم أحقائهم وال تنقطع سيور أحذيتهم الذين سهامهم مسنونة 

وبكراهتم كالزوبعة هلم زجمرة كاللبوة ويزجمرون ومجيع قسيهم ممدودة حوافر خيلهم حتسب كالصوان 
هم يف ذلك اليوم كهدير كالشبل وهيرون ويمسكون الفريسة ويستخلصوهنا وال منقذ هيرون علي

 . )1()...البحر
كام يف الروايات عن آل حممد   Xوهذه الصفات أي ال ينامون ... و... و.. هي صفات أصحاب القائم 

 فمن هو رافع الراية (فريفع راية لألمم) ?! .  
 . وعيسى وإيليا واخلرض   Xأي الذي يطلب البيعة وجيمع األنصار لإلمام املهدي 

ى وينبت غصن من أصوله وحيل عليه روح الرب  اإلصحاح احلادي عرش ( وخيرج قضيب من جذع يسّ
ة الرب ولذته تكون يف خمافة الرب فال يقظي ة روح املعرفة وخمافروح احلكمة والفهم روح املشورة والقو

بحسب نظر عينيه وال حيكم بحسب سمع أُذنيه بل يقظي بالعدل للمساكني وحيكم باإلنصاف لبائيس 
                                                            

 

 .30−26اإلصحاح اخلامس  :  سفر إشعيا  )1(
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األرض ويرضب األرض بقضيب فمه ويميت املنافق بنفخة شفتيه ويكون الرب منطقة متنيه واألمانة منطقة 
لنمر مع اجلدي والعجل مع الشبل ... ال يسوئون وال حقويه . فيسكن الذئب مع اخلروف ويربض ا

 يفسدون يف كل جبل قديس ألن األرض متتلئ من معرفة الرب كام تغطي املياه البحر .
ى القائم راية للشعوب إياه تطلب األمم ويكون حمله جمدا ... )  .)1(ويكون يف ذلك اليوم أن اصل يسّ

 ومل حتدث فيام مىض وال حتدث إال يف دولة العدل اإلهلي .وهذه األحداث كلها مالئمة للقيامة الصغر 
ى وهو يف التوراة معروف انه والد نبي اهللا داوود   .  Xأما يسّ

 .  Xمن ذرية داوود   Xوأم اإلمام املهدي 
ووصيه شمعون   Xوقصتها باختصار شديد (إهنا أمرية جدها قيرص الروم رأت يف املنام نبي اهللا عيسى 

  Xلولده اإلمام احلسن العسكري   Xمن عيسى  وخطبها الرسول حممد  الصفا والرسول حممد 
لشمعون الصفا أو سمعان بطرس قد جاءك رشف عظيم . ألهنا من ذرية شمعون الصفا   Xفقال عيسى 

هلا ورأت بعد ذلك رؤيات كثرية وعرضت نفسها للسبي وحصلت   X(سمعان بطرس ) ويص عيسى 
  Xفزوجها من ابنه اإلمام احلسن العسكري   Xمعجزات كثرية حتى وصلت إىل دار اإلمام عيل اهلادي 

 .  Xو ولدت له اإلمام حممد بن احلسن املهدي 
) من جهة األم ومن ذرية   Xمن ذرية إرسائيل (يعقوب   Xفاإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري 

 من جهة األب . حممد 
ى .فيصدق علي  ه انه قضيب من جذع يسّ

ى ألنه  كام يصدق عىل املهدي األول من املهديني األثني عرش انه غصن خيرج من ذاك القضيب من جذع يسّ
 .  Xمن ذرية اإلمام املهدي 

هو رسول اإلمام  واألئمة  واملهدي األول والذي اسمه امحد كام يف الروايات عن الرسول حممد 
ووصيه ويمينه وأول مؤمن به عند بداية ظهوره قبل قيامه بالسيف واكتفي هبذا القدر   Xاملهدي 

                                                            
 

 .10− 1عرش  اإلصحاح احلادي:  سفر إشعيا)1(  
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لالختصار وإذا أردتِ املزيد إقرائي يف التوراة يف سفر إشعيا اإلصحاح الثالث عرش والثاين واألربعون 
ن والسادس والثالث واألربعون والرابع األربعون والتاسع واألربعون والثالث والستون واخلامس والستو

 والستون وتدبرهيا جيداً .
 ) سفر دانيال :2

اإلصحاح الثاين : ( ... أنت أهيا امللك كنت تنتظر وإذا بتمثال عظيم ... كنت تنظر اىل انه قطع حجر بغري 
يدين فرضب التمثال عىل قدميه التي من حديد وخزف فسحقهام فانسحق حينئذ احلديد واخلزف 

وصارت كعصافة البيدر يف الصيف فحملتها الريح فلم يوجد هلا مكان أما  والنحاس والفضة والذهب معاً 
 . )1(احلجر الذي رضب التمثال صار جبالً كبرياً ومأل األرض كلها ... )

  Xفهذا احلجر الذي يقيض عىل مملكة الطاغوت والشيطان يف هذه األرض هو رسول من اإلمام املهدي 
 .  Xومن عيسى وإيليا واخلرض 

اإلصحاح السابع : ( أجاب دانيال وقال كنت أر يف رؤياي ليالً وإذا بأربع رياح السامء هجمت عىل 
البحر الكبري * وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا خمالف ذاك * االول كاألسد وله جناحا نرس 

طي قلب إنسان * وكنت انظر حتى أُنتتف جناحاه وانتصب عىل األرض وأوقف عىل رجلني كانسان وأع
* وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب فارتفع عىل جنب واحد ويف فمه ثالث أَضلُع بني أسنانه فقالوا له 
هكذا قم كل حلامً كثريا * وبعد هذا كنت أر وإذا بآخر مثل النمر وله عىل ظهره أربعة أجنحة طائر . 

الليل وإذا بحيوان رابع هائل  وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطي سلطاناً * بعد هذا كنت أر يف رؤ
وقوي وشديد جداً وله أسنان من حديد كبرية . أكل وسحق وداس الباقي برجليه . وكان خمالف لكل 
احليوانات الذين قبله . وله عرشة قرون * كنت متأمالً بالقرون وإذا بقرن آخر صغري طلع بينها وقلعت 

يون كعيون اإلنسان يف هذا القرن وفم متكلم بعظائم * كنت آري ثالثة من القرون األوىل من قدامه وإذا بع
انه وضعت عروش وجلس القديم األيام لباسه ابيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه هليب 

                                                            
 

 .36− 31اإلصحاح الثاين  : سفر دانيال  )1(
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نار وبكراته نار متقدة * هنر نار جر وخرج من قدامه . ألوف ألوف ختدمه وربوات ربوات وقوف قدامه 
سفار * كنت انظر حني أذن من اجل صوت الكلامت العظيمة التي تكلم هبا . فجلس الدين وفتحت األ

القرن . كنت أر إىل أن قتل احليوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار * أما باقي احليوانات فنزع عنهم 
سلطاهنم ولكن أعطوا طول حياة إىل زمان ووقت * كنت أر يف رؤ الليل وإذا مع سحب السامء مثل 

أتى وجاء إىل القديم األيام فقربوه قدامه * فأعطي سلطاناً وجمداً وملكوتاً لتتعبد له كل  ابن إنسان
الشعوب واألمم واأللسنة . سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته ما ال ينقرض *  أما أنا دانيال 
ه فحزنت روحي يف وسط جسمي وأفزعتني رؤ رأيس * فاقرتبت إىل واحد من الوقوف وطلبت من

احلقيقة يف كل هذا . فاخربين وعرفني تفسري األمور * هؤالء احليوانات العظيمة التي هي أربع ملوك 
يقومون عىل األرض * أما قديسوا العيل فيأخذون اململكة ويمتلكون اململكة إىل األبد واىل ابد اآلبدين * 

هائالً جداً وأسنانه من حديد وأظفاره حينئذ رمت احلقيقة من جهة احليوان الرابع الذي كان خمالفاً لكلها و
من نحاس وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه * وعن القرون العرشة التي برأسه وعن اآلخر الذي 
طلع فسقطت قدامه ثالثة وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره اشد من رفاقه * وكنت انظر 

القديم األيام وأعطي الدين لقدييس العيل وبلغ الوقت  وإذا هذا القرن حيارب القديسني فغلبهم حتى جاء
فأمتلك القديسون اململكة * فقال هكذا أما احليوان الرابع فتكون مملكة رابعة عىل األرض خمالفة لسائر 
املاملك فتأكل األرض كلها وتدوسها وتسحقها * والقرون العرشة من هذه اململكة هي عرشة ملوك 

وهو خمالف األولني ويذل ثالثة ملوك ويتكلم بكالم ضد العيل ويبيل قدييس يقومون ويقوم بعدهم آخر 
العيل ويظن انه يغري األوقات والسنة ويسلمون ليده إىل زمان وأزمنة ونصف زمان * فيجلس الدين 
وينزعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إىل املنتهى * واململكة والسلطان وعظمة اململكة حتت كل السامء 

شعب قدييس العيل . ملكوته ملكوت ابدي ومجيع السالطني إياه يعبدون ويطيعون * إىل هنا هناية تعطى ل
  .)1(األمر. )

                                                            
 

 سفر دانيال : اإلصحاح السابع . )1(  
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واألسد وله جناحان يرمز إىل اإلمرباطورية اإلنجليزية التي قامت يف أوربا وشعارها هو األسد وله 
من الناس ...... أما احليوان الرابع  جناحان وأما الدب فهو شعار السوفيت واكل حلامً كثرياً ً أي قتل كثري

الذي من احلديد فهو اإلمرباطورية األمريكية التي داست اآلن كل األرض وهيمنت عىل كل األرض 
 بالسالح واملال .

وهناية أمريكا كام قال دانيال تدفع   Xوأما ابن اإلنسان فهو عيسى   Xأما قديم األيام فهو اإلمام املهدي 
 ء اهللا .لوقيد النار إن شا

يأتون يف القيامة الصغر وهي حساب وعذاب ونقمة  وعيسى وإيليا واخلرض   Xواإلمام املهدي 
 عىل الظاملني فهل يصح العذاب والنقمة قبل اإلنذار فمن املنذر ? 

 يبرش وينذر الناس بني أيدهيم أي قبل ظهورهم . البد أن يكون هناك رسول منهم 
 لالختصار .ويكفي هذا من التوراة 

 ثالثاً : يف اإلنجيل
 :  إنجيل متى اإلصحاح الرابع والعرشين

)  فمتى نظرتم رجسة اخلراب التي قال عنها 15) وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب ... (6(...(
) ولكن ألجل املختارين تقرص تلك األيام ... ألنه كام إن 22دانيال النبي قائمة يف املكان املقدس ... (

خيرج من املشارق ويظهر إىل املغارب هكذا يكون أيضاً جميء ابن اإلنسان ... وللوقت بعد ضيق الربق 
 تلك األيام تظلم الشمس والقمر ال يعطي ضوءه .... ) .

 كام ذكرها الرسول حممد واألئمة   Xويف هذا اإلصحاح عالمات القيامة الصغر يذكرها عيسى 
(أمريكا) ... واملهم انه عرب عن بداية ظهوره من املرشق حروب وكسوف وخسوف ... ورجسة اخلراب 

يف ذلك الزمان يكون العراق , والربق الذي خرج من   Xإىل املغرب واملرشق نسبةً إىل مكان عيسى 
 املرشق وظهر يف املغرب هو ابراهيم حيث خرج من العراق وظهر يف األرض املقدسة.
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يا أي مثل إيليا ( ولكني أقول لكم أن إيليا قد جاء ومل عن يوحنا (حييى) بأنه إيل  Xوقد قال عيسى 
يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا . كذلك ابن اإلنسان أيضاً سوف يتأمل منهم حينئذ فهم التالميذ انه قال 

 هلم عن يوحنا املعمدان ) إنجيل متي اإلصحاح السابع عرش. 
هو إيليا املزمع يأيت من له أذنان للسمع فليسمع ) ( وان أردتم أن تقبلوا فهذا   Xوقال عيسى عن يوحنا 

  .يف اإلصحاح احلادي عرش
ومن معه وهم عيسى وإيليا واخلرض وخروجه من العراق   Xلذا فان الرسول الذي يرسله اإلمام املهدي 

هبذا املعنى كام إن خروج يوحنا كان يمثل خروج إيليا يف مرحلة  Xيمكن أن يقال عنه انه خروج عيسى 
( لذلك أقول لكم إن  Xمعينة ويمكن أن يكون هذا الرسول من أمة أخر بل هو كذلك كام قال عيسى 

 ملكوت اهللا ينزع منكم ويعطي المة تعمل أثامره ) متي اإلصحاح احلادي والعرشون .
ضاً مستعدين ألنه يف ساعة ال تظنون يأيت ابن اإلنسان (أي عيسى) ( لذلك كونوا انتم أي Xوقال عيسى 

فمن هو العبد األمني احلكيم الذي أقامه سيده عىل خدمه ليعطيهم الطعام (أي العلم واملعرفة واحلكمة ) يف 
 حينه طويب لذلك العبد الذي إذا جاء سيده جيده يفعل هكذا ) يف اإلصحاح الرابع والعرشون.

  لعبد األمني احلكيم ? إال أن يكون رسول من اإلمام املهدي ومن عيسى وإيليا واخلرض فمن هو هذا ا
وقال عيسى ( وأما اآلن فأنا مايض للذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين متيض ولكن ألين قلت لكم 

يأتيكم املعزي هذا قد مأل احلزن قلوبكم لكن أقول لكم احلق انه خري لكم أن انطلق ألنه إن مل انطلق ال 
ولكن إن ذهبت أُرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العامل عىل خطيئة وعىل بر وعىل دينونة أما عىل خطيئة 
فألهنم ال يؤمنون يب وأما عىل بر فألين ذاهب إىل أيب وال ترونني أيضاً وأما عىل دينونة فألن رئيس هذا العامل 

 قد دين ) إنجيل يوحنا اإلصحاح السادس عرش.
من هذا املعزي الذي يرسل ? ومن هذا الذي يبكت العامل عىل خطاياهم وتكذيبهم األنبياء والرسل ف

وقتلهم وعىل تركهم حق األنبياء ووصاياهم وعىل تضيعهم حظهم يف القيامة الصغر وخذالهنم رئيس 
 . Xهذا العامل وهو اإلمام املهدي 



 260  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

ولكن ال تستطيعون أن حتملوا اآلن وأما متى جاء ذاك ( إن يل أمور كثرية أيضاً ألقول لكم  Xوقال عيسى 
روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به وخيربكم بأمور 

 كثرية ذلك يمجدين ألنه يأخذ مما يل وخيربكم ) إنجيل يوحنا اإلصحاح السادس عرش .
عرشون حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس  وعن أيب عبد اهللا ع قال ( العلم سبعة و

حتى اليوم غري احلرفني فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة و العرشين حرفا فبثها يف الناس و ضم إليها احلرفني 
 . )1(حتى يبثها سبعة و عرشين حرفا )

أردتِ املزيد ففي رؤيا يوحنا الالهويت وأظن ما تقدم وان كان خمترصاً يكفي ملن يطلب احلق واحلقيقة وإذا 
 الكثري ملن يطلب احلقيقة مل أتعرض له لالختصار .

قالوا ( أ من النارصة خيرج يشء صالح ) وقالوا ( فتش وانظر انه  Xوأذكرك إن اليهود ملا بعث اهللا عيسى 
ه من نسل داوود من بيت حلم مل يقم نبي من اجلليل ) وقالوا ( وهل املسيح من اجلليل يأيت أمل يقل الكتاب ان

 القرية التي كان داوود فيها يأيت املسيح ) .
وأخرياً نصيحتي لك أن تتدبري هذه الكلامت ... يف التوراة مكتوب ( توكل عيل بكل قلبك وال تعتمد عىل 

 فهمك يف كل طريق اعرفني وأنا أقوم سبيلك , وال حتسب نفسك حكيامً , أكرمني وأدب نفسك بقويل ) .
 محد احلسنأ

*** ***** * 
/ آمل أن ال تنزعج من كالمي وآسفة إذا بدرت من أسئلتي يشء يسئ األدب واكرر شكري 18س

 وامتناين عىل اهتاممك فهذا دليل عىل روح أخالقك العالية . 
 يف رعاية األب واالبن وروح القدس.

reta  .jorj 
 امرأة مسيحية      

                                                            
 

 .52بحار األنوار : ج )1(  
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2005 
*** ***** * 

ولكني حزين ألجلكم فقد هتتم يا أهل األرض يف صحراء املادة كام تاه بنو إرسائيل يف  …ج/ ال انزعج 
 .صحراء سيناء
 أمحد احلسن

*** ***** * 

א
 

( يا سفيان إياك والرئاسة فام طلبها أحد إال هلك. فقلت له جعلت فداك قد هلكنا إذاً :  Xعن أيب عبداهللا 
إنام ذلك أن تنصب ليس أحد منا إال وهو حيب أن يُذكر ويُقصد ويؤخذ عنه . فقال ليس حيث تذهب 

 .  )1() رجالً دون احلجة فتصدقه بكل ما يقول وتدعو الناس إىل قوله
الَ  ا:  Xوقَ اكَ وَ أَمَّ ( إِيَّ ا وَ تُهَ فْ رَ دْ عَ قَ ةُ فَ اسَ ئَ ا الرِّ اكَ أَمَّ عِلْتُ فِدَ لْتُ جُ الِ قُ جَ ابَ الرِّ قَ طَأَ أَعْ اكَ أَنْ تَ إِيَّ ةَ وَ اسَ ئَ ا لرِّ

يْثُ أَنْ  الَ يلِ لَيْسَ حَ قَ الِ فَ جَ ابَ الرِّ قَ طِئْتُ أَعْ َّا وَ ي إِالَّ ممِ ا يفِ يَدِ ثَا مَ لُ امَ ثُ الِ فَ جَ ابَ لرِّ قَ أَ أَعْ اكَ أَنْ  أَطَ بُ إِيَّ هَ تَذْ
الَ  ا قَ لِّ مَ هُ يفِ كُ قَ دِّ تُصَ ةِ فَ جَّ ونَ احلُْ الً دُ جُ بَ رَ نْصِ  . ) تَ

 فإن احلكومة إنام هي لإلمام العامل بالقضاء العادل يف  ( اتقوا احلكومةقال :  Xن أيب عبداهللا الصادق وع      
 

 . )2() املسلمني لنبي أو ويص نبي

                                                            
 

 .90ص 1بحار االنوار : ج)1(  
 .68والتهذيب : ص – 209الفصول املهمة : ص)2(  
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ألصحابه أي عر اإليامن أوثق ? فقالوا اهللا ورسوله أعلم  قال: ( قال رسول اهللا  Xوعن أيب عبداهللا 
وقال بعضهم الصالة , وقال بعضهم الزكاة , وقال بعضهم الصيام , وقال بعضهم احلج والعمرة , وقال 

لكل ما قلتم فضل ولكن ليس به ولكن أوثق عر اإليامن احلب يف اهللا  بعضهم اجلهاد فقال رسول اهللا 
أقول : وال يكون تويل أولياء اهللا إال بالطاعة هلم . )1(والبغض يف اهللا وتويل أولياء اهللا والتربي من أعداء اهللا )

ليجة , وال يسمع واتباعهم يف كل األمور الدينية والدنيوية عىل حد سواء , وأن ال يتخذ املرء من دوهنم و
لقول من خالفهم ممن جيتهدون آراءهم يف دين اهللا , ويزعمون أهنم فقهاء بينام هم ال يلتزمون رشع اهللا , 
فرتاهم يركنون للحكام الطواغيت املتسلطني عىل بالد املسلمني , هؤالء الطواغيت الذين حيكمون 

 . اد اخلراف لراعيهابالقوانني العلامنية الوضعية , وينقادون ألمريكا كام تنق
 Xولو نظرتم يف الساحة اإلسالمية اليوم ال جتدون من يرفع راية احلاكمية هللا سو السيد أمحد احلسن 

فهو الوحيد الذي ينادي بمبدأ التنصيب اإلهلي للحاكم ويرفع راية البيعة هللا, بينام اجلميع من فقهاء 
س أو الديمقراطية, وتدعو حلكومة علامنية ودساتري وأحزاب تسمي نفسها إسالمية ترفع راية حاكمية النا

 . وضعية
وبقدر تعلق األمر باألحزاب اإلسالمية الشيعية العراقية ( أي التي ترفع اإلسالم شعاراً حركياً ) فإهنا 
تنادي يف أدبياهتا , وعىل مستو الشعارات التي ترفعها بعدم الفصل بني الدين والسياسة , وهنا بالضبط 

الدهاء والتشويه العظيم الذي متارسه بحق الدين , إذ إهنا ال تكتفي عىل املستو العميل بنبذ كل يكمن 
شعاراهتا كأي مدع يستهدف إغواء الناس برفع الشعار الذي يستهوهيم لغايات تتعلق بتحقيق مصاحله 

قلب املعادلة رأساً , فهي ت الذاتية, وإنام ولألسف الشديد تذهب اىل ما أبعد وأخطر وأحط من هذا احلد
 عىل عقب .

فإذا كانت الصورة الطبيعية للمعادلة تتمثل باختاذ الدين وقيمه وحدوده منطلقاً وبؤرة ارتكاز يف توجيه 
تنطلق يف تشكيل  –عىل األقل  –, فإن من تسمي نفسها أحزاباً إسالمية يف العراق  العمل والنظرة السياسية

                                                            
 

 .126ص2ج: الكايف )1(  
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ة بمفهومها الغريب أو قل اجلاهيل الذي حيدد السياسة بوصفها وسيلة رؤاها وحتديد سلوكياهتا من السياس
حتقيق الغايات الدنيوية, ومن خالل هذا الفهم للسياسة حترك النصوص واملفاهيم الدينية لتتطابق مع هذه 

اىل يلَ عنق النصوص وتزييف املفاهيم, بل قلبها  –وكثرياً ما يضطرها  –املساحة حتى إن اضطرها األمر 
ساً عىل عقب, أي إهنا تؤسس العالقة بني الدين والسياسة من منطلق مركزية السياسة عىل حساب رأ

 الدين.
هذه الظاهرة النفاقية يمكن ان نصطلح عليها بالظاهرة السيستانية, فهي ظاهرة ليس فقط ال متت اىل الدين 

ر إهنا تشوه الدين وتقلب كل معامله وتعا ليمه ملصالح شخوصها الدنيوية بصلة تُذكر, بل األنكى واألمَ
 الضيقة. 

فالسيستاين الذي يعلم جيداً أن نظرية اإلسالم يف حتديد احلاكم تقوم عىل أساس أن اخلرية هللا ال للناس , 
وهو ما يُصطلح عليه بحاكمية اهللا , يقلب هذه النظرية ويفتي بخالفها متاماً حني يرشعن حلاكمية الناس 

اقِبَةُ ﴿ : ىلعرب اإلنتخابات , قال تعا انَ عَ يْفَ كَ انظُرْ كَ اً فَ وّ لُ عُ امً وَ لْ مْ ظُ هُ سُ ا أَنفُ نَتْهَ تَيْقَ اسْ ا وَ َ وا هبِ دُ حَ جَ وَ
ينَ  دِ سِ  . )1( ﴾املُْفْ

وعىل منوال السيستاين ينسج كل رجاالت السيستانية من أتباع األحزاب ( اليعقويب والرصخي واحلكيم 
خيجلوا منه أو حتى خيشون غضبة الناس منه , وكيف وقد أمنوا والفياض وغريهم ) , وهو أمر مل يعودوا 

 غفلة الناس بعد أن خربوهم لسنوات فوجدوهم هيتفون لكل منكر يعملونه.
نعم مل يعودوا خيجلون من الترصيح الوقح بجريمتهم الدينية الشنيعة , فها هو اليعقويب يف خطاب املرحلة 

: (س/ من املعلوم إنكم دعمتم اإلنتخابات السابقة, وأوجبتم  ) يقول جواباً عىل السؤال اآليت97رقم (
املشاركة فيها وكانت فتواكم أقو ما صدر من املرجعيات الدينية حني قلتم إن هذا الوجوب أهم من 

, جييب اليعقويب  وجوب الصالة والصوم, فهل ما زال الوجوب عىل حاله بالنسبة لإلنتخابات املقبلة)
عىل الفكرة اآلتية : (إن املستفاد من ذوق الرشيعة اهتاممها بالواجبات اإلجتامعية أكثر بكالم طويل مرتكزاً 

                                                            
 

 .14النمل)1(  
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, هذا اإلطار الذي يريده اليعقويب اطارا رشعياً مل يايت بدليل عليه فمعلوم ان الصالة  الخ) 000من الفردية 
ل ليس هذا االطار او املقدمة امر فردي وقد اهتم هبا االسالم أيام اهتامم وجعلها عمود الدين, وعىل أي حا

, سو زوبعة غبار يثريها اليعقويب للتمويه عىل اخلطل العجيب الذي ينطوي عليه خطابه,  املخطوءة سلفاً 
, أم إنه عمل شيطاين  فمن خالل هذه الفكرة جينب نفسه مواجهة سؤال هل إن اإلنتخابات عمل رشعي

 هذا من جهة ومن جهة أخر ? ليُتاح له سوق مجلة من األمثلة مما له صلة بمسألة خيالف الرشع متاماً
, وكل ذلك  الصالة والصوم) وغريها الواجبات اإلجتامعية من قبيل (إصالح ذات البني أفضل من عامة

 من أجل أن يشتبه األمر عىل القارئ فيظن أن اليعقويب يستدل لفكرته األصلية املتعلقة برشعية اإلنتخابات
, ويبقى عىل اليعقويب أن يثبت أنّ  , يدور حول مسألة أمهية العمل اإلجتامعي حلقيقة, يف ا , بينام حديثه

 ?!  اإلنتخابات عمل رشعي, وأنى له ذلك
وإذا كان حبل الكذب قصرياً كام يقولون , فإن اليعقويب ال يدعنا ننتظر طويالً حتى يضعنا أمام مفارقة ال 

نتخابات باعتبارها الوسيلة املتيرسة اآلن إليصال املؤمنني : (فاملشاركة باإل أدري كيف استساغها, يقول
الصاحلني الكفوئني النزهيني اىل مواقع السلطة ومفاصل الدولة من الوظائف اإلجتامعية التي عرفت أمهيتها 

فظ الصالة والصيام) بحسب  –. قبل قليل كانت اإلنتخابات من الواجبات الرشعية  وبوصول هذه الثلة حتُ
أما اآلن فهي الوسيلة املتيرسة ! ومعنى أهنا الوسيلة املتيرسة هو إهنا ليست الوسيلة الرشعية,  –اليعقويب 

: هل حقاً إن  , منها ولكن الظرف الواقعي فرضها عىل اليعقويب وأرضابه. ولكن يبقى عليه أن يقنعنا بأمور
و افرتضنا أن الظرف قد ? ومنها ل الظرف الواقعي محلهم عىل ركوب هذه الوسيلة , أم هو النفوس

, أمل تكن ثمة وسيلة أخر, أو قل حل آخر غري خمالفة رشع اهللا ? ومنها هل إن الرشع يصحح  قهرهم حقاً
 ?  , أم ال عملكم هذا

واملؤسف إن اليعقويب ال يقف عند حد, وال يتورع عن تشويه كل مقدس, فهو يضيف دليالً آخر عىل 
ا يَا﴿:  والشاهد اآلخر عىل هذه األمهية قوله تعاىل( :  صحة اإلنتخابات, بقوله َ ولُ  أَهيُّ سُ غْ  الرَّ لِّ ا بَ لَ  مَ  أُنزِ
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بِّكَ  مِن إِلَيْكَ  إِن رَّ ْ  وَ لْ  ملَّ عَ فْ امَ  تَ لَّغْتَ  فَ الَتَهُ  بَ سَ اهللاُّ رِ كَ  وَ مُ عْصِ نَ  يَ فجعل اهللا تبارك وتعاىل تعيني  )1(﴾النَّاسِ  مِ
وإن مل تنجح األمة يف اختيار قادهتا  القيادة وتنصيب والة األمر يف كفة والرسالة كلها بكفة أخر ,

, ومل  احلقيقيني وإيصاهلم اىل املواقع التي يستحقوهنا فإهنا ستضيّع الرشيعة كام حصل خالل القرون املتامدية
 .من هذه البرشية الضالة املتعبة )يسري يبق عىل دين اهللا إال النزر ال

أكرب من هذه? فاآلية الرشيفة التي استدل هبا الشيعة   –حتى ال أقول كلمة أخر  –هل سمعتم بجرأة  
يأيت اليعقويب بجرة قلم وبدم بارد ليشطب عىل مدلوهلا  طيلة قرون طويلة عىل تنصيب اهللا  لعيل وأبنائه 

عىل صحة اإلنتخابات! أسأل اليعقويب: ماذا أبقيت للنواصب  –بزعمه  –احلقيقي, وحيرفها لتكون دليالً 
? بل إذا كانت اآلية تدل عىل ما تزعمه فاحلق إذن  X, وبامذا عساك حتتج إلثبات حق أمري املؤمنني  إذن

, بل هو ديكتاتوري, ثيوقراطي, ال يؤمن بالديمقراطية, وكيف مع أيب بكر وعم ر وليس لعيل من األمر شيئاً
فظ الصالة وتستقيم الرشيعة!! وأي ثلة  ال وهو يقف عقبة أمام وصول الثلة الصاحلة التي بوصوهلا حتُ

وا حزبه حقيبة حني مل يمنح –? أ ليسوا هم الذين وصفهم فيام بعد  صاحلة هذه التي يتحدث عنها اليعقويب
 بأهنم حفنة من اللصوص !  –وزارة النفط 

  :  , فيقول نتخاب جمالس املحافظاتوها هو جالل الصغري يرصخ يف البرصة بمناسبة محلتهم االنتخابية ال
إن اختيار احلاكم عرب اإلنتخابات هو أفضل النظريات عىل اإلطالق ) , أي إنه أفضل حتى من التنصيب  (

, بل إن القول بأن احلاكم ينصبه اهللا يكون عىل فهم الصغري املشوه بدعة مل ينزل اهللا هبا من اإلهلي للحاكم 
سلطان والعياذ باهللا من قول السوء , وعىل هذا يتوجب عىل الصغري وساداته ومن باب أوىل أن يرتكوا 

 –وقد فعلوا ألهنم زيفوها وجعلوها مناسبات للتطبيل ألحزاهبم   –التظاهر باإلهتامم بالشعائر احلسينية 
ال يقر هلم وال لغريهم باإلنتخابات, بل يقول بلسانه ودمه إن احلاكم ينصبه اهللا, وكذلك  Xفاحلسني 

يا صغري إنقالبيني أو إرهابيني أو بعثيني بحسب التهمة  يقول عيل واألئمة مجيعهم , فهل كان آل حممد 

                                                            
 

 .67) املائدة :1( 
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املفضلة لديكم ? هل هذه هي النتيجة التي تريدون إيصال الناس هلا , سبحان اهللا لقد ورد إن من  اجلاهزة
قرأ كتاب يف البرصة والكوفة بالتربؤ من عيل  Xعالمات قيام القائم   ?! Xأن يُ

ومن يتابع النشاط الدعائي الذي ينهض به الصغري  من خالل مجعة براثا سيجد نفسه بإزاء آلة كذب 
تضخ الزيف وكلامت البالغة اجلوفاء , فالرجل ال يتوانى عن تذكري القمر بأنه أعور , وال يتورع  ضخمة

عن وصف أقبح الناس وأكثرهم غرقاً يف الرذيلة بأنه اإلمام العظيم والقائد الفذ , وصاحب األيادي 
 املتوضئة .

 –ة اإلنتخاب, وللدوافع التي ترجح وأعجب ما يف منطق الصغري تلك الوقاحة غري املسبوقة يف التنظري آللي
 إقبال الناس عىل اإلنتخاب بدالً من اإلحجام عنه. –بزعمه 

فالصغري ير الديمقراطية أفضل الوسائل الختيار من حيكمونا, وير أن ما تقرره الكثرة هو ما ينبغي أن 
ة الفرصة للقو املعادية لئن حيظى باإلحرتام والتقدير , وبرأيه إن عدم املشاركة يف اإلنتخابات يعني إتاح

تتسلط عىل رقاب الناس , ألن فوزها بأكثرية األصوات يمنحها رشعية تغيري القوانني والدستور والسري 
بالبالد عىل وفق براجمها التي تناقض اإلرادة اجلامهريية وتناقض دينها ( فالدين يقع يف صلب عملية 

 كام يقول عامر احلكيم ). –اإلختيار 
يف هذا املنطق الثعلباين إنه يتناقض متاماً مع ما كان يعده الصغري ثوابت ال تقبل التغيري وال يمكن  والعجيب

املساس هبا , ومنها املبدأ القائل بأن الكثرة ال تصلح معياراً لتحديد العقيدة الصحيحة والسيام ما يتعلق 
كامً عىل العقيدة , بل املفرتض أن منها بموضوع اإلمامة , ومنها كذلك إن معطيات الواقع ال تصلح حَ 

 تكون العقيدة هي احلاكم عىل الواقع .
يقول الصغري يف كتابه ( اإلمامة ذلك الثابت اإلسالمي املقدس ) الذي يرد فيه عىل طروحات حممد حسني 

 فضل اهللا :
( املجتمع ليس معيارا للثبات والتغري وال متثل الدعو التي أطلقها حممد حسني فضل اهللا يف تفسريه للتغري 
والثبات يف جوهرها خروجا عن دائرة االنحراف التي اختطت مسريهتا من التداعيات التي أنشأت 

ق كثريا عن الصياغة الفكرية الصياغة الفكرية التي قامت عليها أحداث سقيفة بني ساعدة , كام أهنا ال تفرت
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للفلسفة الغربية التي رأت يف حاكمية الكثرة االجتامعية عىل صياغة الثوابت الفكرية , وذلك بالصورة التي 
 طالعنا فيها يف مقالة ( األصالة والتجديد ) .

هذا املوقف وقد قدم فضل اهللا فكرته عن الثبات والتغري مقومة عىل أساس املوقف االجتامعي منها , وقدم 
 مرة عىل أساس الفهم , وأخر عىل أساس االلتزام , لذا تراه يقول:

يف داخل الثقافة اإلسالمية ثابت يمثل احلقيقة القطعية , مما ثبت باملصادر املوثوقة من حيث السند والداللة 
تمثل ببدهييات بحيث ال جمال لالجتهاد فيه , ألنه يكون من قبيل االجتهاد يف مقابل النص , وهذا هو امل

العقيدة كاإليامن بالتوحيد والنبوة واليوم اآلخر . . وهناك املتحول الذي يتحرك يف عامل النصوص اخلاضعة 
يف توثيقها ومدلوهلا اىل االجتهاد مما مل يكن رصحيا باملستو الذي ال جمال الحتامل اخلالف فيه , ومل يكون 

وهذا هو الذي عاش املسلمون اجلدل فيه , كاخلالفة واإلمامة موثوقا بالدرجة التي ال يمكن الشك فيها , 
واحلسن والقبح العقليني والذين ثار اخلالف فيه بني العدلية وغريهم , والعصمة يف التبليغ ويف األوسع من 
ذلك بحيث يشمل األفعال مجيعها واآلراء مجيعها يف شخصية النبي واألئمة , ويف املسار اجلسامين 

ويف مستو علم األنبياء واألئمة , من حيث علم الغيب ووعي األشياء يف الكون واحلياة , ويف والروحاين , 
 مسألة حدود الرشك والتوحيد وغري ذلك مما يتصل باجلانب العقيدي .

 ويقول يف موضع آخر بصورة جلية أكثر :
الشئ الذي ال ير الناس  الثابت هو الذي يملك ثباتا يف وعي الناس ال الثبات يف الواقع , واملتحول هو

 كلهم فيه ثباتا يف الوعي .
ويقول أنصاره : الثابت هو املقدس الذي ال يناقشه أحد من املسلمني , بينام املتحول خيضع للمناقشة 

 الختالف املسلمني فيه .
 : يرد الصغري قائالً 

املوقع الذي ذكره يف واقع ونحن هنا لسنا يف صدد النقاش حول ما إذا كانت املفردات املذكورة هلا هذا 
لو كان هيمنا يف  −إن شاء اهللا تعاىل  −النصوص والساملية يف وقاع املسلمني أو ال , فلذلك جماله الالحق 

البدء التوقف عند الزيف الذي حاول فيه أن يغطي عىل واقع النظرية الساملية يف شأن الثبات والتغري , فمن 
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  فكرته عن الثبات والتحول , ومن أي مصدر استقاها?حقنا أن نتساءل عن األساس الرشعي ل
فإن كان ثمة أثر من نص أو دليل رشعي , فنحن بحاجة لسامعه. أما أن يكون الدليل الرشعي كتابا وسنة 
 خالف ذلك قلبا وقالبا , فمن حقنا عندئذ أن نبدأ بإثارة أصابع االهتام الفكري مرة , واالنحرايف أخر

النظر اإلسالمية أن قيمة األفكار ال تكتسب من الواقع االجتامعي مهام بلغ هذا  فمن البدهيي ضمن وجهة
الواقع يف عنفوان ضغطه أو وطأة إغراءاته , فالعملية الفكرية ليست انعكاس هلذا الواقع حتى نجعل هذا 

النص , من  الواقع يتحكم يف ثبات األفكار أو تغريها , فاحلق الذي جاء به النص املقدس يأخذ حقانيته من
 دون أن يكون للواقع االجتامعي أي أثر يف تقييمه سواء قبله أو رفضه ! !

 .... ويقول الصغري يف موضع آخر من كتابه :
ثانيا الصعيد الترشيعي ومن خالل االلتزام بالقول بحاكمية الواقع عىل النص , سنواجه مشكلة ترشيعية 

لظروف نسبيا يتباين من جمتهد آلخر , ومن مدرسة فقهية ضخمة , فحيث أن فهم هذا الواقع يبقى يف كل ا
ى , وحيث أن ما جاء بعد الرسول ألخر , فام أراه مصلحة يف قضية معينة , قد يراه اآلخر مفسدة عظم

صىل اهللا عليه وآله وسلم ) فهو فهم نسبي كام يزعم فضل اهللا , فمن املحتوم عندئذ أن يتعدد فهمنا (
يث أن هذا األمر جيربنا عىل االعتقاد بأن هذا الفهم هو فهم ظني للنص فال يمكننا لألحكام الرشعية , وح

عندئذ إال أن نقول بأننا نعتقد الصحة يف فهمنا , وال نقول بخطأ من ال ير صحة فهمنا , بل حتى من 
 بطالنه , فيام يناقض هذا الفهم , وهذا مفاد ( مبدأ التصويب ) الذي جيمع اإلمامية ( أعىل اهللا شأهنم ) عىل

 ) .به عىل اختالف فيام بينهام حوله تلتزم مدرستي أهل السنة من األشاعرة واملعتزلة 
 : إذن الصغري هنا يرد عىل حممد حسني فضل اهللا بحجج من قبيل

إن املناط يف حتديد الصحة هو ورود النص , وحاكمية النصوص عىل الواقع , ونسأله هنا : إذن ما عدا عام 
وملاذا رضبتم بالنصوص عرض احلائط حني تعلق األمر بمصاحلكم الشخصية الضيقة ? فاملعروف بدا , 

لد اجلميع أن النظرية اإلسالمية يف حتديد احلاكم تتناقض كل التناقض مع الديمقراطية ومقوالهتا , 
 فكيف أصبحت الديمقراطية اليوم أفضل النظريات ?
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ع من قبيل اخلشية من عودة نظام البعث الكافر وغريها من وكيف أصبحت املخاوف التي مصدرها الواق
كامً عىل النصوص , فقبلتم بالديمقراطية خشية أن  املقوالت االستخفافية التي ترددوهنا, كيف أصبحت حَ

 يتسلط عليكم من ال يرمحكم كام تزعمون ?
اية تربر الوسيلة , واملصالح نعم هو الدجل الديني الذي رشبتم ماءه العكر منذ نعومة أظافركم , ومبدأ الغ

الذاتية التي تعلو لديكم عىل املبادئ , هذه هي احلقيقة فهل متلكون الشجاعة عىل الترصيح هبا وتكفون عن 
 تزييف الثوابت الدينية التي متارسونه ?

*** *** *** 
 

احداً من اتباعسأعرج االن عىل الفتو الكارثية التي تفوه هبا الفياض ومرت لالسف دون ان تستوقف 
املراجع . وساقدم بكلمة للدكتور جعفر شيخ إدريس رئيس اجلامعة األمريكية املفتوحة يف مقال له يف جملة

 : البيان عنوانه فصل الدين عن الدولة يقول
دعاة فصل الدين عن الدولة قد يعرتفون بأن هذا أمر حدث لظروف تارخيية خاصة باحلضارة الغربية, إن 

غون هذا بأنوبالديانة  النرصانية; لكنهم مع ذلك يرون أنه أصبح أمراً الزماً لكل دولة حديثة, ويسوِّ
األساس يف الدولة احلديثة هو املواطنة, وما دام املواطنون يف الدولة الواحدة ال ينتمون يف الغالب إىل دين

في التزام الدولة بدين واحدواحد, بل تتقاسمهم أديان متعددة, وقد يكون بعضهم ملحداً ال يؤمن بدين; ف
من هذه األديان افتئات عىل حقوق املواطنني املنتمني إىل األديان األخـر أو املنكرين هلا كلها ... ويرون

, بل ترتك أمره للمواطنني لذلك أن تكون الدولة دولة علامنية حمايدة ال تلتزم بالدين وال حتاربه وال تنكره
, ويامرسون ما يروق هلم من عبادات .هذه , ويلتزمون بام يريدون من قِيَم خيتارون ما شاؤوا من عقائد

الصورة للعلامنية التي حرصت عىل أن أجعلها براقة كأشد ما يريد املدافعون عنها أن تكون, تنطوي عىل
 . ومن ذلك: افرتاضات هي أبعد ما تكون عن احلقيقة

ايدة بالنسبة لكل األديان; لكنها ال تكون كذلك إال إذاأوالً: أهنا تفرتض أن العلامنية يمكن أن تكون حم
, أي إذا كان الدين والدولة يعيشان يف منطقتني مستقلتني ال متاسَّ كان جمال الدين خمتلفاً عن جمال الدولة



 270  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

 . , وأن دعاة الدولة الدينية يقحمون الدين يف جمال غري جماله, ولذلك يرضون به وبالدولة بينهام
 ? فرتاض صحيحفهل هذا اال

إنه ال يكون صحيحاً إال إذا كان الدين حمصوراً بطبعه يف بعض املعتقدات وبعض الشعائر التعبدية, وبعض
, وال يدخل لذلك يف جمال الدولة, لكن الواقع أن هذا أنواع السلوك الشخيص الذي ال عالقة له باجلامعة

اليهودية والنرصانية واإلسالم; فام منها إال وله الوصف ال ينطبق عىل أي من األديان الكبرية املشهورة:
, , وما حيرم , وفيام حيل أكله ورشبه , واالجتامعية , ويف العالقات األرسية حكم يف العالقات بني اجلنسني

 . . وكلها أمور تدخل بالرضورة يف جمال الدولة وهكذا
 ? كيف حل الغربيون هذا اإلشكال

, وهم جيعلون  فهم قد أخذوا بعض القيم النرصانية وجعلوها قوانني للدولة:  حلوه بنوع من املساومة
 . اعتباراً كبرياً لقيمهم الدينية يف سياستهم اخلارجية, وال سيام يف معاملة اإلسالم

لكنهم يف اجلانب اآلخر تركوا أشياء من دينهم, وساعدهم عىل ذلك تارخيهم امليلء بتحريف الدين إما يف 
تأويله, ثم جاءت يف العصور األخــرية حـــركات فكرية حتررية أذاعت القول بأن ما نصوصه أو يف 

, وأنه من كتابة برش عاديني تأثروا باجلو الثقايف يف  يسمـــى بالكتاب املقـدس ليس كالم اهللا ـ تعاىل ـ
ذوذ اجلنيس ينبغي أال , ولذلك فإن ماقرره هذا الكتاب يف مسائل مثل الش املرحلة التارخيية التي عاشوا فيها

 . ينظر إليها إال عىل أهنا قيم جمتمعات سابقة
هذا كالم ال يقوله السياسيون واحلكام فحسب, وإنام يقوله كثري من رجال الدين, واملختصني بدراسته, 

, بل صارت  لكن حتى هؤالء املتحررون يشعر الكثريون منهم اآلن أن العلامنية مل تعد حمايدة بني األديان
, وأذكـر أن أحدهم قال يل يف أحد املـؤمتــرات  هي نفسها ديناً يدافع عنه أصحابه وحياربون به النرصانية

عنا دِ عوا كام خُ دَ : ال ختُ , أو كام قال ذاك  ; بل هي اآلن دين , فتظنوا أن العلامنية موقف حمايد ناصحــاً
 . الناصح

َل هذه املشكلة بالنسبة ألناس كاملسلمني  يرون أن القرآن كالم اهللا ـ تعاىل ـ مل يأته الباطل من بني فكيف حتُ
 يديه وال من خلفه, وأن ما صح من سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه (وآله) وسلم هو أيضاً وحي اهللا ?
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وكيف إذا كان دينهم ال يقترص عىل ما ذكرنا من أمور تدخل يف نطاق الدولة, بل يتعداها إىل أخر هي من 
 دولة ?أخص خصائص ال
 ماذا يفعل هؤالء?

 ال خيار هلم بني احلكم بام أنزل اهللا ورفض العلامنية, أو احلكم بالعلامنية والكفر بام أنزل اهللا تعاىل ).
أقول : لعل هذه الكلامت التي كتبها الدكتور جعفر من البدهيات بالنسبة ملن يعرف أساسيات الدين 

فة هذا الدين الذي يفيض كتابه الكريم وتارخيه احلافل اإلسالمي , فكيف بمن يزعم أنه مرجع يف معر
. بقصص الرصاع بني األنبياء واملؤمنني من جهة والطواغيت وأعواهنم من جهة أخر 

ولعلكم تتذكرون ما جرته كلامت شبيهة بفتو الفياض عىل مصطفى عبدالرازق من شجب وتنديد 
سمع من فقهاء املذهب الذي قدم قوافل ممتدة من وتفسيق وطرد من األزهر , ولكننا لألسف الشديد ال ن

الشهداء دفاعاً عن مبدأ التنصيب اإلهلي للحاكم , ال نسمع من ينبس ببنت شفة إنكاراً عىل الفياض وفتواه 
 املبتدعة .

احلق إين أردت من هذه املقدمة أن تكون حارضة أمام ذهن القارئ ألمهيتها الشديدة , ولكن غريض شئ 
تهدفه حقاً هو كشف التناقض الصارخ الذي يعيشه الفياض عىل املستويني النظري والعميل , آخر , فام أس

 وسأترك لكتاباته هو البيان والكلمة الفصل مع بعض التوضيحات التي ال ختل باملنهج كام سري القارئ .
أقتبس بعدها من ألضع أمامكم أوالً فتو الفياض التي ذهب فيها اىل القول بفصل الدين عن السياسة , و

 بعض كتاباته النظرية ما يناقضها متاماً .
( وليعلم الناس أن احلوزة ال تريد مرجعاً دينياً سياسياً ألن الدين ال جيتمع يقول الفياض يف فتواه األخرية : 

 مع السياسة املتبعة بني دول العامل يف الوقت احلارض ألهنا تدور حيث ما دارت مصلحة الدولة سواء أكانت
. فال موضوعية حينئذ للدين بينام الدين بام له من السياسة ال يتغري وال يدور  موافقة للدين أم خمالفة له

حيث ما دارت مصلحة الدولة هذا إضافة ايل أن السياسة غالباً ما تكون مبنية عىل اخلداع والكذب 
? فإما أن يتبع الدين أو  واملصالح الذاتية الضيقة ... كيف يمكن أن يكون املرجع دينياً وسياسياً  معاً

 ) . واجلمع بينهام ال يمكن,  السياسة
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( احلكومة مية ) منشور عىل موقعه , يقول : اسمعوا اآلن ما يقول يف مؤلف له بعنوان ( احلكومة اإلسال
مة , والسلطة احلاك اإلسالمية الرشعية هي احلكومة القائمة عىل أساس مبدأ احلاكمية هللا وحده ال رشيك له

.   فيها تتمثل يف ويل أمر املسلمني وهو منصوب من قبل اهللا تعاىل يف زمن احلضور والغيبة معاً
 . أما يف زمن احلضور فأنه منصوب بالتنصيص باالسم والشخص والصفات

وأما يف زمن الغيبة فإنه منصوب بالتنصيص بالصفات فقط كصفة الفقاهة التي هي متمثلة بالفقيه اجلامع 
 . ها األعلميةللرشائط من

واضح وال كالم وال إشكال  واألئمة األطهار  ثم أن ثبوت الوالية والزعامة الدينية للنبي األكرم 
يلِ ﴿:  فيه ألن القدر املتيقن من قوله تعاىل يف اآلية املباركة أُوْ رِ  وَ مْ  األَمْ نكُ هذا  هو األئمة األطهار    ﴾مِ

 . مضافاً إىل الروايات الدالة عىل ذلك
للرشائط وال يمكن إثبات هذه وإنام الكالم واإلشكال يف ثبوت الوالية والزعامة الدينية للفقيه اجلامع 

الوالية بالنص ألن الروايات التي استدل هبا عىل ثبوت الوالية للفقيه بامجعها ضعيفة من ناحية السند فال 
 الية للفقيه هذا ..يمكن االعتامد عليها ومن هنا فاملشهور بني الفقهاء عدم ثبوت الو

ولكن الصحيح ثبوت هذه الوالية له وهو ال حيتاج إىل دليل خارجي ألن امتداد الرشيعة املقدسة وخلودها 
وبعده بإمامة  يتطلب امتداد الوالية والزعامة الدينية املتمثلة يف زمن احلضور برسالة الرسول األكرم 

, ويف زمن الغيبة بفقاهة الفقيه اجلامع للرشائط منها االعلمية إذ ال يمكن افرتاض األئمة األطهار 
امتداد الرشيعة وخلودها بدون افرتاض امتداد الوالية والزعامة الدينية , رضورة أن الرشيعة يف كل عرص 

لة والتوازن بني بحاجة إىل التطبيق و التنفيذ وإجراء احلدود واحلفاظ عىل احلقوق واالهتامم بمبدأ العدا
يف زمن احلضور يف  واألئمة األطهار  طبقات األمة , فإذن بطبيعة احلال ما هو ثابت للنبي األكرم 

الدين اإلسالمي فهو ثابت للفقيه اجلامع للرشائط يف عرص الغيبة فإذا فرضنا أن الفقيه كان مبسوط اليد ومل 
عىل أساس مبدأ حاكمية الدين فيجب عليه أن يقوم  تكن هناك عوائق وموانع عن تشكيل الدولة اإلسالمية

بتشكيل الدولة كذلك ومن الواضح أن تشكيل الدولة اإلسالمية بتامم أركاهنا ومكوناهتا ال يمكن بدون 
ثبوت الوالية والصالحية الواسعة للفقيه يف سن القانون والترشيع حسب متطلبات الظروف وحاجة 
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ود منطقة الفراغ ألن ترك اإلسالم هذه املنطقة بدون ترشيع لزومي الوقت ومصالح الناس العامة يف حد
بعنوان أويل يدل عىل أنه تعاىل جعل صالحية الترشيع يف هذه املنطقة لويل األمر بعنوان ثانوي حسب 

 متطلبات الوقت وحاجة البلد يف كل عرص كام سوف نشري إليه .
والية والزعامة الدينية للفقيه اجلامع للرشائط ال حتتاج إىل هنا قد وصلنا إىل هذه النتيجة وهي أن ثبوت ال

إىل أي دليل خاص خارجي ألنه مقتىض القاعدة حيث أن امتداد الرشيعة وخلودها يقتيض امتداد الوالية 
 والزعامة الدينية عليها.

هللا تعاىل يف ومما ذكرناه فقد ظهر الفرق بني السلطة احلاكمة يف احلكومة الرشعية حيث هي متعينة من قبل ا
وبني السلطة احلاكمة يف احلكومات غري الرشعية حيث هي متعينة باالنتخابات زمن احلضور والغيبة معاً 
 ).احلرة أو بالقوة واالنقالب

واضح من هذا النص أن الفياض ال يؤمن بمبدأ فصل الدين عن الدولة أو السياسة , فام الذي محله إذن عىل 
 املجازفة بفتواه املريبة ?

, ولكني أود أن أشري اىل أن وراء  ال أريد اإلطالة أكثر وإن كان يوجد املزيد من التناقضات يف كالم الفياض
 . هذه الفتو املؤامرة ما وراءها , وأهنا فتو أمريكية بامتياز

إال  ولعله واضح ملن لديه اطالع عىل روايات آل حممد ع إهنم نصوا عىل أن الدين كامل وإنه ال توجد واقعة
,  , وإن قال هبا من قال ممن حيرتمه الناس وهللا فيها حكم, فمنطقة الفراغ إذن خترص وقول بال علم بالتأكيد

 .  فالعصمة ملن عصمهم اهللا
كام إن الفياض قد اعرتف يف كالمه بأن والية الفقيه كام يسموهنا ال تستند إىل أي نص رشعي وما استدلوا 

نه حتميالً للنصوص فوق ما حتتمل وحتكامت ال تستجيب هلا النصوص به من نصوص هلا ال يعدو عن كو
, ولكنه زعم أن دليلها ما يقتضيه خلود الرشيعة املقدسة وامتدادها, وهذا االستدالل عليه ال له لو أنه  ابداً

وال حيل , فالترشيع هللا وحده  , فهو دليل عىل رضورة وجود املنصب من اهللا تعاىل أمعن النظر ومل يتبع هواه
 .  ألحد أن يرشع أبداً ال الفياض وال السيستاين وال غريهم

 :123ص −  2ج  − حممد بن مسعود العيايش  − ورد يف تفسري العيايش 
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لِّ ﴿عن جابر عن أيب جعفر عليه السالم قال : سألته عن تفسري هذه اآلية  لِكُ ةٍ  وَ ولٌ  أُمَّ سُ ا رَّ إِذَ اء فَ مْ  جَ وهلُُ سُ  رَ
 َ م قُيضِ يْنَهُ طِ  بَ مْ  بِالْقِسْ هُ ونَ  الَ  وَ ظْلَمُ قال : تفسريها بالباطن ان لكل قرن من هذه األمة رسوال من آل  )1( ﴾يُ

ا﴿َحممد خيرج إىل القرن الذي هو إليهم رسول , وهم األولياء وهم الرسل , واما قوله :  اء إِذَ مْ  جَ وهلُُ سُ  رَ
 َ م قُيضِ يْنَهُ طِ  بَ  . قال : معناه ان الرسل يقضون بالقسط وهم ال يظلمون كام قال اهللا ﴾بِالْقِسْ

احلقيقة املرة التي ينبغي التذكري هبا هي ما أحلقه فقهاء السوء بصورة الشيعة, فلم تكن صورة الشيعة يف يوم 
من األيام مثلها يف هذا الزمن الذي جيثم فيه كابوس الظاهرة السيستانية عىل صدر العراق وبالد إسالمية 

ط الطاغية صدام عىل العراق كثرياً من الكابوس قد وجدت يف زمن تسل –أخر , وإذا كانت هذه الظاهرة 
الذرائع التي يمكن أن تتعكز عليها وتربر من خالهلا خورها وجبنها , بل تنصلها من مسؤولياهتا الدينية 
وركوهنا للظلم والظامل , فإن الغطاء قد رفع عنها بعد سقوط الطاغية ودخول قوات اإلحتالل األمريكي 

 اماً للقايص والداين , وفاحت روائحها الكرهية التي تزكم األنوف .لبالد الرافدين وانكشفت عورهتا مت
 

*** *** *** 
 

لألسف الشديد فإن صورة السيستانية الشوهاء قد أُسقطت عىل جممل صورة الشيعة والتشيع , وكانت 
السيستانية هذه جريمة نكراء أخر يتحمل وزرها السيستاين نفسه وثلة املنتفعني الذين رفعوا من شأن 

الوضيع , وأضفوا عليها هالة من القداسة املزيفة , واختلقوا هلا ما شاءت مصاحلهم من املناقب الرخيصة 
التي جعلت من الرجل القمئ صنامً يعبده ضعاف النفوس والقلوب , و يتحمل وزرها أخرياً املتصيدون 

عليهم , الذين أعيتهم احلجة زمناً طويالً يف املياه العكرة من ناصبي العداء ملذهب أهل البيت سالم اهللا 
 فوجدوا يف أباطيل السيستاين ومواقفه ضالتهم بعد إياس .

                                                            
 

 .47يونس :  ) 1(
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اهلوية التي  –ال يمكن ملنصف يمر بتاريخ الشيعة البعيد منه أو القريب دون أن يلحظ بوضوح اخلصلة 
رفض التي ميزهتم وأضفت الزمت الشيعة أينام حلوا , وأياً كانت الظروف التي حتيط هبم , وهي خصلة ال

عىل تأرخيهم صبغة الدم القاين الفواح .. الرفض لكل ما من شأنه أن يقع باخلالف لدين اهللا الذي عنوانه 
حاكمية اهللا والتنصيب اإلهلي للحاكم , ومل يكن القتل والترشيد الذي واجههم به الطواغيت املنحرفون 

 اجلهة الصحيحة . سو الدليل القاطع عىل أن اجتاه البوصلة يؤرش
شوهتها املرآة السيستانية املنحرفة وألقت عليها ظالهلا الثقيلة املقيتة  –وأقوهلا بمرارة بالغة  –هذه الصورة 

حتى لقد اقرتنت صورة التشيع يف أذهان أعدائه بكل ما متثله الظاهرة السيستانية املنحرفة من عاملة للمحتل 
 التي مثلها التشيع طيلة العصور السالفة . األمريكي وتشويه لصورة الدين النقية

وإذا كان وعاظ السالطني ومزيفو احلقائق التارخيية ممن حيلو هلم التطبيل للملوك واجلبابرة يروق هلم كثرياً 
وصم موقف الشيعة الرافض لكل التأريخ املنحرف عىل أنه انحياز إيراين فاريس للدولة التي قوضها 

ه سجناً للذات يف دائرة احللم غري املتحقق , وهو بالنتيجة موقف ال يعرب عن العرب املسلمون , أو بوصف
حقيقة دينية حبس الشيعة أنفسهم عليها ومل يرتضوا هبا بدالً , وإذا كان هؤالء قد وجدوا يف فكرة األحالم 

األساس فيها  غري املتحققة مفتاحهم املزعوم الذي يفرسون من خالله كل العقيدة الشيعية , السيام الركيزة
املتمثلة بانتظار القائد املخلص اإلمام املهدي ( مكن اهللا له يف األرض ) , فإن السيستانية املنحرفة الشبيهة 
اىل حد بعيد بحركات التحريف الكرب التي طالت األديان الساموية السابقة قد منحت هذه الثلة من 

 تي طاملا تربصوا هلا .املوغورين املأسورين لعقد نفوسهم املريضة العثرة ال
فالسيستاين وثلة الضباع الدنيويني املتحلقني حول مرجعيته اجليفة بام يلعبونه من دور خمز عنوانه اخلضوع 
للمحتل الكافر , واإلنتهازية املقيتة املتعطشة لكرايس احلكم دون مراعاة ملبدأ أو دين أو ضمري , قد منحوا 

 يب التي اختلقها أسالفهم بحق الشيعة والتشيع .أعداء التشيع ما صدقوا به كل األكاذ
فالشيعي اليوم نموذج اإلنسان اإلنتهازي , والشيعة ليسوا سو طابور خامس يظهرون خالف ما 

 يضمرون حتى إذا ما سنحت هلم الفرصة كرشوا عن أنياهبم التي ال تبقي وال تذر .
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شيوخ الوهابية املمسوسني الذين دأهبم بل  لست أبداً يف صدد تربير بعض املقوالت التي تلسن هبا بعض
كل دينهم وديدهنم شتم الشيعة واإلنتقاص منهم ورميهم بكل الدواهي التي تليق بأعداء الشيعة , فهؤالء 
العقارب يرمون الناس بدائهم وينسلون عىل رأي املثل املعروف , إن ما أحتدث عنه هو إحساس مؤمل بأن 

قد فتحت الباب عىل مرصاعيه ملرىض النفوس والعقول هؤالء لتشويه مذهب السيستانية البغيضة املنحرفة 
وترديد مقوالهتم ومقوالت أسالفهم بلهجة الواثق الذي يتوهم وجود املثل امللموس  أهل البيت 

 الذي يصدق تفوهاته الرخيصة .    
عىل شئ غري معروف , وإذا كان احلديث عن دور الظاهرة السيستانية يف تشويه صورة التشيع ال ينطوي 

وقد يبدو للكثريين حديثاً مكروراً , فإن الغريب املستغرب حقاً هو الصمت املقيت الذي يبلغ حد التآمر 
, وبعضها تستدعي ظروفه ونوعية  الذي تلوذ به القو الشيعية ذات املنهجيات املباينة للسيستانية, ظاهرياً

نها , لكنه لألسف الشديد يكاد ينتقد كل األوضاع املزرية اخلطاب الذي يتبناه فضح السيستانية والتربؤ م
يف العراق ولكنه حني تصل النوبة اىل السيستاين ومواقفه وسياساته الغارقة بألوان العاملة الفاقعة يبدو 
متلطفاً اىل أبعد حد ممكن , بل ال يعدم املتابع حرصاً شديداً تبديه هذه القو يف حتري كل ما عساه يلمع 

 السيستانية يف  اي كلمة تصدر منه .صورة 
 

א א

بعد سقوط بغداد حتت بساطيل اجلنود األمريكان الغزاة وحلفائهم , شعر اجلميع بأن شيئاً قد تغري , وأن      
 القادم من األيام حيمل يف أحشائه مالمح مرحلة خمتلفة. 

عىل هذا النمط من اهلواجس تأبط الشباب الشيعي سجاجيد الصالة يف أول مجعة أعقبت السقوط 
وتوجهوا اىل املساجد والساحات الرتابية حيث تقام صالة اجلمعة العبادية السياسية (كام يقولون? ) , كانوا 

ناك كالماً خميباً مل يتوقعون سامع كالم حددت هواجسهم مالحمه قبل أن تنطق به شفة , ولكنهم سمعوا ه
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يكونوا يتوقعون سامعه , ومل يكن هو عىل أية حال ما حدثتهم عنه هواجسهم , كانوا يف الطريق قد شاهدوا 
 الدبابات تسحق كراماهتم , واجلنود الشقر ينظرون هلم بعيون خرض تنطف احتقاراً .

امضاً بأن شيئاً خفياً جيري , فإذا كانوا مل يكن دهشة ً ذلك الشعور الذي انتاهبم , كان يف احلقيقة شعوراً غ
هم يشعرون بوضوح أن اإلبتهاج بسقوط الصنم يف ساحة الفردوس قد نغصته الدبابة األمريكية والعلم 

 األمريكي املرفوع بتعمد مذل , فعن أي فرحة , وأي هتنئة هذه التي يزفها اخلطيب السيستاين ?
ت اخلطيب الفارغة , فالشيعي الذي تشبع بكلامت يف طريق العودة كان أسهل شئ هو تنايس كلام

الروزخونية التي تتحدث عن البطوالت املرشفة التي تطرز صفحات التأريخ الشيعي قرر يف أعامقه النظر 
اىل كلامت اخلطيب عىل أهنا هفوة غري مقصودة , أو اندفاعة عاطفية رسعان ما يستعيد اخلطيب بعدها 

عد أن بدأ حراك مل يعهد من قبل تشهده البيوت واملجالس العامة واملساجد , توازنه , وتأكد هذه الشعور ب
كانت جماميع من امللتحني حتاول تنظيم الناس يف أحزاب مثل حزب الفضيلة , وحزب الدعوة , واملجلس 

 .  األعىل.. الخ القائمة الطويلة
اإلحتالل , ومتى نسمع كلمة كانت النقاشات يومها تدور حول اهلاجس املؤرق : ( ما هو املوقف من 

اجلهاد التي ألغاها مؤمتر القمة اإلسالمي يف داكار ? ) , قال أبو عامر ممثل حزب الفضيلة: سياستنا هي أن 
نشكل رأي عام حميل وعاملي ضاغط بقصد دفع املحتل اىل اإلنسحاب من العراق ? سأله أحد املصدقني : 

 : عندها اجلهاد . حزب الفضيلة ? أجابه ممثل وماذا لو مل يتحقق ما أردنا
احلق كان الشعب يشعر بخوف شديد ويتساءل : كيف لنا أن نقاتل هذه اجليوش املدججة بأنواع السالح 
االسطوري ? نعم من حق الشعب أن يشعر باخلوف فالقيادات الدينية مل تفكر يف يوم من أيام عمرها 

 بله تنظيمياً . الطويل اململ أن تعبئ اجلامهري فكرياً أو عقائدياً 
كرت األيام كام يقولون ( نعم هي حكاية عجائز ) , وبدأت املفخخات ختط عىل صفحات الوعي مشاعر 

. كانت املفخخات صناعة مرعبة لغسل الدماغ العراقي من فكرة املقاومة واجلهاد أو  جديدة ووعياً خمتلفاً 
ن وتغري العدو , صارت أمريكا دولة عربية عىل األقل تأجيلها اىل األبد ! اشتعلت احلرب الطائفية إذ
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مسلمة شقيقة كام تعرفون , بل لعل أحد األذكياء جداً تصور اجلنود األمريكان يقودهم بريمر وهم 
 .  يتقاطرون عىل رسداب عيل السيستاين وهم يشهرون إسالمهم

يف الطرقات وحتتل  هذه الفكرة التي مل يستطع الشيعي البسيط التخلص منها السيام وهو يراها تتحرك
التقاطعات هبياكلها احلديدية الضخمة , كانت أيضاً تؤرق املرجعية ( املرجعية بأنواعها ; الرشيدة 
والشاهدة واحلركية والبنفسجية ) .. فكرت املرجعية بوسيلة تدرأ من خالهلا خطر هذه الفكرة , وشهدت 

نحكم وعود بعدين خيل يطلع املهدي .  ? خيل رساديب النجف العميقة مههامت ( القبنجي : يا مهدي
حممد رضا السيستاين : الوالد ال يفكر باجلهاد ) , أخرياً خرج الكربالئي ممثل عيل السيستاين يف كربالء 

يناير  −ليهتف باجلموع : إن طرد قوات االحتالل هو اهلدف من االنتخابات املزمع إجراؤها يف كنون الثاين
 من العام املقبل .

يخ عبد املهدي الكربالئي ممثل السيستاين يف مؤمتر عقد يف مدينة كربالء وخصص ملسألة وقال الش
إن عمل املرجعية يف الوقت احلارض ينصب عىل تكثيف جهودها إليصال أكثر من ستة  "االنتخابات

 ."ماليني شيعي إىل صناديق االقرتاع حتى نستطيع طرد االحتالل
يأيت إما عن طريق الكفاح املسلح وهذا يتطلب رأي املرجعية  إن طرد االحتالل( وأوضح الكربالئي 

 .) وإصدار فتو باجلهاد أو االنتخابات والتي سنقول فيها لألمريكيني الئني وليس ال واحدة
وأضاف إن املرجعية شكلت جلنة سداسية مكونة من عامل دين واحد ومخسة من أصحاب الشهادات العليا 

 عية والتي ستكون نزهية وسيتم اختيارها بعناية .واجبها اختيار القائمة الشي
عىل أية حال اجتمعت اللجنة السداسية وليس السباعية املكونة من عامل دين واحد ومخسة من أصحاب 
الشهادات العليا واختارت قائمة نزهية رفعت شعار الشمعة وفازت القائمة النزهية , وتشكلت احلكومة 

 شئ أيضاً , وازداد الشعب مجراً عىل مجر بدءاً من البطاقة التموينية مروراً الشيعية السيستانية , ومل يتغري
باحلصة الكهربائية وانتهاءً باملشكلة األمنية , كل هذا وغريه من املشاكل التي ال حيصيها أحد أفضل من 

عة من الشيخ اليعقويب املتخصص باإلكتشافات املتأخرة , من قبيل اكتشافه الرائع بأن احلكومة جممو
 اللصوص غري النزهيني , أقول كل هذا أنسى الشعب املبتىل بثلة النزهيني األراذل هواجسه القديمة .
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 إذن ما العربة التي يمكن للعراقي أن يستفيدها من حكاية املرجعية واإلحتالل ? 
استعرضت مالحمه  برأيي إن السيستانية كانت تعمل منذ البداية عىل بقاء اإلحتالل , وما واقع احلكاية التي

 فيام تقدم سو خمترب لغسيل الدماغ القصد منه ترويض العراقي لقبول النتيجة .
ومن اجلدير بالذكر أن بريمر اعلن يف كتابه أنه تبادل أكثر من ثالثني رسالة مع السيستاين يف غضون عام 

.  ىل هي د. موفق الربيعي. األو واحد, وكان بريمر كام يقول يتصل بالسيستاين رسا بوساطة قنوات ثالث
والثانية هي السيد حسني اسامعيل الصدر الذي يعيش يف الكاظمية. والثالثة هي السيد عامد ضياء اخلرسان 

ومن الذين يثق هبم ويعتمد عليهم االحتالل  "جلنة إعادة اإلعامر"األمريكي اجلنسية واملسؤول يف 
 ). 253األمريكي يف العراق (ص 

ي استوضح املوقف بشأن التعاون استخدمت قنايت اخلاصة لالتصال بالسيستاين (عامد : ولك ويقول بريمر
أن آية اهللا "ضياء اخلرسان). يف تلك الليلة عاد عامد اخلرسان حامال أنباء طيبة. وقال وهو يقرأ مالحظاته 
اهللا . وأن آية  العظمى معجب بك وحيرتمك. وهو يقدر الفرصة للعمل معك من أجل مستقبل العراق

السيستاين "). ويقول بريمر ان 308(ص  ", وهو ملتزم بالعمل مع االئتالف العظمى يؤمن بالديمقراطية
 . ", فنحن نتقاسم األهداف نفسها سيعمل معنا

). ويضيف 214يتحدث بريمر ايضا عن اتصاالت رسية بينه وبني السيستاين من خالل الوسطاء (ص 
الة يقول فيها إن موقفه (باالمتناع عن املقابلة الشخصية) ليس بسبب أن السيستاين أرسل إليه رس "بريمر 

عدائه لالئتالف, بل هو يتجنب االتصال ليتيح فائدة أكرب ملساعينا املشرتكة, وأنه قد يفقد بعض صدقيته 
 .  " إذا تعاون معنا علنا

 ولكن يمكرون ويمكر اهللا واهللا خري املاكرين .
 ي عن طرد االحتالل ??واخريا ما حل بحديث الكربالئ

: ( أن ظروف املرحلة التي يمر هبا العراق وكون وجود هذه القوات  لنسمع ماذا يقول جالل الصغري, يقول
جاء بقرارات من جملس األمن الدويل حتم علينا أن نكون دقيقني يف مراقبة األجهزة األمنية العراقية 

أو تعرض العراق اىل أي نمط من أنامط اخلطر ... إن وجود بالشكل الذي ال يؤدي اىل اهنيار األمن يف البالد 
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القوات املتعددة اجلنسيات يعد مشكلة خاصة بالنسبة اىل السيادة العراقية إال أهنا جزء من حل األمن يف 
العراق ... حينام نر أن األجهزة األمنية العراقية وصلت اىل مستو عال من اجلاهزية واإلمكانات فعندئذ 

نطالب بخروج القوات املتعددة ونحن نر أن خلو العراق من هذه القوات بات قريبا ) , يمكن أن 
الصغري هنا يقدم خطابا نموذجيا ردده وردد مثيال له الكثري من رجاالت السيستانية يف مسلسل التنصل من 

 معروف .الوعود الفارغة باخراج املحتل لتنتهي احلكاية أخرياً  باتفاقية الذل والصغار كام هو 
واحلق إن السيستانية اتبعت يف تنصلها منهجا يقوم عىل ركيزة اساس تتمثل بفوىض الترصحيات من جهة 
ومن وجهة أخر استثمروا نوعا من توزيع األدوار املقصود واملدروس , فإذا كان وكيل وزارة اخلارجية 

ني العراقي واألمريكي قد اتفقا )  2011عىل حتديد أواخر العام (  حممد احلاج محود قد أعلن أن املفاوضَ
موعداً النسحاب القوات األمريكية الغازية من العراق فإن الناطق الرسمي باسم احلكومة العراقية عيل 
الدباغ أكد أن رحيل كل القوات عن العراق سيكون خاضعاً ملتطلبات األمن القومي العراقي وما تراه 

وات من عدمه باالتفاق مع اإلدارة األمريكية وسيكون ذلك احلكومة العراقية من رضورة لوجود تلك الق
يف موعد يتم حتديده بصورة مشرتكة وأن املواعيد واآلجال الزمنية املقرتحة هي مواعيد إفرتاضية يسعى 
اجلانب العراقي للمطالبة هبا وتثبيتها يف اإلتفاقية املقرتحة , األمر الذي يعني أن الدباغ الذي استخدم كلمة 

اضية ) ذات املدلول املطاط يف وصفه للمواعيد الزمنية قد أدخل املستمع يف دائرة تعليق الداللة التي ( إفرت
 استفادها من ترصيح وكيل وزارة اخلارجية حول مسألة التحديد الزمني خلروج قوات االحتالل .

جلس االعىل هذا التعليق يستحيل اىل إبعاد كامل للداللة املذكورة حني يتحدث القبنجي رجل امل
والسيستانية املعروف عن اإلتفاقية يف احد خطب صالة اجلمعة , فالرجل انشغل كثرياً بتفاصيل من قبيل 
خروج العراق من حتت طائلة البند السابع الذي جيب أن تضمنه اإلتفاقية كام يقول , ورضورة عرض 

ال فيها الكثري من الفحولة الفارغة , ومل اإلتفاقية عىل اجلمهور , وغريها من التفاصيل , وبعضها بطبيعة احل
ينبس بكلمة واحدة تتحدث عن اجلدول الزمني أو حتديد وقت واضح خلروج قوات اإلحتالل . ومن 
جانب الناطق الرسمي باسم احلكومة تم ختم احلديث عن اإلتفاقية بترصيح غريب قال فيه إن أي عمل 

األمر الذي يمثل عبوراً واضحاً من منطقة التساؤل  عسكري يستهدف قوات اإلحتالل هو عمل إرهايب ,
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عن نفس اإلتفاقية اىل منطقة ما بعد اإلتفاقية  , فاإلتفاقية كام توحي به كلمة الدباغ أمر واقع البد من 
 اإلستعداد للرضوخ اىل التبعات التي ترتتب عليه .

تخابية ( إن طرد االحتالل يأيت إما عن وهكذا تنتقل السيستانية بالوعي العراقي من أكذوبة الكربالئي اإلن
طريق الكفاح املسلح وهذا يتطلب رأي املرجعية وإصدار فتو باجلهاد أو االنتخابات والتي سنقول فيها 
لألمريكيني الئني وليس ال واحدة ) اىل ما قاله أحد ابواق السيستانية: (( واآلن لنتحدث عن الوضع احلايل 

لقرارات أممية بني السلبية واالجيابية والصورية وهلذا سأجتنب احلديث عن للعراق فالعراق الزال خيضع 
السيادة . مسالة خروج القوات األمريكية من العراق ال يتم إال وفق اتفاقية وغري هذا فانه خرط القتاد 
واذكر إحد ترصحيات كوندليزا رايس عندما قالت إننا قدمنا دماء وهذا ليس من دون ثمن , كام وان 

ملتعارف عن امريكا اهنا تبحث عن مصاحلها حتى من العدم فكيف هو احلال مع العراق .الرافض ا
لالتفاقية مجلة وتفصيال األفضل له أن جيلس يف غرفة لوحده ويقول أنا رافض , فاالتفاقية ستتم , ولكن 

ها اآلن وكنا يف األهم هل نحن بحاجة لالتفاقية أم ال ? اعتقد حتى لو كانت الظروف غري التي هي علي
 وضع أفضل أر انا ومن وجهة نظري الشخصية فاالتفاقية رضورية للعراق عىل أساس تبادل املنفعة .

 ) ?!ة عىل أمريكا فانه ال جيدي نفعا أما التكرب والعنجهي
 هذه هي النهاية التي بلغتها السيستانية وفيها كام ترون الكثري من الدهاء والتضليل وال عزاء للمغفلني

 . املخدوعني بفقهاء اخر الزمان اخلونة
احلق ان السيستانية ال متلك شيئاً إجيابياً تواجه به مجهورها , فتأرخيها , الذي سبق اإلحتالل والذي أعقبه 
عىل حد سواء , تأريخ تزدحم فيه اإلخفاقات , ومتيزه سمة الصمت الشيطاين والركون للظاملني , 

من كل مضمون إجيايب يمكن أن تبني عليه خطاباً إعالمياً , األمر الذي  فالسيستانية بكلمة واحدة خاوية
محل املطبلني هلا والنفعيني والدائرين يف فلكها اىل تبنّي خطاب سلبي يعتمد بالدرجة األساس عىل التهويل 
والتخويف ولبس احلق بالباطل فهم ال يتورعون وصم كل من يفضح زيفهم وباطلهم بانه يعادي مبدأ 

شيع, أو أن دعوته تصب يف خانة األعداء التأرخييني للشيعة , وتوظف هذه اخلطابات يف تأسيس جمموعة الت
من األساطري اإلعالمية ; كتصوير السيستانية ورجاالهتا عىل أهنم احلارس األمني للشيعة وللتشيع , 
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رها فقهاء الشيعة وتصوير العملية السياسية التي أسس هلا املحتل عىل أهنا معركة مقدسة خيوض غام
وسياسيوهم من أجل دفع اخلطر املحيق بالشيعة , حيث تسعى قو معادية إلعادة صفحات التأريخ 
املأساوية التي عرفها الشيعة يف تأرخيهم البعيد منه والقريب عىل حد سواء , وكذلك تصوير التنصل اخلطري 

والتنصيب اإلهلي للحاكم عىل أنه مرونة وحنكة من مبادئ التشيع اجلوهرية من قبيل اإلعتقاد بحاكمية اهللا 
سياسية تقتضيها مصلحة التشيع نفسه !! وثمة الكثري الكثري من األساطري التي يمكن تأطريها ضمن 
صورة نمطية عامة مضموهنا وجود ذئاب ترتبص بحمالن الشيعة وكالب أوفياء سيستانيي اهلو يعملون 

 عىل درأ خطر الذئاب املتوحشة !?
ق إن ماكنة اإلستخفاف السيستانية وجدت زيتاً كثرياً تديم من خالله عملها التضلييل , فالكثري من واحل

اجلهات يف بالد الشقاق والنفاق التي اعوجت فيها عقول الرجال تصورت الفرصة سانحة لتحقيق مآرب 
ض النفوس , وتؤجهها دنيئة تتعلق بالعقائد اإلسالمية , تدفعها مرة عقيدة النصب التي انطوت عليها بع

د التي يتبعها املحتل , وتستغل يف كل األحوال عكورة املياه الناشئة عن اإلنحرافات  مرة سياسة فرق تسُ
السيستانية الكثرية . فكان ان استغلت زيف السيستانية بكل رموزها لتصوب سهامها اىل التشيع والشيعة 

نية البغيض , بل كان بمثابة هدية للسيستانية وكل هذا ساهم مسامهة فعالة يف ادامة وجود السيستا
وإعالمها , فكانت حججها تتعكز دائامً عىل ما تعوي به أفواه املعادين للتشيع , ونجحت اىل حد بعيد يف 
إقناع قطاعات واسعة من الشيعة بأن ما جيري عىل أرض الواقع العراقي هو لعبة جر احلبل حياول كل 

رف اآلخر بام أويت من وسائل , ومتكنت ابواق السيستانية من تصوير كل طرف فيها إحلاق اهلزيمة بالط
جهد ينتقد املرجعيات الدينية والسياسية عىل أنه جهد معادي للتشيع , والوسائل واملضامني التي ينطوي 

 .  عليها ال تعدو عن كوهنا تشوهيات الغرض منها كسب جولة اللعبة
روا سياسة اإلنبطا ح والعاملة للمحتل بوصفها حكمة سجلت من خالهلا مرجعيات وأكثر من هذا , صوّ

الشيعة نقاطاً كثرية عىل حساب اخلصوم واألعداء , واستحقت كل ما يدخره املعجم املناقبي من كلامت , 
وهكذا بني ليلة وضحاها ألبس املنتفعون النعاج الصامتة لبدة األسد اهلصور , وغطوا عىل كل عيوهبم 

, فالسيستاين اليوم بطل وطني وديني ال نظري له , وليس ذلك إال ألنه دخل مع وفضائحهم القبيحة 
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األمريكان يف لعبتهم وجلب للشيعة كرايس احلكم املجللة بالعار واملهانة , السيستاين برأي االبواق املنافقة 
قرن العرشين , صحح اخلطأ املزعوم الذي وقع فيه فقهاء الشيعة إبان اإلحتالل الربيطاين للعراق مطلع ال

حني أبى أولئك املتورعون أي ركون للمحتل الكافر , ومل يدخلوا فيام دخل فيه أبناء العامة , وكان هذا 
املوقف املتوافق متاماً مع مبادئ الدين احلنيف كبوة ال تغتفر برأي اإلعالم السيستاين جرت عىل شيعة 

كام تسميه األغاين التي متتدحه إال أن قلب األمور العراق الويالت , فام كان من أيب حممد رضا السيستاين 
د وجهه ووجوه من يتبعه .  رأساً عىل عقب , وسوّ

احلق إن رفض التعامل مع املحتل مل يكن خطأ أبداً , بل كان عني الصواب , أما احلديث عن الويالت فام 
صدين ألمور الشيعة , أشبهه بحديث املهربني , فلم تكن هذه الويالت سو نتيجة طبيعية جلبن املت

وابتعادهم عن الدين , وانشغاهلم بسفاسف األمور مما أصبح معلوماً للقايص والداين , وما منطق اإلعالم 
السيستاين سو حتريف للحقائق حياولون من خالله تلميع صورة اخلونة عىل حساب احلق الذي نبذوه , 

كام  –لقريب واحلارض , مستغلني يف هذا الصدد واإلبتعاد بوعي الناس عن عقد املقارنات بني املايض ا
 نتائج املرحلة التأرخيية العصيبة التي كانوا هم بالتحديد سببها. –سلف القول 

 
 
:א

املقولة األساس التي تتقوم هبا العلامنية هي مقولة فصل الدين عن الدولة , وهذه املقولة تعني يف أبعادها 
نة , فام نظام حياة ال يؤمن بعقيدة دينية حمددة, وال يتقيد بفلسفة أو آراء اجتامعية معياحلقيقية أن العلامنية 

( دولة علامنية تقوم عىل أساس جمتمع مدين وعقد اجتامعي يضمن احلريات وحقوق يدعو له العلامنيون هو 
ج ) ويرومؤسساته قانون و اإلنسان , وديمقراطية يبنوهنا عىل أساس احلرية واإلخاء واملساواة يف دولة

( العلامنية هي كام نوهنا إذن آلية لفصل الدين عن الدولة والقضاء عىل العلامنيون لفكرهتم بالقول أن 
الطائفية املذهبية املقيتة , واملحافظة عىل مجيع الديانات وأتباعها , يف وفاق ووئام ورشف وكرامة . . ولكنها 

املدين والديموقراطية بكل ما حيمالنه من فلسفات عميقة , يقوم عليه املجتمع  "أساس  "يف نفس الوقت 
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أخالقية كانت أم اجتامعية , أم تربوية , أم إنسانية . . . العلامنية ال تنفي أي طرف من أطراف املجتمع , بل 
هي جمتمع يتحىل بجميع أطياف اللون . هي جمتمع برشي يامرس فيه كل شخص عقيدته بحرية وكرامة 

فرض ما يظنه حقيقة يف عرفه عىل األشخاص اآلخرين . . أما الرئيس العلامين أو الوزير ورشف دون أن ي
والعقد االجتامعي والديموقراطية التي يبنيها املجتمع املدين الذي ال  "الدستور  "فإنه حيكم بموجب 

 "رادة العامة اإل "و  "العقل  "يستطيع أن يقوم بغري العلامنية . والدستور والديموقراطية مبنيان عىل 
ألبناء هذه الدولة. الدولة العلامنية دولة حمايدة عىل الصعيد الديني . . دولة لكل أبنائها ال جتعل من واحد 
منهم ابن حرة واآلخر ابن أمة . . ليس هناك دين للدولة العلامنية , فدينها هو حقوق أبنائها وواجباهتم 

. وليس من مهام الرئيس أو الوزير أو القائد يف الدولة  جتاهها , وحقوقها وواجباهتا جتاه أبنائها .
ويتنكر الديموقراطية العلامنية أن حيكم بموجب عقيدته , بل هو خيرج عن مضمون الدولة والنظام 

 ) .  ألصوهلام عندما يفعل ذلك 
ساين الذي لعله واضح متاماً أن الطرح الذي بني أيدينا ينهل من منابع اخلرافة فهو يصور املجتمع اإلن

تتحر العلامنية حتقيقه جمتمعاً سعيداً , ينعم فيه اجلميع باحلقوق واحلريات املتساوية. ولكن رؤية العلامنيني 
 اقرب إىل حكايات اجلنيات منه إىل احلقيقة ! –ملجتمعهم 

إال أهنم احلق إن العلامنيني وإن ظنوا أن عقوهلم تتحرك وفق معادالت الكيمياء والفيزياء والرياضيات , 
مثلنا نحن البرش املساكني ترسح هبم األحالم وقد تنأ هبم بعيداً يف مسافات اخليال القصية ما أن يتحسسوا 
مرارة الرشط القايس لوجودنا املادي , وهم شأهنم شأن أفالطون والفارايب حاولوا بناء مدينتهم الفاضلة 

تهم يشعرون بفشلهم هذا ولكن قوة احللم ولكنهم لقصور يف عقوهلم ضلوا الطريق , ولعلهم يف دخيل
 كانت دائامً ما تبتكر هلم من املعاجلات ما حيثهم عىل مواصلة الطريق .

هل تساءل العلامنيون يوماً ملاذا كان البرش دائامً يملكون عقائد دينية وفلسفات وآراء إجتامعية , وهم عىل 
ست العلامنية تقدم نفسها عىل أهنا احلل الناجع استعداد كامل لتقديم أعز ما يملكون دفاعاً عنها ? ألي

ملشكالت التجمع البرشي الناشئة من تعدد اإلعتقادات وتناقضها , فعىل أي أساس فكري أو عقائدي 
 يتخىل الناس عن عقائدهم ملصلحة فكرة الالعقيدة أو العقيدة العلامنية ? 
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مثل هذا التخيل أو التنازل عن العقيدة, فأقول  قد جتادل العلامنية بالقول إن رضورة التجمع البرشي تقتيض
ختىل عن عقيدته متاماً بسبب  –حاكم أو حمكوم  –عىل الرغم من إننا قد ال نعثر عىل مثال واحد إلنسان 

ختترص  –كام هو واضح  –, بل األمثلة عىل العكس ال حتىص, أقول رغم ذلك فإن العلامنية  إيامنه بالعلامنية
الوجود املادي فقط, وهذا يعني إهنا تعاين قصوراً كبرياً يف ما يتعلق بتحقيق واقعية الوجود اإلنساين ب

 الوجود اإلنساين ذي اإلمتداد الذي يتجاوز كثرياً وجوده املادي . 
ولن يكون حالً صحيحاً ما تفرتضه العلامنية من إمكان أن حيل اإلنسان مشكلته مع خالقه بعيداً عن الشارع 

أن يتدخل يف شؤون اآلخرين أو حياول إقناعهم برؤيته الكونية أو فرضها عليهم. االجتامعي ودون 
فاإلسالم عىل سبيل املثال ليس ديناً ذا طقوس ومراسيم فردية وعبادية فحسب, بل هو دين حياة شامل, 

, , فاإلسالم من هذه الناحية نقيض للعلامنية  وتعطيل أي حد من حدوده يعني إفراغه من روحه وحقيقته
وهي نقيض له متاماً , فاإلسالم ال يمكنه إال أن يتدخل يف احلياة وترصيف شؤوهنا وبالنتيجة ينفي العلامنية 

 , والعلامنية هي بدورها تسعى لنفيه عرب تعطيله أو حرفه .
 وليس صحيحاً ما يقال إن العلامنية والديمقراطية مبنية عىل العقل فاحلقيقة إن مصدر القوانني الوضعية هو

, ال عقلية واملقصود من األحكام العقالئية هي تلك األحكام العملية التي تستند إىل عرف  أحكام عقالئية
 . العقالء , فهي ناجتة من تفكري العقالء ال من ذات العقل

( أصل املشكلة إن اإلنسان مل يعرف نفسه فتكرب وجترب , وظن أن ظل العقل :  Xيقول السيد أمحد احلسن  
انَ ﴿ أودع فيه هو عقل تام فتوهم أن عقله معصوم أو انه يستطيع أن يعصم عقله بعقله :الذي  نْسَ ِ الَّ إِنَّ اإلْ كَ

نَى تَغْ آهُ اسْ , فتوهم بدهيية ( كام ادعاها كفرة اليونان ) ووضع نظرية قال إهنا احلق املبني  )1( ﴾لَيَطْغَى * أَنْ رَ
ثَرَ ﴿والرصاط املستقيم , ال خيالفها إال جاهل أو جمنون , الن أكثر الناس قبلوها , واهللا يقول :  إِنْ تُطِعْ أَكْ وَ

ونَ  تَّبِعُ بِيلِ اهللاَِّ إِنْ يَ نْ سَ لُّوكَ عَ ضِ يُضِ َرْ نْ يفِ األْ ونَ مَ صُ ْرُ مْ إِالَّ خيَ إِنْ هُ  .  )2( ﴾إِالَّ الظَّنَّ وَ
                                                            

 

 .7− 6العلق :)1(  
 .116األنعام :)2(  
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ونَ ﴿ويقول:  هُ ارِ قِّ كَ مْ لِلْحَ هُ ثَرُ أَكْ قِّ وَ مْ بِاحلَْ هُ اءَ لْ جَ نَّةٌ بَ ولُونَ بِهِ جِ قُ  .)1( ﴾أَمْ يَ
فاألنبياء واألوصياء بحسب هؤالء جهلة وجمانني , حاشاهم من ذلك وصلوات اهللا عليهم فقد عاشوا 

 الناس فليت شعري من املجنون ومن العاقل , فعند أهل األرض أهنم هم العقالء , واألنبياء غرباء بني
الغرباء هم العقالء , فنبي اهللا ذو الرس مل يصدقه وال واحد من  جمانني وعند أهل السامء األنبياء  

أهل زمانه بل كذبوه بأمجعهم وبحسب نظرهم أهنم هم العقالء العلامء وهذه هي آفة بني آدم التي أردهتم 
يف هاوية جهنم وجعلتهم حياربون األنبياء واألوصياء عىل مد العصور ويتهموهنم باجلهل واجلنون 

ْنُونٍ ﴿قالء كام أومههم الشيطان (لعنه اهللا) بذلك وخمالفة الع رٍ جمَ اعِ تِنَا لِشَ كُو آهلَِ ا لَتَارِ ولُونَ أَإِنَّ قُ يَ ,  )2( ﴾وَ
ْنُونٌ ﴿ لَّمٌ جمَ عَ الُوا مُ قَ نْهُ وَ ا عَ لَّوْ وَ مَّ تَ ْنُونٌ ﴿,  )3( ﴾ثُ رٌ أَوْ جمَ احِ الَ سَ قَ ِهِ وَ ن كْ ىلَّ بِرُ تَوَ ينَ  ﴿, )4( ﴾فَ ا أَتَى الَّذِ لِكَ مَ ذَ كَ

ْنُونٌ  رٌ أَوْ جمَ احِ الُوا سَ ولٍ إِالَّ قَ سُ نْ رَ مْ مِ بْلِهِ نْ قَ ْنُونٌ ﴿,)5( ﴾مِ الُوا جمَ قَ نَا وَ بْدَ بُوا عَ ذَّ مُ نُوحٍ فَكَ وْ مْ قَ هُ بْلَ بَتْ قَ ذَّ كَ
رَ  جِ دُ ازْ بِّكَ بِكَ ﴿, واهللا يقول  )6( ﴾وَ تِ رَ مَ امَ أَنْتَ بِنِعْ رْ فَ كِّ ذَ ْنُونٍ فَ ال جمَ نٍ وَ   . )7( ﴾اهِ

فرببكم من تريدون أن نصدق اهللا وسكان سامواته أم أهل األرض ,ال واهللا ال نختار عىل تصديق اهللا 
. صدق اهللا ورسوله هذا ما وعدنا اهللا ورسوله , فأهل األرض هم املجانني عىل كثرهتم  سبحانه وتعاىل شيئاً

 . واألنبياء الغرباء هم العقالء عىل قلتهم

                                                            
 

 70املؤمنون :  )1(
 .36الصافات :  )2(
 .14الدخان :)3(  
 .39الذريات :)4(  
 .52الذريات :)5(  
 .9القمر :  )6(
  .29الطور :  )7(
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واحلق وال أقول إال احلق إن ظل العقل الذي عند بني آدم ترد عليه أوهام الشياطني من األنس واجلن كام 
يرد عليه احلق من املالئكة والصاحلني فالبد لإلنسان من عاصم يميز به احلق ليتبعه فان كان نبياً أو وصياً 

تَىضَ ﴿كان العاصم هو اهللا سبحانه وتعاىل,  نِ ارْ داً إِالَّ مَ صَ هِ رَ فِ لْ نْ خَ مِ هِ وَ يْ دَ ِ يَ نْ بَنيْ لُكُ مِ سْ هُ يَ إِنَّ ولٍ فَ سُ نْ رَ مِ
داً  دَ ءٍ عَ ْ لَّ يشَ ىصَ كُ أَحْ ِمْ وَ هيْ اطَ بِامَ لَدَ أَحَ ِمْ وَ هبِّ االتِ رَ سَ وا رِ لَغُ بْ دْ أَ مَ أَنْ قَ لَ . أما غري األنبياء )1( ﴾* لِيَعْ

, وال حيلة هلم إال إتباعهم واقتفاء آثارهم  فال عصمة هلم إال باألنبياء واألوصياء  واألوصياء 
نُونَ ﴿ختبطوا العشواء وخاضوا يف اجلهاالت واألوهام  فان اعرضوا عنهم  ْسِ ُمْ حيُ بُونَ أَهنَّ ْسَ مْ حيَ هُ وَ

نْعاً  هي الشيطنة واجلهل والنقص , وحيسبون جهاالهتم وأوهامهم هي متام العقل والعلم والكامل و )2( ﴾صُ
 ) .1عن عقوهلم بأهنا النكراء والشيطنة (راجع الكايف ج X, وكام عرب اإلمام الصادق 

الن العقل ما عبد به الرمحن واكتسبت به اجلنان , وال تكسب اجلنان وال يعبد الرمحن إال بإتباع واقتفاء اثر 
صاحب العقل الكامل املعصوم من اهللا وهو حجة اهللا عىل خلقه وال يكون إال نبي أو ويص وبإتباعه واقتفاء 

  Xآثاره تكمل العقول وتعصم بفضل اهللا وفضله 
نْ ﴿ لْ إِنْ كُ يمٌ قُ حِ ورٌ رَ فُ اهللاَُّ غَ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ رْ لَكُ فِ غْ يَ مُ اهللاَُّ وَ بِبْكُ ْ بِعُوينِ حيُ اتَّ ِبُّونَ اهللاََّ فَ  . )3( ﴾تُمْ حتُ

فهذا ظل العقل إن أودعه ابن آدم اجلواهر من العلم واملعرفة باهللا واحلق من إتباع حجة اهللا واقتفاء أثره 
حتى يصل إىل متام العقل يف السامء السابعة الكلية فيكون من املقربني ارتقى به يف ملكوت الساموات الست 

 . سبحان اهللا إن وعد ريب كان مفعوال .
ومع األسف كل الناس يعملون إلطعام أجسادهم وقليلون هم الذين يطعمون أرواحهم , وأكثر الناس ال 

هيتمون ملعرفة احلقيقة واقل منهم هيتمون ملعرفة احلقيقة وهيتمون للدنيا والنفسهم وقليلون هم الذين 
نحن ) . من هنا للحقيقة وقليلون يصلون للحقيقة الذين يعرفون احلقيقة واقل الذين يعملون للوصول 

                                                            
 

 .2−27اجلـن :)1(  
 .104الكهف : )2(  
 .31آل عمران :)3(  
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( الذي يضع القانون هو اهللا سبحانه وتعاىل وهو اخلالق هلذه األرض ومن نقول بمبدأ حاكمية اهللا وإن 
س وجن وحيوانات ونباتات وغريهم من املخلوقات التي عليها ويعلم ما يصلح أهلها وسكاهنا من إن

نعلمها وال نعلمها ويعلم املايض واحلارض واملستقبل وما يصلح اجلسم والنفس اإلنسانية وما يصلح 
اجلنس اإلنساين ككل فالقانون جيب أن يراعي املايض واحلارض واملستقبل واجلسم والنفس اإلنسانية 

ومصلحة باقي املخلوقات بل جيب أن يراعي حتى اجلامد كاألرض واملاء ومصلحة الفرد ومصلحة اجلامعة 
والبيئة ...الخ ومن أين لغري اهللا سبحانه وتعاىل أن يعرف تفاصيل كل هذه األمور مع أن كثري منها غائب 
عن التحصيل واإلدراك أي ال يمكن العلم به ومعرفة صفاته ..الخ ثم لو فرضنا أن أحد ما عرف كل هذه 

اصيل فمن أين له أن يضع قانون يراعي كل هذه التفاصيل مع أن بعضها يتناقض يف أرض الواقع فأين التف
تكون املصلحة ? ويف أي ترشيع ? من املؤكد أهنا لن تكون إال يف القانون اإلهلي والرشيعة الساموية ألن 

سبحانه وتعاىل عام  واضعها خالق اخللق وهو يعلم الرس وأخفى وهو قادر أن جيري األمور كيف يشاء
يرشكون . كام إنه الشك إن القيادة كيفام كانت ضمن نطاق حاكمية الناس دكتاتورية أو ديمقراطية أم 
ضمن نطاق حاكمية اهللا سبحانه وتعاىل فهي تؤثر تأثري مبارش يف املجتمع اإلنساين ألن املجتمع مقهور عىل 

فطور عىل إتباع قائد معني من اهللا سبحانه وتعاىل ( فطرة سامع هذه القيادة عىل األقل فطرياً ألن اإلنسان م
اهللا التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ) وهذا القائد هو ويل اهللا وخليفته يف أ رضه 
ة فإذا دُفع ويل اهللا عن حقه وتشوشت مرآة الفطرة اإلنسانية بغبش هذه احلياة الدنيا قبل اإلنسان بأي قياد

بديلة عن ويل اهللا وحجته عىل عباده ليسد النقص الواقع يف نفسه وأن كانت هذه القيادة البديلة منكوسة 
ومعادية لويل اهللا يف أرضه وحجته عىل عباده فاإلنسان عادة يستمع للقيادة املتمثلة باحلاكم ولن تكون 

املعني من اهللا سبحانه وتعاىل وإما غريه القيادة إال أحد أمرين أما ويل اهللا وحجته عىل عباده وهو احلاكم 
سواء كان دكتاتوراً متسلطاً بالقوة الغاشمة أم منتخباً انتخابات ديمقراطية حرة , واحلاكم املعني من اهللا 
سبحانه وتعاىل ينطق عن اهللا ألنه ال يتكلم إال بأمر اهللا وال يقدم وال يؤخر يشء إال بأمر اهللا , أما احلاكم 

ما  ناس أو املتسلط عليهم فهو ال ينطق عن اهللا سبحانه وتعاىل قطعاً , وقد قال رسول اهللا املعني من ال
معناه ( من أستمع إىل ناطق فقد عبده فأن كان الناطق ينطق عن اهللا فقد عبد اهللا وأن كان الناطق ينطق عن 
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الشيطان فقد عبد الشيطان ) فال يوجد إال ناطق عن اهللا وناطق عن الشيطان ال ثالث هلام وكل حاكم غري 
ويل اهللا وحجته عىل عباده ناطق عن الشيطان بشكل أو بآخر وكل بحسبه وبقدر الباطل الذي حيمله . وقد 

راية صاحبها غري مرتبط  هذا املعنى ( إن كل راية قبل القائم هي راية طاغوت ) أي كل ورد عنهم 
. إذن فاحلاكم املعني من اهللا سبحانه وتعاىل ينطق عن اهللا واحلاكم غري املعني من اهللا سبحانه  Xبالقائم 

وتعاىل ينطق عن الشيطان ومن املؤكد أن الناطق عن اهللا يصلح الدين والدنيا والناطق عن الشيطان يفسد 
 الدين والدنيا . 

عاىل يعلم ما يف النفوس ويعلم الصالح من الطالح, فهو خيتار وليه وخليفته ويصطفيه بقي إن اهللا سبحانه وت
وال يكون إال خريته من خلقه وأفضل من يف األرض وأصلحهم وأحكمهم وأعلمهم ويعصمه اهللا من 

 الزلل واخلطأ ويسدده للصالح واإلصالح .
ختيارهم إال عىل رشار خلق اهللا بل إن يف اختيار أما الناس فإذا عارضوا تعيني اهللا سبحانه وتعاىل فلن يقع ا

وهو نبي معصوم لسبعني رجالً من قومه أعتقد صالحهم ثم ظهر وبان له فسادهم عربة ملعترب,  Xموسى 
وذكر ملدكر, وآية ملن ألقى السمع وهو شهيد . وبام أن القانون واحلاكم يف حاكمية اهللا سبحانه يتمتعان 

ذا يرتتب صالح أحوال الناس السياسية االقتصادية واالجتامعية , وهذا ألن مجيع بالكامل والعصمة فعىل ه
هذه اجلوانب يف حياة الناس تعتمد عىل القانون واحلاكم ألن القانون هو الذي ينظمها واحلاكم هو الذي 

ن احلاكم هو ينفذ فإذا كان القانون من اهللا سبحانه كان التنظيم هلذه اجلوانب هو األفضل واألكمل وإذا كا
 ويل اهللا وخليفته يف أرضه وخريته من خلقه, كان التطبيق للقانون اإلهلي كامل وتام ويف أحسن صورة .

وبالنتيجة فإن األمة إذا قبلت حاكمية اهللا يف أرضه فازت بخري الدين والدنيا وسعد أبناءها يف الدنيا 
تفع من أبناءها خري ما يرتفع من األرض إىل السامء واآلخرة وبام أن األمة التي تقبل حاكمية اهللا يف أرضه ير

وهو تويل ويل اهللا واإلخالص له فإنه ينزل عليها خري ما ينزل من السامء اىل األرض وهو التوفيق من اهللا 
سبحانه وتعاىل وتكون هذه األمة من خري األمم التي أخرجت للناس ألهنا قبلت ويل اهللا وخليفته يف أرضه 
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لَوْ أَنَّ ﴿.  نَ  وَ ذْ أَخَ بُوا فَ ذَّ لَكِنْ كَ ضِ وَ َرْ األْ ءِ وَ امَ نَ السَّ اتٍ مِ كَ مْ بَرَ يْهِ لَ نَا عَ تَحْ ا لَفَ وْ قَ اتَّ نُوا وَ  آمَ رَ لَ الْقُ مْ بِامَ أَهْ اهُ
بُونَ  سِ كْ انُوا يَ  وتتفاضل األمم عىل قدر قبوهلا خلليفة اهللا يف أرضه واالنصياع ألوامره .   )1( ﴾كَ

تْ ﴿هي خري أمة أخرجت للناس  Xومن هنا كانت األمة التي تقبل اإلمام املهدي  جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نْتُمْ خَ كُ
ر نِ املُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ . وهؤالء هم الثالث مائة وثالثة عرش أصحاب القائم  )2( ﴾لِلنَّاسِ تَ

 ومن يتبعهم .
ويل اهللا وخليفته يف أرضه فإهنا تكون ارتكبت أكرب محاقة وخرست الدنيا واآلخرة ففي أما إذا رفضت األمة 

 الدنيا ذل وهوان ويف اآلخرة جهنم وبئس املهاد .
وما أريد أن أؤكد عليه أخرياً هو أين ال أعتقد أنه يوجد من يؤمن باهللا سبحانه وتعاىل ثم إنه يعتقد أن 

انون اهللا سبحانه وتعاىل و أن احلاكم الذي يعينه الناس أفضل من القانون الذي يضعه الناس أفضل من ق
ي ﴿احلاكم الذي يعينه اهللا سبحانه وتعاىل .. واحلمد هللا وحده ..  ا الَّذِ ذَ واً أَهَ زُ ونَكَ إِالَّ هُ ذُ تَّخِ كَ إِنْ يَ أَوْ ا رَ إِذَ وَ

تِنَا لَ  نْ آهلَِ نَا عَ لُّ ادَ لَيُضِ والً * إِنْ كَ سُ نْ بَعَثَ اهللاَُّ رَ ابَ مَ ذَ نَ الْعَ وْ رَ نيَ يَ ونَ حِ لَمُ عْ فَ يَ وْ سَ ا وَ يْهَ لَ ا عَ نَ ْ ربَ ال أَنْ صَ وْ
لُّ  بِيالً أَضَ  .  )3( ﴾سَ

  
 

؟ א א
 

تعيش بيننا أساطري كثرية روجت هلا املؤسسة الدينية ( املرجعيات ) ال نصيب هلا من احلق عىل اإلطالق عىل 
الرغم من كل اجلهد املبذول يف إخراجها بصورة الواقع الرشعي , ومن بني أهم هذه األساطري زعمهم بأن 

                                                            
 

 .96األعراف :)1(  
 .110آل عمران : )2(  
 .42 – 41الفرقان )3(  
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وكذلك ادعاؤهم أن الفقهاء نواب  للفقيه والية يف زمن الغيبة الكرب ; مطلقة أو حمدودة ( حسبية ) ,
, وقد تكثف احلديث عن هذه القضايا يف األزمنة املعارصة  Xعامون لإلمام املهدي حممد بن احلسن 

حرصاً , ويف إطار املدرسة األصولية عىل وجه التحديد , وعىل الرغم من أن الغالبية العظمى من الفقهاء 
باملعنى السيايس املتداول إال أن الفكرة أضحت مثار خالف ولغط  الشيعة ال يذهبون اىل القول بوالية الفقيه

 وأخذ ورد السيام بعد أن أصبحت مرشوعاً سياسياً وعنواناً لنظام سيايس قائم .
( هي والية وحاكمية الفقيه اجلامع للرشائط يف عرص : اء بوالية الفقيه يعرفها قائالً ومن يقول من الفقه

مة وإقامة حكم اهللاّ ث ينوب الويل الفقيه عن اإلمام املنتظر(عج) يف قيادة األغيبة اإلمام احلجة (عج) حي
 ) .عىل األرض 

ويُالحظ عىل هذا التعريف استبطانه ملعنى انتفاء النيابة اخلاصة التي تعتمد مبدأ التنصيب , وهو املستفاد 
, حال  X( بالرغم من عدم وجود نص عىل شخص من ينوب عن اإلمام اآلتية :  من كلمة السيد اخلميني

اه ليحكم يف الناس وهذه  غيبته إالّ أن خصائص احلاكم الرشعي ال يزال توفرها يف أي شخص مؤهالً إيَّ
 ) ., والعدالة  اخلصائص هي عبارة عن العلم بالقانون

 يأيت .وهذه املالحظة ستكون هلا أمهية بالغة يف مقالنا هذا كام س
 − أما األدلة التي ساقوها يف مقام اإلستدالل عىل الفكرة فهي كام يأيت :

ل : −1  الدليل األوّ
 .م حجتي عليكم وأنا حجة اهللا)التوقيع املشهور: ( أما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإهنَّ  
وقد ناقشنا استدالهلم يف مكان آخر بالقول إن املقصود من (رواة حديثنا) يف التوقيع الرشيف هم النواب  

عرب  Xيف زمن الغيبة الصغر وليس النواب يف زمن الغيبة الكرب كام يزعم البعض, ألن اإلمام املهدي 
عنهم بـ (حجتي عليكم), واحلجة عىل الناس البد أن يكون معصوما بالنقل واملعصوم ال يعرفه إالّ اهللا 

والسفراء املنصوص  Xفال بد أن يكون منصوصا عليه باملبارشة من اإلمام املهدي  Xواإلمام احلجة 
طاعة علامء الغيبة الكرب  عليهم هم السفراء األربعة ال علامء الغيبة الكرب. فال يمكن إثبات وجوب

 باالسم. Xالفتقارهم للعصمة وللتنصيب املبارش من اإلمام املهدي 
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فيكون املقصود من (رواة حديثنا) هم السفراء األربعة ال غريهم مع مالحظة إن هذا التوقيع صدر عىل يد 
احلسني بن روح  السفري الثاين حممد بن عثامن العمري الذي استمرت سفارته نحو أربعني سنة وبعده

استمرت سفارته نحو واحد وعرشون سنة ثم عيل بن حممد السمري الذي استمرت سفارته حوايل ثالث 
, فتكون مدة السفارة من حممد بن عثامن ـ السفري الثاين ـ إىل هناية سفارة عيل بن حممد السمري  سنوات

بالرجوع إىل رواة حديثه  Xاإلمام املهدي ) سنة تقريبا, فتكون هذه الفرتة هي التي أمر هبا 64آخر سفري (
ألهنم ينقلون ترشيعه يف احلوادث الواقعة ال برأهيم اخلاص, فلذلك تكون حجة قوهلم مستمدة من قول 

. بخالف علامء الغيبة الكرب وخصوصا Xال من قوهلم جمردا عن قول املعصوم  Xاإلمام املهدي 
يث ألهنم ال يروون عن اإلمام بل وصلت األحاديث إليهم يف املتأخرين منهم فأهنم ال يعتربون رواة للحد

عليهم) .  كتب مبوبة ومرتبة من قبل علامئنا املتقدمني كالشيخ الكليني والصدوق والطويس (رضوان اهللا
( يمكن أن يناقش يف االستدالل : أوال : بأنه يظهر أن كتاب إسحاق بن يعقوب وبحسب الشيخ املنتظري 

وأما احلوادث الواقعة  "دسة كان مشتمال عىل أسئلة كثرية معهودة للسائل , فالالم يف قوله إىل الناحية املق
لعلها إشارة إىل حوادث وقعت يف السؤال , فيشكل احلمل عىل االستغراق . اللهم إال أن يقال : إن  "

حكام الرشعية عموم التعليل يقتيض كوهنم حجة يف مجيع احلوادث . وثانيا : أن القدر املتيقن هو األ
للحوادث , فاألخذ باإلطالق مع وجود القدر املتيقن وما يصلح للقرينية مشكل . وثالثا : أن الظاهر من 
احلجية االحتجاج يف كشف األحكام الكلية وتعليل اإلمام ( عليه السالم ) بكوهنم حجتي عليكم لعله من 

والفقهاء نواب عنه يف ذلك . ورابعا :  − تعاىل  − جهة أنه ( عليه السالم ) هو املأمور أوال ببيان أحكام اهللا
أن املراد باحلوادث ال خيلو إما أن يكون بيان األحكام الكلية للحوادث الواقعة , أو فصل اخلصومات 
اجلزئية التي كان يرجع فيها إىل القضاة , أو احلوادث األساسية املرتبطة بالدول كاجلهاد وعالقات األمم 

د والعباد . فعىل األولني ال يرتبط احلديث بأمر الوالية الكرب , وعىل الثالث حيتاج إىل وتدبري أمور البال
 إقامة دولة ألن مفاد احلديث يكون وجوب الرجوع إىل الفقهاء وتقويتهم حتى يتمكنوا من حل احلادثة )) .  

 الدليل الثاين :  − 2 
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( ينظر إىل من كان منكم ممن ن رجلني تنازعا : بعد سؤال ع Xرواية عمر بن حنظلة : قال اإلمام الصادق 
) . حكامً فإين جعلته عليكم حاكامً  قد رو حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلريضوا به

القايض , يقول الشيخ املنتظري : قالوا إن احلاكم يراد منه هنا الوايل عىل الرغم من ظهوره الواضح يف معنى 
تاب والسنة يظهر لك أن احلكم واحلكومة واحلاكم واحلكام كان أكثر استعامهلا يف القضاء ( بالتتبع يف الك

: ( وتدلوا هبا  − تعاىل  − والقايض , وربام استعملت يف الوالية العامة والوايل أيضا . ولعل من األول قوله 
ط أيب احلسن الثاين ( عليه إىل احلكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم ) . وعن ابن فضال نقال عن خ

فأبدهلم العز  ". ومن قبيل الثاين ما يف هنج البالغة :  "احلكام : القضاة  "السالم ) يف تفسري هذه اآلية : 
مكان الذل واألنس مكان اخلوف فصاروا ملوكا حكاما وأئمة أعالما . . . فهم حكام عىل العاملني وملوك 

احلاكم قد يراد به القايض , وقد يراد به الوايل . وكذا سائر املشتقات . . وباجلملة , ف "يف أطراف األرضني 
واْ ﴿وال خيفى أن االشرتاك معنوي ال لفظي . وأما قوله تعاىل :  واْ  اهللاَّ  أَطِيعُ أَطِيعُ ولَ  وَ سُ يلِ  الرَّ أُوْ رِ  وَ  األَمْ

مْ  نكُ تُمْ  إِن﴿َ:  − تعاىل  −فقد مر تفسريه بالتفصيل يف الباب الثاين , فراجع . واملخاطب يف قوله  ﴾مِ عْ نَازَ  يفِ  تَ
ءٍ  ْ وهُ  يشَ دُّ رُ ولِ  اهللاِّ إِىلَ  فَ سُ الرَّ هم املؤمنون يف صدر اآلية , والظاهر منه التنازع الواقع بني أنفسهم ال بينهم ﴾وَ

عليهم أن يردوا املنازعات إىل اهللا والرسول يف قبال الذين يريدون أن  − تعاىل  −وبني أويل األمر فأوجب اهللا 
يتحاكموا إىل الطاغوت . وقد حتصل مما ذكرناه أن احلكم بالعدل يف اآلية األوىل من اآليات الثالث ظاهر 

أيضا يناسب  آلية الثانيةيف القضاء , وأن مورد اآلية الثالثة أيضا هو القضاء , كام أن التنازع املذكور يف ا
 ).  القضاء 

 −الدليل الثالث : −3
) إىل  مشهورة أيب خدجية : رو الشيخ بإسناده , عن أيب خدجية , قال : بعثني أبو عبد اهللا ( عليه السالم

( إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدار بينكم يف شئ  من األخذ والعطاء أن أصحابنا فقال : قل هلم : 
من هؤالء الفساق . اجعلوا بينكم رجال ممن قد عرف حاللنا وحرامنا . فإين قد جعلته تتحاكموا إىل أحد 

) . أقول هذه الرواية تنص عىل القضاء وال بعضكم بعضا إىل السلطان اجلائر  قاضيا , وإياكم أن خياصم
(أن ة قائالً : من استدل هبذه الروايعالقة هلا باملعنى الذي ذهبوا إليه . وقد أشكل الشيخ املنتظري عىل 
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الوالية بالنصب ثابتة عندنا لإلمام الصادق ( عليه السالم ) بنفسه , وبعده أيضا لألئمة من ولده , فام معنى 
نصب الفقهاء والة بالفعل مع وجوده وظهوره ? نعم يعقل نصب القايض للمخاصامت الواقعة بني الشيعة 

 .) عدم جواز الرجوع إىل قضاة اجلور لعرصه أيضا بعد 
وللقوم أدلة أخر ال تصلح لإلثبات استعرضها وفندها الشيخ املنتظري يف كتابه ( أصول احلكم يف 

( لو وجد يف عرص واحد فقهاء كثريون هم يف كتابه املذكور يقول فيه : اإلسالم ) وللشيخ املنتظري كالم م
بنحو العموم االستغراقي واجدون للرشائط فاملحتمالت فيه مخسة : األول : أن يكون املنصوب مجيعهم 

فيكون لكل منهم الوالية الفعلية مستقال . ويرد عليه قبح هذا النصب عىل الشارع احلكيم , فإن اختالف 
وال سيام  −أنظار الفقهاء غالبا يف استنباط األحكام ويف تشخيص احلوادث اليومية واملوضوعات املبتىل هبا 

مما ال ينكر , فعىل فرض نصب  −لح مع الدول واألمم املختلفة األمور املهمة منها مثل موارد احلرب والص
رج واملرج ونقض الغرض . فإن اجلميع وتعدد الوالة بالفعل لو تصد كل واحد منهم للوالية لزم اهل

: أال يمكن أن يقيم حكم اهللا غري واحد من الفقهاء يف عرص واحد ? قلت : لو فرض عدم إمكان قلت
حدة فال إشكال يف تأسيس دويالت يف البالد اإلسالمية عىل أساس موازين تأسيس دولة إسالمية وا

اإلسالم , بل يتعني ذلك دفعا للظلم والفساد بتغلب الطواغيت واجلبابرة , ولكن هذا ال يدفع إشكال 
النصب العام , فإن كل بلد السيام يف عرصنا ال خيلو من عدة فقهاء فيعود اإلشكال . الثاين : أن يكون 

نصوب اجلميع كذلك , ولكن ال جيوز إعامل الوالية إال لواحد منهم . ويرد عليه أوال : أن جعل الوالية امل
حينئذ للباقني لغو قبيح . وثانيا : أنه كيف يعني من له حق التصدي فعال ? فإن مل يكن طريق إىل تعيينه صار 

قد أو خصوص الفقهاء لواحد منهم , اجلعل لغوا وهو قبيح . وإن كان بانتخاب األمة أو أهل احلل والع
صار االنتخاب معتربا ومعيارا لتعيني الوايل . فإن قيل : يتعني األعلم منهم . قلت : جمرد اشرتاط األعلمية 
ال يكفي يف رفع املحذور , إلمكان التساوي يف العلم , والختالف أنظار األمة وأهل اخلربة يف تشخيص 

م تعدد الوالة بالفعل يف بلد واحد فيختل النظام . فإن قيل : من سبق منهم األعلم , كام هو املشاهد . فيلز
إىل األمر وتصديه فهو املتعني ويسقط التكليف عن الباقني , نظري التكليف يف الوجوب الكفائي , وجيب 

عته فيام عىل املسلمني إطاعته وإن مل يكونوا مقلدين له يف املسائل الفقهية , بل جيب عىل مجيع الفقهاء إطا
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حكم به وال جيوز مزامحتهم له . قلت أوال : املسألة نظري الوجوب العيني فال يرفع التكليف عن الباقني 
منصوبون مجيعا وهلم الوالية الفعلية يف عرض واحد , فيجب  − يف هذا الفرض  −سبقة أحدهم فإهنم 

الفقهاء اآلخرون بكون متصدي األمر  عليهم التدخل يف األمور فيختل النظام . وثانيا : هذا يتم إذا أذعن
واجدا للرشائط التي اعتربها الرشع يف الوايل , وان مل يذعنوا بذلك فال جتب اإلطاعة قهرا وإن أمكن القول 
بحرمة التجاهر باملخالفة , وال خيفى أنه من هذه النقطة أيضا ينشأ التشاجر واالختالف واختالل النظام , 

لثالث : أن يكون املنصوب واحدا منهم فقط . ويرد عليه : أنه كيف يعني من وليس هذا الفرض بقليل . ا
جعل له الوالية الفعلية ? فإن قيل باالنتخاب فقد انعقدت اإلمامة باالنتخاب ال بالنصب . وإن قيل تتعني 

واحد منهم لألعلم فقد مر اجلواب عنه آنفا . الرابع : أن يكون املنصوب اجلميع , ولكن إعامل الوالية لكل 
مقيد باالتفاق مع اآلخرين . اخلامس : أن يكون املنصوب هو املجموع من حيث املجموع , فيكون 
املجموع بمنزلة إمام واحد . ومآل هذين االحتاملني إىل واحد كام ال خيفى . ويرد عىل االحتامل الرابع , 

مل يقل به أحد . وثانيا : كيف يعلم حد وكذا اخلامس , أوال : أنه خمالف لسرية العقالء واملترشعة , ومما 
 ) .يه يف الفقاهة وبعضهم خمتلف فيه اجلميع أو املجموع , فإن بعض الفقهاء متفق عل

ويقول الشيخ األنصاري بعد استعراضه لتلك الروايات بحسب ما ذكره السيد عيل األمني يف مقال له يف  
(واإلنصاف بعد مالحظة سياقها أو صدرها وذيلها : 2008حزيران  7جريدة املستقبل اللبنانية بتأريخ  

يقتيض اجلزم بأهنا ـ الروايات ـ يف مقام بيان وظيفة العلامء والفقهاء من حيث األحكام الرشعية, ال كوهنم 
 يف كوهنم أوىل بالناس يف أمواهلم ) . واألئمة  كالنبي 

الكرب ومن ثمّ عدوهلم عن مبدأ التنصيب واحلق إن ما دفعهم اىل القول بوالية الفقيه يف عرص الغيبة  
اإلهلي هو ظنهم بانقطاع السفارة كلياً أو انتفائها يف الغيبة الكرب اعتامداً عىل التوقيع املعروف بتوقيع 
السمري يف حني إن هذا التوقيع ال يدل عىل اإلنتفاء الكيل للسفارة وإن دل عىل انقطاعها فرتة من الزمن , 

األسباب احلقيقية للغيبة يمكنه أن يتلمس األسباب احلقيقية إلنقطاع السفارة يف بعض  واحلق إن من يتبني
 األزمان .
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لطف اهلي باملؤمنني , ووجوده ظاهراً بينهم فيه حث كبري هلم عىل االلتزام الديني , فإذا امتنع  Xاإلمام 
أفضل بكثري من غيبته التامة , ألن السفري هو القائد  Xظهوره خلوف القتل مثالً , فان وجود سفري له 

كذلك لطف اهلي , الن وجوده شبه  –أي السفري –فوجوده    Xالذي ينقل أوامره  Xالبديل لإلمام 
وجود املعصوم , حيث بوجود السفري يمكن االتصال باإلمام , ومعرفة األحكام الرشعية الصحيحة , 

 الزمن , وإذا كان األمر كذلك فام هو سبب الغيبة التامة ?! .  وخصوصاً ما يستجد منها مع مرور
  − ولإلجابة هناك عدة فروض منها :

وهذا يمكن أن يكون صحيحاً إذا كان اإلمام ظاهراً للجميع  − : اخلوف من اغتياله من قبل الطواغيت −1
بعيد عن أعني الطواغيت ومكرهم  X, أما إذا كان غائباً غيبة غري التامة , أي بوجود سفري فيكون اإلمام 

مؤيد من اهللا. ويف نفس الوقت يتصل باملؤمنني, ويوصل إليهم األحكام الرشعية  Xاليسء , خصوصاً انه 
والتوجيهات التي حيتاجوهنا , أذن للتخلص من خطر الطواغيت يكفي الغيبة غري التامة مع السفارة , فال 

 داعي للغيبة التامة , واهللا اعلم .
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حيث إن السفري عند األمام جيب  − : Xدم وجود شخص مؤهل للسفارة والنيابة اخلاصة عن اإلمام ع −2
, فال اقل من درجة عالية من الزهد والتقو والورع , وخمافة اهللا  Xأن يتمتع بكثري من صفات اإلمام 

, أي انه عىل دراية بحديث واملقدرة عىل إدارة شؤون األمة سياسياً واقتصادياً واجتامعياً , وان يكون فقيها 
, ال إن يكون فقيها باملعنى املتعارف اليوم . فالسفري ال يقوم باستنباط األحكام الرشعية ,  Xاملعصومني 

إىل األمة , كام انه مع وجود سفري لإلمام   Xبل هو مؤمن خملص يقوم بنقل األحكام الرشعية من اإلمام 
X وان كان فقيهاً جامعاً للرشائط املتعارفة اليوم . وهذا يمكن  ال جيوز ألحد استنباط حكم فقهي برأيه ,

أن يكون سبباً للغيبة التامة , ولكن عدم وجود شخص واحد مؤهل للسفارة أمر بعيد , هذا وقد ورد يف 
يف زمن الغيبة مع وجود ثالثني مؤمن من  Xما معناه إن اإلمام ال يستوحش من وحدته  حديثهم 

 الصاحلني .
وعدم االستفادة منه استفادة حقيقية , وعدم التفاعل معه كقائد لألمة .   : Xاض األمة عن اإلمام إعر −3

فتكون الغيبة التامة عقوبة لألمة , وربام يكون من أهدافها إصالح األمة بعد تعرضها لنكبات ومآيس , 
يف صحراء سيناء) أي أهنا  بسبب غياب القائد املعصوم . فتكون الغيبة الكرب شبيهة بـ(تيه بني إرسائيل

عقوبة إصالحية , اهلدف منها خروج جيل من  هذه األمة مؤهل حلمل الرسالة اإلهلية إىل أهل األرض , 
 جيل ال يرىض إال باملعصوم قائداً , وال يرىض إال بالقرآن دستوراً وشعاراً , ومنهاجاً للحياة . 

 إلمام والقران :يف وصف إعراض هذه األمة عن ا Xقال أمري املؤمنني 
( وانه سيأيت عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيئٌ أخفى من احلق وال اظهر من الباطل , وال أكثر من 
الكذب عىل اهللا ورسوله !! وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تيل حق تالوته , وال 

املعروف وال اعرف من املنكر , فقد نبذ انفق منه إذا حرف عن مواضعه , وال يف البالد يشءٌ أنكر من 
لته , وتناساه حفظته , فالكتاب يومئذٍ وأهله منفيان طريدان وصاحبان مصطحبان يف طريق  الكتاب محُ
واحد ال يؤوهيام مأوً !! . فالكتاب وأهله يف ذلك الزمان يف الناس وليسا فيهم ومعهم وليسا معهم , الن 

جتمعا فاجتمع القوم عىل الفرقة وافرتقوا عن اجلامعة كأهنم أئمة الكتاب الضاللة ال توافق اهلد , وان ا
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وليس الكتاب إمامهم ! فلم يبق عندهم منه إال اسمه , وال يعرفون إال خطه وزبره !! ومن قبل ما مثلوا 
 )  .وجعلوا يف احلسنة عقوبة السيئة  بالصاحلني كل مثله وسموا صدقهم عىل اهللا فرية

 (سبب الغيبة التامة) هو : أعراض األمة عدة أمور منها :والدال عىل إن 
عن طريق سفرائه قليلة جداً , مما يدل عىل إن األسئلة املوجهة إليه قليلة  Xالتوقيعات الصادرة عنه   .أ

 أيضاً , ولعل قائل يقول إن التوقيعات كثرية , ولكن مل يصل لنا منها إال هذا العدد الضئيل . 
واحلق إن هذا االعرتاض ال ينطيل عىل من تدبر قليال , فلو كانت التوقيعات كثرية لوصل لنا منها الكثري , 

مل تصل لنا  X, واإلمام الصادق , واإلمام الرضا  وان ضاع منها يشء , فحتام إن أحاديث الرسول 
,  حاديث األئمة ليست ببدع من أ Xمجيعها . ولكن وصل لنا منها الكثري , وأحاديث اإلمام 

,  Xوالظروف التي أحاطت هبا ليست بأعظم من الظروف التي أحاطت بخطب اإلمام أمري املؤمنني 
حتى وصل لنا منها كتاب (هنج البالغة) . كام أن علامء الشيعة يف زمن الغيبة الصغر كانوا هيتمون يف 

اء ومن هذه الكتب (الكايف) عن طريق السفر Xوعرض كتبهم عىل اإلمام  كتابة أحاديث األئمة 
?! . واحلقيقة أهنم اهتموا  Xللكليني ( رمحه اهللا ) فلامذا مل هيتم أحد منهم بكتابة التوقيعات الصادرة منه 

بكتابتها , ولكنها قليلة . ويدل عىل إعراض الناس عن العلم واإلمام ما قدم الكليني يف كتابه الكايف . هذا 
 329الصغر , ومات يف هناية أيامها عىل األصح فقد مات يف شعبان سنة  والكليني عاش يف زمن الغيبة

 هـ ق , أي يف نفس الشهر والسنة التي مات هبا عيل بن حممد السمري , آخر السفراء األربعة . 
قال الكليني (رمحه اهللا) : ( أما بعد فقد فهمت ما شكوت اصطالح أهل دهرنا عىل اجلهالة وتوازرهم 

رة طرقها , ومباينتهم العلم وأصوله , حتى كاد العلم معهم إن يأزر كله , وينقطع مواده , وسعيهم يف عام
 ملِا قد رضوا إن يستندوا إىل اجلهل , ويضيعوا العلم وأهله )  . 

وقال : ( فمن أراد اهللا توفيقه وان يكون إيامنه ثابتاً مستقراً سبب له األسباب التي تؤديه إىل أن يأخذ دينه من 
بعلم يقني وبصرية فذاك اثبت يف دينه من اجلبال الروايس ومن أراد اهللا خذالنه    اب اهللا وسنه نبيه كت

وان يكون دينه معارا مستودعا (نعوذ باهللا منه) سبب له األسباب لالستحسان والتقليد والتأويل من غري 
نه وان شاء سلبه إياه وال يؤمن عليه إن علم وبصرية . فذاك يف مشيئة اهللا إن شاء اهللا تبارك وتعاىل أتم أيام
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يصبح مؤمنا ويميس كافرا ويميس مؤمنا ويصبح كافرا ألنه كلام رأ كبرياً من الكرباء أو ماالً معه وكلام 
: ( إن اهللا عز وجل خلق النبيني عىل النبوة فال يكونون Xرأ شيئاً استحسن ظاهره قبله . وقد قال العامل 

ياء عىل الوصية فال يكونون أال أوصياء وأعار قوماً األيامن فان شاء أمته هلم وان شاء إال أنبياء وخلق األوص
عٌ ( سلبهم إياه قال : وفيهم جر قوله  دَ تَوْ سْ مُ رٌّ وَ تَقَ سْ مُ  .)  ) فَ

برأيه إال عىل ما  فاعلم يا أخي أرشدك اهللا انه ال يسع أحد متييز يشء مما اختلف الرواية فيه عن العلامء  
خالف كتاب اهللا فردوه أطلقه العامل بقوله اعرضوها عىل كتاب اهللا فام وافق كتاب اهللا عز وجل فخذوه وما 

ليه فان املجمع عليه (خذوا باملجمع ع X) وقوله وافق القوم فان الرشد يف خالفهم ( دعوا ما  Xوقوله 
وال نجد شيئاً أحوط وال أوسع من رد علم ذلك كله ) ونحن ال نعرف من مجيع ذلك إال قلة ال ريب فيه 

هيام أخذتم من باب ( بأبول ما أوسع من األمر فيه بقوله وق Xأي اإلمام صاحب األمر  Xإىل العامل 
 ) )  . التسليم وسعكم
)  .  Xانه مظلوم وانه امخلهم ذكراً : قال الباقر  ب . ورد عنهم  (األمر يف أصغرنا سناً وأمخلنا ذكراً

 . Xفخمول ذكره بني الشيعة دال عىل أعراضهم عنه 
وأما علة ما وقع من الغيبة فان اهللا عز وجل قال  …( توقيع إىل سفريه العمري جاء فيه  Xج . خرج منه 

مْ ﴿ كُ ؤْ مْ تَسُ بْدَ لَكُ يَاءَ إِنْ تُ نْ أَشْ أَلوا عَ نُوا ال تَسْ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ )  . وربام يفهم من هذا احلديث أنكم  )1( ﴾يَ
:   Xسبب من أسباب الغيبة , واحلر تكفيه اإلشارة . وبعد جوابه عىل مسائل احلمريي التي سأهلا قال 

رُ (بسم اهللا الرمحن الرحيم ال ألمره تعقلون وال من أوليائه تقبلون ( نِ النُّذُ غْ امَ تُ ةٌ فَ الِغَ ةٌ بَ مَ كْ علينا  السالم ﴾حِ
 ) .وعىل عباد اهللا الصاحلني 

, ونحن أهيا األحبة لو كنا  Xمن أمل , سببه إعراض هذه األمة عن احلق وعنه  Xوال خيفى ما يف كالمه 
 موقنني أنه حجة اهللا علينا لعملنا ليال وهناراً لتعجيل فرجه , ولقدمناه عىل النفس واملال والولد . 

                                                            
 

 .101املائدة : )1(  
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ولو باألعامل املدنية التي يعتقد الناس إباحتها , وهذا  − بأي شكل كان:د. ركون األمة للطاغوت وإعانته  
ٌ ملن تصفح التاريخ , وخصوصا يف زمن الغيبة الكرب . فقد أعان الطاغوت كثري من العلامء واجلهالء  بنيّ

ر مجاله للطاغوت العبايس  Xعىل السواء , مع إن اإلمام الكاظم  اعرتض عىل صفوان (رض) ألنه أَجّ
 ون ليذهب هبا إىل احلج . هار

نْ ﴿قال تعاىل :  لِيَاءَ ثُمَّ ال تُ نْ أَوْ نْ دُونِ اهللاَِّ مِ مْ مِ ا لَكُ مَ مُ النَّارُ وَ كُ سَّ تَمَ وا فَ لَمُ ينَ ظَ نُوا إِىلَ الَّذِ كَ رْ ال تَ ونَ وَ ُ  )1( ﴾رصَ

وعدم إرساله نائباً خاصاً يف بعض الفرتات هو ابتعاد األمة عنه وركوهنا اىل الظامل ,  X. فالسبب يف غيبته 
وبكلمة أخر إن السبب هو إن األمة ال تريد مثل هذا النائب اخلاص , وعىل هذا يكون اإلرسال بال معنى 

لم عدم قب لم قبوهلم وىل عليهم عند غيابه وان عُ وهلم لن يرض عدم , فالناس ليسوا بأهل للسفارة فإن عُ
مْ ﴿التولية عليهم  هُ عَ مَ لَوْ أَسْ مْ وَ هُ عَ مَ سْ اً ألَ ريْ مْ خَ لِمَ اهللاَُّ فِيهِ لَوْ عَ ونَ وَ ضُ رِ عْ مْ مُ هُ ا وَ لَّوْ  .  )2( ﴾لَتَوَ

أخرياً أقول إن من يقولون بالوالية للفقيه , عامة كانت أو حسبية , يرون أن الفقيه يمكنه الترصف عىل 
بأموال اإلمام وهي مخس األرض , أي إهنا مبالغ طائلة يمكن أن حتل أزمات العامل اإلقتصادية , سبيل املثال 

فهل يعجز اإلمام عن إيصال إذن ملن يريد منه أن يترصف بأمواله , وهو حي وموجود , أم إهنم يقولون 
ود احلجة يف كل مات أو هلك يف أي واد سلك ? ثم أين ذهبت عنهم األحاديث الكثرية التي تدل عىل وج

 زمان من قبيل ( ال ختلو األرض من حجة ) ,
( ... أن لكل قرن من هذه األمة رسوال من آل حممد ع خيرج إىل ورد عن جابر عن أيب جعفر ع قال  وما 

 .)3()ول و هم األولياء و هم الرسل ...القرن الذي هو إليهم رس

                                                            
 

 .113هود : ) 1(
 .23: )األنفال2(  
 .306ص   24ج : )بحار األنوار3(  
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امعرش شيعتنا املنتحلني مودتنا إياكم وأصحاب ( يقال :  Xحدين عيل بن أيب طالب وورد عن سيد املو 
الرأي فإهنم أعداء السنن ثقلتت منهم األحاديث أن حيفظوها وأعيتهم السنّة أن يعوها فاختذوا عباد اهللا 
خوالً وماله دوالً فذلت هلم الرقاب وأطاعهم اخللق أشباه الكالب ونازعوا احلق أهله ومتثلوا باألئمة 

ضوا الدين ر املالعني فسئلوا عام ال يعلمون فأنفوا أن يعرتفوا بأهنم ال يعلمون فعارالصادقني وهم من الكفا
 .  )1()بآرائهم فضلوا وأضلوا 

( إن دين اهللا ال يُصاب بالعقول الناقصة واآلراء الباطلة قال :  Xاإلمام عيل بن احلسني و ورد عن       
دي ومن دان بالقياس  واملقاييس الفاسدة وال يصاب إال بالتسليم فمن سلّم لنا سلم ومن أهتد بنا هُ

ل السبع املثاين والقرآن والرأي هلك ومن وجد يف نفسه شيئاً مما نقوله أو نقيض به حرجاً كفر بالذي أنز
 .  )2()العظيم 

ينتقم من أهل الفتو بام ال يعلمون ... أوَ كان الدين  X: ( إذا خرج القائم Xوقال اإلمام الصادق 
فتمموه أم كان به عوجاً فقوموه أم همّ الناس باخلالف فأطاعوه أم الدين مل يكتمل عىل عهده ناقصاً 

 . )3(فكملوه أم جاء نبي بعده فأتبعوه ? )
 ( الفقهاء أمناء الرسل ما مل يدخلوا يف الدنيا , قيل يارسول اهللا وما دخوهلم يف :  وقال رسول اهللا       

 
 .  )4()ا فعلوا ذلك فاحذروهم عىل دينكم : إتباع السلطان فإذ الدنيا , قال 

أبيه وهو غالم صغري يف حياة   Xوعن سعد بن عبد اهللا القمي  يف حديث طويل  إنه سأل اإلمام املهدي    
( أخربين يا موالي عن العلّة التي متنع القوم من إختيار اإلمام ألنفسهم ? فقال :   Xاحلسن العسكري 

                                                            
 

 .309ص 71مستدرك الوسائل : ج  )1(
 .303ص2بحار األنوار : ج)2(  
 .200ص 2إلزام الناصب : ج  )3(
 . 110ص 2بحار األنوار : ج −  46ص 1الكايف : ج)4(  
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: مصلح أم مفسد ? قلت : مصلح . قال : فهل جيوز أن تقع خريهتم عىل املفسد بعد أن ال يعلم  Xقال 
أحد ما خيطر ببال غريه من صالح أو فساد ? قلت : بىل . قال : فهي العلّة التي أوردهتا لك بربهان يثق به 

حي والعصمة , إذ هم عقلك  . أخربين عن الرسل الذين اصطفاهم اهللا وأنزل الكتب عليهم وأيدهم بالو
أعالم األمم وأهد إىل اإلختيار منهم , مثل موسى وعيسى عليهام السالم هل جيوز مع وفور عقلهام 
ا باإلختيار أن تقع خريهتام عىل املنافق ومها يظنان أنه مؤمن ? قلت : ال . قال : هذا  وكامل علمهام إذا مهّ

الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره موسى كليم اهللا مع وفور عقله وكامل علمه ونزول 
مليقات ربه سبعني رجالً ممن ال يشك يف إيامهنم وإخالصهم فوقعت خريته عىل املنافقني , قال اهللا عز وجل 
: وأختار موسى قومه سبعني رجالً مليقاتنا , إىل قوله : لن نؤمن لك حتى نر اهللا جهرة فأخذهتم الصاعقة 

نا اختيار من اصطفاه اهللا للنبوة واقعا ً عىل األفسد دون األصلح وهو يظن أنه األصلح بظلمهم , فلام وجد
 . )1()في الصدور وما تكن الضامئر ... دون األفسد علمنا أن ال اختيار إال ممن يعلم ما خت

بْدِ اهللاَِّ  نْ أَيبِ عَ يْسٍ عَ َ نْ رضُ لَّ   Xوعَ جَ زَّ وَ لِ اهللاَِّ عَ وْ ما ﴿يفِ قَ ونَ وَ كُ ِ رشْ مْ مُ هُ مْ بِاهللاَِّ إِالَّ وَ هُ ثَرُ نُ أَكْ مِ ؤْ الَ :  ﴾يُ قَ
اعَ  كُ طَ ْ ةٍ ( رشِ بَادَ كَ عِ ْ  ) .ةٍ وَ لَيْسَ رشِ

ا  ضَ نِ الرِّ ودٍ عَ ْمُ نِ أَيبِ حمَ يمَ بْ اهِ رَ نْ إِبْ الَ :  Xوعَ يلٍ قَ يثٍ طَوِ دِ ولِ اهللاَِّ يفِ حَ سُ نْ رَ ائِهِ عَ نْ آبَ ينِ أَيبِ عَ َ ربَ  ( أَخْ
انَ النَّ  إِنْ كَ بَدَ اهللاََّ وَ دْ عَ قَ نِ اهللاَِّ فَ انَ النَّاطِقُ عَ إِنْ كَ هُ فَ بَدَ دْ عَ قَ غَى إِىلَ نَاطِقٍ فَ نْ أَصْ الَ مَ بَدَ قَ دْ عَ قَ لِيسَ فَ نْ إِبْ اطِقُ عَ

الً  امَ شِ يناً وَ مِ ذَ النَّاسُ يَ ا أَخَ ودٍ إِذَ ْمُ نَ أَيبِ حمَ ا ابْ الَ يَ لِيسَ إِىلَ أَنْ قَ نَا  إِبْ قَ ارَ نْ فَ مَ نَاهُ وَ مْ نَا لَزِ مَ نْ لَزِ هُ مَ إِنَّ تَنَا فَ يقَ رِ مْ طَ الْزَ فَ
ي دِ مَّ يَ اةٌ ثُ وَ هِ نَ ذِ اةِ هَ صَ قُولَ لِلْحَ نِ أَنْ يَ يامَ ِ نَ اإلْ لُ مِ جُ جُ بِهِ الرَّ ْرُ ا خيَ نَى مَ إِنَّ أَدْ نَاهُ فَ قْ ارَ ا فَ هُ يَ الَفَ َّنْ خَ أَ ممِ َ ربْ لِكَ وَ يَ نَ بِذَ

نَ  َعْتُ لَكَ فِيهِ ابْ دْ مجَ قَ تُكَ بِهِ فَ ثْ دَّ ا حَ ظْ مَ فَ ودٍ احْ ْمُ ةِ أَيبِ حمَ رَ خِ اآلْ يَا وَ نْ َ الدُّ ريْ ) . إذن ليهنأوا بدين الديمقراطية خَ
 اجلديد .

                                                            
 

 .116− 115ص 1اهلداة :جإثبات )1(  
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الَ  نِنيَ  قَ مِ ريُ املُْؤْ نْ :  Xأَمِ مَ الُ وَ جَ الَتْهُ الرِّ الِ أَزَ جَ اهِ الرِّ وَ نْ أَفْ ذَ دِينَهُ مِ نْ أَخَ نَّةِ ( مَ السُّ نَ الْكِتَابِ وَ ذَ دِينَهُ مِ أَخَ
لْ زَ  زُ ْ يَ ملَ بَالُ وَ ِ  ) .الَتِ اجلْ

بْدِ اهللاَِّ وقَ  نْ :  Xالَ أَبُو عَ عاً مِ امَ ى سَ نِ ادَّعَ مَ نَاءِ وَ هُ اهللاَُّ التِّيهَ إِىلَ الْفَ مَ ادِقٍ أَلْزَ نْ صَ عٍ عَ امَ ِ سَ ريْ انَ اهللاََّ بِغَ نْ دَ ِ ( مَ ريْ غَ
ونُ عَ الْبَابِ الَّ  لِكَ الْبَابُ املَْأْمُ ذَ كٌ وَ ِ رشْ وَ مُ هُ هُ اهللاَُّ فَ تَحَ ي فَ نُونِ ذِ ِّ اهللاَِّ املَْكْ ) . فهل سمعتم بالديمقراطية من ىلَ رسِ

 قد حتدثوا بخالفها ?   , أم إهنم  Xأحد الصادقني 
يِّ  رِ كَ دٍ الْعَسْ َمَّ نْ أَيبِ حمُ اىلَ  Xعَ عَ لِهِ تَ وْ لٌ ﴿يفِ قَ يْ وَ ولُونَ هذافَ قُ مَّ يَ هيِمْ ثُ دِ تُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْ كْ ينَ يَ ذِ نْدِ  لِلَّ نْ عِ مِ

الَ :  ﴾اهللاَِّ ادِقِ قَ لٌ لِلصَّ جُ الَ رَ قَ الَ وَ ودِ إِىلَ أَنْ قَ نَ الْيَهُ مٍ مِ وْ هِ لِقَ ذِ ودِ الَ  ( هَ نَ الْيَهُ امُّ مِ وَ ءِ الْعَ الَ ؤُ انَ هَ ا كَ إِذَ
ونَ الْكِتَابَ إِ  فُ رِ عْ امُّ يَ وَ لْ عَ هَ مْ وَ ئِهِ امَ لَ نْ عُ بُولِ مِ الْقَ مْ وَ هِ لِيدِ مْ بِتَقْ هُ مَّ يْفَ ذَ كَ مْ فَ ئِهِ امَ لَ نْ عُ هُ مِ ونَ عُ مَ ودِ الَّ بِامَ يَسْ  الْيَهُ

الَ  قَ الَ فَ مْ إِىلَ أَنْ قَ هُ ءَ امَ لَ ونَ عُ لِّدُ قَ نَا يُ امِّ وَ عَ ودِ فَ  Xإِالَّ كَ امِّ الْيَهُ وَ عَ نَا وَ امِّ وَ َ عَ ةٍ بَنيْ هَ نْ جِ ةٌ مِ يَ وِ تَسْ ةٍ وَ هَ نْ جِ قٌ مِ رْ
مْ وَ  هُ امَّ وَ مَّ عَ امَ ذَ مْ كَ هُ ءَ لَامَ مْ عُ هِ لِيدِ نَا بِتَقْ امَّ وَ مَّ عَ إِنَّ اهللاََّ ذَ اءِ فَ تِوَ سْ يْثُ االِ نْ حَ ا مِ امَّ أَمَّ وَ إِنَّ عَ وا فَ قُ َ يْثُ افْرتَ نْ حَ ا مِ أَمَّ

ءَ  امَ لَ وا عُ فُ رَ دْ عَ انُوا قَ ودِ كَ ِمْ الْيَهُ لُوهبِ وا بِقُ طُرُّ اضْ امِ وَ كَ َحْ يِريِ األْ غْ تَ ا وَ شَ الرِّ امِ وَ رَ لِ احلَْ أَكْ احِ وَ َ بِ الرصُّ ذِ مْ بِالْكَ هُ
لْ  َ اخلَْ ائِطِ بَنيْ سَ ىلَ الْوَ ىلَ اهللاَِّ والَ عَ قَ عَ دَّ ُوزُ أَنْ يُصَ قٌ الَ جيَ اسِ وَ فَ هُ لِكَ فَ لَ ذَ عَ نْ فَ َ اهللاَِّإِىلَ أَنَّ مَ بَنيْ لِكَ  قِ وَ لِذَ فَ

التَّ  ةَ وَ يدَ دِ بِيَّةَ الشَّ الْعَصَ رَ وَ قَ الظَّاهِ سْ مُ الْفِ ئِهِ امَ لَ نْ عُ وا مِ فُ رَ ا عَ نَا إِذَ امُّ وَ لِكَ عَ ذَ كَ مْ وَ هُ مَّ يَا ذَ نْ ىلَ الدُّ الُبَ عَ كَ
مُ اهللاَُّ هُ مَّ ينَ ذَ ودِ الَّذِ ثْلُ الْيَهُ وَ مِ هُ ءِ فَ الَ ؤُ ثْلَ هَ دَ مِ لَّ نْ قَ مَ ا فَ هَ امِ رَ حَ نَ وَ انَ مِ نْ كَ ا مَ أَمَّ مْ فَ ئِهِ امَ لَ ةِ عُ قَ سَ لِيدِ لِفَ  بِالتَّقْ

امِّ أَنْ  وَ عَ لِلْ هُ فَ الَ وْ رِ مَ َمْ طِيعاً ألِ اهُ مُ وَ ىلَ هَ َالِفاً عَ ينِهِ خمُ افِظاً لِدِ هِ حَ سِ ائِناً لِنَفْ اءِ صَ هَ قَ ونُ إِالَّ الْفُ كُ لِكَ الَ يَ وهُ وَ ذَ لِّدُ قَ يُ
اءِ الشِّ  هَ قَ نْ بَعْضَ فُ بَلُوا مِ قْ الَ تَ ةِ فَ امَّ ءِ الْعَ امَ لَ اكِبَ عُ رَ شِ مَ احِ وَ الْفَ بَائِحِ وَ نَ الْقَ كِبَ مِ نْ رَ إِنَّ مَ مْ فَ هُ لَّ ةِ الَ كُ نَّا يعَ مْ عَ هُ

َنَّ ا لِكَ ألِ لَ الْبَيْتِ لِذَ نَّا أَهْ لُ عَ مَّ تَحَ لِيطُ فِيامَ يُ ثُرَ التَّخْ امَ كَ إِنَّ ةَ وَ امَ رَ الَ كَ يْئاً وَ هُ شَ ونَ فُ رِّ يُحَ نَّا فَ لُونَ عَ مَّ تَحَ ةَ يَ قَ سَ لْفَ
مَّ  تَعَ ونَ يَ رُ آخَ مْ وَ تِهِ فَ رِ عْ ةِ مَ لَّ ا لِقِ هَ هِ جْ ِ وَ ريْ ىلَ غَ يَاءَ عَ َشْ ونَ األْ عُ يَضَ مْ وَ لِهِ هْ هِ جلَِ ِ يْنَا ... بِأَرسْ لَ بَ عَ ذِ ونَ الْكَ . ) دُ

وسيسألكم  –اء آخر الزمان , واحكموا ووجهوا أسامعكم فلن ختطئوا حقيقة فقهأقول افتحوا أبصاركم 
( قلت قال :  Xهل ترون هؤالء الفقهاء ممن جيوز تقليده أو إتباعه ? وعن أيب بصري عن أيب عبداهللا  –اهللا 

: أما واهللا ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم ولو دعوهم  Xله اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا فقال 
ما أجابوهم ولكن أحلوا هلم حراماً وحرموا عليهم حالالً فأطاعوهم فعبدوهم من حيث ال يشعرون )) . ( 
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) . فالطاعة بخالف ما أمر اهللا رشك , وال تقولوا من أين لنا أن نعرف احلالل واحلرام ,  52ص 1الكايف ج
 وهنا فإنكم تعرفون حال فقهائكم عىل األقل .  فإن كنتم ال تعرف

 
 

א Xא

 
:

א :Xא
 : الرؤيا  - أ

يف مطلع هذه البحث أود االشارة اىل أن الكثري جدا من األشخاص قد شاهدوا رؤ برسول اهللا ص أو 
كلها ختربهم بأن السيد أمحد احلسن صادق يف ما يدعيه, علامً إن بعض هؤالء  بأهل بيته ع أو باالنبياء ع,

األشخاص ممن مل يدخلوا يف الدعوة املباركة أصالً , عىل الرغم من أن الدليل قد أخذ بأعناقهم ?! ولكن ال 
ن األشخاص املشار غرابة فقد ورد إن هذا األمر ال يثبت عليه إال من أخذ اهللا ميثاقه يف الذر األول . علامً إ

إليهم من مناطق خمتلفة, ومدن متعددة, فلم يسبق أن التقوا أو تعارفوا بأية صورة من الصور. بل إن الكثري 
منهم كانت الرؤيا سبباً يف دخوله اىل الدعوة املباركة. وبشأن األدلة عىل حجية الرؤيا, أود أن أبدأ بالدليل 

  العقيل الذي حيبذه الكثريون فأقول:
 −: دليل العقيل عىل حجية الرؤياال -1

إن السؤال عن حجية الرؤيا يرتبط يف األذهان بسؤال آخر هو : إن الرؤيا هل هي هذه الصورة الذهنية التي 
أو  " أو حقيقة موضوعية متثل الصورة الذهنية  تعبريا " خارجيا " نراها يف املنام وحسب , أم أن ثمة واقعا

 عليها ?  " دليال
وبتعبري آخر هل إن الرؤيا وهم ال حقيقة له أم إهنا واقع حقيقي حيرض يف الذهن من خالل الصورة التي 
تعرب عنه ?  لإلجابة عىل هذا السؤال ال بد أن نضع نصب أعيننا أن اإلنسان مفطور عىل البحث عن املعنى 
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و حقيقته .  فاإلنسان ال يستطيع أو احلقيقة , بمعنى إن أي يشء يعرتضه حيمله عىل أن يتساءل عن معناه أ
هو وليد العبث املطلق , وال يمكن  " معينا " ما أو حدثا " بأي حال من األحوال أن يفرتض أن شيئا

 نسبته إىل معنى أو حقيقة .
ما بأنه عبث ال طائل منه , وإنه خلو من املعنى ,  " ما نصف سلوكا " نعم , قد خيطر يف البال إننا كثريا  

ذلك قد ينجر البعض منا بتحفيز هذا اخلاطر إىل اجرتاح نتيجة مفادها ; إن ثمة أشياء ال معنى  وأكثر من
 وال حقيقة هلا . 

 إىل أننا  حني نطلق الوصف آنف الذكر ال نريد منه تقرير النتيجة تلك. " هنا البد أن نلتفت جيدا 
مية وأخالقية حمددة تنظم الضمري اجلمعي فإن ما يرمي إليه قولنا ذاك هو أن يشري إىل أن هناك منظومة قي

للجامعة , التي نشري هلا باللفظ (نحن) , وإن هذه املنظومة متثل البنية التحتية أو القالب الذي نزن وفقه 
السلوك أو الترصف املعني فنمنحه املرشوعية واملعنى يف احلالة التي يطابق فيها القالب , ونسلب عنه 

 و أفرتق عنه .املرشوعية واملعنى فيام ل
نحن إذن بإزاء معنى حمدد وحقيقة معينة تواضعنا واصطلحنا عليها هي التي نسلبها عن سلوك ما حني 

أن نسلب عن هذا السلوك مطلق املعنى ,  " نصفه بأنه عبثي أو ال معنى له , وليس من شأننا وال مرادنا أبدا
يارنا ملنظومة معينة من القيم واألفكار نتخذها من أية حقيقة . بل أبعد من ذلك إن اخت " أو نخليه متاما

يف تقييم سلوك معني بأن نضفي عليه املعنى تارة ونفرغه منه تارة أخر , كل ذلك يدل إىل أننا  "فيصال
برضورة وجود املعنى أو احلقيقة وإن انعدامها ال يعني سو الفوىض التي ال يسعنا اإلقرار  "نشعر فطريا

 والتسليم هبا .
نتفق عىل منظومة معينة  " وعمليا " ما يف األمر إننا يف حلظة ما , وبسبب احلاجة لنظم أمورنا فعلياغاية 

 نر يف حلظتنا تلك إهنا األكمل أو األكثر مطابقة للكامل , أي املعنى أو احلقيقة بصورهتا املطلقة .
ما أن  –تاريخ اإلنسان كله شاهد و –ولعل خري دليل عىل إننا ال يسعنا التسليم بعدم وجود املعنى , إننا 

يف منظومتنا حتى نبادر إىل البحث عام يستكمله , وهكذا ترانا بال كلل وال ملل ما إن ينبثق  " نر نقصا
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ومل ترتفع لنا راية بيضاء , وإنام كان دأبنا  " فتق حتى نسده وما أن يتصدع بنيان حتى نرممه , مل نستسلم يوما
 التطلع للحقيقة .البحث عن الكامل و " أبدا

واآلن إذا كان األمر كذلك , فبأي دليل عقيل نخرج الرؤيا عن ما أدخلنا فيه كل األشياء ? أ ليس هو 
التحكم والعناد املقيت ? وألطرح عليك هذا السؤال : لو حدث أن رأيت رؤيا وأخربك أحدهم أن بإمكانه 

 ى أن خيربك به ? بل لو كنت أشد الناس إنكاراأن جيد لك تعبريها , أ ال يتحرك فيك الشوق ملعرفة ما عس
وإن دقَّ وخفي , ينبض يف  " لوجود حقيقة تنطوي عليها الرؤيا وأخربك بام أخربك أال هتجس شعورا "

: تر ما عساه خيربين ? باهللا عليك إال يعني ذلك إنك بدأت الشك يف إنكارك ورصت  " أعامقك قائال
بكل يشء ? قل يل  "حتدث نفسك : سبحان اهللا لعل الرؤيا تستبطن حقيقة أجهلها ! وهل أنا ممن حييط علام

 : هل كنت ستحدث نفسك هبذا لو أنك تعلم يقينا بخلو الرؤيا من املعنى ? 
نسان ال يسعه القول بعدم وجود اإلمكان املغاير ملا يف رأسه من أفكار , ألنه ببساطة يعلم واحلقيقة إن اإل

بكل يشء , وأن ما بني يديه من معرفة ليس سو عطايا حارضه الذي  " أن رأسه مل حيط علام " جيدا
تزنه عقولنا فنحن يعيشه , أما ما يف الغيب , وما عسى أن يأيت به قابل األيام من معارف قد ختتلف عن ما خت

 قارصون عن معرفته , تلك هي احلقيقة املريرة التي البد أن ختضع هلا نفوسنا .
للوصول إىل املعنى واحلقيقة , فهل  " , ويسعى دائبا " عىل بدء , إذا كان اإلنسان يتطلع دائام " عودا

لم بحقيقة اإلنسان ويعرف ما يمكن هللا عز وجل أن خيدعه ويضله ? أمن املعقول أن نقول عىل اهللا الذي يع
خيتلج يف نفسه من تطلع للمعنى واحلقيقة , ويعلم إنه حني يريه رؤيا سينطلق ملعرفة معناها وحقيقتها التي 
ال يسعه إال أن يفرتض وجودها , والتي ما أن يتبينها حتى تراه يصدق هبا ويعتربها , أقول أ من املمكن هللا 

 ?  " مل يكن يقيم هلا وزنا سبحانه أن يري اإلنسان رؤيا إذا
أ ليس يف ذلك إضالل لإلنسان جيل عنه اهللا سبحانه ? وإذا كان للرؤيا حقيقة تعرب عنها , بحسب ما تدلنا 

 فطرتنا , وبحسب إيامننا باهللا تعاىل , فام  الذي نريده من حجية الرؤيا غري هذا ? 
ومن ثم فإهنا ال متلك من احلجية إال بالقدر يقول إن الرؤيا حجة عىل صاحبها دون سواه ,  "ولعل قائال

الذي يكون فيه شعور اإلنسان بيشء حجة عليه , أقول إن تسليم العقل والفطرة بأن ثمة حقيقة وراء الرؤيا 
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, ومعرفة اهللا سبحانه هبذا التسليم حيملنا طائعني أو مرغمني عىل اخلضوع إىل أن اهللا تعاىل الذي ال يرىض 
وإذا كان  0) فطرة اهللا التي فطر الناس عليها ( للرؤيا حقيقة , وهل الدين إال   جعللعباده الضالل قد 

بالنسبة لعمرو . وال سيام  "بالنسبة لزيد وباطال "للرؤيا حقيقة فمن غري املمكن أن تكون هذه احلقيقة حقا
تعلقة بشخص دون سواه حلالة نفسية أو معنوية م " ال حتدده قيود جتعله ناظرا " خارجيا " إذا كانت واقعا

, وإنام هي  "بقدر أكرب مما تناسب فيه عمرا "كام هو شأن دعوة السيد امحد احلسن , فهي ال تناسب زيدا
 " بمستو واحد , ومن هنا تكون الرؤيا التي يراها أحدمها حجة عليه وعىل اآلخر أيضا " مناسبة هلام معا

 ختصاص هلا باألفراد ., فاحلقيقة التي تعرب عنها مطلقة وواحدة وال ا
 وقد يعرتض إشكال مفاده إن فكر اإلنسان حني ينشغل يف يقظته بأمر ما عادة ما ير هذا اإلنسان أحالما

 حمورها ذلك األمر نفسه . "
لدفع هذا  0وبحسب ما أتذكر اآلن إن هذه الفكرة هي نفسها التي فرس هبا أرسطو مسألة األحالم 

هذا التفسري يريد أن يقول أن نفـــس اإلنســـان هـي الــتي ختلق الرؤيا , اإلشكال ال بد من مالحظة أن 
 أو قل ختتلقها أو تلفقها .

مع هذا التفسري  "ولو تأملنا قليال ـ ويمكننا يف هذا الصدد أن نستعني بآراء علامء النفس ـ  لتوصلنا , متاشيا
عام خيتلج فيها من مكبوتات أو توترات ,  "فيساللراحة أو تن ", اىل أن النفس تعمد إىل اختالق احللم طلبا

املؤمنني بدعوة السيد أمحد احلسن , قابلة النطباق  Xوالسؤال اآلن ; هل إن رؤ أنصار اإلمام املهدي 
 هذا املفهوم عليها ? 

لإلجابة عن هذا السؤال ال بد من توضيح هو ; إننا نتحدد يف سياق هذه املناقشة بتلك الرؤ التي تتعلق 
بإثبات صحة دعوة السيد أمحد احلسن بوصفها حمل النزاع احلقيقي , وإذا أتضح هذا األمر نقول إن الرائي 

أو عىل أقل الفروض مل يبلغ به اإليامن بالدعوة أو الكفر هبا مرتبة اليقني  " أو متشككا " ال بد أن يكون قلقا
, ولو تفحصنا  "أو إجيابا "قني سلباالتي تستقر عندها نفسه وينتفي املحفز الذي يستحثه لطلب الي

املؤثرات التي تتحكم بتوجيه أو تسيري حركة وعيه لوجدنا النتيجة وقد سقطت يف أيدينا كالثمرة اليانعة . 
بثقافة ال متل وال تكل عن متجيد املرجعيات الدينية واإلعالء من  "فمن جهة جيد اإلنسان نفسه حمارصا
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ية ساحقة ال هم هلا سو الرصاخ ا احلارس األمني لدين اهللا , وجيد غالبشأهنا وتقديسها وتصويرها عىل أهن
 ) !! ساكني فهذا عرص تكثر فيه الفتن ( احذروا يا عباد اهللا امل:

من املؤمنني بدعوة السيد أمحد احلسن ال يكاد مجعهم يمأل العني التي  "ومن جهة أخر جيد اإلنسان نفرا
 أن تضيف املزيد من التفاصيل لكال الصورتني .ال يملؤها سو الرتاب , ويمكنك 

واآلن إذا كانت النفس امليالة لراحتها هي التي ختلق رؤاها فام باهلا ختتار كفة الدعوة املباركة , مع ما ينطوي 
عليه هذا االختيار من خمالفة األغلبية الساحقة بجهازها اإلعالمي والدعائي املناهض للدعوة واملشكـك 

 يتوانى عن نعتها بأبشع النعوت ? إن العقل السليم يقول ان الرؤيا ان كانت النفس ختلقها فيهـا الذي ال
فالبد ان تكون لغري صالح الدعوة طاملا كانت النفس متيل لراحتها وتنفس عن كرهبا من خالل االحالم. 

من اهللا حتام  إذن الرؤ التي تصدع بصدق الدعوة املباركة ال يمكن ان تكون من اختالق النفس بل هي
 وجزما.

 : الدليل عىل حجة الرؤيا من القرآن الكريم -2
نٍ ﴿وردت يف القرآن الكريم آيات كثرية تتحدث عن الرؤيا منها :  امَ اتٍ سِ رَ قَ بْعَ بَ  سَ الَ املَْلِكُ إِينِّ أَرَ قَ وَ

ا  اتٍ يَ ابِسَ رَ يَ أُخَ ٍ وَ رضْ نْبُالتٍ خُ بْعَ سُ سَ افٌ وَ بْعٌ عِجَ نَّ سَ هُ لُ أْكُ يا يَ ؤْ نْتُمْ لِلرُّ يايَ إِنْ كُ ؤْ تُوينِ يفِ رُ ُ أَفْ ا املَْألَ َ أَهيُّ
ونَ  ُ ربُ  .)1( ﴾تَعْ

ٍ وَ ﴿ رضْ نْبُالتٍ خُ بْعِ سُ سَ افٌ وَ بْعٌ عِجَ نَّ سَ هُ لُ أْكُ نٍ يَ امَ اتٍ سِ رَ قَ بْعِ بَ تِنَا يفِ سَ يقُ أَفْ دِّ َا الصِّ فُ أَهيُّ اتٍ يُوسُ ابِسَ رَ يَ أُخَ
عُ إِىلَ  جِ يلِّ أَرْ ونَ لَعَ لَمُ عْ مْ يَ هُ لَّ   .)2( ﴾النَّاسِ لَعَ

الَ ﴿  قَ ا تَرَ اذَ انْظُرْ مَ كَ فَ بَحُ  يفِ املَْنَامِ أَينِّ أَذْ نَيَّ إِينِّ أَرَ ا بُ الَ يَ يَ قَ عْ هُ السَّ عَ غَ مَ لَ امَّ بَ لَ رُ  فَ مَ ا تُؤْ لْ مَ عَ ا أَبَتِ افْ يَ
ينَ  ابِرِ نَ الصَّ اءَ اهللاَُّ مِ ينِ إِنْ شَ دُ تَجِ   .)3( ﴾سَ
                                                            

 

 .43يوسف :)1(  
 .46يوسف :  )2(
 .102الصافات :)3(  
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﴿ ِ اينِ أَمحْ رُ إِينِّ أَرَ خَ الَ اآلْ قَ راً وَ ْ ُ مخَ رصِ اينِ أَعْ ا إِينِّ أَرَ َ مهُ دُ الَ أَحَ تَيَانِ قَ نَ فَ جْ هُ السِّ عَ لَ مَ خَ دَ بْزاً وَ أْيسِ خُ قَ رَ وْ لُ فَ
نِنيَ  سِ نَ املُْحْ اكَ مِ رَ ا نَ يلِهِ إِنَّ بِّئْنَا بِتَأْوِ نْهُ نَ ُ مِ لُ الطَّريْ أْكُ  .)1( ﴾تَ

نَاكَ إِالَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴿ يْ يا الَّتِي أَرَ ؤْ نَا الرُّ لْ عَ ا جَ مَ اطَ بِالنَّاسِ وَ بَّكَ أَحَ نَا لَكَ إِنَّ رَ لْ إِذْ قُ ةَ يفِ وَ ونَ عُ ةَ املَْلْ رَ جَ الشَّ  وَ
 

بِرياً  يَاناً كَ غْ مْ إِالَّ طُ هُ يدُ زِ امَ يَ مْ فَ هُ فُ وِّ نُخَ آنِ وَ رْ  .)2( ﴾الْقُ
قْتَ ﴿ يمدح األنبياء والصاحلني لتصديقهم الرؤيا واهللا سبحانه وتعاىل دَّ دْ صَ يمُ * قَ اهِ رَ ا إِبْ نَاهُ أَنْ يَ يْ ادَ نَ وَ

نِنيَ  سِ ي املُْحْ زِ لِكَ نَجْ ذَ ا كَ يا إِنَّ ؤْ يهِ يفِ الْيَمِّ ﴿ .)3( ﴾الرُّ أَلْقِ يْهِ فَ لَ تِ عَ فْ ا خِ إِذَ يهِ فَ عِ ضِ ى أَنْ أَرْ وسَ يْنَا إِىلَ أُمِّ مُ حَ أَوْ  وَ
وهُ إِلَيْكِ وَ  ادُّ ا رَ ينِ إِنَّ زَ ْ ال حتَ ايفِ وَ َ ال ختَ لِنيَ وَ سَ نَ املُْرْ لُوهُ مِ اعِ  .)  4( ﴾جَ

نَا ﴿  وحِ نْ رُ نَا فِيهِ مِ خْ نَفَ ا فَ هَ جَ رْ نَتْ فَ صَ انَ الَّتِي أَحْ رَ مْ نَتَ عِ مَ ابْ يَ رْ مَ َاوَ هبِّ تِ رَ لِامَ تْ بِكَ قَ دَّ صَ   . )5( ﴾وَ
ا ﴿و َ فُ أَهيُّ يقُ يُوسُ دِّ   .)6( ﴾الصِّ
املِِنيَ ﴿ ذم من كذهبا وسامها أضغاث أحالموي المِ بِعَ َحْ يلِ األْ نُ بِتَأْوِ ا نَحْ مَ المٍ وَ اثُ أَحْ غَ الُوا أَضْ  . )7(﴾قَ

واهللا سبحانه وتعاىل شهد للمؤمنني وعرض نفسه شاهداً للذين كفروا برساالت الرسل ومن خري الطرق 
ويلِ ﴿التي يعرفها الناس لشهادة اهللا سبحانه وتعاىل هي الرؤيا  سُ بِرَ نُوا يبِ وَ يِّنيَ أَنْ آمِ ارِ وَ يْتُ إِىلَ احلَْ حَ إِذْ أَوْ وَ

سْ  نَا مُ دْ بِأَنَّ هَ اشْ نَّا وَ الُوا آمَ ونَ قَ   . )1( ﴾لِمُ
                                                            

 

 .36يوسف :)1(  

 .60: اإلرساء )2(
 .105−104: الصافات)3(  
 .7القصص :) 4( 

 .12:  التحريم)5(  
 .46:  يوسف  )6(
 .44: يوسف)7(  
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مْ ﴿ يْنَكُ بَ يْنِي وَ يدٌ بَ هِ لِ اهللاَُّ شَ ةً قُ ادَ هَ ُ شَ ربَ ءٍ أَكْ ْ لْ أَيُّ يشَ  . )2( ﴾قُ
مْ ﴿ يْنَكُ بَ يْنِي وَ يداً بَ هِ فَى بِاهللاَِّ شَ لْ كَ الً قُ سَ رْ تَ مُ وا لَسْ رُ فَ ينَ كَ ولُ الَّذِ قُ يَ  .)3( ﴾وَ
لْ إِنِ ﴿ اهُ قُ َ رتَ ولُونَ افْ قُ يْنِي أَمْ يَ يداً بَ هِ فَى بِهِ شَ ونَ فِيهِ كَ يضُ فِ مُ بِامَ تُ لَ وَ أَعْ يْئاً هُ نَ اهللاَِّ شَ ونَ يلِ مِ ْلِكُ تُهُ فَال متَ يْ َ رتَ افْ

يمُ  حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ هُ مْ وَ يْنَكُ بَ   . )4( ﴾وَ
بِرياً ﴿ بَادِهِ خَ انَ بِعِ هُ كَ مْ إِنَّ يْنَكُ بَ يْنِي وَ يداً بَ هِ فَى بِاهللاَِّ شَ لْ كَ رياً  قُ   .)5( ﴾بَصِ

ا ﴿وسمى سبحانه الرؤيا احسن القصص قال تعاىل  ذَ يْنَا إِلَيْكَ هَ حَ صِ بِامَ أَوْ نَ الْقَصَ سَ يْكَ أَحْ لَ نُ نَقُصُّ عَ نَحْ
أَيْتُ أَ  ا أَبَتِ إِينِّ رَ َبِيهِ يَ فُ ألَ الَ يُوسُ افِلِنيَ  * إِذْ قَ ِنَ الْغَ بْلِهِ ملَ نْ قَ نْتَ مِ إِنْ كُ آنَ وَ رْ سَ الْقُ مْ الشَّ باً وَ كَ وْ َ كَ رشَ دَ عَ حَ

ينَ  دِ اجِ مْ يلِ سَ تُهُ أَيْ رَ رَ مَ الْقَ   . )6( ﴾وَ
ةٍ ﴿وتدبر هذه اآليات لتعرف من هم املكذبون بالرؤيا قال تعاىل  لَ فْ مْ يفِ غَ هُ مْ وَ ُ اهبُ سَ بَ لِلنَّاسِ حِ َ رتَ اقْ

ثٍ  ْدَ ِمْ حمُ هبِّ نْ رَ رٍ مِ نْ ذِكْ مْ مِ أْتِيهِ ا يَ ونَ * مَ ضُ رِ عْ   مُ وَ وا النَّجْ ُّ أَرسَ مْ وَ ُ لُوهبُ يَةً قُ بُونَ * الهِ عَ لْ مْ يَ هُ وهُ وَ عُ تَمَ إِالَّ اسْ
مُ  لَ عْ يبِّ يَ الَ رَ ونَ * قَ ُ تُمْ تُبْرصِ نْ أَ رَ وَ حْ تَأْتُونَ السِّ مْ أَفَ ثْلُكُ ٌ مِ ا إِالَّ بَرشَ ذَ لْ هَ وا هَ لَمُ ينَ ظَ ءِ  الَّذِ امَ لَ يفِ السَّ وْ الْقَ

وَ  هُ ضِ وَ َرْ األْ سِ وَ امَ أُرْ ةٍ كَ يَأْتِنَا بِآيَ لْ رٌ فَ اعِ وَ شَ اهُ بَلْ هُ َ رتَ المٍ بَلِ افْ اثُ أَحْ غَ الُوا أَضْ لِيمُ *  بَلْ قَ يعُ الْعَ مِ لَ السَّ
لُونَ  َوَّ  . )7( ﴾األْ

                                                                                                                                                                                                     
 

 .111: املائدة)1(  
 .19:  األنعام)2(  

 .43الرعد : )3(  
 .8االحقاف:)4(  
 .96اإلرساء:)5(  
 .4− 3يوسف:  )6(
 .5− 1األنبياء:  )7(
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إذن يف القرآن يقص علينا اهللا سبحانه رؤ كثرية وكلها صادقة بعضها ألنبياء وبعضها لفراعنة وبعضها 
  …وبعضها …
يصدق الرؤيا , وفرعون يصدق الرؤيا وأم موسى تصدق الرؤيا و ملكة سبأ تصدق الرؤيا  Xبراهيم وإ

واهللا سبحانه وتعاىل يسميها احسن  …و …و …كتاب كريم  Xفقد عرفت بالرؤيا إن كتاب سليامن 
القصص , فام بالكم انتم وأي صنف من الناس انتم وكيف وصل بكم األمر إىل موافقة املاديني الذين ال 

 يؤمنون بوجود اهللا يف تكذيب الرؤيا ? !
نَيَّ  يَا﴿ , وهي قوله تعاىل: Xه إسامعيل بشأن ذبح ولد Xيف رؤيا إبراهيم   إِينِّ  بُ كَ  أَينِّ  املَْنَامِ  يفِ  أَرَ بَحُ  ﴾أَذْ

شحذ سكينه قيد أنملة يف النظر إليها عىل أهنا حجة ملزمة له, بل بادر إىل  X, هذه الرؤيا مل يرتدد إبراهيم 
امَّ ﴿وعزم عىل مبارشة الفعل لَ امَ  فَ لَ هُ  أَسْ لَّ تَ بِنيِ  وَ كان يساوره أدنى  Xوأكثر من ذلك لو أن اخلليل  ,﴾لِلْجَ

 Xعليه أن يراجع ربه ليستجيل حقيقة األمر ? ومن الواضح إن اخلليل  "شك يف حجيتها , أما كان لزاما
نَاهُ ﴿ مل يراجع وإال ملا قال تعاىل : يْ ادَ نَ ا أَنْ  وَ يمُ  يَ اهِ رَ دْ *  إِبْ قْتَ  قَ دَّ ا صَ يَ ؤْ ا الرُّ لِكَ  إِنَّ ذَ ي كَ زِ نِنيَ  نَجْ سِ ألنه  ﴾املُْحْ

يف حالة املراجعة ال يكون قد صدق بالرؤيا , وإنام باألمر الثاين الذي بلغه , ثم أال يدل مدح اهللا تعاىل له إنه 
تعاىل يعترب الرؤيا حجة عىل العباد , بل إن املديح املرتتب عىل التصديق هبا يدل عىل أنه تعاىل يعترب التصديق 

 ؤمنني , بل املحسنني .هبا من التصديق  بالغيب الذي هو صفة امل
لْ  أَبَتِ  يَا﴿ يقول ألبيه : Xوانظر إىل إسامعيل     عَ ا افْ رُ  مَ مَ ؤْ وهو يف موقفه العصيب  X, إن إسامعيل  ﴾تُ

وحجة عىل رائيها واجب التنفيذ ,  "إهليا "ال خياجله أدنى شك يف حجية الرؤيا , بل إنه يراها أمرا
الرغم من وضوح الداللة يف هذه اآليات عىل حجية الرؤيا, إال إننا (إبراهيم) و غريه (إسامعيل). وعىل 

, وحياول اإللتفاف عليها زاعامً إن الرؤيا حجة  النعدم من املعاندين من يعرتض عىل هذه الداللة الواضحة
 ! عىل األنبياء دون سواهم! وليت أنه يربز دليالً عىل مدعاه ولكنه يتبجح بام يزعمه تبجح املستكربين

 ; نبياً كان أو غري نبي : لو إن الرؤيا بحد ذاهتا, أي برصف النظر عن رائيها , أقول وملناقشة هذا اإلعرتاض
,  ? اجلواب طبعاً ال يمكنه ذلك أن جيد فيها حجة X, هل كان يمكن إلبراهيم  , لو كانت فاقدة احلجية
. وعىل  البد أن تكون هي بحد ذاهتا حجة, ف , إذن طاملا وجد فيها إبراهيم حجة ألن فاقد الشئ ال يُعطيه
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, ألن احلجر بحد  ? طبعاً ال يمكنه سبيل املثال لو أن حجراً ال ماء فيه فهل يمكن ألحد أن يعثر فيه عىل ماء
وجيب ?  ? أال يعني أن احلجر هو بحد ذاته فيه ماء ذاته ال ماء فيه, فلو خرج منه ماء, ماذا يعني هذا

كانت قبل إرساهلم وبعد إرساهلم أي إن وحي اهللا سبحانه وتعاىل هلم بدأ  اء االلتفات أن رؤ األنبي
 بالرؤيا ثم وحتى بعد إرساهلم مل ينقطع هذا السبيل (الرؤيا) من سبل وحي اهللا سبحانه وتعاىل عنهم . 

كان ير الرؤ قبل بعثته وإرساله وكانت تقع كام يراها , ولوال أن األنبياء املرسلني  والرسول حممد 
صدقوا وامنوا وعملوا بتلك الرؤ التي رأوها قبل إرساهلم ملا وصلوا إىل ما وصلوا إليه من املقام  

 .العايل , والقرب من اهللا سبحانه وتعاىل . وملا اصطفاهم اهللا أصال لرساالته 
كان  كانوا يؤمنون ويصدقون برؤ املؤمنني الذين كانوا معهم , وهذا رسول اهللا حممد  بل هم 

يسأل أصحابه عن رؤاهم وهيتم بسامعها , وبعد صالة الصبح وكأن سامعها ذكر وعباده هللا سبحانه , حتى 
ونَ ﴿بأنه يسمع ويصدق كل متكلم  أن املنافقني شنعوا عليه  ذُ ؤْ ينَ يُ مُ الَّذِ نْهُ مِ نٌ  وَ وَ أُذُ ولُونَ هُ قُ يَ النَّبِيَّ وَ

ينَ يُ  الَّذِ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آمَ ذِ ةٌ لِلَّ َ محْ رَ نِنيَ وَ مِ ؤْ نُ لِلْمُ مِ ؤْ يُ نُ بِاهللاَِّ وَ مِ ؤْ مْ يُ ٍ لَكُ ريْ نُ خَ لْ أُذُ ابٌ قُ ذَ مْ عَ ولَ اهللاَِّ هلَُ سُ ونَ رَ ذُ ؤْ
كان إذا أصبح قال : ألصحابه : هل من مبرشات .  إن رسول اهللا  قال : ( Xعن الرضا   )1( ﴾أَلِيمٌ 

 .يعني به الرؤيا ) 
 قال :   كان يعتربها من مبرشات النبوة , عن النبي  بل إن النبي حممد 

 ( أال إنه مل يبق من مبرشات النبوة إال الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو تر له ).
 قال :  يعتربها نبوة , عنه  بل وكان 

 .( ال نبوة بعدي إال املبرشات . قيل يا رسول اهللا , وما املبرشات ? قال : الرؤيا الصاحلة ) 
 : (الرؤيا الصاحلة برش من اهللا وهي جزء من أجزاء النبوة)  . وقال رسول اهللا 

 : الرؤيا يف احلديث – 3

                                                            
 

 .61)  التوبة :1( 
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أما األحاديث فقد ورد منها الكثري, وحسبك أن تراجع كتاب (دار السالم) للمريزا النوري, لتجد الكثري 
. وال يسعني يف هذه العُجالة سو االكتفاء بإيراد مجلة من من الروايات الواردة عن أهل البيت 

 األحاديث كام يأيت: 
قال: من رآين يف منامه فقد رآين,  (حدثني أيب عن جدي عن أبيه, إن رسول اهللا  : , قال Xعن الرضا 

ألن الشيطان ال يتمثل يف صوريت, وال صورة أحد من أوصيائي, وال يف صورة أحد من شيعتهم. وإن 
 .)1() ادقة جزء من سبعني جزء من النبوةالرؤيا الص

, األمر الذي يُسقط اعرتاض د من أهل البيت ينص هذا احلديث عىل أن الشيطان ال يتمثل بصورة أح
املعاندين, إذ إن القول بعدم حجية الرؤيا يقتيض بالرضورة القول بقدرة الشيطان عىل التمثل بصورهم. 
ومع عدم قدرته عىل التمثل بصورهم, يتضح إن الرؤيا من اهللا تعاىل, وهذا ما دلت عليه كثري من الروايات 

ا (ال نبوة بعدي إال املبرشات, قيل يارسول اهللا, وم: فعن رسول اهللا .الواردة عن أهل البيت 
 .)2() املبرشات? قال: الرؤيا الصاحلة

 : Xفالرؤيا بحسب هذه الرواية من سنخ النبوة, والنبوة ال أظن أحداً ال يقول بحجيتها. وعن الصادق 
. ومعنى هذا أن الرؤيا وحي من اهللا )3() ن عىل سبعني جزء من أجزاء النبوة(رأي ورؤيا املؤمن يف آخر الزما

أن وصف الرؤ  " , علام" واملعلوم بالبدهية أن ما يرسي عىل الكل يرسي عىل اجلزء حتام(عز وجل). 
باملبرشات يستلزم أن تكون هلا حقيقة خارجية واقعية تبرش هبا وإال فإن التبشري بالوهم ال يعده العقالء 

ني إهنا ال تكشف عن واقع خارجي, أو حقيقة خارجية, وإذا مل يكن ثمة إن عدم كوهنا حجة يع, ف"تبشريا
 . واقع خارجي تكشف عنه الرؤيا, أو تبرش به, فهي وهم ال طائل وراءه

                                                            
 

 .272: 4دار السالم : ج)1(  
 .193: 58بحار األنوار : ج  )2(
 .18: 1دار السالم : ج)3(  
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,  (خياركم أولوا النهى. قيل: يارسول اهللا : , قال رسول اهللا  ويف كتاب الغايات جلعفر بن أمحد القمي
, أصحاب الرؤ هم  . سبحان اهللا )لوا النهى أولوا األحالم الصادقةأو  :  ومن هم أولوا النهى? فقال 

: نعم  ? نقول : بسبب رؤيا تؤمنون بأمحد احلسن , ومع ذلك يسخر املنكوسون منا قائلني خيار املسلمني
 . ونحمد اهللا عىل نعمة اإليامن

, أقول هل إن كالم الرب  )1()ري جمر كالم تكلم به الرب عنده ( رؤيا املؤمن جت:  عن رسول اهللا 
 0حجة عىل العبد املؤمن أم ال

أراه يف منامه رؤيا تروعه  " ( إذا كان العبد عىل معصية اهللا عز وجل وأراد اهللا به خريا:  Xوعن الصادق 
 . )2()دقة جزء من سبعني جزء من النبوة فينزجــر هبا عن تلك املعصيـة , وإن الرؤيا الصا

مُ ﴿يف قوله تعاىل :  رسول اهللا  وعن  هلَُ َ ياةِ  يفِ  الْبُرشْ يَا احلَْ نْ ( هي الرؤيا الصاحلة يراها :  قال  ﴾الدُّ
) أو تر له ( :  , أقول إن قوله  )3()الم يكلم به ربك عبده يف املنام املؤمن لنفسه أو تر له , وهو ك

 دليل عىل أن حجية الرؤيا تتعد الرائي إىل السامع. 
 − عليه السالم :عن الرضا 

( أنه قال له رجل من أهل خراسان : يا ابن رسول اهللا رأيت رسول اهللا ( ص ) يف املنام كأنه يقول يل كيف 
أنتم إذا دفن يف أرضكم بضعتي واستحفظتم وديعتي وغيب يف ثراكم نجمي ? ! . فقال له الرضا (عليه 

 السالم) : 
الوديعة والنجم , أال ومن زارين وهو يعرف ما اوجب اهللا أنا املدفون يف أرضكم وأنا بضعة نبيكم فانا 

تبارك وتعاىل من حقي وطاعتي فانا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة , ومن كنا شفعاءه نجى ولو كان عليه مثل 
 وزر الثقلني اجلن واإلنس , ولقد حدثني أيب عن جدي عن أبيه عن آبائه أن رسول اهللا ( ص ) قال : 

                                                            
 

 .311ص  58بحار األنوار : ج)1(  
 .343االختصاص : للمفيد ص   )2(
  .194, 175ص  58بحار األنوار : ج  )3(
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فقد رآين ألن الشيطان ال يتمثل يف صوريت وال يف صورة أحد من أوصيائي , وال يف صورة  من رآين يف منامه
 أحد من شيعتهم . وأن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزء من النبوة )  .

 − قال : وعن النبي 
سة إذا اقرتب الزمان مل تكن رؤيا املسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا املؤمن جزء من مخ

 وأربعني جزءا من النبوة )  .
 − : وعنهم 

( أن رؤيا املؤمن صحيحة الن نفسه طيبة , ويقينه صحيح , وخترج فتتلقى من املالئكة , فهي وحي من اهللا 
 العزيز اجلبار)  .

: خياركم أولو النهى, قيل يا رسول اهللا, ومن أولوا النهى ? فقال:  قال رسول اهللا (صىل اهللا عليه وآله)
 .  لو النهى, اولو األحالم الصادقةأو

قَّ ( :  قال رسول اهللا  ن رآين فقد رأ احلَ  . )مَ
 : X عالقة الرؤيا بالقائم

قال : ( إذا تقارب الزمان مل تكد رؤيا املؤمن تكذب , وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ).   عن النبي 
 وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا )  .( إذا كان آخر الزمان مل يكد رؤيا املؤمن يكذب ,  : وعنه 

: كيف لنا نعلم  , فقلت Xعند أيب عبداهللا  X(ذكرنا خروج القائم  : , قال وعن عبداهللا بن عجالن
  .)1()وب: طاعة معروفة, اسمعوا وأطيعوا: يصبح أحدكم وحتت رأسه صحيفة عليها مكتXذلك? فقال 

من هذه الرواية يتضح أن من أهم الطرق للعلم بالقائم هو الرؤيا, وهذا معنى الصحيفة التي جيدها  
عن مسألة الرؤيا, فأمسك, ثم قال: إنا لو  X(سألت الرضا  : , قال اإلنسان حتت رأسه. وعن البيزنطي

. يف هذا احلديث يربط اإلمام )2() لكم, وأُخذ برقبة صاحب هذا األمرأعطيناكم ما تريدون لكان رشاً 
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بني الرؤيا وصاحب األمر, و ينص رصاحة عىل أن معرفة كل أرسار الرؤيا ينتج عنها األخذ  Xالرضا 
 برقبة صاحب األمر. فكيف ال تكون حجة?

وعن أيب بكر احلرضمي قال : دخلت أنا وأبان عىل أيب عبد اهللا عليه السالم وذلك حني ظهرت الرايات 
ان , فقلنا ما تر ? فقال : اجلسوا يف بيوتكم ! فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا عىل رجل فاهندوا السود بخراس

 إلينا بالسالح .
بِّكَ أَ ﴿: قال تعاىل  فِ بِرَ كْ ْ يَ ملَ قُّ أَوَ هُ احلَْ نَّ مْ أَ َ هلَُ تَبَنيَّ تَّى يَ مْ حَ هِ سِ فُ يفِ أَنْ اقِ وَ فَ اتِنَا يفِ اآلْ هيِمْ آيَ نُرِ ىلَ سَ هُ عَ ءٍ نَّ ْ لِّ يشَ كُ

يدٌ  هِ  قيام القائم .: (انه احلق ) أي  , ورد يف الروايات عنهم  )1( ﴾شَ
الفتن والقذف من : (يف اآلفاق  − : ويف أنفسهم هي كام ورد عنهم , واآليات التي يروهنا يف اآلفاق 

 . : (املسخ)ويف أنفسهم  )السامء
فريهيم اهللا  ) ,الرؤيا والكشفـ(ويف أنفسهم ب, أي يف آفاق الساموات , وأيضاَ اآليات يف اآلفاق امللكوتية 

 .أي خروج القائم ,  هلم انه احلق حتى يتبنيّ , آياته امللكوتية 
:

  − سأُجيب فيام ييل عن اإلشكاالت, واإلعرتاضات التي أثارها املعاندون عىل دليل الرؤيا, وكام يأيت : 
نسمع بعض األشخاص يقولون إننا طلبنا رؤيا من اهللا, ولكننا مل نرزق هبا, ويستشف من كالمهم  -1

إهنم يرمون اىل القول: أنتم تقولون إن الرؤيا دليل عىل الدعوة, ولكننا مل نرَ رؤيا فأي شئ يبقى من 
  دليلكم?! 

رؤيا دليل و حجة بكل تأكيد, وعىل الرغم من سذاجة هذا اإلعرتاض, إال أننا نجيب عنه قائلني: إن ال
, ونحن ال نقول إن كل من يطلب رؤيا فنحن نضمن له  والدليل مرتكز هنا عىل الرؤ احلاصلة فعالً
احلصول عليها فامللكوت بيد اهللا ال بيدنا, بل نقول ان من ير رؤيا صاحلة فال شك ستهديه حلق السيد 
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: (الرؤيا بمنزلة كالم يكلم به الرب عبده) أهل البيت امحد احلسن ع, هذا أوالً, أما ثانياً فقد ورد عن 
 وعىل هذا إذا مل تروا رؤيا, أو مل يكلمكم الرب فعليكم أن تسألوا أنفسكم عن السبب.

 يقول البعض إن الرؤيا حجة عىل صاحبها فقط. −  2
; فإذا كان واقعها  قسامن –بحسب الواقع الذي خترب عنه  − أقول: وهذا القول مغالطة واضحة, فالرؤيا 

ذاتيا أي متعلقاً بالشخص الرائي فقط , مثل أن ير شخص رؤيا حتذره من السفر بسيارته ألن سيارته 
ستحرتق , فالرؤيا يف هذه احلالة ال ختص أحداً غريه, وهي حجة عليه دون سواه. أما إن كان واقعها 

, أي غري حمدد بشخص الرائي فإهنا حجة عىل اجلميع.  فعىل سبيل املثال لو رأ شخص رؤيا موضوعياً
نبأه بوقوع حريق يف سوق املدينة, فالشك أنه هو و أي شخص آخر غريه مشمول هبذه الرؤيا.  تُ

, فمن الواضح إهنا دعوة تشمل اجلميع, والرؤيا املتعلقة هبا إذن Xوبخصوص دعوة السيد أمحد احلسن 
 ة أشخاص. رسالة ختص اجلميع, وإن كان رائيها شخص واحد, أو عد

, فالقضية ينتج عنه أن ير اإلنسان رؤ هبم  : إن إدامة التفكري يف أهل البيت  قال بعضهم – 3
 !  إذن قضية نفسية, وال عالقة هلا بعامل الغيب

, لقد كان عىل املستشكل أن يسأل نفسه; هل إن  سبحان اهللا أعدوا لكل حق باطال ً, ولكل عدل مائالً
? فإن قال إن  راه (النبي أو اإلمام) هي نفس صورته أم إن شيطاناً قد متثل بصورتهصورة املعصوم الذي ن

: إن الشيطان ال يتمثل بصوريت, وال  يقول الشيطان متثل بصورة املعصوم, نقول له: إن رسول اهللا 
: هي نفس صورة املعصوم, نقول له :  . وإن قال بصورة أحد من أوصيائي, وال بصورة أحد من شيعتنا

ن بكم أن تديموا التفكري هبم  إذن إدامة التفكري يف املعصوم ال تقدح يف الرؤيا , وال يف حجيتها, بل حيسُ
, وأراد أن  (من كانت له اىل اهللا حاجة : , قوله Xعسى اهللا أن يرمحكم . هذا وقد روي عن اإلمام الكاظم 

, وال خيفى عليه  , ويُغفر له بنا , فإنه يرانا , فليغتسل ثالث ليال يناجي بنا اهللا, وأن يعرف موضعه من  يرانا
 .)1()موضعه...
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: يناجي بنا, أي يناجي اهللا تعاىل بنا, ويعزم عليه, X(قوله  : املجليس عىل هذا احلديث, قائالً وقد علق 
دث نفسه  هيتم برؤيتنا: أي  , ويعرف موضعه عندنا. وقيل ويتوسل إليه بنا أن يرينا إياه بنا ورؤيتنا , وحيُ

 .)1(), فإنه يراهم وحمبتنا
( أخربين عن محزة أ :  Xرة قال : قال أبو عبداهللا ورد يف بعض الروايات , عن محاد بن عثامن بن زرا – 4

يقال له يزعم أن أيب آتيه ? قلت : نعم . قال : كذب واهللا ما يأتيه إال املتكون , إن إبليس سلط شيطاناً 
 املتكون يأيت الناس يف أي صورة شاء , إن شاء يف صورة صغرية وإن شاء يف صورة كبرية وال واهللا ما

 . )X  ()2يستطيع أن جيئ يف صورة أيب 
هذه الرواية استدل هبا البعض عىل أن الرؤ التي يراها األنصار يمكن أن تكون من الشيطان , ويرد عليه 

حرصاً , والرواية واضحة يف أن الشيطان  أن األنصار يستدلون بالرؤ التي يشاهدون فيها املعصومني 
قسم عىل هذا . أما بأي يُ  X, واإلمام الصادق  ( املتكون أو غريه ) ال يستطيع التمثل بصورهم 

صورة كان الشيطان املتكون يأيت محزة املشار إليه يف الرواية فهذا ما ال تنص عليه الرواية , وهو عىل أي حال 
( كان محزة بريد بن معاوية العجيل , قال :  ال أمهية له بعد أن علمنا أنه ال يتمثل بصور املعصومني . وعن

يأتيني يف كل ليلة وال يزال إنسان  Xاهللا يقول ألصحابه أن أبا جعفر  بن عامرة الزبيدي (الرببري) لعنه
 فحدثته بام يقول محزة فقال : كذب عليه لعنة اهللا ما يقدر  Xيزعم أنه قد رآه فقدر يل أين لقيت أبا جعفر 

 .)3()يتمثل يف صورة نبي وال ويص نبي  الشيطان أن
قائالً : من منكم رأ النبي أو اإلمام حتى يتأكد أن  –ومنهم الشيخ بشري النجفي  –يعرتض البعض   -  5

قد  Xمن يراه هو املعصوم نفسه ! أقول هذا الكالم غريب ومنكر , فمن من أصحاب اإلمام الصادق 
حتى يقول هلم افعلوا كذا وكذا من أعامل عبادية وسرتون النبي يف منامكم ? ثم هل يعتقد  رأ النبي 
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قد رأينا املعصوم فإن الشيطان سيتمكن من التمثل بصورته ! ? وهل برأيه إن  املعرتض إننا إذا مل نكن
السبب يف عدم متثل الشيطان بصورهم هو معرفتنا أو مشاهدتنا لصورهم , أم إنه نفس صورهم املقدسة. 

 ار.قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله: من رآين يف املنام فقد رآين, فإين أُر يف كل صورة. بحار األنو
ما تروي هذه الناصبة ? فقلت جعلت فداك فيامذا ? فقال يف  "عن أيب عبد اهللا ( عليه السالم ) قال :   −6

أذاهنم وركوعهم وسجودهم . فقلت إهنم يقولون إن أيب بن كعب رآه يف النوم فقال كذبوا فإن دين اهللا أعز 
 . من أن ير يف النوم

ع بل  نقول اهنا تؤيد ما ورد يف الرشع والسيد اثبتنا أمره من روايات ال أقول نحن ال نقول ان الرؤيا ترشّ
وردت أخبار وروايات تدل عىل ايامن كثريين من  حممد ع والسيام الوصية فهذه الشبهة ال ترد علينا. وقد

من خالل رؤيا رآها بموسى عليه السالم واخربه أن  أن جندب بن جنادة امن برسول اهللا خالل الرؤيا. 
 .وقد قبل رسول اهللا إيامنه  حممد يصدق 

وقدم  Xبدمه الطاهر عىل اثر رؤيا رآها بعيسى بن مريم  Xوكذلك وهب النرصاين  الذي نرص احلسني 
أم اإلمام املهدي  بقبول حسن. وقصة السيدة نرجس  Xوقبله احلسني  Xدمه الطاهر فداء للحسني 

عليه السالم وما كان من رؤ قد رأهتا برسول اهللا وفاطمة الزهراء وعيسى ومريم سالم اهللا تعاىل عليهم 
 وهذه االخبار تدل عىل ان الرؤيا يرتتب عليها االيامن وان قيل اهنا ال تثبت االحكام الرشعية. أمجعني.

عن أيب بكر احلرضمي قال (ر الفضائية عن هذه الرواية اة سحالشيخ الكوراين عندما سأله أحدهم يف قن −7
دخلت أنا و أبان عىل أيب عبد اهللا ع و ذلك حني ظهرت الرايات السود بخراسان فقلنا ما تر فقال 

) وقال ذلك الشخص نحن اجلسوا يف بيوتكم فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا عىل رجل فاهندوا إلينا بالسالح 
كلهم متوىف   Xف هو اإلمام أو من يمثله مبارشة , واألئمة إىل احلسن العسكري نعلم إن الذي يقوم بالسي

يف زمن الظهور فالظاهر انه ال يكون اجتامعهم عىل صاحب احلق إال بالرؤيا فهل هذه الرؤ التي يراها 
فيها إن امحد احلسن حق  متثل اجتامعهم  ويقولون  كثري من الناس بالرسول والزهراء واألئمة 

عىل صاحب احلق وبالتايل جيب نرصة امحد احلسن  فأجاب الشيخ عيل الكوراين إن اجتامعهم أي  
اجتامع بني فاطمة وهم السادة اهلاشميني سبحان اهللا وكأن الشيخ الكوراين ال يعلم إن كثري من السادة 
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أيب خالد الكابيل كام نصت روايات عىل ذلك وهذا مثال منها فقط : عن  Xاهلاشميني ال ينرصون اإلمام 
( فقلت له : جعلت فداك قد عرفت  Xدخلت عىل حممد بن عيل الباقر  Xقال ملا مىض عيل بن احلسني 

انقطاعي إىل أبيك و أنيس به و وحشتي من الناس . قال : صدقت يا أبا خالد فرتيد ما ذا . قلت : جعلت 
فداك لقد وصف يل أبوك صاحب هذا األمر بصفة لو رأيته يف بعض الطريق ألخذت بيده . قال : فرتيد 

حتى أعرفه باسمه . فقال سألتني و اهللا يا أبا خالد عن سؤال ماذا يا أبا خالد . قلت : أريد أن تسميه يل 
جمهد , ولقد سألتني عن أمر ما كنت حمدثا به أحدا و لو كنت حمدثا به أحدا حلدثتك , و لقد سألتني عن 

 . )1(أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا عىل أن يقطعوه بضعة بضعة )
: ان هذا من قبيل  املنام رؤ تدل عىل صحة معتقدهم . اقوليقولون ان بعض ابناء العامة قد يرون يف  −8

وعن أيب جعفر ( ع ) قال : إن فيام ناجى اهللا به موسى  :أمحد بن حممد بن خالد الربقي −ما ورد يف املحاسن 
فأوحى اهللا تبارك وتعاىل إليه : أن  −( ع ) أن قال : يا رب هذا السامري صنع العجل, اخلوار من صنعه ? 

 .)2() من فتنتي , فال تفصحن عنهاتلك 
 : السيد الطباطبائي − وورد يف تفسري امليزان 

يا رب العجل من السامري فاخلوار ممن ? فقال : منى يا موسى إين ملا رأيتهم قد ولوا (  فقال يعني موسى : 
 ". وما وقع يف رواية راشد بن سعد املنقولة يف الدر املنثور وفيه  "عني إىل العجل أحببت أن أزيدهم فتنة 

يا موسى يا رأس النبيني قال : يا رب فمن جعل فيه الروح ? قال : أنا , قال : فأنت يا رب أضللتهم ! قال : 
 .)3()ويا أبا احلكام , إين رأيت ذلك يف قلوهبم فيرسته هلم 
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فاملسألة هي ان الدليل آخذ بأعناق هؤالء ولكنهم مع ذلك يرصون عىل باطلهم فييرسه اهللا هلم. فاهللا تعاىل 
حيحة عقائديا يذرهم يف باطلهم يعمهون. وبالنسبة لقضية السيد امحد احلسن ع هذه القضية ثابتة وص

وروايات اهل البيت ناطقة هبا, وحتى لو قلتم انكم ختالفوننا فيها فاملناط ليس خالفكم بل ما تقرره 
روايات ال حممد, بل انه حتى عىل مستو املختلف فيه تكون الرؤيا حجة يف حسم اخلالف , فجندب بن 

اتضح احلق هلم. بل نقلنا فيام تقدم جنادة ووهب النرصاين وغريهم كانوا غري مؤمنني ومن خالل الرؤيا 
روايات تدل عىل ان الرؤيا هلا تعلق بالقائم وبمعرفته ع. ورد عن حمي الدين بن عريب يف كتابه الفتوحات 

إعلم أيدنا اهللا أن هللا خليفة خيرج وقد امتألت األرض جورا وظلام فيملؤها قسطا وعدال , ولو مل  "املكية 
طول اهللا ذلك اليوم حتى ييل ذلك اخلليفة من عرتة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله  يبق من الدنيا اال يوم واحد

... اىل قوله: أعداؤه مقلدة الفقهاء أهل  "من ولد فاطمة يواطي اسمه اسم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله . 
وفا من سيفه االجتهاد , ملا يرونه من احلكم بخالف ما حكمت به أئمتهم , فيدخلون كرها حتت حكمه خ

وسطوته , ورغبة فيام لديه . يفرح به عامة املسلمني أكثر من خواصهم , ويبايعه العارفون من أهل احلقائق 
 عن شهود وكشف بتعريف إهلي. والكشف هو الرؤيا يف اليقظة, وهو التعريف االهلي. 

 
 
 
 
 
 
 
 

מ א א א
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وما بعدها. فصل ومن حكايات الشيخ أدام اهللا  128ص  − الرشيف املرتىض  − املختارة ورد يف الفصول 
 :  عزه ( يقصد املفيد )

( قال الشيخ : كان خيتلف إيلّ [ خيتلف أي يرتدد] حدثٌ من أوالد األنصار ويتعلم الكالم فقال يل يوما : 
يا معرش اإلمامية حنبلية وأنتم تستهزؤون اجتمعت البارحة مع الطرباين شيخ من الزيدية . فقال يل : أنتم 

باحلنبلية , فقلت له : وكيف ذلك ? فقال : ألن احلنبلية تعتمد عىل املنامات وأنتم كذلك , واحلنبلية تدعي 
املعجزات ألكابرها وأنتم كذلك , واحلنبلية تر زيارة القبور واالعتكاف عندها وأنتم كذلك فلم يكن 

جلواب ? قال الشيخ أدام اهللا عزه : فقلت له : ارجع إليه فقل له : قد عرضت ما عندي جواب أرتضيه , فام ا
ألقيته إيل عىل فالن فقال يل : قل له إن كانت اإلمامية حنبلية بام وصفت أهيا الشيخ فاملسلمون بأمجعهم 

الَ  إِذْ  ﴿حنبلية والقرآن ناطق بصحة احلنبلية وصواب مذاهب أهلها , وذلك أن اهللا تعاىل يقول : فُ  قَ  يُوسُ
َبِيهِ  ا ألِ أَيْتُ  إِينِّ  أَبتِ  يَ دَ  رَ َ  أَحَ رشَ باً  عَ كَ وْ سَ  كَ مْ الشَّ رَ  وَ مَ الْقَ مْ  وَ تُهُ أَيْ ينَ  يلِ  رَ دِ اجِ الَ *  سَ ا قَ نَيَّ  يَ صْ  الَ  بُ  تَقْصُ

اكَ  يَ ؤْ ىلَ  رُ تِكَ  عَ وَ واْ  إِخْ يَكِيدُ يْداً  لَكَ  فَ يْطَانَ  إِنَّ  كَ انِ  الشَّ وٌّ  لِإلِنسَ دُ بِنيٌ  عَ . فأثبت اهللا جل اسمه املنام وجعل ﴾مُّ
وأثبتته األنبياء ودانت به خلفاؤهم وأتباعهم من املؤمنني واعتمدوه يف علم ما   له تأويال عرفه أولياؤه  

لَ ﴿يكون وأجروه جمر اخلرب مع اليقظة وكالعيان له . وقال سبحانه :  خَ هُ  دَ عَ نَ  مَ جْ تَيَانَ  السِّ الَ  فَ ا قَ َ مهُ دُ  أَحَ
اينِ  إِينِّ  ُ  أَرَ رصِ راً  أَعْ ْ الَ  مخَ قَ رُ  وَ اينِ  إِينِّ  اآلخَ ِلُ  أَرَ قَ  أَمحْ وْ أْيسِ  فَ بْزاً  رَ لُ  خُ أْكُ ُ  تَ نْهُ  الطَّريْ بِّئْنَا مِ يلِهِ  نَ ا بِتَأْوِ اكَ  إِنَّ رَ نَ  نَ  مِ

نِنيَ  سِ بتأويله وذلك عىل حتقيق منه حلكم املنام , وكان سؤاهلام له مع  − عليه السالم  − فنبأمها  )1(﴾املُْحْ
جهلهام بنبوته دليال عىل أن املنامات حق عندهم , والتأويل ألكثرها صحيح إذا وافق معناها , وقال عز 

الَ ﴿اسمه : *  قَ  إِينِّ  املَْلِكُ  وَ بْعَ  أَرَ اتٍ  سَ رَ قَ نٍ  بَ امَ نَّ  سِ لُهُ أْكُ بْعٌ  يَ افٌ  سَ بْعَ  عِجَ سَ نبُالَتٍ  وَ ٍ  سُ رضْ رَ  خُ أُخَ  وَ
اتٍ  ابِسَ ا يَ ا يَ َ تُوينِ  املَْألُ  أَهيُّ ايَ  يفِ  أَفْ يَ ؤْ نتُمْ  إِن رُ ا كُ يَ ؤْ ونَ  لِلرُّ ُ ربُ اثُ  الُواْ ق* َ تَعْ غَ الَمٍ  أَضْ ا أَحْ مَ نُ  وَ يلِ  نَحْ  بِتَأْوِ
الَمِ  املِِنيَ  األَحْ وكان األمر كام قال . وقال تعاىل يف قصة إبراهيم  − عليه السالم  −ثم فرسها يوسف  )2(﴾بِعَ

                                                            
 

 .36يوسف : ) 1(
 .44− 43) يوسف : 2( 



 323  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

امَّ ﴿:  −عليهام السالم  −وإسامعيل  لَ غَ  فَ لَ هُ  بَ عَ يَ  مَ عْ الَ  السَّ ا قَ نَيَّ  يَ  إِينِّ  بُ كَ  أَينِّ  املَْنَامِ  يفِ  أَرَ بَحُ انظُرْ  أَذْ ا فَ اذَ  مَ  تَرَ
الَ  ا قَ لْ  أَبَتِ  يَ عَ ا افْ رُ  مَ مَ ؤْ ينِ  تُ دُ تَجِ اء إِن سَ نَ  اهللاَُّ شَ ينَ  مِ ابِرِ الرؤيا وأوجبا  − عليهام السالم  − فأثبتا  )1(﴾الصَّ

يا أبت ال تسفك دمي برؤيا رأيتها فإن الرؤيا قد تكون من  −عليه السالم  − احلكم ومل يقل إسامعيل ألبيه 
حديث النفس وأخالط البدن وغلبة الطباع بعضها عىل بعض كام ذهبت إليه املعتزلة . فقول اإلمامية يف 

اثُ ﴿, وقول هذا الشيخ هو قول املأل من أصحاب امللك حيث قالوا :  هذا الباب ما نطق به القرآن غَ  أَضْ
الَمٍ  ومع ذلك فإنا لسنا نثبت األحكام الدينية من جهة املنامات وإنام نثبت من تأويلها ما جاء األثر به  ﴾أَحْ

يْنَا﴿. فأما قولنا يف املعجزات فهو كام قال اهللا تعاىل :  عن ورثة األنبياء   حَ أَوْ ى أُمِّ  إِىلَ  وَ وسَ يهِ  أَنْ  مُ عِ ضِ  أَرْ
ا إِذَ تِ  فَ فْ يْهِ  خِ لَ يهِ  عَ أَلْقِ الَ  الْيَمِّ  يفِ  فَ ايفِ  وَ َ الَ  ختَ ينِ  وَ زَ ْ ا حتَ وهُ  إِنَّ ادُّ لُوهُ  إِلَيْكِ  رَ اعِ جَ نَ  وَ لِنيَ  مِ سَ . فضمن هذا  )2(﴾املُْرْ

القول تصحيح املنام إذ كان الوحي إليها يف املنام , وضمن املعجز هلا لعلمها بام كان قبل كونه . وقال 
تْ ﴿:  سبحانه يف قصة مريم ارَ أَشَ الُوا إِلَيْهِ  فَ يْفَ  قَ مُ  كَ لِّ ن نُكَ انَ  مَ دِ  يفِ  كَ بِيّاً  املَْهْ الَ *  صَ بْدُ  إِينِّ  قَ َ  اهللاَِّ  عَ اينِ  آتَ

نِي الْكِتَابَ  لَ عَ جَ بِيّاً  وَ نِي*  نَ لَ عَ جَ كاً  وَ بَارَ نَ  مُ ا أَيْ نتُ  مَ اينِ  كُ صَ أَوْ ةِ  وَ الَ اةِ  بِالصَّ كَ الزَّ ا وَ تُ  مَ مْ يّاً  دُ . فكان  )3()حَ
عليه السالم  − إذ كان شاهدا برباءة ساحتها . وأم موسى  معجزا ملريم   − عليه السالم  − نطق املسيح 

ومريم مل تكونا نبيني وال مرسلني ولكنهام كانتا من عباد اهللا الصاحلني . فعىل مذهب هذا الشيخ كتاب اهللا  − 
 يصحح احلنبلية . 

 :א –ب 
الصدر جيد بحثاً ممتازاً يف  من طرق معرفة الغيب; اإلستخارة, ومن يراجع كتاب (ما وراء الفقه) للسيد

حجية اإلستخارة, يقول يف فقرة منه: (إن اإلنسان املؤمن إذا ما استنصحه أخاه املؤمن فإنه ال يغشه, فكيف 

                                                            
 

 .102) الصافات :1( 
 .7القصص : ) 2(
  .31−29مريم : ) 3(
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ِيفَ ﴿?  باهللا تعاىل)? أقول أم لعلكم ختافون أن حييف اهللا عليكم ونَ أَن حيَ َافُ ابُوا أَمْ خيَ تَ ضٌ أَمِ ارْ رَ ِم مَّ لُوهبِ أَيفِ قُ
مُ الظَّاملُِونَ  لَئِكَ هُ لْ أُوْ ولُهُ بَ سُ رَ مْ وَ يْهِ لَ  .)1(﴾اهللاَُّ عَ

وللسيد ابن طاووس احلسني احليل كتاب بعنوان ( فتح األبواب بني ذوي األلباب وبني رب األرباب يف 
له االستخارات ), أورد فيه أدلة كثرية عىل اإلستخارة; منها قوله: ( إعلم أنّني وجدت تدبري اهللا جل جال

ملصالح عباده ما ليس هو عىل مرادهم , بل هو عىل مراده , وما ليس هو عىل األسباب الظاهرة هلم يف 
املكروه واملأمول , بل هو ملا يعلمه اهللا جل جالله من مصاحلهم التي ال يعلموهنا , أو أكثرها , إآل من جانبه 

لو كان العقل كافياً يف االهتداء إىل تفضيل جلِّ جالله , ومن جانب الرسول ( صىلّ اهللا عليه واله ) , و
بَتْ بعثة األنبياء , حتى أنَ يف تدبري اهللا جلّ جالله يف مصالح األنام ما يكاد ينفرمنه  مصاحلهم , ملا وجَ

 . كثريمن أهل اإلسالم
ن  ي ال فلام رأيت تدبريي ما هو عىل مرادي , وال عىل األسباب الظاهرة يف معرفتي واجتهادي , وعرفت أنّ

أعرف مجيع مصلحتي بعقيل وفِطْنتي, فاحتجتُ لتحصيل سعاديت يف دنياي واخريت , إىل معرفة ذلك ممَن 
يعلمه جلّ جالله , وهو عالم الغيوب , وتيقنت أنّ تدبريه يل خري من تدبريي لنفيس , وهذا واضح عند 

واب إشاراته الرشيفة , ومن أهل العقول والقلوب , ورأيت مشاورته جل جالله باالستخارة باباً من أب
 مجلة تدابريه يل بالطافه اللطيفة , فاعتمدت عليها , والتجأت إليها ).

: (إعلم أنّني وجدت اهللا جلّ جالله يقول عن املالئكة ـ الذين اختياراهتم وتدبرياهتم من  ويقول أيضاً 
م عارضوه جلّ جالله ملّا  م يف مقام املكاشفة باآليات واهلدايات . أهنّ أفضل االختيارات والتدبريات , ألهنّ

ا﴿قال هلم :  لُ فِيهَ عَ ْ الُوا اَجتَ ةً قَ لِيفَ ضِ خَ لٌ يفِ األرْ اعِ بِّحُ  إينّ جَ نُ نُسَ نَحْ اءَ وَ مَ كُ ألدِّ فِ يَسْ دُ فيها وَ سِ فْ نْ يُ مَ
سُ لَكَ  دّ قَ نُ كَ وَ دِ مْ ونَ ﴿فقال جلّ جالله هلم :  )2(﴾بِحَ نمُ عْ ا ال تَ مُ مَ لَ فهم بذلك أنَ علومهم  ﴾إينّ اَعْ فعرّ

                                                            
 

 .50النور :)1(  
 .30) البقرة :2( 
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بْ ﴿وأفهامهم قارصة عن أرساره يف التدبري املستقيم , حتّى اعرتفوا يف موضع آخر فقالوا :  مَ سُ لْ انَكَ ال عِ حَ
تَنَا اِنَّ  لَّمْ ا عَ كيمُ لَنَا إالّ مَ ليمُ احلَْ  . )1(﴾كَ اَنْتَ الْعَ

فلامّ رأيت املالئكة عاجزين وقارصين عن معرفة تدبريه , علمتُ أنّني أعظم عجزاً وقصوراً , فالتجأت  
 إليه جلَّ جالله يف معرفة ما ال أعرفه إال من مشاورته جلّ جالله يف قليل أمري وكثريه ).

, قد استدرك اهللا عليهم يف تدبرياهتم   : (ثم وجدت األنبياء الذين هم أكمل بني آدم  ويقول كذلك
نه رصيح االيات ,  عند مقامات , فجر آلدم ( عليه السالم ) يف تدبريه يف أكل ثمرة الشجرة ما قد تضمّ

قُّ ﴿وجر لنوح ( عليه السالم ) يف قوله :  كَ اْحلَ دَ عْ اِنَ وَ يل وَ نْ اَهْ ن عرفه من  )2(﴾اِنَ أبني مِ ممّا ال خيفى عمّ
نه الكتاب , حتى قال اهللا جلّ  أهل الصدق , وجر لداود ( عليه السالم ) يف بعض املحاكامت ما قد تضمّ

اَنَابَ ﴿جالله  اكِعاً وَ رَّ رَ خَ هُ وَ بَ رَ رَ فَ تَغْ اسْ تَنَّاهُ فَ امَ فَ دُ اَنَّ اوُ ظَنَّ دَ  , وجر ملوسى ( عليه السالم ) ملّا اختار )3(﴾وَ
 سبعني رجالً من قومه للميقات , ما قد تضمنه رصيح اآليات.

فلامّ رأيت األنبياءـ الذين هم أكمل العباد يف اإلصدار واإليراد ـ قد احتاجوا إىل استدراكٍ عليهم يف بعض 
ه املراد , علمتُ أنّني أشدّ حاجة ورضورةً إىل معرفة إرشادي , فيام ال أعرفه من مرادي إال بمشاورته سبحان

 وإشارته , فالتجأت إىل تعريف ذلك باالستخارة من أبواب رمحته ).
ن عموماً عن بني آدم بواضح البيان, فقال ويقول ا ﴿:  : (ثمّ وجدت رصيح القرآن قد تضمّ لُقُ مَ ْ بُّكَ خيَ رَ وَ

ةُ  َ ريَ ِ مُ اخلْ انَ هلَُ ا كَ تَارُ مَ ْ خيَ اءُ وَ شَ نْ ﴿:  وقال جلَّ جالله )4(﴾يَ رُ مِ مْ دُ  هللاِّ األْ عْ نْ بَ مِ بْلُ وَ وقال جلَّ جالله:  )5(﴾قَ
هُ ﴿ مْ فَ هِ رِ كْ مْ بِذِ يْنَاهُ نَّ بَلْ اَتَ نْ فيهِ مَ ضُ وَ أإلرْ اتُ وَ موَ تِ ألسَّ دَ سَ مْ لَفَ آءهُ وَ قُّ اَهْ بَعَ احلَْ لَوِ اتَ مْ وَ هِ رِ نْ ذِكْ مْ عَ

                                                            
 

 .32) البقرة :1( 
 .45) هود :2( 
 .24) ص :3( 

 .68) القصص :4( 
 .4الروم : ) 5(
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ونَ  ضُ رِ عْ نهم حمكم هذا , وهذا ترصيح عظيم بالشهادة من اهللا جل جالله بقصور بني آد )1(﴾مُ م الذين تضمّ
القرآن, وعزهلم عن اخلرية , وأن له جلّ جالله األمر من قبل ومن بعد, وأنّ احلق لو اتبع أهواءهم لفسدت 

 السموات واألرض ومن فيهن , وأنّ أهواءهم كانت تبلغ هبم من الفساد إىل هذا احلدّ .
قت قائله جلّ جالله عىل اليقني ,  فلامّ علمت ذلك  هربت من اختياري لنفيس إىل اختياره يل , باتّباع , وصدّ

لت عىل أمره جلّ جالله, ورشيف  مشورته , ورأيته قد عزلني عن األمر , فعدلت عن أمري لنفيس , وعوّ
قته جلَ جالله يف أنّه لو اتّبع احلقّ هواي , فسد حايل ورأيي , فاعتمدت عىل مشورة احلقّ ,  إشارته, وصدّ

 ائي, وهذا واضحٌ عند من أنصف من نفسه, وعرف ارشاق شمسه ).وعدلت عن اتّباع أهو
   − : بشأن اإلستخارة, إليكم البعض منها هذا وقد وردت أحاديث كثرية عن أهل البيت 

 . )2((صل ركعتني واستخر اهللا, فواهللا ما استخار اهللا مسلم إال خار له ألبتة) : Xعن أيب عبداهللا 
)(من استخار اهللا  : Xوعنه  . وهذا احلديث يؤكد رشطاً رضورياً من )3(راضياً بام صنع خار اهللا له حتامً

(كنا نتعلم اإلستخارة  : X. وعنه  , أياً كانت , وهو أن يضمر املستخري الرضا بالنتيجة رشوط اإلستخارة
. وقوله (ما أبايل... )4(: ما أبايل إذا استخرت عىل أي جنبي وقعت) , ثم قال كام نتعلم السورة من القرآن

 الخ) دليل عىل ثقة كبرية باإلستخارة.    
وأكثر من ذلك وردت أحاديث يف النهي عن خمالفة اإلستخارة وعصياهنا, أو التوجه اىل أمر, والدخول فيه 

 .)5((من دخل أمراً بغري استخارة ثم ابتيل مل يؤجر) : Xدون اإلستخارة عليه. فعن أيب عبداهللا 
 .)1(قال اهللا عز وجل: من شقاء عبدي أن يعمل األعامل فال يستخريين)( : Xوعنه  

                                                            
 

 .71) املؤمنون :1( 
 وسائل الشيعة : باب صالة اإلستخارة.  )2(

 وسائل الشيعة : باب صالة اإلستخارة.  )3(
 نفس املصدر . ) 4(
 نفس املصدر .  )5(
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.  : أكثرهم ذكراً هللا وأعملهم بطاعته ? قال (من أكرم اخللق عىل اهللا : وقد سأله بعض أصحابه Xوعنه  
اهللا  , من استخار : نعم ? قال : وأحد يتهم اهللا . قلت : من يتهم اهللا ? قال : من أبغض اخللق اىل اهللا قلت

   . )2(, فذلك الذي يتهم اهللا) فجاءته اخلرية بام يكره فسخط لذلك
إذا أراد أحدكم أمراً , فال  (وعن هارون بن خارجة , قال : سمعت أبا عبداهللاّ ( عليه السالم ) يقول : 

ر اهللا عزّ وجلّ  , قلت : وما مشاورة اهللا عز وجل ? قال : ر فيه أحداً من الناس حتى يشاوِ  . ( يبدأ يشاوِ
فيستخري اهللا عزّ وجلّ أوالً , ثمّ يشاوره فيه , فإذا بدأ باهللا عزّ وجلّ أجر اهللا اخلري عىل لسان من أحب من 

 اخللق ).
ما أبايل إذا استخرت اهللاّ عيل أيّ طريفّ  وقعت , وكان أيب يعلّمني  (وعن أيب عبداهللاّ ( عليه السالم ) قال : 

علّمني ال ور من القرآن االستخارة كام يُ  . )3()سّ
لجأ إليها يف األمور العقائدية, وإنام يف األمور  وقد أثار بعض املعاندين شبهة مؤداها : إن اإلستخارة ال يُ

 .  الفرعية فقط
قطع عىل إمامة  X; الكاظم والرضا  , وهو من أصحاب اإلمامني : إن صفوان اجلامل ويف اجلواب أقول

 . يف فتنة الواقفية من خالل اإلستخارة Xالرضا 
قال:  – Xأي الرضا  –قلت لصفوان بن حييى: بأي شئ قطعت عىل عيل  ( : فعن عيل بن معاذ, قال

 . )4(صليت ودعوت اهللا, واستخرت وقطعت عليه)
باإلستخارة, وهي من املسائل العقائدية, فمن أين ألهل العناد  Xإذن صفوان اجلامل قطع بإمامة الرضا 
? وإذا كانوا يصححون اإلستخارة  , والروايات ظاهرة يف اإلطالق تقييد اإلستخارة باملوارد التي حددوها

                                                                                                                                                                                                     
 

 نفس املصدر .  )1(
 ) نفس املصدر .2( 

 .148فتح االبواب بني ذوي االلباب :ص ) 3(
  .54:  )الغيبة للطويس4(  
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,  , طريق صحيح يف املوارد الفرعية, كام يصفوهنا فهذا يعني إن اإلستخارة, كطريق يف الكشف عن املغيب
: ملاذا ال تكون اإلستخارة طريقاً صحيحاً ومنتجاً يف  , وهنا نسال لرشوط احلجية يف هذه املوارد ومستوف

علامً أن اإلستخارة يف احلالتني واحدة من جهة كوهنا طريقاً يف الكشف عن املغيب املوارد األخر ?  ,
معلوم أمر خارجي عن  , واملوضوع كام هو واإلختالف الوحيد بني املوردين هو يف موضوع اإلستخارة

, أقول أيكون السبب بخالً يف ساحة اهللا نفس اإلستخارة ,  , نعوذ باهللا من قول السوء , بوصفها طريقاً
, إذ طاملا  ? وهذه النتيجة تلزمهم حتامً  , ويقرص يف املوارد املتعلقة بالعقيدة فيتسع كرمه يف املوارد اجلزئية

, وحمققة ملطلوهبا يف بعض املوارد (املوارد اجلزئية) فتخلفها يف البعض  كانت اإلستخارة كطريق ناهضة
, ألن القصور لو كان يف الطريق للزم التخلف يف كل املوارد,  اآلخر منشؤه شئ آخر غري نفس كوهنا طريقاً

   .  فهل ترتضون لنفسكم القول بالنتيجة التي ذكرهتا, وتتهمون اهللا? تعاىل عن ذلك علواً كبرياً
:

 : يكشف رس الظهور Xالسيد أمحد احلسن 
, وما تقدم يف بحوث هذا الكتاب, ويف كتب  وما صدر عنه من أقوال Xما أصدره السيد أمحد احلسن 

يكشف بوضوح عن رس الظهور الذي  Xاألخوة األنصار مما تعلموه من سيدهم السيد أمحد احلسن 
 . حارت فيه األذهان

, وهذا  Xهو قائم آل حممد  Xن أقو األدلة عىل أن السيد أمحد احلسن إن كشف رس الظهور يُعد م
(إنا نصف صاحب هذا األمر  : , حني قال له أحدهمXالدليل يعضده ويؤكده ما ورد عن أيب جعفر 

, حتى يكون هو الذ ي حيتج عليكم بالصفة التي ليس هبا أحد من الناس. فقال: ال واهللا اليكون ذلك أبداً
: (... له علم إذا حان وقته انترش ذلك   . وشبيه به ما ورد عن رسول اهللا )1()ويدعوكم إليهبذلك, 

 .)2(العلم من نفسه)
                                                            

 

 .312 الغيبة للنعامين : ص)1(  
 .52:31بحار األنوار :ج)2(  
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:
 : Xانطباق الروايات عىل السيد أمحد احلسن 

تنطبق عىل السيد أمحد احلسن  Xكل الصفات التي ذكرهتا الروايات للقائم, وميزته عن اإلمام املهدي 
X  ; فالسيد اسمه (أمحد), ومسقط رأسه البرصة, وهو غائر العينني, عريض املنكبني, بوجهه أثر, ويف

 .  , وأمه أمة سوداء رأسه حزاز , أسمر الوجه, يتسم بالطول ورشاقة البنية (جسمه إرسائييل)
:א

 : حتدي علامء املسلمني وغريهم باملناظرة
,  ; ظاهراً أو باطناً  عن استعداده لإلجابة عن أي سؤال يف القرآن Xأعلن السيد أمحد  , حمكامً أو متشاهباً

, وحتد مجيع علامء املسلمني أن يسألوه أي سؤال يشاؤن يف القرآن. وأكثر من ذلك  ناسخاً أو منسوخاً
من مصادر, مناظرة علامء الشيعة وإن اجتمعوا, وهلم أن حيرضوا ما شاءوا  Xطلب السيد أمحد احلسن 

. كام إن السيد أمحد احلسن حتد علامء الديانات  وحيرض هو وحده, وال جيلب معه غري القرآن الكريم
 الساموية بأنه أعلم اجلميع بالكتب الساموية.   

والعجيب أن فقهاء آخر الزمان مل يكتفوا بالصمت املخجل, بل ذهبوا اىل حد مل يسبقهم إليه سابق, فزعموا 
 يصلح لإلحتجاج به!! وتذرعوا يف هذا الصدد بام ورد عن أمري املؤمنني من هني البن عباس أن القرآن ال

   −عن حماججة اخلوارج بالقرآن ألنه محال أوجه. ويف جواب هذه الشبهة أقول:
, فقد ورد إن القائم  − أ حيتج عىل  الناس بالقرآن, ففي خطبته بني  Xإن القرآن يصلح دليالً وحجة قطعاً

 . )1(, فأنا أوىل الناس بكتاب اهللا) (... أال ومن حاجني يف كتاب اهللا : Xواملقام, يقول  الركن
توقيعاً بخصوص أحد مدعي السفارة, فيه:(... وقد ادعى هذا املبطل عىل اهللا  Xوورد عن اإلمام املهدي 

الكذب... فام يعلم حقاً من باطل, وال حمكم من متشابه... اىل أن يقول: فالتمس توىل اهللا توفيقك من هذا 
 . )1(ما ذكرت لك وامتحنه, واسأله عن آية من كتاب اهللا يفرسها)

                                                            
 

   . 519 – 518:  املعجم املوضوعي  )1(
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 (وال يُسأل  : سؤال بخصوص ما يُعرف به من يأيت بعد اإلمام القائم, قاليف إجابة عن  Xوعن أيب جعفر 
. والصدفان مها دفتا القرآن الكريم. ويف هذا احلديث دليل واضح عىل )2(عن شئ بني صدفيها إال أجاب)
  )3(أن اإلمام يُعرف بمعرفته القرآن.
آنَ ﴿ : وقد ورد يف تفسري قوله تعاىل رْ ا الْقُ ذَ مُ  إِنَّ هَ وَ يَ أَقْ تِي هِ ي لِلَّ ْدِ , ويعرف به.  , أي هيدي اىل اإلمام ﴾هيَ

حيتجون بالقرآن, فعن  Xوإضافة ملا تقدم ورد يف بشارة اإلسالم, إن بعض أصحاب اإلمام املهدي 
(... وأما املحتج عىل  الناصب من رسخس فرجل عارف يلهمه اهللا معرفة القرآن فال يبقى  :Xالصادق 
 .    )4()حاجه, فيثبت أمرنا يف كتاب اهللا املخالفني إالأحد من 

. وأي عظائم )5(إن ادعى مدع فاسألوه عن العظائم التي جييب فيها مثله) ( : Xوورد عن اإلمام الصادق 
 . ? أقول هل يشك أحد بعد هذه األدلة بحجية اإلحتجاج بالقرآن أكرب من عظائم القرآن

ألبن عباس فمنشؤه أن ابن عباس ليس من أهل الكتاب الذين يعرفون  Xأما هني أمري املؤمنني  –ب 
 . املحكم واملتشابه, فعلم هذا خمتص بأهله, وهم أهل البيت الراسخون يف العلم, دون سواهم

, إال أن بإمكاننا أن نقارن بني Xوعىل الرغم من إحجام فقهاء آخر الزمان عن مناظرة السيد أمحد احلسن 
 صدر عنهم مما حيسبونه علامً وما هو بالعلم.    وما Xعلم السيد 

                                                                                                                                                                                                     
 

 .187: 1ج :إلزام الناصب )1(  

 .250الغيبة للنعامين: )2(  
 والرواية هكذا نصا: ووردت هذه الرواية أيضاً بلفظ : ( ما بني الدفتني ))3(  

: ( جعلت فداك إذا مىض عاملكم أهل البيت باي شئ يعرف  Xعن أيب اجلارود قال قلت أليب جعفر 
الذي جيئ من بعده قال باهلدائة واالطراق واقرار آل حممد صىل اهللا عليه وآله بالفضل وال يسأل عن شئ مما 

 .509أجاب عنه ) بصائر الدرجات ص بني دفتني اال 
 .187بشارة اإلسالم: )4(  
 .178الغيبة للنعامين:   )5(



 331  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

, ولكنه  Xفالرصخي املتبجح بأنه أعلم فقهاء زمانه كتب كتاباً بعنوان أنه رد عىل السيد أمحد احلسن 
خليبته مل جيد سو فقرة صغرية بكتاب السيد أمحد احلسن (إضاءات من دعوات املرسلني) ظن أنه يمكن 

, عىل  , ولكنه فضح جهله وانحطاطه اخللقي شل مرجعيات آخر الزمانمن خالهلا أن يغطي فشله وف
 Xالرغم من أن الفقرة املقصودة مل تكن تفسرياً كامالً لآلية بل كانت تعليقاً عليها ألن السيد أمحد احلسن 

 مل يكن يف معرض التفسري بل أورد اآلية بصورة الشاهد القرآين عىل عدم قبول اإليامن عندما يرتتب عىل
, أي إهنا معجزة ال ترتك جماالً لإلنسان لئن يلتف عليها ويزعم أهنا السحر أو  معجزة مادية قاهرة ال تؤول

ما شابه ذلك من التقوالت التي ترفض أن تكون املعجزة احلاصلة أو قل األمر الذي جاء به احلجة دليالً 
 . عىل أنه متصل بالغيب

ا املعجزة املادية فهي ال يمكن أن تكون وحدها طريق إليامن الناس : ( أم أما الفقرة املقصودة فهي كالتايل
بعد أن رأ معجزة مادية قاهرة ال بل اهللا ال يرض هبكذا إيامن مادي حمض ولو كان يُقبل لقُبل إيامن فرعون 

هُ ال إِلَهَ إِ ﴿ وهي انشقاق البحر ورأ كل شق كالطود العظيم وملسه بيده فقال : تؤول نَّ نْتُ أَ ي آمَ الَّ الَّذِ
نيَ  لِمِ نَ املُْسْ ا مِ أَنَ ائيلَ وَ نُو إِرسْ نَتْ بِهِ بَ  .   )1( ﴾آمَ

ينَ ﴿ ولكن اهللا ال يرض هذا اإليامن : دِ سِ نَ املُْفْ نْتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ نَ وَ وقد ترك اهللا بدن فرعون  )2( ﴾آآلْ
 .  آية للناس ليتفكروا

نِكَ ﴿ يكَ بِبَدَ نَجِّ مَ نُ الْيَوْ نَ النَّاسِ فَ ثِرياً مِ إِنَّ كَ ةً وَ كَ آيَ لْفَ ونَ ملَِنْ خَ افِلُونَ  لِتَكُ اتِنَا لَغَ نْ آيَ ولكن قليل من  )3(﴾عَ
افِلُونَ ﴿انتفعوا هبذه اآلية و  اتِنَا لَغَ نْ آيَ نَ النَّاسِ عَ ثِرياً مِ  .﴾كَ

نا قهريا اجربوا عليه بام يرون كام إن املعجزة ال يمكن أن تكون لكل من يطلبها , وإال آلمن الناس مجيعا إيام
من قدرة قاهرة ال طاقة هلم عىل مواجهتها , ولن يكون هذا إال استسالماً لألمر الواقع وليس إسالماً 

                                                            
 

 .90يونس :) 1( 
 .91) يونس :2( 
  .92) يونس :3( 
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وتسليامً للغيب, واهللا سبحانه هو الغيب ولعل من تدبر يف معجزات األنبياء جيدها مجيعا جاءت مشاهبة ملا 
التي تصبح أفعى يف زمن فيه عرشات يلقون عصيهم فإذا هي أفعى كام انترش يف زماهنم فموسى يأيت بالعصا 

يأيت بالقرآن لقوم  خييل للناس , وكذا عيسى جاء ليشفي املرىض يف زمن انترش فيه الطب , وحممد 
عَ ﴿اشتهروا بالكالم والشعر , فاألمر وما فيه أهنا جاءت كذلك للبس قال تعاىل :  لَكاً جلََ نَاهُ مَ لْ عَ لَوْ جَ نَاهُ وَ لْ

ونَ  بِسُ لْ ا يَ مْ مَ يْهِ لَ نَا عَ بَسْ لَلَ الً وَ جُ  .  )1(﴾رَ
وما هذا اللبس واملشاهبة إال لتكون هناك مساحة لتأول املتأولني الذين ال يؤمنون بالغيب ولتبقى مساحة 

, وال يقبله اهللا, قال تعاىل :  , وال إسالماً مَ ﴿لإليامن بالغيب, وإال فاإليامن املادي املحض ليس إيامناً وْ لْ يَ قُ
 ُ هنُ وا إِيامَ رُ فَ ينَ كَ عُ الَّذِ نْفَ تْحِ ال يَ ونَ الْفَ نْظَرُ مْ يُ ال هُ  .  )2(﴾مْ وَ

فاإليامن الكامل هو اإليامن بالغيب مائة باملائة وهو إيامن األنبياء واألوصياء, وكلام كان اإليامن مشوبا بآية 
حتى إذا كانت املعجزة قاهرة وتامة وال يمكن تأويلها أو إشارة أو كرامة أو معجزة مادية كان أدنى وأقل, 

قبل اإل  يامن واإلسالم كام مل يقبل إيامن وإسالم فرعون الن هكذا إيامن هو إيامن مادي مائة باملائة . عندها ال يُ
قُونَ ﴿واهللا وصف املؤمنني بأهنم  نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ َّا رَ ممِ الةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ يْبِ وَ نُونَ بِالْغَ مِ ؤْ ينَ يُ ينَ ﴿)3( ﴾الَّذِ الَّذِ

يْبِ  مْ بِالْغَ ُ هبَّ نَ رَ وْ ْشَ ونَ خيَ قُ فِ شْ ةِ مُ اعَ نَ السَّ مْ مِ هُ الةَ ﴿  )4( ﴾وَ وا الصَّ امُ أَقَ يْبِ وَ ُمْ بِالْغَ هبَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ خيَ رُ الَّذِ نْذِ امَ تُ إِنَّ
ريُ  إِىلَ اهللاَِّ املَْصِ هِ وَ سِ كَّى لِنَفْ تَزَ امَ يَ إِنَّ كَّى فَ نْ تَزَ مَ  .  )5(﴾وَ

﴿ َ يشِ خَ رَ وَ كْ بَعَ الذِّ نِ اتَّ رُ مَ نْذِ امَ تُ )إِنَّ يمٍ رِ رٍ كَ أَجْ ةٍ وَ رَ فِ غْ هُ بِمَ ْ بَرشِّ يْبِ فَ َنَ بِالْغَ محْ يْبِ  )1( الرَّ َنَ بِالْغَ محْ َ الرَّ يشِ نْ خَ (مَ
نِيبٍ  لْبٍ مُ اءَ بِقَ جَ طِ ﴿ )2(﴾وَ ومَ النَّاسُ بِالْقِسْ انَ لِيَقُ ِيزَ املْ مُ الْكِتَابَ وَ هُ عَ لْنَا مَ زَ أَنْ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ لَ سُ نَا رُ لْ سَ دْ أَرْ لَقَ

                                                            
 

 .9االنعام :  )1(
 .29) السجدة :2( 
 .3البقرة :  )3(
 .49االنبياء :  )4(
 .18فاطر : ) 5(
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يْ  هُ بِالْغَ لَ سُ رُ هُ وَ ُ نْرصُ نْ يَ مَ اهللاَُّ مَ لَ لِيَعْ نَافِعُ لِلنَّاسِ وَ مَ يدٌ وَ دِ أْسٌ شَ يدَ فِيهِ بَ دِ لْنَا احلَْ زَ أَنْ ) نَّ بِ إِ وَ يزٌ زِ يٌّ عَ وِ  )3(اهللاََّ قَ

بِريٌ ﴿ رٌ كَ أَجْ ةٌ وَ رَ فِ غْ مْ مَ يْبِ هلَُ مْ بِالْغَ ُ هبَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ خيَ  .)5(.)4(﴾إِنَّ الَّذِ
يف كتاب اإلضاءات. لنر اآلن ما رد به الرصخي الذي مأل كتابه  Xهذا ما كتبه السيد أمحد احلسن 

عي قد خالف العقل والعقالء وخالف العرف وأهل العرف  بالعبارات البذيئة من قبيل: ( وهبذا يكون املدّ
عي هذه الدعو الباطلة  عي اجلاهل الظالمي ... هو يدّ وخالف اإلنسان السويّ واإلنسانية ... أن هذا املدّ

سدة الضالة املضلة ... السخف والسفه والتهافت واجلهل والظالم يف الفكر والعقل والقلب والنفس الفا
عي تافه تافه تافه ضحل ضحل ضحل وهو أتفه وأكثر ضحالة مما تتصورون  عي ... إن ما كتبه املدّ عند املدّ

عي وسقم عقله وانحرافه النفيس ... ) , الخ.  ... إن ضحالة فكر املدّ
فهل تروهنا يا أصحاب الضامئر احلية تستحق شيئاً من بذاءات  Xام تقدم كالم السيد أمحد احلسن قرأتم في

الرصخي? ولكن كام قال السيد أمحد احلسن يف كتاب تفسري آية من سورة يونس: ( وهذا األسلوب وهذه 
من األدب الكلامت التي سطرها الرصخي بعيدة كل البعد عن األخالق وينأ أي كاتب يتحىل بقليل 

ن يدعي أنه يكتب رداً علمياً , لقد  واهللا  ذكرين الرصخي بابن العاص ملا كشف  بنفسه عنها فضالً عمّ
عورته لينجو بنفسه. وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم. ويكفي هذا التفاوت بيننا فكل إناء بام فيه 

 ينضح ).

                                                                                                                                                                                                     
 

 .11يـس : ) 1(
 .33ق : ) 2(
 .25)احلديد :3(  
 .12امللك :  )4(
 .2ق3)إضاءات من دعوات املرسلني ج5(  
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قال: إن  Xن التذكري بأن السيد أمحد احلسن , البد م ولكي يتضح خطل الرصخي وضحالته العلمية
وإن اهللا مل ماء البحر الذي كان كالطود العظيم ,  وملس بيدهبعد أن رأ  − كام يف القرآن  − فرعون قال آمنت 

ل  . يقبل إيامن فرعون ألنه أُجلئ إليه باملعجزة القاهرة التي ال تؤوّ
قال إن فرعون قال آمنت بمجرد رؤية املعجزة,  Xولكن الرصخي حاول يف جوابه إهيام القارئ أن السيد 

 وهذا تضليل واضح للقارئ, فكلمة السيد كام هي مثبتة يف النص الذي نقلناه أعاله هي إنه قال: ( ورأ
 وأركز هنا عىل عبارة ( وملسه بيده ). وملسه بيده ),كل شق كالطود العظيم , 

 : إن فرعون مل يتبع بني إرسائيل !  قال Xوحاول الرصخي أيضاً إهيام القارئ أن السيد 
إن فرعون مل : (  وبعد أن أوهم الرصخي قارئه هبذه األكاذيب املكشوفة قال وهو حمل النزاع كام يقولون

يتلفظ ومل يقل آمنت عندما أنفلق البحر, وإن تلفظه وقوله آمنت مل يكن مرتتباً عىل معجزة انفالق البحر, 
ت هي السبب, وليست هي الدافع وليست هي امللجئ واملُجربِ لفرعون أي أن معجزة انفالق البحر ليس

 . )1(بأن يقول آمنت)
إن قول فرعون آمنت مل يكن مرتتباً عىل معجزة انفالق البحر ومل يلجئ هذا اإلعجاز اإلهلي : (  وقال أيضاً 

  .)2(فرعون إىل أن يقول: آمنت )
 إدراك الغرق ).واعترب إن الذي دفع فرعون إىل قول آمنت هو (  

والرصخي ال يميز بني ( أدركه الغرق ) و( الغرق ) نفسه فلو كان يفهم الفرق بينهام لعلم أن ترتيب إيامن 
, أي بعد أن ملس جبيل املاء  فرعون عىل إدراك الغرق يعني أن إيامن فرعون كان بسبب معجزة انفالق البحر

اللذين حييطانه وجيشه وعلم قطعاً أن انفالق البحر حقيقة وليس سحراً كام كان يتهم موسى من قبل, أي 
 فيام قال. Xلو أن الرصخي يدرك الفرق بني األمرين لكان وافق السيد أمحد احلسن 

                                                            
 

 وجهل املدعي.كتاب حممود الرصخي : إيامن فرعون   )1(
  نفس املصدر : ) 2(
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يعني اقرتابه منه وحلوقه به أي إن  والفرق بني إدراك الغرق ونفس الغرق هو : إن إدراك الغرق لفرعون
 حدث الغرق اقرتب من فرعون ومل يقع لآلن , أما الغرق نفسه فهو يعني وقوع حدث الغرق.

إذن فرعون إىل أن قال: ( آمنت ) مل يكن حدثُ الغرق قد وقع, وبالتايل مل يبق إال املعجزة ( انفالق البحر ) 
 لقوله: آمنت .التي ملسها بيده وتيقن أهنا معجزة سبباً 

وأيضاً ما يدل بوضوح عىل أن الرصخي ال يميز بني أدركه الغرق والغرق هو ترتيبه إيامن فرعون عىل 
: ( بل الذي دفعه إىل قول آمنت هو الغرق وإدراكه الغرق وأمارات  , يقول الرصخي الغرق نفسه

 وعالمات املوت ). 
غرق) وقوله (إدراكه الغرق), وجيعل منهام شيئاً واضح من هذا النص أن الرصخي ال يميز بني قوله (ال

.  واحداً
من قبل فرعون قد حصل بمجرد نزوله وجيشه إىل قاع البحر الذي انحرس عنه املاء إىل  إدراك الغرقبينام 

 فقد حصل متأخراً عن قول فرعون: آمنت.  أما الغرقجبلني وقبل أن يقول فرعون: آمنت, 
 خر والحق إلدراك الغرق ولكنه متقدم عىل الغرق نفسه. أي أن قول فرعون: ( آمنت ) متأ

اءَ ﴿:  : قال تعاىل ولكي يتوضح أكثر الفرق بني أدركه الغرق والغرق نفسه التفت إىل هذه اآلية امَّ تَرَ لَ فَ
كونَ  رَ ا ملَُدْ ى إِنَّ وسَ ابُ مُ حَ الَ أَصْ انِ قَ عَ مْ ا ﴿:  ون إن فرعون وجنوده قد أدركوهم, فهم يؤكد)1(﴾اجلَْ إِنَّ

كونَ  رَ  مع أن فرعون وجنوده فقط اقرتبوا منهم إىل درجة أن يرتاء اجلمعان فقط ومل يقعوا فيهم. ﴾ملَُدْ
وبحسب زعم الرصخي إن إيامن فرعون حصل بعد أن أطبق عليه املاء وغرق فيه ولكن قبل أن يموت 

, وهذا الفهم املغلوط اعتربه الرصخي حقيقة قرآنية يقينية ,فهو يق ول: (... بل الذي دفعه إىل قول قطعاً
 ... ). هو الغرقآمنت 

                                                            
 

 .٦١)الشعراء :1(   
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غري صحيح ; ألن القول من اإلنسان يف هذا العامل املادي  − الذي توهم الرصخي صحته  − وهذا املعنى 
يعني لفظ الكلامت , وال يمكن أن يتحقق دون الواسطة التي يلفظ فيها وهي اهلواء ومع إطباق املاء عىل 

 اللفظ وهي اهلواء فال يمكنه قول يشء.فرعون تنعدم واسطة 
رَ ﴿كام جيب مالحظة أن املاء املحيط بفرعون كان جبلني :  اكَ الْبَحْ بْ بِعَصَ ِ ى أَنِ ارضْ وسَ يْنَا إِىلَ مُ حَ أَوْ فَ

ظِيمِ  دِ الْعَ قٍ كالطَّوْ انَ كلُّ فِرْ كَ لَقَ فَ فَ انْ  .)1( ﴾فَ
هنيارمها الكيل مللئ ارتفاع طول إنسان يف عرض ولك أن تتصور كم حيتاج من الوقت جبالن عظيامن عند ا

, ومن درس الفيزياء يعلم أن ضغط املاء يف قاعدة جبيل املاء هائل, وبالتايل ال  ال يتجاوز عدة أمتار فقط
حيتاج إطباق املاء عىل فرعون وجنوده عند اهنيار اجلبلني إىل دقائق أو حتى ثواين بل إن األمر ال يتجاوز 

جداً من الثانية ال يكفي أن يلفظ اإلنسان فيه عدة أحرف فكيف يمكن تصور لفظه ألكثر من جزءاً ضئيالً 
نيَ ﴿:  مجلة, وهو قوله لِمِ نَ املُْسْ ا مِ أَنَ ائيلَ وَ نُو إِرسْ نَتْ بِهِ بَ ي آمَ هُ ال إِلَهَ إِالَّ الَّذِ نْتُ أَنَّ الَ آمَ  .)2(﴾قَ

ه املاء فقد كان مثقالً باحلديد الذي تدرع به كحال جنده وأيضاً : البد من مالحظة حال فرعون ملا أطبق علي
أيضاً ; ألهنم قد خرجوا لقتال بني إرسائيل فال يمكن تصور أنه يطفو أو يسبح فتكون عنده فرصة ألن 
, ألن احلديد يمنعه من ذلك. وألنه مثقل باحلديد فقد كان خروج جثته من املاء بعد هالكه آية  يقول شيئاً

إِنَّ ﴿:  املفروض أن يبقيه احلديد يف قاع البحرمن اهللا; ألن  ةً وَ كَ آيَ فَ لْ ونَ ملَِنْ خَ نِكَ لِتَكُ يكَ بِبَدَ نَجِّ مَ نُ الْيَوْ فَ
افِلُونَ  اتِنَا لَغَ نْ آيَ نَ النَّاسِ عَ ثِرياً مِ  .)3(﴾كَ

الَ ﴿إذن ال يمكن أن يتصور عاقل أن فرعون بعد أن اهنار اجلبالن وغطاه املاء  نَّ  قَ نْتُ أَ ي آمَ هُ ال إِلَهَ إِالَّ الَّذِ
نيَ  لِمِ نَ املُْسْ ا مِ أَنَ ائيلَ وَ نُو إِرسْ نَتْ بِهِ بَ  .﴾آمَ

                                                            
 

 ٦٣)الشعراء : 1(  
  .90) يونس :2(  

 .٩٢يونس: )3(  
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وأيضاً يؤكد عدم صحة هذا االحتامل أن اهللا سبحانه وتعاىل مل يقل: حتى إذا غرق قال آمنت , بل قال : 
نْتُ ﴿ الَ آمَ قُ قَ رَ كهُ الْغَ رَ ا أَدْ تَّى إِذَ , وقد حتقق  ﴾حَ , أي إن الغرق كان قريباً منه مالصقاً له ال إنه غرق فعالً

فرعون من إدراك الغرق له بلمسه جلبل املاء وملسه لواقع حاله وهو يسري عىل أرض يف قاع البحر بني جبيل 
 ماء حييطانه .

يل ولكن قبل أن يطبق أن يكون إيامن فرعون بعد أن نزل إىل قاع البحر ملالحقة بني إرسائ  الصحيح إذن هو
عليه املاء ويغرق فيه. فقد نزل فرعون وجيشه إىل قاع البحر وأتبع بني إرسائيل ولكنه يف مالحقته لبني 
إرسائيل أمر اهللاُ الرياح أن ترضب وجه املاء فتساقط بعض املاء عىل فرعون وجيشه , فالتفت إىل أنه يسري 

وملس جبيل املاء بيده , فبانت له أمارات هالكه وجيشه ملا  بني جبيل ماء يمكن أن يطبقا عليه يف أي حلظة
ل بأهنا سحر أو أي يشء آخر عندها هُ ال إِلَهَ ﴿:  علم أن هذه املعجزة قاهرة وال يمكن أن تؤوّ نَّ نْتُ أَ الَ آمَ قَ

ائ نُو إِرسْ نَتْ بِهِ بَ ي آمَ نيَ إِالَّ الَّذِ لِمِ نَ املُْسْ ا مِ أَنَ  . ﴾يلَ وَ
ه جبار  وهلاواإليامن مراتب أ : التصديق , وهذا القول من فرعون تصديق ال يمكن ألحد إنكاره بعد أن قصّ

آُنْتَ ﴿الساموات واألرض يف كتابه الكريم ومن ثم أكده بعد ذكره بقوله تعاىل :  بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ نَ وَ آآلْ
ينَ  دِ سِ نَ املُْفْ دْ ﴿, أي اآلن تؤمن بعد أن أجلأتك املعجزة القاهرة وقبل هذا كنت ترفض اإليامن :  )1(﴾مِ قَ وَ
بْلُ  يْتَ قَ صَ  .﴾عَ

بل ورد يف أكثر من رواية شهادة من األئمة بإيامنه ( تصديقه ) الذي مل ينفعه, ففي ( وسائل الشيعة ) عن 
رٍ  فَ عْ ى بْنِ جَ وسَ قُولُ : Xمُ عُ اهللاََّ يَ مَ نَتْ ﴿: أَالَ تَسْ ي آمَ هُ ال إِلهَ إِالَّ الَّذِ نَّ نْتُ أَ قُ قالَ آمَ رَ كهُ الْغَ رَ تَّى إِذا أَدْ ... حَ

نيَ  لِمِ نَ املُْسْ ا مِ أَنَ ائِيلَ وَ نُو إِرسْ الَ :  ﴾بِهِ بَ قَ هُ , وَ نَ بَلِ اهللاَُّ إِيامَ قْ مْ يَ لَ نَ ﴿فَ نْتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ نَ وَ آآلْ
ينَ  دِ سِ  .﴾املُْفْ

                                                            
 

 .٩١يونس : )1(  
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لفرعون ( لعنه اهللا ) أشار سبحانه وتعاىل إىل أن فرعون سيتذكر وخيشى  Xبداية إرسال اهللا موسى  بل ويف
رة أجلأته إىل اإليامن وإن كانت هذه الذكر واخلشية من اهللا مل تنفعه ; ألهنا جاءت بسبب معجزة قاه

 ) .(التصديق
 Xعن حممد بن عامرة عن أبيه عن سفيان بن سعيد , قال : سمعت أبا عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق 

وكان واهللا صادقاً كام سمي ... قال سفيان : فقلت له : يا ابن رسول اهللا هل جيوز أن يطمع اهللا عز وجل 
 عباده يف كون ما ال يكون ? قال: ال.

ْشى﴿:  Xو هارون فقلت : فكيف قال اهللا عز وجل ملوسى  كرُ أَوْ خيَ تَذَ هُ يَ لَّ  وقد ﴾لَعَ
علم أن فرعون ال يتذكر وال خيشى ? فقال: إن فرعون قد تذكر وخيش ولكن عند رؤية البأس حيث مل 

كهُ ﴿ينفعه اإليامن أال تسمع اهللا عز وجل يقول :  رَ تَّى إِذا أَدْ هُ ال إِلهَ إِالَّ الَّ  ... حَ نَّ نْتُ أَ قُ قالَ آمَ رَ نَتْ الْغَ ي آمَ ذِ
نيَ  لِمِ نَ املُْسْ ا مِ أَنَ ائِيلَ وَ نُو إِرسْ نَ ﴿, فلم يقبل اهللا عز وجل إيامنه وقال : ﴾بِهِ بَ نْتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ آآلنَ وَ

نِكَ  يكَ بِبَدَ نَجِّ مَ نُ الْيَوْ ينَ فَ دِ سِ ةً املُْفْ كَ آيَ لْفَ ونَ ملَِنْ خَ رض لتكون ملن يقول : نلقيك عىل نجوة من األ ﴾لِتَكُ
  .)1(﴾بعدك عالمة وعربة

والبأس الذي رآه فرعون هو املعجزة القاهرة التي أجلأته إىل اإليامن وهي جبال املاء اللذان حييطانه, والذي 
نْتُ ﴿أدرك فرعون أن هالكه باهنيارمها :  الَ آمَ قُ قَ رَ هُ الْغَ كَ رَ ا أَدْ تَّى إِذَ . ولو مل تكن هذه املعجزة القاهرة ﴾حَ

التي ملسها فرعون بيده والتي أجلأته لأليامن لقبل اهللا سبحانه وتعاىل إيامن فرعون ورفع عنه البأس وأخرجه 
من البحر ساملاً أو عىل أقل تقدير لقبل إيامنه فقط فاهللا سبحانه يقبل التوبة من اإلنسان حتى آخر حلظة من 

 حياته .
عرتاف بوالية ويل اهللا وحجته عىل خلقه عندما تأيت ومسألة عدم قبول التوبة واإليامن والرجوع إىل اال

ل كالعذاب الدنيوي ( البأس ) مسألة مذكورة يف القرآن ليس يف قضية إيامن فرعون  معجزة قاهرة ال تؤوّ
 وعدم قبول إيامنه فقط , بل ويف مواضع أخر وهذه منها عىل سبيل املثال :

                                                            
 

 .٣٨٥معاين األخبار : ص   )1(
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مُ ا﴿ أْتِيَهُ ونَ إِالَّ أَنْ تَ نْظُرُ لْ يَ عُ هَ نْفَ بِّكَ ال يَ اتِ رَ أْيتِ بَعْضُ آيَ مَ يَ وْ بِّكَ يَ اتِ رَ َ بَعْضُ آيَ أْيتِ بُّكَ أَوْ يَ َ رَ أْيتِ ةُ أَوْ يَ ملَْالئِكَ
و نْتَظِرُ ا مُ وا إِنَّ تَظِرُ لِ انْ اً قُ ريْ َا خَ هنِ بَتْ يفِ إِيامَ سَ بْلُ أَوْ كَ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ْ تَكُ َا ملَ هنُ ساً إِيامَ فْ تْحِ ال قُ ﴿. )1(﴾نَ نَ مَ الْفَ وْ لْ يَ

ونَ  نْظَرُ مْ يُ ال هُ ُمْ وَ هنُ وا إِيامَ رُ ينَ آَفَ عُ الَّذِ نْفَ آِينَ ﴿. )2(﴾يَ ِ رشْ ا بِهِ مُ ا بِامَ آُنَّ نَ رْ آَفَ هُ وَ دَ حْ نَّا بِاهللاَِّ وَ الُوا آمَ نَا قَ أْسَ ا بَ أَوْ امَّ رَ لَ فَ
أْسَ  ا بَ أَوْ ُمْ ملََّا رَ هنُ مْ إِيامَ هُ عُ نْفَ مْ يَكُ يَ لَ ونَ * فَ افِرُ نَالِكَ الْكَ َ هُ رسِ خَ بَادِهِ وَ لَتْ يفِ عِ دْ خَ نَّتَ اهللاَِّ الَّتِي قَ  .)3(﴾نَا سُ

وا إِنَّا﴿والسؤال هنا : ملاذا  تَظِرُ لِ انْ اً قُ ريْ َا خَ هنِ بَتْ يفِ إِيامَ سَ بْلُ أَوْ كَ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ْ تَكُ َا ملَ هنُ ساً إِيامَ فْ عُ نَ نْفَ  ال يَ
ونَ  نْتَظِرُ  , يف حني أن اهللا يقبل توبة العبد كام يف الروايات إىل أن يعاين ?    )4(﴾مُ

بْدِ اهللاَِّ  نَةَ لَكَ  Xعن أَيبِ عَ الَ : إِنَّ السَّ مَّ قَ تَهُ ثُ بَ وْ بِلَ اهللاَُّ تَ نَةٍ قَ تِهِ بِسَ وْ بْلَ مَ نْ تَابَ قَ ولُ اهللاَِّ : مَ سُ الَ قالَ رَ نْ قَ ثِريٌ . مَ
تِهِ بِ  وْ بْلَ مَ بِلَ اهللاَُّتَابَ قَ ةٍ قَ عَ مْ تِهِ بِجُ وْ بْلَ مَ نْ تَابَ قَ ثِريٌ . مَ رَ لَكَ هْ الَ : إِنَّ الشَّ مَّ قَ تَهُ , ثُ بَ وْ بِلَ اهللاَُّ تَ رٍ قَ هْ مَّ شَ تَهُ , ثُ بَ وْ  تَ

مَّ  تَهُ , ثُ بَ وْ بِلَ اهللاَُّ تَ مٍ قَ تِهِ بِيَوْ وْ بْلَ مَ نْ تَابَ قَ . مَ ثِريٌ ةَ لَكَ عَ مْ إِنَّ اجلُْ الَ : وَ بْلَ أَنْ  قَ نْ تَابَ قَ ثِريٌ . مَ ماً لَكَ وْ الَ : إِنَّ يَ قَ
تَهُ ) بَ وْ بِلَ اهللاَُّ تَ ايِنَ قَ عَ  .  )5(يُ

الَ  يهِ الْوَ يْهِ ابْنُ أَخِ لَ ضَ عَ رَ نيَ عَ الِفِ نَ املُْخَ يْخاً كانَ مِ جال شَ يثٍ : إنَّ رَ دِ بٍ يفِ حَ هْ نِ وَ ةَ بْ يَ اوِ عَ نْ مُ تِهِ وعَ وْ نْدَ مَ ةَ عِ يَ
بْدِ اهللاَِّ  ىلَ أَيبِ عَ نَا عَ لْ خَ دَ الَ : فَ اتَ , قَ مَ قَ وَ هَ شَ ا وَ َ رَّ هبِ أَقَ ُّ بْنُ ال Xفَ يلِ ضَ عَ رَ عَ بْدِ فَ ىلَ أَيبِ عَ مَ عَ الَ ا الْكَ ذَ يِّ هَ ِ رسَّ

:  Xاهللاَِّ  الَ قَ نَّةِ « , فَ لِ اجلَْ نْ أَهْ لٌ مِ جُ وَ رَ تِهِ ». هُ اعَ َ سَ ريْ ا غَ ذَ نْ هَ يْئاً مِ فْ شَ رِ عْ ْ يَ هُ ملَ يِّ : إِنَّ ِ ُّ بْنُ الرسَّ يلِ الَ لَهُ عَ قَ
 : الَ ا« تِلْكَ , قَ دْ وَ ا , قَ اذَ نْهُ مَ ونَ مِ يدُ ِ رتُ نَّةَ فَ لَ اجلَْ  . )6(»هللاَِّ دَخَ

                                                            
 

 .١٥٨األنعام : )1(  
 .٢٩السجدة : )2(  
  .٨٤ – ٨٥غافر:  )3(

 .١٥٨األنعام : )4(  
 وسائل الشيعة.  )5(  
 .٨٨ص :  ١٦الشيعة : ج : وسائل )6(  
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ادِقُ   ئِلَ الصَّ سُ وقُ : وَ دُ الَ الصَّ تَّى  Xقَ يِّئاتِ حَ لُونَ السَّ مَ عْ ينَ يَ ذِ ةُ لِلَّ بَ تِ التَّوْ لَيْسَ لَّ : ( وَ جَ زَّ وَ لِ اهللاَِّ عَ وْ نْ قَ عَ
الَ  ) ,قَ نَ بْتُ اآلْ تُ قالَ إِينِّ تُ مُ املَْوْ هُ دَ َ أَحَ رضَ اكَ إِ Xإِذا حَ ةِ : ذَ رَ خِ رَ اآلْ نَ أَمْ ايَ ا عَ  .  )1() ذَ

أْيتِ بَعْضُ آيَاتِ .﴿واجلواب عىل السؤال املتقدم واضح وموجود يف نفس اآلية املتقدمة , قال تعاىل :  مَ يَ وْ .. يَ
اً  ريْ َا خَ هنِ بَتْ يفِ إِيامَ بْلُ أَوْ كسَ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ْ تَكُ َا ملَ هنُ ساً إِيامَ فْ عُ نَ نْفَ بِّكَ ال يَ ونَ  رَ نْتَظِرُ ا مُ وا إِنَّ تَظِرُ لِ انْ  . )2(﴾قُ

لِ ﴿إذن متى  اً قُ ريْ َا خَ هنِ بَتْ يفِ إِيامَ سَ بْلُ أَوْ كَ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ْ تَكُ َا ملَ هنُ ساً إِيامَ فْ عُ نَ نْفَ ونَ  ال يَ نْتَظِرُ ا مُ وا إِنَّ تَظِرُ  ?? ﴾انْ
بِّكَ  ﴿اجلواب :  اتِ رَ أْيتِ بَعْضُ آيَ مَ يَ وْ  .﴾يَ

فاألمر اآلن واضح , إن مع إتيان بعض اآليات اإلهلية أي بعض املعجزات ال ينفع اإليامن , واحلقيقة إنه ال 
يُقبل ألنه إجلاء وقهر عىل اإليامن واستسالم لألمر الواقع وليس إيامناً وإسالماً وتسليامً ; ألن هذه املعجزات 

ل . وأما باقي املعجزات واآل يات اإلهلية فيُقبل اإليامن وإن جاءت ; ألهنا هي معجزات قاهرة وال تؤوّ
هلا املتأولون فمع أن  Xتركت مساحة لإليامن بالغيب , فالعصا التي جاء هبا موسى  ويده البيضاء تأوّ

ونَ ﴿موسى انترص عىل السحرة ولكن  افِرُ لٍّ كَ ا بِكُ الُوا إِنَّ قَ ا وَ رَ انِ تَظَاهَ رَ حْ الُوا سِ هُ ﴿:  , وقال فرعون )3(﴾قَ إِنَّ
رَ  حْ مُ السِّ كُ لَّمَ ي عَ مُ الَّذِ كُ بِريُ , فبقي لإليامن بالغيب مساحة مع إتيان املعجزة . أما ملا آمن فرعون  )4(﴾لَكَ

وهو بني جبيل املاء فلم يكن هناك أي مساحة لإليامن بالغيب بل هو إيامن ( تصديق ) مادي مئة باملئة ملا يراه 
صفني وهو مل ير بعينه فقط ليقال له سحر , بل نزل إىل قاع البحر من قدرة قاهرة جعلت البحر ينشق ن

ل هذه املعجزة بالنسبة لفرعون وهو عىل هذا احلال من العلم هبا  وملس جبيل املاء بيده , فال يمكن أن تؤوّ
عون ; والتحقق منها , فتوقف حمتاراً يف وسط البحر ومل جيد إال اإليامن والتصديق لينجو, فلم يُقبل إيامن فر

ونَ ﴿ألنه إيامن وتصديق مادي مئة باملئة واهللا ال يقبل إال اإليامن بالغيب :  يمُ قِ يُ يْبِ وَ نُونَ بِالْغَ مِ ؤْ ينَ يُ الَّذِ
                                                            

 

 .وسائل الشيعة)1(  
  .١٥٨األنعام : )2(  

 .٤٨القصص : )3(  
 .٤٩الشعراء :  − ٧١طه :   )4(
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مْ  نَاهُ قْ زَ َّا رَ ممِ الةَ وَ ونَ ﴿. )1(﴾الصَّ قُ فِ شْ ةِ مُ اعَ نَ السَّ مْ مِ هُ يْبِ وَ مْ بِالْغَ ُ هبَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ خيَ امَ ﴿ ,)2(﴾الَّذِ ينَ إِنَّ رُ الَّذِ نْذِ تُ
يْبِ  مْ بِالْغَ ُ هبَّ نَ رَ وْ ْشَ  .)3(﴾خيَ

يمٍ ﴿ رِ رٍ كَ أَجْ ةٍ وَ رَ فِ غْ هُ بِمَ ْ بَرشِّ يْبِ فَ َنَ بِالْغَ محْ َ الرَّ يشِ خَ رَ وَ كْ بَعَ الذِّ نِ اتَّ رُ مَ نْذِ امَ تُ َنَ )4(﴾إِنَّ محْ َ الرَّ يشِ نْ خَ . ( مَ
نِيبٍ  لْبٍ مُ اءَ بِقَ جَ يْبِ وَ  .)5(﴾بِالْغَ

 .)تفسري آية من سورة يونس (:  X: الردود واإليضاحات مأخوذة من كتاب السيد أمحد احلسن  مالحظة
 . يغرتف العلم من منبعه الصايف X, وثبت أن السيد أمحد احلسن  إذن اتضح مما تقدم جهل الرصخي

:
 :  املباهلة وقسم الرباءة

 , دعاهم اىل مباهلته, اقتداء بسرية جده املصطفى Xبعد أن أعرض الفقهاء عن مناظرة السيد أمحد 
باعه, إال أهنم أحجموا  مع نصار نجران. وعىل الرغم من موقفهم املعاند يف تكذيبه, وختذيل الناس عن إتّ

ةٍ ﴿عن مباهلته  رَ وَ سْ نْ قَ تْ مِ رَّ ةٌ * فَ رَ تَنْفِ سْ رٌ مُ ُ ُمْ محُ أَهنَّ . ولو أهنم كانوا موقنني من كذبه كام يتبجحون )6(﴾كَ
أمام أتباعهم لكانوا رأوا يف طلب املباهلة فرصة ذهبية للقضاء عليه, ولوأد فتنته يف مهدها كام يتبجحون, 

                                                            
 

 .٣البقرة : )1(  
 .٤٩األنبياء :   )2(
 .١٨فاطر : )3(  

 .١١)يّس:4(  
 .٣٣)قّ : 5(  
 .51−50املدثر : ) 6(
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, بل أصدر بيانا يطلب فيه مباهلة ًمجيع علامء  ومل يكتف السيد أمحد بطلب مباهلة علامء الشيعة وحدهم
 اليهود, والنصار, واملسلمني.  الديانات الساموية;

نَ ﴿ : قال تعاىل  اءَ نِسَ مْ وَ كُ نَاءَ أَبْ ا وَ نَ نَاءَ بْ عُ أَ ا نَدْ الَوْ عَ لْ تَ قُ مِ فَ نَ الْعِلْ كَ مِ اءَ ا جَ دِ مَ عْ نْ بَ كَ فِيهِ مِ اجَّ نْ حَ مَ ا فَ
نَتَ اهللاَِّ لْ لَعْ عَ نَجْ لْ فَ بْتَهِ مَّ نَ مْ ثُ كُ سَ فُ أَنْ نَا وَ سَ فُ أَنْ مْ وَ كُ اءَ نِسَ اذِبِنيَ وَ ىلَ الْكَ . وحني رأ السيد أمحد احلسن )1(﴾ عَ

X  نكوص فقهاء آخر الزمان عىل أعقاهبم, أعلن إهنم إذا كانوا خيشون املوت فإنه عىل استعداد لئن يقسم
 ..     , ولكن وحده قسم الرباءة, رشيطة أن يصدقوه يف حال مل حيدث له شئ

 ولكن ال حياة ملن تنادي)(أسمعت لو ناديت حياً               
أنفذ حممد ين عيل  ( : ويدلك عىل حجية املباهلة ما يرويه الطويس يف غيبته عن أيب عيل بن مهام, قال

يسأله أن يباهله,  – Xوهو أحد سفراء اإلمام املهدي  –الشلغامين العزاقري اىل الشيخ احلسني بن روح 
, فباهلني. فأنفذ إليه الشيخ وقال أنا صاحب الرجل وقد أمرت بإظهار العلم, و قد أظهرته باطناً و ظاهراً
 . )2()خصوم, فتقدم العزاقري فقتل وصلبريض اهللا عنه يف جواب ذلك: أينا تقدم صاحبه فهو امل

 : احلر العاميل −(ويف وسائل الشيعة (اإلسالمية) 
: إذا كان  : فقال يل عليهم إىل أن قال( عن أيب عبد اهللا ( عليه السالم ) قال قلت له إنا نكلم الناس فنحتج 

ذلك فادعهم إىل املباهلة قلت كيف أصنع ? قال أصلح نفسك ثالثا وأظنه أنه قال وصم واغتسل وابرز 
اللهم رب  "أنت وهو إىل اجلبّان فشبّك أصابعك من يدك اليمنى يف أصابعه ثم أنصفه وابدأ بنفسك وقل 

إن كان أبو مرسوق جحد  " الغيب والشهادة الرمحان الرحيم الساموات السبع ورب األرضني السبع عامل
حقا وادعى باطال فأنزل عليه حسبانا من السامء أو عذابا أليام ثم رد الدعوة عليه فقل وإن كان فالن جحد 

                                                            
 

  .61)آل عمران:1(  

 . 307الغيبة للطويس:   )2(
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حقا أو ادعى باطال فأنزل عليه حسبانا من السامء أو عذابا أليام ثم قال يل فإنك ال تلبث أن تر ذلك فيه 
 .)1( ما وجدت خلقا جييبني إليه)فواهللا

 فاملباهلة تكون عند جحود حق أو ادعاء باطل.
 : أمحد الرمحاين اهلمداين −  Xويف كتاب اإلمام عيل بن أيب طالب 

مع نصار نجران ال  −صلوات اهللا عليهم أمجعني  − ( إن مباهلة ومالعنة أهل الكساء و اخلمسة النجباء 
 ل والتصور : ختلو عن أربعة وجوه يف العق

 . ستيصاهلام وهالكة كل واحد منهامأن تستجاب مباهلة كل واحد من الطرفني , فتكون هذه سببا ال األول :
أن ال تستجاب مباهلة كل من اخلصمني كليهام , فيكون هذا سببا لسقوطهام عن أعني الناس ال  الثاين :

 سيام إذا كان املباهلون من والة األمر والدعاة إىل الدين كام فيام نحن فيه. 
 أن تستجاب مباهلة أهل نجران فتكون سببا لوقوع العذاب عىل خمالفهم .  الثالث :
فتكون سببا هلالكة  −صلوات اهللا عليهم أمجعني  − هلة ومالعنة أهل البيت أن تستجاب مبا الرابع :

 خصمهم . 
فالغالب من هذه االحتامالت يمنع كل واحد من اخلصمني عن األقدام عىل املباهلة ألن يف االطمينان مظنة 

درجات اليقني و  اهللكة واالستيصال والعذاب . فإذا اتضح هذا يعلم منه أن اخلمسة الطيبة : كانوا يف أعىل
قلق , أو اضطراب , أو وسوسة يف اإلجابة  − العياذ باهللا  − االطمينان , فلو كان يف نفوسهم الرشيفة 

وعدمها مل يقدموا أبدا عىل املباهلة , ألن يف إقدامهم : فيها إما احتامل اهللكة والنقمة والعذاب أو سقوط 
 . )2(منزلتهم وهيبتهم عن أعني الناس )

عل للمباهلة تدل عىل أنه يف ( أعىل درجات اليقني و االطمينان ,  Xم أن دعوة السيد أمحد احلسن ومنه يُ
قلق , أو اضطراب , أو وسوسة يف اإلجابة وعدمها مل يقدم أبدا  − والعياذ باهللا  − فلو كان يف نفسه الرشيفة 

                                                            
 

 .1167ص  −  4وسائل الشيعة : ج )1(  

 .268 – 267اإلمام عيل بن أيب طالب (ع) :ص )2(  
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أو سقوط منزلته وهيبته عن أعني عىل املباهلة, ألن يف إقدامه: فيها إما احتامل اهللكة والنقمة والعذاب 
 الناس ).

بحرضة املنصور  Xوبشأن قسم الرباءة ينقل الكليني خرب الرجل الذي ادعى عىل اإلمام الصادق 
, ولكن قل:  (ويلك متجد اهللا فيستحيي من تعذيبك : Xالدوانيقي فأقسم قسامً جمد اهللا فيه, فقال له اإلمام 

 . )1()  حويل وقويت. فحلف هبا الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتاً برئت من حول اهللا وقوته وأجلئت اىل
 : عرض اإلتيان باملعجزة  −  7
, ومن بني األدلة التي  , وال عذر ملعتذر , ومل يرتك حجة ملحتج باباً مل يطرقه Xمل يرتك السيد أمحد احلسن  

, والسيدحممد سعيد  (السيد السيستاينجاء هبا اإلتيان باملعجزة فيام لو طلبها منه أحد املراجع اخلمسة 
: هلم أن حيددوا أي  , وقال , والشيخ الفياض) , والسيد حممد حسني فضل اهللا احلكيم , والسيد اخلامنئي

.  , والناس , وأن حترض وسائل اإلعالم , واشرتط أن يكون األمر علنياً معجزة من معاجز األنبياء 
يف آذاهنم واستغشوا ثياهبم. وعىل أية حال فقد صدرت عن السيد ولكن كام هو ديدهنم وضعوا أصابعهم 

ملن  − أمحد كثري من الكرامات واملعاجز التي يعرفها أنصار اهللا, وهم عىل استعداد للقسم بأغلظ األيامن 
 عىل وقوعها. − يطلب احلق

املعجز العلمي واملعجز  وبشأن املعجزة البد من التنويه إىل أن املعجز مفهوم تقع حتته مصاديق كثرية, منها:
 .Xامللكويت واملعجز املادي, واإلخبار الغيبي, وهذه املصاديق كلها متحققة يف دعوة السيد أمحد احلسن 

فاملعجز العلمي بني أيدي الناس متمثالً بكتب السيد أمحد احلسن, وبإمكاهنم بقليل من اإلنصاف ألنفسهم 
, نخ العلم املعجز الذي ال يستطيعه سو آل حممد من س Xأن يتبينوا أن علم السيد أمحد احلسن 

عىل فقهائهم لريدوا عليه, لريوا بأم أعينهم  Xوالتحدي قائم ومستمر, فليُعرضوا علم السيد أمحد احلسن 
 .  فضيحة هؤالء املتخرصون عىل اهللا بغري علم

تِال... ﴿  وا فِيهِ اخْ دُ جَ ِ اهللاَِّ لَوَ ريْ نْدِ غَ نْ عِ انَ مِ لَوْ كَ ثِرياً وَ  . )1(﴾فاً كَ
                                                            

 

 .446: 6ج:الكايف )1(  
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أما املعجز امللكويت وهو الرؤ والكشوفات التي هي وحي من اهللا كام ثبت, فقد حتقق بام ال تتسع جملدات 
 بأكملها إلحصائه, وهذا الوحي العظيم دليل صدق الدعوة املباركة بكل تأكيد.

, وثمة كتيب صدر فيه  أما املعجز املادي فقد وقع منه الكثري الكثري الذي يعرفه األنصار وغريهم أيضاً
, فعىل سبيل  بالكثري منها Xوما مل يدون أكثر بكثري. أما املغيبات فقد أخرب السيد  Xبعض معاجزه 

مور أخر جتدوهنا يف رب بأبسقوط صدام القريب يف وقت مل يكن أحد يتوقع هذا, وأخ Xاملثال أخرب 
 كرامات وغيبيات ) الصادر عن أنصار اهللا, وهي غيض من فيض.كتاب (

 : الكشف عن قرب الزهراء  -8
, وقد ورد أن القائم هو من يكشف عن قرب الزهراء عن قرب الزهراء  Xكشف السيد أمحد احلسن 

 . 
ني هو أين أعرف موضع قرب أمجع: (وأول معجزة أظهرها للمسلمني وللناس Xقال السيد أمحد احلسن 

مغيب ال يعلم موضعه إال  سلمني جممعني عىل أن قرب فاطمة بضعة حممد ( ص ), ومجيع امل فاطمة 
بجانب قرب األمام  وموضع قرب فاطمة  هو أخربين بموضع قرب أمي فاطمة , و Xاإلمام املهدي 

, ومستعد أن أقسم  مدفون يف حضن فاطمة  Xومالصق له وكأن األمام احلسن املجتبى  Xاحلسن 
, واحلمد هللا الذي دفن فاطمة  Xعىل ما أقول واهللا عىل ما أقول شهيد ورسوله حممد ( ص ) وعيل 

 وحده ).
 . هو القائم Xفالنتيجة املرتتبة هي أن السيد أمحد احلسن 

 − ما ورد يف كتاب من ال حيرضه الفقيه  , من قبيل أما األحاديث ذات املضامني املغايرة الواردة يف هذا الشأن
 : الشيخ الصدوق

                                                                                                                                                                                                     
 

 .82: النساء  )1(
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فقال : دفنت يف بيتها فلام زادت بنو أمية يف  عن قرب فاطمة  "( وسئل أبو احلسن الرضا عليه السالم 
 .)1(املسجد صارت يف املسجد )

 : مويل حممد صالح املازندراين −ويف رشح أصول الكايف 
فمنهم من   اختلفت الروايات يف موضع قرب فاطمة سيدة نساء العاملني  ( قال ابن بابويه ( رمحه اهللا )

رو أهنا دفنت يف البقيع ومنهم من رو أهنا دفنت بني القرب واملنرب . وأن النبي ( صىل اهللا عليه وآله ) إنام 
ن رو أهنا ألن قربها بني القرب واملنرب . ومنهم م» ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة « قال : 

عىل   دفنت يف بيتها فلام زادت بنو أمية يف املسجد صارت يف املسجد , وهذا هو الصحيح عندي وبيتها 
ما ذكره ( رمحه اهللا ) من عند األسطوانة التي تدخل إليها من باب جربئيل ( عليه السالم ) إىل مؤخر 

مت عند احلظرية وجعلت يسارك إليها وظهرك احلظرية التي فيها النبي ( صىل اهللا عليه وآله ) بحيث إذا ق
 .)2(إىل القبلة استقبلت إىل بيتها بوجهك )

: الروايات  : ( أقول هذه األحاديث قال يف شأهنا صاحب (وسائل الشيعة) احلر العاميل بعد أن ذكرها
 .)3(املشار إليها سابقا حممولة عىل التقية ملوافقتها ألقوال العامة )

 .بل إن بعض هذه األخبار آراء لعلامء, ال يمكن الركون هلا طاملا مل تصدر من أهل البيت 
 : حممد بن جرير الطربي ( الشيعي) −ورد يف دالئل االمامة 

( روي أهنا قبضت لعرش بقني من مجاد اآلخرة , وقد كمل عمرها يوم قبضت ثامين عرشة سنة , ومخسة 
, فغسلها أمري املؤمنني ( عليه السالم ) , ومل حيرضها غريه , واحلسن , واحلسني  وثامنني يوما بعد وفاة أبيها

, وزينب , وأم كلثوم , وفضة جاريتها , وأسامء بنت عميس , وأخرجها إىل البقيع يف الليل , ومعه احلسن 
ناس غريهم , واحلسني , وصىل عليها , ومل يعلم هبا , وال حرض وفاهتا , وال صىل عليها أحد من سائر ال

                                                            
 

 .229ص  −  1ال حيرضه الفقيه : ج   )1(
 .221ص  −  7رشح أصول الكايف : ج )2(  
  .370 – 369ص  −  14وسائل الشيعة : ج )3(  
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ودفنها يف الروضة , وعفى موضع قربها , وأصبح البقيع ليلة دفنت وفيه أربعون قربا جددا ? وإن املسلمني 
ملا علموا وفاهتا جاءوا إىل البقيع , فوجدوا فيه أربعني قربا , فأشكل عليهم قربها من سائر القبور , فضج 

فيكم إال بنتا واحدة , متوت وتدفن ومل حترضوا وفاهتا الناس والم بعضهم بعضا , وقالوا : مل خيلف نبيكم 
: هاتوا من نساء املسلمني من  والدفنها والالصالة عليها ! بل ومل تعرفوا قربها ! فقال والة األمر منهم

. فبلغ ذلك أمري املؤمنني ( صىل اهللا عليه ) ,  ينبش هذه القبور حتى نجدها فنصيل عليها ونزور قربها
, وعليه قباؤه األصفر الذي كان يلبسه يف كل كرهية , وهو  د امحرت عيناه , ودرت أوداجهفخرج مغضبا ق

يتوكأ عىل سيفه ذي الفقار , حتى ورد البقيع. فسار إىل الناس من أنذرهم , وقال: هذا عيل بن أيب طالب 
آلمرين. فتلقاه قد أقبل كام ترونه , يقسم باهللا لئن حول من هذه القبور حجر ليضعن السيف يف رقاب ا

عمر ومن معه من أصحابه , وقال له : مالك يا أبا احلسن , واهللا لننبشن قربها ولنصلني عليها. فرضب عيل 
(عليه السالم) بيده إىل جوامع ثوبه فهزه ثم رضب به األرض, وقال له: يا بن السوداء, أما حقي فقد تركته 

فوالذي نفس عيل بيده لئن رمت وأصحابك شيئا من ذلك خمافة أن يرتد الناس عن دينهم , وأما قرب فاطمة 
ألسقني األرض من دمائكم , فإن شئت فاعرض يا عمر . فتلقاه أبو بكر فقال : يا أبا احلسن , بحق رسول 
اهللا وبحق من فوق العرش إال خليت عنه , فإنا غري فاعلني شيئا تكرهه . قال : فخىل عنه وتفرق الناس ومل 

 .)1(يعودوا إىل ذلك )
إذن قد عفّى قرب فاطمة وأخفاه حتى عن أهل زمنه, وهذا اإلعفاء ينطوي عىل حكمة, ليعرف  Xعيل 

 , وحرفوا الدين اإلهلي. Xكانت غاضبة عىل من غصبوا خالفة عيل  الناس أن سببه هو أهنا 
 
 
 
 

                                                            
 

 .137 – 136دالئل االمامة : ص   )1(
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א :א

 Xهو اليامين, والرواية الواردة عن اإلمام الباقر  Xيقول املعاندون: أنتم تقولون أن السيد أمحد احلسن 
تقول: (خروج السفياين واليامين واخلراساين يف سنة واحدة, يف شهر واحد, يف يوم واحد ), فأين هو 

 السفياين ?
א :א

فاخلروج هو احلركة العسكرية أو القيام املسلح, وهذا الرواية تتحدث عن اخلروج وهو غري الظهور, * 
اخلروج البد أن يسبقه ظهور يتم من خالله مجع األنصار, وإقامة احلجة عىل الناس, وقد علمنا مما تقدم 

 وجود دعوة يبارشها اليامين.
رف هذا قام الدليل وقامت  *  احلجة عىل صدقه, املهم حقاً يف معرفة اليامين, هومعرفة دليله وحجته, فإذا عُ

 أما غري هذا فهو دفع للمحكم باملتشابه ال يلجأ له إال من كان يف قلبه مرض.
كام ثبت, ويمكنه بالنتيجة أن يعرف حقيقته من هذا الطريق, أما  Xاليامين رسول متصل باإلمام املهدي * 

 . السفياين فهو رجل منحرف, فال يعرف حقيقته, أي بوصفه هو السفياين
ين يعرفه, ولكن تصديقكم لقول اليامين يف السفياين فرع لتصديقكم ادعائه بإنه هو اليامين, فعليكم نعم اليام

إذن أن تركزوا بحثكم عىل معرفة اليامين وتبنيّ دليله, فإذا تبني لكم, سيُعرفكم هو هبوية السفياين يف الوقت 
 . الذي يراه مناسباً 

يسبق ظهور  –وهي أوصاف لشخصية واحدة كام اتضح  –ورد أن ظهور اليامين أو القائم أو املهدي * 
: صف يل خروج املهدي وعرفني دالئله  Xرو حذمل بن بشري قال: قلت لعيل بن احلسني السفياين. 

ه وعالماته? فقال:(يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض اجلزيرة, ويكون مأوا
تكريت, وقتله بمسجد دمشق, ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقتد, ثم خيرج السفياين امللعون 
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من الوادي اليابس, وهو من ولد عتبة بن أيب سفيان, فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي, ثم خيرج بعد 
 .  )1(ذلك)

بعد أن يظهر السفياين, وال خيتفي إال وهو واضح يف أن املهدي كان ظاهراً قبل ظهور السفياين, ألنه خيتفي 
.  من كان ظاهراً

بالنسبة للتفاصيل كلها حيتمل فيها البداء بل هو الراجح بالنسبة خلطة عسكرية يراد هبا االنتصار عىل * 
العدو وهو الشيطان وجنده فحتى اخلروج الذي نص عليه انه يف يوم واحد فيه البداء . وهذه بعض 

 : الروايات تدبرها
إن أمر  )2(? ..... : يقوم القائم بال سفياين . قال يقوم قائمنا ملوافاة الناس سنة : ( عيل بن احلسني ع قالعن 

قلت جعلت فداك فيكون يف  . القائم حتم من اهللا و أمر السفياين حتم من اهللا و ال يكون قائم إال بسفياين
لُ اهللاَُّ ما يَشاءُ هذه السنة قال ما شاء اهللا قلت يكون يف التي يليها قال يَ  عَ  .)3()فْ

 كنت عند أيب جعفر ع فجر ذكر القائم ع فقلت له أرجو أن يكون عاجال ( :  عن عبدامللك بن أعني قال
 . )4()وال يكون سفياين فقال ال واهللا إنه ملن املحتوم الذي ال بد منه

قلت أليب عبد اهللا  : ( الثاميل قال(إكامل الدين) ابن املتوكل عن احلمريي عن ابن عيسى عن ابن حمبوب عن 
X  إن أبا جعفرX  كان يقول إن خروج السفياين من األمر املحتوم قال يل نعم و اختالف ولد العباس من

املحتوم و قتل النفس الزكية من املحتوم و خروج القائم ع من املحتوم فقلت له فكيف يكون النداء? قال 

                                                            
 

 .444غيبة للطويس :ال)1(  
 هكذا يف املصدر والظاهر إنه سقط من الرواية , ولكنه عىل أي حال ال يقدح باملضمون املستشهد به . )2(  
 .182ص  52بحار األنوار :ج)3(  

 .312ص  : لنعامينلالغيبة )4(  
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 إن احلق يف عيل و شيعته ثم ينادي إبليس لعنه اهللا يف آخر النهار أال إن ينادي مناد من السامء أول النهار أال
 .)1()احلق يف السفياين و شيعته فريتاب عند ذلك املبطلون 

(الغيبة للنعامين) عيل بن أمحد عن عبيد اهللا بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن عبد اهللا   
النداء من املحتوم و السفياين من املحتوم و قتل النفس الزكية من  : ( أنه قال Xبن سنان عن أيب عبد اهللا 

و فزعة يف شهر رمضان توقظ النائم و تفزع اليقظان و  Xاملحتوم و كف يطلع من السامء من املحتوم قال 
 . )2() خترج الفتاة من خدرها

كنا  : ( اخلالنجي عن داود بن أيب القاسم قال (الغيبة للنعامين) حممد بن مهام عن حممد بن أمحد بن عبد اهللا 
فجر ذكر السفياين و ما جاء يف الرواية من أن أمره من املحتوم  Xعند أيب جعفر حممد بن عيل الرضا 

: قال  . قلنا له فنخاف أن يبدو هللا يف القائم . نعم : قال? هل يبدو هللا يف املحتوم  Xفقلت أليب جعفر 
 . )3() القائم من امليعاد

 ماذا نفهم من هذه الروايات ?
 القائم من املحتوم , القائم من امليعاد.  - أ
 السفياين من املحتوم.  - ب
 املحتوم ليس فيه بداء.  - ت
 املحتوم فيه بداء.   - ث
 امليعاد ليس فيه بداء.   - ج

                                                            
 

 .206ص 52ج : بحار األنوار)1(  
 .233ص  52ج   : بحار األنوار)2(  
 . 250ص  52ج  : بحار األنوار)3(  
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 * فاملحتوم فيه بداء بمعنى يف تفاصيله وإال فهذه أكثر الروايات تبني أن ال بداء فيه أما أصل وجود سفياين
 فالبد منه ولكن ممكن يكون فالن أو فالن ويمكن أن يكون مبدأه من هنا أو من هناك.

 * القائم من امليعاد وال بداء فيه ألنه إمام فال يكون يف املعصوم بداء.
إذن فأصل قيام اليامين والسفياين واخلرساين يف يوم واحد واقع ضمن مساحة البداء فكيف يمكن أن جيعله 

 عياً البد من حتققه وهو مما يبدو هللا فيه ?عاقل دليالً قط

א :א
 : الوصية تقول فليسلمها البنه, والسيد ع ليس االبن املبارش. يقول املعاندون

א :א
الوصية مل تقل فليسلمها البنه املبارش, فمن يقول برضورة التسليم لالبن املبارش يلزمه اإلتيان بالدليل, وال 

 . الدليل خالفه فقد ورد أن اإلمامة يف األعقاب وأعقاب األعقابدليل. بل 
( عن محاد بن عيسى اجلهني قال : قال أبو عبد اهللا عليه السالم , ال جتتمع اإلمامة يف أخوين بعد احلسن  

 .)1(واحلسني عليهام السالم , إنام هي يف األعقاب وأعقاب األعقاب )
ل : ال تعود اإلمامة يف أخوين بعد احلسن واحلسني عليهام السالم أبدا , إهنا ( عن أيب عبد اهللا عليه السالم قا 

وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب "جرت من عيل بن احلسني عليهام السالم كام قال عز وجل: 
فال تكون بعد عيل بن احلسني عليهام السالم إال يف األعقاب وأعقاب  "اهللا من املؤمنني واملهاجرين

 .)2(األعقاب )
 واألعقاب: هم األوالد. وأعقاب األعقاب: أوالد األوالد.

                                                            
 

 .226الغيبة للطويس: ص   )1(
 .226الغيبة للطويس: ص )2(  
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عن أيب بصري , عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال: ( إن اهللا تعاىل أوحى إىل عمران أين واهب لك ذكرا سويا 
 .)1(فإذا قلنا يف الرجل منا شيئا وكان يف ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك )... إىل قوله: 

( عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال : إذا قلنا يف رجل قوال , فلم يكن فيه وكان يف ولده أو ولد ولده فال  
 .)2(تنكروا ذلك , فإن اهللا تعاىل يفعل ما يشاء )

א :א
, ولكنكم ال تفعلون, فكيف إذن Xيقول املعاندون: نريدكم أن تدلونا عىل مكان السيد أمحد احلسن 

 نتعرف عليه ونبايعه, وكيف يكون حجة علينا ونحن مل نره?
א   :א

عن عبد اهللا بن جعفر احلمريي قال : ( اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رمحه اهللا عند أمحد بن إسحاق 
فغمزين أمحد بن إسحاق أن أسأله عن اخللف فقلت له : يا أبا عمرو إين أريد أن أسألك عن شئ وما أنا 

قال الكليني رمحه اهللا :  وإذا وقع االسم وقع الطلب , فاتقوا اهللا وأمسكوا عن ذلك.إىل قوله: بشاك ... 
أن أبا عمرو سأل عن أمحد بن إسحاق عن مثل هذا  −ذهب عني اسمه  − وحدثني شيخ من أصحابنا 

 .)3(فأجاب بمثل هذا )

                                                            
 

 .535ص  −  1الكايف : ج   )1(
  .535ص  −  1الكايف : ج )2(  

 .330 – 329ص  −  1الكايف : ج   )3(
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خشية عليه, فام بالكم باملكان? ومعلوم أن السيد  Xفاألصحاب مل يكونوا يذكرون اسم اإلمام املهدي 
صدرت بحقه فتاو من فقهاء الضالل هتدر دمه, فالقول فيه مثل القول يف اإلمام املهدي  Xأمحد احلسن 

X. 
( عن عيل بن صدقة القمي رمحه اهللا  قال : خرج إىل حممد بن عثامن العمري ريض اهللا عنه ابتداء من غري  

ن يسألون عن االسم : إما السكوت واجلنة , وإما الكالم والنار , فإهنم إن وقفوا عىل مسألة ليخرب الذي
 .)1(وإن وقفوا عىل املكان دلوا عليه )االسم أذاعوه , 

ما قاله أبو سهل النوبختي حني سئل فقيل له: ( كيف صار هذا األمر إىل الشيخ أيب القاسم احلسني بن 
ختاروه . ولكن أنا رجل ألقى اخلصوم وأناظرهم . ولو علمت بمكانه روح دونك , فقال : هم أعلم وما ا

كام علم أبو القاسم وضغطتني احلجة عىل مكانه لعيلّ كنت أدل عىل مكانه . وأبو القاسم فلو كانت احلجة 
 .)2(حتت ذيله وقرض باملقاريض ما كشف الذيل عنه )

ال يمكن اجلواب عليه. وعىل أي حال ال يف مثل هذا الظرف  Xفالسؤال عن مكان السيد أمحد احلسن 
يتم الوصول إليها من خالل معرفة  Xمدخلية ملعرفة املكان باإليامن, فإن معرفة حق السيد أمحد احلسن 

 .  , أما مبايعته فيكفي فيها النية القلبية األدلة, وهي متاحة للجميع
, وإن قلتم يوجد واملعصومني  أما حجيته فتلزمكم وإن مل تروه, كام لزمتكم حجية رسول اهللا 

معارص أيضاً وهو حجة  Xمعارص لنا, قلنا أن اإلمام املهدي  Xفرق, من جهة أن السيد أمحد احلسن 
نقول لكم مثل هذا القول فإن ثمة من رأX  عىل من مل يره. وإذا قلتم أن ثمة من رأ اإلمام املهدي 

ناء العامة يف اشكاالهتم الواهية. بل لقد أجاب , فحذاري أن تركبوا مراكب أبXالسيد أمحد احلسن 
 . هبذا اجلواب عىل مثل هذا اإلشكال Xاإلمام املهدي 

                                                            
 

 .364الغيبة للطويس : ص )1(  
 .391: ص الغيبة  للطويس)2(  
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( عن أيب خالد البرصي وكان يسمى عبد ربه قال : خرجت يف طريق مكة بعد ميض أيب حممد ( عليه  
( عليه السالم ) وكان السالم ) بثالث سنني فوردت املدينة واتيت صاريا فجلست يف ظلة كانت أليب حممد 

سيدي أبو حممد رام ان أتعشى عنده وانا أفكر يف نفيس فلو كان شئ لظهر بعد ثالث سنني فإذا هباتف يقول 
 شخصه يا عبد ربه قل ألهل مرص هل رأيتم رسول اهللا ( صىل اهللا عليه وآله ) يل اسمع صوته وال أر

خرجت من مرص وانا طفل صغري فقلت ان صاحب  : ومل أكن اعرف اسم أيب وذلك أينحيث آمنتم به قال 
 .)1(الزمان بعد أبيه حق وان غيبته حق وانه اهلاتف يب فزال عني الشك وثبت اليقني )

: ( قل ألهل مرص ... الخ ), Xفأجابه اإلمام  Xفهذا الرجل املرصي يشك يف وجود اإلمام املهدي 
 ومل يروه, فالشبهة ساقطة.  فاحلجة الزمة له وهو من سمع الصوت وألهل مرص ألهنم آمنوا بالرسول 

א א :א
قد دخل اجلامعة, ودرس فيها اهلندسة, ودخل احلوزة  Xيقول املعاندون: معلوم أن السيد أمحد احلسن 

 ? Xأيضاً ليتعلم فيها, واملفروض إنه معصوم يأتيه العلم من أبيه اإلمام املهدي 

א :א
ليشهد فسادها, وحياول االصالح  Xبخصوص دخوله إىل احلوزة, كان هذا بأمر من أبيه اإلمام املهدي 

, ولكن املهم  لتسقط حجتهم أنه جمهول هلم, ويمكن إضافة حكم كثريةفيها, ولكي يتعرف عليه الفقهاء 
 . , والعلم بأيديكم قارنوه بعلم احلوزة لتتبينوا الفرق الشاسع هو أن علمه مل يكن مصدره احلوزة أبداً 

                                                            
 

 .369ص  − بن محدان اخلصيبي  اهلداية الكرب : احلسني)1(  
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, فعيسى Xأما الدراسة يف اجلامعة فال ضري فيه, وال يدل عىل أمر خيالف عصمته وعلمه املأخوذ من اإلمام 
كان يتعلم عىل يد أحد  Xتعلم النجارة من حبيب النجار كام هو معروف, بل لقد ورد أن اإلمام احلسن 

 : املريزا النوري − , ففي مستدرك الوسائل  املعلمني
( احلسني بن محدان احلضيني يف كتاب اهلداية : عن جعفر بن أمحد القصري البرصي , عن حممد بن عبد اهللا 

عن حممد بن صدقة العنربي , عن حممد بن سنان , عن املفضل بن عمر , عن أيب عبد بن مهران الكرخي , 
اهللا ( عليه السالم ) : أن أعرابيا بدويا خرج من قومه حاجا حمرما , فورد عىل أدحى نعام فيه بيض فأخذه 

السالم ) , فقال واشتواه , وأكل منه ... إىل قوله: وقالوا : يا إعرايب  أقصص قصتك عىل أيب احلسن ( عليه 
االعرايب : فلم أرشدمتوين إىل غري خليفة رسول اهللا ( صىل اهللا عليه وآله ) ? فقالوا : يا أعرايب خليفة رسول 
اهللا ( صىل اهللا عليه وآله ) أبو بكر , وهذا وصيه يف أهل بيته , وخليفته عليهم , وقايض دينه , ومنجز عداته 

اب رسول اهللا , والذي أرشتم إليه باخلالفة ليس فيه من هذه اخلالل , ووارث علمه . قال : وحيكم يا أصح
خلة ! فقالوا : يا اعرايب سل عام بدا لك , ودع ما ليس من شأنك قال االعرايب : يا أبا احلسن , يا خليفة 

دت تريد احلج , فور "رسول اهللا , إين خرجت من قومي حمرما , فقال له أمري املؤمنني ( عليه السالم ) : 
 فقال االعرايب : نعم يا موالي . "عىل أدحى وفيه بيض نعام , فأخذته واشتويته وأكلته 

وأتيت تسأل عن خليفة رسول اهللا ( صىل اهللا عليه وآله ) , فأرشدت إىل جملس أيب بكر وعمر ,  "فقال له : 
, يا موالي . فقال فقال : نعم  "فأبديت بمسألتك فاختصم القوم ومل يكن فيهم من جييبك عىل مسألتك 

له: يا اعرايب الصبي الذي بني يدي مؤدبه صاحب الذؤاب , فإنه ابني احلسن ( عليه السالم ) , فسله فإنه 
 يفتيك  .

قال االعرايب : إنا هللا وإنا إليه راجعون , مات دين حممد ( صىل اهللا عليه وآله ) بعد موته , وتنازع القوم 
) ت دين حممد ( صىل اهللا عليه وآلهحاش هللا يا أعرايب ما ما "عليه السالم ) :  وارتدوا . فقال أمري املؤمنني (

 . "ولن يموت 
قال االعرايب : أفمن احلق أن أسأل خليفة رسول اهللا ( صىل اهللا عليه وآله ) وحواريه وأصحابه , فال يفتوين 

لعله ال يفصل بني اخلري والرش. , وحييلوين عليك فال جتيبني , وتأمرين أن أسأل صبيا بني يدي املعلم, و
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... الخ  : يا أعرايب ال تقف ما ليس لك به علم , فاسأل الصبي فإنه ينبئكXفقال له أمري املؤمنني 
 . )1()الرواية

, فاملهم هو العلم الديني ال  Xفاحلسن  , بل عاملاً أيضاً يتعلم وال يرض ذلك أبداً يف كونه إماماً ومعصوماً
 الدنيوي.

:אא
, فكيف جاز أن يأيت Xهو ويص اإلمام املهدي  Xيقول املعاندون: أنتم تقولون أن السيد أمحد احلسن 

 قبله ?
א :א

, وهو أيضاً رسول منه, وكونه بنص وصية رسول اهللا  Xويص اإلمام املهدي  Xالسيد أمحد احلسن 
 والرسول ال إشكال يف جميئه قبل املرسل.رسوالً قد دللنا عليه فيام سبق من مباحث هذا الكتاب, 

, من قبيل ما ورد يف كتاب  قبل أبيه Xبل لقد ورد يف الروايات ما يؤكد حقيقة جميء السيد أمحد احلسن 
 : حتقيق حممد باقر األنصاري − سليم بن قيس 

الذي يمأل  : ( يا سلامن , مهدي أمتي يف خرب طويل ... ( ثم رضب بيده عىل احلسني عليه السالم فقال
 , أبوهاألرض قسطا وعدال كام ملئت جورا وظلام من ولد هذا. إمام بن إمام, عامل بن عامل, ويص بن ويص

: أبوه أفضل منه. لألول  : يا نبي اهللا , املهدي أفضل أم أبوه ? قال : قلت إمام ويص عامل. قال الذي يليه
 .)2(مثل أجورهم كلهم ألن اهللا هداهم به )

                                                            
 

 .271 – 266ص  −  9ففي مستدرك الوسائل : ج )1(  
 .429سليم بن قيس : ص )2(  



 357  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

( سمعت أبا عبد اهللا يقول: إن لصاحب هذا األمر غيبتني أحدمها :  ن املفضل بن عمر قالوورد كذلك ع
تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل , ويقول بعضهم ذهب , حتى ال يبقى عىل أمره من 

 . )1() يسري ال يطلع عىل موضعه أحداً من ولده وال غريه إال املوىل الذي ييل أمرهأصحابه إال نفر 
فعبارة ( املوىل الذي ييل أمره ) تعني أن هذا املوىل يتوىل أمره, أي يقوم بأمره وهو تطهري األرض من الظلم 

. فكل ما ورد من  هو اليامين وهو القائم وهو صاحب الرايات السود –كام ثبت  –والظاملني. وهذا املوىل 
 )2(. روايات يف هذه العناوين تشكل رداً عىل هذه الشبهة

א :א
يقول املعاندون: ورد أنه ال جيتمع حجتان يف زمان إال يكون أحدهم صامت واآلخر ناطق, فهل تقولون أن 

 السيد أمحد احلسن اآلن هو الناطق واإلمام املهدي هو الصامت ?
א :א

لصحيح هو أنه البد نعم ورد ما قال به صاحب الشبهة, ولكن عليه أن يفهم املراد الصحيح منه, فاملراد ا
 . من كون أحدمها ناطقاً إذا اجتمعا معاً يف نفس الزمان واملكان, أما يف غري هذا فيمكن أن يكونا ناطقني معاً

? نعم كان  فعندما ذهب رسول اهللا  اىل تبوك وخلف علياً أمري املؤمنني هل كان أمري املؤمنني ناطقاً
كان. ومثله هارون يكون صامتاً متى مجعه زمان ومكان ناطقاً بحضور رسول اهللا لكن ليس يف نفس امل

                                                            
 

 . 69ص 2النجم الثاقب ج)1(  
االمام املهدي ع حي وموجود بال شك, ووجود الويص للحي املوجود مما ال شبهة فيه , فكأن هؤالء )2(  

يقولون بأن االمام املهدي ع غري موجود فكيف يأيت وصيه قبله, او كأن الغيبة عندهم كعدم االمام املهدي 
 ع ! 
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, ويكون ناطقاً يف غريه, فحني ذهب موسى مليعاد ربه عىل سبيل املثال كان هارون Xواحد مع موسى 
.  )1(ناطقاً

 : كان مطاعاً حتى يف زمن رسول اهللا  Xوهذه جمموعة من األحاديث تدل عىل أن علياً 
قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : يا بني عبد املطلب ! إين قد جئتكم بخري الدنيا  ( عن عيل قال :* 

واآلخرة وقد أمرين اهللا أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرين عىل هذا االمر عىل أن يكون أخي ووصيي وخليفتي 
برقبتي ثم قال : هذا  فيكم ? قال : فأحجم القوم عنها مجيعا وقلت : يا نبي اهللا ! أكون وزيرك عليه ? فأخذ

 .)2() فاسمعوا له وأطيعواأخي ووصيي وخليفتي فيكم , 

) دعاين يه وسلم ( وانذر عشريتك األقربنيملا نزلت هذه اآلية عىل رسول اهللا صىل اهللا عل( عن عيل قال : * 
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال : يا عيل ! إن اهللا أمرين أن أنذر عشرييت األقربني , فضقت بذلك ذرعا 
وعرفت أين مهام أنادهيم هبذا االمر أر منهم ما أكره فصمت عليها حتى جاءين جربيل فقال : يا حممد ! 

ن طعام واجعل عليه رجل شاة واجعل لنا عسا إنك إن مل تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك , فاصنع يل صاعا م
من لبن ثم أمجع يل بني عبد املطلب حتى أكلمهم وأبلغ ما أمرت به , ففعلت ما أمرين به ثم دعوهتم له وهم 
يومئذ أربعون رجال يزيدون رجال أو ينقصونه , فيهم أعاممه : أبو طالب ومحزة والعباس وأبو هلب , فلام 

طعام الذي صنعته هلم فجئت به , فلام وضعته تناول النبي صىل اهللا عليه وسلم اجتمعوا إليه دعاين بال
                                                            

 

عىل نحو الوكالة او النيابة,  بل يمكن ان يكون الويص ناطقا مع اجتامعه مع الويص يف نفس املكان  )1(
فكثريا نجد يف الروايات مثال ان االمام يكل اجلواب اىل وصيه وهو صغري او كبري , وتكلم الويص يف حياة 
املويص ال يستلزم ان يكون امامان ناطقان يف وقت واحد, فاكيد املقصود من النطق هو احلجية عىل نحو 

 صامتا كانه اخرس , فينبغي ان يفهم كالم اهل البيت ع االستقالل يف وقت واحد ال ان يكون الويص
 بموضوعية .

 .36371ح رقم  − 114ص  − 13ج  : كنز العامل  )2(
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جشب حزبة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها يف نواحي الصحفة ثم قال : كلوا بسم اهللا , فأكل القوم 
مت حتى هنلوا عنه , ما نر إال آثار أصابعهم , واهللا ! إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل مثل ما قد

جلميعهم , ثم قال : اسق القوم يا عيل ! فجئتهم بذلك العس , فرشبوا منه حتى رووا مجيعا , وأيم اهللا ! إن 
كان الرجل منهم ليرشب مثله , فلام أراد النبي صىل اهللا عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو هلب إىل الكالم 

ىل اهللا عليه وسلم , فلام كان الغد فقال : فقال : لقد شحركم صاحبكم , فتفرق القوم ومل يكلمهم النبي ص
فقال : يا عيل ! إن هذا الرجل قد سبقني إىل ما سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعدلنا مثل 
الذي صنعت باألمس من الطعام والرشاب ثم امجعهم يل , ففعلت ثم مجعتهم , ثم دعاين بالطعام فقربته , 

فأكلوا ورشبوا حتى هنلوا , ثم تكلم النبي صىل اهللا عليه وسلم فقال : يا بني ففعل به كام فعل باألمس , 
عبد املطلب ! إين واهللا ما أعلم شابا يف العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به ! إين قد جئتكم بخري الدنيا 

م سنا واآلخرة وقد أمرين اهللا أو أدعوكم إليه , فأيكم يؤازرين عىل أمري هذا ? فقلت وأنا أحدثه
وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأمحشهم ساقا : أنا يا نبي اهللا أكون وزيرك عليه ! فأخذ برقبتي فقال : إن 

, فقام القوم يضحكون ويقولون أليب طالب : قد  فاسمعوا له وأطيعواهذا أخي وويص وخليفتي فيكم 
 .)1() أمرك أن تسمع وتطيع لعيل

فقيه نا عبد اهللا بن أمحد نا أبو احلسن عىل بن موسى بن السمسار أنا أخربنا أبو احلسن عيل بن املسلم ال* 
حممد بن يوسف أنا أمحد بن الفضل الطربي نا أمحد بن حسني نا عبد العزيز بن أمحد بن حييى اجللودي 
البرصي نا حممد بن زكريا الغاليب نا حممد بن عباد بن أدم نا نرص بن سليامن نا حممد بن إسحاق عن عبد 

فار بن القاسم عن املنهال بن عمرو عن عبد اهللا بن احلارث بن عبد املطلب عن عبد اهللا بن عباس عن الغ
رْ ﴿ ملا نزلت هذه اآلية : ( عيل بن أيب طالب قال أَنذِ تَكَ  وَ ريَ شِ بِنيَ  عَ رَ َقْ فضقت بذلك ذرعا وعرفت أين  ﴾األْ

متى أنادهيم هبذا االمر أر منهم ما أكره فصمت عليها حتى جاءين جربيل فقال يا حممد إنك إن مل تفعل ما 
تؤمر به سيعذبك ربك فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجل شاة وأمل لنا عسا من لبن وامجع يل 
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وحرضوا فأكلوا وشبعوا وبقي الطعام قال ثم تكلم رسول بني عبد املطلب حتى أبلغهم فصنع هلم الطعام 
فقال يا بني عبد املطلب أي واهللا ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إين قد  اهللا 

جئتكم بخري الدنيا واآلخرة وإن ريب أمرين أن أدعوكم فأيكم يؤازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي 
يكم فأحجم القوم عنها مجيعا وأين ألحدثهم سنا فقلت أنا يا نبي اهللا أكون وزيرك ووصيتي وخليفتي ف

فقام القوم ( يضحكون  , فاسمعوا له وأطيعواعليه فأخذ برقبتي ثم قال هذا أخي ووصيتي وخليفتي فيكم 
 . )1() أليب طالب قد أمرك أن تسمع لعيل وتطيع "ويقولون 

قال حدثني حممد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن املنهال بن حدثنا ابن محيد قال حدثنا سلمة * 
عمرو عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب عن عبد اهللا ابن عباس عن عيل بن أيب 

رْ ﴿ طالب قال ملا نزلت هذه اآلية عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أَنذِ تَكَ  وَ ريَ شِ بِنيَ  عَ رَ َقْ دعاين  ﴾األْ
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال يل يا عيل إن اهللا أمرين أن أنذر عشرييت األقربني فضقت بذلك ذرعا 
وعرفت أنى متى أبادهيم هبذا االمر أر منهم ما أكره فصمت عليه حتى جاءين جربيل فقال يا حممد إنك 

ليه رحل شاة وامال لنا عسا من لبن إال تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل ع
ثم أمجع يل بنى عبد املطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به ففعلت ما أمرين به ثم دعوهتم له وهم يومئذ 
أربعون رجال يزيدون رجال أو ينقصونه فيهم أعاممه أبو طالب ومحزة والعباس وأبو هلب فلام اجتمعوا إليه 

جئت به فلام وضعته تناول ورسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم حذية من دعاين بالطعام الذي صنعت هلم ف
اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها يف نواحي الصفحة ثم قال خذوا بسم اهللا فأكل القوم حتى ماهلم بشئ 
حاجة وما أر اال موضع أيدهيم وأيم اهللا الذي نفس عيل بيده وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما 

هم ثم قال اسق القوم فجئتهم بذلك العس فرشبوا منه حتى رووا منه مجيعا وأيم اهللا إن كان قدمت جلميع
الرجل الواحد منهم ليرشب مثله فلام أراد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو هلب إىل 
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ه وسلم فقال الغد الكالم فقال لقد ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم ومل يكلمهم رسول اهللا صىل اهللا علي
يا عيل إن هذا الرجل سبقني إىل ما قد سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعد لنا من الطعام 
بمثل ما صنعت ثم امجعهم إىل * قال ففعلت ثم مجعتهم ثم دعاين بالطعام فقربته هلم ففعل كام فعل 

ذلك العس فرشبوا حتى رووا منه مجيعا ثم باألمس فأكلوا حتى ما هلم بشئ حاجة ثم قال أسقهم فجئتهم ب
تكلم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال يا بنى عبد املطلب إين واهللا ما أعلم شابا يف العرب جاء قومه 
بأفضل مما قد جئتكم به إين قد جئتكم بخري الدنيا واآلخرة وقد أمرين اهللا تعاىل أن أدعوكم إليه فأيكم 

ىل أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم قال فأحجم القوم عنها مجيعا وقلت يوازرين عىل هذا االمر ع
وإين ألحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأمحشهم ساقا أنا يا نبي اهللا أكون وزيرك عليه فاخذ 

فقام القوم يضحكون  فاسمعوا له وأطيعوا قالبرقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم 
 .)1() طالب قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع ويقولون أليب

رْ ﴿وقال عيل بن أيب طالب ملا نزلت *  أَنذِ تَكَ  وَ ريَ شِ بِنيَ  عَ رَ َقْ دعاين النبي فقال يا عيل إن اهللا أمرين أن  ﴾األْ
أنذر عشرييت األقربني فضقت ذرعا وعلمت أين متى أبادرهم هبذا األمر أر منهم ما أكره فصمت عليه 
حتى جاءين جربائيل فقال يا حممد إال تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه 

وامجع يل بني عبد املطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به ففعلت ما  رجل شاة وامأل لنا عسا من لبن
أمرين به ثم دعوهتم وهم يومئذ أربعون رجال يزيدون أو ينقصونه فيهم أعاممه أبو طالب ومحزة والعباس 
وأبو هلب فلام اجتمعوا إليه دعاين بالطعام الذي صنعته هلم فلام وضعته تناول رسول اهللا حزة من اللحم 

تفها بأسنانه ثم ألقاها يف نواحي الصحفة ثم قال خذوا باسم اهللا فأكل القوم حتى ماهلم بيشء من حاجة فن
وما أر إال مواضع أيدهيم وأيم اهللا الذي نفس عيل بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت 

أيم اهللا إن كان الرجل جلميعهم ثم قال اسق القوم فجئتهم بذلك العس فرشبوا منه حتى رووا مجيعا و
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الواحد ليرشب مثله فلام أراد رسول اهللا أن يكلمهم بدره أبو هلب إىل الكالم فقال لعلام سحركم به 
صاحبكم فتفرق القوم ومل يكلمهم فلام كان الغد قال يا عيل إن هذا الرجل سبقني إىل ما سمعت من القول 

صنعت ثم أمجعهم إيل . ففعل مثل فعل باألمس فأكلوا  فتفرقوا قبل أن أكلمهم فعد لنا من الطعام بمثل ما
وسقيتهم ذلك العس فرشبوا حتى رووا مجيعا وشبعوا ثم تكلم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال يا بني 
عبد املطلب إين واهللا ما أعلم شاب يف العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به قد جئتكم بخري الدنيا 

اهللا تعاىل أن أدعوكم إليه فأيكم يوازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي ووصيي واآلخرة وقد أمرين 
وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها مجيعا وقلت وإين ألحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا 
وأمحشهم ساقا أنا يا نبي اهللا أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصيتي وخليفتي فيكم 

 .)1()فقام القوم يضحكون فيقولون أليب طالب قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع  اسمعوا له وأطيعوا قالف
قال : ثنا سلمة , قال : ثني حممد بن إسحاق , عن عبد الغفار بن القاسم , عن املنهال بن عمرو , عن  *

  باس , عن عيل بن أيب طالب :عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب , عن عبد اهللا بن ع
ملا نزلت هذه اآلية عىل رسول اهللا ( ص ) وأنذر عشريتك األقربني دعاين رسول اهللا ( ص ) , فقال يل : يا ( 

عيل , إن اهللا أمرين أن أنذر عشرييت األقربني , قال : فضقت بذلك ذرعا , وعرفت أنى متى ما أنادهم هبذا 
د , إنك إال تفعل ما تؤمر به يعذبك االمر أر منهم ما أكره , فصمت حتى جاء جربائيل , فقال : يا حمم

ربك . فاصنع لنا صاعا من طعام , واجعل عليه رجل شاة , وامال لنا عسا من لبن , ثم امجع يل بني عبد 
املطلب , حتى أكلمهم , وأبلغهم ما أمرت به , ففعلت ما أمرين به , ثم دعوهتم له , وهم يومئذ أربعون 

يهم أعاممه : أبو طالب , ومحزة , والعباس , وأبو هلب فلام اجتمعوا رجال , يزيدون رجال أو ينقصونه , ف
إليه دعاين بالطعام الذي صنعت هلم , فجئت به . فلام وضعته تناول رسول اهللا ( ص ) حذية من اللحم , 

, فشقها بأسنانه , ثم ألقاها يف نواحي الصحفة , قال : خذوا باسم اهللا , فأكل القوم حتى ما هلم بشئ حاجة 
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وما أر إال مواضع أيدهيم وأيم اهللا الذي نفس عيل بيده إن كان الرجل الواحد ليأكل ما قدمت جلميعهم , 
ثم قال : اسق الناس , فجئتهم بذلك العس , فرشبوا حتى رووا منه مجيعا , وأيم اهللا إن كان الرجل الواحد 

أبو هلب إىل الكالم , فقال : هلد ما منهم ليرشب مثله فلام أراد رسول اهللا ( ص ) أن يكلمهم , بدره 
سحركم به صاحبكم , فتفرق القوم ومل يكلمهم رسول اهللا ( ص ) , فقال : الغد يا عيل , إن هذا الرجل قد 
سبقني إىل ما قد سمعت من القول , فتفرق القوم قبل أن أكلمهم , فأعد لنا من الطعام مثل الذي صنعت , 

مجعتهم , ثم دعاين بالطعام , فقربته هلم , ففعل كام فعل باألمس , فأكلوا ثم امجعهم يل , قال : ففعلت ثم 
حتى ما هلم بشئ حاجة , قال : أسقهم , فجئتهم بذلك العس فرشبوا حتى رووا منه مجيعا , ثم تكلم 
رسول اهللا ( ص ) , فقال : يا بني عبد املطلب , إين واهللا ما أعلم شابا يف العرب جاء قومه بأفضل مما 

ئتكم به , إين قد جئتكم بخري الدنيا واآلخرة , وقد أمرين اهللا أن أدعوكم إليه , فأيكم يؤازرين عىل هذا ج
االمر , عىل أن يكون أخي وكذا وكذا ? قال : فأحجم القوم عنها مجيعا , وقلت وإين ألحدثهم سنا , 

وزيرك , فأخذ برقبتي , ثم قال : إن وأرمصهم عينا , وأعظمهم بطنا , وأمخشهم ساقا . أنا يا نبي اهللا أكون 
قال : فقام القوم يضحكون , ويقولون أليب طالب : قد أمرك  فاسمعوا له وأطيعوا ,هذا أخي وكذا وكذا , 
 .)1()أن تسمع البنك وتطيع 

ولكن لعل صاحب الشبهة يضمر ضميمة فحواها أن الناطق أفضل من الصامت دائامً وهو غري صحيح, 
الصامتني كانوا أفضل من الناطقني, وللمثال االمام الرضا عليه السالم كان افضل من أبيه, فالكثري من 

, فليس الناطق  ومع ذلك كان صامتاً يف عهد أبيه واالمام املهدي أفضل من آبائه وكان صامتاً يف زمن أبيه
 .     يكون دائامً أفضل من الصامت

 : الشيخ الكليني − ورد يف الكايف 
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يف السن: عدة من أصحابنا , عن أمحد بن حممد بن عيسى , عن ابن حمبوب ,  ت األئمة ( باب حاال
عن هشام بن سامل , عن يزيد الكنايس , قال : سألت أبا جعفر عليه السالم أكان عيسى ابن مريم عليه 
ع السالم حني تكلم يف املهد حجة هللا عىل أهل زمانه ? فقال : كان يومئذ نبياً حجة هللا غري مرسل أما تسم

إين عبد اهللا آتاين الكتاب وجعلني نبيا و جعلني مباركا أينام كنت وأوصاين بالصالة  "لقوله حني قال : 
قلت : فكان يومئذ حجة هللا عىل زكريا يف تلك احلال وهو يف املهد ? فقال : كان  "والزكاة ما دمت حياً 

عنها وكان نبيا حجة عىل من سمع  عيسى يف تلك احلال آية للناس ورمحة من اهللا ملريم حني تكلم فعرب
كالمه يف تلك احلال , ثم صمت فلم يتكلم حتى مضيت له سنتان وكان زكريا احلجة هللا عز وجل عىل 
الناس بعد صمت عيسى بسنتني ثم مات زكريا فورثه ابنه حييى الكتاب واحلكمة وهو صبي صغري , أما 

ْيَى ا﴿َتسمع لقوله عز وجل :  ذِ  حيَ ةٍ  الْكِتَابَ  خُ وَّ يْنَاهُ  بِقُ آتَ مَ  وَ كْ بِيّاً  احلُْ فلام بلغ عيسى عليه السالم سبع ﴾صَ
سنني تكلم بالنبوة والرسالة حني أوحى اهللا تعاىل إليه , فكان عيسى احلجة عىل حييى وعىل الناس أمجعني 

السالم  وليس تبقى األرض يا أبا خالد يوما واحدا بغري حجة هللا عىل الناس منذ يوم خلق اهللا آدم عليه
وأسكنه األرض , فقلت : جعلت فداك أكان عيل عليه السالم حجة من اهللا ورسوله عىل هذه األمة يف حياة 
رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ? فقال : نعم يوم أقامه للناس ونصبه علام ودعاهم إىل واليته وأمرهم بطاعته 

حياة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وبعد وفاته  , قلت : وكانت طاعة عيل عليه السالم واجبة عىل الناس يف
? فقال : نعم ولكنه صمت فلم يتكلم مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وكانت الطاعة لرسول اهللا صىل اهللا 
عليه وآله عىل أمته وعىل عيل عليه السالم يف حياة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وكانت الطاعة من اهللا ومن 

الناس كلهم لعيل عليه السالم بعد وفاة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وكان عيل عليه السالم رسوله عىل 
 .)1(حكيام عاملا )

 هذه الرواية كام هو واضح ختترص املعنى الذي قلناه, وهي فصل اخلطاب.
א :א
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 خيطأ فيه. Xيقول املعاندون: املعصوم ال خيطأ يف النحو, والسيد أمحد احلسن 
א :א

ما تسمونه خطأ يف النحو ليس كذلك يف حقيقته, فلكي يكون شيئاً ما خطأ البد أن يكون خمالفاً ليشء 
. فمن املعلوم ملن لديه إملام بالنحو, إن  متحقق من صحته ومفروغاً منها, وليس كذلك القواعد النحوية

األندلس, وهذه املدارس تكاد تكون خمتلفة يف ; كمدرسة الكوفة والبرصة و ثمة أكثر من مدرسة نحوية
 الكثري من القواعد النحوية, وحمل النزاع بينها مل يتحرر إىل يومنا هذا. 

, أن نشأته كانت عن طريق مجع اللغة  ويعلم من لديه اطالع كاف عىل علم النحو والدرس اللغوي عموماً
القواعد التي تنتظمها عن طريق القياس, يقول من قبل بعض العلامء, ثم الصريورة بعد ذلك إىل استنباط 

, وأما النحويّ  إن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب وال يتعداه ":  ابن جني اللغوي املعروف
 : .  وهنا أمور البد من بياهنا" فشأنه أن يترصف فيام ينقله اللغوي ويقيس عليه

تركزت جهود اللغويني عىل قبائل معينة ومل تشمل مجع اللغة كان عىل طريقة االستقراء الناقص, فقد  -1
 "كل القبائل العربية فقد كانوا حيددون قبائل وبيئاتٍ معينةً رأوا فيها حتقيق مبتغاهم, ومن هنا قالوا: 

, وأسهلها عىل اللسان عند النطق, وأحسنها  كانت قريش أجود العرب انتقاداً لألفصح من األلفاظ
قِلَت اللغة العربية, وهبم اقتدي, وعنهم أخذ لسان العرب  نفسمسموعاً وإبانة عام يف ال . والذين عنهم نُ
, وعليهم  , فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه : قيس ومتيم وأسد , هم من بني قبائل العرب

 , ومل يؤخذ عن , وبعض الطائيني , ثم هذيل وبعض كنانة اتُكل يف الغريب ويف اإلعراب والترصيف
 ."غريهم من سائر قبائلهم

.  هذا النمط من االستقراء كام هو معروف ال يتيح وضع قواعد تستغرق كل اللغة وتشمل مجيع ظواهرها
. واذا  فاذا كانت اللغة بنية واحدة أو كل واحد فاالستقراء الناقص اليمنحنا سو وصف ناقص حلقائقها

فلقد تم حرصه عىل مستو الشعر باملئة رتة زمنية حمددة اضفنا اىل هذا اهنم قد اقترصوا باالستشهاد عىل ف
واخلمسني سنة األوىل ( انتهى عرص اإلستشهاد بالشاعر ابراهيم بن هرمة ) , وتم غض النظر عن القرون 
الالحقة وما شهدته من تطور لغوي , ال لشئ إال ألن اجلديد الذي ترشح عن هذه القرون مل خيضع 
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, اقول يتضح لنا اذن اهنم بصنيعهم هذا قد ابتعدوا عن املنهج العلمي ور مغايرة ملقاييسهم املستقاة من عص
الصحيح الذي من شأنه االحاطة بالظاهرة بصورة تشمل كل حاالهتا, وهم بوقوفهم عند زمن معني 

قي واذا كان اهلدف من االلفاظ هو توصيل املعنى للمتلأمهلوا متابعة التحوالت التي جرت عىل بنية اللغة . 
فان من املعلوم انه يف زمن معني ويف مكان معني يتحصل هذا االمر بطريقة ليست بالرضورة تكون صاحلة 
لكل زمان ولكل مكان, فلكل زمان ومكان اناس. ولعل احلقيقة االنسانية للغة أي كوهنا ظاهرة انسانية هلا 

العلمي القواعدي فهي يف حركة  تعلق باجلانب العاطفي واالرادي لالنسان جيعلها متأبية عىل التحديد
 مستمرة وتطور ال يتوقف .

كانت الطريقة التي اتبعوها يف وضع القواعد تقوم عىل أساس مالحظة اضطراد ظاهرة ما فيتم وضع  -2
القاعدة النحوية عىل أساسها, مثل أن يضطرد رفع الفاعل يف حديث العرب, فيضع النحوي قاعدة هي أن 

كام يقول الدكتور حممود حسن  –. ولكن هؤالء النحاة واجهتهم  ها حكامً ثابتاً الفاعل مرفوع دائامً وجيعل
واجهتهم شواهد لغوية أخر ختالف  –اجلاسم يف دراسة له عنواهنا (أسباب التعدد يف التحليل النحوي) 

جيهها القاعدة التي وضعوها, وهي شواهد ال تقل اضطراداً عن سابقاهتا, فام كان منهم إال أن حياولوا تو
عىل ضوء القاعدة السابقة وجعلها تنقاد هلا بصور كثرية من التخرجيات والتجويزات واختلفوا فيام بينهم 

: ( ان  اختالفا كبريا انتج ما يعرف باملدارس النحوية مثل مدرسة البرصة ومدرسة الكوفة. ويضيف قائالً 
, ومن ثم  مرٌ شائعٌ ومألوفٌ يف درسنا النحوياملرء يلحظ أن تعدد األوجه يف حتليل أحد العنارص الرتكيبية أ

ألفنا أساليب اجلواز عند النحاة, إذ نر أحياناً أن أحدهم قد جييز أكثر من وجه يف عنرص ما. كام ألفنا 
, ثم يأيت آخر رافضاً ما سبق ومضيفاً  اخلالف بينهم يف أثناء التحليل, فمنهم من ير وجهاً فيام يتناول

 , وربام وقف أحدهم عند شاهدٍ ما قيلت فيه أوجه كثرية متثّلها جهات متنوعة, فيحاكم وجهاً جديداً
ح أو جييز بعضها اآلخر , وهكذا شاع اجلواز يف حتليلهم وكثر  األوجه ليضعف بعضها أو يرفضه ويرجّ

 . األخذ والرد بالرتجيح والتضعيف والرفض يف حوارهم )
, فالنحاة األوائل مل يوضحوا وتركوا  ليس من السهولة حتديدهواذا علمنا ان الفيصل بني املطرد وغريه 

األمر غائامً , فعىل أي مقياس قالوا ان الظاهرة اللغوية املعينة مضطردة وغريها غري مضطرد ? هذا السؤال 
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تركوه دون اجابة , بل اهنم يف الغالب االعم كانوا يلجأون اىل قواعد منطقية ال عالقة هلا باللغة كامدة 
فصلوا القواعد عىل ضوء منها وهو االمر الذي دفعهم اىل استبعاد الكثري من الظواهر اللغوية التي مل تكن لي

 . تستقيم ملنطقهم الغريب عن اللغة
ومل تكن مشكلة الدرس اللغوي العريب مشكلة علمية تتعلق بطبيعة املناهج فقط بل ان عامال آخر  -3

التحكامت التي شهدها الدرس اللغوي عموما والنحوي منه عىل مهام ولعله االهم كان وراء االختالفات و
وجه اخلصوص وهذا العامل هو عقيدة علامء اللغة , فالعقيدة كان هلا دور مهم يف توجيه الدرس اللغوي 
ليكون سالحا فعاال يف الرصاع الفكري واملذهبي , فالكثري من القواعد النحوية تم تلفيقها لتوافق مذهب 

ابن هشام االنصاري مثال يضع قاعدة لتحديد نوع الواو عاطفة او استئنافية ب مذهب اخر فمعني عىل حسا
لٌّ ﴿وهدفه منها هو جعل الواو يف قوله تعاىل  نَّا بِهِ كُ ولُونَ آمَ قُ مِ يَ ونَ يفِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ هُ إِالَّ اهللاَُّ وَ يلَ أْوِ مُ تَ لَ عْ ا يَ مَ وَ

كَّ  ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ َلْبَابِ مِ فيجعلها واو استئناف العطف لكي يلغي دور اهل البيت   )1(﴾رُ إِالَّ أُولُو األْ
للمنهج أمهية كبرية وعظيمة يف املعارف كلها إذ بدونه حيصل االضطراب . يقول احد الباحثني ( 

التي تنبني عليها ويصعب الوصول إىل نتائج حاسمة وتتجىل أمهية العقيدة يف املناهج كوهنا الركيزة األوىل 
املذاهب املختلفة فام من فرقة إال وتسلك يف مناهجها مع ما يتفق مع عقيدهتا وأهوائها ولذلك فإن معرفة 
منهج الشخص هو الطريق إىل معرفة عقيدته ). ويقول : (اختلف اللغويون قبل القرن الرابع اهلجري يف 

ف مناهجهم العقيدية فتوزعوا يف مخسة مناهج رئيسة تعاملهم مع اللغة العربية لتقرير العقائد تبعا الختال
هي: منهج أهل السنة واجلامعة ومنهج املعتزلة ومنهج األشاعرة ومن شاهبهم ومنهج الشيعة والرافضة 

 ومنهج اخلوارج ).
اذن الدرس اللغوي مل يكن بريئاً كام يظن من ال علم له ومل يكن علميا ايضا , والبد من االشارة هنا اىل 

الة مهمة فالنحويون حني وضعوا قواعدهم كانوا يقولون ان القرآن نزل بلغة العرب الخيالفها يف يشء مس
ابدا ( مع ان بعض الكلامت فيه غري عربية متاما مثل منسأته ), ووضعوا القواعد النحوية بناء عىل االيات 

                                                            
 

 .7آل عمران : من اآلية )1(
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مواضع ليست قليلة غفلوا عنها القرآنية يف كثري من االحيان . ومع هذا نجد القرآن خيالف قواعدهم يف 
وربام لو التفتوا هلا عندما وضعوا القواعد النحوية لوضعوا هلا مايناسبها, وهذه عىل اية حال مغالطة فعندما 
تضع قواعد للكالم مبنية عىل كالم معني ثم تقول بعد وضع القواعد ان هذا الكالم املعني مطابق للقواعد, 

. فأنت أردت للقواعد أن  انك وضعت القواعد اصال لتطابق هذا الكالم, ألن احلقيقة هي  فهذه مغالطة
تطابق القرآن فكيف تقول إن القرآن يطابق قواعدك? فأنت عىل سبيل املثال إذا أردت أن تبني منزالً عىل 

, بل أنت أردت  وفق نموذج معني ( بيت معني ) فال حيق لك أن تقول بعد ذلك أن النموذج يطابق منزلك
. وعىل أي حال قضية وضعهم القواعد لتطابق كالم اهللا تعاىل يف القرآن  ك أن يكون مطابقاً للنموذجملنزل

معروفة وهذا موجود يف استدالهلم النحوي فهم يستدلون عىل صحة قاعدة نحوية بالقرآن . بل يف كثري من 
قواعد النحوية لفهم القواعد اليوجد شاهد للقاعدة عندهم غري القرآن . ومع هذا يقولون وضعنا ال
أمهلوا  –عىل األقل  –القرآن? والعجيب أن قواعدهم ال تتفق مع بعض الظاهر القرآنية, مما يدل عىل أهنم 

بعض الظواهر ومل جيدوا هلا قاعدة تنتظمها, ولعلهم شعروا أهنم إن وضعوا هلذه الظواهر التي سموها 
شاذة (كذا) قواعد لكلفهم األمر هتديم الكثري من قواعدهم, وربام أعادوا النظر يف الدرس النحوي برمته 

 كام يفعل بعض النحاة املعارصين.
, وكتبا قد ألفت قصدها التبسيط وكتبا نحت اىل بناء نظريات نحوية واحلقيقة ان جهودا كثرية بذلت  -4

الذي كان ثورة عارمة عىل النحو العريب  "الرد عىل النحاة"جديدة  منذ زمن ابن مضاء القرطبي يف كتاب 
بصورته املبثوثة يف كتاب سيبويه , ومن هذا القبيل مرشوع الدكتور شوقي ضيف الذي يمكن اعتباره 

رشوع ابن مضاء املشار إليه, وغريه من اجلهود, وهي جهود بدأت يف العرص احلديث مع رفاعة استكامال مل
ثم توالت بعد ذلك, فكانت جهود حفني  "التحفة املكتبية لتقريب اللغة العربية"الطهطاوي يف كتابه 

النحو "ب , ثم جهود عيل اجلارم ومصطفى أمني يف كتا"قواعد اللغة العربية"ناصف وزمالئه يف كتاب 
جتديد ", وهي حماولة جريئة نحو "إحياء النحو", ثم كانت حماولة إبراهيم مصطفى يف كتاب "الواضح

; حيث متيزت بالدعوة إىل إلغاء نظرية العامل, ونظرية العامل تعد األساس الذي أقام "النحو وتيسريه
ي استهدفه ابن مضاء, فقد عليه النحاة بنياهنم النحوي أصوله وسننه, وهي أيضا األساس األول الذ
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وقصدي يف هذا "هامجها هجوما هدف منه إىل إلغائها وهدمها; إيامنا منه بأهنا ال تفيد النحوي شيئا, يقول: 
الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه, وأنبّه عىل ما أمجعوا عىل اخلطأ فيه, فمن ذلك 

بعامل لفظي, وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل ادعاؤهم أن النصب واخلفض واجلزم ال يكون إال 
معنوي, وعربوا عن ذلك بعبارات توهم يف قولنا (رضب زيد عمرا) أن الرفع الذي يف زيد والنصب الذي 

 . يف عمرو إنام أحدثه (رضب).. وهذا بنيّ الفساد
مه بأهنا ال تيرس وال تسهل ورد ابن مضاء عىل من زعم أن نظرية العامل غرضها تيسري النحو وتسهيل تعلّ 

 . شيئا سو حط كالم العرب عن رتبة البالغة وادعاء النقصان فيام هو كامل
أليست فكرة العامل جتعلنا نفكر يف  ":  وتأييدا من د/ ضيف لرؤية ابن مضاء يعلق عىل ما سبق قائال

فكروا فيها لنطقوا هبا,  حمذوفات ومضمرات مل يقصد إليها العرب حني نطقوا بكالمهم موجزا, ولو أهنم
 ."وخلرج كالمهم من باب اإلجياز إىل باب اإلطناب, وانفكت عنه مسحة االقتصاد البليغ يف التعبري

النتيجة التي نخلص إليها من كل ما تقدم هو أن قواعد النحو مل تكن قواعد باملعنى العلمي الصحيح, 
يه ال ينبغي حماكمة كالم املعصوم عليها وال فليست هي قواعد مانعة جامعة ال ختتلف وال تتخلف, وعل

 القرآن الكريم, وال يفعل هذا غري جاهل.
من قبيل ما بل لقد ورد يف الروايات ما يؤكد أن املعصوم مل يكن يعري أمهية تذكر ملا يسمى جتوزاً بعلم النحو 

مَ ﴿لكريمة ورد عن حممد بن مسلم قال : قرأ أبو عبد اهللا ( عليه السالم ) اآلية ا نِعْ لَ ا نُوحٌ فَ انَ ادَ دْ نَ لَقَ وَ
يبُونَ  : نوحا قلت : نوح ! ثم قلت : جعلت فداك لو نظرت يف هذا أعني العربية , فقال : ( دعني  )1(﴾املُْجِ

. االمام ع يقرأ هنا نوح بالفتح وهو فاعل حقه الرفع , وحني يقول له حمدثه : لو نظرت يف )2(من سهككم )

                                                            
 

 .75الصافات :)1(  
 279ص 4وسند هذه الرواية معترب, بل صحيح عىل االصح, فقد جاء يف كتاب مستدرك الوسائل ج )2(
, هكذا: عن محاد, عن ربعي , عن عن حممد بن مسلم عن ايب عبد اهللا (ع): ... , وااملريزا 4700ح  280 –
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التنزيل  ويسمى ايضا ( − كام هو مذكور يف خامتة املستدرك  –النوري اخذه من كتاب ( القراءات) 
 واالتحريف ) ملؤلفه امحد بن حممد السياري.

 : ونأيت االن اىل ترمجة السند كامال
امحد بن حممد السياري: ضعفه النجايش نقال عن احلسني بن عبيد اهللا الغضائري, والغضائري معروف  –أ 

عنه الترسع يف التضعيف الدنى شبهة حتى سمي الطعان, وسيايت سبب تضعيف ابن الغضائري وانه وهم 
 . ال يصلح للتضعيف

د بن حممد بن سيار املرصي : ( أمح 1579, برقم: 446 – 445ص  1مستدركات علم رجال احلديث ج 
, الكاتب آلل طاهر أبو عبد اهللا : من أصحاب اهلادي والعسكري ( صلوات اهللا عليهام ) , ممن مجع 

يف الطب , ووقع يف طريق الصدوق والربقي يف بعض أحاديث الطب ويعرف   أحاديث آل حممد 
طبع قديم عن احلسني بن عبيد اهللا  48بالسياري , ضعيف احلديث , فاسد املذهب , كام نقله النجايش ص 

 وله كتب منها كتاب ثواب القرآن وكتاب القراءات وكتاب الطب وغريها , وعندي أن تضعيفه ملا رو ,
يف كتاب القراءات من اآليات النازلة يف الوالية , وإسقاط بعض كلامته وفيها الغلو والتخليط بزعمهم 

  الوالية ... ).فراجع فصل اخلطاب والكايف باب نكت نتف يف
وال خيفى ان الشيخ عيل النامزي قد ضعف تضعيف من ضعفه وعرب عنه بـ ( الزعم ) وهو للتوهني كام ال 
خيفى , وانه ضعف لروايته روايات ال تنسجم مع اجتهاد بعض علامء الرجال, وقد ضعفوا باشباه ذلك 

 ها.اكابر رواة الشيعة وافاضلهم واملصاديق كثرية ليس هنا حمل ذكر
ووصفه صاحب كتاب لسان امليزان بأنه شيعي جلد وله كتب يف القراءات وغريها, راجع اعيان الشيعة 

 .117 – 116ص 3ج
بوثاقة كل رواته, واعتمد عىل  –عيل بن ابراهيم القمي  –ووقع يف اسناد تفسري القمي الذي شهد مؤلفه 

قق اخلوئي يف معجمه, وغريمها, واعرتف هذا التوثيق املجموعي احلر العاميل صاحب الوسائل , واملح
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, و  601 برقم  134ص  2اخلوئي بوقوع السياري يف اسناد تفسري القمي , راجع معجم رجال احلديث ج 
 يف ترمجة راوي يسمى ( فالن ).9467 برقم  364ص  14ج 

عرفت حاله  ولكن اخلوئي الظاهر انه اعتمد عىل تضعيف النجايش املنقول عن الغضائري, وغريه, والذي
وانه كتضعيف القميني الذ خيطأ اكثر مما يصيب والذين وقعوا وقعات قاتلة يف اهتام ثقاة اثبات وطردوهم 

 من قم بتهمة الضعف وما شابه, وبسط الكالم يف ذلك ليس هنا حمله.
 : وروايته يف تفسري القمي هي

عيل بن إبراهيم القمي : حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا حممد بن أمحد عن أمحد بن حممد السياري عن 
قال : ( إن اهللا جعل قلوب األئمة موردا إلرادته فإذا شاء اهللا شيئا شاؤه وهو قوله  Xفالن عن أيب احلسن 

 .409ص  2وما تشاؤن إال يشاء اهللا رب العاملني ) تفسري القمي ج 
تكون هذه الرواية وامثاهلا هي السبب يف اهتام هذا الرجل بالغلو حسب اجتهاد القميني وابن وقد 

 الغضائري , الن عندهم منزلة معينة لالئمة من جتاوزها يعد غاليا ... وهللا يف خلقه شؤون !!!
 وقد دافع عنه بقوة املريزا النوري ورد عىل ما قيل فيه واعتمد عليه, قال: 

لة فبعد رواية املشايخ العظام : كاحلمريي , والصفار , وأيب عيل األشعري , وموسى بن ( ... وباجلم 
احلسن األشعري , واحلسني بن حممد بن عامر , عنه , وهم من أجلة الثقات . و اعتامد ثقة االسالم عليه , 

فيه , أو الريبة يف كتابه وخلو كتابه عن الغلو والتخليط , ونقل األساطني عنه , ال ينبغي االصغاء إىل ما قيل 
 .23الفائدة الثانية رقم: 114ص  1املذكور ) خامتة املستدرك ج 

فتوثيق عيل بن ابراهيم القمي وما افاده الشيخ عيل النامزي الشاهروي واملريزا القمي يبني وهم من ضعفه, 
ري الرقي وغريهم, ضعف املعىل بن خنيس واملفضل بن عمر وداود بن كث − النجايش وغريه  –كام تومهوا 

 مع اهنم من اوثق واقرب اصحاب االئمة االطهار (ع) !
ويؤيد وثاقة السياري وصف الشيخ الكليني له بـ ( من اصحابنا ) يف احد اسانيد الكايف, هكذا: ( عيل بن 

 .5باب الفئ واألنفال ح 1حممد بن عبد اهللا , عن بعض أصحابنا أظنه السياري ... ) الكايف ج
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املريزا النوري عىل هذا املورد قائال: ( ... وقال يف باب الفئ واألنفال : عيل بن حممد بن عبد اهللا , عن وعلق 
 .−أظنه السياري  − بعض أصحابنا 

عدم االعتناء بام قيل فيه , بناء عىل ظهور أصحابنا يف مشايخ  − كرواية هؤالء األجلة عنه  − وظاهره  
اية واحلديث , املعتربة رواياهتم , وكيف جيتمع هذا مع فساد املذهب ? االمامية , . أو مشايخ أرباب الرو

 الفائدة الثانية.113ص  1... ) خامتة املستدرك ج
 كتاب معتمد , كام يأيت: –الذي اخذ منه هذه الرواية  –وبغض النظر عن عام تقدم فإن كتابه ( القراءات ) 

 : 9 – 6ص  1قال املريزا النوري يف خامتة املستدرك ج
( الفائدة األوىل يف ذكر الكتب التي نقلت منها , ومجعت منها هذا املستدرك , مما مل يكن عند الشيخ اجلليل 
املتبحر صاحب الوسائل رمحه اهللا , أو كان ومل يعرف صاحبه يف وقت التأليف , وهي كثرية نذكر عمدهتا : 

 يعرف أيضا بكتاب التنزيل والتحريف ).) كتاب القراءات ألمحد بن حممد السياري , و 23....... ( 
 الفائدة الثانية: 114 – 111ص  1وقال ايضا يف خامتة املستدرك ج 

: كتاب القراءات للسياري . ويعرب عنه أيضا بالتنزيل والتحريف , وقد غمز عليه مشايخ الرجال ,  23(  
بل والنظر فيام ذكروا ........ وقد  إال أنه يظهر من بعض القرائن اعتبار الكتاب واعتامد األصحاب عليه ,

,  أكثر ثقة االسالم يف الكايف من الرواية عنه , وقد تعهد أن جيمع فيه اآلثار الصحيحة , عن الصادقني 
 به , وقلة الواسطة بينهام . والسنن القائمة التي عليها العمل من مجلة االخبار املختلفة , مع قرب عهده 

 .− أظنه السياري  − ال : عيل بن حممد بن عبد اهللا , عن بعض أصحابنا وقال يف باب الفئ واألنف 
عدم االعتناء بام قيل فيه , بناء عىل ظهور أصحابنا يف مشايخ  − كرواية هؤالء األجلة عنه  − وظاهره  

االمامية , . أو مشايخ أرباب الرواية واحلديث , املعتربة رواياهتم , وكيف جيتمع هذا مع فساد املذهب ? 
, إليه بعض األدلة , مما ال  −ومجاعة من األجلة  −إال أن يريد به بعض املسائل األصولية الكالمية التي ساقه 

يوجب الكفر واالرتداد , ومل يكن رضوريا يف تلك االعصار , وأظن أن مأخذ مجيع ما قيل فيه استثناؤه ابن 
ه الثقة اجلليل حممد بن العباس بن ماهيار يف الوليد عن رواة نوادر احلكمة. .... وقد أكثر من الرواية عن
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تفسريه بتوسط أمحد بن القاسم . ثم إن الكتاب املذكور ليس فيه حديث يشعر بالغلو , حتى عىل ما اعتقده 
القميون نفيه فيهم , وأكثر رواياته موجودة يف تفسري العيايش , بل ال يبعد أخذه منه , إال أنه مل يصل إلينا 

ودعة يف تفسريه حلذف بعض النساخ . ونقل عنه الشيخ اجلليل احلسن بن سليامن احليل يف سند االخبار امل
خمترص بصائر سعد ابن عبد اهللا , وعرب عنه بالتنزيل والتحريف. ونقل عنه األستاذ األكرب يف حاشية املدارك 

مريي , والصفار , وأيب يف بحث القراءة , وأخرج منه حديثني. وباجلملة فبعد رواية املشايخ العظام : كاحل
عيل األشعري , وموسى بن احلسن األشعري , واحلسني بن حممد بن عامر , عنه , وهم من أجلة الثقات . 
و اعتامد ثقة االسالم عليه , وخلو كتابه عن الغلو والتخليط , ونقل األساطني. عنه , ال ينبغي االصغاء إىل 

 ).ما قيل فيه , أو الريبة يف كتابه املذكور 
 

وقد عد احلر العاميل امحد بن حممد السياري من اصحاب الكتب املعتمدة التي اعتمد عليها يف كتابه وسائل 
 الشيعة, حيث قال:

ولكن  نقل منها الصدوق , والشيخ ,  − ( وأما الكتب املعتمدة التي نقلنا منها بالواسطة , ومل تصل إلينا  
واملحقق , وابن إدريس , والشهيد , والعالمة , وابن طاووس , وعيل بن عيسى , وغريهم من أصحاب 

د النقل منه , ونقلنا نحن فهي كثرية جدا , ونحن نذكر هنا مجلة مما رصحوا باسمه عن − الكتب السابقة 
 – 160ص  30عنهم عنه : فمن ذلك : .... كتاب أيب عبد اهللا السياري ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج 

161. 
وابو عبد اهللا السياري هو امحد بن حممد السياري, وكالم احلر العاميل ان مل يكن عن نفس كتاب ( القراءات 

كتب املعتمدة من قبل كثري من علامئنا املتقدمني. وهذا شاهد ) فهو يدل عىل ان السياري من اصحاب ال
اخر عىل وثاقة او اعتبار السياري, اضافة اىل ما تقدم من كالم الشيخ النامزي واملريزا النوري ووقوع 

 السياري يف اسناد تفسري القمي.
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ص  − 17كتابه ( الذريعة ) ج وايضا ذكر هذا االكتاب واشار اىل اعتامد العلامء عليه, آقا بزرگ الطهراين يف 
 , حيث قال:284, برقم  52

( (كاتب القراءات ) للشيخ أيب عبد اهللا السياري , أمحد بن حممد ابن سيار , الكاتب آلل طاهر زمن أيب 
( التنزيل والتحريف ) عىل ما حممد العسكري ع . ذكره النجايش والشيخ يف ( الفهرست ) ويعرف أيضا ب

عنه , الشيخ حسن بن سليامن احليل يف خمترص ( البصائر ) لسعد بن عبد اهللا , وينقل عنه  عرب به حني النقل
األستاذ األكرب يف ( حاشية املدارك ) يف بحث القراءة , وكان عند شيخنا النوري , وينقل عنه يف ( مستدرك 

وأبو عيل األشعري  الوسائل ) اعتامدا عىل نقل أجالء األصحاب عنه , حيث يرو عنه احلمريي والصفار
وموسى بن احلسن األشعري واحلسني بن حممد بن عامر , واعتمد عىل رواياته ثقة االسالم الكليني يف ( 
الكايف ) وينقل عنه ابن إدريس يف مستطرفاته , وحممد بن العباس بن املاهيار يف تفسريه , وكان عند مؤلف 

 ... ). ( الدمعة الساكبة ) ويوجد عند الشيخ حممد الساموي
محاد: وهو محاد بن عيسى , بدليل طريق النجايش والطويس اىل كتاب ( ربعي ) هكذا: ... عن محاد  –ب 

, و راجع الفهرست للشيخ الطويس 441برقم  167بن عيسى عن ربعي. راجع رجال النجايش ص
ة ربعي , . وكذلك طريق الشيخ الصدوق عىل ما نقله املحقق اخلوئي يف ترمج294برقم  129 – 128ص

. وكذلك يف طريق عيل بن ابراهيم القمي يف تفسريه 4511برقم  167ص 8راجع معجم رجال احلديث ج
 يف تفسري قوله تعاىل ( يوم ندعوا كل اناس بامامهم ) , راجع نفس املصدر السابق.

, و الفهرست للشيخ الطويس 370برقم  142ومحاد بن عيسى ثقة باالتفاق, راجع رجال النجايش ص
 .241برقم  115ص
ربعي: هو ربعي بن عبد اهللا بن اجلارود , كام جزم بذلك املحقق اخلوئي يف معجم رجال احلديث ,  –ج 

 .4511برقم  167, و ص  4508برقم  165ص 8راجع ج 
, و راجع الفهرست للشيخ 441برقم  167وربعي بن عبد اهللا ثقة باالتفاق , راجع رجال النجايش ص

 . 294برقم  129 – 128الطويس ص
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دعني من سهككم . والسهك ريح كرهية جيدها االنسان فيمن يتعرق وهو ايضا صدأ العربية جييبه بقوله : 
 احلديد ورائحة السمك الزنخة .

يا أمري املؤمنني إن بالال  فقال : Xجاء رجل إىل أمري املؤمنني  , املريزا النوري  − ويف مستدرك الوسائل  
ويضحك من فالن , فقال أمري املؤمنني (  كان يناظر اليوم فالنا , فجعل يلحن يف كالمه , وفالن يعرب

عليه السالم ) : ( إنام يراد اعراب الكالم وتقويمه , ليقوم االعامل وهيذهبا , ما ينفع فالنا اعرابه وتقويمه , 
إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح حلن , وماذا يرض بالال حلنه , إذا كانت أفعاله مقومة أحسن تقويم , ومهذبة 

 .)1(أحسن هتذيب )
: انك رجل لك فضل , لو نظرت يف هذه العربية  Xوفيه عن حويزة بن أسامء قال : قلت أليب عبد اهللا   

 .)2(فقال : ( ال حاجة يل يف سهككم هذا )
قد قرأ ( نوح ) بالفتح يف الرواية األوىل فهو يف هذه الرواية مل يقرأ شيئاً ومع  Xوإذا كان اإلمام الصادق 

كان يف كل أحواله ال  Xذلك يقول له أسامء بن حويزة: ( لو نظرت يف العربية ) األمر الذي يدل عىل أنه 
 . يعري أمهية لعلم النحو

 ايضا Xوروي عن الصادق ( عليه السالم ) أنه قال : ( من اهنمك يف طلب النحو سلب اخلشوع ). وقال  
( أصحاب العربية حيرفون الكلم عن مواضعه ) . وعن ابن أيب عمري, عن هشام بن سامل قال : كان أبو عبد 

                                                                                                                                                                                                     
 

برقم  324 – 323حممد بن مسلم : ثقة باالتفاق جليل غني عن التعريف, راجع رجال النجايش ص –د 
, و 11804وما بعدها برقم  246ص 18, وراجع التفصيل كامال يف معجم رجال احلديث ج882
 .11807برقم  260ص

 . 279ص  −  4مستدرك الوسائل : ج )1(  
ذكرها املريزا النوري عن كتاب القراءات للسياري وقد تقدم اثبات اعتبار هذا وهذه الرواية ايضا )2(  

 الكتاب وصاحبه, فالرواية معتربة من هذه اجلهة.
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 جة قريش, فالقرشيون ال هيمزونيكره اهلمزة. بمعنى انه ع كان ال يلفظ اهلمزة كام هو احلال يف هل Xاهللا 
 .. فال يقولون بئر وانام بري..

بل ورد يف القرآن آيات كثرية ختالف النحو املتعارف, فالشبهة إذن من السخف بمكان. بل إن عىل طالب 
 ,  معصوماً من خالل األدلة وهي النص حتديداً  Xاحلق أن يتحقق أوالً من كون السيد أمحد احلسن 

, فإذا تأكد من عصمته فعليه أن يأخذ منه ال أن يفرض  , وليست شيئاً يف ظاهر اخللقة نيفالعصمة أمر باط
 )1(عليه!

א :א
: ( اهللا أعلم ) وهذا ظاهر يف الرتدد  يقول يف خطاباته وكتبه X: السيد أمحد احلسن  يقول املعاندون

 واالحتامل فكيف يكون معصوماً وإماماً وهو يقول هذا?
א :א

: اهللا أعلم مثيل لقول  X? ثم أن قوله  , وهل جيرؤ مؤمن عىل قول خالف هذا نقول نعم اهللا أعلم وأحكم
 : العالمة املجليس − , ففي بحار األنوار  املعصومني من آبائه

                                                            
 

 وكمثال ملن يعرتض عىل املعصوم يف مسألة النحو , هو جويرية بن اسامء يف الرواية االتية:)1(  
فدخل عليه محران بن أعني وجويرية بن أسامء ,  X عن حريز بن عبد اهللا , قال : ( كنت عند أيب عبد اهللا

بكالم فوقع عند جويرية أنه حلن , قال فقال له : أنت سيد بني هاشم واملؤمل  Xقال , فتكلم أبو عبد اهللا 
لألمور اجلسام تلحن يف كالمك . قال , فقال : دعنا من تيهك ( هنيك ) هذا , فلام خرجا , ( فقال ): أما 

ار معرفة محران فمؤمن ال يرجع أبدا , وأما جويرية فزنديق ال يفلح أبدا , فقتله هارون بعد ذلك ) اختي
برقم  150ص 5لمحقق اخلوئي ج/ معجم رجال احلديث ل 700ص  2الرجال للشيخ الطويس ج 

2418. 
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أصحاب اجلنة  "( تفسري عيل بن إبراهيم : يف رواية أيب اجلارود , عن أيب جعفر عليه السالم يف قوله :  
أنه إذا استو أهل النار إىل النار لينطلق هبم قبل  − واهللا أعلم  − فبلغنا  "يومئذ خري مستقرا وأحسن مقيال 

 .)1(خان النار ... الخ )أن يدخلوا النار فقيل هلم : ادخلوا إىل ظل ذي ثالث شعب من د
 : عيل بن إبراهيم القمي − ويف تفسري القمي 

فوقوفهم عىل  "ان جهنم ملوعدهم أمجعني  "(ويف رواية أبى اجلارود عن أيب جعفر عليه السالم يف قوله 
اهللا جعلها سبع درجات ...  واهللا أعلم انالرصاط واما هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فبلغني 

 .)2(لخ )ا
( قال السيد بن طاوس قدس اهللا روحه يف كتاب سعد السعود رأيت يف تفسري منسوب إىل الباقر ع كانت 

هبط هبا من اجلنة كانت من عوسج اجلنة و كانت عصا هلا  واهللا أعلم أنهعصا موسى هي عصا آدم ع بلغنا 
 .)3(شعبتان و بلغني أهنا ... الخ )

א :א
, وهذه النجمة موجودة يف علم دولة  : أنتم تستخدمون النجمة السداسية ختامً وشعاراً  املعاندونيقول 

 . إرسائيل
א  :א

 : , أقتبس منه ما ييل كتب األخ الشيخ جهاد األسدي ( حفظه اهللا ) بحثاً يف هذه املسألة
بياء التي ورثها القائم حممد بن : النجمة السداسية من مواريث األن Xقال السيد اليامين امحد احلسن  

وهي ترمز إليه ( عليه صلوات ريب ) وتعني املنترص واملنصور, واليهود الصهاينة رسقوا  Xاحلسن املهدي 
هذه النجمة واختذوها شعارا هلم ورمزا النتظارهم للمصلح العاملي املوعود وهو عندهم كام قدمت ايليا 

                                                            
 

 .124ص  −  8بحار األنوار : ج   )1(
 .376ص  − 1تفسري القمي : ج   )2(

 .45ص13بحار األنوار :ج)3(  



 378  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

ها يكون كمن يلعن كلمة اهللا اكرب التي وضعها صدام لعنه اهللا يف . والذي هيني هذه النجمة ويلعنXالنبي 
وقد ورد عنهم  Xفهذه النجمة هي نجمة املهدي  علم العراق ويكون ممن يلعن مواريث األنبياء 

أن راية احلق إذا ظهرت لعنها أهل املرشق و أهل املغرب فاحذروا أهيا املؤمنون فاللعنة إذا مل جتد هلا  
 .موضعا عادت إىل صاحبها كام ورد عن رسول اهللا 

سليامننا واهليكل هيكلنا نحن املسلمون ال هيكل اليهود الصهاينة قتلة  Xداودنا وسليامن  Xوداود 
قدسة أرضنا والبد من حتريرها وفتحها ورفع راية ال اله إال اهللا حممد رسول اهللا عيل األنبياء , واألرض امل

 . ويل اهللا عليها
نُوا وَ ﴿:  قال تعاىل ينَ آمَ الَّذِ ا النَّبِيُّ وَ ذَ هَ وهُ وَ بَعُ ينَ اتَّ ذِ يمَ لَلَّ اهِ رَ ىلَ النَّاسِ بِإِبْ نِنيَ إِنَّ أَوْ مِ ُّ املُْؤْ يلِ   )2(.)1(﴾اهللاَُّ وَ

د  وهي ليست  Xوهي رمز اهلي ثم انتقلت لنبي اهللا سليامن  Xالنجمة السداسية هي نجمة نبي اهللا داوّ
د   Xمن خمتلقات اليهود. واألدلة عىل هذا عديدة, فالنجمة السداسية هي رمزاهلي يسمى بنجمة داوّ

ويد) و تعني . وتسمى بالعربية (ماجني داXويسمى أيضا بخاتم سليامن وهذا ماورد عن املعصومني 
د"بالعربية  د  "درع داوّ وهناك الكثري من  X, وتعترب من أهم الرموز الربانية التي كان حيملها نبي اهللا داوّ

اجلدل حول قدم هذا الرمز فهناك تيار من الشيعة االمامية مقتنع بأن هذا الشعار الذي اختذه اليهود رمزاً هلم 
د  لة الرشعية والتأرخيية التي تشري اىل ان هذا الرمز أستخدم كذلك ولدهيم األد Xيعود اصله اىل النبي داوّ

قبل الديانة اليهودية كرمز للعلوم اخلفية التي كانت تشمل الفلك والروحانيات وهناك البعض ممن يعتقد 
د  أصبحت رمزا للشعب اليهودي يف القرون الوسطى وإن هذا الرمز حديث مقارنة   Xإن نجمة داوّ

ومع إنشاء دولة إرسائيل تم  1948, ويف عام  السباعي الذي يعترب من أقدم رموز بني إرسائيلبالشمعدان 
د   . لتكون الشعار األسايس عىل العلم اإلرسائييل Xإختيار نجمة داوّ

                                                            
 

 .68ال عمران :  )1(
 .1كتاب املتشاهبات : ج ) 2(
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د  ومن بعده ورثها ابنه نبي اهللا  Xواالدلة االتية تثبت رشعية النجمة السداسية التي كانت عند نبي اهللا داوّ
 . Xن سليام

 
 : الدليل االول

: (..ويعيل اهللا  يف حديث طويل اىل أن يقول Xيف كتاب اجلفر يف كالمه عن املهدي  Xقال أمري املؤمنني 
, لكن  , إنام هي باألرض العظيمة , يظهر بالل ومن حتنف يف نجوم مخسني ليست يف السامء شأن حممد

, الذي يسوؤن فيه وجوه  مجيعا زمان وعد اآلخرة هلمنجمة بني ارسائيل املرسومة يف خطوط الدرع تبلعهم 
 . )1(كل العرب , وتبكي أمة خالف رسوهلا وأطفأت بيدها مصباحها )

بنجمة بني ارسائيل املرسومة يف خطوط الدرع,  Xأعداء املهدي  Xيف هذا الكالم يتوعد أمري املؤمنني 
د  ألهنا مرسومة  Xتي رفعها السيد امحد احلسن وال Xوهي النجمة السداسية املعرفة بنجمة نبي اهللا داوّ

 بخطوط الدرع. 
 : الدليل الثاين

خرج أمري املؤمنني ( عليه السالم ) ذات ليلة بعد ( عن أيب بصري , عن أيب جعفر ( عليه السالم ) قال :  
سليامن عتمة وهو يقول مههمة مههمة وليلة مظلمة خرج عليكم االمام عليه قميص آدم و يف يده خاتم 
 .)2() وعصا موسى ( عليه السالم ) . ومسلّم لدی املسلمون ان نقش خاتم سليامن هو النجمة السداسية

 : الدليل الثالث
رو الشيخ الصدوق عليه الرمحة يف كتابه كامل الدين ومتام النعمة ( باب حديث الدجال وما يتصل به من  

 :  , قال أمر القائم عليه السالم )

                                                            
 

 .385آخر الزمان : صماذا قال عيل (ع) عن )1(  
 .321ص  −  5رشح أصول الكايف : ج )2(  
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حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق ريض اهللا عنه... عن النزال بن سربة قال : خطبنا أمري املؤمنني عيل بن 
أيب طالب عليه السالم وتكلم عن عالمات آخر الزمان فحمد اهللا عز وجل وأثنى عليه وصىل عىل حممد 

امن بن داود , وعىص موسى وآله , الی ان قال : (...خروج دابة األرض من عند الصفا , معها خاتم سلي
, يضع اخلاتم عىل وجه كل مؤمن فينطبع فيه : هذا مؤمن حقا , ويضعه عىل وجه كل كافر فينكتب  

هذا كافر حقا , حتى أن املؤمن لينادي : الويل لك يا كافر , وإن الكافر ينادي طوبى لك يا مؤمن , وددت 
لدابة رأسها فرياها من بني اخلافقني بإذن اهللا جل جالله أين اليوم كنت مثلك فأفوز فوزا عظيام . ثم ترفع ا

(..)1(. 
 : الدليل الرابع

 Xروی الشيخ ريض الدين الطربيس يف كتابه مكارم االخالق عن الوشاء قال دخل رجل علی الرضا  
 : مايل اراك مصفرا?. فقال له

تْ عيل . قال بْع قد احلّ  : محّی الرّ
بسم اهللا الرمحان الرحيم , بأسم اهللا وباهللا ابجد هوَّ َز حطي عن فالن  ( : فدعا (عليه السالم) بدواة وكتب

ثم طواه ...) ونسخ  X  بن فالن بأذن اهللا تعالی , ثم ختم يف اسفل الكتاب سبع مرات بخاتم سليامن
نجمة صاحب الكتاب يف احلاشية ثالث نجامت اثنان منهن ثامنية واحداها يف داخل املثلثات نقطة والثالثة ال

د  .)X )2   السداسية املعروفة بنجمة داوّ
 : الدليل اخلامس

 : روی الشيخ املريزا حسني النوري يف كتابه دار السالم
: (إنّ من ينتظر جانبا ويريد معرفة خربه فليكتب هذه االحرف يف كفه  الصادق قال X  عن ايب عبداهللا

: ( بسم اهللا هبت هت فهت هلت هلت; وطلسم  جييبهويرقد , فأنه يأتيه بعض االرواح , فكل ما سئل عنه 
                                                            

 

 .1ح − 525كامل الدين ومتام النعمة : ص  )1(
 .401مكارم االخالق : ص)2(  
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د  معقد حيوي اقل او اكثر من املائة واربعني حرفا عربيا واعجميا ويف اسفله مرسوم فيه نجمتني لنجمة داوّ
X()1(. 

 
 
 

 : الدليل السادس
بأسناده يرفعه الی جابراالنصاري (رض) عن ايب  ةروی السيد عيل بن عبد احلميد يف كتابه الغيب 

بأنطاكية فيستخرج منها التوراة من غارٍ فيه عصی موسی  Xاول ما يبدأ القائم  ( : قال Xجعفرالباقر 
 . ). ونقش خاتم سليامن معروف بانه حيوي النجمة السداسية وخاتم سليامن...
 : الدليل السابع

روی الشيخ الطويس يف كتابه الغيبة مالقاة االمام املهدي (ارواحنا ملقدمه الفداء) لعيل بن ابراهيم بن  
?  − اي وقت اخلروج  −يا سيدي متى يكون هذا االمر املازيار. قال ابن املازيار لإلمام يف حديث طويل (..

واستدار هبام الكواكب والنجوم ,  : إذا حيل بينكم وبني سبيل الكعبة , واجتمع الشمس والقمر Xفقال 
فقلت متى يا بن رسول اهللا ? فقال يل : يف سنة كذا وكذا خترج دابة األرض بني الصفا واملروة , ومعه عصا 

 . )2(موسى وخاتم سليامن , يسوق الناس إىل املحرش )
 : الدليل الثامن

السداسية والتي عرفت عند علامء احلروف االحراز والتامئم املستخدمة بني املسلمني والتي حتوي النجمة  
د ومن احد هؤالء العلامء املعروفون هو آغاي حممد ابراهيم الربوجردي  X واالعداد والرمل بنجمة داوّ

 –وهو عامل معروف بعلم احلروف واالعداد والرمل وهو يف ايران يسكن بمدينة قـم وقمت بزيارته 
                                                            

 

 .20ص3دار السالم : ج)1(  

 .266الغيبة للطويس : ص)2(  
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ق وحتاورت معه يف مسألة النجمة السداسية ـ ه1427ميف اواسط عا  –واحلديث لشيخ جهاد األسدي 
لوح بقية اهللا) وهذا احلرز من االحراز املنترشة يف ايران جداً ويتوسمون  (ـ التي يضعها يف حرزٍ له يسمی ب

 به كثريا.
لوح بقية اهللا) الذي تتداوله انت والذي هو  (ـ التي موضوعة يف حرز ب − ان النجمة السداسية  فقلت له :

 حيارهبا بعض الناس علی اهنا ليست هلا اي قدسية . − منترش بني الناس
د  فقال يل وهو مستغرب من موقف الناس ملحاربة النجمة السداسية :ان هذه النجمة هي نجمة نبي اهللا داوّ

ليه السالم فأخذ ورقة ودون ما ييل بيديه عليه السالم وهي مقدسة وحتمل ارساراً ختص االمام املهدي ع
د عليه السالم وكتب يف وسطها لفظ اجلاللة (اهللا) ثم كتب يف مثلثات النجمة  فرسم نجمة نبي اهللا داوّ

 السداسية ( حممد , عيل , فاطمة, حسن , حسني , مهدي ) 
عليه السالم وبني بعض  وقال يل ان هذه الـنجـمة حتـمـل اسـراراً كـثـيــرة تـخــص االمـام املهدي

د  . X االمور الـتي تـخـص نـجمة داوّ
,  , ومن أراد مزيد معرفة بالنجمة السداسية فلرياجع كتاب الشيخ جهاد األسدي املشار إليه أكتفي هبذا

 .  Xوهو من إصدارات أنصار اإلمام املهدي 
א :א

 .Xينتمي لقبيلة غري هاشمية, فكيف يكون ولداً لإلمام املهدي  X: السيد أمحد احلسن  يقول املعاندون
א :א

إنه قال من عىل منرب الكوفة : ( البد من وجود رحى تطحن فإذا قامت عىل قطبها  Xوعن أمري املؤمنني 
وثبتت عىل ساقها بعث اهللا عليها عبداً عنيفاً خامالً أصله يكون النرص معه أصحابه الطويلة شعورهم 

يهم أصحاب السبال سود ثياهبم أصحاب رايات سود ويل ملن ناواهم يقتلوهنم هرجاً واهللا لكأين أنظر إل
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ار منهم واألعراب اجلفاة يسلطهم اهللا عليهم بال رمحة فيقتلوهنم هرجاً عىل  وإىل أفعاهلم ومايلقى الفجّ
 . )1(مدينتهم بشاطئ الفرات الربية والبحرية جزاء بام عملوا وما ربك بظالم للعبيد )

خامل النسب, وهو تعبري مكافئ لتعبري مقطوع  –كام ثبت سابقاً  –فهذه الرواية تدل عىل أن القائم 
 النسب.

 كام إننا ال نقول إنه ينتمي لقبيلة غري هاشمية عىل نحو االنتامء احلقيقي بل بالوالء فقط .
 
 
 
 
 

 
א :א

لِكَ  * امل﴿قال تعاىل :  يْبَ  الَ  الْكِتَابُ  ذَ  فِيهِ  رَ دً تَّقِنيَ  هُ مُ ينَ  * لِّلْ نُونَ  الَّذِ مِ ؤْ يْبِ  يُ مَ ﴿,  )2(﴾بِالْغَ لَ لِيَعْ ن اهللاَُّ  وَ  مَ
هُ  ُ هُ  يَنرصُ لَ سُ رُ يْبِ  وَ انَ بِالْ ﴿ )3(﴾بِالْغَ َ محْ َ الرَّ يشِ نْ خَ نِيب )مَ لْبٍ مُ اءَ بِقَ جَ يْبِ وَ ُمْ ﴿ )4(غَ هبَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ خيَ الَّذِ

هُ  يْبِ وَ ةِ بِالْغَ اعَ نْ السَّ ونَ مْ مِ قُ فِ شْ .  )1(﴾مُ

                                                            
 

 . 265الغيبة للنعامين : ص)1(  
 

 .3− 2− 1:البقرة )2(  
 .25احلديد :)3(  
 .33ق:)4(  



 384  ...................................................................الدكتور أبو حممد األنصاري  
 

 
 

هذه اآليات الكريمة تبني بوضوح أن اإليامن احلقيقي الذي يريده اهللا عز وجل واإليامن املمدوح عنده       
تعاىل هو اإليامن بالغيب , أي اإليامن الذي يُقدم عليه اإلنسان بإرادة حرة واختيار واع , دونام إكراه أو إجلاء 

 عجزة مادية قاهرة . , كام لو آمن اإلنسان من خالل م
كمة ال تقبل تأويالً أو لبساً كلام كان اإليامن أو قل االستسالم املرتتب عليها غري        فاملعجزة كلام كانت حمُ

 آمنت أنه ال ﴿من اآليات ما أعجزه وقهره قال : مقبول من قبل اهللا تعاىل , فهذا فرعون (لع) بعد أن رأ
نَ ﴿فأتاه اجلواب :  )2(﴾ل وأنا من املسلمنيه بنو إرسائيإله إال الذي آمنت ب نتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ آآلنَ وَ

ينَ  دِ سِ  . )3(﴾املُْفْ
إذن مل يقبل اهللا تعاىل إيامن فرعون القهري ألنه سبحانه يريد إيامناً حراً , إيامناً بالغيب , أو قل يريد إيامناً  

حقيقياً ال استسالماً . ومن هنا البد أن تقرتن املعجزة بيشء من اللبس لتُبقي مساحة للشك واالرتياب أو 
شى معه قل االختبار ال جيتازها إال من يملك مقداراً من ا إليامن بالغيب , وهو عىل أية حال مقدار يسري خيُ

عىل من يطلب املعجزة من الزلل , بل إن النتيجة غالباً ما تكون الفشل فطالب املعجزة تتملكه الشكوك 
ا﴿ي به اىل التكذيب , قال تعاىل : وتنته مَ نَا وَ نَعَ لَ  أَن مَ سِ رْ اتِ  نُّ بَ  أَن إِالَّ  بِاآليَ ذَّ ا كَ َ لُونَ  هبِ امَّ ﴿,  )4(﴾األَوَّ لَ فَ

ى  وسَ َ مُ وا بِامَ أُويتِ رُ فُ كْ ْ يَ ملَ ى أَوَ وسَ َ مُ ا أُويتِ ثْلَ مَ َ مِ الَ أُويتِ الُوا لَوْ ا قَ نَ نْدِ نْ عِ قُّ مِ مُ احلَْ هُ اءَ انِ جَ رَ حْ الُوا سِ بْلُ قَ نْ قَ مِ
ونَ  افِرُ لٍّ كَ ا بِكُ الُوا إِنَّ قَ ا وَ رَ   . )5(﴾تَظَاهَ

( الناس يعرفون أن لة اللبس يف املعجزة واهلدف منه احلسن ع يف صدد احلديث عن مسأيقول السيد أمحد 
العصا التي حتولت أفعى وقد كانت يف زمن انترش فيه السحر ومن معجزات  X من معجزات موسى

                                                                                                                                                                                                     
 

 .49األنبياء :)1(  

 .90يونس :  )2(
 .91يونس :)3(  
 .59ألرساء :ا  )4(
 .48القصص :)5(  
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القران يف زمن انترشت فيه   شفاء املرىض يف زمن انترش فيه الطب ومن معجزات حممد Xعيسى
علل من جيهل احلقيقة سبب مشاهبة املعجزة ملا انترش يف ذلك الزمان أنه فقط لتتفوق عىل البالغة وهنا ي

السحرة واألطباء والبلغاء ويثبت اإلعجاز ولكن احلقيقة اخلافية عىل الناس مع أهنا مذكورة يف القرآن هي 
ال يرىض أن يكون اإليامن أن املعجزة املادية جاءت كذلك للّبس عىل من ال يعرفون إال املادة فاهللا سبحانه 

َّا﴿ماديا بل البد أن يكون إيامناً بالغيب  ممِ الةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ يْبِ وَ نُونَ بِالْغَ مِ ؤْ ينَ يُ ونَ  الَّذِ قُ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ  )1(﴾رَ

هُ ﴿ ْ بَرشِّ يْبِ فَ َنَ بِالْغَ محْ َ الرَّ يشِ خَ رَ وَ كْ بَعَ الذِّ نِ اتَّ رُ مَ نْذِ امَ تُ يمٍ إِنَّ رِ رٍ كَ أَجْ ةٍ وَ رَ فِ غْ يْ  )2(﴾بِمَ َنَ بِالْغَ محْ َ الرَّ يشِ نْ خَ بِ (مَ
نِيبٍ  لْبٍ مُ اءَ بِقَ جَ طِ ﴿ )3(﴾وَ ومَ النَّاسُ بِالْقِسْ انَ لِيَقُ ِيزَ املْ مُ الْكِتَابَ وَ هُ عَ لْنَا مَ زَ أَنْ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ لَ سُ نَا رُ لْ سَ دْ أَرْ لَقَ
يدَ فِيهِ  دِ لْنَا احلَْ زَ أَنْ يزٌ وَ زِ يٌّ عَ وِ يْبِ إِنَّ اهللاََّ قَ هُ بِالْغَ لَ سُ رُ هُ وَ ُ نْرصُ نْ يَ مَ اهللاَُّ مَ لَ لِيَعْ نَافِعُ لِلنَّاسِ وَ مَ يدٌ وَ دِ أْسٌ شَ  )4(﴾بَ

فاإليامن بالغيب هو املطلوب والذي يريده اهللا سبحانه واملعجزة التي يُرسلها سبحانه البد أن تُبقي شيئاً 
فيها يشء من اللبس وهلذا كانت يف كثري من األحيان مشاهبة ملا انترش يف زمان  لإليامن بالغيب وهلذا يكون

ونَ ﴿إرساهلا  بِسُ لْ ا يَ مْ مَ يْهِ لَ نَا عَ بَسْ لَلَ الً وَ جُ نَاهُ رَ لْ عَ لَكاً جلََ نَاهُ مَ لْ عَ لَوْ جَ وهلذا وجد أهل املادة والذين ال  )5(﴾وَ
امَّ ﴿يعرفون إال املادة يف التشابه عذرا لسقطتهم  لَ ى فَ وسَ َ مُ ا أُويتِ ثْلَ مَ َ مِ ال أُويتِ الُوا لَوْ ا قَ نَ نْدِ نْ عِ قُّ مِ مُ احلَْ هُ اءَ  جَ

ونَ  افِرُ لٍّ كَ ا بِكُ الُوا إِنَّ قَ ا وَ رَ انِ تَظَاهَ رَ حْ الُوا سِ بْلُ قَ نْ قَ ى مِ وسَ َ مُ وا بِامَ أُويتِ رُ فُ كْ ْ يَ ملَ فالتشابه أمسى عذرا  )6(﴾أَوَ
انِ تَظَا﴿هلم ليقولوا  رَ حْ اسِ رَ ونَ ﴿و )7(﴾هَ افِرُ لٍّ كَ ا بِكُ وهو يصف أحد  Xوقال أمري املؤمنني  )1(﴾إِنَّ

                                                            
 

 .3البقرة : ) 1(
 .11يـس : ) 2(
 .33) ق :3( 
 .25) احلديد :4( 

 9)األنعام:5(  
 48)القصص:6(  
 .48القصص :  )7(
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جعل الشبهات عاذرا لسقطاته ) , أما إذا كانت املعجزة قاهرة وال تشابه فيها فعندها اليبقى …املنافقني ( 
لإليامن بالغيب أي مساحة ويكون األمر عندها إجلاء لإليامن وقهر عليه وهذا ال يكون إيامن وال يكون 

ا بِبَ ﴿إسالماً بل إستسالم وهو غري مريض وال يريده اهللا وال يقبله   نَ زْ اوَ جَ مْ وَ هُ بَعَ أَتْ رَ فَ ائيلَ الْبَحْ نِي إِرسْ
ي آمَ  هُ ال إِلَهَ إِالَّ الَّذِ نَّ نْتُ أَ الَ آمَ قُ قَ رَ هُ الْغَ كَ رَ ا أَدْ تَّى إِذَ واً حَ دْ عَ ياً وَ غْ هُ بَ نُودُ جُ نُ وَ وْ عَ ا فِرْ أَنَ ائيلَ وَ نُو إِرسْ نَتْ بِهِ بَ

نيَ  لِمِ نَ املُْسْ وقبل أن يموت ولكن اهللا ال يرىض وال يقبل هذا ففرعون يؤمن و يسلم أو قل يستسلم  )2(﴾مِ
ينَ ﴿اإليامن وهذا اإلسالم وجييبه اهللا سبحانه هبذا اجلواب  دِ سِ نَ املُْفْ نْتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ نَ وَ . )3(﴾آآلْ

إدخال هذا ألنه إيامن جاء بسبب معجزة قاهرة ال جمال ملن ال يعرفون إال هذا العامل املادي إىل تأويلها أو 
الشبهة عىل من آمن هبا وهبذا مل يبق جمال للغيب الذي يريد اهللا اإليامن به ومن خالله , فعند هذا احلد ال 

َ ﴿يُقبل اإليامن ألنه يكون إجلاء وقهراً وليس إيامن  أْيتِ بُّكَ أَوْ يَ َ رَ أْيتِ ةُ أَوْ يَ مُ املَْالئِكَ أْتِيَهُ ونَ إِالَّ أَنْ تَ نْظُرُ لْ يَ هَ
بَ بَعْضُ آ سَ بْلُ أَوْ كَ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ْ تَكُ َا ملَ هنُ ساً إِيامَ فْ عُ نَ نْفَ بِّكَ ال يَ اتِ رَ أْيتِ بَعْضُ آيَ مَ يَ وْ بِّكَ يَ اتِ رَ َا يَ هنِ تْ يفِ إِيامَ

ونَ  نْتَظِرُ ا مُ وا إِنَّ تَظِرُ لِ انْ اً قُ ريْ وا ﴿ )4(﴾خَ رُ فَ ينَ كَ عُ الَّذِ نْفَ تْحِ ال يَ مَ الْفَ وْ لْ يَ ونَ قُ نْظَرُ مْ يُ ال هُ ُمْ وَ هنُ . ولو )5(﴾إِيامَ
كان اهللا يريد إجلاء وقهر الناس عىل اإليامن ألرسل مع أنبيائه معجزات قاهرة ال جمال معها ألحد أن يقول 

ا﴿ رَ انِ تَظَاهَ رَ حْ سِ ﴿أو ﴾سِ امَ أُرْ ةٍ كَ يَأْتِنَا بِآيَ لْ رٌ فَ اعِ وَ شَ اهُ بَلْ هُ َ رتَ المٍ بَلِ افْ اثُ أَحْ غَ لُونَ أَضْ َوَّ قال    )6(﴾لَ األْ
نِنيَ ﴿تعاىل  مِ ؤْ ونُوا مُ كُ تَّى يَ هُ النَّاسَ حَ رِ أَنْتَ تُكْ ِيعاً أَفَ مْ مجَ هُ لُّ ضِ كُ َرْ نْ يفِ األْ نَ مَ مَ بُّكَ آلَ اءَ رَ لَوْ شَ وقال  )7(﴾وَ

                                                                                                                                                                                                     
 

 .48القصص : ) 1(

 .90يونس : ) 2(
 .91) يونس :3( 
 .158األنعام :  )4(
 .29السجدة : ) 5(
 .5األنبياء :  )6(
 .99) يونس :7( 
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بْتَغِيَ ﴿تعاىل  تَطَعْتَ أَنْ تَ إِنِ اسْ مْ فَ هُ اضُ رَ يْكَ إِعْ لَ َ عَ ربُ انَ كَ إِنْ كَ ةٍ وَ مْ بِآيَ تَأْتِيَهُ ءِ فَ امَ امً يفِ السَّ لَّ ضِ أَوْ سُ َرْ قاً يفِ األْ فَ نَ
لِنيَ  اهِ نَ اجلَْ نَّ مِ ونَ  فَال تَكُ دَ ىلَ اهلُْ مْ عَ هُ عَ مَ اءَ اهللاَُّ جلََ لَوْ شَ فاحلمد هللا الذي ريض باإليامن بالغيب وجعل  )1(﴾وَ
 ). جيعله باملادة ومن خالل املادة  ة وملاإليامن بالغيب ومن خالل الغيب ومل يرض باإليامن باملاد

كان دائامً أضوء  احلق إن اهللا سبحانه مل يكلف الناس شيئاً ال يستطيعونه , فدليل األنبياء واألوصياء 
من الشمس , ولكن الناس لوثوا فطرهتم وغرهم باهللا الغَرور وكانت النتيجة إن هؤالء السادة الكرام مل 

الناس تصدق هبم وباحلق الذي أُنزل معهم , ثلة قليلة عادة ما يصفها املنحرفون جيدوا سو ثلة قليلة من 
بَعَكَ إِالَّ ﴿ (أراذلنا) ملوثو الفطرة بـ اكَ اتَّ رَ ا نَ مَ نَا وَ ثْلَ اً مِّ اكَ إِالَّ بَرشَ رَ ا نَ هِ مَ مِ واْ مِن قِوْ رُ فَ ينَ كَ الَ املَْألُ الَّذِ قَ فَ

ادِيَ  اذِلُنَا بَ مْ أَرَ ينَ هُ لٍ بَ  الَّذِ يْنَا مِن فَضْ لَ مْ عَ  لَكُ ا نَرَ مَ أْيِ وَ اذِبِنيالرَّ مْ كَ . إن عدم اإليامن تقف )2(﴾لْ نَظُنُّكُ
وراءه دائامً فكرة مهمة هي أن الشعار الذي يرفعه حجج اهللا ويرصون عليه هو ( مل اقل ألحد اتبعني أعمى 

يرصون عىل احرتام إنسانية  أي إهنم  , بل أقول ميز الدليل واعرف صاحبه و أنقذ نفسك من النار ) ,
 –اإلنسان , ويأنفون من التعامل معه عىل وفق املنطق السلطوي , بينام اعتاد الناس هذا املنطق . فالناس 

ألفوا من يفكر بدالً منهم ويتخذ القرارات بالنيابة عنهم , بل إهنم اعتادوا أن يضع  –ولألسف الشديد 
عقيدة التي يريدوهنا هلم وينقادوا هم وراءهم كام ينقاد القطيع وراء قائده , الطواغيت يف أعناقهم حبال ال

أي أن يتحركوا بتأثري غريزة القطيع , ويف ظل حالة من غياب الوعي , وغياب السؤال عن املصري الذي 
لعامل يمكن أن تؤول إليه مسريهتم . وهكذا استطاع الطواغيت بكافة أشكاهلم ; السياسيون املتسلطون عىل ا

املادي والفقهاء املتسلطون عىل حركة الوعي والروح , استطاعوا أن يقودوا مسرية اإلنسانية عرب قرون 
 مريرة يف نفق مظلم طويل ال هناية له . 

إن ما كان ينقص البرشية عىل الدوام هو اإليامن بالغيب , اإليامن بوجود اهللا تعاىل , وبأنه يملك جماري 
األمور , وإنه املحرك احلقيقي لكل ما يف العامل . ال أشك يف أن كثرياً من الناس , بل ربام كانت غالبيتهم 

                                                            
 

  .35األنعام : ) 1(

 .27هود :)2(  
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املستو التنظريي الرخيص ( لقلقة العظمى , والسيام جيوش املستضعفني اجلرارة , كانت تؤمن عىل 
اللسان) بأن اهللا تعاىل قادر عىل كل يشء , وأنه هو القوي اجلبار , ولكنها عىل املستو الواقعي العميل 
كانت تترصف بخالف هذا اإليامن , بل إن سلوكها يكشف عن أهنا ال تؤمن بيشء مما تدعيه , فاهللا بالنسبة 

غري العامل الذي حيكمه الطواغيت?! وهو عز وجل عادل ولكن ليس يف هلا قوي ولكنه قوي يف عامل آخر 
هذا العامل الذي يامرس الطواغيت فيه أبشع أنواع الظلم ! اهللا بالنسبة هلم ال يعدو عن كونه أفيوناً خمدراً 
هلة يمنحنا إمكانية أن نستمرئ لقمة احلرمان املنقوعة بالذل واملنغصات التي جيرعنا إياها الطواغيت ( آ

الواقع الفعيل املادي بحسب الناس ) . الغيب إذن كان بالنسبة لإلنسانية عاملاً يشوبه الكثري من الغموض , 
عاملاً أشبه ما يكون بذلك الذي تصوره احلكايات اخلرافية , فاملعادلة هي كاآليت : ( السامء بعيدة , إهنا أشبه 

 جداً , إهنا أقرب من هراوة تشدخ الرأس) . بفكرة فلسفية غري مؤكدة , أما األرض فإهنا قريبة 
قليلون جداً أولئك البرش الذين اقتنعوا بكلامت الرسل التي هتفت هبم : إن حضور العامل املادي يف وعيكم 
منشؤه اجلزء احليواين أو اجلزء الطيني منكم , وهو جزء طارئ , عريض وليس حقيقياً , وإن عليكم أن 

 لتدخلوا عامل األنوار احلقيقي هو وحده , أما املليارات األخر من البرش حترروا وعيكم من سطوة الطني
فقد أخلدت اىل الطني والسبب هو أن احلرية تتطلب ثمناً , ثمناً بسيطاً ورائعاً يف الوقت نفسه , هو أن يرتفع 

مصريه , وهنا مفارقة  اإلنسان اىل مستو إنسانيته , أن ال يدع اجلزء احليواين يتحكم فيه ويصنع له قراراته و
عجيبة , مفارقة مضحكة ومبكية يف آن معاً , فاإلنسانية كانت دائامً تدفع أثامناً باهضة حتى وهي تعيش 
واقعها املذل , بل إن هذا الواقع هو نفسه , أي برصف النظر عن اإلذالل اليومي الذي يامرسه الطواغيت , 

هو أقل كثرياً من الثمن الذي يمكن أن تدفعه فيام لو قررت هذا الواقع هو ثمن كبري تدفعه اإلنسانية , و
صوباً اىل تلك البلدان التي تعيش حالة الرفاهية االقتصادية,  –التحرر !! إذ إن هذا الواقع  وليكن نظرنا مُ

هذا الواقع هو ثمن كبري تدفعه اإلنسانية ألنه ببساطة حيجب عنها  –بحسب النظرة املتعارفة بني الناس 
 اإلنساين احلقيقي , عامل الكامل واألنوار اإلهلية , العامل الذي يستحق وحده وصف احلضارة . إن املسألة العامل

احلقيقية هي أن هذه اإلنسانية مل تكن تؤمن إيامناً حقيقياً بأن العامل الذي تعيشه ليس هو خامتة املطاف , بل 
لوعد اإلهلي بتحطيم عروش الطواغيت وتوريث إهنا ال تؤمن بإمكانية أن يأيت اليوم الذي يتحقق فيه ا
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ح أجفان هذه اإلنسانية املستضعفة ,  قرّ األرض لعباد اهللا الصاحلني , عىل الرغم من أن هذا احللم كان دائامً يُ
ولكنه لألسف الشديد بقي بالنسبة هلا حلامً مستعصياً عىل التحقق , ومنفذاً لترسيب شحنات القهر واألمل يف 

و مل يكن عدم اإليامن هذا سو اختيار هذه اإلنسانية حتى وإن مل تكن دوافع هذا االختيار  الوقت نفسه ,
واعية , أي حتى إن كان مدفوعاً بخداع حمريف الكلم و خمريب الرشائع ; فقهاء السوء اخلونة األراذل . 

دها لفقهاء السوء اخلونة , فاإلنسانية كانت عىل الدوام رشيكة الطواغيت يف ابتكار مأساهتا !! فلم يكن انقيا
املتاجرين بآالمها , سو التطبيق الفعيل خلوائها الروحي . مل تكن هذه اإلنسانية يف يوم من األيام حتسب 
حساباً حقيقياً لقدرة اهللا تعاىل فوجدت يف كلامت فقهاء الضاللة املنكرة عاذراً , وذريعة تسكت هبا صوت 

 الفطرة املتمرد .
اهللا فعليه أن ينفذ كلمة التوحيد كاملة , أي أن يبدأ من ( ال إله) فيحرر نفسه من عبودية احلق إن من أراد 

الطاغوت وفقهاء السوء اخلونة الذين يطلبون جمدهم ال جمد اهللا , وحيرر نفسه من أرس املادة والدنيا 
وعندئذ   –ندئذ وملذاهتا الرخيصة , ويتحرر خاصة من (األنا) ويكون لسان حاله ومقاله التسليم , فع

 جيد نفسه يف رحاب رمحة اهللا , ويف حصن ( إال اهللا ) .   –فقط
( إن النور قد جاء اىل العامل , وأحب الناس الظلمة أكثر من النور , ألن أعامهلم كانت :  Xقال عيسى 

بخ أعاملُه وأم ا من يفعل احلق رشيرة , ألن كل من يعمل السيئات يبغض النور , وال يأيت اىل النور لئال تُوَّ
 .  )1()تظهر أعامله إهنا باهللا معمولة  فيُقبل اىل النور , لكي

ىلَ ﴿نعم الذي يستحب العمى عىل اهلد ويفضل الظلمة عىل النور فإنام تقوده أعامله الرشيرة  انَ عَ الَّ بَلْ رَ كَ
بُونَ  سِ كْ انُوا يَ ا كَ ِم مَّ لُوهبِ  .)2(﴾قُ

وهكذا كلام أوغل اإلنسان يف املادة والدنيا الدنية كلام ابتعد عن الروح والسامء , وضيّع حظه . ومن هنا يف 
, فالسيد الذي  Xاحلقيقة يمكنكم فهم العداء البغيض الذي يكنه فقهاء آخر الزمان للسيد أمحد احلسن 

                                                            
 

 .إنجيل يوحنا)1(  
 .14املطففني :)2(  
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وأقدموا عىل ارتكاب أبشع جريمة وهي  فضح جبن هؤالء الفقهاء الذين تصاغروا أمام قوة أمريكا املادية ,
التنصل من مبدأ حاكمية اهللا أو التنصيب اإلهلي للحاكم , يمثل مرآة نقية تفضح صور اجلبناء بكل ما حتمله 
 هذه الصور من قبح وبشاعة , فجريرة السيد أمحد هي أنه طاهر نقي يف زمن كل ما فيه يقطر رجساً وقذارة .  

( األنبياء يأتون لريشدوا الناس إىل فطرة اهللا التي فطر الناس عليها ثم  : Xيقول السيد أمحد احلسن 
يرتكوهنم خيتارون بني احلق الذي جاءوا به أو الباطل الذي عليه الناس وكرباءهم من علامء الضاللة, 
وعادة بداية دعوة املرسلني تستند إىل شخصياهتم التي عرفهم هبا قومهم واتصافهم بمكارم األخالق 

والهنم نكسوا فطرهتم ال  −وحتى القريبني من املرسلني –صدق احلديث وأداء األمانة ولكن الناس و
يستطيعون معرفة احلق الذي جاء به املرسلون فتبدأ املسالة بطلب الدليل عىل الرسالة فيأيت الرسول باألدلة 

ال ﴿الكافية ليعلم الناس انه صادق ولكنهم يامطلون  الُوا لَوْ قَ هِ وَ بِّ نْ رَ ةٌ مِ يْهِ آيَ لَ لَ عَ ينَ ال ﴿ )1(﴾نُزِّ الَ الَّذِ قَ وَ
ةٌ  أْتِينَا آيَ نَا اهللاَُّ أَوْ تَ مُ لِّ كَ ال يُ ونَ لَوْ لَمُ عْ هِ ﴿ )2(﴾يَ بِّ نْ رَ ةٌ مِ يْهِ آيَ لَ لَ عَ زِ ال أُنْ ولُونَ لَوْ قُ يَ وا ﴿ )3(﴾وَ رُ فَ ينَ كَ ولُ الَّذِ قُ يَ وَ

نْ  ةٌ مِ يْهِ آيَ لَ لَ عَ زِ ال أُنْ هِ لَوْ بِّ  . )4(﴾رَ
 , آية مادية !!!. , آية روحية ملكوتية ?! آية علمية ما هي اآلية املطلوبة

احلقيقة أن الناس خيتلفون يف اآلية املطلوبة والدالة عىل صدق املرسل عندهم فبعضهم يعترب العلم  
واحلكمة هو اآلية وبعضهم يعترب اآليات امللكوتية التي يراها اإلنسان بنفسه أو يراها عدد من الناس يمتنع 

شف يف اليقظة والرؤيا الصادقة يف تواطؤهم عىل الكذب هي اآلية املطلوبة ومن هذه اآليات امللكوتية الك
املنام.أما ما تبقى من الناس فيعتربون اآلية املادية هي الدليل ال غريها وهؤالء باحلقيقة منكوسني ماديني 

                                                            
 

  .37األنعام : )1(  

 .118البقرة :)2(  
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ويف الغالب حتى لو جاءت اآلية املادية ال يؤمنون إال قليل منهم عىل شك وريبة يف الغالب وبني يديك 
 رساالت األنبياء. 

 نتعرض هنا إىل هذه اآليات عىل التوايل : وعىل كل حال
ةَ ﴿:  اآلية العلمية مَ كْ ِ احلْ مُ الْكِتَابَ وَ هُ مُ لِّ عَ يُ مْ وَ يهِ كِّ زَ يُ  .)1(﴾وَ

ولعل أهم مائز لدعوات املرسلني هو العلم واحلكمة وحسن التدبري ولكن اكثر الناس ال يميزون بني 
طة التي يعارضهم هبا علامء الضاللة قطاع طريق اهللا احلكمة اإلهلية التي ينطق هبا املرسلون وبني السفس

سبحانه وتعاىل.وعدم التمييز ليس بسبب صعوبة متييز احلكمة كام يدعي أو يتوهم بعض الناس بل إن أهم 
أسباب هذا اخللط هو أن الناس لوثوا فطرهتم واصبحوا كاألعمى ال يميزون بني اخلمر واللبن أو بني سفه 

سبحانه وتعاىل ويالالسف فهذا حال معظم الناس يف كل زمان وكمثال لتوضيح الشيطان وحكمة اهللا 
جاء بالقران كمعجزة واملسلمون مجيعا عىل هذا القول ولكن  احلال التي وصل إليها املسلمون أن حممد 

ونزل إىل األرض ومعه سورة  من الذي يميز أن القرآن آية معجزة ? فلو جاء اليوم حممد بن عبد اهللا 
قرآنية جديدة جاء هبا من اهللا سبحانه وتعاىل فهل يستطيع املسلمون أن يميزوا هذه السورة ويقطعون أهنا 

أقول وبال تردد  من اهللا سبحانه وتعاىل وبالتايل يثبت عندهم أن هذا الشخص الذي جاء هبا هو حممد 
وسواء منهم العلامء أم اجلهالء بال إذا كان هناك مسلمني مل أن معظم املسلمني غري قادرين عىل التمييز 

يلوثوا فطرهتم يستطيعون أن يميزوا هذه السورة ويعرفون أهنا آية من اهللا سبحانه وبالتايل فان الذي جاء هبا 
 ليس شخصا عاديا.

سلمني ومل يؤمنوا به لو جاء بالقران اليوم لكفر به معظم امل أذن فالنتيجة املتحصلة أن حممد بن عبد اهللا 
 ولقالوا ساحر وكذاب .

 هناك سؤاالن مهامن يطرحان نفسيهام يف هذا املقام : − اآلية امللكوتية:
 ماهي اآلية امللكوتية?  .1
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 عىل من تكون هذه اآليات امللكوتية حجة? .2
اتِنَا        هيِمْ آيَ نُرِ واجلواب أن اآليات امللكوتية كثرية جدا منها االفاقية امللكوتية ومنها االنفسية قال تعاىل ( سَ

قُّ  هُ احلَْ مْ أَنَّ َ هلَُ تَبَنيَّ تَّى يَ مْ حَ هِ سِ فُ يفِ أَنْ اقِ وَ فَ  : أي قيام القائم باحلق ومن هذه اآليات )1(﴾يفِ اآلْ
القلب والسكينة إذا كان اإلنسان عىل فطرة اهللا التي فطر الناس عليها مل يلوثها  نور البصرية و اطمئنان .1

 . أو انه عاد إليها بعد انتباهه من الغفلة وتذكره
 . الفراسة والتوسم يف اآلفاق واألنفس .2
 . الرؤيا الصادقة يف النوم .3
 الرؤيا الصادقة يف اليقظة ( الكشف ) ومنها : .4
 الرؤيا الصادقة يف الصالة .     − أ

 . الرؤيا الصادقة يف الركوع −ب
 . الرؤيا الصادقة يف السجود −ج
نة بني النوم واليقظة . −د   الرؤيا الصادقة يف السِّ
 . الرؤيا الصادقة عند قراءة القران −هـ
 .Xالرؤيا الصادقة عند السري إىل أبى عبد اهللا احلسني  − و 
 . الدعاء والترضع إىل اهللا سبحانه وتعاىلالرؤيا الصادقة عند  − ز 

 . واملساجد واحلسينيات وغريها كثري الرؤيا الصادقة يف أرضحة األئمة واألنبياء − ح 
وكل هذه األنواع من الكشف والرؤيا الصادقة هي آيات إهلية ألهنا ال تكون إال بأمر اهللا وبمشيئة اهللا 

نه وتعاىل وعباده الصاحلني الذين ال يسبقونه بالقول وهم بأمره سبحانه وتعاىل ويقوم هبا مالئكة اهللا سبحا
يعملون فهذه اآليات حجة بالغة هللا سبحانه وتعاىل عىل عباده ألهنا كلامته التي يكلم هبا الناس فمن كذب 
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اتِنَا يفِ ﴿هبا فقد كذب اهللا سبحانه وتعاىل وهذا أعظم أنواع الكفر والتكذيب قال تعاىل هيِمْ آيَ نُرِ يفِ سَ اقِ وَ فَ اآلْ
قُّ  هُ احلَْ نَّ مْ أَ َ هلَُ تَبَنيَّ تَّى يَ مْ حَ هِ سِ فُ  .   )1(﴾أَنْ

كام جاء يف  Xأي اآلفاق امللكوتية وامللكية ويف النفس اإلنسانية ليتبني هلم انه احلق أي قيام القائم 
 الن الناس يكذبون به وال يصدقونه. الروايات عنهم 

واهللا سبحانه وتعاىل يعترب أن معظم الناس غافلون ومعرضون عن اآليات النفسية و اآلفاقية وهلذا يكون 
اتِنَا ﴿الكفر بالرساالت اإلهلية نتيجة حتمية وحصيلة هنائية ال بد منها  نْ آيَ نَ النَّاسِ عَ ثِرياً مِ إِنَّ كَ وَ

افِلُونَ  يَا ﴿ )2(﴾لَغَ نْ يَاةِ الدُّ وا بِاحلَْ ضُ رَ افِلُونَ وَ اتِنَا غَ نْ آيَ مْ عَ ينَ هُ الَّذِ ا وَ َ أَنُّوا هبِ مَ اطْ انُوا ﴿ )3(﴾وَ كَ اتِنَا فَ مْ آيَ يْنَاهُ آتَ وَ
نيَ  ضِ رِ عْ ا مُ نْهَ .  ويف النهاية هيدد اهللا  سبحانه وتعاىل هؤالء القوم الذين ال يؤمنون باآليات األنفسية و )4(﴾عَ

ن وجيادلون إلبطال حجية هذه اآليات اإلهلية ويتوعدهم االفاقية وخصوصا علامء الضاللة الذين يسفسطو
يمِ ﴿ اهللا سبحانه وتعاىل . حِ ابُ اجلَْ حَ ينَ أُولَئِكَ أَصْ زِ اجِ عَ اتِنَا مُ ا يفِ آيَ وْ عَ ينَ سَ الَّذِ نَ يفِ ﴿ )5(﴾وَ وْ عَ ينَ يَسْ الَّذِ وَ

ونَ  ُ ْرضَ ابِ حمُ ذَ ينَ أُولَئِكَ يفِ الْعَ زِ اجِ عَ اتِنَا مُ ا هلَُ ﴿ )6(﴾آيَ تُبُونَ إِذَ كْ نَا يَ لَ سُ راً إِنَّ رُ كْ عُ مَ َ لِ اهللاَُّ أَرسْ اتِنَا قُ رٌ يفِ آيَ كْ مْ مَ
ونَ  رُ ْكُ ا متَ   )7(﴾مَ

زٍ أَلِيمٌ ﴿ جْ نْ رِ ابٌ مِ ذَ مْ عَ ينَ أُولَئِكَ هلَُ زِ اجِ عَ اتِنَا مُ ا يفِ آيَ وْ عَ ينَ سَ الَّذِ  . )8(﴾وَ
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فهذه اآليات حجة دامغة سواء عىل أصحاهبا أم عىل الناس القريبني منهم واملعارشين هلم أو عىل األقل فهي 
عىل غري أصحاهبا أن مل تكن حجة لكثرهتا فهي سبب حيفزهم بقوة للبحث يف الدعوة اإلهلية وتصديق 

امللكوتية حتى خترج  الرسول الذي أرسل هبا ولكن مع األسف معظم الناس سيبقون غافلني عن اآليات
ضِ ﴿دابة األرض ختتم جباههم بأهنم كافرون بآيات اهللا  َرْ نَ األْ ةً مِ ابَّ مْ دَ نَا هلَُ جْ رَ مْ أَخْ يْهِ لَ لُ عَ وْ عَ الْقَ قَ ا وَ إِذَ وَ

وقِنُونَ  انُوا بِآياتِنَا ال يُ مْ أَنَّ النَّاسَ كَ هُ مُ لِّ  . )1(﴾تُكَ
 ج و آخر العالج الكي مع أن الكي للحيوان ال لإلنسان .وهي آخر العال −اآلية اجلسامنية (املادية) :

وعادة تكون بطلب وإحلاح من الناس بعد أن اعتذروا بأعذار واهية  عن عدم التصديق باملرسلني واألدلة     
الدامغة التي واجهوهم هبا واآليات األنفسية واآلفاقية العظيمة التي أظهرها اهللا سبحانه وتعاىل يف خلقه 

نَا اهللاَُّ أَوْ ﴿دعوة أولياءه ورسله الذين أرسلهم ألصالح الفساد  لتصديق مُ لِّ كَ ال يُ ونَ لَوْ لَمُ عْ ينَ ال يَ الَ الَّذِ قَ وَ
ياتِ لِ  يَّنَّا اآلْ دْ بَ ُمْ قَ لُوهبُ َتْ قُ اهبَ مْ تَشَ هلِِ وْ ثْلَ قَ مْ مِ بْلِهِ نْ قَ ينَ مِ الَ الَّذِ لِكَ قَ ذَ ةٌ كَ أْتِينَا آيَ مٍ يُوقِنُونَ تَ وْ ويف هذه  )2(﴾قَ

ةُ اهللاَِّ ﴿املرحلة األخرية من اآليات أي  مرحلة اآلية املادية يكون العذاب مرافق لآلية قال تعاىل:  اقَ هِ نَ ذِ هَ
ابٌ أَلِيمٌ  ذَ مْ عَ كُ ذَ يَأْخُ وءٍ فَ ا بِسُ وهَ َسُّ ال متَ ِ وَ ضِ اهللاَّ لْ يفِ أَرْ أْكُ ا تَ وهَ رُ ذَ ةً فَ مْ آيَ فبمجرد التكذيب هبذه  )3(﴾لَكُ

وءٍ ﴿اآلية واختاذ موقف مضاد ينزل العذاب  ا بِسُ وهَ َسُّ ال متَ ضِ اهللاَِّ وَ لْ يفِ أَرْ أْكُ ا تَ وهَ رُ ذَ ةً فَ مْ آيَ ةُ اهللاَِّ لَكُ اقَ هِ نَ ذِ هَ
يبٌ  رِ ابٌ قَ ذَ مْ عَ كُ ذَ يَأْخُ عن واحلقيقة أن املتوقع هو األعراض عن اآلية املادية كام حصل اإلعراض  )4(﴾فَ

اآليات األنفسية  واآلفاقية امللكوتية ألن املكذبني بملكوت الساموات وبغيب اهللا سبحانه وتعاىل وبكلامت 
ضِ ﴿ : اهللا يف الرؤيا الصادقة حتام هم أناس منكوسني  قال تعاىل َرْ ونَ يفِ األْ ُ ربَّ تَكَ ينَ يَ َ الَّذِ ايتِ نْ آيَ فُ عَ ِ أَرصْ سَ

ا وْ رَ إِنْ يَ قِّ وَ ِ احلَْ ريْ يِّ  بِغَ بِيلَ الْغَ ا سَ وْ رَ إِنْ يَ بِيالً وَ وهُ سَ ذُ تَّخِ دِ ال يَ شْ بِيلَ الرُّ ا سَ وْ رَ إِنْ يَ ا وَ َ نُوا هبِ مِ ؤْ ةٍ ال يُ لَّ آيَ كُ
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افِلِنيَ  ا غَ نْهَ انُوا عَ كَ بُوا بِآياتِنَا وَ ذَّ ُمْ كَ لِكَ بِأَهنَّ بِيالً ذَ وهُ سَ ذُ تَّخِ وهؤالء حقت عليهم كلمة العذاب ألهنم  )1(﴾يَ
ينَ ﴿كذبوا كلامت اهللا وردوا أيدي املرسلني إىل أفواههم ومل يستمعوا كلامهتم وحكمتهم  نَ الَّذِ ونَنَّ مِ ال تَكُ وَ

بِّكَ ال تُ رَ لِمَ مْ كَ يْهِ لَ قَّتْ عَ ينَ حَ ينَ * إِنَّ الَّذِ ِ ارسِ نَ اخلَْ ونَ مِ تَكُ بُوا بِآياتِ اهللاَِّ فَ ذَّ لُّ  كَ مْ كُ ُ هتْ اءَ لَوْ جَ نُونَ * وَ مِ ؤْ يُ
َلِيمَ  ابَ األْ ذَ ا الْعَ وُ رَ تَّى يَ ةٍ حَ , سحر , أو أي يشء آخر حتى يروا  فعند هؤالء كل آية مؤولة : جن )2(﴾آيَ

نِنيَ ﴿العذاب األليم  مِ ؤْ نُ لَكَ بِمُ امَ نَحْ ا فَ َ ا هبِ نَ رَ حَ ةٍ لِتَسْ نْ آيَ أْتِنَا بِهِ مِ امَ تَ هْ الُوا مَ قَ وا ﴿ )3(﴾وَ ضُ رِ عْ ةً يُ ا آيَ وْ رَ إِنْ يَ وَ
( رٌّ تَمِ سْ رٌ مُ حْ ولُوا سِ قُ يَ ويف النهاية وعندما يقف املكذبون عىل حافة جهنم يتذكرون كيف واجهوا  )4(وَ

تُمْ ال ﴿املرسلني واهتموهم بأهنم سحرة فيأتيهم النداء لينبههم إىل عاقبتهم املخزية  نْ ا أَمْ أَ ذَ رٌ هَ حْ أَفَسِ
ونَ  ُ بْرصِ  . )5(﴾تُ

أما املعجزة املادية فهي ال يمكن أن تكون وحدها طريق إليامن الناس بل اهللا ال يرض هبكذا إيامن مادي 
 معجزة مادية قاهرة ال تؤول وهي انشقاق البحر ورأ حمض ولو كان يُقبل لقُبل إيامن فرعون بعد أن رأ

هُ ال﴿ كل شق كالطود العظيم وملسه بيده فقال : نْتُ أَنَّ نَ  آمَ ا مِ أَنَ ائيلَ وَ نُو إِرسْ نَتْ بِهِ بَ ي آمَ إِلَهَ إِالَّ الَّذِ
نيَ  لِمِ   ﴾املُْسْ

 ولكن اهللا ال يرض هذا اإليامن :
ينَ ﴿ دِ سِ نَ املُْفْ نْتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ نَ وَ مَ ﴿وقد ترك اهللا بدن فرعون آية للناس ليتفكروا ,  ﴾آآلْ الْيَوْ فَ

نِكَ  يكَ بِبَدَ نَجِّ افِلُونَ نُ اتِنَا لَغَ نْ آيَ نَ النَّاسِ عَ ثِرياً مِ إِنَّ كَ ةً وَ كَ آيَ لْفَ ونَ ملَِنْ خَ , ولكن قليل من انتفعوا هبذه  ﴾لِتَكُ
افِلُونَ ﴿اآلية و  اتِنَا لَغَ نْ آيَ نَ النَّاسِ عَ ثِرياً مِ  . ﴾كَ
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نا قهريا اجربوا عليه بام يرون كام ان املعجزة ال يمكن أن تكون لكل من يطلبها , وإال آلمن الناس مجيعا إيام
من قدرة قاهرة ال طاقة هلم عىل مواجهتها , ولن يكون هذا إال استسالم لألمر الواقع وليس إسالم وتسليم 
للغيب واهللا سبحانه هو الغيب ولعل من تدبر يف معجزات األنبياء جيدها مجيعا جاءت مشاهبة ملا انترش يف 

بح أفعى يف زمن فيه عرشات يلقون عصيهم فإذا هي أفعى كام خييل زماهنم فموسى يأيت بالعصا التي تص
يأيت بالقرآن لقوم اشتهروا  للناس , وكذا عيسى جاء ليشفي املرىض يف زمن انترش فيه الطب , وحممد 

نَاهُ ﴿بالكالم والشعر , فاألمر وما فيه أهنا جاءت كذلك للبس قال تعاىل :  لْ عَ لَكاً جلََ نَاهُ مَ لْ عَ لَوْ جَ الً  وَ جُ رَ
ونَ  بِسُ لْ ا يَ مْ مَ يْهِ لَ نَا عَ بَسْ لَلَ    ﴾وَ

وما هذا اللبس واملشاهبة إال لتكون هناك مساحة لتأول املتأولني الذين ال يؤمنون بالغيب ولتبقى مساحة 
 لإليامن بالغيب , وإال فاإليامن املادي املحض ليس إيامن  , وال إسالم , وال يقبله اهللا قال تعاىل :

وْ ﴿ لْ يَ ونَ قُ نْظَرُ مْ يُ ال هُ ُمْ وَ هنُ وا إِيامَ رُ فَ ينَ كَ عُ الَّذِ نْفَ تْحِ ال يَ   ﴾مَ الْفَ
فاإليامن الكامل هو اإليامن بالغيب مائة باملائة وهو إيامن األنبياء واألوصياء , وكلام كان اإليامن مشوبا بآية 

قاهرة وتامة وال يمكن تأويلها  أو إشارة أو كرامة أو معجزة مادية كان أدنى واقل حتى إذا كانت املعجزة
 عندها ال يقبل اإليامن واإلسالم كام مل يقبل إيامن وإسالم فرعون الن هكذا إيامن هو إيامن مادي مائة باملائة . 

ونَ ﴿واهللا وصف املؤمنني بأهنم  قُ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ َّا رَ ممِ الةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ يْبِ وَ نُونَ بِالْغَ مِ ؤْ ينَ يُ   ﴾الَّذِ
ونَ ﴿  قُ فِ شْ ةِ مُ اعَ نَ السَّ مْ مِ هُ يْبِ وَ مْ بِالْغَ ُ هبَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ خيَ  ﴾الَّذِ
كَّى لِنَ ﴿ تَزَ امَ يَ إِنَّ كَّى فَ نْ تَزَ مَ الةَ وَ وا الصَّ امُ أَقَ يْبِ وَ مْ بِالْغَ ُ هبَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ خيَ رُ الَّذِ نْذِ امَ تُ ريُ إِنَّ إِىلَ اهللاَِّ املَْصِ هِ وَ سِ    ﴾فْ
امَ ﴿ يمٍ إِنَّ رِ رٍ كَ أَجْ ةٍ وَ رَ فِ غْ هُ بِمَ ْ بَرشِّ يْبِ فَ َنَ بِالْغَ محْ َ الرَّ يشِ خَ رَ وَ كْ بَعَ الذِّ نِ اتَّ رُ مَ نْذِ   ﴾تُ

نِيبٍ ﴿  لْبٍ مُ اءَ بِقَ جَ يْبِ وَ َنَ بِالْغَ محْ َ الرَّ يشِ نْ خَ  ﴾مَ
مُ الْكِتَابَ وَ ﴿  هُ عَ لْنَا مَ زَ أَنْ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ لَ سُ نَا رُ لْ سَ دْ أَرْ أْسٌ لَقَ يدَ فِيهِ بَ دِ لْنَا احلَْ زَ أَنْ طِ وَ ومَ النَّاسُ بِالْقِسْ انَ لِيَقُ ِيزَ املْ

يزٌ  زِ يٌّ عَ وِ يْبِ إِنَّ اهللاََّ قَ هُ بِالْغَ لَ سُ رُ هُ وَ ُ نْرصُ نْ يَ مَ اهللاَُّ مَ لَ لِيَعْ نَافِعُ لِلنَّاسِ وَ مَ يدٌ وَ دِ   ﴾شَ
يْبِ هلَُ ﴿  مْ بِالْغَ ُ هبَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ خيَ بِريٌ إِنَّ الَّذِ رٌ كَ أَجْ ةٌ وَ رَ فِ غْ    ﴾مْ مَ

 . واحلمد هللا رب العاملني
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إن الناس ومن بينهم بعض مدعي العلم من قبيل الكوراين, كثرياً ما يرصون عىل طلب املعجزة ويشعر 
املرء أن إرصارهم هذا تقف وراءه فكرة مغلوطة مفادها أن املعجزة بظنهم هي وحدها دليل حجج اهللا 

فكرة يف احلقيقة وهم كبري أوقعهم فيه بعض مدعي العلم كالكوراين مار الذكر , فاملعجزة تعاىل, وهذه ال
كام يعرف كل من قرأ القرآن الكريم مل تكن خياراً أو دليالً يقرتحه حجج اهللا لبيان أهنم يملكون ارتباطاً 

فهم فقهاء الضاللة باهللا عز وجل , بل إهنا تأيت عادة بناء عىل طلب أقوامهم املنكوسني الذين استخ
وأغروهم بالتكذيب وعدم قبول دليل حجج اهللا تعاىل, والقرآن الكريم يرصح يف مواضع كثرية بأن من 
يطلب املعجزة ينتهي أمره إىل التشكيك هبا وإنكارها, وغالبا ما جيد أعذاراً واهية يربر من خالهلا تكذيبه 

الُوا مَ ﴿ومترده من قبيل رمي حجج اهللا بالسحر,  قَ )وَ نِنيَ مِ ؤْ نُ لَكَ بِمُ امَ نَحْ ا فَ َ ا هبِ نَ رَ حَ ةٍ لِتَسْ نْ آيَ أْتِنَا بِهِ مِ امَ تَ  )1(هْ

رٌّ  تَمِ سْ رٌ مُ حْ ولُوا سِ قُ يَ وا وَ ضُ رِ عْ ةً يُ ا آيَ وْ رَ إِنْ يَ  . )2(﴾(وَ
إن املعجزة دليل يُعرف منه اتصال احلجة باهللا تعاىل دون شك , ولكنها ليست الدليل الوحيد, كام إهنا 
ليست الدليل الذي حيتج به أولياء اهللا عىل أقوامهم, بل إهنا كام سلف القول تأيت بعد طلب هؤالء الذين 

م واستبطاهنم أو تبييتهم الكفر يتذرعون بكل وسيلة لرد الدعوات اإلهلية, ويأيت طلبهم يف معرض عناده
املسبق بحجة اهللا, فهم يطلبون املعجزة املادية بعد أن تُعييهم احلجة عن رد الدليل, فيتصورون أن طلب 
املعجزة أمر سيعجز عنه حجة اهللا, ويضع بالنتيجة حداً ملعركتهم اخلارسة, فهم ال يطلبون املعجزة ألهنم 

, وال هو طلب منبعث عن عقلية  حقاً يريدون معرفة الدليل, فالدافع بتعبري آخر ليس أبداً دافعاً إيامنياً
إجيابية تبحث عن الدليل, فالدليل مطروح دائامً ومنذ اليوم األول للدعوة اإلهلية, ولعله واضح إن من 

تباعه. يطلب الدليل حقاً ال يقرتح دليالً من عند نفسه, بل ينظر يف الدليل املطروح فعالً من قبل حجة اهللا وأ
إن من يطلب املعجزة املادية حياول التعجيز, فهو ال يشعر بقرارة نفسه أن ثمة إمكانية ولو ضئيلة لئن تكون 
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الدعوة اإلهلية صادقة وحمقة, فهذا االحتامل منتف متاماً بالنسبة له, وكل ما حياوله ومن ضمنه طلب املعجزة 
 ة أن  إنام يصدر عن هذه اخللفية. هو يريد فقط وبأية وسيل

والواقع إن النقض يسري للغاية عىل من يزعم أن املعجزة متثل كل الدليل, أو الدليل األساس للرسل 
 Xواحلجج واألنبياء, فبعض األنبياء مل يُعرف عنهم أهنم أتوا بمعاجز ألقوامهم, والبعض منهم كنوح 

أو احلجة األساس يستلزم أن كانت معجزته العذاب, وعىل أية حال إن القول بأن املعجزة متثل الدليل 
ترافق املعجزة الدعوة منذ اليوم األول للصدوع هبا, ألهنا إن تأخرت يوماً واحداً يعني أن من بلغته الدعوة 
, بل إن تأريخ  , وهذا ما مل يقل به أحد أبداً يف هذا اليوم ثم مات قبل أن حتصل املعجزة يكون معذوراً

كانت تتأخر زمناً قد يطول  لتي صدرت عن األنبياء والرسل الدعوات اإلهلية يشهد بأن املعاجز ا
 كثرياً عن اللحظة األوىل للرشوع هبا.

فالروايات تتحدث عن ظهور الكثري من املعاجز عىل يديه ولكن هذه املعاجز  وبالنسبة لقائم آل حممد 
رؤوس أعدائه  حتصل يف زمن قيامه بالسيف, وهي يف غالبيتها العظمى تتخذ صورة عذاب ينصب عىل

ا ﴿املعاندين, والعذاب كام ينص القرآن يسبقه إنذار  يْهَ لَ لُّ عَ امَ يَضِ إِنَّ لَّ فَ ن ضَ مَ هِ وَ سِ ْتَدي لِنَفْ امَ هيَ إِنَّ  فَ تَدَ نِ اهْ مَّ
والً  سُ بْعَثَ رَ تَّى نَ بِنيَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مَ  وَ رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ الَ تَ . وعليه ال يسع أحد أن يطالب القائم )1(﴾وَ

باإلتيان بمعجزة إلثبات دعوته ألنه هبذا خيالف النصوص الواردة, ويثبت هبذه املخالفة للنصوص أنه 
يبيت التمرد والتكذيب سواء أتى القائم باملعجزة أم ال , السيام بعد أن علمنا أن املعجزة البد أن تأيت 

ون حتقيق طلبه للمعجزة جمانب للحكمة واهللا أعلم وأحكم, وما أوتينا مشوبة بعنرص اللبس, وبالنتيجة يك
 من العلم إال قليال , رب اغفر يل زلتي وأقلني عثريت وأنت أرحم الرامحني .      

        
**** *** ** 
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هم يتبعون مراجع أي ناس غري معصومني وهم يقولون عنهم اهنم غري معصومني وهؤالء يفتوهنم يف كل 
عقائد والفقه ويتحكمون بمصريهم بل ان الصغري قال قبل ايام ان السيستاين قال لو قتل النواصب يشء ال

مدينة كاملة فال تقاتلوهم يعني ال تدافعوا عن نفسكم ولكنهكم تريدون من املهدي ع ورسوله ان ياتيكم 
 م من هذا.      بمعجزة لتصدقوه وتتبعوه مع انه حيتج عليكم بالعلم والوصية ومراجعكم ال يشء هل

لِكَ  * أمل﴿يف تفسري قوله تعاىل :  لبيت ورد عن أهل ا يْبَ  الَ  الْكِتَابُ  ذَ  فِيهِ  رَ دً تَّقِنيَ  هُ ينَ *  لِّلْمُ  الَّذِ
نُونَ  مِ ؤْ يْبِ  يُ  . Xإن الغيب هو قيام القائم  ﴾بِالْغَ

يْبِ ﴿:  عز وجلعن داود بن كثري الرقي , عن أيب عبد اهللا عليه السالم , يف قول اهللا *   نُونَ بِالْغَ مِ ؤْ ينَ يُ  ﴾الَّذِ
 . )1(: ( من أقر بقيام القائم أنه حق ) ? قال

: أ.ل.م , وكل حرف يف القرآن مقطعة من حروف اسم اهللا األعظم الذي  عن أيب جعفر عليه السالم قال* 
لِكَ الْكِتَابُ ال﴿:  يؤلفه الرسول واإلمام فيدعو به فيجاب. قال: قلت قوله يْبَ فِيهِ  ذَ : الكتاب  ? فقال ﴾رَ

أمري املؤمنني ال شك فيه إنه إمام هد للمتقني , فاآليتان لشيعتنا هم املتقون الذين يؤمنون بالغيب , وهو 
 .)2(: مما علمناهم من القرآن يتلون) البعث والنشور وقيام القائم والرجعة . ومما رزقناهم ينفقون , قال

لِكَ الْكِتَابُ ال ﴿:  : سألت الصادق عليه السالم عن قول اهللا عز وجل العن حييى بن أيب القاسم ق*   ِ . ذَ اَملَ
يْبِ  نُونَ بِالْغَ مِ ؤْ ينَ يُ تَّقِنيَ الَّذِ مُ  لِلْ دً يْبَ فِيهِ هُ : املتقون شيعة عيل عليه السالم , والغيب: فهو  ? قال ﴾رَ
يْبُ هللاِ ﴿ : احلجة الغائب , وشاهد ذلك قول اهللا عز وجل امَ الْغَ لْ إِنَّ قُ هِ فَ بِّ نْ رَ ةٌ مِ يْهِ آيَ لَ لَ عَ زِ ال أُنْ ولُونَ لَوْ قُ يَ وَ

ينَ  نَ املُْنْتَظِرِ مْ مِ كُ عَ وا إِينِّ مَ تَظِرُ انْ  .  )3(﴾فَ
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إذن هو الغيب , ومعرفة الغيب واإليامن بالغيب هو حمك اختبار بالنسبة للناس مجيعاً , فام بالكم  Xالقائم 
لون كل التعويل عىل فقهاء آخر الزمان يف معرفة القائم ومعرفة حركته وأنصاره , واحلال إهنم مثلكم  تعوّ

جلاه والسلطة الواسعة التي ممتحنون بمعرفته وإطاعته , فهل تضمنون عدم انحرافهم ? وهل تضمنون أن ا
يتمتعون هبا اليوم لن حتيد هبم عن الطريق السوي ? ومن أين لكم هذا الضامن ? ألستم متلكون عيوناً 

َا﴿َبرصون هبا , وآذاناً تسمعون هبا ت ى الَ  إِهنَّ ارُ  تَعْمَ َبْصَ لَكِن األْ ى وَ لُوبُ  تَعْمَ ورِ  يفِ  الَّتِي الْقُ دُ  .﴾الصُّ
قد أضلوا الناس وابتدعوا مذهب  Xعض كبار علامء الشيعة يف عرص اإلمام الكاظم ألستم تعلمون أن ب

( أول من ابتدع فكرة الوقف وأظهر فإن  Xاإلمام الكاظم الواقفية أو الواقفة طمعاً بام يف أيدهيم من أموال 
قندي , وعثامن بن االعتقاد هبا وروج هلا بني الشيعة هم : عيل بن أيب محزة البطائني , وزياد بن مروان ال

عيسى الروايس , وهؤالء من أصحاب اإلمام الكاظم ( عليه السالم ) , ذهبوا إىل الوقوف عىل اإلمام 
, وأن غيبته كغيبة   الكاظم ( عليه السالم ) وادعوا بأنه حي مل يمت , وأنه هو القائم من آل حممد 

موسى بن عمران عن قومه , ويلزم عىل ضوء هذا اإلدعاء عدم انتقال اإلمامة إىل ولده اإلمام الرضا ( عليه 
السالم ) . أما عن دوافعهم فإن املتطلع يف الروايات والتأريخ وكتب الرجال يلمس أن أبرز الدوافع يف 

ام ا وّ إلمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السالم ) وخزنة أمواله نشوء هذه الشبهة والرتويج هلا هو أن قُ
التي جتبى له من شيعته , طمعوا فيام كان بأيدهيم من احلقوق الرشعية واألمخاس , ولقد اجتمع عند هؤالء 
أموال طائلة خالل الشطر األخري من حياة اإلمام الكاظم ( عليه السالم ) عندما كان يرزح حتت وطأة 

 , وملا استشهد اإلمام ( عليه السالم ) يف السجن بالسم , طالبهم اإلمام الرضا ( عليه السالم سجون الظاملني
) بام عندهم من األموال , فغررت هبم الدنيا , وأنكروا موت أبيه ( عليه السالم ) , ولقد كان عند عيل بن 

ن ألف دينار , وعند عثامن بن أيب محزة البطائني ثالثون ألف دينار , وعند زياد بن مروان القندي سبعو
عيسى الروايس ثالثون ألف دينار وست جوار , وعند أمحد بن أيب برش الرساج عرشة آالف دينار , 
فنازعتهم نفوسهم وأطامعهم يف تسليم هذه األموال لإلمام الرضا ( عليه السالم ) , متحيلني لذلك بإنكار 

ه حي يرزق , وأهنم لن يسلموا من هذه األموال شيئاً حتى موت اإلمام الكاظم ( عليه السالم ) , مدعني أن
يرجع فيسلموها له , وذلك ألجل التمويه عىل العامة , ولتمرير جشعهم وطمعهم عرب طريق صحيح 
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حسب اعتقادهم , واحلقيقة أهنم ابتعدوا عن جادة اهلد وهووا يف قرار اجلحيم . وخالصة القول : إن 
عىل أذهان كثري من شيعة اإلمام ( عليه السالم ) يعد من العوامل اهلدامة نشوء هذه الفكرة وانطالءها 

اخلطرية يف ذلك الوقت , التي ال بد من التصدي هلا بكافة الوسائل املتاحة . والشئ اآلخر أن نشوء هذه 
يوية الفكرة مل يكن عن اعتقاد واقتناع بواقعية وأصالة مبادئها , بل كان ملجرد رغبات مادية وعوامل دن

انحرفت بأصحاهبا عن الطريق املستقيم . وجاء يف رواية أمحد بن محاد : أن عثامن بن عيسى الروايس كان يف 
مرص , وعنده لإلمام مال كثري وست جوار , فبعث إليه أبو احلسن الرضا ( عليه السالم ) فيهن ويف املال , 

سالم ) : إن أيب قد مات , وقد قسمنا مرياثه , وقد فكتب إليه : أن أباك مل يمت . فكتب إليه اإلمام ( عليه ال
صحت األخبار بموته , واحتج عليه فيه . فكتب إليه عثامن الروايس : إن مل يكن أبوك قد مات , فليس لك 
من ذلك شئ , وإن كان قد مات عىل ما حتكي فلم يأمرين بدفع شئ إليك , وقد أعتقت اجلواري 

.  Xتاب ( واقفة عرص الظهور ) أحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي اقتباساً من ك (. )1()وتزوجتهن 
كانوا يف  هؤالء العلامء غري العاملني الذين فتنوا الناس وأضلوهم وأخرجوهم من والية آل حممد 

, ولكن ألهنم غري معصومني كان عىل  زمنهم أقرب الناس إىل األئمة وكان مجهور الشيعة يثق هبم كثرياً
عن أبی محزة الثاملی فظوا دائامً بمسافة مراقبة حتول بينهم وبني املآل املخزي الذي انتهوا إليه, الناس أن حيت

( اياک والرئاسة وإيَّاک أن تطأ أعقاب الرجال , قال قلت : جعلت : قال أبوعبداهللا عليه السالم : قال 
يدی اال مما وطئت أعقاب الرجال  فداک أما الرئاسة فقد عرفتها ; وأما أن أطأ أعقاب الرجال فام نلت مايف

). واليوم يعيد دون احلجة فتصدقه يف كل ما قال  , فقال لی : ليس حيث تذهب , اياک ان تنصب رجالً 
التأريخ نفسه, ولكن بصورة أكثر حزناً ومأساوية ففقهاء آخر الزمان تظافرت الروايات الواردة عن أهل 

يف ذمهم والتحذير منهم, وبدعهم وضالهلم أشهر من نار عىل علم, ويعرفها القايص والداين  البيت 
: رد عن رسول اهللا وعىل حد سواء, ومع كل هذا جتد مجوع املتشيعة تتّبعهم إتباعاً أعمى, وال غرو فقد  

                                                            
 

 .43للطوسيصالغيبة  −  3ص1عيون أخبار الرضا (ع) :ج  )1(
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 قهمى ال ختطئون طري, حت (والذي نفيس بيده لرتكبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة
 .)1(), و الخيطئكم سنة بني إرسائيل

 : , كام أخرب عنهم القرآن الكريم ومعلوم أن بني إرسائيل اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا
واْ ﴿ ذُ َ مْ  اختَّ هُ بَارَ ُمْ  أَحْ بَاهنَ هْ رُ اباً  وَ بَ ن أَرْ ونِ  مِّ يحَ  اهللاِّ  دُ املَْسِ مَ  ابْنَ  وَ يَ رْ وورد  عن أيب بصري , عن أيب عبد اهللا . ﴾مَ

( أما واهللا ما ? فقال :  "أربابا من دون اهللا  اختذوا أحبارهم و رهباهنم "عليه السالم قال : قلت له : 
حالال دعوهم إىل عبادة أنفسهم , ولو دعوهم ما أجابوهم , ولكن أحلوا هلم حراما , وحرموا عليهم 

  . )2()فعبدوهم من حيث ال يشعرون 
واْ ﴿عن أيب بصري , عن أيب عبد اهللا عليه السالم يف قول اهللا عز وجل : (   ذُ َ مْ  اختَّ هُ بَارَ ُمْ  أَحْ بَاهنَ هْ رُ اباً  وَ بَ ن أَرْ  مِّ

ونِ  اما وحرموا عليهم حالال فقال : واهللا ما صاموا هلم وال صلوا هلم ولكن أحلوا هلم حر ﴾اهللاِّ دُ
 .)3()فاتبعوهم

( لينرصن اهللا هذا األمر بمن ال خالق له ولو قد جاء قال أبو عبد اهللا عليه السالم : عن أيب بصري قال : (  
 .)4()ادة األوثان أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم عىل عب

وبربط هذا احلديث باحلديث املتقدم, يتضح أن املراد من عبادة األوثان هو إتباع الفقهاء املضلني. وبشان   
قوم آخرون غري الشيعة ,  ج منه ) ال حتسب أن اخلارجني عن أمر أهل البيت : ( لقد خرXقوله 

هو القول بإمامتهم وال خيرج من هذا القول إال من كان داخل فيه وهم الشيعة حتديداً  فأمرهم 
  والسبب ألهنم مقيمون عىل عبادة األوثان,أي إطاعة علامء السوء.           وهؤالء هم من خيرج من أمرهم 

                                                            
 

  .180ص  52بحار األنوار : ج)1(  

 . 53ص  −  1الكايف : ج   )2(
 .53ص  − 1)الكايف :ج 3(  
 .450الغيبة للطويس : ص   )4(
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? فأوحى إيل −أي الفرج–(... قلت إهلي فمتى يكون ذلك  : يف حديث املعراج, قال وعن الرسول 
(عز وجل): يكون ذلك إذا رفع العلم و ظهر اجلهل وكثر القراء و قل العمل وكثر الفتك و قل الفقهاء 

, و إذا أردتم  الضاللة اخلونة. فمن عالمات الفرج إذن كثرة فقهاء )1(اهلادون وكثر فقهاء الضاللة اخلونة)
مثاالً عىل خيانة هؤالء الفقهاء, أذكركم بأن مبدأ التنصيب اإلهلي للحاكم كان دائامً الشعار املميز للشيعة , 
وقد بذلوا من أجله أزكى الدماء, وتعرضوا لشتى صنوف الظلم واالضطهاد, ومل تستطع أقسى الظروف 

ن بعدهم خلف أضاعوا الصالة و اتبعوا الشهوات, وها نحن اليوم عىل محلهم عىل التنازل عنه. ثم خلف م
نشهد مؤامرة التنصل عن هذا املبدأ املقدس التي يقودها فقهاء آخر الزمان الذين وضعوا أيدهيم بأيدي 

 األمريكان املحتلني وآمنوا بالديمقراطية (حاكمية الناس).    
مان سلعة أبور من الكتاب إذا تيل حق تالوته, وال :(... وليس عند أهل ذلك الزXوعن أمري املؤمنني 

 .   )2(أنفق منه إذا حرف عن مواضعه)
:(سيأيت زمان عىل أمتي اليبقى من القرآن إال رسمه, وال من اإلسالم إال اسمه,  وعن رسول اهللا 

فقهاء يسمون به وهم أبعد الناس منه, مساجدهم عامرة وهي خراب من اهلد, فقهاء ذلك الزمان رش 
 .)3(حتت ظل السامء, منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود)

. ومن )4((إن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب اهللا وحيتج عليه به) : Xوعن أيب عبداهللا 
برأيك يتأول القرآن, عوام الناس الذين ال يعلمون أم هم الفقهاء? وأي فقهاء هؤالء الذين يفتنون الناس 

(اليكون األمر  : X; عن احلسني  ? ولكي تتعرف عليهم أكثر إليك هذه األحاديث وهم عن القائمويبعد
الذي تنتظرونه حتى يربأ بعضكم من بعض, ويتفل بعضكم يف وجوه بعض, ويشهد بعضكم عىل بعض 

                                                            
 

  .27)الغيبة للطويس : ص1(  

 .41 ص2ج :هنج البالغة )2(  
 .190 ص52ج :بحار األنوار )3(  
 .159:  الغيبة للنعامين)4(  
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كله يف : اخلري  X. فقال احلسني  : ما يف ذلك الزمان من خري . فقلت له بالكفر, ويلعن بعضكم بعضاً 
   . )1(ذلك الزمان, يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله)

وقوله (ال يكون األمر الذي تنتظرونه) خطاب للشيعة حتديداً فهم وحدهم ينتظرون القائم, وأما سبب 
الفرقة واخلالف بينهم فألهنم يتبعون فقهاء آخر الزمان اخلونة الذين جيعلون منهم أحزاباً ومجاعات تعادي 

 , , وإىل اهللا عاقبة األمور.بعضها بعضاً  كام حيدث هذه األيام, وسيزداد األمر سوءاً
, كيف بك إذا  (يا مالك بن ضمرة : يف حديثه ملالك بن ضمرة Xويدلك عليه ما ورد عن أمري املؤمنني 

: ياأمري املؤمنني ما عند ذلك  ? فقلت − وشبك أصابعه وأدخل بعضها يف بعض  –اختلف الشيعة هكذا 
ال: اخلري كله عند ذلك, يا مالك عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعني رجالً يكذبون عىل اهللا وعىل من خري. ق

 .                                                                            )2(, ثم جيمعهم اهللا عىل أمر واحد) فيقتلهم رسوله 
فالشيعة يف هذا احلديث منصوص عليهم, والشك يف أن السبعني رجالً هم سبب الفتنة والفرقة وهلذا 

وبقتلهم تعود الوحدة للشيعة. ومعنى أهنم يكذبون عىل اهللا وعىل رسوله, هو أهنم  Xيقتلهم القائم 
اب بأيدهيم ويقولون هو يرشعون أحكاماً مل ينزل اهللا فيها من سلطان, شأن علامء اليهود الذين خيطون الكت

من عند اهللا. وأنت تعلم أن الشيعة ال يتبعون غري فقهائهم, فالسبعون رجالً من هؤالء الفقهاء , بل إهنم 
, ال طائفة صغرية منهم, ولو كان سبب  كبار الفقهاء, فظاهر احلديث يدل عىل أن الفتنة تعم الشيعة مجيعاً 

ار ملا عمت اجلميع. أقول وقد علق الشيخ الكوراين بعد أن أورد الفتنة بعض املضلني من غري الفقهاء الكب
:(أقول يظهر أن هؤالء أصل الفتنة واإلختالف داخل الشيعة, واليبعد أن يكونوا من  هذا احلديث قائالً

. ولعل الكوراين أشفق عىل نفسه فراح خيفف العبارة بقوله )3(علامء السوء املضلني و السياسيني املنحرفني)
 يبعد ) وعىل الرغم من هذا التخفيف يبقى اعرتاف الكوراين حمفزاً قوياً ملن يتبعه ألن يراجع نفسه.    ( وال

                                                            
 

 .213:  الغيبة للنعامين)1(  

 .214 : الغيبة للنعامين  )2(
 .581املعجم املوضوعي:   )3(
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( يكون يف آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن يتقرؤن أيب جعفر ( عليه السالم ) قال : وعن جابر عن 
إذا أمنوا الرضر , يطلبون ويتنسكون حدثاء سفهاء ال يوجبون أمرا بمعروف وال هنيا عن منكر إال 

ألنفسهم الرخص واملعاذير , يتبعون زالت العلامء وفساد علمهم , يقبلون عىل الصالة والصيام وما ال 
أرضت الصالة بسائر ما يعملون بأمواهلم وأبداهنم لرفضوها كام رفضوا   يكلمهم يف نفس وال مال , ولو

والنهي عن املنكر فريضة عظيمة هبا تقام الفرائض , هنالك يتم أتم الفرائض وأرشفها , إن األمر باملعروف 
غضب اهللا عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك األبرار يف دار الفجار والصغار يف دار الكبار , إن األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر سبيل األنبياء ومنهاج الصاحلني فريضة عظيمة هبا تقام الفرائض وتأمن املذاهب وحتل 

والفظوا  اسب وترد املظامل وتعمر األرض وينتصف من األعداء ويستقيم األمر , فأنكروا بقلوبكماملك
بألسنتكم وصكوا هبا جباههم وال ختافوا يف اهللا لومة الئم , فان اتعظوا واىل احلق رجعوا فال سبيل عليهم ( 

م عذاب اليم ) هنالك إنام السبيل عىل الذين يظلمون الناس ويبغون يف األرض بغري احلق أولئك هل
فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غري طالبني سلطانا وال باغني ماال وال مريدين بالظلم ظفراً , 
حتى يفيئوا إىل أمر اهللا ويمضوا عىل طاعته قال أبو جعفر ( عليه السالم ) : أوحى اهللا إىل شعيب النبي ( 

أربعني ألفا من رشارهم وستني ألفا من خيارهم فقال يا عليه السالم ) إين ملعذب من قومك مائة ألف; 
ا أهل املعايص ومل يغضبوا رب هؤالء األرشار فام بال األخيار ! ? فأوحى اهللا عز وجل إليه إهنم داهنو

 . )1()لغضبي 
 
 
 

 واحلمد هللا وحده , وحده ,وحده .
 

                                                            
 

 .181 – 180ص  −  6هتذيب األحكام : ج )1(  
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