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 اإلهداء

 صاحب أهدى الرايات إىل 

 إىل طالع املشرق 

 عشر  األحدبي املهديني أإىل 

راجياً دعائه باالستقامة    راجياً عفوه عن تقصريي بني يديه (عليه السالم) أمحدموالي إىل 
 .والثبات على واليته واإلخالص

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 املقدمة

وصلى اهلل على الرسول املنتجب املصطفى  ،ه، وقاهر الباطل وكاسر هومظهر احلق احلمد هلل رافع 
 صالة تقصم ظهورواملهديني وسلم تسليمًا كثرياً  األئمةحممد، وعلى عرتته الطاهرين وذريته األكرمني 

 .امللحدين وتُرغم أنوف اجلاحدين

ُلوا الت َّْورَاَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحمَ ﴿: قال سبحانه اِر َيْحِمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ
بُوا ِبآيَاِت اللَِّه َواللَُّه ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ   .( )﴾َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

: وهي أنكر األصوات كما قال عنها لقمان ناصحًا ابنه، أصوات العلماء غري العاملنيإهنا 
 .( )﴾َصْوِتَك ِإنَّ أَنَكَر اْْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميرِ َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن ﴿

وعن حكمتهم  آل حممد  لصد الناس عناجتمعت الكلمة اليوم و  األصواتتعالت ولقد 
بل والطرق املتاحة هلم فوظفوا كل طاقتهم للتأويل عليه سُ ، بشىت الX اليمانية وقائمهم املوعود

X  عرب نافذة الغيب كما قال صادق أهل البيت: 

قائمنا إذا قام استقبل من  ن  إ): يقول Xمسعت أبا عبد اهلل : عن الفضيل بن يّسار، قال
 إن  : وكيف ذاك ؟ قال: قلت. من جهال الجاهلية جهل الناس أشد مما استقبله رسول اهلل 

 وإن  أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة،  رسول اهلل 
أما واهلل ليدخلن : ، مث قالقائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب اهلل يحتج عليه به

 .( ) ((الربد)عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر 

، فشبه هلم الباطل باحلق فاحلمد هلل الذي أرانا احلق واضحًا جليًا يف زمن افتتنت الناس يف دينها
 .يها من حيث يشعرون أو ال يشعرونف فهم قد سقطوا
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إنما بدُء وقوع الفتن أهواٌء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها حكم : )Xأمري املؤمنني يقول 
الباطل خلص لم  الحق لو َخُلَص لم يكن اختالف، ولو أن   ن  أَل أاهلل، يتولى فيها رجاٌل رجاًَل، 

َيْخَف على ذي حجى، لكنه يؤخذ من هذا ِضْغٌث ومن هذا ضغٌث فيمزجان فيجلالن معاً، 
 إني سمعت. فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، ونجا الذين سبقت لهم من اهلل الحسنى

كيف أنتم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، يجري : يقول رسول اهلل 
قد غيرت السنة وقد أتى الناس منكراً، : الناس عليها ويتخذونها سنة، فإذا غير منها شيء قيل

ثم تشتد البلية، وتسبى الذرية، وتدقهم الفتنة كما تدق النار الحطب وكما تدق الرحا بثفالها، 
 .( )( ويتفقهون لغير اهلل ويتعلمون لغير العمل، ويطلبون الدنيا بأعمال اآلخرة

فلذا بعد أن قال  ،للناس من الفنت املظلمة يوجد عاصم  ومن الطبيعي يف هكذا ظروف البد أن 
ينكرن مقبالت ويعرفن . إن  الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت: )Xأمري املؤمنني 

انظروا أهل بيت : ما نصنع يف ذلك الزمان ؟ قال ،يا أمري املؤمنني: قام إليه رجل فقال .مدبرات
بيكم فإن لبدوا فالبدوا، وإن استصرخوكم فانصروهم تؤجروا، وَل تستبقوهم فتصرعكم ن

 .( )( ...،البلية

 ؟ ذين لن يفرتقا حىت يردا على نيب هذه األمة احلوضلفالعاصم من الفنت مها الكتاب والعرتة ال

، ويعتمد على فهمه السقيم ن يهجر القرآن والعرتة الطاهرةمبوإذا كان األمر كذلك فكيف 
حممد على  آل وأكدواالعرتة قد ضمنت ملن متسك هبا عدم الضالل،  أنّ وتأويالته االجتهادية ؟ مع 

 عرفألنه اأنّنا جند الكثري استغىن بعقله عن كالم العرتة اهلادية مدعيًا أ إالذلك يف رواياهتم، 
 !!بسلوكه

من املسائل العقائدية فضاًل عن الفقهية، فانقلبت كثري  راء يف الكثريآلفكانت النتيجة اختالف ا
 .من املسائل تبعاً لتطور عقول املستنبطني

                                                           

  . 55ص 8ج: الكافي بسند صحيح - 
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يف توقيعه للشيخ املفيد رمحه اهلل يبني االحنراف منذ الزمن السابق  Xاملهدي  اإلماموإذا كان 
 !؟ فيه االحنراف املنهجي واضحاً جلياً  أاليوم الذي بد Xفماذا سيقول اإلمام املهدي 

فمعامل أهل البيت مهجورة منفية يُراد إبعاد الناس عنها وحصرها مبا يسّمون باملتخصصني الذي 
فله  أصابمل إذا اّن العإ: لقائلةيرددون املقولة السنية ا - مع األسف -عبثوا هبا باجتهاداهتم، وراحوا 

 !!ن أخطأ فله أجر واحد إأجران و 

وهكذا راحوا ُُياكمون ِحكمة حممد وآله وأحاديثهم الربانية بعلوم قد جعلوها امليزان يف القبول 
هي امليزان بل هي املوزون، فأما امليزان فهي العلوم  تليس والرد، فأصبحت حكمة حممد وعرتته 

 .والقواعد االرسطية والفلسفية وما نتج عنها من نتائج

القول مني : من سر ه أن يستكمل اإليمان كله فليقل: )ليقو  صادق أهل البيت  أنّ مع 
في جميع اْلشياء قول آل محمد، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم 

 .( )(يبلغني

 :الغاية من البحثالسبب و 

واليت طبعت يف النجف  املنشورة يف االنرتنت لقد تعّرض الشيخ حممد السند يف إحدى حماضراته
لدعوة السيد  ( )( ئمة االثين عشراملهديون االثنا عشر مقام الرجعة لأل)صغري أمساه شرف ككتيب األ

عدم  حماواًل صرف األدلة عن داللتها احلقيقية كما سيأيت بيان ذلك، مستغالً  Xأمحد احلسن 
ووجاهتهم اليت اكتسبوها . دخيلة على علوم آل حممد التفلسفات المعرفة الناس املساكني ب

غطاء يتوصلون  األرضاليت هي خالفة اهلل يف  اإلمامة، فجعلوا Xاملهدي  اإلمامبغطاء النيابة عن 
العناوين الرباقة اليت جتذب قلوب الناس هلم، كما فعل من سبقهم  نفسهمأل ن، وراحوا يضعو به ملأرهبم

املعتصم  أونه بعيد كل البعد عنها، فمن يقرأ اسم املتوكل على اهلل أمع  لقابًا وأمساءً أفوضع لنفسه 
سريى بني االسم واملسمى البون الشاسع والفرق الكبري، فهكذا هم  أفعاهلم إىلغريهم وينظر  أوباهلل 
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رادع، كل ذلك لكي جيعلوا الناس مستحمرين ال  أيتكال ملن يريدها بالكيل دون  فاأللقاباليوم، 
منهم بال  تأخذ أنوعلى الناس  بأيديهمبالرجوع هلم، فزمام الدين  إال أمر أيُيق هلم التفكري يف 

لكي يبعدوا الناس عن املعرفة خوفًا من الوقوف  ألنفسهماستفسار، فاحتكروا علم الدين  أوسؤال 
 .كاجلثث اهلامدة  أصبحوان يف جهل عميق وسبات حىت ضدهم، فاختطفوا الناس وتركوهم يعيشو 

ئمة االثين عشر يف ألويتلخص ما قاله الشيخ حممد السند بكون املهديني عنوانًا ومنصبًا ومقامًا ل
 إالعامل الرجعة، ولقد ناقشه العديد من طلبته حول ما قاله يف الكتيب املتقدم وقدم النقوض عليه، 

 !!!بالدليل على قوله ومل يبح به نه جييبهم بكونه قد احتفظ أ

يف هذا البحث للرجعة وبيان شيء منها كما فهمته من كلمات القائم أمحد  ومن هنا تعرضتُ 
X وبيان مواضع اخللل يف كالمه بشيء من التفصيل ، وبيان الفرق بينها وبني املهديني ،
 .اململة اإلطالةخشية 

 أنحممد السند، وأسال اهلل سبحانه  الشيخ إخفاءها أراداليت فجاء هذا الرد لكشف احلقيقة 
 .يكون خالصاً لوجهه الكرمي، مفيداً للقارئ يرفع اللبس ويبني احلقيقة بوضوح

 
 العايل املنصوري عبد

 3311الثامن والعشرين من شهر رمضان املبارك 

 

 

 

 

 



 :متهيد

 :حكمة بالغة فما تغني النذر. 1

وأم ا علة  ...: )إىل سفريه العمري، يف جوابه عن علة الغيبة Xجاء يف توقيع اإلمام املهدي 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َل َتْسأَلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم ﴿ :ما وقع من الغيبة، فإن  اهلل عز  وجل قال

 .( ) (( )﴾َتُسؤُْكمْ 

بسم اهلل : )X، فقال Xيف جوابه على مسائل احلمريي اليت سأل عنها اإلمام  Xوقال 
، ( )﴾ِحْكَمٌة بَاِلَغٌة َفَما تُ ْغِن النُُّذرُ ﴿ الرحمن الرحيم، َل ْلمره تعقلون وَل من أوليائه تقبلون،

 .( )( السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين

قرأنا ما كتبه  أن الصحيح واملنهج اإلهلي الرصني بعدوال غرابة يف احنراف أكثر األمة عن اخلط 
فإن ا يحيط علمنا بأنبائكم وَل يعزب : )يف توقيعه للشيخ املفيد رمحه اهلل قائالً  Xاإلمام املهدي 

عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم، إلى ما كان السلف 
 .( )...(،المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم َل يعلمون الصالح عنه شاسعاً ونبذوا العهد

أهل البيت عن منهج السلف الصاحل  وففي ذلك الزمن كما ينص التوقيع املبارك قد زاغ متبع
 !أكرب منه ؟ احنراف، فأي خسارة أوضح من هذه ؟ وأي ونبذوا العهد املأخوذ وراء ظهورهم

سيحل الباطل حمّله، فبعد غياهبما واالستخفاف هبما فقد  -بطبيعة احلال  -وبعد غياب احلق 
إن  : )، حيث بني ذلك قائالً Xحل حملهما أبغض اخللق إىل اهلل عز وجل كما يقول أمري املؤمنني 

رجل وكله اهلل إلى نفسه فهو جائر عن قصد : من أبغض الخلق إلى اهلل عز وجل لرجلين
م والصالة فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن السبيل، مشعوف بكالم بدعة، قد لهج بالصو 
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هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته، حمال خطايا غيره، رهن 
 ورجل قمش جهاًل في جهال الناس، عان بأغباش الفتنة، قد سماه أشباه الناس عالماً . بخطيئته

ما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن ، َبَكر فاستكثر، ما قل منه خير مسالماً  ولم يغن فيه يوماً 
واكتنز من غير طائل، جلس بين الناس قاضيًا ضامنًا لتخليص ما التبس على غيره، وإن  خالف 
قاضيًا سبقه، لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده، كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به 

لبس الشبهات في  إحدى المبهمات المعضالت هيأ لها حشوًا من رأيه، ثم قطع به، فهو من
مثل غزل العنكبوت َل يدري أصاب أم أخطأ، َل يحسب العلم في شيء مما أنكر، وَل يرى 
أن  وراء ما بلغ فيه مذهباً، إن قاس شيئًا بشيء لم يكذب نظره وإن أظلم عليه أمر أكتتم به، 

 َل يعلم، ثم جسر فقضى، فهو مفتاح عشوات،: لما يعلم من جهل نفسه، لكيال يقال له
رك اب، خب اط جهاَلت، َل يعتذر مما َل يعلم فيسلم وَل يعُض في العلم بضرس قاطع فيغنم، 
يذري الروايات ذرو الريح الهشيم تبكي منه المواريث، وتصرخ منه الدماء، ُيستحل بقضائه 
الفرج الحرام، وُيحرم بقضائه الفرج الحالل، َل مليء بإصدار ما عليه ورد، وَل هو أهل لما 

 .( )( رط، من ادعائه علم الحقمنه ف

ن كان حبسب الظاهر رمبا يعّده اجلاهلون هو العامل العامل إفهذا وصف الكثري حبسب احلقيقة و 
قصم : )حيث يقول Xالناسك، فهو جاهل متنسك وهذا هو الذي قصم ظهر علي أمري املؤمنني 

 .( )(ينفرهم بتهتكه ظهري عالم متهتك وجاهل متنسك، فالجاهل يغش الناس بتنسكه، والعالم

أّن اهلل سيفضحهم على رؤوس األشهاد  وإن تظاهروا بالتنسك إال  وأعداء آل حممد
 .وستعرف الناس الطينة اخلبيثة اليت خلقوا منها، وتعرف رفضهم لوالية الطاهرين يف الذر األول

إن  اهلل خلق أقوامًا لجهنم : ).... يف حديث طويل إىل يقول Xيقول اإلمام الصادق 
والنار، فأمرنا أن نبلغهم كما بلغناهم واشمأزوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم 
يحتملوه وكذبوا به وقالوا ساحر كذ اب، فطبع اهلل على قلوبهم وأنساهم ذلك، ثم أطلق اهلل 
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عن أوليائه وأهل طاعته لسانهم ببعض الحق، فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة، ليكون ذلك دفعاً 
ولوَل ذلك ما عبد اهلل في أرضه، فأمرنا بالكف عنهم والستر والكتمان فاكتموا عمن أمر اهلل 

 :مث رفع يده وبكى وقال: يقول الراوي .بالكف عنه واستروا عمن أمر اهلل بالستر والكتمان عنه
تهم وَل تسلط عليهم عدواً اللهم إن  هؤَلء لشرذمة قليلون فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مما

 .( )...(  لك فتفجعنا بهم، فإنك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبداً في أرضك

وبعد هذا لننظر بكل علمية وإنصاف وجتّرد ملا أثاره بعض من يدعي العلم اليوم حول دعوة احلق 
وتعاىل، سائلني ، كي خنرج بنتائج مرضية هلل سبحانه Xاملباركة، دعوة السيد أمحد احلسن اليماين 

 .املوىل التوفيق لبيان احلق ملن طلبه
 !لَم َل نعتبر ؟. 2

قبل أن أخوض فيما قال وفيما يرد عليه من املناقشات أنقل حادثة عسى أن يكون فيها هدى 
 .ملن له قلب فيه شيء من بصيص اإلنصاف واإلميان

إّن إسحاق الكندي  ): روى ابن شهر آشوب يف املناقب عن أيب القاسم الكويف يف كتاب التبديل
 ،زمانه أخذ يف تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفرد به يف منزلهكان فيلسوف العراق يف 

أما فيكم رجل : Xعلى اإلمام احلسن العسكري فقال له أبو حممد  بعض تالمذته دخل يوماً  نّ إو 
حنن من تالمذته  : فقال التلميذ .من تشاغله القرآن خذ فيهأالكندي عما  أستاذكمرشيد يردع 

 أتؤدي إليه ما ألقيه إليك ؟ :غريه، فقال له أبو حممد يف كيف جيوز منا االعرتاض عليه يف هذا أو
فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله فإذا وقعت اَلنسة : نعم، قال :قال

هذا  أتاك إنفقل له  .قد حضرتني مسألة أسألك عنها فإنه يستدعي ذلك منك فقلفي ذلك 
نك أالمتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها 

ْلنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل  ؛نه من الجائزألك ذهبت إليها ؟ فإنه سيقول 
فصار الرجل . لغير معانيه فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فيكون واضعاً : له

، فأعاد عليه فتفكر يف نفسه أعد عليّ : عليه هذه املسألة فقال له ألقىإىل الكندي وتلطف إىل أن 
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: أقسمت عليك إال أخربتين من أين لك ؟ فقال: فقال ،يف النظر اللغة وسائغاً يف  ذلك حمتمالً  ىورأ
كال ما مثلك من اهتدى إىل هذا وال من بلغ هذه املنزلة   :نه شيء عرض بقليب فأوردته عليك، فقالإ

اآلن جئت به وما كان ليخرج مثل هذا : فقال .أمرين به أبو حممد: فعرفين من أين لك هذا ؟ فقال
 .( ) (ذلك البيت، مث إنه دعا بالنار وأحرق مجيع ما كان ألفهإال من 

حىت ادعى فيه   فالفيلسوف الكندي املنكر لعظمة القرآن وكونه رسالة خامت األنبياء حممد
إن ) :، قال له فيهاXالتناقض قد ارتدع وأحرق ما كتبه بسبب حكمة ميانية من اإلمام العسكري 

أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد 
ْلنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا  ؛؟ فإنه سيقول لك إنه من الجائز نك ذهبت إليهاأظننتها 

لغير  فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فيكون واضعاً : أوجب ذلك فقل له
 .(معانيه

فهال كان يف هذا موعظة ملن تفلسف اليوم على الرغم من أنه يقّر بكون جمّرد االحتمال منجز 
يف باب العقائد وجيب على اإلنسان البحث والتقصي لكشف احلق لكي يهلك من هلك عن بينة 
ل وينجو من جنا على بينه، وبني يديه قضية عقائدية مرتبطة باإلمامة اليت هي األصل الرابع من أصو 

 !! اخلمسة كما يعتقدون بذلكالدين 

فأين ذهب اإلنصاف اليوم بعد أن كان موجوداً عند كل من كان لديه شرف اخلصومة والتأّدب 
 ! يف النقاش العلمي

، على الرغم من إنكاره ( )( يا عامل الناس: )Xنقرأ أّن عمران الصابئي يقول لإلمام الرضا 
يف علماء  ما ظننت أنّ  فال وحق املسيح أينّ : )Xإلمامته، ونرى اجلاثليق يقول لإلمام الرضا 

كل ذلك من خالل جلسة واحدة  .من كونه رافضًا لإلسالم بُرمته الرغم ، على( )( املسلمني مثلك
ملخالفني، ونرى اليوم من الذين عن املسائل اليت ُوجّهت إليه من قبل ا Xأجاب فيها اإلمام الرضا 
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الفيصل يف  أهنموبكل صالفة مدعني   يقابلون كالمهمكيف   آل حممد أتباعيّدعون 
 .زوا منه وضربوا به عرض اجلدارأتفسريها، فكل ما ال يتعقلوه رفضوه وامش

ا له يف معلى الرغم من خمالفته Xفإذا كان اجلاثليق وعمران الصابئي أقرّا بعلم اإلمام الرضا 
عامل  Xاملنهج وطبيعة التفكري واملصدر الذي يستقيان منه املعرفة، فكيف استطاعا أن يعرفا أنه 

 زيف اعتقادمها، وعلى الرغم من ذلك أنصفوه وأقّروا له بالفضل رباين مع أنه خيالفهما بل وبنّي 
ومل يطلعا على  حدمن خالل جملس وا X والعلم، فإذا كانت هذه الشهادة منهما حبق اإلمام الرضا

بشىت العلوم   X كل علومه، فلماذا اليوم بعد أن كتب وصّنف مياين آل حممد السيد أمحد احلسن
كالتوحيد والتفسري والفقه وغريها، وفك كثرياً من اخلتوم حبكمته اليمانية اليت عجز عنها مجيع العلماء 

إلجنيل ففسر فيها ما أعجز واعيا الكثري يف السابق واحلاضر، وامتد ذلك السيل من علمه إىل التوراة وا
 .مدعي التخصص من القساوسة وغريهممن 

ينادي  - وال زال - على الرغم من أنّه قد فتح بابه لسنني طويلة !!غاب اإلنصاف اليوم ؟ فلم  
للحوار والنقاش اجلاد لكشف احلقيقة، واملناظرة يف كل كتاب مساوي  لألمةعلماًء  أنفسهممبن نصبوا 

 إعراضهاجهنم بسبب  إىل األمةويف كل معضلة قد عجزوا عن حلها، كل ذلك خشية ذهاب 
: من التفافها حول سادهتا واملأل الذي حارب احلجج يف طيلة تاريخ الرساالت السماوية الناشئ

 .( )﴾ْعَنا َساَدتَ َنا وَُكبَ َراءنَا فََأَضلُّونَا السَِّبياَل َوقَاُلوا رَب ََّنا ِإنَّا َأطَ ﴿

 .( )﴾يَا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما يَْأتِيِهم مِّن رَُّسوٍل ِإَلَّ َكانُوا ِبِه َيْستَ ْهزُِئون﴿

** ** ** 

 :وسيكون حبثنا يف قسمني

 .حبوث لتأصيل الردود . 

 .الرد على كالم الشيخ حممد السند . 
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 (2) 
 حبوث لتأصيل الردود

 :تقسيم الروايات. 1

يراها تنقسم إىل مخسة أقسام،  لو نظر القارئ لروايات أهل البيت اليت تبني عدد املعصومني 
 :وهي كالتايل

اإلمام علي بن أيب ): كالتايل إثنا عشر، وهم الروايات اليت بينت أّن األئمة : اْلولالقسم 
 ،حممد الباقر اإلمام ،علي بن احلسني اإلمام ،مام احلسني الشهيداإل ،احلسن اجملتىب اإلمام ،طالب
علي  اإلمام ،حممد اجلواد اإلمام ،علي الرضا اإلمام ،موسى الكاظم اإلمام ،جعفر الصادق اإلمام
 .(حممد بن احلسن املهدي اإلمام ،احلسن العسكري اإلمام ،اهلادي

لسالم، جاءت بألفاظ  عدد األئمة املعصومني عليهم أفضل الصالة واوالروايات اليت جاءت تبنّي 
 :خمتلفة، وهي

: ، قال(رضي اهلل عنه)، فعن عبد امللك بن عمري، عن جابر بن مسرة (اثنا عشر خليفة) . 
مث أخفى صوته، فقلت  .بعدي اثنا عشر خليفة: فسمعته يقول كنت مع أيب عند رسول اهلل )

 .( ) (كلهم من بني هاشم: قال: ؟ قال أخفى صوته[ قال يف]ما الذي : أليب

حدثنا عبد اهلل، حدثين أيب، ثنا سفيان بن : قالمحد يف مسنده أخرج أ، (اثنا عشر أمرياً ) . 
 مسعت رسول اهلل : مسعت جابر بن مسرة السوائي يقول): عيينة، عن عبد امللك بن عمري، قال

فسألت  ،مث تكلم بكلمة خفيت عليّ  .َل يزال هذا اْلمر ماضيًا حتى يقوم اثنا عشر أميراً : يقول
 .( ) (قريشكلهم من : ؟ قال أيب ما قال
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حدثنا ابن أيب عمري، حدثنا سفيان، عن عبد امللك بن عمري، عن : ، قال(اثنا عشر رجالً ) . 
 .َل يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجالً : يقول مسعت النيب ): جابر بن مسرة، قال

: ، فسألت أيب ماذا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ فقالبكلمة خفيت عليّ  مث تكلم النيب 
 .( ) (كلهم من قريش

ثاً : )X، قال اإلمام الباقر (اثنا عشر حمدثاً ) .   .( )( منا اثنا عشر محدَّ

منا اثنا عشر مهدياً، أولهم أمير المؤمنين : )X، فعن اإلمام احلسني (اثنا عشر مهدياً ) . 
 .( )( التاسع من ولدي، وهو القائم بالحقعلي بن أبي طالب وآخرهم 

يا علي، إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً، ومن : )، قال النيب (اثنا عشر إماماً ) .6
 .( )..(  بعدهم اثنا عشر مهدياً 

قال رسول اهلل : )، قالXروى الشيخ الكليين بسنده عن أيب جعفر  ،(إثنا عشر نقيباً ) .7
نقيباً، نجباء، محدثون، مفهمون، آخرهم القائم بالحق يمالها عدًَل  من ولدي اثنا عشر : 

 .( ) (كما ملئت جوراً 

املقصود هبا شيء واحد، وهم األئمة اإلثين عشر أوهلم  أنّ  ن اختلفت لفظًا إالإفهذه التعابري و 
 .Xوآخرهم حممد بن احلسن العسكري  Xعلي بن أيب طالب 

وال خيفى على اللبيب الفطن أنَّ : )يف هناية كالمه فقالوهذا ما صرح به الشيخ حممد السند 
كما ورد تسميتهم باألئّمة االثين عشر وباملهدّيني االثين عشر يف روايات األئّمة االثنا عشر 

الفريقني، أي يف روايات أهل الُسنَّة أيضًا وردت أنَّ عليًا وولده هم املهديّون االثنا عشر بعد رسول 
، كذلك أيضاً ورد يف روايات الفريقني أمساء أخرى لالثين عشر، نظري اثنا عشر خليفة، واثنا اهلل 

، واثنا عشر وصّي، واثنا عشر هادي، واثنا عشر وارث، وغريها غري عشر أمري بعد رسول اهلل 
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ني هذه السبعة عناوين وأوصاف لكنَّها كّلها تشري إىل املعصومني االثين عشر علي واحلسن واحلس
 (.يف وصفهم  ، فانتبه والتفت إىل بيانات القرآن الكرمي والنيّب والتسعة من ولد احلسني 

 :الروايات اليت دلت على أّن األئمة ثالثة عشر، ومنها ما يلي: القسم الثاني

اإلثنا عشر : )يقول Xمسعت أبا جعفر : روى الشيخ الكليين بسنده، عن زرارة، قال . 
ومن ولد علي، ورسول اهلل وعلي  كلهم محد ث من رسول اهلل   اإلمام من آل محمد 

 .( )....(  هما الوالدان( عليهما السالم)

: ، عن جابر بن عبد اهلل األنصاري، قالXروى الشيخ الكليين بسنده عن أيب جعفر  . 
وبني يديها لوح فيه أمساء األوصياء من ولدها، فعددت اثين عشر  (عليها السالم)دخلت على فاطمة )

 .( )( ، ثالثة منهم حممد وثالثة منهم عليXآخرهم القائم 

قال رسول اهلل ): ، قالXروى الشيخ الكليين بسنده عن أيب اجلاورد، عن أيب جعفر  . 
وجبالها، بنا أوتد اهلل إن ي واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر اْلرض، يعني أوتادها : 

اْلرض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب اَلثنا عشر من ولدي ساخت اْلرض بأهلها ولم 
 .( )(ينظروا

من ولدي اثنا : قال رسول اهلل : )، قالXروى الشيخ الكليين بسنده عن أيب جعفر  . 
 .( )(ملئت جوراً عشر نقيباً، نجباء، محدثون، مفهمون، آخرهم القائم بالحق يمالها عدَلً كما 

طالب  أيبومن ولد علي بن  تقول اإلثنا عشر احملدث من ولد رسول اهلل  :فالرواية األوىل
X فاحملدثون إذن اثنا عشر غري علي بن أيب طالب ،X  ،لكونه عدته الرواية أبًا لإلثين عشر

 .فمن هم االثين عشر إذن Xعلي  اإلماموبعد استثناء 
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فيه  (عليها السالم)نه رأى لوح يف يد فاطمة أ األنصارياهلل  فيقول جابر بن عبد :وأما الرواية الثانية
األوصياء من ولدها، وهؤالء كانوا اثنا عشر، وعلي ليس من ولدها بالطبع، فبإضافة علي بن  أمساء

 .يكون عدد األوصياء ثالثة عشر Xأيب طالب 

إين واثين عشر من ولدي، يعين اإلثين عشر من : قائالً  Xاً خياطب علي نيب لفا :وأما الثالثة
، وبإضافة (يا علي وأنت: )، وهلذا قال Xطالب  أيبوليس من ولد علي بن  ولد النيب 

 .يكون العدد ثالثة عشر علي إىل عدد األوصياء الذين هم من ولد النيب 

يقول من ولده اثنا عشر نقيباً وهؤالء حمدثون مفهمون، وإن أضفنا للعدد  فالنيب  :وأّما الرابعة
 .فيكون العدد ثالثة عشر لكونه ليس من ولد النيب  Xاملذكور علي بن أيب طالب 

الروايات اليت دلت على أّن املهديني الذين ُيكمون األرض بعد اإلمام املهدي : القسم الثالث
X اثنا عشر، ومنها: 

يا علي، إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً، ومن بعدهم اثنا عشر : )النيب قال  . 
 .( )..( مهدياً 

اثنا عشر مهديًا من ولد الحسين  Xإن  منا بعد القائم : )Xالصادق  اإلمامعن .  
X) ( ). 

إين مسعت من  ،يا ابن رسول اهلل: Xقلت للصادق جعفر بن حممد ): عن أيب بصري، قال . 
اثنا عشر : إنما قال: Xفقال الصادق  .يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً : أنه قال Xأبيك 

اثني عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواَلتنا ومعرفة : مهدياً، ولم يقل
 .( )( حقنا

 :على أّن املهديني أحد عشر، وهي الرواية اليت دلت: القسم الرابع
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 القائم بعد منا إن حمزة أبا يا): قال أنه طويل حديث يف X اهلل عبد أيب عن محزة، أيب عن
 .( ) (X الحسين ولد من مهدياً  عشر أحد

الروايات اليت دلت على أّن األئمة اثنا عشر، واملهديني إثنا عشر، وهي رواية : القسم الخامس
 قال رسول اهلل ): ، قالX، عن آبائه، عن أمري املؤمنني Xعن أيب عبد اهلل : الوصية، وهي

يا أبا الحسن، احضر صحيفة ودواة، فأملى رسول : Xفي الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي 
يا علي، إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً : وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال اهلل 

 :أن قال وساق احلديث إىلومن بعدهم اثنا عشر مهديًا فأنت يا علي أول اْلثني عشر إمام، 
فذلك اثنا عشر  إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد  Xوليسلمها الحسن 

إماماً، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديًا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين 
له ثالثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد اهلل وأحمد واَلسم الثالث المهدي وهو أول 

 .( ) (ينالمؤمن

 :توهم التعارض بين الرواياتدفع . 2

ولقد توهم البعض تعارض الروايات، حيث بعضها يقول بكون األئمة ثالثة عشر وبعضها يقول 
إثين عشر، كما أّن روايات املهديني بعضها يبني أّن عدد املهديني إثين عشر وبعضها يبني كونه أحد 

 .عشر

فمن هنا توهم البعض التعارض بني هذه الروايات جهاًل حبقيقة األمر، واحلال أّن التعارض ال 
، هذا إن  ( ) (اجلمع أوىل من الطرح: )قاعدة حمصلها أسسوام إهنوجود له إاّل يف ذهن البعض، مع 

 :عدة صوركان التعارض موجوداً، مع أنه ال وجود له أصاًل؛ إذ التعارض إمنا تصوره من تصوره يف 

                                                           

 .538ص: غيبة الطوسي - 
 . 55 ص  5ج: ، بحار األنوار50 ص: غيبة الطوسي - 
 .55ص  ج :للعالمة الحلي - منتهى المطلب - 
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األئمة اإلثين عشر مع الروايات اليت تدل على كون املهديني اثين عشر، تعارض روايات : اْلولى
عشر تفيد احلصر باالثين عشر إماماً، فتنفي  بدعوى أّن الروايات اليت دلت على كون األئمة اثين

 .( )بني القسم األول والثالث : أي .وجود غريهم بعدهم مطلقاً 

عشر، وبني الروايات اليت دلت على   تعارض الروايات اليت دلت على كون األئمة اثين: الثانية
 .بني القسم األول والثاين: أي. كون عدد األئمة ثالثة عشر

 تعارض الروايات اليت تنص بأّن املهديني أحد عشر والروايات اليت تنص على كوهنم اثين: الثالث
 .عشر، ومها القسم الثالث والرابع

 .الثالثة املتومهة يف التعارض، وال يوجد غريهافهذه الصور 

 .ولنأيت لدراسة الصور املتقدمة للكشف عن التعارض املوهوم

وهي توهم تعارض روايات األئمة اإلثين عشر مع الروايات اليت تدل على   :أّما الصورة األوىل
 ت اليت تنص بكون األئمة اثينكون املهديني اثين عشر، فهي متوقفة على إثبات احلصر يف الروايا

عشر ال حصر فيها؛  الروايات اليت تدل على كون األئمة اثين عشر لكي ينتفي غريهم، واحلال أنّ 
، فروايات اإلثين عشر إمام ال توجد فيها أحد هذه ( )لكون احلصر له أدوات وهي مفقودة يف املقام 
 .األدوات، فاحلصر املدعى ال وجود له أصالً 

 إثنا عشر، فنفس كوهنم إثين بأّن الروايات تنص على كون عدد األئمة : قيلولكن رمبا 
 .؟ فبيان العدد يفيد احلصر فلم  بينت العدد شر إمام تدل على نفي الزائد وإالع

 :أقول

                                                           

( كثيرة جدا   في االثني عشر أيضا  ( عليهم السالم) وأحاديث حصر األئمة: )توهم الحصر الشيخ الحر العاملي فقال ممن - 
 . 55 ص: لهجعة بالبرهان على الرجعةاإليقاظ من ا

: ما، واالستثناء بعد النفيإنّ )أدوات مثل فقد قالوا إّن الحصر يستفاد من عّدة ) :  الحلقة 5ج: جاء في الحوار القصصي - 
وقد ذكر الشهيد . إياك نعبد الذي يدل على حصر العبادة باهلل تعالى: ، وغير، وسوى، وعدا، وكتقديم المفعول كقولناكإال

 :أّن مما يدل على الحصر جعل العام موضوعا  مع تعريفه وجعل الخاص محموال ، كقولنا( رحمه هللا)محمد باقر الصدر 
 (.محمد هو ابنك)فإنه يدل عرفا  على حصر البنوة بمحمد، بدال  من قول ( ابنك هو محمد)
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العدد  إثباتإذا جاء عدد يف الدليل فهل : هذا إمنا يتم إن قيل حبجية مفهوم العدد، أي إنّ  . 
 .ينفي ما عداه أم ال

حتديد املوضوع بعدد خاص ال يدل على انتفاء احلكم فيما  ال شك يف أنّ : )يقول الشيخ املظفر
فإنه ال يدل على عدم استحباب صوم غري الثالثة ( صم ثالثة أيام من كل شهر) :عداه، فإذا قيل

 -مثاًل  -، لو كان احلكم للوجوب نعم. األيام، فال يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخر
وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان احلد األعلى، فال شبهة يف داللته على عدم وجوب 

ولكن هذه الداللة من جهة خصوصية املورد، ال . الزيادة كدليل صوم ثالثني يومًا من شهر رمضان
فاحلق أن التحديد بالعدد ال مفهوم . من جهة أصل التحديد بالعدد حىت يكون لنفس العدد مفهوم

 .( )( له

داللة  "تصدق خبمسة دراهم"للقضية مثل  أنأريد به  إن "مفهوم العدد"): ويقول السيد اخلوئي
على أنه ال جيزى التصدق بأقل من ذلك فاالمر وإن كان كذلك اال انه ليس من جهة داللة العدد 
على املفهوم، بل من جهة انه مل يأت باملأمور به يعين ان املأمور به ال ينطبق على املأيت به يف اخلارج 

فلو أكرمه يف يوم اخلميس مل  "اجلمعةأكرم زيداً مثالً يف يوم "حىت يكون جمزياً، نظري ما إذا قال املوىل 
فصلى إىل جهة أخرى،  "صل إىل القبلة"طباق املأمور به على املأيت به، وكذا إذا قال انجيز، لعدم 

 وأماعلى وجوب التصدق هبا،  إالال تدل  "تصدق خبمسة دراهم"وبكلمة أخرى ان قضية . وهكذا
 ال تدل على نفي وجوب التصدق عنه وال على ثباتًا يعينإباإلضافة إىل األقل فهي ساكتة نفيًا و 

املأمور به يف هذه القضية ال ينطبق عليه، وأما  أنبه فهو من ناحية  األجزاء، وأما عدم إثباته
باإلضافة إىل الزائد على هذا العدد فان قامت قرينة على أن املوىل يف مقام التحديد وحلاظ العدد 

ة غري تالتصدق بالس أنلى نفي الوجوب عن الزائد يعين بشرط ال باإلضافة إليه فتدل القضية ع
واجب، بل هو مضر، نظري الزيادة يف الصالة، وان مل تقم قرينة على ذلك فمقتضى إطالق كالمه 

 .( )( الزيادة ال تكون مانعة عن حصول املأمور به أن

                                                           

 . 8 ص  ج :الفقه أصول - 
 .50 ص 5ج :الفقه للخوئي أصولمحاضرات في  - 
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الدليل األول،  أثبتهالذي ينفي ما  اآلخرالتعارض إمنا يكون بني الدليل املثبت والدليل  إنّ  . 
. ( )( التنايف بني مدلويل الدليلني: )حبيث يؤدي إىل التنايف، ومن هنا قيل يف تعريف التعارض بأنه

 .( )( ويتحقق التعارض بني الدليلني حينئٍذ؛ ألّن كالًّ منهما ينفي مدلول الدليل اآلخر: )وقيل أيضاً 

إّن التعارض إمنا : )هنا قيل بعدم وجود التعارض بني املثبتات، يقول حممد باقر امللكي ومن
ال ينايف  يءلش يءضرورة أن إثبات ش. يتصور بني النفي واإلثبات وال حمصل للتعارض يف املثبتات

 .( )( آخر يءإثباته لش

عشر وبني الروايات اليت  وبناء على ما تقدم ال تعارض بني الروايات اليت تثبت كون األئمة اثين
 .تثبت املهديني االثين عشر

، لعدم ( )عشر وبني كوهنم ثالثة عشر  وكذا يقال يف الصورة الثانية اليت تبني كون األئمة اثين
، وكذلك روايات الثالث (  ) أهنمتثبت  اً مامإعشر  االثين تحتقق التعارض يف املثبتات؛ فروايا

ال  واإلثبات، وقد تقدم إن التعارض إمنا يكون بني النفي  يثبتان، فاالثنني(  )عشر تثبت كوهنم 
 .بني الدليلني املثبتني

الروايات اليت بينت كوهنم اثين عشر ال تدل على احلصر، وهبذا فليس التعارض  كما أنه تقدم أنّ 
 .االّ توهم ساذج أوهن من بيت العنكبوت

وهي بني الروايات اليت تعد املهديني اثين عشر  وأما الصور الثالثة من صور التعارض املتقدمة،
 عشر وروايات االثينفكذلك أيضاً إذ ال تعارض بني املثبتات، وبني الروايات اليت تعّدهم أحد عشر، 

، فكال القسمني (  )كوهنم   تثبتحد عشر أ، ورواية كون املهديني (  )مهديًا تثبت كوهنم 
أن يقال بكون الروايات اليت تعدهم اثنا  املثبتات، إالوجود التعارض بني  يثبتان، وقد تقدم عدم

حد عشر تفيد احلصر بالعدد املذكور، وهذا مبين على القول مبفهوم العدد أو أاليت تعدهم  أوعشر 
 .وجود احلصر ومها ال وجود هلما

                                                           

 3  ص  ج: دروس في علم األصول - 
 5 5ص  ج: دروس في علم األصول - 
 .55 ص: لمحمد باقر الملكي - توحيد االمامية - 
التي هي فوق حد اإلحصاء  -توجد في مقابل ما عرفناه من روايات الحصر في اثني عشر : )فقال السيد كاظم الحائري -5
 . الحلقة  5ج :راجع تمام كالمه في الحوار القصصي( أخبار آحاد نادرة قد تُوهم أّن األئّمة ثالثة عشر، الخ -
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 .فالقول بالتعارض ال يعدو أن يكون ومهاً كسائر األوهام اليت عشعشت يف أذهان اجلاهلني ،إذن

 :نعرف أمرينيبقى أن 

 حدأّن الروايات اليت تعد األئمة ثالثة عشر تكون يف قبال الروايات اليت بينت كون املهديني إ . 
تارة يعد مع األئمة فيكون عددهم ثالثة  (Xأمحد احلسن )عشر مهدياً؛ لكون املهدي األول 

يعد مع املهديني فيكون عددهم اثنا عشر كما  أخرىحد عشر، وتارة أعشر وعندها يكون املهديون 
 .ويكون عدد األئمة اثنا عشر

محد أالسيد والسبب يف عّده مع األئمة بسبب علو مقامه، فله مقامي الرسالة والوالية كما بنّي 
 .( )التوحيد اب كتذلك يف   Xاحلسن 

املتقدمة الذي  األقسامالقسم اخلامس من  إّن الروايات املتقدمة تبني بكل وضوح على أنّ  . 
عشر هي املرجع يف اجلمع املتقدم،  عشر واملهديني اثين يذكر رواية الوصية اليت تثبت كون األئمة اثين

 .يعرف قدر هذه الوصية الشريفةنا وهي األم جلميع هذه األقسام لكوهنا حوهتما مجيعاً، ومن ه

 :(عليهم السالم) ضرورة اَلعتقاد بالمهديين. 3

والذين  Xوكوهنم من ذرية اإلمام املهدي  بعد ورود الروايات املتواترة بإثبات املهديني 
لكوهنم أئمة  يات؛ضرور من ال، فيكون اإلميان هبم Xيتولون استخالف األرض بعد اإلمام املهدي 

وخلفاء هلل سبحانه يف أرضه، وكون كل واحد منهم إمامًا لزمانه فمن مل يعرفه تكون ميتته ميتة 
 .جاهلية

عدم اإلميان هبم و بعناوين خمتلفة  مث على الرغم من الروايات املتواترة اليت تثبت وجودهم 
والتهافت فبمجرد نفي وجود ، حيث يوقعها يف التعارض يربك العقيدة املستقاة من أهل البيت 

وتوجيه الروايات اليت دلت عليهم بغري الوجه الصحيح، فلذا البد أن تدرس هذه   املهديني
الروايات بإنصاف ومتعن، لكي تستقر كل رواية يف موضعها ويكشف املراد منها بضميمة الروايات 

 .األخرى
                                                           

 .5 ص: Xاإلمام أحمد الحسن  - التوحيد - 
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ا على همل يفهم املهديني نشاهد الكثري ممن تعرض لذكر روايات ونتيجة للفهم السقيم 
املسائل االجتهادية كما تقدم علينا يف البحث السابق، ولنبني  الوجه الصحيح، بل جعلوها كسائر

 .بعضاً من تلك اآلراء ومناقشته وبيان اخللل الذي فيه

 .رد روايات املهديني : الرأي اْلول

أسند الشيخ أبو : )قال الشيخ زين الدين أيب حممد علي بن يونس العاملي النباطي البياضي
سيكون : عند وفاته أمال عليه وصيته، ويف بعضها النيب  أنّ  Xجعفر الطوسي برجاله إىل علي 

ومن بعدهم اثين : بعدي اثنا عشر إماماً أوهلم أنت، مث عد أوالده، وأمر أن يسلمها كل إىل ابنه، قال
 .عشر مهدياً 

الرواية باالثين عشر بعد االثين عشر شاذة، وخمالفة للروايات الصحيحة املتواترة الشهرية : قلت
أربعني يوماً فيها اهلرج، وعالمة خروج األموات،  دولة، وأنه مل ميض من الدنيا إالائم بأنه ليس بعد الق

فمن : )من بعدهم ال تقتضي البعدية الزمانية كما قال تعاىل: وقيام الساعة، على أن البعدية يف قوله
فإذا ): قال يف الرواية: إن قلت Xفجاز كوهنم يف زمان اإلمام وهم نوابه ( يهديه من بعد اهلل

ال يدل هذا على البقاء بعده : ينفي هذا التأويل، قلت( حضرته يعين املهدي الوفاة فليسلمها إىل ابنه
جيوز أن يكون لوظيفة الوصية، لئال يكون ميتة جاهلية، وجيوز أن يبقى بعده من يدعو إىل إمامته وال 

زوال التكليف عند موته، بل ال يقطع ب: قال املرتضى. يضر ذلك يف حصر االثين عشر فيه ويف آبائه
جيوز أن يبقى حصر االثين عشر فيه، بعد أئمة يقومون حبفظ الدين ومصاحل أهله، وال خيرجنا هذا 
القول عن التسمية باالثين عشرية؛ ألنّا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع اخلالف وقد بينا ذلك 

 .ذا االسم عن غرينا من خمالفيهمبيانا شافيا فيهم، وال موافق لنا عليهم، فانفردنا هب

إن مل يبني  ، توجب ظناً، ومسألة اإلمامة علمية، وألّن النيب أحاديةهذه الرواية : وأنا أقول
املتأخرين جبميع أمسائهم، وال كشف عن صفاهتم مع احلاجة إىل معرفتهم، فيلزم تأخري البيان عن 

 .احلاجة، وأيضا فهذه الزيادة شاذة ال تعارض الشائعة الذائعة

األئمة بعدي . ألن غاية الروايات يكون بعدي اثين عشر خليفة ؛ال معارضة بينهما: إن قلت
لو أمكن ذلك لزم العبث والتعمية يف ذكر االثين عشر، وألن : رائيل وحنوها، قلتعدد نقباء بين إس
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يف أكثر الروايات وتسعة من ولد احلسني وجيب حصر املبتدأ يف اخلرب، وألهنم مل يذكروا يف التوراة 
 برؤيتهم ليلة إسرائه إىل حضرة ربّه، وملا عد األئمة االثين وأشعار قس وغريها وال أخرب النيب 

ال ختلوا األرض منهم، ويعين به زمان التكليف، فلو كان بعدهم أئمة خللت : عشر، قال للحسن
 .( )(األرض منهم، ويبعد محل اخللو على أن املقصود به أوالدهم ألنه من اجملاز، وال ضرورة حتوج إليه

يصف روايات املهديني  فنجدهفال نعيد،  ( )وقد ناقشنا مجيع ما قاله يف احلوار القصصي 
 لذا جنده فسقط يف حرية، ،Xال دولة بعد دولة القائم  أنّ بالشذوذ واملخالفة للروايات اليت تؤكد 

ُياول جاهداً تسديد الثغرات اليت سقط فيها، كما وُياول أن ينكرها حىت أدى به احلال أن يتمسك 
غم من أنه مل تسلم له القشة بكل قشة بعد أن رأى نفسه غريقًا ال يستطيع اخلالص على الر 

 .ليتمسك هبا

بأهنا خمالفة للروايات الصحيحة  وأخرىفتارة يصف روايات املهديني االثين عشر بالشذوذ، 
 :فيقول ،واإلشكالاملتواترة، وثالثة يدخل يف التأويل 

يكون املهديني يف  أنليست بعدية زمانية، بل جيوز  لألئمة  إّن بعدية املهديني  . 
املهدي وهم نوابه يف زمانه ال بعده، معتمداً على الروايات اليت تقول ليس بعد دولة القائم  اإلمامزمن 

فإذا حضرته يعين ): دولة، مث ملا جيد تعبري رواية الوصية ينايف ما ذهب إليه من تأويل حيث إهنا تقول
سيبقى بعد أبيه، فعمد لتأويل  األولاملهدي  أنّ ، فهذه العبارة تؤكد (املهدي الوفاة فليسلمها إىل ابنه

لئال يكون ميتة ال يدل هذا على البقاء بعده جيوز أن يكون لوظيفة الوصية، : قلت: )آخر فقال
 (.جاهلية

 !؟ ألجل الوصية همءويف نفس الوقت يثبت بقا Xفكيف ينفي البقاء بعد املهدي 

 !؟ Xمن حجة بعد املهدي  األرضمث كيف ختلو 

أن يبقى بعده من يدعو إىل إمامته وال يضر ذلك يف حصر االثين عشر فيه وجيوز : )وأخريًا قال
 !! (ويف آبائه

                                                           

 . 5 ص  ج: لعلي بن يونس العاملي - المستقيم الصراط - 
 .وما بعدها 5الحلقة   ج: الحوار القصصي - 
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لكي ُيافظ على اسم االثين عشرية، وال أدري أيهما أهم باالثين عشر  األئمةفهو يريد حصر 
إذ املفروض أن يعتقد ! ؟ ه العاصم من الضاللئوخلفا  اتباع كالم النيب أماحلفاظ على االسم 

 .مبا قاله خلفاء اهلل سبحانه بغض النظر عن التسمية اإلنسانويعمل 

، فهو (، توجب ظناً، ومسألة اإلمامة علميةأحاديةالرواية  هذه: )مث يصف رواية الوصية قائالً  . 
مل يطلع على الروايات األخرى اليت ذكرت املهديني بعناوين خمتلفة كما تقدم بل يظن أّن الرواية 
الوحيدة اليت ذكرهتم هي ما نقلها الشيخ الطوسي، وعلى الرغم من ذلك يشن محلة شعواء ويسطر 

يستقرأ مجيع  أن، واملفروض Xبأوصياء اإلمام املهدي الواهية لرد االعتقاد  اإلشكاالتالعديد من 
 .القبول أملكي ميكنه التعرف عليهم ومن بعدها يتبىن الرفض  الروايات اليت ذكرت املهديني 

ألمسائهم، وال كشف عن صفاهتم، وال   مث راح لإلشكال الداليل معرتضاً بعدم ذكر النيب . 
وما يذكره علي وأوالده  األمر حمصور بالنيب  يظن أنّ  فهل! ؟ بالذكر أدري مل  خص النيب 

 !؟ ال قيمة له 

مذكورين  لوجد املهديني  ال أظنه يظن ذلك، وعليه فلو تصفح روايات آل حممد 
عدم اطالعه ، فقد جاءت الروايات الكثرية اليت تبني شخصيته، ولكن Xوخصوصاً املهدي األول 

 .ثرعلى الروايات جيعل زالت القلم تك

فهل يعرف القائل مجيع املالئكة بأمسائهم مع كونه يعتقد ! ؟ مث ما عالقة االعتقاد بذكر األمساء
 !؟ نه يؤمن هباأم، وهل يعرف تفاصيل القيامة مع هب

 .يقولوا يف مواطن عديدة يكفي اإلميان اإلمجايل، فليكن األمر هنا كذلك أمل

بقاعدة عقلية قد اختلفوا فيها فمنهم من قبلها ومنهم من  األمساءمث جنده يعلل مسألة ذكر 
هم وصفاهتم ءمل يذكر أمسا النيب  أنّ مبا : بقاعدة عقلية حمصلها رّدها، فيحاكم وصية النيب 

األمة حمتاجة ملعرفتهم فلو مل يذكرهم يلزم تأخري البيان عن : فيلزم تأخري البيان عن وقت احلاجة، أي
 .حاجة األمة له، وهذا قبيح ال يصدر من النيب  وقت
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ال أنتم،  الذي ُيدد احلاجة النيب األكرم  وهذا من عجيب القول، إذ يكفي يف نقضه أنّ 
ألنّا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو : )هذا مع أنه يذكر قول السيد املرتضى الذي يصرح فيه قائالً 

االثين عشر دون املهديني الذين يأتون بعد  األئمة إمامةنعلم  أنكلفنا : ، أي(موضع اخلالف
تسمية الشيعة باالثين عشرية، فاملرتضى ال يرى حاجة لذكر أمساء  إثباتلكونه يف مقام  Xاملهدي 
، بينما علي بن Xلعدم كونه مكلفًا هبم لكونه يراهم يأتون بعد اإلمام املهدي  املهديني 

 !!؟ أخري البيان عن وقت احلاجةيونس العاملي يرى عدم ذكرهم من باب ت

يسطر ما يشاء فقال بوجود زيادة يف الرواية اليت نقلها، وهي ال كي فكره  أطلق العنان لمث  . 
 .تعارض األمر الشائع املعروف

يف هذه  لكوهنم مل يذكروا إال وال ندري أين الزيادة؛ فهل املقصود بالزيادة هو ذكر املهديني 
البنه  Xالرواية، أم آخر الرواية اليت صرحت بتسليم اإلمامة عند حضور الوفاة من اإلمام املهدي 

 .أول املؤمنني

قد جاء ذكرهم يف  فتومهه ظاهر واضح لكون املهديني فإن كان يقصد الصورة األوىل؛ 
يف الرواية   النيب مع أنّ خر الكالم آتكون  ةروايات عديدة فهم ليس زيادة، كما وأّن الزيادة عاد

 .Xوعند إمامة أخر إمام وهو حممد بن احلسن العسكري  يف أول كالمه ذكر املهديني 

يا علي، إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً، فأنت يا : )فقال 
إلى ابنه الحسن فإذا حضرته الوفاة فليسل مها : إىل أن قال....  علي أول اإلثني عشر إمام

، فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد، (العسكري)الفاضل 
 ابنهعشر مهدياً، فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إلى  فذلك إثنا عشر إماماً ثم يكون من بعده إثنا

 .( )( أول المقربين

مجيع ما جاء يف منت الرواية قد حتقق فما  ن كان يقصد الصورة الثانية؛ فيمكن أن يقال أنّ إوإّما 
 !؟ القطعي على عدم صدق ما أمساه بالزيادة يف وقت معني الدليل

                                                           

 .08  – 03 ص: لطوسياغيبة  - 
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 اإلنسانالزيادة اليت ذكرها قد دلت الكثري من الروايات على صحتها مما جيعل  هذا مضافاً إىل أنّ 
 !؟ يقطع هبا، فكيف ميكن رفضها جبرة قلم

 :نفي التعارض لعدم وجوده يف املثبتات، فالرواية تثبت أمرين( إن قلت)يبني بعنوان  مث . 

 .عشر األئمة اثين -أ

 .وال تعارض بينهما. اثين عشر املهديني -ب

 :أنه يعرتض قائالً  إال

 .لو أمكن ذلك لزم العبث والتعمية يف ذكر االثين عشر -أ

 .وألن يف أكثر الروايات وتسعة من ولد احلسني وجيب حصر املبتدأ يف اخلرب -ب

 .وألهنم مل يذكروا يف التوراة وأشعار قس وغريها -ج

 .برؤيتهم ليلة إسرائه إىل حضرة ربّه  وال أخرب النيب -د

 ال ختلوا األرض منهم، ويعين به زمان التكليف، فلو كان بعدهم أئمة خللت: قال للحسن -ـه
 .األرض منهم

 .ألنه من اجملاز، وال ضرورة حتوج إليه ؛ويبعد محل اخللو على أن املقصود به أوالدهم -و

فكم عاجل وتأول وأشكل على رواية واحدة فكيف جبميع !! ؟ فهل يوجد ختبط أوضح من هذا
 !؟ وبعناوينها املختلفة الروايات اليت ذكرت املهديني 

، الشريعةنصوص فهم يوهذا التخبط إمنا سببه هو نكران عقيدة حقة بوجودها يستطيع اإلنسان 
 .الكبري يف الفهم اإلرباكوحبذفها وتأويلها وتفسريها بغري معناها يسبب 

 .ورفض الرجعة Xاملهديون ُيكمون بعد أبيهم اإلمام املهدي : الرأي الثاني
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وأعين به نوعية احلاكم (: )املهدي بعد قيادة ما: )السيد حممد صادق الصدر حتت عنوان يقول
 .العادلة بعده الذي يتوىل رئاسة الدولة العاملية األعلى

 :ونوجه هبذا الصدد أطروحتني رئيسيتني

احلكم   القول بالرجعة، أي االلتزام برجوع األئمة املعصومني إىل الدنيا ليمارسوا: األطروحة األوىل
 .بعد املهدي

، وبعد نقض وإبرام جنده .....( Xاملهدي  حكم األولياء الصاحلني بعد: األطروحة الثانية
وبعد هذه املناقشات، وقبل : )مقدمًا له على القول بالرجعة، فيقول يتبىن القول باملهديني 

ذا السؤال الذي خيطر يف إعطائهم الفهم الكامل حلكم األولياء الصاحلني، ال بد لنا أن جنيب على ه
وهو أننا كيف استطعنا أن نعترب روايات كافية لإلثبات التارخيي، على حني مل نعترب : ذهن القارئ

وأّما من . أهنا أكثر عدداً وأغزر مادة وأوضح يف أذهان العديدين  روايات الرجعة كافية لإلثبات، مع
واضح طبقًا ملنهجنا يف هذا التاريخ أهنا متكاثرة  زاوية كفاية روايات األولياء لإلثبات التارخيي، فهو

وأّما من زاوية معارضتها ألخبار الرجعة، فهو واضح . بعيد ومتعاضدة، وذات مدلول متشابه إىل حد
بعد فشل الوجهني اللذين ذكرمها اجمللسي للجمع بني األخبار، إذ يدور األمر عندئذ بني أن يكون 

وحنن حني جند أن . أو إىل األولياء الصاحلني املعصومني  موكواًل إىل Xاحلكم بعد املهدي 
كما مسعنا، ال . األولياء قابلة لإلثبات أخبار الرجعة غري قابلة لإلثبات، كما عرفنا، وجند أن أخبار

وبالرغم من أّن جمرد ذلك كاٍف يف السري . حميص لنا على األخذ مبدلول أخبار األولياء بطبيعة احلال
 .أننا أن نوضح ذلك بشكل أكثر تفصيالً  الربهاين، إال

الرجعة، هي أن أخبار األولياء، ذات  إّن نقطة القوة الرئيسية يف أخبار األولياء املفقودة يف أخبار
مضمون مشرتك تتسامل عليه، خبالف أخبار الرجعة، فإهنا ذات عشرة مداليل على األقل، ليس لكل 

ومن هنا نقول ملن يفضل . خرب واحد  يد أحيانًا علىمدلول إاّل عدد ضئيل من األخبار قد ال يز 
أو . مثالً  Xها أنت تفضل أخبارًا منها ذات مدلول معني،كرجوع اإلمام احلسني : أخبار الرجعة

قسم معني من أخبار الرجعة، فهي ال شك   فإن رأيت تفضيل. تفضل تقدمي جمموع أخبار الرجعة
وكل قسم معني منها يصدق عليه . ، بل وأقل شهرة أيضاً أقل عدداً وأضعف سنداً من أخبار األولياء
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الذي سوف نشري  Xأيب طالب   ذلك بكل تأكيد، غري ما دل على رجوع اإلمام علي بن
أخبار الرجعة على أخبار األولياء، إذاً، فستصبح أخبار الرجعة هبذا   وإن رأيت تفضيل جمموع  .إليه

غري ذلك املدلول العام اإلمجايل الذي برهنا على انطباقه  النظر متعارضة وخمتلفة املدلول كما عرفنا،
يعين خروج علي  -مبنطوق األخبار -وهو . اليت نطق خبروجها القرآن الكرمي على خروج دابة األرض

، وهو بعيد عن أي مفهوم تقيلدي للرجعة، بل هو ليس من الرجعة يف شيء، فإن Xأمري املؤمنني 
 .لرجعة عندهممفهوم دابة األرض غري مفهوم ا

وبعد ترجيح .... الصاحلني وال يعارض األخبار الدالة عليه وهذا املفهوم ال ينايف حكم األولياء
روايات حكم األولياء الصاحلني، ينبغي لنا أن نقدم هلا فهمًا متكاماًل ملحقًا بالتسلسل الفكري 

لن يهمل أمر األمة الباقية بعده، ال  Xإّن اإلمام املهدي ... . الذي سرنا عليه يف هذا الكتاب
وإن كان هذا صحيحًا كل الصحة، بل ألكثر من ذلك،  والضياع، االحناللتبقى رهن  جملرد أن ال

بعد ظهوره هو تأسيس القواعد العامة  Xوهو ما قلناه من أّن إحدى الوظائف الرئيسة للمهدي 
. ل، تربية تدرجيية لكي تصل إىل اجملتمع املعصوماملركزة والبعيدة األمد لرتبية البشرية يف اخلط الطوي

ال ميكن أن يأخذ بزمام تطبيقها إال اإلنسان الصاحل الكامل حني يصبح رئيسًا للدولة  وهذه الرتبية
العادلة، ومثل هذا الرجل ال ميكن معرفته ألحد غري اإلمام املهدي نفسه ولعله يوليه الرتبية اخلاصة 

 .وأّما احتمال تعيينه باالنتخاب فهو غري وارد على ما سنقول. جلليلةاليت تؤهله هلذه املهمة ا

بتعيني ويل عهده أو خليفته، خالل حياته ورمبا يف العام األخري،  Xومن هنا سيقوم اإلمام 
األولياء "ليكون هو الرئيس أألعلى للدولة العاملية العادلة بعده واحلاكم األول لفرتة حكم 

 .( )("الصاحلني

 :ملخص ما بينه السيد حممد صادق الصدر يف موسوعته، ولنا عليه عّدة مناقشات هذا

مبنياً  Xكان يتصور أّن كيفية احلكم بعد اإلمام املهدي رمحه اهلل  الصدر حممد إّن السيد  . 
 املهدي األئمة  اإلمام، إّما أن يرجع من بعد معاً  هبمامتباينتني ال ميكن اإلميان  أطروحتنيعلى 

 . هؤ املهدي أبنا اإلمامفتكون الرجعة، وإّما أن ُيكم األرض بعد 
                                                           

 .555 – 555ص: تاريخ ما بعد الظهور - 
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، واحلال أّن القول حبكم األطروحتنيومن هنا صار بصدد املناقشة والتقدمي واالختيار إلحدى 
ن عقيدة حقة جاءت هبا و ال ربط له برجعة األئمة اليت يتحدث عنها؛ بل املهدي املهديني 

كما أن الرجعة . ، والروايات اليت نصت عليهم وبينت دورهممن حجة الضرورة لكون األرض ال ختلو
أيضاً عقيدة ثابتة بالنصوص، وال يوجد حمذور عقلي أو شرعي مينع اإلميان هبما معاً، فاإلميان هبما ال 

 .يؤدي إىل القول باملتنافيات

أنه نفى الرجعة  إال -وهو احلق  - Xاملهدي  اإلمامبعد  ثبت كون املهديني أ هإن . 
 .وأعرض عن مجيع الروايات اليت تثبتها، وهذا خطأ كبري

الرجعة  الرجعة ستكون يف هذا العامل املادي الذي حنن فيه اآلن، واحلال أنّ  نه يتصور أنّ إ . 
 .عامل منفصل متاماً عن هذا العامل املادي وله لوازمه، كما سيأيت

 .وبعدهم الرجعة Xاملهديون بعد املهدي : الرأي الثالث

واالعتقاد بالرجعة وإن مل يكن من ضروريات .. : )فقال ،وهذا ما صرح به الشيخ علي الكوراين
اإلسالم، وال من ضروريات مذهب التشيع، مبعىن أن عدم االعتقاد هبا ال خيرج اإلنسان عن مذهب 

. ولكن أحاديثها تبلغ من الكثرة الوثاقة ما يوجب االعتقاد هبا. وال عن اإلسالم أهل البيت 
وحكم أحد عشر مهديًا بعده، ففي غيبة  Xويذكر بعضها أن الرجعة تبدأ بعد حكم املهدي 

إّن منا بعد القائم أحد عشر مهديًا من ولد ": قال Xعن اإلمام الصادق  22 الطوسي ص
 .( )( "Xاحلسني 

أّما أحاديث : )22 ص Xويقول يف كتابه املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي 
مث على يد املهديني  Xمصادرنا فتدل على أّن الدولة اإلهلية املوعودة متتد قرونًا على يد املهدي 

إىل  واألئمة  من أبنائه، وأن هلل تعاىل برناجمًا يف تطوير احلياة على األرض، ورجعة النيب 
 (. زيارة أو ُيكمون مدداً طويلةحلياة الدنيا يفا

                                                           

 . 3 الطبعة السابعة ص     –    عصر الظهور للكوراني الطبعة األولى ص - 
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وأهم ما يرد عليه ما أوردناه سابقًا على الرأي الثالث من كون الظاهر من عبارته أنّه يظن أّن 
ميان الرجعة تكون يف هذا العامل، واحلال أهنا عامل آخر له قوانينه اخلاصة، ويرجع فيه من حمض اإل

 .حمضاً ومن حمض الكفر حمضاً 

 .هو تعبري آخر عن الرجعة لألئمة   املهديون: الرأي الرابع

عن علي بن أمحد  "كمال الدين ومتام النعمة"وقد روى الصدوق يف كتاب ): يقول احلر العاملي
بن موسى الدقاق، عن حممد بن أيب عبد اهلل الكويف، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه 

مسعت من : Xقلت للصادق : قال ،احلسني بن يزيد النوفلي، عن علي بن أيب محزة، عن أبيه
، ومل يقل اثنا اثنا عشر مهدياً : قد قال: فقال ؟ ماماً إالقائم اثنا عشر يكون من بعد : أبيك أنه قال

 .ناس إىل واليتنا، ومعرفة فضلناعشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون ال

، ويوافق ما يأيت أيضاً على وجه، على أنّه ُيتمل ( )فهذا احلديث يناسب الوجوه املذكورة : أقول
 .احلمل على التقية على تقدير أن يراد منه نفي الرجعة، كما محله بعض احملققني

أو على تقدير تسليمه يف خصوص ( كتاب الغيبة)فكيف يكون وما تضمنه احلديث املروي يف 
ال ينايف هذا الوجه، الحتمال أن يكون لفظ ابنه تصحيفاً، وأصله أبيه  Xاإلثين عشر بعد املهدي 

 Xملا روي سابقًا يف أحاديث كثرية من رجعة احلسني  Xبالياء آخر احلروف، ويراد به احلسني 
ليغسله، وال ينايف ذلك األمساء الثالثة الحتمال تعدد األمساء واأللقاب لكل  Xوفاة املهدي  عند

، وإن ظهر بعضها ومل يظهر الباقي والحتمال جتدد وضع األمساء يف ذلك الزمان له واحد منهم 
Xوقوله . ، ألجل اقتضاء احلكمة اإلهليةX إثنا عشر مهديًا من ولد ": يف حديث أيب محزة
أكثرهم من ولد احلسني، وال خيفى : ال يبعد تقدير شيء له يتم به الكالم بأن يقال "Xسني احل

أنه قد يبين املتكلم كالمه على األكثر األغلب عند ظهور األمر، أو إرادة اإلمجال، ومما يقرب ذلك 
طمة، أهنم من ولد علي وفا: ويزيل استبعاد ما ورد يف أحاديث النص على األئمة اإلثين عشر 

هذا  Xوال بد من محله على ما قلناه خلروج أمري املؤمنني . واحلديث موجود يف أصول الكليين
، والضمائر يف الدعاءين ُيتمل عودها إىل الرسول وإىل احلسني احلكم، ودخوله يف اإلثين عشر 
                                                           

 .قد ذكر وجوها  وتأويالت قبل ذلك - 
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ول لوجود لفظ ال يف األ ، وُيتمل احلمل على الرجعة كما مر، لكن يف الدعاء الثاين(عليهما السالم)
 .ولده فيه

مل يالحظ فيها دخول أحد منهما حلكمة أخرى، ومثل هذه احملاورات كثري، : والثانية
 .والتخصيص بالذكر ال يدل على التخصيص باحلكم، وليس بصريح يف احلصر

أن يكون ذلك حممواًل على الرجعة، فقد عرفت مجلة من األحاديث الواردة يف األخبار : وثالثها
على وجه اخلصوص، وعرفت مجلة من األحاديث الواردة يف صحة الرجعة على وجه  برجعتهم 

وكل واحد من القسمني قد جتاوز حد . من حمض اإلميان حمضاً أو حمض الكفر حمضاً : العموم، يف كل
وعلى هذا فاألئمة من بعده هم األئمة من . واتر املعنوي مبراتب، كما رأيت يف األبواب السابقةالت

قبله قد رجعوا بعد موهتم، فال ينايف ما ثبت من أّن األئمة اثين عشر، ألّن العدد ال يزيد بالرجعة، 
مول على دخول حم: وهذا الوجه ُيصل به اجلمع بني رواية اثين عشر ورواية أحد عشر، فإن األوىل

مل يالحظ فيها دخول أحد منهما حلكمة أخرى، ومثل : ، والثانية(عليهما السالم)املهدي أو النيب 
. هذه احملاورات كثري، والتخصيص بالذكر ال يدل على التخصيص باحلكم، وليس بصريح يف احلصر

إلثين عشر بعد أو على تقدير تسليمه يف خصوص ا( كتاب الغيبة)وما تضمنه احلديث املروي يف 
ال ينايف هذا الوجه، الحتمال أن يكون لفظ ابنه تصحيفاً، وأصله أبيه بالياء آخر  Xاملهدي 

عند وفاة  Xملا روي سابقًا يف أحاديث كثرية من رجعة احلسني  Xاحلروف، ويراد به احلسني 
اب لكل واحد ليغسله، وال ينايف ذلك األمساء الثالثة الحتمال تعدد األمساء واأللق Xاملهدي 
، وإن ظهر بعضها ومل يظهر الباقي والحتمال جتدد وضع األمساء يف ذلك الزمان له منهم 
Xوقوله . ، ألجل اقتضاء احلكمة اإلهليةX إثنا عشر مهديًا من ولد ": يف حديث أيب محزة

فى أكثرهم من ولد احلسني، وال خي: ال يبعد تقدير شيء له يتم به الكالم بأن يقال "Xاحلسني 
أنه قد يبين املتكلم كالمه على األكثر األغلب عند ظهور األمر، أو إرادة اإلمجال، ومما يقرب ذلك 

أهنم من ولد علي وفاطمة، : ويزيل استبعاد ما ورد يف أحاديث النص على األئمة اإلثين عشر 
هذا  Xنني وال بد من محله على ما قلناه خلروج أمري املؤم. واحلديث موجود يف أصول الكليين
والضمائر يف الدعاءين ُيتمل عودها إىل الرسول وإىل احلسني . احلكم، ودخوله يف اإلثين عشر 

، وُيتمل احلمل على الرجعة كما مر، لكن يف الدعاء الثاين ال يف األول لوجود لفظ (عليهما السالم)



 Xإصدارات   أنصار   اإلمام املهدي  ..... ......................................... 12

أّن قوهلما ليس  ولده فيه، وحديث كعب ووهب ُيتمالن بعض ما يروومها إىل الرجعة أقرب على
ويأيت زيادة حتقيق لبعض  حبجة، لكن الظاهر أهنما راويان هلذا املعىن عن بعض أهل العصمة 

 .( )( مضمون هذا الفصل إن شاء اهلل تعاىل

 :على وجهني فنجده يبين مسألة املهديني 

صدرت ا كله  على تقدير أهنا تنفي الرجعة، فيكون صدور أحاديث املهديني  ،التقية . 
 .ذلك لبعض احملققنياحلر العاملي ونسب . تقيًة لكوهنا تنفي الرجعة

 حممولة على الرجعة، فيكون تعبري املهديني  أي تكون روايات املهديني  ،الرجعة . 
 .تعبري آخر عن الرجعة

وراح يبني بأّن الرجعة قد جاءت هبا األحاديث الشريفة، بل جاوزت التواتر املعنوي، مث بعد ذلك 
 X، واملهديني الذين يأتون بعد اإلمام املهدي هم نفس املهديني  يقول بكون األئمة 

 (.األئمة)نفس األئمة لكن بالرجعة بعد موهتم فلكوهنم بالرجعة مّسوا بغري االسم األول 

لدفعها، وإليك احلر العاملي ى فتصدّ  اإلشكاالتكالمه املتقدم ترد عليه العديد من   أنّ  ومبا
 :وبيان مناقشتها اإلشكاالتعزيزي القارئ تلك 

مبا أّن الروايات تذكر اثنا عشر إمامًا كما تذكر اثنا عشر مهديًا فالعدد ال خيتلف بالرجعة  . 
شر فكذلك يكون نفس العدد يف الرجعة، فال تكون عددهم اثين ع األئمة عما هو عليه، فكما أنّ 

اثنا عشر إمامًا واثنا عشر : كي يقال  منافية لعدد األئمة االثين عشر  روايات املهديني 
بل العدد يكون واحدًا فهم اثنا عشر إمامًا يف هذه احلياة . مهديًا فيكون اجملموع أربعة وعشرون

 .الدنيا، ونفسهم يأتون بالرجعة بعنوان مهديني، فالعدد ال يزيد بالرجعة

: كما روي عن النيب   عشر،تارة تعد املهديني اثنا  وهبذا سريد عليه بأّن روايات املهديني 
 .( )..(  يا علي، إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً، ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً )

                                                           

 .51 ص : اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - 
 .50 ص: غيبة الطوسي - 
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اثنا عشر مهديًا من ولد الحسين  Xإن  منا بعد القائم : )Xالصادق  اإلماموعن 
X)( ). 

إن  منا بعد القائم أحد عشر مهديًا من : )قال ،Xعن الصادق وأخرى تعدهم أحد عشر، 
 .( )( Xولد الحسين 

، وأخرى يتغري العدد فتارة يكون املهديون إثنا عشر فيتطابق عددهم مع عدد األئمة وهبذا 
، فصار بصدد رفع هذا يكون املهديون أحد عشر فيكون عددهم أقل من عدد األئمة 

 .التشويش

، فإذا دخل (عليهما السالم)بأن روايات االثين عشر حممول على دخول املهدي أو النيب : فقال
 النيب )أحدمها يكون العدد اثنا عشر، وأّما روايات األحد عشر فلم يالحظ فيها دخول أحدمها 

 .، وهبذا مجع بني روايات املهديني األحد عشر واالثين عشر(Xأو اإلمام املهدي 

رواية الوصية اليت نقلها الشيخ الطوسي يف الغيبة تصرح  أنّ : ا واجهه إشكال حاصلهوبعد هذ . 
 :منها ،بأمور

اهلل،  أمحد، عبد)له ثالثة أمساء  Xإهنا تصرح بكون ابن املهدي الذي يسلمه املهدي  -أ
، وهو Xأول من يعود بالرجعة هو احلسني  روايات الرجعة تنص على أنّ  ، ومن املعلوم أنّ (املهدي

 .Xليس ابناً للمهدي 

ثنا ا: )، عن أيب محزةXبعض الروايات تنص على كون املهديني من ولد احلسني  إنّ  -ب
وال علي بن  ، فال النيب Xاألئمة ليس كلهم ولد احلسني ( Xعشر مهدياً من ولد احلسني 

 .Xاحلسني  أوالدطالب من  أيب

                                                           

 58 ص  5ج: ، بحار األنوار 8 ص: مختصر بصائر الدرجات - 
 .01 ص: غيبة الطوسي - 



 Xإصدارات   أنصار   اإلمام املهدي  ..... ......................................... 18

على تقدير تسليم سند الرواية باحتمال التصحيف الحتمال أن يكون  :قائالً  األولعن فأجاب 
، فلفظ ابنه تصحيف (ابنه)وليس ( أبيه)، (فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه: )املراد بقوله

 .والصحيح هو أبيه بالياء

ويتوىل جتهيزه بعد موته،  Xهو الذي خيرج على املهدي  Xاحلسني  والسبب يف ذلك أنّ 
 .ال ابنه( احلسني) أبيهوهبذا يكون فليسلمها إىل 

ليس  X، لكن أبيه احلسني (ابنه)ال ( أبيه)لنفرض أنه تصحيف والصحيح هو : وإن قلت
 ( !اهلل، املهدي أمحد، عبد)امسه 

يف الرجعة، الحتمال  Xللحسني  أمساءً تكون  أنالثالثة من احملتمل  األمساءهذه  نّ إ :فيجيب
 ألجليف الرجعة  األمساء، كما وُيتمل جتدد وضع لكل واحد منهم  واأللقاب األمساءتعدد 
 .إهليةحكمة 

، فقدر شيئًا حمذوفاً Xالثاين القائل بكون املهديني من ولد احلسني  اإلشكالوأّما جوابه عن 
غلب األئمة من ولد احلسني ألكون : ، أي(Xأكثرهم من ولد احلسني : )يف الكالم كأن يقال

X  عليهم من ولد احلسني  فأطلقوهم أنفسهم سيعودون يف الرجعةX  أكثرهممن باب كون 
 .Xمن ولد احلسني 

ومبا أّن هذا التوجيه غريب جدًا كما اعرتف به، أيد ما قاله حبديث اللوح الذي يعد اثين عشر 
وهو ليس من  Xطالب  أيبعشر بإضافة علي بن ، مع أهنم اثين (عليها السالم)ماماً من ولد فاطمة إ

عدت الرواية اثين عشر من ف (عليها السالم)من ولد فاطمة   األئمةغلب أ، فيجيب لكون أوالدها
 .ولدها

، حيث نقل عند هذا احلد بل أيضاً اصطدم مبا روي عن أهل البيت  اإلشكاالتومل تقف 
حيث أورد دعاء ذكر أنه ( املصباح الكبري)يف  وروى الشيخ أيضاً : )فقال ،ينءدعاقبل كالمه املتقدم 

خرج إىل أيب احلسن الضراب األصفهاين مبكة، بإسناد مل نذكره  Xمروي عن صاحب الزمان 
على محمد المصطفى وعلي المرتضى  اللهم صل  ": اختصارا، مث أورد الدعاء بطوله إىل أن قال
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إىل أن  - والحسين المصفى وجميع اْلوصياء مصابيح الدجى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا
على وليك ووَلة أمرك واْلئمة من ولده، ومد في أعمارهم، وزد في آجالهم،  وصل  : -قال 

( املصباح)وروى أيضاً يف ... "وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة، إنك على كل شيء قدير
 Xروي عن يونس بن عبد الرمحن، عن الرضا : فقال ،Xبعده بغري فصل دعاء مروياً عن الرضا 
إىل أن  - اللهم ادفع عن وليك وخليفتك": هبذا الدعاء Xأنه كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر 

 ."(على وَلة عهده واْلئمة من بعده، وزد في آجالهم، وبلغهم آمالهم اللهم وصل  : -قال 

 واألئمة، فوالة عهده (على وليك ووالة أمرك واألئمة من ولده وصلّ ): فنجد الدعاء األول يقول
. Xاملهدي  لإلمام، فالضمري راجع Xاملهدي  اإلماممن ولد : من بعده إمنا هم ولده، أي

الحتمال ( أبيه)املهدي لكي يصح التوجيه السابق من كون املراد بابنه  أوالدليس من  Xواحلسني 
للحسني يف  أمساءهي ( اهلل، املهدي أمحد، عبد)الثالثة  Xي ابن املهد أمساءالتصحيف، أو أن 

 .الرجعة، فهذا التصريح خيالف التأويل املتقدم

على والة عهده واألئمة  وصلّ : )Xكما جند نفس الشيء يف الدعاء الثاين املروي عن الرضا 
يعود لإلمام املهدي ( بعده)و( عهده)، والضمري يف ، فاملراد بوالة عهده هم املهديني (من بعده
X. 

والضمائر يف الدعاءين ُيتمل عودها إىل الرسول وإىل احلسني : )فقال ؟ اإلشكالفكيف يرتفع 
، وُيتمل احلمل على الرجعة كما مر، لكن يف الدعاء الثاين ال يف األول لوجود لفظ (عليهما السالم)

 .(ولده فيه

يف الدعاء الثاين ( بعده)و( عهده)والضمري يف يف الدعاء األول، ( ولده)ّن الضمائر يف إ: أي
 :ُيتمل فيهما وجوه ثالثة

كما ويكون . ولد الرسول : أي( ولده)فيكون املراد من  ، ُيتمل عودها إىل الرسول . 
 .عهد الرسول وبعد الرسول : ، أي(بعده)و( عهده)املراد من 

  .Xُيتمل عودها إىل احلسني  . 
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 األول؛ لكون األولاحلمل على الرجعة، لكن هذا االحتمال يتماشى مع الدعاء الثاين ال  . 
 (.ولده)خبالف الثاين الذي مل يرد فيه لفظ . Xاملهدي : يصرح بكون املهديني من ولده، أي

 .يف الرجعة أهنم إال األئمةاحلر العاملي، وخالصته أّن املقصود باملهديني هم نفس  هآارتهذا ما 

 :مناقشة ما ذكره احلر العاملي

، أويتتوجيهه بالرجعة بكل ما  أرادولعل القارئ يرى مدى وهن وضعف الكالم املتقدم حيث إنه 
على االحتماالت،  األمربل بىن  ،الكاملالسليم يقدم الفهم  أنعلى الرغم من ذلك مل يستطع و 

نه ذكر يف  أ، مع حد حبسب ما يراهأفيفسرها كل  واألقوال لآلراءمعرتكاً  تكونوكأهنا قضية اجتهادية 
نه مل يقدم دليالً أبغري نص ودليل، مع  التأويلالرجعة عدم صحة  إثباتمن اهلجعة يف  اإليقاظكتابه 

، ويسرد عددًا من (ودليل نص بغري التأويل جواز عدم يف :الثالثة) :، فيقولعلى تأويالته املتقدمة
 .( ) الروايات تدل على ذلك

 :وعلى كل حال، نسجل على ما بينه احلر العاملي عّدة مناقشات

 :اْلولىالمناقشة 

على التقية إن كانت تنفي الرجعة، أو هي بنفسها عبارة أخرى  إنّه بىن روايات املهديني . 
 .عن الرجعة

عن هذا  اً خمتلف اً عامل تهذا العامل وليستكون يف  إمناالرجعة  أنّ نه يتصور أمن الواضح جداً  . 
 .العامل وله شرائطه وخصائصه، وهذا ليس صحيحاً كما يأيت

ال تنفيها،  أمال يوجد وجه يربر محل روايات املهديني على التقية، سواء كانت تنفي الرجعة  . 
، أو كوهنم نفس X املهدي اإلمامبعد  األرضكون مإذ الفهم دائر بني كوهنم غري األئمة وُي

 ؟فأي وجه للتقية ، ن بالرجعة باسم املهديني كما قالدو األئمة الذين يعو 
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كون رمبا يكون ناظرًا ملا ذكره الشيخ الصفار يف بصائر الدرجات عند تعليقه على رواية   ،نعم
كالمه   آخر، وقد ذكره الشيخ حممد السند يف (عليهم السالم)البيت  أهلاملهديني قوم من شيعة 

ما ذكره صاحب خمتصر بصائر الدرجات أنَّ املقصود باملهدّيني رجعة األئّمة االثين : )فقال ،اآليت
اعلم هداك اهلل هبداه أنَّ : )عشر، ولكن لعدم احتمال السائل عقيدة الرجعة لئالَّ ينكرها فيكفر، قال

علم آل حمّمد ليس فيه اختالف بل بعضه يصّدق بعضاً، وقد روينا أحاديث عنهم صلوات اهلل 
عرف من السائل الضعف عن احتمال هذا  Xيهم مجَّة يف رجعة األئّمة االثين عشر، فكأنَّه عل

العلم اخلاّص الذي خصَّ اهلل سبحانه من شاء من خاصَّته وتكرَّم به على من أراد من بريَّته كما قال 
، فأوَّله بتأويل   : احلديد ِل اْلع ِظيِم﴾﴿ذِلك  ف ْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه م ْن ي شاُء و اللَُّه ُذو اْلف ضْ  :سبحانه وتعاىل

 .( )( حسن حبيث ال يصعب عليه فينكر قلبه فيكفر

ما قاله الشيخ الصفار جمرد توجيه ناتج من فهمه ومل يقم عليه الدليل  أنّ  إالوستأيت مناقشته، 
 .القطعي

أجلات ، كما على أن يقول باالثنا عشر مهدياً  Xهل التقية أجلأت الصادق : نسأل أنمث لنا 
أيضاً اتقى يف وصيته لعلي  الذي صرح هبم ليلة وفاته، فهل النيب  والنيب  Xالسجاد  اإلمام
 اإلماموكوهنم يأتون بعد  يف ليلة وفاته وهو يبني املهديني االثين عشر  Xطالب  أيببن 

 !؟ من ولده واألئمة، وهم أوالده ووالة عهده Xاملهدي 

 وبأسانيدبأزمان خمتلفة وبألسنة خمتلفة   األئمةرويت عن العديد من  فروايات املهديني 
 .متعددة، وهذا يبطل احتمال احلمل على التقية

 .فاحلمل على التقية هنا جمرد احتمال أوهن من بيت العنكبوت

وبني روايات الرجعة مع أنه ال تعارض أصالً؛  نه توهم التعارض بني روايات املهديني إ . 
اليت ُيكمها املهديون،  اإلهليغري هذا العامل الذي ستقع عليه دولة العدل  آخر اً الرجعة عامللكون 

بل حىت على الفهم السائد بينهم من كون الرجعة تقع على هذا العامل فال تنايف بني روايات املهديني 
  . األئمةوبني رجوع  
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عن حممد بن عبد  اإلمامةربي يف دالئل ورمبا كان سبب التوهم هو ما رواه الشيخ يف الغيبة والط
: اهلل بن جعفر احلمريي، عن أبيه، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن احلسن بن علي اخلزاز، قال

إين : فقال له .نعم: ؟ قال أنت إمام: فقال له Xدخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا )
أنسيت : فقال. وله عقب يكون اإلمام إالال : يقول( لسالمعليهما ا)مسعت جدك جعفر بن حممد 

َل يكون اإلمام إَل : X، إنما قال جعفر X؟ ليس هكذا قال جعفر  يا شيخ أو تناسيت
 .فإنه َل عقب له( عليهما السالم)اإلمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي  وله عقب إَل

 .( )( صدقت جعلت فداك، هكذا مسعت جدك يقول: فقال له

 :تبني أمرينفهذه الرواية 

الذي خيرج عليه  اإلماميكون له عقب وذرية، ويستثىن من ذلك  أنالبد  X اإلمامأّن  . 
 .فإنه ال عقب له Xاحلسني 

 .ومل تسميه( اإلمام)الرواية نصت على لفظ  . 

كثرية جدًا بل البعض رجحها على الرجعة، فقد   Xاملهدي  اإلماموالروايات اليت تثبت ذرية 
ذلك، هذا مضافًا إىل أّن  إنكارفال ميكن  Xاملهدي  لإلمامتواترت الروايات اليت تثبت الذرية 

حممد بن  باإلماميف عامل الرجعة، فتحديده  Xالذي خيرج عليه احلسني  اإلمام سمِ الرواية مل ت
بعد عدم تعارض  إذ ،األدلةبعيد عن املستفاد من  والرأيحتديد قائم على االجتهاد  Xاحلسن 

الذرية ثابتة  روايات املهديني مع روايات الرجعة وكون الرجعة بعد حكم املهديني االثين عشر، وأنّ 
الذي خيرج عليه  باإلماماملقصود  ، يتبني بكل وضوح أنّ Xحممد بن احلسن العسكري  لإلمام

هديني االثين عشر، فهذه الرواية تؤكد على كون املهديني هو املهدي الثاين عشر من امل Xاحلسني 
 .اإلمامعلى املهدي الثاين عشر لفظ  أطلقتأئمة فتضاف للروايات اليت مستهم أئمة؛ لكوهنا 

 :الثانيةالمناقشة 
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اثنا عشر فكذلك  األئمةعدد  أنّ يف الرجعة، فكما  األئمةأنه يصرّح بكون املهديني هم  . 
اثنا   اثنا عشر واملهديني األئمة أنّ ، ال آخربتعبري  األئمةيكون عدد املهديني لكوهنم نفس 

 .، فالعدد ال يزيد وال ينقص بالرجعةنيوعشر  أربعةعشر لكي يكون اجملموع 

وهذا ال ميكن قبوله بأي وجه لكون الروايات صرُية وخمالفة للتأويل الذي تربع به الشيخ احلر 
؛ لكون العاملي لكي يدلل على الرجعة متومهًا التعارض بني مفاد رواياهتا مع روايات املهديني 

م كما ، نعم هم م ثلهاألئمةفليس هم نفس  األئمةالروايات واضحة وصرُية بتغاير املهديني عن 
يا علي، إنه سيكون بعدي اثنا عشر ) :Xلعلي  ، ولكنهم ليسوا هم، فقول النيب سيأيت

 Xإن  منا بعد القائم : )Xالصادق  اإلمام، وقول ( )..(  إماماً، ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً 
يردان هذا التأويل بكل وضوح، فهذا التأويل ال يصار  ،( )( Xاثنا عشر مهديًا من ولد الحسين 

 .إليه لقيام األدلة على خالفة

إن  منا بعد القائم أحد عشر : )القائل فيه Xالصادق  اإلمامكما أنه ملا واجه حديث   . 
اثين عشر بينما  األئمة، حيث سيقل العدد املفرتض لكون ( )(Xمهديًا من ولد الحسين 

إّن روايات االثين عشر حممول على : حد عشر يف هذه الرواية، فراح للتأويل بال دليل قائالً أاملهديني 
، فإذا دخل أحدمها يكون العدد اثنا عشر، وأّما روايات (عليهما السالم)دخول املهدي أو النيب 

 (.Xأو اإلمام املهدي  النيب )األحد عشر فلم يالحظ فيها دخول أحدمها 

يف الرجعة، وكون  األئمةفلو آمّنا جداًل مبا قاله الشيخ احلر العاملي من كون املهديني هم نفس 
 حمضًا ومن حمض الكفر حمضاً، فمن الطبيعي سريجع النيب  اإلميانالرجعة يرجع فيها من حمض 

 .غري بالرجعةنه التزم بكون العدد ال يتأيضاً، فسيكون العدد ثالثة عشر، واحلال أاملهدي  اإلماممع 

 األئمةوإما أن يقول بكون أحدمها ال يرجع يف الرجعة، لكي ُيافظ على وحدة العدد يف 
 إميانحمضاً، فهل يرتقي  اإلميانواملهديني معاً، وهذا ما ال يستطيع قوله، مع ثبوت رجوع من حمض 

 .يف زمانه Xاملهدي  اإلمام، أو  حممد إلميانشخص 
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 ،رواه الشيخ الصدوق، عن أيب بصريرواية تصرّح بكون املهديني قوم من شيعتنا؛ فقد  توجد . 
 Xإين مسعت من أبيك  ،بن رسول اهلل يا: قلت للصادق جعفر بن حممد عليهما السالم): قال

اثنا عشر : اثنا عشر مهدياً، ولم يقل: إنما قال: فقال. يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً : أنه قال
 .( )( اً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواَلتنا ومعرفة حقناإمام

فكيف ميكن مما يدل على التغاير بينهم، يصرح بكوهنم قوم من شيعتهم  Xالصادق  فاإلمام
 !؟ أن يقال بأن املهديني هم نفس األئمة بالرجعة

 :الثالثةالمناقشة 

، وال (اهلل، املهدي أمحد، عبد) أمساءبعض الروايات تصرح بأول املهديني وتسميه بثالثة  إنّ  . 
  األئمةروايات رجعة القد تسّمى هبذه األمساء، ومبا أن الثابت يف   األئمةيوجد إمام من 

مل يسم  هبذه  Xاحلسني  ، مع أنXللحسني  األمساءفيلزم أن تكون هذه   Xاحلسني وأوهلم
 !!! األمساء

يف الرجعة،  Xللحسني  أمساءتكون  أنالثالثة ُيتمل  األمساءبكون هذه احلر العاملي فيجيب 
 .ملصلحة يف ذلك الوقت األمساءبسبب جتدد وضع 

إن وهذا جمرد احتمال بعيد جدًا كيف ميكن قبوله مع ضعفه وخمالفته للنصوص الصرُية اليت تبني 
 .Xاملؤمنني  أولالذي هو  Xالبن املهدي  األمساءهذه 

على القول بكون  وبناء، X بعض الروايات تنص على كون املهديني من ولد احلسني إنّ  . 
 أيبوال علي بن  ، فال النيب Xولد احلسني من فليس كلهم يف الرجعة  األئمةاملهديني نفس 

 !! Xاحلسن  اإلماموال  Xطالب 

فإذا حضرته الوفاة : )ُيتمل التصحيف يف قولهعلى تقدير تسليم سند الرواية، أنه : فأجاب قائالً 
، فلفظ ابنه تصحيف والصحيح هو (ابنه)وليس ( Xاحلسني : أبيه، أي)، (فليسلمها إىل ابنه

 .بالياء( أبيه)
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: ، فيكون املتحصل(أكثرهم)ككلمة أن يقدر يف الكالم حمذوفًا  : أو ُيتمل وجه آخر وهو
وهم أنفسهم سيعودون  Xئمة من ولد احلسني ، فلكون اغلب األ(Xأكثرهم من ولد احلسني )

 .Xيف الرجعة فاطلق عليهم من ولد احلسني 

مع أن هذا جمرد احتمال خمالف لظاهر الروايات، كما أّن التقدير خالف الظاهر ال يصار إليه 
 .مفقودة يف املقام إالّ مع القرينة لكونه من اجملاز فال يصح استعماله إالّ بقرينة، وهي

 األئمةاعرتف بغرابة هذا التأويل فحاول أن يدعمه باحلديث الذي ينص على كون  بل هو قد
 األئمة أكثرعلياً ليس ابنها، فيكون التعبري من باب  أنّ مع  (عليها السالم)االثين عشر من ذرية فاطمة 

مع أّن نفس هذا احلديث قد جاء مبضمونه !  واألكثر األغلبمن ولدها فقد جاءت الرواية بلسان 
هذا كالم  !؟ ثالثة عشر، فهل مجيعها جاء من باب التغليب األئمةتدل على كون  أخرى أحاديث
ايات، فليقارن القارئ من هذا الكتاب تقسيم الرو  األول، وقد تقدم علينا يف البحث ( )بال دليل 
 .وبني ما ذكره احلر العاملي ما تقدم الكرمي بني

 :الرابعةالمناقشة 

والثاين  Xاملهدي  اإلمامعن  فاألول، املرويني عن أهل البيت  ينءالدعاإنه أورد على 
على وليك ووَلة أمرك  وصل  : )X،  فقد جاء يف الدعاء األول قوله Xالرضا  اإلمامعن 

على وَلة عهده واْلئمة من بعده، وزد في آجالهم،  وصل  : )، وجاء يف الثاين(واْلئمة من ولده
 (.وبلغهم آمالهم

، جنده ُيتمل Xاملهدي  اإلمامومع وضوح كون العبارة اليت تصرح بكون املهديني هم أوالد 
( ولده)، فالضمري يف ولد الرسول  األوليف الدعاء ( ولده)فيكون معىن من  رجوعه للرسول 
، فيعيد الضمري فيهما (بعده)و( عهده)، وكذا األمر يف الدعاء الثاين يف كلميت يرجعه للرسول 

 !!للرسول 

                                                           

ككتاب جامع  ،X المهدي اإلمام أنصار إصداراتثالثة عشر في  األئمةراجع بحث الروايات التي دلت على كون  - 
 .أثيرتوغيرها، فقد دفعت جميع الشبهات التي  ،الثاني عشر، والحوار القصصي اإلمام، وما بعد األدلة
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 األول؛ لكون األولأو احلمل على الرجعة، لكن هذا االحتمال يتماشى مع الدعاء الثاين دون 
 (.ولده)خبالف الثاين الذي مل يرد فيه لفظ . Xاملهدي : يصرح بكون املهديني من ولده، أي

لدليل  غري املستند التأويلىل االجتهاد يف إ، و التخبط الواضح إىلارئ أن ُيكم وينظر وللق
 .اآليت من خالل الذوق االجتهادي شرعي،

 أكثرفيبقى على  وإالبقرينة قطعية  إال إليهال يصار  فما ذكره من عود الضمري للرسول 
، األقرب ىلإتقدير جمرد احتمال، مضافًا إىل كونه خالف الظاهر؛ إذ املعروف بينهم رجوع الضمري 

( عهده)و ( ولده)فيتعني رجوع الضمري إليه، يف  Xواألقرب يف النصوص املتقدمة االمام املهدي 
 .، ال أن يرجع للرسول (بعده)و

والذوق العريب الذي يتبجحون منقوض طبقًا لقواعدهم النحوية  القول بعودته للرسول  مث إنّ 
 .ميزاناً ال يسلم كل من خالفه من االنتقاد والتشنيع جيعلونه ذيالبه و 

 :وبيانه لعظائم اْلمور Xالقائم . 4

بياهنا خمتصًا خبلفاء اهلل سبحانه، اهلل سبحانه مما ال شك فيه أّن الرجعة من العظائم اليت جعل 
هذا  إن  : فقال .غريهاعن األمور العظام من الرجعة و  Xسألت أبا جعفر  ) :قال ،محرانفعن 

بُوا ِبما َلْم ُيِحيطُوا بِِعْلِمهِ ﴿ :الذي تسألوني عنه لم يأت أوانه، قال اهلل َوَلمَّا يَْأِتِهْم  - َبْل َكذَّ
 .( )(  ﴾تَْأِويُلهُ 

يِل ْبِن ص اِلحٍ  ،ع ِن اْبِن حم ُْبوبٍ  ،ع ْن أ مْح د  ْبِن حُم مَّدٍ  ،وعن حُم مَّد   ع ِن  ،ع ْن زِي اِد ْبِن ُسوق ة   ،ع ْن مجِ 
ِم ْبِن ُعت  ْيب ة   َهْل َتْدِري اآْليََة  ،يَا َحَكمُ  :ي  ْومًا ف  ق ال   Xد خ ْلُت ع ل ى ع ِليِّ ْبِن احلُْس نْيِ ): ق ال   ،احلْ ك 

الَِّتي َكاَن ُيَحدُِّث   ِرُف قَاتَِلُه ِبَها َويَ ْعِرُف ِبَها اْْلُُموَر اْلِعظَامَ يَ عْ  Xالَِّتي َكاَن َعِليُّ ْبُن أَِبي طَاِلٍب 
ق ْد و ق  ْعُت ع ل ى ِعْلٍم ِمْن ِعْلِم ع ِليِّ ْبِن احلُْس نْيِ أ ْعل ُم ِبذ ِلك   :ف  ُقْلُت يف ن  ْفِسي :ق ال  احلْ ك مُ  .ِبَها النَّاسَ 

 .اآْلي ُة خُتْربين هِب ا ي ا اْبن  ر ُسوِل اللَّهِ  :مُثَّ قُ ْلتُ  :ق ال   .ال  و اللَِّه ال  أ ْعل مُ  :ف  ُقْلتُ  :ال  ق   . تِْلك  اأْلُُمور  اْلِعظ ام  
َن ُهَو َواللَِّه قَ ْوُل اللَِّه َعزَّ ِذْكُرُه َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوََل نَِبيٍّ َوََل ُمَحدٍَّث وََكا :ق ال  
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ثاً  Xَعِليُّ ْبُن أَِبي طَاِلٍب   :ف  ق ال  ل ُه ر ُجل  يُ ق اُل ل ُه ع ْبُد اللَِّه ْبُن ز ْيٍد ك ان  أ خ ا ع ِليٍّ أِلُمِّهِ  .ُمَحدَّ
أ نَُّه يُ ْنِكُر ذ ِلك   ثًا ك  ن ا أ بُو ج ْعف ٍر  .ُسْبح ان  اللَِّه حُم دَّ اْبَن أُمَِّك بَ ْعُد  َأَما َواللَِّه ِإنَّ  :ف  ق ال   Xف أ ق ْب ل  ع ل ي ْ

ِهَي الَِّتي َهَلَك ِفيَها أَبُو اْلَخطَّاِب  :ف  ق ال   .ف  ل مَّا ق ال  ذ ِلك  س ك ت  الرَُّجلُ  :ق ال   .َقْد َكاَن يَ ْعِرُف َذِلكَ 
 .( ) (فَ َلْم َيْدِر َما تَْأِويُل اْلُمَحدَِّث َوالنَِّبيِّ 

ث  ن ا حُم مَُّد ْبُن ُي َْي  و أ مْح ُد ْبُن ِإْدرِيس   :ق ال   ،عن حُم مَُّد ْبُن ي  ْعُقوب   ع ِن احلْ س ِن ْبِن ع ِليٍّ  ،ح دَّ
ْعُت أ ب ا ع ْبِد ) :ق ال   ،ع ِن اْلُمف ضَِّل ْبِن ُعم ر   ،ع ْن ع ْبِد الرَّمْح ِن ْبِن ك ِثريٍ  ،ع ْن ع ِليِّ ْبِن ح سَّان   ،اْلُكويفِّ  مسِ 
ِلَصاِحِب َهَذا اْْلَْمِر َغْيَبتَ ْيِن يَ ْرِجُع ِفي ِإْحَداُهَما ِإَلى َأْهِلِه َواْْلُْخَرى يُ َقاُل ِإنَّ :  ي  ُقولُ  Xاللَِّه 

ِإِن ادََّعى ُمدٍَّع فَاْسأَلُوُه َعْن تِْلَك  :ق ال  ؟ ك ْيف  ن ْصن ُع ِإذ ا ك ان  ذ ِلك    :قُ ْلتُ  .َهَلَك ِفي َأيِّ َواٍد َسَلكَ 
 .( ) (ِفيَها ِمثْ ُلهُ   يبُ ُيجِ   اْلَعظَاِئِم الَِّتي

العظائم اليت ال عن الرجعة، لكوهنا من  Xالصادق  اإلماميسأل  أعنيومن هنا جاء محران بن 
بكون هذا السؤال مل حتن وقت  أجابه X اإلمامصادق العرتة يف زمانه، ولكن  جييب فيها إال

الذي يبث العلم حىت تكون حصيلة العلم  ؛ بل هو علم مذخور يبينه القائم منهم إجابته
 .املبثوث سبعة وعشرون حرفاً 

ْن ع ْن ُموس ى ْبِن ُعم ر  ْبِن ي زِيد  الصَّي ْق ِل، ع ِن احلْ س ِن ْبِن حم ُْبوٍب، ع ْن ص اِلِح ْبِن مح ْز ة ، ع ْن أ ب اٍن، ع  
َعٌة َوِعْشُروَن ): ق ال   ،Xأ يب ع ْبِد اللَِّه  ، فَ َلْم  َحْرفاً، َفَجِميُع َما َجاَءْت ِبِه الرُُّسُل َحْرفَانِ اْلِعْلُم َسب ْ

َر اْلَحْرفَ ْيِن، فَِإَذا قَاَم اْلَقاِئمُ  اْلِعْشرِيَن َحْرفاً َأْخَرَج اْلَخْمَسَة وَ   Xيَ ْعِرِف النَّاُس َحتَّى اْليَ ْوِم َغي ْ
َها اْلَحْرفَ ْيِن َحتَّى َعًة َوِعْشرِيَن َحْرفاً  فَ َبث ََّها ِفي النَّاِس، َوَضمَّ ِإلَي ْ  .( ) (يَ بُث ََّها َسب ْ

الب طوعلم بابه علي بن ايب  ،Xطالب  ي خرج منه لبابه علي بن ايبذال فعلم النيب 
X  فهو من يبث الذي توارثوه آل حممد خلف عن سلف قد ادخره اهلل للقائم منهم ،

 .اخلمسة والعشرين حرفاً بعد أن كان املبثوث حرفان، كما روي عن آل حممد 
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ث  ن ا أ مْح ُد ْبُن حُم مَّدٍ : ى الصفاررو  ع ْن ع ِليِّ ْبِن  ،ع ِن اْلق اِسِم ْبِن حُم مَّدٍ  ،ع ِن احلُْس نْيِ ْبِن س ِعيدٍ  ،ح دَّ
ث يِن أ بُو ع ْبِد اللَّهِ ) :ق ال   ،ع ْن أ ب اِن ْبِن ت  ْغِلب   ،ع ْن مُحْر ان  احلْ ل يبِّ  ،أ يب مح ْز ة   َكاَن ِفي ُذَؤابَِة  : Xح دَّ

َوَدَفَع ِإلَْيِه َفَدفَ َعَها ِإلَْيِه  Xَدَعا ابْ َنُه اْلَحَسَن  Xِإنَّ َعِلي ًا َصِحيَفٌة َصِغيَرٌة وَ  Xَسْيِف َعِليٍّ 
ينًا وَ  َتْحَها :قَاَل َلهُ ِسكِّ َرأْ  :ثُمَّ قَاَل َلهُ  ،فَ َفَتَحَها َلهُ  ،فَ َلْم َيْسَتِطْع َأْن يَ ْفَتَحَها ،اف ْ فَ َقَرَأ اْلَحَسُن  ،اق ْ

َم وَ اْْلَ  فَ َلْم  Xَفَدفَ َعَها ِإَلى ابِْنِه اْلُحَسْيِن  ،َحْرفًا بَ ْعَد َحْرٍف ثُمَّ َطَواَهاْلَف َواْلَباَء َوالسِّيَن َوالالَّ
َرْأ يَا بُ َنيَّ  :ثُمَّ قَاَل َلهُ  ،َحَها فَ َفَتَحَها َلهُ يَ ْقِدْر َعَلى َأْن يَ ْفتَ  فَ َقَرَأَها َكَما قَ َرَأ اْلَحَسُن ثُمَّ َطَواَها  ،اق ْ

فَ َلْم  ،اقْ َرأْ  :فَ َقاَل َلهُ  ،َفَدفَ َعَها ِإَلى اْبِنِه اْبِن اْلَحَنِفيَِّة فَ َلْم يَ ْقِدْر َعَلى َأْن يَ ْفَتَحَها فَ َفَتَحَها َلهُ 
َها َشْيئاً َيْسَتخْ  قُ ْلُت أِل يب  :ق ال   .َطَواَها ثُمَّ َعلََّقَها ِمْن ُذَؤابَِة السَّْيفِ وَ  Xفََأَخَذَها َعِليٌّ  ،ِرْج ِمن ْ

 .ِهَي اْْلَْحُرُف الَِّتي يَ ْفَتُح ُكلُّ َحْرٍف أَْلَف َحْرفٍ  :ق ال   ؟ ٍء ك ان  يف تِْلك  الصَِّحيف ةِ  أ يُّ ش يْ  :ع ْبِد اللَّهِ 
َها ِإَلَّ َحْرفَانِ  :ق ال  أ بُو ع ْبِد اللَّهِ  :ق ال  أ بُو ب ِصريٍ   .( ) (ِإَلى السَّاَعةِ   َفَما َخَرَج ِمن ْ

ث  ن ا أ مْح ُد ْبُن حُم مَّدٍ : ضاً يروی آيو   ،ع ْن أ يب ب ِصريٍ  ،ع ْن ع ِليِّ ْبِن أ يب مح ْز ة   ،ع ْن ع ِليِّ ْبِن احلْ ك مِ  ،ح دَّ
قُ ْلُت  :ق ال   .َصِحيَفٌة َصِغيَرةٌ  َكاَن ِفي ُذَؤابَِة َسْيِف َرُسوِل اللَِّه ): ق ال   ،Xع ْن أ يب ع ْبِد اللَِّه 
ِهَي اْْلَْحُرُف الَِّتي يَ ْفَتُح ُكلُّ َحْرٍف  :ق ال   ؟ ٍء ك ان  يف تِْلك  الصَِّحيف ةِ  أ يُّ ش يْ  :Xأِل يب ع ْبِد اللَِّه 

َها ِإَلَّ َحْرفَانِ  :Xق ال  أ بُو ع ْبِد اللَِّه  :ق ال  أ بُو ب ِصريٍ  .أَْلَف َحْرفٍ   .( )( َحتَّى السَّاَعةِ   َفَما َخَرَج ِمن ْ

ابِن ا: كما وروى الكليين ع ْن ع ِليِّ ْبِن  ،ع ْن ع ِليِّ ْبِن احلْ ك مِ  ،ع ْن أ مْح د  ْبِن حُم مَّدٍ  ،ِعدَّة  ِمْن أ ْصح 
 َكاَن ِفي ُذَؤابَِة َسْيِف َرُسوِل اللَِّه : )ق ال   ،Xع ْن أ يب ع ْبِد اللَِّه  ،ع ْن أ يب ب ِصريٍ  ،أ يب مح ْز ة  

ِهَي اْْلَْحُرُف  :ق ال   ؟ ٍء ك ان  يف تِْلك  الصَِّحيف ةِ  أ يُّ ش يْ  :Xف  ُقْلُت أِل يب ع ْبِد اللَِّه  .َصِحيَفٌة َصِغيَرةٌ 
َها َحْرفَانِ  :Xق ال  أ بُو ع ْبِد اللَِّه  :ق ال  أ بُو ب ِصريٍ  .َحْرٍف أَْلَف َحْرفٍ الَِّتي يَ ْفَتُح ُكلُّ    َفَما َخَرَج ِمن ْ

 .( )( َحتَّى السَّاَعةِ 

ث  ن ا أ يب و حُم مَُّد ْبُن احلْ س ِن و أ مْح ُد ْبُن حُم مَِّد ْبِن ُي َْي  اْلع طَّاُر ر ِضي  اللَُّه : وروى الصدوق ُهمْ ح دَّ  ،ع ن ْ
ث  ن ا س ْعُد ْبُن ع ْبِد اللَّهِ  :ق اُلوا ع ْن ع ِليِّ ْبِن أ يب  ،ع ْن ع ِليِّ ْبِن احلْ ك مِ  ،ع ْن أ مْح د  ْبِن حُم مَِّد ْبِن ِعيس ى ،ح دَّ
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 ِِ  للَّهَكاَن ِفي ُذَؤابَِة َسْيِف َرُسوِل ا): ق ال   ،Xع ْن أ يب ع ْبِد اللَِّه  ،ع ْن أ يب ب ِصريٍ  ،مح ْز ة  
ِهَي اْْلَْحُرُف  :ق ال  ؟ ٍء ك ان  يف تِْلك  الصَِّحيف ِة  أ يُّ ش يْ  :Xف  ُقْلُت أِل يب ع ْبِد اللَِّه  .َصِحيَفٌة َصِغيَرةٌ 

َها أَْلَف َحْرفٍ  َها ِإَلَّ َفَما َخَرَج  :Xق ال  أ بُو ع ْبِد اللَِّه  :ق ال  أ بُو ب ِصريٍ  .الَِّتي يَ ْفَتُح ُكلُّ َحْرٍف ِمن ْ ِمن ْ
 .( )( َحتَّى السَّاَعةِ   َحْرفَانِ 

وبعد كون الرجعة من العظائم املختصة خبلفاء اهلل سبحانه، وبعد بيان أهل بيت العصمة بكون 
، يتبني لنا بكل وضوح Xالكالم عنها مل ُين وقته مشريين بذلك إىل الزمن الذي يأيت به القائم 

منه،  فمن الطبيعي جدًا فشل مجيع من تعرض لبياهنا  إالاحنصار معرفة العظائم يف زمن القائم  أنّ 
 .لعدم وقوفه على العظائم واحلقيقة على الرغم من وجودها يف روايات أهل البيت 

لو افرتضنا تنازع شخصني يف خزنة مملوءة : لتقريب الفكرة للقارئ الكرمي مثاالً  أسوق أنوهنا أود 
حمرياً  األمر، وكلهم يدعي كونه صاحب اخلزنة، فمن الطبيعي سيكون أشخاص أوملال شخصني با

 .هنا ولكن بإقامة البينة من قبل صاحبها احلق تزول احلرية بكل وضوح

فلو جاء مجيع املدعني للمحكمة من الطبيعي سيطلب القاضي البينة من كل مدٍع منهم لكي 
مجيع  أنّ ، على الرغم من هصاحب إالزنة فيها رقم سري ال يعرفه اخل أنّ تثبت ملكيته للخزنة، ومبا 

 .مل يعرفوا ترتيبها بطريقة معينة تكون سبباً يف فتح اخلزنة أهنم إال األرقاماملدعني يعرفون 

بطريقة  األرقامتقدم يا فالن وافتح اخلزنة، فلما جلس عندها احتار يف ترتيب : فراح احلاكم يقول
جتهل مفتاحها،  وأنتاخلزنة لك  أنّ كيف تدعي : تسبب فتح اخلزنة، فلما عجز قال له احلاكم

 !؟ من وضعته أنتورقمها السري الذي 

هذا الشخص الذي مل يستطع فتح اخلزنة  أنّ  اإلنصاف وأهلفمن الطبيعي عند مجيع العقالء 
 .ليس صاحبها

، ففشلوا يف فتحها، ولكن ملا اقرتب منها صاحبها القاضي واحدًا بعد اآلخروهكذا لو دعاهم 
 .بطريقة تكون سبباً يف فتح اخلزنة األرقامجلس وإذا به يسطر  أنفبمجرد 
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نه أثبات إن ينكر كونه صاحب اخلزنة مع فشل مجيع املدعني، و أ دحألفبعد هذا هل يصح 
 !؟ صاحب احلق بالربهان القاطع

 أولئكعرفوا الروايات كما عرف  أهنمفبعد فشل مجيع دعاة العلم مع  ،وهذا ما جيري اليوم
مل يصلوا لرتتيبها ترتيبًا يكون سببًا يف فتح اخلزنة، فلتكن الروايات هي  أهنم إال، األرقاماملدعني 

ة من وتفتح اخلزنة هي املعرفة الناجت األرقامرقام اليت يعرفها اجلميع، كما لتكن الطريقة اليت تنسق هبا ألا
 خالل مجع الروايات وبياهنا بيانًا شافيًا يرفع اللبس ويضع كل منها يف موضوعه، وبالتايل ستكون

 .النتائج جداً مثينة وصحيحة

هذا األمر  السبب أهنم جعلوه هكذا ليكون حلُّ و : )قائالً  Xمحد احلسن أ اإلماموهذا ما بينه 
فالروايات . دلياًل أيضًا لليماين احلقيقي، فحّله ككلمة السر أو كلمة املرور اليت متر هبا إىل السر

موجودة ومتوفرة للجميع، متامًا كتوفر احلروف واألرقام للجميع، ولكن م ن يعرف كلمة السر ليمر هبا 
ل كلمة السر ليفتح اخلزنة ويأخذ ما ؟ فلو طلب منه البنك إدخا مثالً إىل خزنة يف بنك غري صاحبها

ومع أّن كلمة السر متكونة من حروف وأرقام . فيها سيتضح إن كان هو صاحب اخلزنة أو كاذب
وهي متوفرة للجميع ويف متناول اجلميع، ولكن ليس بوسع أحد غري صاحب اخلزنة ترتيب هذه 

 .احلروف واألرقام حبيث يكون الرتتيب مالئماً لفتح اخلزنة

احلال بالنسبة للنصوص، فمن يرتبها بالصورة الصحيحة اليت تفتح السر هو صاحبها ال كذا 
 .( )( غري، ال ميكن أن يفتحها غري صاحبها

وبعد هذا كما ال يوجد عاقل يشك بكون من فتح اخلزنة هو صاحبها احلق، فكذلك ال ينبغي 
اليوم هو صاحب احلق، لكونه صاحب اخلزنة والكنز املدخر،  Xالشك بكون القائم أمحد احلسن 

صاحب العلم الذي يبث يف الناس على سبعة وعشرين حرفًا كما صرحت الروايات املتقدمة، مع 
عجز اجلميع عن بيان احلقائق اليت بني بعضها بل بعض منها وبقيت خمزونة ومدخرة له عرب الدهور 

 .املنكر له مع ثبوت ذلكيصح إنكار  ال، فبعد هذا واألزمان
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حد أللجميع، ولكن شاءت حكمة اهلل سبحانه لكل  باب التحدي العلمي مفتوح   مع أنّ 
 جهله أمام اجلميع، يستبنييفتضح و  Xمحد احلسن اليماين أ اإلماميتعرض للرد على ما جاء به 

مل يردوا لكوهنم يعرفون هذه احلقيقة، وهي الفشل والفضيحة  الكثري منهم نّ إن قلت إجمازفًا  ستول
 أذهاند جنوده للتشويش وزرع الشبهات يف جنّ  إبليسالعلمية اليت سيقعون هبا عند ردهم، ولكن 

الفقراء من الناس ومساكينهم لكي تدوم هلم الدنيا اليت تنعموا هبا، فمن هنا جند البعض قد تصّدى 
، واألسواقتبها العلمية املنشورة اليت مألت االنرتنت ثرة كخامتها وكللرد على هذه الدعوة مع ض

بكتيب يلوي فيه عنق الروايات كيفما يريد، أو كلمات يرددها بكل عجز عن الرد العلمي مكتفيناً 
 (.دعوة باطلة: )بقوله

 :في معرفة الرجعة الفشل الذريع .5

حبثهم عن الرجعة لكوهنا ليس من شأهنم ومل كما وجند فشل الكثري من العلماء املتقدمني عند 
وهو يتحدث عن  ا عند بيان القائم هلا؛ ولذا جاء عن الرسول اهلل هُين وقتها، وإمنا ُيني وقت

أَْنطََقُه اللَُّه تَ َعاَلى وَ   نَ ْفِسهِ   ِمنْ   اْلَعَلمُ  َلُه َعَلٌم ِإَذا َحاَن َوْقُت ُخُروِجِه انْ َتَشَر َذِلكَ : )Xالقائم 
 .( )( َناَداُه اْلَعَلُم اْخُرْج يَا َوِليَّ اللَّهِ ف َ 

قُ ْلُت أِل يب ج ْعف ٍر ) :ق ال   ،ع ْن م اِلٍك اجلُْه يِنِّ  ،ع ْن ع ْبِد اللَِّه ْبِن ُمْسك ان   ،ع ِن اْبِن ِسن انٍ ويروي لنا 
X:  ِا اأْل ْمِر بِالصِّف ِة الَّيِت ل ْيس  هِب ا أ ح د  ِمن  النَّاس ََل َواللَِّه ََل َيُكوُن  :ف  ق ال   .ِإنَّا ن ِصُف ص اِحب  ه ذ 

 .( )( ِبَذِلَك َوَيْدُعوُكْم ِإلَْيهِ   َعَلْيُكمْ   َذِلَك أََبداً َحتَّى َيُكوَن ُهَو الَِّذي َيْحَتجُ 

ف العظيمة عنده وبيده، لکوهنا تنبت يف قلبه كما ينبت الزرع يف احنصرت معرفة املعار  ،إذن
 .أحواله وأفضل أحسن

ِإنَّ اْلِعْلَم : )ق ال   ،Xع ْن أ يب ج ْعف ٍر  ،ع ْن ج ابِرٍ  ،ع ْن ع ْمرِو ْبِن مِشْرٍ  ،ع ْن حُم مَِّد ْبِن ِسن انٍ 
َفَمْن  ،َعَلى َأْحَسِن نَ َباتِهِ   الزَّرْعُ   لَيَ ْنُبُت ِفي قَ ْلِب َمْهِدي َِّنا َكَما يَ ْنُبتُ   َوُسنَِّة نَِبيِّهِ  8ِبِكَتاِب اللَِّه 
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ِة َوَمْعِدَن اْلِعْلِم  بَِقَي ِمْنُكْم َحتَّى يَ َراُه فَ ْليَ ُقْل ِحيَن يَ َراُه السَّاَلُم َعَلْيُكْم يَا َأْهَل بَ ْيتِ  الرَّْحَمِة َوالنُّبُ وَّ
 .( ) (َساَلةِ َمْوِضَع الرِّ وَ 

مبخافته، فهو حمل لطف اهلل  اً له مملوء اً لكون قلبه قلباً خاشعاً لربه، معتصماً به متوكاًل عليه خملص
وجهه الذي منه يؤتى، وعلى الرغم من كل و وعنايته فيفيض عليه العلوم، كيف ال وهو خليفة اهلل 
فالسالم عليکم يا اهل بيت النبوة وموضع  هذه القدسية اإلهلية جتد التواضع قد ملك كل سلوكه،

 .وحقاً بالتواضع تعمر احلكمة. ةالرسال

اِلدٍ  يَا َمْعَشَر  :Xقَاَل ِعيَسى ْبُن َمْرَيَم : )ق ال   ،ع ْن حُم مَِّد ْبِن ِسن اٍن ر ف  ع هُ  ،ع ْن حُم مَِّد ْبِن خ 
فَ َقاَم فَ َغَسَل  .ُقِضَيْت َحاَجُتَك يَا ُروَح اللَّهِ  :قَاُلوا .ِلي ِإلَْيُكْم َحاَجٌة اْقُضوَها ِلي ،اْلَحَوارِيِّينَ 
ِإنََّما  ،ِإنَّ َأَحقَّ النَّاِس بِاْلِخْدَمِة اْلَعاِلمُ  :فَ َقالَ  .ُكنَّا َنْحُن َأَحقَّ ِبَهَذا يَا رُوَح اللَّهِ   :فَ َقاُلوا ،َأْقَداَمُهمْ 

 :X ثُمَّ قَاَل ِعيَسى .ي ِفي النَّاِس َكتَ َواُضِعي َلُكمْ تَ َواَضْعُت َهَكَذا ِلَكْيَما تَ تَ َواَضُعوا بَ ْعدِ 
 .( )( ََل ِفي اْلَجَبلِ   الزَّرْعُ   بِالت ََّواُضِع تُ ْعَمُر اْلِحْكَمُة ََل بِالتََّكبُِّر وََكَذِلَك ِفي السَّْهِل يَ ْنُبتُ 

ليبينها ويكشف للناس حقائق علم التوحيد  Xفعظائم األمور قد اختص اهلل هبا القائم 
 .والشريعة بأمت وجه

هلا، كما أن  هلا وبني نافٍ  ومن العظائم اليت خاض فيها غري أهلها عقيدة الرجعة، فهم بني مثبتٍ 
 .البعض ال يعد عدم اإلميان هبا خمرجاً عن املذهب، وهكذا اضطربت كلمتهم كعادهتم يف كل شيء

 :الرجعةشيء من عالم بيان . 6

 :يف نقاط إيضاحه أريدما  أبنيولكي يكون الكالم واضحاً 

x العوالم والسماوات: 

 :، وهيمن املعروف أّن العوامل ثالثة
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وهو عامل له لوازمه  :قل العامل اجلسماين الذي نعيش فيه أوعامل املادة، أو قل عامل امللك،  . 
 إالخبرق قانونه والنواميس اليت حتكمه، وهو عامل متكون من املادة اليت ليس هلا  إالاليت ال تنفك عنه 

قابلية الوجود، فهي عدم قابل للوجود، وإمنا تظهر املادة فيه بالصورة املثالية، فاملادة متقومة بالصورة، 
تعرض نتيجة  بالصورة، فكل العوارض اليت تعرض على املاديات يف هذا العامل إمنا إالوال ظهور هلا 

تبدلت فيه  إمناالرتاب  إىلاملتحول  اإلنسان، فبدن أخرىالرتفاع صورة املادة السابقة وتشكلها بصورة 
 .، وهكذاأخرىالصورة، وكذا الفاكهة املتحولة يف طيلة فرتة منوها، فهي تلبس صورة بعد 

عائدة  هي إمناولون وطعم وغريها  وإدراكوشعور  إحساسوكل ما للجسم من خصائص من 
ال قابلية الوجود، فهو آخر درجات التنزل، وبإفاضة الصورة على إللصورة ال للمادة اليت ليس هلا 

 إىلفمنهم ارتقى وعاد املادة يتكون اجلسم وتبدأ أول درجات الصعود والعودة، وهنا ختتلف الناس 
 إىلخلد أه و ظضيع ح مبدئه سبحانه فوصل لعامل العقل كخلفاء اهلل والصاحلني من عباده، ومنهم من

وهذا العامل هو عامل  .، فأصبح ميتاً األنعاممن  أضلاملادة فال يرى غريها، وتسافل حىت صار 
 .املتنافيات

هذا العامل املادي حقيقته الصورة املثالية ال املادة نعرف ما جاء يف الروايات من كونه  ومبا أنّ 
وأن  اهلل َل ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى )، (لم ينظر إلى هذا العالم منذ خلقه: )سبحانه
فأصل الصورة اجلسمانية الظاهرة يف عامل امللك هي الصورة املثالية امللكوتية، فهي حمط  ،( )( قلوبكم

 إىلصل الصورة اجلسمانية ال أناظرة للصورة املثالية اليت هي  اإلهليةنظر اهلل سبحانه، فالتشريعات 
 .املادة

أنه  يات أيضًا إاليضاً، فهو عامل متنافأوهو عامل له لوازمه  :أو قل عامل املثالعامل امللكوت  . 
ليس كعامل امللك، بل هو جمرد عن املادة واملاديات، وهو أشرف منزلة من عامل امللك، بل هو 
املشرف على عامل امللك واملتصرف فيه، وهو العامل الذي توجد فيه الصورة املثالية اليت تقدم الكالم 

 .عنها
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مثاًل له صورة مثالية هي  فاإلنسانفلكل جسم يف عامل امللك صورة مثالية يف عامل املثال، 
موجودة يف عامل املثال الذي  أهناحقيقته، وهي النفس اليت تدبر البدن يف عامل املادة، وهذه النفس مبا 

 .من عامل العقل فتكون هي ظل العقل ال العقل نفسه، وبينهما البون الكبري أدىنهو 

الوجود النفسي امللكويت،  إىلمل يكون فيه نسيان الوجود املادي ويلغى ويقتصر النظر اويف هذا الع
وجوده  إىلفهو شبيه مبا يراه النائم يف نومه حيث ال يرى جلسمه امللكي وجود بل ينظر فقط 

 (.األنفسعامل )يضاً أا يسمى النفسي؛ ولذ

وأشرف من العاملني السابقني، فهو عامل   األولوهو العامل : السماء السابعة أوعامل العقل  . 
النفس )كلي بسيط ال تفاصيل فيه وال تنايف خبالف العاملني املتقدمني، فكل من لديه ظل العقل 

 .فيصبح عنده العقل ال ظله إليهبالوصول  إالال يستطيع معرفة عامل العقل ( الناطقة

يدرك الكثري من قوانني عامل املادة ورمبا شيء من عامل امللكوت، ويتم  أن اإلنسانيستطيع  ،نعم
 .( ) السماء السابعة أوعامل العقل  إىلذلك برجوعه من عامل املادة ماراً بعامل امللكوت 

الست فهن السماوات  ادوهن( مساء العقل)فالسموات سبعة، والسابعة هي السماء الكلية 
منا خلقت من السماء السابعة، إالسماوات الست ، بل من السماء السابعة رتبةً  أقلمساوات مثالية 

هلا، فكل ما ُيصل يف السماء السابعة ُيصل يف عامل امللكوت، وما ُيصل يف  ر  جتلي وظهو  نّ وه
لست، وبالتحديد من السماء جسام خلقت من السماوات اعامل امللكوت ُيصل يف عامل امللك، فاأل

 .جساموىل لكوهنا مشتبكة مع تلك األاأل

 :وىل عبارة عنوالسماء األ

 .( ) السماء األوىل املثالية . 

 .السماء الدنيا اجلسمانية . 
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، والسماء املثالية مدبرة للسماء (السماء األوىل، أو السماء الدنيا) مساء واحدةمعًا فهما 
 .املثالية ملكوتاً للسماء اجلسمانية وتعترب السماء اجلسمانية،

وىل تكون يف هناية السماء الدنيا، فالسماء الدنيا تبدأ بالعامل اجلسماين املادي ومرتبة السماء األ
 .هي حلقة الوصل بعامل امللكوت األوىلوتنتهي ببداية عامل امللكوت، فنهاية السماء 

يف السماء األوىل املثالية ال اجلسمانية اليت حنن فيها، وهناية  واألنفسويكون عاملي الذر والرجعة 
املثالية، وهي عامل الذر وعامل  األوىلبنهاية السماء الدنيا، وهناية الدنيا هي السماء  األجسامعامل 

عامل الرجعة،  إىلوسنخرج منه ( السماء الدنيا اجلسمانية) األجسامالرجعة، فمن الذر دخلنا عامل 
 .( ) ستكون يف السماء األوىل املثالية من السماء الدنيافالرجعة 

x الرجعة في قوس النزول: 

 :قسامأىل ستة إ ي الصعود والنزولفی قوستقسيم العوامل   ل حممدآلقد بني قائم 

 .عامل الذر . 

 .عامل الدنيا . 

 .عامل الرجعة . 

، وظلمة الرجعة، (املادة)ظلمة الذر، وظلمة الدنيا : وهذه العوامل الثالثة هي عوامل ظلمانية، فهي
َها َزْوَجَها َوأَنْ َزَل َلُكْم ِمَن ﴿: وهي املعنية بقوله سبحانه َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمن ْ

َخْلٍق ِفي ظُُلَماٍت َثالٍث َذِلُكُم  اْْلَنْ َعاِم َثَمانَِيَة َأْزَواٍج َيْخُلُقُكْم ِفي ُبطُوِن أُمََّهاِتُكْم َخْلقًا ِمْن بَ ْعدِ 
 .( )﴾اللَُّه رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َل ِإلََه ِإَلَّ ُهَو فَأَنَّى ُتْصَرُفونَ 

                                                           

ذكر  أن إالفيكون المجموع ثمانية، ( المثالية، والسماء الجسمانية األولىالسماء : )نعرف إّن السماء الدنيا تشمل أنبقي  - 
ذكر لها ( الدنيا) األولىفلم تعد السماء الجسمانية مذكورة بانفراد لكون ذكر السماء  ،الدنيا يشمل القسمين( األولى)السماء 

وقد بين  .، فمجموع السماء المثالية والجسمانية يكونان السماء الدنيا(الدنيا)لتبعيتها وكونها جزء  منها ( السماء الجسمانية)
 .فراجع المتشابهات والتوحيد ،في كتبه Xحمد الحسنأ اإلمامجميع ذلك وزيادة 

 .5 :الزمر - 
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وهذه املراتب واقعة يف قوس النزول، فتبدأ بعامل الذر مث النزول يف عامل املادة الدنيوي، مث يصعد 
 .يصل للرجعة، حىت (Xيوم قيام القائم )يف القيامة الصغرى 

من السماء الدنيا، وهي عامل خمتلف متاماً عن عامل  األوىلتقع يف السماء  أهنافالرجعة كما تقدم 
، وله لوازمه اليت حتكمه كسائر العوامل األخرى، وهو عامل االمتحان الثالث بعد امتحاين األجساد

ومن حمض الكفر حمضاً، وكما  حمضاً  اإلميانعامل الذر والعامل اجلسماين، ولكن سيعود فيه من حمض 
ا للعامل اجلسماين، فكذلك و الذي كان يف عامل الذر باجلسد، وجاؤ  األولأنسى اهلل عباده االمتحان 

حد ملنزلته اليت اختارها يف أينسيهم سبحانه يف عامل الرجعة ليتم خوض االمتحان الثالث ويصل كل 
 .عامل الذر بنفسه وباختياره

َنُكُم اْلَمْوَت َوَما َنْحُن ِبَمْسُبوِقينَ َنْحُن ﴿: قال سبحانه ْرنَا بَ ي ْ َل َأْمثَاَلُكْم  # َقدَّ َعَلى َأن ن َُّبدِّ
 .( )﴾َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشَأَة اْْلُوَلى فَ َلْوََل َتذكَُّرونَ  # َونُنِشَئُكْم ِفي َما ََل تَ ْعَلُمونَ 

كما ميكن ملن   ،نعم. كل ما سبقفهم ال يتذكرون لكونه سبحانه أنساهم، فهم غافلون عن  
 .خيوض االمتحان وينجح فيه أناخلص أن يتذكر حاله السابق يف عامل الذر بعد 

x عوالم قوس الصعود: 

 وهناك ثالثة عوامل نورانية واقعة يف قوس الصعود، متثل املراتب الثالثة العائدة للنيب املصطفى حممد
 :، وهي

 (.فتح احلجاب قبل) حممد قبل الفناء، . 

 (.بعد فتح احلجاب) حممد يف الفناء،.  

 (.بعد عودة احلجاب) حممد بعد الفناء، . 

                                                           

 . 5 – 50 :الواقعة - 
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وهذه العوامل الستة متثل مجيع الوجود، وباجتماع هذه املراتب الستة يف قوسي النزول والصعود 
هذا ما بينه ، و (هصلى اهلل عليه وآل)يتكون الوجود من البداية وحىت النهاية، وهو حممد املصطفى 

 .فراجع واغتنم Xأمحد احلسن  اإلمام

 

  

لقوس الصعود ثالثة أركان،  نّ إقوس النزول، له ثالثة أركان، كما : )Xمحد احلسن أ اإلمامقال 
 .( ) (، ودرع األنبياء ودرع األوصياء(درع داود: )وبذلك تكون ستة، هي

 

 

 

 .( )يف املتشاهبات وغريها من كتبه الشريفة فراجع  Xمحد احلسن أ اإلماموقد بنّي ذلك 

 

 

 

 

                                                           

 .51 س 5ج :المتشابهات - 
 .51 س 5ج: المتشابهات - 



(1) 
 مناقشة الشيخ حممد السند

وبعد بيان ما تقدم لندخل يف مناقشة الشيخ حممد السند الذي قد فضح نفسه هبذه الكلمات 
من جهة، ومن ثانية تبني ضحالته  ل حممد آاليت تدل على خفته وعدم تورعه يف بيان كلمات 

بني ما ذكره أوعدم معرفته وتكشف عن جهله، ولكي تكون الردود سهلة املراجعة للقارئ الكرمي س
 .و مستنتجة من كالمهأضمن عناوين مقتبسة 

 :ئمة في الرجعةالمهديون اَلثني عشر هم اْل. 1

من الروايات إىل رجعة األئّمة قد وردت اإلشارة يف عدَّة : )يقول الشيخ حممد السند ما نصه
وهذه  .اإلثين عشر بلسان غري عنوان الرجعة وغري لفظة الكرَّة واألوبة وغري بقّية عناوين وأمساء الرجعة

اإلشارة بعنوان املهديني اإلثين عشر بعد األئّمة اإلثين عشر، ويراد من عدَّة اإلثين عشر من املهديني 
رجوعهم وكرَّهتم بعد املوت إىل الدنيا إلقامة دولة حمّمد وآل هم نفس األئّمة االثنا عشر بلحاظ 

 ).حمّمد

لكن يف   األئمةعن الرجعة، فهم نفس  آخراملهديني تعبري  أنّ وخالصة ما يريد قوله هو 
 .الرجعة، باعتبار رجعتهم بعد املوت وكرهتم مسوا مهديني

هو الوجه يف ، فما ( )وبة عن الرجعة؛ لكون املقصود هبما الرجوع تعبري الكرة واأل إنّ : ولو قيل
 ؟ ئمة باملهديني التعبري عن رجعة األ

ال، وستكون  أميقبله  أنلنقف عند كالمه لكي نرى هل ميكن ملستقيم العقل ونقي الفطرة و 
 :مناقشتنا لكالمه يف نقاط

 اإليقاظما ذكره الشيخ حممد السند قد ذكره الشيخ احلر العاملي يف كتاب  إنّ : ولىالمناقشة اْل
الشيخ  أنّ وفقهم اهلل منذ سنني، ولكن يبدو  األنصار، وقد رد عليه ثبات الرجعةإمن اهلجعة يف 

                                                           

 .(الرجوع: والكر): 805ص  قال الجوهري في الصحاح ج - 
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كرب أى نفسه رأحممد السند مل يطلع على تلك الكتب؛ إما لعدم اهتمامه بالدين، وإما قاده تكربه ف
نه قرأها أوعلومهم املباركة، أو  حممد  آليقرأ تلك الكتب القيمة اليت احتوت كلمات أن من 

مفلسني لعدم استطاعتهم الرد عليها، فلذا راح  وأمثالهاحلقيقة اليت جتعله  وإنكاراملكابرة  أرادولكن 
عدم بالرجعة بسبب  األئمةيردد ما ذكره الشيخ احلر العاملي القائل بكون املهديني هم نفس 

الذي انتهى به للقول  التأويل إىللتجأ افوروايات الرجعة  بني روايات املهديني  طاعته التوفيقتاس
 .، وقد تقدمت مناقشتهيف عامل الرجعة األئمةاملهديني بنفس بكون 

فهم يريدون حتريف  وإالالظن هبم  أحسنان إ، هذا خ السند وغريه بال تتبع ودراسةتبعه الشيف
  Xاملهدي  اإلمام أبيهم أوصياءهم  ت واضحة للجميع من كون املهديني أاحلقيقة اليت بد

يريدون كتمان احلقيقة اليت  إمناكما تقدم، فهم هبذه التفسريات اليت تتصادم مع صريح الروايات 
وبال مؤهالت  إذن تضرب مصاحلهم الرخيصة وتسلب عنهم كرسي الزعامة الدينية اليت تقمصوها بال

 .غريها أو أخالقية أوعلمية 

إىل  ليصرفها عن ظاهرها احملكم، يّل عنق الروايات إىلفلخلو يد الشيخ السند من الدليل التجأ 
أو قرينة وال وجود هلما يف املقام،  داعية هلذا الفعل ضرورةالنتفاء وجود  إليهاال ميكن الذهاب شبهة 

بغض النظر عن  هذا التأويل بال دليل،  أالفال ضرورة توجب التأويل وال قرينه تدل عليه، فلن يبقى 
، فتأويله ناتج من الذوق خمتص هبم  التأويلن علم كونه ال ُيق له تأويل كلمات الطاهرين أل

يرتك اهلل شريعته تتالعب هبا  أنمن املمكن الشخصي الذي خيتلف فيه الكثري من الناس، وليس 
 .كل شيء  أتقنلكونه احلكيم الذي  األذواق

وجهًا هلذا التأويل وال قرينة تدل عليه، وبعد فقدان ذلك ينبغي عليه مل يقدم الشيخ السند ف
على  األخذ بالظاهر طبقًا ملا يتبناه هو وغريه من العلماء، فيتعني عليه محل روايات املهديني 

 :للقارئ شيئاً منها حتت العنوان التايل أبنيظاهرها، وهو يدل على أمور 

x  (عليهم السالم)بيان شيء من هوية المهديين: 

وهم  من خالل عرضنا لكلماهتم ، يبينون لنا هوية املهديني   نرتك آل حممدل و
 :، وهي كالتايليذكرون املهديني بعناوين خمتلفة
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 :Xومن ذرية اإلمام المهدي  (السالمعليهم )من أهل البيت  . 

يا أبا حمزة، إن  منا بعد القائم أحد عشر : )يف حديث طويل أنه قال Xعن أيب عبد اهلل 
 .( )( X مهدياً من ولد الحسين

 .( )( Xاثني عشر مهدياً من ولد الحسين  Xإن  منا بعد القائم : )Xوعنه 

، بل ومن ذرية (مّنا)يصرح بكون املهديني اإلثين عشر منهم فيقول  Xفنجد اإلمام الصادق 
 .م املهدي بالتحديدبالتحديد، بل ومن ذرية اإلما Xاحلسني 

اللهم كن لوليك القائم بأمرك محمد بن : )يف أحد األدعية املشهورةX  عن اإلمام الصادق
ساعة وفي كل ساعة ولياً الحسن المهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم في هذه ال

وحافظًا وقائدًا وناصرًا ومؤيدًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طوًَل وعرضًا وتجعله 
 .( )( وذريته من اْلئمة الوارثين

يف كيفية الصالة  Xكما جاء يف الدعاء عن اإلمام املهدي وذريته،   Xفاألئمة الوارثني هو 
اللهم أعطه في نفسه وذريته : )... Xعلى حممد وآل حممد إىل أن يصل إىل نفسه فيقول 

إىل ...  وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه
على وليك ووَلة عهده واْلئمة من ولده، ومد  في أعمارهم، وزد في آجالهم،  وصل  : Xقوله 

 .( )...(  وبلغهم أقصى آمالهم دنيا وآخرة

اللهم أعطه في نفسه وأهله : )لإلمام املهدي يف عصر الغيبة Xوجاء يف دعاء اإلمام الرضا 
 وتجمع له ملك المملكات كلها َوَول َِده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه

                                                           

، معجم 55 ص  5ج: ، بحار األنوار58 ص: ، و8 ص: ، مختصر بصائر الدرجات538ص: غيبة الشيخ الطوسي - 
 . 5 ص: ، اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة33ص 5ج: Xأحاديث اإلمام المهدي 

 .58 ص   5ج: ، بحار األنوار 8 ص: ، و51ص: مختصر بصائر الدرجات - 
 .8 ص  ج: ، مكيال المكارم51 ص 15ج: بحار األنوار - 
 . 0 ص: ، جمال األسبوع85 ص: غيبة الطوسي -5
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على وَلة عهده واْلئمة من بعده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم  اللهم صل   :إىل أن يقول... 
 .( )...(  وأعز نصرهم

أحداهما تطول حتى يقول : إن  لصاحب هذا اْلمر غيبتين: )أنه قال Xوعن أيب عبد اهلل 
َل يبقى على أمره من أصحابه  ذهب حتى: قتل، ويقول بعضهم: مات، ويقول بعضهم: بعضهم

 .( )(المولى الذي يلي أمره موضعه أحد من ولده وَل غيره إَل نفر يسير َل يطل ع على إَل

إحداهما تطول حتى يقول : إن  لصاحب هذا اْلمر غيبتين: )ورواها النعماين هبذا اللفظ
على أمره من أصحابه إَل ذهب، فال يبقى : قتل، وبعضهم يقول: مات، وبعضهم يقول: بعضهم

 .( )( المولى الذي يلي أمره موضعه أحد من ولي وَل غيره، إَل نفر يسير، َل يطلع على

 :اْلمناء الخزنةالفاضلين  . 

عليه وعلى آله من آل طه ويس، واخصص وليك  اللهم صل  : )، قالXعن اإلمام الرضا 
ووصي نبيك وأخا رسولك ووزيره وولي عهده إمام المتقين وخاتم الوصيين لخاتم النبيين محمد 

وابنته البتول وعلى سيدي شباب أهل الجنة من اْلولين واآلخرين وعلى اْلئمة الراشدين  
وعلى بقيتك المهديين السالفين الماضيين وعلى النقباء اْلتقياء البررة اْلئمة الفاضلين الباقين 
 .( )....(  في أرضك القائم بالحق في اليوم الموعود وعلى الفاضلين المهديين اْلمناء الخزنة

 :Xالقو ام بعد أبيهم  . 

فيها مسجد سهيل الذي : )يف ذكر الكوفة، قال( عليهما السالم)عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل 
، وفيها يكون قائمه والقو ام من بعدهلم يبعث اهلل نبيًا إَل  وصل ى فيه، ومنها يظهر عدل اهلل، 

 .( )( وهي منازل النبيين واْلوصياء والصالحين

                                                           

 .8 5ص: ، مفاتيح الجنان501ص: ، مصباح المتهجد01 ص: جمال األسبوع - 
  . 5 ص: غيبة الطوسي - 
 .35 ص: غيبة النعماني - 
 .  50ص: فقه الرضا -5
 .5 5ص  ج: وسائل الشيعة اإلسالمية -5
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 :Xوَلة عهد اإلمام المهدي  . 

وهو دعاء  -كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر هبذا  Xأّن الرضا : عن يونس بن عبد الرمحن
، وبلغهم على وَلة عهده واْلئمة من بعده اللهم صل  )....  :-طويل نقلت منه موضع احلاجة 

لهم، وثبت آمالهم وزد في آجالهم، وأعز نصرهم، وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك 
دعائمهم، واجعلنا لهم أعوانًا وعلى دينك أنصارًا، فإنهم معادن كلماتك، وخزان علمك، 
وأركان توحيدك، ودعائم دينك، ووَلة أمرك، وخالصتك من عبادك، وصفوتك من خلقك، 

 .( )(وأولياؤك وسالئل أوليائك، وصفوة أوَلد نبيك، والسالم عليه وعليهم ورحمة اهلل وبركاته

 :أئمة . 

وأومى  - لتصلن هذه بهذه: إىل احلرية فقال Xخرج أمري املؤمنني ): عن حّبة العرين، قال
حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير، وليبنين بالحيرة مسجد له  -بيده إىل الكوفة واحلرية 

يصلي فيه خليفة القائم عجل اهلل تعالى فرجه؛ ْلن  مسجد الكوفة ليضيق  خمسمائة باب
 .( )....( ،عنهم، وليصلين فيه إثنا عشر إماماً عدَلً 

 :أوصياء .6

 وسيد اْلسرة)... : قال فيه Xيف دعاء اليوم الثالث من شعبان املروي عن احلسن العسكري 
اْلئمة من نسله، والشفاء  الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن   -أي احلسني  -

 ،حتى يدركوا اْلوتار ،واْلوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبتهفي تربته، والفوز معه في أوبته، 
 .( )( ويكونوا خير أنصار ،ويثأروا الثار
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 :(عليهم السالم)شيعة أهل البيت  .7

إين مسعت من  ،يا ابن رسول اهلل): Xقلت للصادق جعفر بن حممد : عن أيب بصري، قال
اثنا عشر : إنما قال: Xفقال الصادق  يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً،: أنه قال Xأبيك 

ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواَلتنا ومعرفة ، اثني عشر إماماً : مهدياً، ولم يقل
 .( )( حقنا

كل من عنده مسكة ، وهذا ال يشك فيه   تشري للمهديني االثين عشر األلفاظفجميع هذه 
 .عقل

املهدي  اإلمام، ومن ذرية تكشف عن كوهنم من أهل البيت ومن خالل هذه التعابري اليت 
Xه، وهم أئمة على اخللق بعده، وهم األمناء على دين اهلل ؤ ، وهم والة العهد بعده، وهم أوصيا

 .أبيهموخزنة علومه بعد 

، البيت أهلكما هو معلوم يف مدرسة   اإلهليبالنص  إالومبا أّن اخلالفة والوصاية ال تثبت 
فمن الطبيعي جدًا أّن هؤالء ليسوا كسائر الناس، بل هؤالء أوصياء قد اختارهم اهلل كي يكونوا 
خلفاء هلل يف أرضه، فمن الطبيعي أن تكون عندهم مجيع ما تتقوم به خالفة اخلليفة، إذن فهم أئمة 

 .على الناس

 .ص املتقدمة حجة عليه، وهي واضحة وغري قابلة للردوكل من قال بغري ذلك فالنصو 

، فلن يستطيع بتخرصاته وعلى كل حال فمن أراد أن يدلس وينفي إمامة املهديني 
 .واجتهاداته كما مل يستطع الغربال حجب ضوء الشمس

هويتهم بدت واضحة للقارئ الكرمي، فهم حجج هلل سبحانه استخلفهم األرض بعد  كما أنّ 
، الثابتة هلم األمورخللفاء اهلل من وجوب الطاعة وغريها من  ، فلهم ماXاملهدي  اإلمام أبيهم

تِْلَك الرُُّسُل ﴿ باملقام، كما خيتلف سائر خلفاء اهلل بذلك نعم خيتلفون عن األئمة االثين عشر 
ُهم مَّن َكلََّم الل ُه َورََفَع بَ ْعَضهُ  َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض مِّن ْ ْم َدرََجاٍت َوآتَ ي ْ
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ُهُم اْلبَ ي َِّناِت َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاء الل ُه َما اقْ َتَتَل الَِّذيَن ِمن بَ ْعِدِهم مِّن بَ ْعِد َما َجاءت ْ 
ُهم مَّن َكفَ  ُهم مَّْن آَمَن َوِمن ْ تَتَ ُلوْا َولَ ِكنَّ الل َه يَ ْفَعُل اْلبَ ي َِّناُت َولَ ِكِن اْختَ َلُفوْا َفِمن ْ َر َوَلْو َشاء الل ُه َما اق ْ

 .( )﴾َما يُرِيدُ 

ال حاجة لنا ببيان حممد  وهم يبينون املهديني  حممد  آلوبعد ما تقدم من كلمات 
غريه ممن ال يفقهون شيئًا سوى التفلسفات البعيدة عن الدين، والفضول يف الكالم  أوالسند 

لكي تتعدد مؤلفاته بعناوين خمتلفة  أويقال عنه ال يفهم،  أنواخلوض فيما ليس من شأهنم خشية 
: قائالً  Xوصفهم أمري املؤمنني قد ارتووا من آجن كما  وأمثالهنه ألكي يوصف بالعلم وال يعلم 

قمش جهاًل في جه ال الناس، عان بأغباش الفتنة، قد سم اه أشباه الناس عالمًا ولم يغن  ورجل)
 .( )....( ،فيه يوماً سالماً، بكر فاستكثر، ما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن

 أن، فما عسانا  األئمةاملهديني غري  أنّ من بعد كل هذا البيان وغريه مما يدل على وإال ف
البالهة واحلماقة اليت ال عالج  أونصفهم بالعناد واملكابرة،  أنغري  وأمثالهنقول للشيخ حممد السند 

 .هلا

داويت المرضى فشفيتهم بإذن اهلل، وأبرأت اْلكمه واْلبرص : )Xيقول عيسى بن مرمي 
 .بإذن اهلل، وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن اهلل، وعالجت اْلحمق فلم أقدر على إصالحه

المعجب برأيه ونفسه، الذي يرى الفضل كله له َل : قال ؟ يا روح اهلل، وما اْلحمق: فقيل
، فذاك اْلحمق الذي َل حيلة في عليه، ويوجب الحق كله لنفسه وَل يوجب عليها حقاً 

 .( )( مداواته

 :ويقول الشاعر

 إال احلماقة أعيت من يداويها       لكل داء دواء يستطب به 

                                                           

 . 5 : البقرة - 
 .55ص  ج: الكافي - 
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 21 .....................................املهديون االثنا عشر خلفاء دولة العدل اإلهلي قبل الرجعة  

أحد عشر ومنها من يعدهم منها من يذكر عددهم  روايات املهديني  نّ إ: الثانيةالمناقشة 
بالرجعة فكم سيكون العدد الذي يرجع، فهل يرجع مجيع  األئمةاثنا عشر، وإذا كان املهديني هم 

 لتأويليضًا أو يلتجئ أيرجع أحد عشر،  أو، وهم اثنا عشر كما يعتقد الشيخ السند، األئمة 
إّن روايات االثين عشر حممول : )الذي يقول -بالرجعة  التأويلكما تبعه يف   -العاملي الشيح احلر 

، فإذا دخل أحدمها يكون العدد اثنا عشر، وأّما (عليهما السالم)على دخول املهدي أو النيب 
 (.Xأو اإلمام املهدي  النيب )روايات األحد عشر فلم يالحظ فيها دخول أحدمها 

 .تقدمت مناقشته فراجع، فهو ترقيع ال يستحق الوقفة عنده والرد عليه وقد

يف الرجعة ينم عن جهل  األئمةهم نفس  القول بكون املهديني  إنّ : المناقشة الثالثة
القائل وعدم معرفته، لكون عامل آخر خمتلف عن هذا العامل متامًا وله لوازمه املختلفة عن هذا العامل  

 :األمرلنفصل ايات، ولكي يتضح األمر كما جاءت هبا الرو 

 :ميكن تصور ثالثة صور للرجعة، وهي

 .الرجعة باملثل.  

 .خر خيتلف عن عامل املادةآجساد ويف عامل الرجعة بغري هذه األ.  

 .جساد املادية يف هذا العامل بعد املوتالرجعة بنفس األ.  

 .الرجعة باملثل: ولىالصورة اْل

 مثل رسول اهلل  Xمام حممد بن احلسن يف هذا العامل، فاإل وهي احلاصلة باملهديني 
ليك مناذج إبه الروايات، و  جاءت، وهذا ما Xطالب  أيبثل علي بن ول م  يف زمانه، واملهدي األ

 :منها

ِإنَّ الَِّذي ﴿ :8عن قول اهلل  Xسألت أبا عبد اهلل ): قال ،عن أيب مروان :األولالنموذج 
َل واهلل َل تنقضي الدنيا وَل تذهب حتى : فقال يل: ، قال﴾اْلُقْرآَن َلَرادَُّك ِإَلى َمَعادٍ فَ َرَض َعَلْيَك 
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، وعلي بالثوية، فيلتقيان ويبنيان بالثوية مسجدًا له اثنا عشر ألف باب يجتمع رسول اهلل 
 .( )( يعين موضعاً بالكوفة

 أحداثبصدد الكالم عن الرجعة لكوهنا عامل آخر بل هي بصدد التكلم عن  تفالرواية ليس
يف  Xطالب  أيبمع علي بن  ويف هذا العامل، فمىت سيجتمع النيب  األرضستكون على هذه 

 ؟ هذا العامل

املهدي  اإلمام: اجتماع الشمس والقمر، أيثلهما يف زماهنما، أو قل م  هو  :واجلواب عن ذلك
X  األولووصيه املهدي X. 

مثلي فيكم مثل الشمس، ومثل علي مثل : )قال رسول اهلل : روي عن ابن عباس، قال
 .( )( القمر، فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر

 محمد أبو أبي ،المازيار ابن يا): يف لقائه لعلي بن املازيار االهوازي Xاملهدي  اإلماموقال 
، أليم عذاب ولهم واآلخرة الدنيا في الخزي ولهم عليهم اهلل غضب قوماً  أجاور َل أن إلي   عهد

 التقية أظهر موَلكم واهلل، قفرها إَل البالد ومن، وعرها إَل الجبال من أسكن َل أن وأمرني
 ؟ األمر هذا يكون مىت ،سيدي يا :فقلت. فأخرج لي يؤذن يوم إلى التقية في فأنا بي فوكلها
 الكواكب بهما واستدار، والقمر الشمس واجتمع، الكعبة سبيل وبين بينكم حيل إذا :فقال

 .( )..( والنجوم،

بسبب طلب الناس  Xبكون الذي يبين املسجد هو القائم  أخرىقد جاء التصريح يف رواية و 
يدخل المهدي الكوفة، : )ذكر منه موضع احلاجةأ يف خرب طويل Xعن أيب جعفر منه ذلك، ف

وبها ثالث رايات قد اضطربت بينها، فتصفو له فيدخل حتى يأتي المنبر ويخطب، وَل يدري 
الصالة  ،يا ابن رسول اهلل: فإذا كانت الجمعة الثانية، قال الناس.. الناس ما يقول من البكاء 

 .د لكمأنا مرتا: فيقول .والمسجد َل يسعنا خلفك تضاهي الصالة خلف رسول اهلل 
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فيخرج إلى الغري فيخط مسجدًا له ألف باب يسع الناس عليه أصيص، ويبعث فيحفر من 
 .( )..( لهم نهراً يجري إلى الغريين حتى ينبذ في النجف  Xخلف قبر الحسين 

حتى يكون  Xَل يخرج القائم : )قال ،Xعبد اهلل  أيبعن عن أيب بصري،  :النموذج الثاين
جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن  ،عشرة آَلف :قال ؟ تكملة احللقةوكم : قلت .تكملة الحلقة

لعنها، وهي راية  أحد في المشرق وَل في المغرب إَلثم يهز الراية ويسير بها فال يبقى  ،يساره
ما هي واهلل قطن وَل كتان وَل قز  يا أبا محمد، :مث قال .نزل بها جبرئيل يوم بدر رسول اهلل 
يوم بدر ثم  من ورق الجنة نشرها رسول اهلل  :قال ؟ ء هي فمن أي شي: قلت. وَل حرير

حتى إذا كان يوم البصرة نشرها أمير  Xفلم تزل عند علي  Xلفها ودفعها إلى علي 
حتى يقوم القائم فإذا  ففتح اهلل عليه ثم لفها، وهي عندنا هناك َل ينشرها أحد Xالمؤمنين 

المشرق والمغرب إَل  لعنها، ويسير الرعب قدامها شهراً هو قام نشرها فلم يبق أحد في 
 .ووراءها شهراً وعن يمينها شهراً وعن يسارها شهراً 

يا أبا محمد، إنه يخرج موتورًا غضبان أسفًا لغضب اهلل على هذا الخلق، يكون  :مث قال
 الذي عليه يوم أحد وعمامته السحاب ودرعه درع رسول اهلل  عليه قميص رسول اهلل 

ذو الفقار، يجرد السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل  السابغة وسيفه سيف رسول اهلل 
هرجاً فأول ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة وينادي مناديه هؤَلء سراق اهلل، 

 حتى Xثم يتناول قريشًا فال يأخذ منها إَل السيف وَل يعطيها إَل السيف، وَل يخرج القائم 
 .( )( يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي

 :نان العبارتاوموضع الشاهد فيها هات

فاملقصود ببين شيبة مثلهم ونظرائهم لكون بين شيبة الذين كانوا  :(بين شيبة أيديع قط. ) 
 .الروايةن هبذه و هم املقصودؤ سراقاً للكعبة قد بليت عظامهم وخنرت، فأمثاهلم ونظرا

                                                           

 .   ص  5ج: بحار األنوار - 
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هنا ليس  Xاملقصود بعلي  :(يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالرباءة من علي. ) 
( أول املؤمنني) X األولثله ونظريه يف هذا الزمان وهو املهدي بل م   Xطالب  أيبعلي بن 
، وإال فكيف Xطالب  أيبعامل بني يديه، كما كان علي بن  وأولاملهدي وثورته العاملية  باإلمام

منطقتان  أهنمامع  Xاملؤمنني  أمرييصدر كتابان يف البصرة والكوفة يف زمن الظهور بالرباءة من 
 ؟ البصرة أم ؟حبسب الظاهر Xسكنتها مبغضني لعلي  الكوفةشيعيتان كما هو معروف، فهل 

ونظريه، وهو املهدي  Xثل علي الذي يصدر كتابان بالرباءة منه هو م   Xفاملقصود بعلي 
 .Xاليماين  األول

 :خمتلفة بألفاظروايات الصيحة حيث جاءت : النموذج الثالث

 .( )( Xينادي مناد من السماء باسم القائم : )Xعن اإلمام الباقر  -

 .( )( ينادي منادي باسم القائم واسم أبيه: )Xعن اإلمام الباقر  -

 .( ) (صاحبكم فالن! ؟ والقتالفيم القتل : )Xعن اإلمام الصادق  -

 .( )( إن  فالن هو اْلمير: )Xعن اإلمام الصادق  -

 .( )( وينادي منادي أن  علياً وشيعته هم الفائزون: )Xعن اإلمام الصادق  -

 .(6)( ينادي باسم صاحب هذا اْلمر: )Xعن اإلمام الصادق  -

 .(7)( ففيم القتالن  اْلمر لفالن بن فالن، أأَل : )Xعن اإلمام الصادق  -

 .( )( أَل أن  فالن صاحب اْلمر فعالَم القتال: )Xعن اإلمام الصادق  -
                                                           

 . 5 ص: غيبة النعماني - 
 . 5 ص: غيبة النعماني - 
 .35 ص: غيبة النعماني - 
 . 3 ص: غيبة النعماني -5
 . 3 ص: غيبة النعماني -5
 .35 ص: غيبة النعماني -5
 .35 ص: غيبة النعماني -3
 .555ص  ج: ، معجم أحاديث اإلمام المهدي15 ص  5ج: بحار األنوار -8



 29 .....................................املهديون االثنا عشر خلفاء دولة العدل اإلهلي قبل الرجعة  

 .( )( بايعوا فالناً باسمه، ليس من ذي وَل ذو، ولكنه خليفة يماني) -

القائم بالسيف، وهو األمري واخلليفة  األمروهو القائم، وهو صاحب  ،فاملقصود جبميعها واحد
، وهو مثل علي بن Xاملهدي  اإلماموصي ورسول  األولاملهدي  Xمحد احلسن أاليماين، امسه 

تكون الصيحة الدالة على احلق خمتلفة املضمون متغايرة املعىن  أنفكيف ميكن  وإال، Xطالب  أيب
 !؟ طبقاً ملا يعتقده الشيخ السند ومن سار على النهج العقيم

الفاعل املباشر ليس  أنّ بعض الروايات مع  ينسب الفعل له يف Xجند عليًا : النموذج الرابع
 .هو، بل رجل منه

ْلبنين بمصر منبرًا، وْلنقضن دمشق ....  Xمسعت أمري املؤمنني: )عن عباية األسدي، قال
 .بعصاي هذه حجرًا حجرًا، وْلخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب، وْلسوقن العرب

هيهات يا عباية ذهبت : فقال ؟ أنك حتَي بعد ما متوت يا أمري املؤمنني، كأنك خترب: قلت له: قال
 .( ) (في غير مذهب يفعله رجل مني

، وهو القائم واملهدي األول ونظريه يف زمن الظهور هو م ث له، Xفاملقصود بالرجل الذي منه 
 .Xسند الفعل إليه أ؛ ولذا نسب و X واليماين املوعود

لكون الفاعل املباشر من ذريته ومن ولده،  ،(يفعله رجل مين: )Xطالب  أيبوقول علي بن 
 .يف رواية االصبغ بن نباته( من ولدي)فلذا يقول عنه 

يا : فوجدته ينكت يف األرض، فقلت له X أتيت أمري املؤمنني: )نباتة، قالعن األصبغ بن 
رغبت فيها َل واهلل ما : ؟ قال ؟ أرغبة منك فيها تنكت يف األرض ما يل أراك مفكراً  ،أمري املؤمنني

وَل في الدنيا قط، ولكني تفكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو 
المهدي الذي يمألها عدًَل وقسطًا كما ملئت ظلمًا وجوراً، يكون له حيرة وغيبة تضل فيها 

ستة أيام، أو ستة  :؟ قال فكم تكون احلرية والغيبة ،يا موالي: قلت. أقوام ويهتدي فيها آخرون
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نعم كما أنه مخلوق، وأنى لك بهذا  :وإن هذا األمر لكائن؟ فقال: فقلت. هر، أو ست سنينأش
؟  مث ما يكون بعد ذلك: قلت: قال .اْلمر يا أصبغ، أولئك خيار هذه اْلمة مع أبرار هذه العترة

 .( )( ثم يفعل اهلل ما يشاء فإن له بداءات وإرادات وغايات ونهايات: قال

، فهو منه لكونه من Xمحد احلسن أ األولهو املهدي  Xواحلادي عشر من ولد علي 
فقال يف إجابته عن قول  Xمحد احلسن أ اإلمامذريته، بل وهو منه يف السماء أيضاً، وهذا ما بينه 

يف هذا العامل اجلسماين نعم هو منه؛ ألنه من ذريته، ويف : )، فقال(يفعله رجل مين) Xعلي 
 .( )( السابعة هو منه؛ ألنه دونه وبعض حقيقتهالسماء 

 Xطالب  أيبعلي بن  ، فقد ورد أنّ Xكما وجند نفس الشيء يف مسألة تكليم موسى 
 X، بينما جند علي نفسه ( )( أن يا موسى أنا ذلك النور: أنا مكل م موسى من الشجرة: )يقول

إذا صاح الناقوس، وكبس الكابوس،  ،يا جابر: ).. فيقول ،آخر الزمانعالمات وهو يتحدث عن 
.. فعند ذلك عجائب وأي عجائب  -الذي كثر صمته وملا نطق نطق كفرًا  - وتكلم الجاموس

فتوقعوا ظهور مكل م موسى من الشجرة على الطور، فيظهر هذا ظاهر : وبعد أن ذكرها، قال
 .( )..(  مكشوف، ومعاين موصوف

الذي يظهر يف آخر الزمان ظاهراً مكشوفًا ومعاينًا موصوفاً، مع أنه  Xفمن هو مكلم موسى 
: سبحانه تعاىل عن الظهور لكونه ليس جسماً، نعم ظهوره يكون خبليفته كما جاء يف دعاء السمات

أي ظهور اهلل سبحانه وتعاىل، وكان هذا الظهور ببعث ) :X، فقال (...وظهورك يف جبل فاران)
يف الدعاء عن بعث  Xهو اهلل يف اخللق، وهلذا عرّب اإلمام  ظم حممد فالرسول األع ، حممد
هو اهلل يف  يريد أن يقول يف الدعاء إّن حممداً  Xبظهور اهلل سبحانه، فاإلمام  حممد 

عرف اهلل، ومن رأى حممداً رأى اهلل، ومن نظر  اخللق، وإّن بعثه هو ظهور اهلل، فمن عرف حممداً 
 .( )( إىل حممد نظر إىل اهلل
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املهديني من  أنّ وروايات الرجعة مع وضوح   ومن مل يستطع التوفيق بني روايات املهديني
 Xطالب  أيبهو علي بن   X، كيف سيوفق بني كون مكلم موسىXاملهدي  اإلمامذرية 

 !؟ معايناً مكشوفاً  -ال يف الرجعة اليت يعتقدون هبا  -وبني كونه يظهر يف آخر الزمان 

 أومل يفهموه فيتخلصوا منه،  رمبا سيجيب الشيخ السند وغريه بضعف السند كعادهتم يف كل ما
من موروثات، فكل ما يتصادم معها إما يضّعف أو يؤول، فهذا  أذهاهنمطبقًا ملا عشعش يف  لوهوّ يؤ 

 إحاطةال  أهنمعمد  أو، ولكنهم تناسوا عن جهل سالحان يقاتلون هبا اليوم روايات آل حممد 
 .هم  إال، وبيان الرموز املوجودة يف حكمتهم اليت ال يعرفها حممد  آلهلم بعلم 

الزمان أيضًا وصفه  آخر، ومن سيظهر يف Xهو مكلم موسى  Xوعلى كل حال فعلي 
 .النصني ألحد، فكيف ميكننا الوصول للنتيجة بال هتميش ورد Xبكونه مكلم موسى  Xعلي 

محد أالناس كافة السيد  إىلاملهدي ورسوله  اإلماماجلواب هو ما بينه لنا اليوم وصي  أنّ احلقيقة 
الذين من بعده  لألئمةُمرِسل  X طالب أيب؛ وسيأيت نص كالمه، حيث إّن علي بن Xاحلسن 

قائد جند اهلل سبحانه، وله ميني أو له جندي غالب؛ وهو اليماين أمحد احلسن  X، وعلي ( )
X فهو مكلم موسى ،X طالب  أيبولذا جند علي بن  ،على الطورX   يذكره يف املعضالت

اليهود والنصارى  ْلبنين بمصر منبراً، وْلنقضن دمشق حجرًا حجرًا، وْلخرجن: )كما يف قوله
 .مث يسند فعل ذلك لرجل منه( بعصاي هذه من كل كور العرب، وْلسوقن العرب

يف جوابه عن ما جاء يف دعاء السمات من قوله  Xمحد احلسن أقال مياين آل حممد السيد 
X( : وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران
X،...)، ا اجملد الذي ظهر على طور سيناء فكّلم به اهلل سبحانه وتعاىل موسى أمّ : )فقالX 

عصا  X، وعلي Xمكّلم موسى  X، وهو باب الفيض يف اخللق، فعلي Xفهو علي 
، فحقيقة عصا موسى مل تكن تلك العصا، بل إّن عصا موسى احلقيقية اليت شّق هبا Xموسى 

                                                           

 .  ص: في بحثه الرسل من الرسل X حمد الحسنأ لإلمامراجع كتاب النبوة الخاتمة  - 



 Xإصدارات   أنصار   اإلمام املهدي  ..... ......................................... 22

ي  ْهِدينِ ك الَّ ِإنَّ م ِعي  ر  ﴿البحر هي كلمات اهلل  ، X، وهي اليقني الراسخ يف قلب موسى ﴾يبِّ س 
 .( )( Xعلي بن أيب طالب : وكلمات اهلل واليقني

 ناجى فيما إن  : قال ،X جعفر أيب عن ،الوصاف عن ،مسكان ابن عن): وروى العياشي
 اهلل فأوحى: قال ؟ صنعه من فالخوار ،العجل صنع السامري هذا رب يا: قال أن موسى اهلل
 .عنها تفصحني فال فتنتي تلك إن ،موسى يا: إليه

 أبو أنت موسى قال حيث: قال ،X اهلل عبد أيب عن ،العزيز عبد بن إمساعيل عن
  .( )(الحكماء

، وسبحانه وتعاىل تنزه عن الولد (احلكماء أبو: )خياطب مكلمه واصفًا له بكونه Xفموسى 
، بل التجلي إمنا يكون مبخلوق Xوالصاحبة، كما وتنزه سبحانه عن اجلسم لكي يتجلى ملوسى 

 أيب)ب   X، إذن فمن الذي وصفه موسى باألبوةمن خملوقاته سبحانه، كما ال يوصف سبحانه 
 ؟ (احلكماء

هو علي بن  Xرفناه من كون مكلم موسى لعل اجلواب يكون يف غاية الوضوح بضميمة ما ع
ن و يكون هو املقصود بأيب احلكماء، وهم أوالده وذريته األئمة واملهدي أنفيتعني  Xطالب  أيب
 .Xطالب  أيبمن باب مدينته؛ وهو جدهم علي بن  كماء العلماء الذي ورثوا علم النيب احل

عبد اهلل ورسوله، ليس يف هذا  حممد ]: يف كتاب التوحيد Xمحد احلسن أ اإلمامويقول 
العامل السفلي اجلسماين فقط بل هو رسول اهلل سبحانه وتعاىل قبل أن خيلق بقية اخللق، والرسول إذا  

رِسل، قال اإلمام الباقر 
ُ
رِسل وصورة امل

ُ
حنن املثاين الذي أعطاه اهلل نبينا حممداً : )Xكان وجه امل

هركم، وحنن عني اهلل يف خلقه ويده املبسوطة بالرمحة ، وحنن وجه اهلل نتقلب يف األرض بني أظ
 .( )...( على عباده، عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا 
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 .( )( اهلل خلق آدم على صورته: )ويف احلديث

رِسل 
ُ
قلوبنا أوعية ملشيئة اهلل، فإذا شاء : )Xقال اإلمام املهدي  -والرسول إذا كان أمره أمر امل
كان إرسال الرسول هو   - ( ) ،( )﴾و م ا ت ش اُؤون  ِإالَّ أ ن ي ش اء  اللَّهُ ﴿: اهلل شئنا، واهلل عز وجل يقول

رِسل، ومن هنا يتبني أن مجيع األنبياء واملرسلني 
ُ
رِسل ومواجهة الرسول هي مواجهة امل

ُ
 إرسال امل

إسرائيل أو عبد اهلل ووجه اهلل أو اهلل يف اخللق،  من اهلل سبحانه وتعاىل هم ُمرس لني من حممد 
ُرس لون 

ُه اللَُّه ِإالَّ ﴿ واجهوا اهلل يف اخللق وهو حممد  فاألنبياء وامل و م ا ك ان  لِب ش ٍر أ ْن ُيك لِّم 
، ومعلمهم هو ( )﴾اًل ف  ُيوِحي  بِِإْذنِِه م ا ي ش اُء ِإنَُّه ع ِليٌّ ح ِكيم  و ْحيًا أ ْو ِمْن و ر اِء ِحج اٍب أ ْو يُ ْرِسل  ر ُسو 

و ع لَّم  آد م  اأْل مْس اء  ُكلَّه ا مُثَّ ع ر ض ُهْم ع ل ى اْلم الِئك ِة ف  ق ال  أ ْنِبُئوين بِأ مْس اِء ﴿ اهلل يف اخللق وهو حممد 
، فعن Xوهو علي  مواجهتهم مل تكن إال مع باب حممد ، بل إن ( )﴾ه ُؤالِء ِإْن ُكْنُتْم ص اِدِقني  

أنا مدينة العلم وهي اجلنة، وأنت يا : قال رسول اهلل : )قال ،عن آبائه  ،Xأيب جعفر 
 .(6)( علي باهبا، فكيف يهتدي املهتدي إىل اجلنة وال يهتدي إليها إال من باهبا

أنا مدينة العلم وعلي باهبا، فمن أراد العلم فليأت : )قال رسول اهلل : وعن ابن عباس، قال
 .(7)( الباب

أنا املدينة وعلي الباب، : )قال رسول اهلل : ، قالXويف الكايف عن أيب عبد اهلل الصادق 
وكذب من زعم أنه يدخل املدينة إال من قبل الباب، وكذب من زعم أنه ُيبين ويبغض علياً 

X)( ). 

 .(2)( وعلي باهبا، فمن أراد احلكمة فليأهتا من باهبا( احلكمة)لعلم أنا مدينة ا: )وعنه 
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فمحمد هو م ن عر ف اهلل وعرَّف اخللق باهلل ومل تتم املعرفة إال من باب حممد وهو علي، وحممد 
، وعلي هو اإلنسان األول (خيفق بني اإلنسانية والفناء يف الذات اإلهلية)هو الربزخ بني احلق واخللق 

ِإالَّ و ْحيًا أ ْو ِمْن و ر اِء ِحج اٍب أ ْو يُ ْرِسل  ر ُسوالً و م ا ك ان  لِب ش ٍر أ ْن ُيك لِّم ُه اللَُّه ﴿: يف اخللق، قال تعاىل
، فالبشر هو علي واحلجاب هو حممد، وأيضًا البشر هم ( )﴾ف  ُيوِحي  بِِإْذنِِه م ا ي ش اُء ِإنَُّه ع ِليٌّ ح ِكيم  

ون واحلجاب األئمة واحلجاب علي واملتكلم حممد أو اهلل يف اخللق، وأيضًا البشر هم األنبياء واملرسل
اإلمام الذي ظلمه حىت من يدَّعون  Xهم األئمة واملتكلم علي أو الرمحن يف اخللق، قال علي 

أنا أؤدي من النبيني إىل الوصيني، ومن الوصيني إىل النبيني، وما بعث اهلل نبيًا إال وأنا : )مواالته
إىل ريب اثنيت عشرة وفادة  أقضي دينه وأجنز عداته، ولقد اصطفاين ريب بالعلم والظفر، ولقد وفدت

 .( ) (فعرفين نفسه وأعطاين مفاتيح الغيب

من آل حممد  Xمن كلم موسى  ، بل إنّ Xعلياً هو من كلم موسى  إنّ : فيمكن أن نقول
 .، وحممد يأمتر بأمر اهلل سبحانه وتعاىل، وعلي يأمتر بأمر حممد Xيأمتر بأمر علي  

، فتوقعوا ظهور مكلم ....الراية لعماليق كردان،  وعقدت: ).... Xعن علي أمري املؤمنني 
 .( ) ....(موسى من الشجرة على الطور، فيظهر هذا ظاهر مكشوف، ومعاين موصوف 

ْوِت الَِّذي وُكِّل  ِبُكْم مُثَّ ِإىل  ر بُِّكْم تُ ْرج ُعون  ﴿: قال تعاىل  .( )﴾ُقْل ي  ت  و فَّاُكْم م ل ُك اْلم 

ُة ظ اِلِمي أ نْ ُفِسِهْم ف أ ْلق ُوا السَّل م  م ا ُكنَّا ن  ْعم ُل ِمْن ُسوٍء ب  ل ى الَِّذين  ﴿: وقال تعاىل ت  ت  و فَّاُهُم اْلم الِئك 
 .( )﴾ِإنَّ اللَّه  ع ِليم  مب ا ُكْنُتْم ت  ْعم ُلون  

ُة ط يِِّبني  ي  ُقولُون  س الم  ع ل ْيُكُم ﴿: وقال تعاىل اْدُخُلوا اجلْ نَّة  مب ا ُكْنُتْم الَِّذين  ت  ت  و فَّاُهُم اْلم الِئك 
 .(6)﴾ت  ْعم ُلون  
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و اللَُّه خ ل ق ُكْم مُثَّ ي  ت  و فَّاُكْم و ِمْنُكْم م ْن يُ ر دُّ ِإىل  أ ْرذ ِل اْلُعُمِر ِلك ْي ال ي  ْعل م  ب  ْعد  ِعْلٍم ﴿: وقال تعاىل
ْيئاً ِإنَّ اللَّه  ع ِليم  ق ِدير    .( )﴾ش 

يف كل تلك األحوال كذلك فإن املتكلم هو اهلل يف كل تلك األحوال،  فكما أن املتويف هو اهلل
ف  ل مَّا ج اء ه ا نُوِدي  أ ْن بُورِك  م ْن يف النَّاِر و م ْن ح ْوهل  ا و ُسْبح ان  اللَِّه ر بِّ ﴿: قال تعاىل
 .( ) [....( )﴾اْلع ال ِمني  

على الطور قد ظهر معاينًا مكشوفاً، وقد رفع رايته وهو ينادي  Xفها هو مكلم موسى 
 (.هامدة اً وكأننا نكلم جثث: )وال جميب، حىت قال( أفيقوا يا نيام أفيقوا يا موتى: )فيكم

 :وصدق من قال

 ولكن ال حياة ملن تنادي        لقد أمسعت لو ناديت حياً 

** ** ** 

، وكذا الروايات اليت تبني خروج قوم قد باملثل والنظريئمة هو رجعة لأل رجوع املهديني  ،إذن
صاحب دعوة  Xدل على نظرائهم ومثلهم؛ لكون القائم ت افجميعه Xماتوا يف زمن القائم 

ويف هذا العامل اجلسماين الذي تتحكم  األرضعلى هذه  إهلية يقيم من خالهلا دولة آل حممد 
فيه القوانني الطبيعية املادية، مع عدم الضرورة خلرق النواميس الطبيعية، كما وأّن صريح الروايات تدل 

يعربون عن شدة   األئمة، ويف بعضها جند على كون القائم يالقي أشد مما القى رسول اهلل 
 اإلمامدعوة  أنّ سحون العرق والعلق، ومجيع هذا يدل على واالبتالء واحملن بكوهنم وشيعتهم مي األمر

إمنا تكون بالطريق الطبيعي باحلكمة واملوعظة احلسنة، ومقارعة احلجة باحلجة كدعوة  Xاملهدي 
ودعوة  ملا أتى ألهل مكة، وهلذا جند الروايات تؤكد على التشابه الكبري بني دعوة النيب  النيب 

 .Xابنه املهدي 

                                                           

 .30:النحل - 
 .8: النمل - 
 . 5ص: X حمد الحسنأ لإلمام - التوحيد - 
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 وأصحاب: )يقول أن إىل Xالقائم  أصحابالصادق يف حديث طويل يذكر فيه  اإلمامعن ف
 .( )..( ،رجال سبعة وهم الكهف

من ظهر الكوفة  Xيخرج القائم : )قال ،Xعن املفضل بن عمر، عن أيب عبد اهلل و 
الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون،  Xسبعة وعشرين رجاًل، خمسة عشر من قوم موسى 

وسبعة من أهل الكهف، ويوشع بن نون، وسلمان، وأبا دجانة اْلنصاري، والمقداد، ومالكاً 
 .( )( اْلشتر، فيكونون بين يديه أنصاراً وحكاماً 

من بعد  وإحيائهم بأنفسهمعن خروج املذكورين  اإلخبارتكون يف مقام  أنهذه الرواية إما  . 
، ومع علمنا بكون زمن قيام Xومثلهم يف زمن القائم  همؤ يكون املقصود هبا نظرا أناملوت، وإما 

ليس هو زمن الرجعة املعروفة بني الشيعة وإمنا تكون بعده طبقًا العتقاد بعضهم، كما  Xالقائم 
كما هو   X وهو املهدي الثاين عشر Xالذي خيرج عليه احلسني  اإلمامتبدأ بعد وفاة  وأهنا

خرجون يف زمن القائم ييكون املقصود هبؤالء الذين س أناحلق، فبناء على هذا فمن الطبيعي جدًا 
X  احلياة بعد املوت يف هذا العامل : فتكون الرجعة مبعىن وإالوُيييهم بعد موهتم،  أمواتليس هم

البد يظهر منها ذلك فغري هذه الروايات اليت  آخراملادي ستحصل مرتني، وهذا مل يرد عليه دليل 
 .أويل ظاهرهامن ت

بعد موهتم خرق للنواميس الطبيعية اليت  بإحيائهم بأنفسهمخروج هؤالء مبعىن رجوعهم  إنّ  . 
قام عليها العامل املادي بال ضرورة توجب ذلك؛ لكوننا نعلم بأّن املعجزات إمنا تأيت حلاجة ماسة كما 

هتدمي الكعبة، فتدخلت يد الغيب يف ذلك ومحت بيت  أراداحلبشي الذي  أبرهةحصلت يف قضية 
املنزلة  إثباتفيها  أنّ  إىلحبجارة من سجيل، مضافًا  ةبرهأاهلل احلرام عرب املعجزة، ورمجت جيوش 

 .الذين ال ترد هلم دعوة X إبراهيمنيب اهلل  أوصياءاملطلب وكونه من  عبد الرفيعة جلد النيب 

أن يهدم الكعبة، فوضعوا املنجنيق  األمويبينما مل تتدخل يد الغيب عندما أراد جيش يزيد 
ورموها وهدموها، لعدم فائدة املعجزة يف ذلك الوقت بسبب قسوة قلوب الناس؛ إذ يزيد قد انتهك 

                                                           

 .551ص: اإلمامةدالئل  - 
 .85 ص  ج: للشيخ المفيد - اإلرشاد - 
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ه ءل جبسده وسىب نساومثّ  Xشد من حرمة الكعبة وهي حرمة خليفة اهلل احلسني بن علي أحرمة 
 .م مجيع الناس اليت ماتت قلوهبم، فما فائدة املعجزة بالنسبة هلؤالءأما

بعد موهتم يوجب خرق القوانني الطبيعية اليت جنده سبحانه مل  بأنفسهمفرجوع هؤالء  ،إذن
لقوانني  طبقاً  اإلهلييف كربالء، بل مضى االمتحان  Xاحلسني  مع حبيب املصطفى  هاخيرق

ملصلحة هامة يقتضي خرق الطبيعة للحفاظ  كون إاليواميس الطبيعية ال هذا العامل املادي، فخرق الن
 ؟ عليها، وهل هي موجودة يف رجعة من ذكرهتم الرواية، وملاذا هم باخلصوص

 Xهم يف زمن القائم ءنظرا وأرادتالرواية عربت هبؤالء  أنّ االحتمال الثاين؛ وهو  إالفلم يبق 
 .قدمنا، وهذه هي الرجعة باملثل كما وأمثاهلم

الرواية تصرح بكون خروج هؤالء يكون يف ظهر الكوفة، بينما قبورهم مل تكن يف تلك  نّ إ . 
نظراء  Xالقائم  أنصار، فيوجد يف أمثاهلماملنطقة كما هو معلوم، فاملراد مبن خيرجون هناك هم 

ونظراء يوشع بن نون ومالك  جل العقيدة،أوالتضحية من  اإلميان، يف صالبة الكهف أصحاب
 .يف صفاهتم دجانة وأيبشرت واملقداد األ

حصر مبن ذكروا، بل نظراء مجيع نلة ال تأفاملس وإالمن باب املثال يف الرواية ذكر هؤالء  مث إنّ 
 .الصاحلني الذي ذبوا عن خلفاء اهلل ودافعوا عن حاكميته يف كل زمان

 .عين الرجعة باملثلأفالرواية وغريها مما هو مبفادها بصدد بيان هذه احلقيقة، 

، وقد تظاهرت األخبار عن أئمة اهلدى من آل حممد : )وهبذا يندفع ما ذكره احلر العاملي
ممن تقدم موهتم من أوليائه وشيعته، ليفوزوا بثواب نصرته  قوماً  Xأن اهلل سيعيد عند قيام املهدي 

من أعدائه، لينتقم منهم وينالوا ما يستحقونه من  قوماً  ومعونته، ويبتهجوا بظهور دولته، ويعيد أيضاً 
العقاب يف الدنيا، من القتل على أيدي شيعته، أو الذل واخلزي مبا يرون من علو كلمته، وال يشك 

هلل تعاىل غري مستحيل يف نفسه، وقد فعل اهلل ذلك يف األمم اخلالية، ونطق  عاقل أن هذا مقدور
 وصح عن النيب . القرآن بذلك يف عدة مواضع، مثل قصة عزير وغريه على ما فسرناه يف موضعه
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حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة حىت لو  "سيكون يف أميت كل ما كان يف األمم السابقة": أنه قال
 .( )( خل يف جحر ضب لدخلتموهأن أحدهم د

 إحياؤهمإمنا هو الرجوع باملثل والنظري، ال  Xيف زمن القائم  املقصود برجوع قوماً  أنّ فقد تبني 
 .بعد موهتم يف هذا العامل اجلسماين

كما يفهمها   أوكما هو احلق،   آخرالرجعة سواء كانت عامل  أنّ  إىلنه ينبغي االلتفات أكما 
حتصل يف هذا العامل املادي، ففي االثنني هي حياة بعد  أهناالشيخ احلر العاملي والشيخ السند من 

كقصة عزير   وإحيائهمالسابقة من موت البعض  األممموت، ولذا يضرب هلا مثاًل مبا جرى يف 
 .وغريها

 . خمتلف عن العامل املاديالرجعة عامل :الصورة الثانية

ومن  حمضاً  اإلميانوهي عامل آخر خيتلف عن هذا العامل متامًا وله لوازمه، ويرجع فيه من حمض 
يضاً أ عشر  ااالثن كما ويرجع فيه املهديون اهلدى  أئمة، ويرجع فيه حمض الكفر حمضاً 

 أن، ويرجع كل من حمض الكفر، ويرجعون لالمتحان بعد اإلميانويرجع فيه شيعتهم الذين حمضوا 
ينسيهم اهلل  أنخاضوا امتحان الذر وامتحان الدنيا فسيخوضوا االمتحان الثالث يف عامل الرجعة بعد 

 .والثاين األولتبارك وتعاىل االمتحان 

تتناسب مع  بأجساداملادية، بل يكون  األجسادختتلف عن هذه  بأجسادويكون ذلك العامل 
يف مطلع من السماء الدنيا كما تقدم بالتفصيل  األوىلذلك العامل، ويكون عامل الرجعة يف السماء 

 .الكتاب فراجع

: املتشاهبة، فيقول األمورحكم الكثري من أكما   Xحكمه السيد أمحد احلسن أوهذا املعىن 
بأنفسهم وبأجساد  ( ) "األوىل" رجعة يف قيام القائم مب ث لهم، ورجعة يف عامل الرجعة: والرجعة رجعتان)

 .( ) (تناسب ذلك العامل بعد أن ينسيهم اهلل حاهلم واالمتحان األول والثاين

                                                           

 .55ص: بالبرهان على الرجعة من الهجعة اإليقاظ - 
 . من السماء الدنيا األولىالمقصود أن الرجعة تكون في السماء  - 
 .5 ص: X، أحد اصدارات أنصار االمام المهدي مع العبد الصالح - 
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آخر خمتلف عن  اً يفهموا كون الرجعة عامل أناحلر العاملي وغريهم مل يستطيعوا والشيخ السند و 
 .يعودون يف الرجعة وتكون يف هذا العامل املادي األشخاصنفس  أنّ هذا العامل بل يرون 

 .يف هذا العامل اجلسماين األشخاصالرجعة لنفس  :الصورة الثالثة

وبعد أن عرفنا الصورتني املتقدمتني من الرجعة، لنعرج على الصورة الثالثة اليت يروهنا ويعتقدون هبا 
بشيء من النقد والتوضيح، فهم يعتقدون الرجعة إمنا تقع يف هذا العامل املادي ومل يتصوروا الصورتني 

ويراد : )فيقول ،، ولنعود لنقل كالم الشيخ حممد السند لنرى ذلك يف كالمه واضحاً تني أبداً املتقدم
من عدَّة اإلثين عشر من املهديني هم نفس األئّمة االثنا عشر بلحاظ رجوعهم وكرَّهتم بعد املوت إىل 

 .(الدنيا إلقامة دولة حمّمد وآل حمّمد

الرجعة هنا يف احلياة بعد املوت قبل القيامة، وهو الذي يتبادر من  علم أنّ ا: )ويقول احلر العاملي
معناها، وصرح به العلماء هنا كما يأيت، ويفهم من مواقع استعماهلا، ووقع التصريح به يف أحاديثها،  

وفالن ": الصحاح"كما تطلع عليه فيما بعد، وقد صرح بذلك أيضا علماء اللغة، قال اجلوهري يف 
 .نيا بعد املوتأي بالرجوع إىل الديؤمن بالرجعة 

 . انتهى. كره وكر بنفسه يتعدى وال يتعدى  :الرجوع، يقال: الكر: وقال أيضاً 

 .وع إىل الدنيا بعد املوت، انتهىويؤمن بالرجعة أي بالرج: وقال صاحب القاموس أيضاً 

 .( )( فعلم أن هذا معناها احلقيقي، فال جيوز العدول عنه يف موضع ال قرينة فيه

مستداًل بالتبادر من لفظها،  هنا يف احلياة بعد املوت قبل القيامة،فنجده يصرّح بكون الرجعة 
ذين يفسران لومن ظاهر الروايات، ومن كلمات علماء اللغة، كاجلوهري وصاحب القاموس احمليط ال

عة الدال عدم جواز العدول عن ظاهر لفظ الرج إىلالدنيا بعد املوت، وينتهي  إىلالرجعة بالرجوع 
على الرجوع اىل هذا العامل املادي اال بقرينة تصرف لفظ الرجعة عن ظاهره الدال على كوهنا يف هذا 

 .العامل املادي

                                                           

 . 5ص: اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - 
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هلا بال قرينة وال دليل يقتضي و يؤ  ويف الوقت نفسه ملا يأيت احلر العاملي لروايات املهديني 
 !!؟ التأويل املخالف للظاهر منها كما تقدم

األحاديث الكثرية املتواترة عن النيب واألئمة : الثالث: )يقول عند عرضه ألدلة الرجعةكما وجنده 
املروية يف الكتب املعتمدة اليت هي صرُية أكثرها ال جمال إىل تأويله بوجه، فال معىن لتأويل  

أكثرها  ، فإنالباقي، ولو جاز ذلك جلاز تأويل األحاديث كلها، حىت النصوص على األئمة 
قابل للتأويل، لكن ذلك ال جيوز للنص واإلمجاع على وجوب احلمل على احلقيقة، وعدم جواز 

 .( )( العدول عن الظاهر ما دام ممكناً 

القائم على وجوب احلمل  اإلمجاعيف الرجعة مع  باألئمة وال ادري مل  أول روايات املهديني 
على احلقيقة، وعدم جواز العدول عن الظاهر ما دام ممكناً، فهل من غري املمكن أن حتمل روايات 

 ؟ وإن كان هناك مانع مينع من ذلك فما هو ؟ على الظاهر منها املهديني 

نظر عن وعلى كل حال لنعود لتقييم القول بكون الرجعة حتصل يف هذا العامل اجلسماين بغض ال
بعد متام االثين عشر مهدياً  أمكما يظنون،   Xاملهدي  اإلمامزمن حصوهلا سواء كانت بعد وفاة 

 .Xاليت تكون بوفاة املهدي الثاين عشر الذي خيرج عليه احلسني  

ما شذ  إالهذا العامل اجلسماين املادي له قوانني طبيعية حتكمه، وهي السارية يف كل شؤونه  إنّ 
له قوانني ولوازم ختتلف متامًا عن قوانني ولوازم  اآلخرةولزم منه خرق القانون الطبيعي، كما أن عامل 

 .العامل املادي

 .( )﴾تَ ُعدُّونَ  مِّمَّا َسَنةٍ  َكأَْلفِ  رَبِّكَ  ِعندَ  يَ ْوماً  َوِإنَّ ﴿ -

 مِّمَّا َسَنةٍ  أَْلفَ  ِمْقَدارُهُ  َكانَ  يَ ْومٍ  ِفي ِإلَْيهِ  يَ ْعُرجُ  ثُمَّ  اْْلَْرضِ  ِإَلى السََّماءِ  ِمنَ  اْْلَْمرَ  يَُدب ِّرُ ﴿ -
 .( )﴾تَ ُعدُّونَ 

                                                           

 . 5ص: اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - 
 .53: الحج - 
 .5: السجدة - 
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خرة كل له لوازمه اصة، فكذلك عامل الدنيا وعامل اآلمه لوجوده لوازم خأبطن الطفل يف  أنّ فكما 
 .وهذا ال شك فيه وال شبهة. خراآل عناليت خيتلف فيها 

عامل الرجعة عامل خيتلف عن هذا العامل اجلسماين فمن الطبيعي ستكون له لوازم ختتلف  أنّ ومبا 
حتصل يف هذا  أن، ومن هنا لو رجعنا لروايات الرجعة جندها تبني لوازم ال ميكن عن هذا العامل متاماً 

امل العامل املادي اجلسماين مما يدلنا بوضوح على بطالن القول بكون الرجعة حتصل يف هذا الع
 :ين املادي، ولنعرض بعض الرواياتاجلسما

ن يف يوم  آأنه قال حني سأل عن اليوم الذي ذكر اهلل مقداره يف القر  Xعن أيب عبد اهلل  . 
فيكون ملكه في كرته خمسين ألف  وهي كرة رسول اهلل : )كان مقداره مخسني ألف سنة

 .( )( وأربعين ألف سنة في كرته أربعاً  Xسنة ويملك أمير المؤمنين 

يف كرّته  فبقاء البدن لفرتة طويلة كبقاء النيب فلو كانت الرجعة والكرّة تقع يف هذا العامل 
عن طريق  إالسنة، ال يكون ألف  وأربعنيأربع  Xطالب  أيبورجعته مخسني ألف سنة، وعلي بن 

الطبيعية، مع أنه تقدم علينا بأّن قانون املعجزات استثنائي،  التدخل الغييب واخلرق لقوانني هذا العامل
قانون املعجزات هو القانون الطبيعي فيها، وهذا مل  فأصبحفهل الرجعة بُنيت على قانون املعجزات 

 .، وغاية ما ورد حتديد مدة زمنية طويلة ال أكثريثبت بروايات أهل البيت 

فهذا دليل واضح على كون القول بكون الرجعة يف هذا العامل ال ميكن قبوله ملنافاته للوازم  ،إذن
الطبيعية هلذا العامل، والقائلون بالرجعة يف هذا العامل املادي ال يلتزمون بتحول العامل املادي الطبيعي 

 .إىل عامل تنسلخ عنه مجيع لوازم املادة والظواهر الطبيعية

عامل آخر ختتلف لوازمه عن  إىللك فهذا يعين أهنم يقولون بتحول العامل املادي ولو التزموا بذ
نتيجة حمصلها أن عامل الرجعة قطعًا ليس  إىللوازم العامل املادي البحت قبل الرجعة، وعليه فننتهي 

الذي  األرضيهو كالعامل املادي بل هو عامل خمتلف متاماً قد انسلخت عنه لوازم املادة يف هذا العامل 
، بغض النظر عن التفاصيل اليت مرت يف اإلمجالعلى  إليهنعيش عليه، وهذا ما نريد الوصول 

 .البحوث التمهيدية
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إبليس قال  إن  : يقول Xمسعت أبا عبد اهلل ) :قال ،عن عبد الكرمي بن عمر واخلثعمي . 
 ،انظرني إلى يوم يبعثون فأبى اهلل ذلك عليه فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس لعنه اهلل في جميع أشياعه منذ خلق اهلل آدم إلى يوم 
إنها  ،نعم :قال ؟ وإهنا لكرات :فقلت .Xوهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين  ،الوقت المعلوم

البر والفاجر في دهره حتى يديل اهلل المؤمن  ( ) لكرات وكرات ما من إمام في قرن إَل ويكر
في أصحابه وجاء إبليس في  Xالكافر فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر أمير المؤمنين 

 ،رض من أراضي الفرات يقال لها الروحا قريب من كوفتكمأأصحابه ويكون ميقاتهم في 
نظر إلى أصحاب علي أمير أفكأني  ،العالمين 8لم يقتتل مثله منذ خلق اهلل  فيقتلون قتاَلً 

نظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم أوكأني  ،المؤمنين قد رجعوا إلى خلفهم القهقري مائة قدم
في ظلل من الغمام والمالئكة وقضى اْلمر رسول اهلل  8فعند ذلك يهبط الجبار  ،في الفرات

على عقبيه فيقولون له  فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقري ناكصاً  ،حربة من نور بيده 
فيلحقه  ،َل ترون أني أخاف اهلل رب العالمين أصحابه أين تريد وقد ظفرت فيقول إني أرى ما

 8فعند ذلك يعبد اهلل  ،فيطعنه طعنة بين كتفيه فيكون هالكه وهالك جميع أشياعه النبي 
وأربعين ألف سنة حتى يلد الرجل من  أربعاً  Xويملك أمير المؤمنين  ،وَل يشرك به شيئاً 

وعند ذلك تظهر الجنتان  ،في كل سنة ذكراً  ألف ولد من صلبه ذكراً  Xشيعة علي 
 .( )( المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء اهلل

 :Xففي هذه الرواية جند قوله 

في ظلل من الغمام والمالئكة وقضى اْلمر رسول اهلل  8فعند ذلك يهبط الجبار ) . 
على عقبيه فيقولون له  فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقري ناكصاً  ،بيده حربة من نور 

فيلحقه  ،َل ترون أني أخاف اهلل رب العالمين أصحابه أين تريد وقد ظفرت فيقول إني أرى ما
 (.وهالك جميع أشياعهفيطعنه طعنة بين كتفيه فيكون هالكه  النبي 
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الرواية  إنّ ، مث األمراجلبار يهبط يف ظلل من الغمام واملالئكة ويقضى  فجاء يف هذه العبارة أنّ  
: مث يقول نه اهلللع إبليسوبيده حربة من نور فرياه  (صلى اهلل عليه وآله)املراد باجلبار هو النيب  أنّ تبني 

 .فيموت (صلى اهلل عليه وآله)اهلل رب العاملني، فيطعنه النيب  أخافإين أرى ما ال ترون إين 

كما عهدناهم يف كثري من   إسرائيليةومن املعلوم أهنم لو قرأوا هذه الرواية لقالوا موضوعة أو 
بُواْ  َبلْ ﴿: فهم كما قال سبحانه ،الروايات  َكَذِلكَ  تَْأِويُلهُ  يَْأِتِهمْ  َوَلمَّا ِبِعْلِمهِ  ُيِحيطُواْ  َلمْ  ِبَما َكذَّ

 .( )﴾الظَّاِلِمينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَانظُرْ  قَ ْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  َكذَّبَ 

نظر ملا أفكل أمر مستغرب عندهم وال جيدون له يف عقوهلم موضعًا رفضوه ولن يدققوا فيه؛ ولذا 
وقد رأيت : )نه يقولأ من غريه بكثري، إال أةخف وطأكونه على الرغم من  يقول الشيخ احلر العاملي 

ومل أنقلها، ألن مؤلف ذلك الكتاب  ( )أحاديث كثرية يف الرجعة غري ما مجعته يف هذه الرسالة  أيضاً 
غري مشهور، وال معلوم احلال، ورأيت رسائل يف الرجعة لبعض املتأخرين تشتمل على أحاديث غري 

ومل أنقلها أيضا الشتماهلا على أمور مستبعدة ينكرها أكثر الناس يف بادئ األمر، مع أهنا  ما أوردته،
ال خترج عن قدرة اهلل، لكن اإلقرار هبا صعب على الناظر فيها، وحتتمل احلمل على املبالغة إذا ثبت 

 .( )( ما يعارضها

وهو إمنا يكون يف الفهم،  االستغراب هو ما عربت عنه الروايات باالمشئزاز، ومن الطبيعي أنّ 
؛ وهم خلفاء اهلل وحججه وعيبة علمه؛ نفهم وحنيط جبميع مغازي كلماهتم  أنوكيف نستطيع 

وجه خرجت منهم  أيلكوننا ال نعلم على  األحاديثولذا نرى التشديد والنكري منهم على عدم رد 
. 

 إن   واهلل): يقول X جعفر أبا مسعت: قال ،احلذاء عبيدة أيب عنالكليين بسند صحيح  روى
 الذي وأمقتهم حاَلً  عندي أسوأهم وإن   ،لحديثنا وأكتمهم وأفقههم أورعهم إلي   أصحابي أحب
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 َل وهو به دان من وكفر وجحده منه اشمأز يقبله فلم عنا ويروى إلينا ينسب الحديث سمع إذا
 .( ) (وَليتنا عن خارجاً  بذلك فيكون أسند، وإلينا خرج عندنا من الحديث لعل يدري

 .والروايات اليت جاءت يف النهي عن تكذيب األحاديث كثرية

قوله  أريدوعلى كل حال لنعود للفقرة املتقدمة من الرواية اليت بصدد الكالم عنها، وقبل بيان ما 
عن جعفر بن حممد، نعيد الرواية اليت نقلناها يف ما تقدم لنفتتح هبا الكالم، وهي رواية مثىن احلناط، 

 .( )(ويوم القيامة ،ويوم الكرة ،يوم يقوم القائم :ثالثة 8أيام اهلل : )قال ،عن أبيه عليهما السالم

 :فهي تبني أّن األيام ثالثة وقد تقدم علينا بياهنا

 .Xيوم قيام القائم  . 

 .يوم الرجعة . 

 .يوم القيامة . 

يوم يتكلم، فمن املعلوم  أيوبعد هذا لنرى املقطع من تلك الرواية الذي بصدد البحث عنه عن 
هو القائم  إبليس؛ لكون الروايات تبني الذي يباشر قتل Xنّه ال يتكلم عن زمن قيام القائم أقطعاً 
X  اهلل سبحانه إليه أمهلهيف مسجد الكوفة يف اليوم املعلوم الذي. 

 # مِّن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنونٍ َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ﴿: قال سبحانه
ِإَلَّ  # َفَسَجَد اْلَمآلِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعونَ  # فَِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَ َقُعوْا َلُه َساِجِدينَ 

قَاَل َلْم  # َتُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ  قَاَل يَا ِإْبِليُس َما َلَك َأَلَّ  # ِإْبِليَس أََبى َأن َيُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ 
َْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنونٍ  َها فَِإنََّك رَِجيمٌ  # َأُكن ْلِّ َوِإنَّ  # قَاَل فَاْخُرْج ِمن ْ
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َعُثونَ قَاَل َربِّ فَأَنِظْرِني ِإَلى يَ ْوِم ي ُ  # َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَلى يَ ْوِم الدِّينِ   # قَاَل فَِإنََّك ِمَن اْلُمنَظرِينَ  # ب ْ
 .( )﴾ِإَلى َيوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ 

فَِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن  # ِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمن ِطينٍ ﴿ :8وقال 
ِإَلَّ ِإْبِليَس اْسَتْكبَ َر وََكاَن ِمْن  # َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعونَ  # رُّوِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِدينَ 

 قَاَل يَا ِإْبِليُس َما َمنَ َعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبَ ْرَت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَعالِينَ  # اْلَكاِفرِينَ 
ٌر مِّْنُه َخَلقْ  # َها فَِإنََّك رَِجيمٌ  # َتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطينٍ قَاَل أَنَا َخي ْ َوِإنَّ  # قَاَل فَاْخُرْج ِمن ْ

َعُثونَ  # َعَلْيَك َلْعَنِتي ِإَلى يَ ْوِم الدِّينِ   # قَاَل فَِإنََّك ِمَن اْلُمنَظرِينَ  # قَاَل َربِّ فَأَنِظْرِني ِإَلى يَ ْوِم يُ ب ْ
 .( )﴾ُلومِ ِإَلى يَ ْوِم اْلَوْقِت اْلَمعْ 
يوم البعث وهو يوم القيامة،  إىليطلب البقاء  نه اهلللع إبليس أنّ املباركة  اآلياتفنجد يف هذه 

َعُثونَ ﴿: فيقول يوم يبعثون، وهو يوم القيامة  إىل، بينما سبحانه مل ميهله ﴾َربِّ فَأَنِظْرِني ِإَلى يَ ْوِم يُ ب ْ
 .الكربى أو قل عامل اآلخرة

 .قل القيامة الصغرى أو Xىل يوم الوقت املعلوم، وهو يوم قيام القائم إأمهله سبحانه بل 

: عن قول إبليس Xسألت أبا عبد اهلل  ) :قال ،عن وهب بن مجيع موىل إسحاق بن عمار
َعُثونَ   َربِّ فَأَْنِظْرِني ِإلى﴿ قال له ، ﴾ اْلَمْعُلومِ يَ ْوِم اْلَوْقِت   قاَل فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن ِإلى - يَ ْوِم يُ ب ْ

اهلل  إن   ،أ تحسب أنه يوم يبعث اهلل فيه الناس ،يا وهب: قال ؟ جعلت فداك أي يوم هو: وهب
فإذا بعث اهلل قائمنا كان في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتى  ،قائمنا  فيه  يبعث  أنظره إلى يوم

 - فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه - يا ويله من هذا اليوم: يجثو بين يديه على ركبتيه فيقول
 .( )( فذلك اليوم هو الوقت المعلوم

اِلدٍ  ،ع ْن ع ِليِّ ْبِن م ْعب دٍ و    ِلَمنْ   ََل ِدينَ : )Xق ال  ق ال  ع ِليُّ ْبُن ُموس ى الرِّض ا  :،ع ِن احلُْس نْيِ ْبِن خ 
ي ا اْبن   :ف ِقيل  ل هُ  .ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْعَمُلُكْم بِالتَِّقيَّةِ  ،َوََل ِإيَماَن ِلَمْن ََل َتِقيََّة َلهُ  ،َلهُ   ََل َورَعَ 
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َوُهَو يَ ْوُم ُخُروِج قَاِئِمَنا َأْهَل اْلبَ ْيِت َفَمْن تَ َرَك  ،ِإَلى يَ ْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ  :ق ال   ؟ ِإىل  م ىت   ،ر ُسوِل اللَّهِ 
 .( ) (اِئِمَنا فَ َلْيَس ِمنَّاالتَِّقيََّة قَ ْبَل ُخُروِج قَ 

هو القائم  نه اهللبليس لعإالذي يقتل  إن كانت الروايات تذكر أنّ : وهنا يأيت السؤال الذي حمصله
ويف مسجد الكوفة يف هذا العامل اجلسماين، بينما الرواية تصرّح بكون الذي يقتله حبربة من نور هو 

 .، فكيف ميكن اجلمع بينهماالنيب 

، لكونه املباشر للقتل، وتارة Xبليس تارة ينسب للقائم إبأّن قتل : ورمبا يقال يف االجابة
ن كان صحيحاً إ، فهذا و  ، فهو منههو فعل النيب  X ، لكون فعل القائمأخرى للنيب 

نعلم ننا أنه ليس املقصود هبذه الرواية؛ لكون الرواية تصرّح مبجيء اهلل يف ظلل من الغمام، ومبا أال إ
وبيده حربة من   وهو حممد ( ) يت اهلل يف خلقيت ليس هو سبحانه لتنزهه عن اجمليء، بل اآلاآل أنّ 
 .هذا العامل املادي ملنافاته له قطعاً ال ُيصل يف وجميء حممد . نور

 أي إّن الرواية تبني بوضوح أن هبوط ونزول وإتيان حممد ]: Xمحد احلسن أيقول السيد 
ه ْل ي  ْنظُُرون  ِإالَّ أ ْن ي ْأتِي  ُهُم ﴿: هو هبوط اهلل سبحانه وتعاىل عن اإلتيان واهلبوط فاملراد من قوله تعاىل

ُة و ُقِضي  اأْل ْمُر و ِإىل  اللَِّه تُ ْرج ُع اأْلُُمورُ  اِم و اْلم الِئك  ، أي هل [2  : البقرة] ﴾اللَُّه يف ظُل ٍل ِمن  اْلغ م 
، ومنهم أمري وآل حممد  املظلل بالغمام، فاآلية يف حممد  أتيهم حممد ينظرون إال أن ي
 .Xوالقائم  Xاملؤمنني علي 

أنا أؤدي من : )(Xعلي بن أيب طالب )قال أمري املؤمنني : عن عبد الواحد بن علي، قال
دينه وأجنز عداته، النبيني إىل الوصيني، ومن الوصيني إىل النبيني، وما بعث اهلل نبيًا إال وأنا أقضي 

ولقد اصطفاين ريب بالعلم والظفر، ولقد وفدت إىل ريب اثنيت عشرة وفادة فعرّفين نفسه، وأعطاين 
ما تقول أن  -ميثم التمار : ؟ قال (بالباب)من على الباب  ،يا قنرب: مث قال -مفاتيح الغيب 

الفاروق الذي أفرق بني احلق أنا : قال( مث)أحدثك فإن أخذته كنت مؤمنًا وإن تركته كنت كافراً، 
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ه ْل ي  ْنظُُرون  ِإالَّ أ ْن ي ْأتِي  ُهُم اللَُّه يف ﴿: والباطل، أنا أدخل أوليائي اجلنة و أعدائي النار، أنا قال اهلل

ُة و ُقِضي  اأْل ْمُر و ِإىل  اللَِّه تُ ْرج ُع اأْلُُمورُ   .( )( ﴾ظُل ٍل ِمن  اْلغ ماِم و اْلم الِئك 
وأيضًا قائم آل حممد يأيت يف ظل من الغمام أي العذاب الذي يرافق املهدي األول ويغطي 

ا  #ف اْرت ِقْب ي  ْوم  ت ْأيت السَّم اء ِبُدخ اٍن مُِّبنٍي ﴿األرض بالغمام وبسحب الدخان  ي  ْغش ى النَّاس  ه ذ 
ُُم الذِّْكر ى و ق ْد ج اءُهْم ر ُسول  مُِّبني   #ُنون  ر ب َّن ا اْكِشْف ع نَّا اْلع ذ اب  ِإنَّا ُمْؤمِ  #ع ذ اب  أ لِيم    #أ ىنَّ هل 

اِب ق ِلياًل ِإنَُّكْم ع اِئُدون   #مُثَّ ت  و لَّْوا ع ْنُه و ق اُلوا ُمع لَّم  جمَُّْنون   ي  ْوم  ن  ْبِطُش اْلب ْطش ة   #ِإنَّا ك اِشُفو اْلع ذ 
 .( )﴾اْلُكب ْر ى ِإنَّا ُمنت ِقُمون  

ه ْل ي  ْنظُُرون  ِإالَّ أ ْن ي ْأتِي  ُهُم اللَُّه يف ﴿: يف قول اهلل تعاىل Xقال أبو جعفر : ، قالوعن جابر

ُة و  ُقِضي  اأْل ْمرُ  ينزل يف سبع قباب من نور ال يعلم يف أيها، هو : )، قال﴾ظُل ٍل ِمن  اْلغ ماِم و  اْلم الِئك 
 .( ) (حني ينزل يف ظهر الكوفة فهذا حني ينزل

إنه نازل يف قباب من نور حني ينزل بظهر الكوفة على الفاروق فهذا : )Xوقال أبو جعفر 
 .( )( فهو الوسم على اخلرطوم يوم يوسم الكافر ﴾ُقِضي  اأْل ْمرُ ﴿وأما . حني ينزل

ْخر ْجن ا و ِإذ ا و ق ع  اْلق ْوُل ع ل ْيِهْم أ  ﴿والوسم على اخلرطوم املقصود به ما يفعله القائم أو دابة األرض 

انُوا بِآي اتِن ا ال  يُوِقُنون   ُْم د ابًَّة مِّن  اأْل ْرِض ُتك لُِّمُهْم أ نَّ النَّاس  ك   .( )﴾هل 
، وباعتباره آية ترافق املهدي والغمام أو السحاب والدخان باعتباره آية لرسول اهلل حممد 
هو موجود يف األديان السابقة وبشر  األول وقائم آل حممد أو املنقذ العاملي، ليس يف القرآن فقط بل
 .( ) [به األنبياء السابقون، وهناك شواهد كثرية يف التوراة واإلجنيل عليه
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ميان حمضًا ومن حمض الكفر حمضاً، ومن مث إّن قانون الرجوع يف الرجعة هو رجوع من حمض اإل
من القسم الثاين، فسيعود يف عامل الرجعة لالمتحان الثالث، فالرجعة هي  نه اهللبليس لعإ الطبيعي أنّ 

خر وجبسد ينسجم مع ذلك العامل، آميان حمضًا والكفر حمضًا يف عامل عودة نفس من حمض اإل
قتل بعد موته يف هذه احلياة الدنيا مث يُ  نه اهللبليس لعإرض، فمن الطبيعي سيعود وبأرض غري هذه األ

 .يف عامل الرجعة  على يد النيب

كما جاء   Xعن يوم خيتلف عن يوم قيام القائم : الرواية تتحدث عن عامل الرجعة؛ أي فلذا أنّ 
 .يف مثىن احلناط

يف جوابه عن كيفية اجلمع بني الرواية اليت  Xمحد احلسن أمام وما حاولت بيانه قد ذكره اإل
يف ظهور القائم : القتلة األوىل]: ، فقالوبني من تسنده للنيب  Xبليس للقائم إتسند قتل 
X والقيامة الصغرى يف هذه الدنيا، حيث يقتله القائم يف مسجد الكوفة عند ظهور احلق، ويلقيه ،

 .يف هاوية اجلحيم

اليت تبدأ بعد انقضاء ملك املهدي الثاين عشر حيث يرجع ( يف األوىل)يف الرجعة : والقتلة الثانية
وكل من حمض اإلميان حمضًا وكل من  X، ويرجع علي بن أيب طالب Xعليه احلسني بن علي 

 ألنه ممن حمض الكفر حمضًا ويقتله رسول اهلل ؛أيضاً ( لعنه اهلل)حمض الكفر حمضًا ويرجع إبليس 
 .( ) [(صلى اهلل عليه وآله)

عنه فيما  واإلجابةوقد تقدم بيانه  ،(وأربعين ألف سنة أربعاً  Xويملك أمير المؤمنين ) . 
 .تقدم فال نعيد

فمن ، (ألف ولد من صلبه ذكرا في كل سنة ذكراً  Xحتى يلد الرجل من شيعة علي ).  
ال  أنوالدة هذا العدد من صلب رجل حصوله يف هذا العامل يف غاية البعد، بل يكاد  أنّ الواضح 
 .يتعقل
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إّن هذه الرواية تتحدث عن عامل الرجعة، وهو عامل أخر خيتلف متامًا عن هذا العامل  :واخلالصة
وخيتلف بلوازمه وخصائصه عن هذا العامل، ومن قال بكون الرجعة تقع على هذه األرض فهو مل 
يستطع الوصول إىل حقيقة األمر، كما أنّه مل يتورع عن التفسري بالرأي وادخل نفسه فيما ليس من 

 .شأنه

الرجعة  هم نفس األئمة يف الرجعة فمن الطبيعي أنّ  لو كان املهديون : المناقشة الرابعة
، ومن هنا لنالحظ كم طبقًا ملا يعتقدون Xستكون بعد وفاة اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

 .أّنه سيحكم سبع سننيإذ يف بعض الروايات  ،هذه األرض Xسيحكم اإلمام املهدي 

سبع : ؟ قال Xكم ميلك القائم : Xقلت أليب عبد اهلل : )عبد الكرمي اخلثعمي، قال عن
سنين، تطول له اْليام والليالي حتى تكون السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم، 
فيكون سنون ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه، وإذا آن قيامه مطر الناس جمادي اآلخرة 

م ير الخالئق مثله، فينبت اهلل به لحوم المؤمنين وأبدانهم في وعشرة أيام من رجب مطرًا ل
 .( )( قبورهم، فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب

قلت أليب عبد اهلل ): وعن عبد اهلل بن القاسم احلضرمي، عن عبد الكرمي بن عمرو اخلثعمي، قال
X :ويف بعضها  .( )( يكون سبعين سنة من سنيكم هذهسبع سنين : ؟ قال كم ميلك القائم

 .ُيكم تسع عشر سنة وأشهر

تسع عشرة  Xيملك القائم : )أنّه قال Xعن عبد اهلل بن أيب يعفور، عن أيب عبد اهلل 
 .( )( سنة وأشهراً 

وسواء كان سبع سنني تعادل سبعني سنة أو تسع عشر سنة ستكون فرتة احلكم يف دولة العدل 
اليت ستقام  األرضمجيع خلفاء اهلل ينتظرون دولة اهلل على  نعلم أنّ  أننااملرتقبة قصري جداً، مع  اإلهلي
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هبذه املدة  حممد  آلمدة دولة تكون  أنحد أفهل يتعقل  Xاملنتظر  اإلمامعلى يد 
 !!؟القصرية

فوجدته  Xدخلت على أمري املؤمنني : )قال ،صبغ بن نباتهروي عن األ: المناقشة الخامسة
في مولود يكون من ظهر : ؟ قال مايل أراك مفكراً  ،يا موالي: قلت ،مفكرًا ينكت يف األرض

الحادي عشر من ولدي وهو المهدي الذي يمألها عدًَل وقسطًا كما ملئت جورًا وظلماً، 
. يكون له غيبة يضل بها أقوامًا ويهدي بها آخرين، أولئك خيار هذه اْلمة مع أبرار هذه العترة

البيضاء والكرة الزهراء، وإحضار اْلنفس  الرجعةيفعل اهلل ما يشاء، من : ؟ قال مث ماذا: فقلت
 .( )( الشح والقصاص واْلخذ بالحق والمجازاة بكل ما سلف ثم يغفر اهلل لمن يشاء

 :أمرانومن بني ما تدل عليه هذه الرواية 

وهو  ،يتكلم عن مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولده Xطالب  أيبعلي بن  إنّ  . 
سيكون العاشر من ولده، واملولود الذي  Xاحلسن العسكري  اإلماملكون  X املهدي اإلمام

 .X األولهو املهدي  Xطالب  أيبيكون من ظهر احلادي عشر من ولد علي بن 

العرتة، واملقصود  أبرارمع  األمةيأيت خيار هذه  أنالرجعة حتصل بعد  يبني أنّ  X اإلمام إنّ  . 
تكون  إمناالرجعة  أنّ : أي، مث من بعدهم تكون الرجعة، العرتة غري املهديني االثين عشر  بأبرار

بالرجعة كما يظن الشيخ حممد  األئمةهم  املهديني  أنّ ، ال بعد هناية حكم املهديني 
بل إمنا تكون بعد وفاة املهدي الثاين  ،Xاملهدي  اإلمامالرجعة تكون بعد وفاة  ، وال أنّ السند

 .عشر من املهديني 

 :حكم ومغازي مزعومة. 2

، لكوهنما يدالن على الرجعة كما (األوبة)و( الكرة)خيتلف عن لفظ  لفظ املهديني  أنّ فمع 
، فحمله األلفاظأجنيب متامًا عن مفاد تلك فهو  لفظ املهديني  خبالف األوىلتقدم يف املناقشة 

توجيه، فلذا أجلأ الشيخ حممد السند لذكر  إىلُيتاج  واألوبةعلى نفس املستفاد من كلميت الكرة 
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ا اعتمد أهل البيت ) :وجهني فيقول عتماد التعبري ا: امنه، هذا العنوان لعدَّة ِحك م ومغازي وإمنَّ
وإبراز  الكنائي عن الرجعة حيث إنَّ عقيدة الرجعة تعين مشروع إقامة الدولة لدى أهل البيت 

 .هذا املشروع مبكان من اخلطورة السياسية واألمنية وليس هو عقيدة جتريدية حبتة

ت، وهم موعودون أنَّه إشارة إىل أنَّ هذا املقام من املقامات اليت يصل إليها أئّمة أهل البي: ومنها
 (.هبا من قبل اهلل تعاىل

 .باملهديني يف الرجعة األئمةفهذان وجهان بزعم حممد السند ميثالن احلكمة يف التعبري عن 

، األوىليف عامل الرجعة يف مناقشتنا   األئمةليسوا هم نفس  أّن املهديني عرفنا  أنوبعد 
االثين عشر يف عامل  األئمةهم  فرع ثبوت كون املهديني  ألهنمافسينهار كال الوجهني املتقدمني؛ 

 املهديني  الرجعة، ومن بعدها يبحث عن مغازي وحكم التعبري، فما دام مل يثبت بل ثبت أنّ 
 .كما تقدم فالبحث عن املغازي واحلكم ال معىن له   األئمةغري 

 عن ما اإلجابةمعه يف  الشيخ السند على قدر فهمه وننساق لنأخذولكن على الرغم من ذلك 
 :قال، فلنذكر الوجهني ونناقشهما

ويقصدون هبم  عربوا باملهديني  البيت  أهل أنّ خالصته : ومناقشته اْلولالوجه 
للحفاظ عليها من املدعني لكون الرجعة متثل  أمنيةبدواعي  ،يف الرجعة على وجه الكناية األئمة

، فالرجعة ليست عقيدة جتريدية فقط، بل متثل البيت  أهلمشروع الدولة لدى  إقامةمشروع 
،  األئمةغري  القول بكون املهديني  إبطال، وهبذا يريد البيت  أهلدولة  إقامةمشروع 

 .األوليف الرجعة، هذا املتحصل مما بينه الشيخ السند يف الوجه  األئمةومث يؤوهلم بنفس 

 :أقول

تعبري كنائي على الرجعة، فلنرى ما  املهديني لفظ  أنّ الشيخ حممد السند يتصور  أنّ مبا  . 
 .املقصود بالكناية
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 بالطول شخص وصف يف كما لو قيل الالزم، باسم امللزوم عن تعبري: فوا الكناية بكوهنالقد عرّ 
 هو الذي السيف محائل طول يلزمه القامة طول ، ويراد منه طول قامته، لكون(النجاد طويل) إنه

 .الرماد كثرة يلزمه فالكرم (الرماد كثري أنه) بالكرم شخص يقال يف وصف كما أو . النجاد

 :وبعضهم قال يف تعريفها

 .( )( معناه الزم يف اللفظ استعمال) -

 .( )( عنه املكىن على به يستدل املباشر غري اللفظ) -

 :حنو، أحدمها تعني قرينة وجود لعدم األصلي املعىن إرادة جواز مع معناه الزم به يراد كالم) -
 .( ) (العنق طول عن كناية القرط مهوى بعيدة

 .( )( غريه به وتريد بشيء تتكلم أن) -

 ضد وهو شيء، كل من اخلالص: والصريح: )ويقابل الكناية التصريح كما يقول ابن منظور
 .( )( الكناية

 املتكلم يريد أن البيان أهل عند وهي. بامسه تصريح غري من عليه الداللة الشيء عن الكناية) -
 ورديفه تاليه هو املعىن إىل جيئ ولكن اللغة، من له املوضوع باللفظ ذكرهي فال املعاين من معىن إثبات
 .(6)( عليه دليالً  وجيعله إليه، به فيومىء الوجود، يف

 القدرة، عظم على التنبيه: أحدها: )مرادة للمتكلم، وهي كما يقول الزركشي أسبابوالكناية هلا 
 .آدم عن كناية "واحدة نفس من خلقكم الذي هو" :تعاىل كقوله

 فكىن، "بعض على بعضنا بغى خصمان" :داود قصة يف تعاىل كقوله املخاطب، فطنة :ثانيها
 .... تعريضاً  ملكني لسان على خيصم داود
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 ويل نعجة وتسعون تسع له أخي هذا إن" :تعاىل كقوله منه، أمجل هو ما إىل اللفظ ترك: ثالثها
 ... املرأة عن هبا تكىن أهنا العرب، كعادة النعجة عن باملرأة فكىن ،"واحدة نعجة

 مروا وإذا" :تعاىل قال، الطبع عن ينبو ال مبا عنه فيكىن، السمع يف ذكره يفحش أن: رابعها
 ....صيغته على يوردوه ومل، لفظه عن كنوا أي، "كراما مروا باللغو

 الكناية عادهتم من كانت العرب فإن، "مكنون بيض" :تعاىل كقوله،  اللفظ حتسني: خامسها
 ..، بالبيض النساء حرائر عن

 فإنه، "مبني غري اخلصام يف وهو احللية يف ينشأ من أو" :تعاىل كقوله،  البالغة قصد: سادسها
، املعاين ودقيق األمور يف النظر عن والتشاغل والتزين الرتفه يف ينشأن بأهنن النساء عن كىن سبحانه

 بنات وكوهنم، املالئكة عن - األنوثة أعين - ذلك نفي واملراد، بذلك يشعر مل النساء بلفظ أتى ولو
 ... ذلك عن اهلل تعاىل اهلل

 يد اليهود وقالت" :اهلل لعنهم اليهود عن حكاية تعاىل كقوله،  التشنيع يف املبالغة قصد :سابعها
 ... البخل عن كناية الغل فإن "مغلولة اهلل

. اللهب إىل مصريه جهنمي أي، "هلب أيب يدا تبت" :تعاىل كقوله،  مصريه على التنبيه :ثامنها
 ... جلهنم حطبا تكون أن إىل ومصريها، منامة أي، "احلطب محالة" :وكقوله

 ما ولبئس" :تعاىل كقوله،  (فعل) بلفظ متعددة أفعال عن الكناية ومنه، االختصار قصد: تاسعها
 بسورة تأتوا مل فإن أي ،"تفعلوا ولن تفعلوا مل فإن" ،"به يوعظون ما فعلوا أهنم ولو" ،"يفعلون كانوا
 .تأتوا ولن مثله من

 اعتبار غري من منها اخلالصة فيأخذ الظاهر، خالف على معناها ورد مجلة إىل يعمد أن: عاشرها
 عليها وخرج، الزخمشري استنبطها الكناية وهذه مقصودك، عن هبا فتعرب اجملاز، أو باحلقيقة مفرداهتا
 ُيصل ال السرير على ألن االستواء، امللك عن كناية فإنه ،"استوى العرش على الرمحن" :تعاىل قوله
 .( )( عنه كناية فجعلوه امللك، مع إال
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نريد أن نعرف ما قاله  أننا وبغض النظر عن مناقشة بعضها، إالالكناية،  أسبابهذا ما بينوه يف 
االثين عشر يف الرجعة  األئمةيقصد به الرجعة، فهم  إمناالشيخ حممد السند من كون التعبري باملهديني 

 .مسوا مهديني على وجه الكناية

حد وجوه الكناية يف التعبري عن الرجعة بلفظ املهديني، أفال نرى  اإلنصافلو نظرنا بعني  أنناإال 
 .ينخدع به غري املطلع من فقراء الناس الذين استعبدوهم إمنابال دليل القول  إرسالفمجرد 

 دون من أرباباً  ورهباهنم أحبارهم اختذوا" :له قلت) :قال ،X اهلل عبد أيب عن، بصري أيب عن
 لهم أحلوا ولكن، أجابوهم ما دعوهم ولو، أنفسهم عبادة إلى دعوهم ما واهلل أما :فقال ؟" اهلل

 .( )( يشعرون َل حيث من فعبدوهم حالَلً  عليهم وحرموا حراماً 

 المرجئة أم تقليداً  أشد أنتم ،محمد يا :X احلسن أبو يل قال) :قال ،عبيدة بن حممد وعن
 اجلواب من أكثر جواب عندي يكن فلم .هذا عن أسألك لم :فقال، وقلدوا قلدنا :قلت :قال ؟

 نصبتم وأنتم ،وقلدوه طاعته تفرض لم رجالً  نصبت المرجئة إن  : X احلسن أبو فقال ،األول
 .( )( تقليداً  منكم أشد فهم تقلدوه لم ثم طاعته وفرضتم رجالً 

 دون من أرباباً  ورهباهنم أحبارهم اختذوا): 8 اهلل قول يف X اهلل عبد أيب عن، بصري أيب عن
 حالَلً  عليهم وحرموا حراماً  لهم أحلوا ولكن لهم صلوا وَل لهم صاموا ما واهلل) :فقال ،(اهلل

 .( )( فاتبعوهم

 .التقديس وحر التفكريعن فهذه هي احلقيقة اليت يدركها اليوم كل منصف بعيداً 

للحفاظ  أمنيةذكروا الرجعة بلفظ املهديني بدواعي  البيت  أهلالشيخ السند يقول  نّ إ . 
، فالرجعة البيت  أهلمشروع الدولة لدى  إقامةعليها من املدعني لكون الرجعة متثل مشروع 
، هذا ما نفهمه من كالمه، البيت  أهلدولة  إقامةليست عقيدة جتريدية فقط، بل متثل مشروع 

 :وطبقاً لذلك
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 . 5ص  ج :الكافي - 
 . 5ص  ج :الكافي - 



 91 .....................................املهديون االثنا عشر خلفاء دولة العدل اإلهلي قبل الرجعة  

عن هذا العامل  خمتلف متاماً  آخرالرجعة عامل  أنّ الرجعة يف هذا العامل وقد تقدم  أنّ نه يتصور إ .أ
 .برمته

تقع  إمناستكون يف الرجعة، وهو يعتقد بكون الرجعة  البيت  أهلدولة  أنّ نه يتصور إ .ب
الثاين عشر، وبناء على هذا الفهم تنتفي الدولة املهدوية اليت  اإلمامعلى هذا العامل املادي وبعد وفاة 

، وهذا خالف الضرورة املقطوع هبا اليت جاءت هبا األرضعلى هذه  Xاملهدي  اإلماميقيمها 
 ؟ كيف يقول بذلك من يسمي نفسه حمققاً دري  أالروايات الشريفة، وال 

ن نقول قد غفل عن الزم كالمه، وبالتايل سيكون كالمه منقوض لكونه يلزم منه الزم أ إالاللهم 
 .باطل بالضرورة

إشارة إىل أنَّ هذا املقام من  يف تعبري املهديني عنهم  أنّ خالصته  :الوجه الثاني ومناقشته
 .املقامات اليت يصل إليها أئّمة أهل البيت، وهم موعودون هبا من قبل اهلل تعاىل

فإن كان يقصد باملقام هو مقام اهلداية املستفاد من لفظ املهديني، فهو منقوض لكون مقام 
 .اهلداية ثابت هلم يف هذه الدنيا وقبل الرجعة

يا عبد : فقال Xكنت يومًا من األيام عند أيب جعفر : )عبد الرحيم القصري، قال عن
: إذ قال رسول اهلل ﴾ِإنََّما أَنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهادٍ ﴿: قول اهلل: لبيك، قال: قلت .الرحيم

جعلت : فسكت طويالً مث رفعت رأسي، فقلت: ؟ قال أنا المنذر وعلي الهادي، من الهادي اليوم
: اهلادي، قال -جعلت فداك  -فداك، هي فيكم توارثوهنا رجل فرجل حىت انتهت إليك، فأنت 

القرآن حي َل يموت، واآلية حية َل تموت، فلو كانت اآلية إذا  صدقت يا عبد الرحيم، إن  
ن هي جارية في الباقين كما جرت في نزلت في اْلقوام ماتوا ماتت اآلية لمات القرآن، ولك

القرآن حي لم يمت، وإنه يجري كما  إن  : Xقال أبو عبد اهلل : وقال عبد الرحيم. الماضين
يجري الليل والنهار، وكما يجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على 

 .( )(أولنا
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: ، فقال﴾َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهادٍ ﴿: 8عن قول اهلل  Xسألت أبا عبد اهلل ): وعن الفضيل، قال
 .( )( كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم

، ﴾ِإنََّما أَنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهادٍ ﴿: 8يف قول اهلل  Xوعن بريد العجلي، عن أيب جعفر 
، ثم المنذر، ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي اهلل  رسول اهلل : )فقال

 .( )( بعده علي ثم اْلوصياء واحد بعد واحدالهداة من 

منا : )X، فعن اإلمام احلسني  األئمةبل يف بعض الروايات جاء لفظ املهديني ويقصد به 
اثنا عشر مهدياً، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم التاسع من ولدي، وهو 

 .( )( القائم بالحق

هادون للناس يف هذه احلياة الدنيا، فمقام اهلداية ثابت هلم يف احلياة الدنيا ال  فأهل البيت 
 .يف الرجعة إليهيصلون  أهنم

وجودهم كما  أصلاهلداية عنهم قبل عامل الرجعة، وهذا ينايف  ةبل قوله املتقدم يلزم سلب صف
 .هو معلوم من خالل الروايات املتقدمة

ة، فهذا ال عالقة له مبا يريد الوصول موعودين بالرجعة والكرّ  هل البيت أ ن كان يقصد أنّ إو 
 تِ أم مل يأباملهديني  بالرجعة، فسواء جاء هذا التعبري عنهم  ئمة هم األنياملهديليه من كون إ

 .ال يغري من املوضوع شيءة ورجعة، فذكر عنوان املهديني وعدمه هلم كرّ  فآل حممد 

 :كيل اَلتهامات. 3

 .( )( المرء مخبوء تحت لسانه: )Xل أمري املؤمنني يقو 

                                                           

 . 1 ص  ج: الكافي - 
 . 1 ص  ج: الكافي - 
 . ص: اإلمامة والتبصرة - 
 .8 ص 5ج :نهج البالغة بشرح محمد عبده -5
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قدرة كل إنسان خمتفية شخصيته فإن تكلم يعرف الناس   صاحب احلكمة يبني لنا أنّ  Xفعلي 
ما ُيسن من لسانه، فلو طالع املنصف قوله هذا مباذا سيصف القائل، حيث مجع يف كالمه  وقيمة

يكون يف مقام النقاش العلمي ومقارعة  أننه البد أ إىلالعديد من التهم بال ورع وبال حتقيق، مضافًا 
يف حني أنَّ هذه العقيدة واملعرفة ) :ىل القارئ نص قولهإللتهم، و  اإلنسانالدليل بالدليل فلماذا يلجأ 

بالرجعة هبذا الشكل قد الت بس على مجاعة لتقّمص أدعياء أرادوا باملؤمنني ضالاًل عن صراط احلّق 
إىل أنداد وشركاء يُشركون هبم يف الوالية اإلهلية  وعن التمّسك بأئّمة االثين عشر ألهل البيت 
ألئّمة االثين عشر التباسًا عليهم باسم االّتصال باإلمام ليزيلوا احلّق عن مقرّه ويصرفوا الناس عن ا

ا متادى الغيبُّ عندهم إىل هتميش اإلمام الثاين عشر ودفعه  Xاملهدي  اإلمام الثاين عشر، بل رمبَّ
عن مقامه الذي رتَّبه اهلل فيها، وأنَّه ليس هو املهدي وليس هو الذي ميأل األرض قسطًا وعداًل، 

اطينهم إىل طاعة الشيطان واألبالسة مع استخدام للسحر والشعبذة ليغووا ضعفة متّنيهم أنفسهم وشي
 .)العقول والقلوب ومرضى النفوس، الذين مل يتفقَّهوا يف الدين ومل يلجؤوا إىل علم وركن ركني

 !؟ فهل هذا الكالم يكشف عن اخللق العايل للقائل

 :عّدة مناقشات وترد عليه

ُيضى بشرف اخلصومة ويؤطر كالمه بالنقاش العلمي، التهجم  أنالعامل  باإلنساناملفروض .  
، ومن اآلخرواالهتامات تكشف عن العجز وفقدان احلجة، فلذا يتحول الكالم لكيل التهم لتسقيط 

 .بالغباء -ن مل يسمه صرُياً إو  - Xمحد احلسن أهنا راح يصف السيد 

حيث  ،احلسنة األسوة Xطالب  أيبن بن الطاهرين، ولكن لك يف جدك علي ب وحاشاك يا
عجبًا َلبن النابغة يزعم : )Xكما يقول   عابةدبكونه فيه وصفه ابن النابغة عمرو بن العاص 

أما وشر . ْلهل الشام أن في دعابة وأني امرؤ تلعابة أعافس وأمارس لقد قال باطاًل ونطق آثماً 
ويخون  ،ويسأل فيبخل ،ويسأل فيلحف ،ويعد فيخلف ،القول الكذب إنه ليقول فيكذب

 .( )( ويقطع اإلل ،العهد

                                                           

الدعابة بالضم . المشهورة فيما ال يليق بالنساء من نبغ إذا ظهر النابغة. 53 ص  ج :نهج البالغة بشرح محمد عبده - 
ويقال المعافسة معالجة النساء بالمغازلة . أعافس أعالج الناس وأضاربهم مزاحا  . وتلعابة بالكسر كثير اللعب. المزاح واللعب
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قد شهد له الكثري  Xمحد احلسن أفالسيد  وإالحد وينطق باحلق، أال يقف  أنولكن املصيبة 
فيها الكثري من املعارف التوحيدية  أودعمن غري املؤمنني به بالذكاء والفطنة، بل ودونكم كتبه اليت 

 األوىلفمن هو  ؟ فهمتم ما يقول إناستطعتم، هذا  إنفردوا عليها  واألخالقيةوالعقائدية والتشريعية 
 !؟ يوصف بالغباء أن

الناس، فلو كان الشيخ  إضاللمن به بكوهنم يريدون آومن  Xمحد احلسن أنه اهتم السيد إ . 
 وأنصاره Xمحد احلسن أة الناس لريد على ما كتبه السيد حممد السند وغريه حريصًا على هداي

هل ! ؟بردود علمية فامليدان مفتوح، فلم  مل يرد على تلك الكتب لكي ينقذ املؤمنني من الضالل
الروتينية اليت متارسوهنا يوميًا تداين  أعمالكمفهل  ؟ من هداية الناس عند العامل العامل أهميوجد 

علمه، فإن لم إذا ظهرت البدع، فعلى العالم أن يظهر : )هدايتهم، أم نسيتم قول الطاهرين 
 .( )( يفعل سلب اهلل عنه نور اإليمان

والذي  Xاملهدي  اإلمامنه وصي ورسول أهي  Xمحد احلسن أملخص دعوة السيد  نّ إمث 
النصوص اليت بشرت به تبني شخصيته وكيفية  بشرت به الروايات والكتب السماوية، ومن املؤكد أنّ 

دونكم تستطيعون االطالع عليها ونقدها نقدًا علمياً، ال  أدلتهفال قيمة هلا، ومجيع  وإالمعرفته، 
وغريها، واقرتاح موازين مبتدعة مقدوحة  والرجاليةبشيء دخيل على الدين من قواعد فلسفية ومنطقية 

ماذا إذن  ،معكم وبينوا لكم احلق طبقًا ملبانيكم وأنصارهبشرع اهلل سبحانه، ومع كل ذلك متاشى 
 !؟ تريدون

 لإلمامالباطل، فهل من يدعو  وأيناحلق  أينيقارن ويرى  أنولكل عاقل  ؟ إذنفأين الضالل 
الفطرة السليمة،  أصحابباحلكمة واملوعظة احلسنة وبعلم هبر العقول وحبكمة يدركها  Xاملهدي 

 ؟ اللضفهل هذا باطل ويف  بأنفسهمويطلب املناظرة العلمية كما ويرشد الناس للتعرف على احلق 

 أمرليلهم يف ضالذي يستغل مستضعفي العقول ومن ال خربة هلم يف الدين وُياول تأم اجلاهل 
 !؟ الثابتة للمهديني االثين عشر  اإلمامةعقائدي مهم ال تقليد فيه، وهو 

                                                                                                                                                                                     

اإلل بالكسر القرابة . ا للمفعولويسأل في الجملة بعده. ويسأل ههنا مبني للفاعل. فيلحف أي يلح. والممارسة كالمعافسة
 .والمراد أنه يقطع الرحم

 . 5ص: لطوسيا، غيبة    ص  ج: Xعيون أخبار الرضا  - 
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 اإلهليةئمة يف الوالية ندادًا وشركاء لألأهذه الدعوة بكوهنم يريدون جعل  أتباع يصفنه إ . 
 .املهدي  باإلمام، باسم االتصال األئمةعن  ليزيلوا احلق وليصرفوا الناس

 :أقول

، حممد  آلمعروفة وحمددة يف القران وروايات  خللفاء اهلل بطرق ثابتة اإلهليةالوالية  إنّ  . 
 :أمور وهي ثالثة

 .الوصية أوالنص،  .أ

 .العلم واحلكمة .ب

 .أي وجوب طاعة املنصَّب واالنصياع ألمره اإلهليالتنصيب  أوراية البيعة هلل  .ج

طالب  أيبمل يرض، فعلي بن  أمرضي به حممد السند  اءفمن توفرت فيه فهو حجة وخليفة سو 
X  اإلهليةهنم مل ولن يستطيعوا سلب اخلالفة أال إمل يرض به الكثري وبايعوا غريه ونصبوه عليهم 
 .منه

الثالثة، فهو حجة بنص القرآن وبنص   األمورتوفرت فيه مجيع هذه  Xوالسيد أمحد احلسن 
ذلك بكل وضوح، فعلى  Xاملهدي  اإلمام أنصار إصداراتكلمات العرتة الطاهرة، وقد بينت 

يتهجم ويتكلم مبا ال يعلم ليصون نفسه من اجلهل وال يكون ممن قال  أنيراجع قبل  أنالشيخ السند 
بُوْا ِبَما َلْم ﴿ :اهلل فيهم ُيِحيطُوْا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا يَْأِتِهْم تَْأِويُلُه َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َبْل َكذَّ

 .( )﴾فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمينَ 
صاحبها  ئيف وصيته اليت ال ختط النيب أشركهبل قد  ،اإلهليةيف الوالية  أشركناهفليس حنن من 

، كما ( )﴾َوَما رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت َولَ ِكنَّ الل َه رََمى﴿: لكوهنا رمية اهلل سبحانه واألزمانعرب الدهور 
الذي ينكر وجود الشمس وهي جلية يف  األعمى ، وال عربة بقوليف الوالية آل حممد  وأشركه

                                                           

 .1 : يونس - 
 .3 : األنفال - 
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ُيتج بالشكوك والتاؤيالت  أنبقول املشكك الذي اعتاد  ةرابعة النهار خللل يف عينيه، كما ال عرب 
الباطلة ليحرف احلق عن مقرّة، كما ال عربة مبن مل يقنعه الدليل إذ اخللل ليس يف الدليل بل يف 

لقي فيها بل أفاخللل ليس يف البذر الذي  ،بزوال ملحها إالاملاحلة ال تصلح للزرع  فاألرضاملتلقي، 
بالنفس املنكوسة اليت ال خيرتقها دليل خلفاء  نفسها، فكذلك اخللل ليس بالدليل بل األرضاخللل يف 

 .اهلل سبحانه مع انه واضح بنّي 

 أنوهو راد على اهلل سبحانه، فتورعوا قبل  له آفمن رفض واليته فقد رد على رسول اهلل و 
 .تردوا

كما يبدو من ظاهر كالمه، بل لقد   Xاملهدي  باإلماميريد حممد السند نفي االتصال  . 
أّن احلاسم للشبهة : )جميء اليماين بعد الصيحة فيقول أناطصرح بذلك يف فقه عالئم الظهور حيث 

والقاطع للريب يف صيحات أدعياء حركة الظهور هو الصيحة السماويّة والنداء من السماء باسم 
 .( )( السفياين واستيالءه على الشاماملهدي عجل اهلل فرجه، واألنباء بأنّه قد ظهر، وخروج 

وقد جعل العالمات الفاصلة بني امللتبس املشتبه وبني الظهور احلقيقي هو الصيحة : )ويقول
 .( )(السماويّة

محمد ف .( )(أهّنا حتّدد عالمة اليماين بعالمة الظهور احلتمّية، وهي الصيحة السماوية: )ويقول
 .ةاملالك هو الصيحة فقبل الصيحة السماوية منتفية السفارة باملرّ  نّ أ يصور للناسالسند 

العالمات احلتمية فهي كغريها فلم   إحدىالصيحة هي  أنّ دري ما هو الدليل على ذلك مع أوال 
 !؟ٍت قبل الصيحة ينبغي تكذيبةآكل هل  مبدأ الظهور املبارك فالتحديد هبا وجعلها هي املالك يف 

أال من ادعى ... ) :رمبا جاء هذا الفهم حملمد السند من توقيع السمري الذي جاء فيه ،نعم
باهلل العلي  وال حول وال قوة إال فهو كذاب مفرت،املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة 

 .( )(العظيم
                                                           

 .58ص: فقه عالئم الظهور - 
 . 5ص: فقه عالئم الظهور - 
 .5 ص: فقه عالئم الظهور - 
 .8  ص  5ج: ، بحار األنوار15 ص: غيبة الطوسي، 15 ص ج: رواها الشيخ الطبرسي في االحتجاج -5
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رسال وغريه، ومتشابه الداللة أيضاً، وقد نوقش هذا ف سندًا باإلواحلال أّن هذا التوقيع ضعي
 .فراجع ،Xاملهدي  اإلمام أنصار إصداراتالتوقيع يف 

ومع كونه كذلك ال يصلح لالستدالل به طبقًا لقواعدهم يف علم الرجال، فكيف استدل به 
 !؟ السند وجعل املالك للصيحة فقبلها ال يوجد اتصال

وعن الفضيل بن : كون الرجعة قد يقع فيها البداء والتغيري فيقولنه يقر بنفسه بأ إىلهذا، مضافاً 
كذب الوق اتون، كذب : ؟ فقال هلذا األمر وقت: قلت له): ، قالXيسار، عن أيب جعفر 

ا خرج وافدًا إلى رب ه واعدهم ثالثين يوماً، فلم ا زاده اهلل على لم Xإن  موسى . الوق اتون
أخلفنا موسى، فصنعوا ما صنعوا، فإذا حد ثناكم بحديث فجاء قد : الثالثين عشرًا قال قومه

صدق اهلل، وإذا حد ثناكم بحديث فجاء على خالف ما حد ثناكم : على ما حد ثناكم به فقولوا
 .( ) (صدق اهلل، تؤجروا مر تين: به فقولوا

وذيل الرواية ظاهر يف إمكان حصول البداء يف العالمات احلتمّية كوقت للظهور، ونظري هذه 
كّنا عند أيب جعفر ): الرواية ما رواه النعماين أيضًا يف الغيبة بسنده عن داود بن أيب القاسم، قال

وم، فقلت فجرى ذكر السفياين وما جاء يف الرواية من أّن أمره من احملت Xحمّمد بن علّي الرضا 
: فنخاف أن يبدو هلل يف القائم، قال: قلنا له .نعم: ؟ قال هل يبدو هلل يف احملتوم: Xأليب جعفر 

 .( ) (القائم من الميعاد

بل ورد ما يدل على عدم وقوع الصيحة، فقد روى الصفار بسنده عن ضريس، قال أبو جعفر 
X :(انتهي : قلت: ؟ قال صانع أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلنا لكم أن يكون ما أنت

 .( )( ، وأهوى بيده إىل حلقهفالذبح وإَل هو واهلل التسليم: فقال: فيه واهلل إىل أمرك، قال

                                                           

 .58 ص  ج: الكافي - 
 . 55ص: بصائر الدرجات - 
 .5  ص: الغيبة للنعماني - 
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فمع احتمال ورود البداء يف مجيع العالمات لعدم كوهنا من امليعاد، كما وُيتمل البداء يف 
كيف تكون هي املالك يف القبول والرفض وجتعل القاطع للريب والكاشف عن باخلصوص فالصيحة 
 !؟ حركة الظهور، حبيث تكون العالمة الفاصلة بني املتلبس وبني احلقيقي أدعياءزيف 

يطالبه بدليل  أمتى بعد الصيحة، أمث لو تنزلنا معه فهل سيصدق الشيخ حممد السند كل مدع 
اء شخص بعد الصيحة باسم اليماين هل سيصدقونه جملرد قوله فلو ج ،يثبت كونه هو صاحب احلق

 .سيطالبونه بالدليل أهنميطالبوه بدليل يثبت نفسه به، من املؤكد  أم

ه منه مع تكذيبهم اليوم للكم اهلائل من نالذي سيطلبو ما هو الدليل : ولنقف هنا متسائلني
دعياء العلم، أغريه من  إليهابينها بطريقة مل يصل  نه صاحب احلق، مع التوفيقأالروايات اليت تثبت 

 .فهم بني متهافت ومكّذب وموؤل، وهكذا

فمع تكذيب كل الروايات الدالة عليه، وعدم معرفة العلم الذي جاء به، مع انفراده براية 
له ، وتأييد اهلل Xدم اىل خلق األرض هبا يف استخالفه آلاحلاكمية هلل اليت افتتح اهلل سبحانه وتع

ذن مب  ئني، فمع تكذيب كل هذا إالكثري من املؤمنني واملناو  أفئدةسبحانه بامللكوت الذي شاهدته 
 !!؟؟ يت بعد الصيحةنه يأأصدقون اليماين الذي ادعيتم ت

فال، كما مسعنا الكثري  وإالمبعجزة فيصدق  أتىاملعجزة هي القول الفصل، فمن : ورمبا سيقولون
 .من اجلاهلني يتفوه هبذا

ن تكون مؤيداً، أ إالاحلجة يعرف بالنص، واملعجزة ال تعدوا  أو اإلمام أنّ الشيعة  أمجعت: أقول
 !؟ الشيعة إمجاعفهل عدلتم اليوم عما عليه 

عتقد من اجللي لكل منصف فقداهنم القاعدة الصحيحة وامليزان احلقيقي الذي يعرفون به أو 
 .إالاحلق، فهم يتخبطون ليس 

ودفعه عن مقامه الذي رتبه  Xاملهدي  اإلمامبتهميش دور  Xمحد احلسن أتهم السيد يُ  . 
، ويف Xحممد بن احلسن  اإلمامقسطاً وعدالً ليس هو  األرضالقائم الذي ميأل  أنّ اهلل فيه، وادعاء 

 .X اإلمامهذا هتميش لدور 
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يد أمحد إذ الس ،ال يصدر ممن يسمي نفسه حمققًا لكونه واضح البطالن أنهذا الكالم ينبغي 
 لإلماممع نص الروايات على كونه القائم الذي يقوم بالسيف، وكونه رسول ووصي  Xاحلسن 
بل  Xاملهدي  اإلمام أبيه، ففعله فعل أرسلهويكون فعل من  إالفهو ال يفعل شيئًا  Xاملهدي 

ويسحق الظلم ويقيم العدل، ويتحقق ملك  األرضالذي يفتح له  أبيههو كاحلجر بيده، وهو سالح 
 !؟ التهميش فأين، Xاملهدي  لإلماماخلالفة 

، األمين هو الذي كان ساعد النيب  Xطالب  أيبالسنة بكون علي بن  أبناءمل حنتج على أ
، هذا ليس هتميشاً للنيب أنّ ، مع ففي كل معركة سيفه خيتطف النفوس ويذب عن وجه النيب 

 .كذلك  Xمحد احلسن أوالسيد  Xاملهدي  اإلماميف  فاألمر

متّنيهم أنفسهم : )هذه الدعوة أصحابوهكذا عاد لالهتامات مرّة أخرى، فقال يف وصف  . 
وشياطينهم إىل طاعة الشيطان واألبالسة مع استخدام للسحر والشعبذة ليغووا ضعفة العقول 

 .) يلجؤوا إىل علم وركن ركنيوالقلوب ومرضى النفوس، الذين مل يتفقَّهوا يف الدين ومل

الذي نعرف حقيقة واضحة يف كتاب اهلل وسنة نبيه وعرتته اهلادية، أّن السالح  أنينبغي  :أقول
ويل لتغطية احلقيقة اليت جاء أهو االهتام والت والرسل وخلفاء اهلل طراً  األنبياءاملصلحون من  يُقاتل به

الدليل  أمام يعجزوا عن الصمود أن، بعد اهلل سبحانه لكوهنا تضرب مصاحلهم الدنيوية إىلهبا الدعاة 
ويبتدعوا االهتامات خيوضوا وجيولوا يف الباطل  أننه يهدد وجودهم فالبد أالعلمي، والواقع الذي يرون 

لدعوات  اليت بينها سبحانه يف كتابه عندما يتعرض القرآنية، ودون كل منصف احلقائق أنواعهابشىت 
 :السابقني، الذين تعرضوا لتهم متعددة األنبياء

 .( )﴾قَاَل اْلَمألُ ِمن قَ ْوِمِه ِإنَّا لَنَ َراَك ِفي َضاَلٍل مُِّبينٍ ﴿: االهتام بالضالل واالحنراف . 

َلُهْم قَ ْوُم نُوٍح َفَكذَّبُوا َعْبَدنَا َوقَاُلوا َمْجُنوٌن ﴿: االهتام باجلنون .   .( )﴾َواْزُدِجرَ َكذََّبْت قَ ب ْ

                                                           

 .50: األعراف - 
 .1: القمر - 
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فَ َقاَل ﴿: بني جمتمعهم األراذلاالهتام بالكذب، واهتام متبعيه بكوهنم ذوي سذاجة وكوهنم  . 
 َأرَاِذلَُنا بَاِدَي اْلَمأُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِقْوِمِه َما نَ َراَك ِإَلَّ َبَشرًا مِّثْ َلَنا َوَما نَ َراَك ات َّبَ َعَك ِإَلَّ الَِّذيَن ُهمْ 

َنا ِمن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذبِيَن  وُح َقْد َجاَدْلتَ نَا فََأْكثَ ْرَت قَاُلوْا يَا نُ  .... #الرَّْأِي َوَما نَ َرى َلُكْم َعَلي ْ
 .( )﴾ِجَدالََنا فَْأتَِنا ِبَما َتِعُدنَا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقينَ 

ُهْم َوقَاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر  ﴿: االهتام بالسحر والكذب .  َوَعِجُبوا َأن َجاءُهم مُّنِذٌر مِّن ْ
ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوقَاُروَن فَ َقاُلوا  # ِبآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍن مُِّبينٍ َلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ﴿ ،( )﴾َكذَّابٌ 

 .( )﴾َساِحٌر َكذَّابٌ 

فَ َقاَل اْلَمأَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمن قَ ْوِمِه َما َهَذا ِإَلَّ َبَشٌر مِّثْ ُلُكْم يُرِيُد َأن ﴿: احلسد خلليفة اهلل . 
ِإْن ُهَو ِإَلَّ رَُجٌل  #يَ تَ َفضََّل َعَلْيُكْم َوَلْو َشاء اللَُّه َْلَنَزَل َماَلِئَكًة مَّا َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آبَائَِنا اْْلَوَّلِيَن 

 .( )﴾َربَُّصوا ِبِه َحتَّى ِحينٍ ِبِه ِجنٌَّة فَ ت َ 

قَاُلوا لَِئن لَّْم تَنَتِه  ...قَاُلوا أَنُ ْؤِمُن َلَك َوات َّبَ َعَك اْْلَْرَذُلوَن ﴿: التهديد بالقتل بل والعزم عليه .6
 .( )﴾يَا نُوُح لََتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمين

َواْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا َوََل ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن ظََلُموْا ِإن َُّهم ﴿: االستهزاء والسخرية .7
َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمأٌل مِّن قَ ْوِمِه َسِخُروْا ِمْنُه قَاَل ِإن َتْسَخُروْا ِمنَّا فَِإنَّا  #مُّْغَرُقوَن 

 .(6)﴾َنْسَخُر ِمنُكْم َكَما َتْسَخُرونَ 

 (.السحر، والكذب: )حد خلفاء اهلل سبحانه؛ ومهاأوهناك هتمتان ال تكاد تفارق 

                                                           

 .  ، 3 : هود - 
 .5: ص - 
 .5  –   : غافر - 
 .5  – 5 : المؤمنون -5
 .5  ،    : الشعراء -5
 .8  – 3 : هود -5
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. باجلهل ورمبا بالسحر واجلنون( أي خليفة اهلل)ويتهمونه : )Xاحلسن محد أ اإلماميقول 
 (.التهمتان اللتان ال تكادان تفارقان نبياً من األنبياء 

ومع هذه السرية الكرمية : )خلفاء اهلل وسريهتم النبيلة أخالقيضًا وهو يتحدث عن أويقول 
الباطل عن املعارضة باملغالطة والسفسطة واملعجزات العظيمة اليت جاء هبا األنبياء، مل يعجز أهل 

الشيطانية، وخصوصًا علماء الضاللة، بعد أن صبغوا الناس بصبغتهم، وهي تلك الصبغة الباطلة اليت 
عارضوا هبا صبغة اهلل سبحانه، وهكذا صنعوا هلم أرضية خصبة يف اجملتمع اإلنساين، لتقبل منهم كل 

 .( ) (ء جنون، ومعجزاهتم سحر، وحكمتهم شعرشيء، وتتابعهم يف كل شيء، فزهد األنبيا

الكافرين خبلفاء  أقوالفلذا جندهم اليوم قد احتذوا حذو من كان قبلهم، فراح حممد السند يردد 
وغري والشعبذة واتباع الشيطان السحر ب -وحاشاه  - Xمحد احلسن أاهلل سبحانه، فاهتم السيد 

 .وبال دين وال حياءذلك مما سطره يف قائمة اهتاماته بال تقوى 

لريى العلم الذي جاء به، ويقارنه بكل  Xيقرأ كتب السيد أمحد احلسن  أنوعلى كل منصف 
 ؟ لريى من هو الغيب حقاً كمحمد السند وغريه العلم   أدعياءمع غريه من  إنصاف

اجلميع فيمكن التحقق منه فال يوجد فيه  أيدييف متناول  Xمحد احلسن أ اإلمامما سطره ف
منذ سنني فلم  مل تردوا عليه مع  ، وباب الرد على ما كتبه مفتوح  الطاهرون  أجدادهما قاله  إال
بالرد عليه، فلو كان جاهالً وحاشاه فلم  مل تبينوا جهله  نه حتداكم بالرد، كما حتدى القرآن الكافرينأ

 !!؟ كنتم صادقني  إنللناس 

ويقارن بينه وبني غريهم، لكي يعرف  X املهدي اإلمام أنصاركما ولرياجع املنصف ما كتبه 
احلق، وهل ما قاله حممد السند بكوهنم مل يتفقهوا يف الدين حقيقة هلا وجودها يف ما  أينبنفسه 

إذ عقيدهتم  ؟ سطروه بأقالمهم، أم هي حمض افرتاء وكذب وضحك على ذقون املساكني من الناس
الشخصية والعوامل  األذواقبعيداً عن  حممد  آلهي العقيدة احلقة اليت جاءت هبا النصوص عن 

الناجون لكوهنم أووا  حممد  آللالنفسية اليت تؤثر يف الوصول للنتائج الصحيحة، فهم املتبعون 
كيفما يريد   وهلاؤ يوراح  حممد  آلورد وكذب كلمات  رأيهركن ركني، دون غريهم ممن اتبع  إىل
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 األلقابوراحوا يعدون خلف  أنفسهم، من الذين نصبوا وأمثالهمنهم، وهو حممد السند  إذنبال 
 .وجه بأيالرباقة لتحصيلها 

تفضح باطلهم الذي غطوه عن املساكني على مدى  وأهنايعلمون خبطورة الدعوة اليمانية  نهمولك
 آللاليت تدل على حقدهم الدفني  ةبفتاواهم وردودهم التافهزمن طويل راحوا ُياربوهنا جاهدين 

 .حممد 

بال دليل،  Xاملهدي  اإلمامباسم النيابة عن  األمة من هو الذي متنيه نفسه من تزعم على مث
والروايات اليت  أوصياءاملهديني وكوهنم  إمامةفالروايات اليت دلت على  ؟ أم الذي ثبتت إمامته بالتواتر

 .القارئ املنصف هي بني يدي Xالسيد أمحد احلسن  Xاليماين القائم  األولختص املهدي 

نفسه واستنباطاته  أهواء من الضالل واتبع نيفالغيب هو الذي ترك الثقلني العاصموبعد هذا، 
وذلك هو اخلسران املبني، فال ترمي غريك بالغباء يا حممد السند  واآلخرةالشخصية، فسيخسر الدنيا 

النفوس املريضة وغري ذلك مما قلت  بأصحابكما ال ترمي غريك وتصفهم . قد غرقت فيه وأنت
هلوى  إرضاءً  حممد  آلعلى كلمات  آرائكممثالك لكونكم قدمتم ألفهذا يف احلقيقة عائد لك و 

 .نفوسكم املريضة

التشريع ينص على حرمة القذف واالهتام  أليس ؟ ذةو فبعد هذا فلم  االهتام بالسحر والشع .6
 ؟ ذةو على اهتامه للمؤمنني بالسحر والشع ل  بالباطل، فهل عند حممد السند دلي

البينة املعتربة بالشرع، ال تسطري االهتامات بال  إقامةيثبت مراده بالبينة، فعليه  أنوعلى املدعي 
 .دليل، فهل هذا هو منطق البحث العلمي الذي يستهدف التعّرف على احلقيقة

ويطالبهم بالدليل على كالمهم  هوأمثالحممد السند  أمامواملؤمل حقًا أن ال يوجد منصف يقف 
 !!وهترجيهم 
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 :مغالطة. 4

نه وجد أال إهم نفس األئمة يف الرجعة،  املهديني  تبىن الشيخ حممد السند أنّ  أنوبعد 
 .عقبات يف الروايات توهن هذا القول فعمد جاهداً لتأويلها

 Xاملهدي  اإلمامرواية الوصية فهي ظاهرة يف كون  آخروواحد من هذه العقبات الضمائر يف 
، فلذا حاول صرف هذا الظهور بلي عنق الرواية، فيقول الشيخ Xمحد أيسلم البنه الذي امسه 

مثّ يكون من بعده اثنا عشر مهدياً فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إىل ابنه أوَّل املقرَّبني، ") :حممد السند
ي، واسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد، واالسم الثالث املهدي وهو أوَّل اسم كامس: له ثالثة أسامي

 ."املؤمنني

 :املغالطة يف الرواية

إنَّ هذه الرواية دالّة على أنَّ اإلمام الثاين عشر يسّلم الوصّية إىل ابٍن له ثالثة أمساء، : توّهم
بإرجاع  "ابنه أوَّل املهديني فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إىل": يف هذه الفقرة فيكون قول النيب 

، Xإىل اإلمام الثاين عشر ( ابنه)إىل اإلمام الثاين عشر، وكذلك ضمري ( إذا حضرته)الضمري يف 
 .وأنَّ هذه الثالثة أمساء هي أمساء البن اإلمام الثاين عشر

 :دفع التوّهم

اجلمل  وهذا اإلرجاع للضمري إىل اإلمام الثاين عشر خطأ فاحش يف تركيب عبارات.  
، Xاإلمام احلسن العسكري وسياقاهتا، فإنَّ الصحيح أنَّ الضمري يرجع إىل اإلمام احلادي عشر، 

الذي له  Xالوفاة فليسّلمها إىل ابنه اإلمام الثاين عشر  Xأي إذا حضرت اإلمام العسكري 
اسم كاسم النيّب : أمساءثالثة أمساء وهو اإلمام الثاين عشر أوَّل املهديني، واإلمام الثاين عشر له ثالثة 

، واالسم اآلخر عبد اهلل وأمحد، والثالث وهو اللقب املهدي، وهو اإلمام الثاين عشر أوَّل حمّمد 
، وعلى هذه النسخة يكون اسم "اسم كامسي واسم أبيه وهو عبد اهلل": املؤمنني، ويف بعض النسخ
عشر أوَّل املهديني وأوَّل  عبد اهلل، وسنبنّي وجه كون اإلمام الثاين Xاإلمام احلسن العسكري 

 .(املؤمنني
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الثاين  اإلمام إىل( ابنه)و ( حضرته)هذه املغالطة اليت يدعيها السند، وهي رجوع الضمري يف 
 .Xاملهدي  لإلمام مساء  أثة هي الثال األمساءوعليه فتكون ، Xعشر حممد بن احلسن العسكري 

 :وهذا من تفاهة القول وسفاهته فهو متحل حمض، ويرد عليه

يف هذا العامل ويف عامل الرجعة  األئمةوبني  تعرضنا يف ما سبق للتغاير بني املهديني  . 
 ،ودلت الروايات املتواترة على ذلك Xاملهدي  اإلماممن ذرية  املهديني  أنّ يضاً، وبينا أ

ا ويف هئبدواالثنا عشر مهدياً يف موضعني من الوصية، يف م إماماً كرر االثنا عشر   النيب  أنّ وذكرنا 
إنَّه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً، ومن بعدهم اثنا عشر  ،يا علي: )فقال ،األئمةاملنتهى من 

فذلك اثنا عشر : )قال  األئمةمث بعد هناية  ،(مهدياً، فأنت يا علي أوَّل اَلثني عشر إماماً 
 .(ثم  يكون من بعده اثنا عشر مهدياً . إماماً 

 النيب  أنّ لعرف  إنصاف أدىنفلو عرضنا هاتني العبارتني على كل مستقيم الفكر والفطرة وله 
 لإلماماحلادي عشر  اإلمامبتسليم  األئمةمث ختم  األئمة، صفة أول Xطالب  أيبأعطى لعلي بن 
، واملفهوم من هذا (ثم  يكون من بعده اثنا عشر مهدياً . اثنا عشر إماماً فذلك : )الثاين عشر، فقال

حدمها أبيان عنوانني  ، فرييد Xاملهدي  اإلمام وآخرهمعلي  أوهلم  األئمةّن أالتعبري 
فذلك اثنا : )بقوله  األئمةاملهديني، مث ختم : ، والثايناألئمة: األول ،اآلخرمغاير وخمتلف عن 

ما قبل  إىلمتاماً، فكيف يعود الضمري  األوىلجبملة مستأنفة مغايرة للجملة  ابتدأوبعدها ( ماماً إعشر 
 !؟ االستئنافية( و)

ثم  يكون من بعده اثنا عشر ) :العبارة التالية ءت يفلنلقي نظرة على مجيع الضمائر اليت جا . 
اسم كاسمي، واسم : له ثالثة أساميمهدياً فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إلى ابنه أوَّل المقرَّبين، 

 (.أبي وهو عبد اهلل وأحمد، واَلسم الثالث المهدي وهو أوَّل المؤمنين

اثنا عشر مهدياً،  Xمن بعد اإلمام املهدي : ، أيXاملهدي  لإلماماهلاء تعود  :(بعده) .أ
 ،بالرجعة كاحلر العاملي األئمةحد حىت من قال بكون املهديني تعين رجوع نفس أوهذا مل خيالف فيه 
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 لإلمام( بعده)لكي يعود الضمري يف  Xالعسكري  اإلمامبعد  إذ مل يقل أحد بكون املهديني 
 .Xالعسكري 

 ؟ اهلاء تعود ملن :(حضرته) .ب

إذا حضرت احلسن العسكري : أي، Xاحلسن العسكري  لإلمامتعود  :يقول حممد السند
X  املهدي اإلمامابنه  إىلالوفاة فليسلمها X. 

 :ويرد عليه

 :مرتني اإلمامة Xاملهدي  اإلمامسيسلم البنه  Xاحلسن العسكري  اإلماميلزم أّن  . 

 فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إلى ابنه محم د المستحفظ من آل محم د : )األوىل
 (.فذلك اثنا عشر إماماً 

الوفاة فليسل مها إلى ابنه أوَّل ثم  يكون من بعده اثنا عشر مهديًا فإذا حضرته : )الثانية
 (.المقرَّبين

؟ فهل يستطيع  األئمةنه مل يكرر مع بقية أهل يف التكرار له فائدة مع  األولفبعد التسليم 
احلسن العسكري  اإلماميقدم لنا وجهًا يرفع به لغوية التكرار بال فائدة خبصوص تسليم  أنالسند 

!! مرتني؟؟ X وكذلك كيف يوضح لنا السند حضور الوفاة لإلمام العسكري ؟ Xالبنه املهدي 
ال، ولكنه احلسد فضح قبح ما انطوت عليه السرائر وصدق : اجلواب األكيد! ؟ هل يقول هبذا عاقل
َنا فَ َقدْ  َفْضِلهِ  ِمن الل هُ  آتَاُهمُ  َما َعَلى النَّاسَ  َيْحُسُدونَ  َأمْ ﴿: احلق عز وجل بقوله  ِإبْ َراِهيمَ  آلَ  آتَ ي ْ

َناُهم َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ   .( )﴾َعِظيماً  مُّْلكاً  َوآتَ ي ْ

ولوازمها، فهذا خمالف  اإلمامةليس تسليمًا كاماًل جلميع مواريث  األولأم سيقول التسليم 
السابق،  اإلمامعند وفاة   األئمةمجيع  يف كامل    التسليم تسليم   أنّ للسياق الذي دل على 
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وهذا اإلرجاع للضمري إىل اإلمام : )مل يقدم دلياًل سوى قوله إذنه يفتقر لتقدمي الدليل أ إىلمضافًا 
 (...الثاين عشر خطأ فاحش يف تركيب عبارات اجلمل وسياقاهتا،

ا يف هؤ طفبطالهنا وخ إالدري كيف استساغ قوهلا، و أخمزية جدًا ال  املتقدمةعبارته  أنّ واحلقيقة 
يعود ( ابنه: )يدل على رجوع الضمري قوله إمناتركيب اجلمل وسياق العبارات  أنّ  إذغاية الوضوح؛ 

، والشك يف ذلك من البالهة Xاملهدي  اإلمامحبسب سياق العبارات وتركيب اجلمل على ابن 
 .الواضحة أو املكابرة والعناد

أوىل من عوده للبعيد، ومن املعلوم أّن  األقرب إىلالضمري عوده  أنّ من املعروف عندهم  . 
النيب بعد تسليم  أنّ  إىل، مضافًا Xاحلسن العسكري  اإلمامال  Xاملهدي  اإلمامهو  األقرب
فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إلى ابنه : )قال Xاملهدي  لإلمام Xاحلسن العسكري  اإلمام

م  يكون من بعده اثنا عشر ث. فذلك اثنا عشر إماماً  محم د المستحفظ من آل محم د 
اسم كاسمي، واسم : مهدياً فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إلى ابنه أوَّل المقرَّبين، له ثالثة أسامي

 (.أبي وهو عبد اهلل وأحمد، واَلسم الثالث المهدي وهو أوَّل المؤمنين

 اإلمام إىلرجوعه طبقًا ملا قرروه من القواعد، و  Xاملهدي  اإلمام إىلفالضمري يف حضرته يعود 
كما هو ظاهر سياق العبارات  - األجنيب إىل، بل األبعد إىليلزم منه عود الضمري  Xالعسكري 

 .الباطل بالنصوص الواضحة التأويلبال مربر غري  -

املذكور يف الوصية الشريفة ويف ( أمحد)ونفس ما تقدم يقال هنا، فاملقصود بابنه هو  :(ابنه) .ج
 .األخرىغريها من الروايات 

من له مصلحة يف تزييف وحتريف  إال إليهالقول بغري ذلك فهو مرفوض علميًا وال يذهب  أما
 .احلقائق

والذي  Xاملهدي  اإلمامهو ( فليسّلمها إىل ابنه: ) لو كان املقصود بابنه يف قوله.  
الرواية تصف  إنّ : ، فمن الطبيعي سيأيت سؤال حمصلهXالعسكري  اإلمامهو  اإلمامةيسلم له 
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حممد السند يصرح برجوع هذين  أنّ ، ومبا (أول املقربني، وأول املؤمنني: )االبن املذكور بوصفني
 .، فعليه أن يقدم لنا تفسرياً هلماXاملهدي  لإلمامالوصفني 

فاملراد باملهديني االثين عشر هم األئّمة ) :ومن هنا قد حاول اخلروج من هذه احملنة مبا يلي؛ يقول
ين عشر أنفسهم، فلهم مقام املهدوية بعد تسّنمهم أصل مقام اإلمامة من دون دولة ظاهرة االث

 Xمعلنة، واحلال ذلك حىتَّ يف اإلمام الثاين عشر منذ الوصّية واإلمامة من أبيه احلسن العسكري 
 النيّب إىل يوم ظهوره، حينئٍذ يتحقَّق له الوصف الفعلي ملقام املهدي، وإىل هذا املفاد يشري قول 

، أي بعد إمامة اإلمام "فذلك اثنا عشر إماماً، مّث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً ": يف الرواية املزبورة
، وأوَّل من يقيمها الثاين عشر وامتدادها يف عصر الغيبة يتحقَّق بدؤ إقامة دولة حمّمد وآل حمّمد 

أوَّل املهديني بعد أن كان له أصل مقام  هو اإلمام الثاين عشر، ومن مث َّ يكون اإلمام الثاين عشر
اإلمامة طيلة فرتة الغيبة، وهو أوَّل املؤمنني أيضًا من األئّمة االثين عشر الذين وعدهم اهلل أن 
يستخلفهم يف األرض بدولة معلنة وميّكن هلم إقامة الدين حيث يبدهلم بعد اخلوف أمنًا كما هو نّص 

ا اْست ْخل ف  ﴿و ع د  اللَُّه الَّذِ : قوله تعاىل ين  آم ُنوا ِمْنُكْم و ع ِمُلوا الصَّاحِلاِت ل ي ْست ْخِلف ن َُّهْم يف اأْلْرِض ك م 
ْوِفِهمْ  ل ن َُّهْم ِمْن ب  ْعِد خ  ُْم و ل يُب دِّ ُْم ِدين  ُهُم الَِّذي اْرت ضى هل   .(( ) أ ْمنًا﴾الَِّذين  ِمْن ق  ْبِلِهْم و ل ُيم كِّن نَّ هل 

بعيد جدًا ال  - لى قائله خاليًا من أي دليلع اً مردودرأيًا  يعدو إالونه ال لك مضافاً  -وهذا 
 :ميكن قبوله بأي وجه، وذلك ملا يلي

 أولاسم  إىل اإلهلياملهدي بعد الغيبة ويف بداية دولة العدل  اإلمامإّن مسالة حتول اسم  . 
املهديني يف غاية الوهن لكونه يسمى مهديًا قبل والدته وبعدها ويف زمن غيبته، فتحديد حممد السند 

 .يكون أول مهدياً بعد هناية الغيبة يف غاية الوهن والضعف Xحممد بن احلسن  اإلمامبكون 

من يقيم دولة  أولاملهديني لكونه  أولمسي  Xلو سلمنا جداًل بكون حممد بن احلسن  . 
هذا التفسري  أنّ  إال .املهديني كما يقول حممد السند أولالثاين عشر وهو  اإلمام، فهو اإلهليالعدل 
املهديني هم  إنّ نه يقول أحد عشر، ومبا أيكون عدد املهديني  أنال ميكن قبوله لكونه يلزم منه  أيضاً 
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هذا يتناىف مع كالمه بكل وضوح، لكونه حد عشر ال اثين عشر، و أ األئمةبالرجعة فريجع من  األئمة
 .إذنيف الرجعة، فال بد من وحدة العدد  األئمةعن  آخراملهديني تعبري  أنّ يرى 

املهديني،  أولحممد بن احلسن  اإلمامنه قد جعل أحد عشر، فبما أأما كيف يكون املهديون 
 اإلماماحلسني،  اإلماماحلسن،  اإلمامعلي،  اإلمام) :حد عشرأالباقني عددهم سيكون  فاألئمة

اهلادي،  اإلماماجلواد،  اإلمامالرضا،  اإلمامالكاظم،  اإلمامالصادق،  اإلمامالباقر،  اإلمامالسجاد، 
 (.العسكري اإلمام

مهدي لكونه  أول Xحممد بن احلسن  اإلمامنه طبقاً لتصويره املتقدم من كون أ إىلهذا مضافاً 
من بعده فيكون ثاين املهديني، وهذا  Xيأيت احلسني سيتصف هبذا الوصف بالفعل، كما أنه س

 .ول من يرجعأ Xاحلسني  أنّ ملا ورد يف الروايات ليس بصحيح 

 عن ،القصباين العامر بن العباس عن ،املغرية بن اهلل عبد بن علي بن واحلسني نوح بن أيوب
 يرجع من أول إن  ) :قال ،X جعفر أيب عن ،أعني بن محران عن ،راشد بن داود عن ،سعيد

 .( )( الكبر من عينيه على حاجباه تقع حتى فيملك X الحسين لجاركم

يكون غري هاديًا فيما  أناملهدي يتلبس بصفة اهلداية الفعلية يلزم منه  اإلمامالقول بكون  إنّ مث 
اليت  البيت  أهلعن  مدرسة  اإلنسانخيرج  أن إالبداً، اللهم أسبق، وهذا ال ميكن القول به 

غائباً، فهو هادياً، بل كما قال  أمكان ظاهراً   اءً يف وجوده فائدة قطعًا سو  X اإلمامتصرح بكون 
 (.ولكل قوم هاد: )سبحانه

يتم على بعض النسخ  إمنااملهديني  أولهو  Xاملهدي  اإلمامإن ما بينه حممد السند من كون 
، وهو نفسه نقل (املقربني أول( )املهديني أول)، لكوهنا جاء فيها بدل األخرىوال يتم على النسخ 

حممد بن احلسن  اإلمام: سؤال حمصلة يأيت، وبناًء على ختبطات الشيخ السند (املقربني أول)عبارة 
X ؟ ملن سيكون أول مقّرب!! 
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 اإلمام ألبيهاملقربني  أولمن كون  Xالبيت  أهلبالرجوع ملا بينوه  إالولن جيد السند له جواباً 
 .للتأويل وحتميل النصوص فهمه السقيم ئيلتج أو، Xمحد أهو  Xاملهدي 

قوم من شيعة أهل البيت  الشيخ السند ذكر يف هناية حبثه رواية تصرح بكون املهديني  إنّ 
هم  دري كيف جيمع حممد السند بني القول بكون املهديني أتقدم الكالم عنها، وال وقد ، 
يدل  األئمةمع مالحظة وصفهم بكوهنم من شيعة  ؟ األئمةوبني كوهنم قوم من شيعة  األئمةنفس 

لتفسريه  طبقاً  - املهديني  أعطى، بينما السند األئمةمن مقام  أدىنمقامهم  أنّ بوضوح على 
فاملراد باملهديني : )حينما كانوا يف هذا العامل فيقول األئمةمن  أعلىمقام  - األئمةبكوهنم نفس 

االثين عشر هم األئّمة االثين عشر أنفسهم، فلهم مقام املهدوية بعد تسّنمهم أصل مقام اإلمامة من 
 (.دون دولة ظاهرة معلنة

وهو : )املهديني، وأّما وصفه بأول املؤمنني، فيقول بأول Xاملهدي  اإلمامهذا كله يف وصفه 
ل املؤمنني أيضًا من األئّمة االثين عشر الذين وعدهم اهلل أن يستخلفهم يف األرض بدولة معلنة أوَّ 

﴿و ع د  اللَُّه الَِّذين  آم ُنوا : وميّكن هلم إقامة الدين حيث يبدهلم بعد اخلوف أمنًا كما هو نّص قوله تعاىل
ُْم ِدين  ُهُم ِمْنُكْم و ع ِمُلوا الصَّاحِلاِت ل ي ْست ْخِلف ن َُّهْم يف  اأْلْرِض ك م ا اْست ْخل ف  الَِّذين  ِمْن ق  ْبِلِهْم و ل ُيم كِّن نَّ هل 

ْوِفِهْم أ ْمناً  ل ن َُّهْم ِمْن ب  ْعِد خ  ُْم و ل يُب دِّ  (.( )﴾الَِّذي اْرت ضى هل 

 األرضحممد باستخالف  آلمؤمن بوعد اهلل الذي وعد  أولاملؤمنني بكونه  أولفنراه يفسر 
وهو أوَّل املؤمنني أيضًا من األئّمة االثين عشر الذين وعدهم اهلل أن : )ولنالحظ عبارته بدقة

 (.يستخلفهم يف األرض بدولة معلنة

ال إال يلتفتون، و  نالذي جلهالءبالتفاهة والتلبيس على ايوصف به هذا الكالم  أنوأقل ما ميكن 
املعلنة، أمل  يكون رسول  اإلهليمن بدولة العدل ؤ م أول Xحممد بن احلسن  اإلمامكيف يكون ف

 !!؟ األرضباستخالف  بل وشيعتهم يؤمنون بوعد اهلل هلم  وأوالدمهاوعلي وفاطمة  اهلل 

لكي تصدوهم عن  أذهاهنما يف هنوتدخلو  غيبنيفما هذه الرتهات اليت تريدون تلقينها الناس امل
 !!؟ ختافون اهلل وتستحوا منه ومن خلفائه أالاحلق بشىت الطرق والسبل، 

                                                           

 .55: النور - 



 Xإصدارات   أنصار   اإلمام املهدي  ..... ......................................... 333

حد، إذ كل ما أالشيخ السند هبذه احملاولة البائسة قد فضح نفسه وتبني جهله لكل  إنّ مث  . 
مع  إليهال ُيصار  يلأو التاجلميع متفق على كون  يكون تأوياًل ومن املعلوم أنّ  أن إالقاله ال يعدو 

 اإلماممن ذرية  ات اليت دلت على كون املهديني وجود الدليل الصريح على خالفه، والرواي
عدم  إليه أجلأهكثرية كما تقدم، فكيف يستطيع مصادرة مجيع تلك الروايات بتأويل   Xاملهدي 

 X األولاملهدي  أنّ ، خصوصًا X أبيهمبعد  األرضُيكمون  استساغته لوجود مهديني 
طمس  ألجل، فراح يتخبط ويرقع كل ذلك الحنرافهم عن سبيل احلق فضحاً وهو يشكل  موجود  

 .يتم نوره ولو كره املشركون أن إالمعامل احلق، ويأىب اهلل 

 :التذرع ببعض النسخ

املهدي  لإلماميعود  إمنا( ابنه( )حضرته)، (بعده)وبعد وضوح ما تقدم من كون الضمري يف 
X وخبصوص  باملهديني  اإلميانالناس عن  أذهان، وفشل احملاولة البائسة لتزييف احلق لصرف

ويف : )نه مل يبينها، فقالأ، راح السند يتمسك ببعض النسخ على الرغم من X األولاملهدي 
، وعلى هذه النسخة يكون اسم اإلمام احلسن "اسم كامسي واسم أبيه وهو عبد اهلل": بعض النسخ
 .(عبد اهلل، وسنبنّي وجه كون اإلمام الثاين عشر أوَّل املهديني وأوَّل املؤمنني Xالعسكري 

، Xاحلسن العسكري  لإلماماسم ( اهلل عبد)قوله بناء على هذه النسخة يكون  أما: أقول
 ؟ اهلل عبد Xاحلسن العسكري  اإلمامفمىت مسي  الإدري مب  يوصف و أفهذا يف احلقيقة ال 

 Xاحلسن العسكري  لإلماماهلل هو اسم  من كون اسم عبد اآلنوكيف سيوفق بني ما يقوله 
 محد وعبدأ)ثالثة  Xاملهدي  اإلمام أمساءبناء على هذه النسخة مع ما سيقوله بعد قليل من كون 

 ؟؟ اآلتيةكما يف رواية حذيفة بن اليمان ( اهلل واملهدي

، كما احتملوه يف (ابنه)بدل ( أبيه)اليت جاء فيها  رىاألخفلم  مل ُيتمل التصحيف يف النسخة 
الثالثة  األمساء إثبات أنّ مع  ؟ الثالثة عشر األئمةالكثري من الروايات اليت ال يقولون مبفادها كروايات 

حدها امسًا للحسن أ، فكيف يكون (ثالثتها أسماؤهفهذه : )حيث قال بصريح كالم النيب 
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 طبقًا ملا يريده السند Xاملهدي  لإلمامأو  Xاملهدي  اإلمامواثنني منهما البن  Xالعسكري 
 .Xالثالثة للمهدي  األمساءتثبت نفس هذه  اآلتيةرواية حذيفة بن اليمان  أنّ مع  ؟

على الناس لكي تبقى السيادة والتخصص هلم  األموريستهدفون من كل ذلك تعقيد  أهنمواعتقد 
 .هلم اً لكي تكون الناس تبعحد، أينازعهم عليه  أندون 

يف هذه  املؤمنني فقد تقدم بيانه والرد عليه أول Xاملهدي  يف بيان الوجه يف تسمية: وأّما قوله
 .النقطة فال داعي لإلعادة

 :في الرجعة (عليهم السالم)منصب لألئمة  (عليهم السالم)ن و يالمهد. 5

يربز عبقريته فجعل املهديني وصفًا ومنصبًا ومقامًا خاّصًا ملن يقيم  أنوهنا الشيخ السند يريد 
ومعىن وصف ومنصب عنوان ) :يوم القيامة، فيقول إىليف العلن بشكل مستمر  دولة آل حممد 

كمقام خاّص ملن يقيم دولة حمّمد وآل حمّمد يف اإلعالن   املهدي ألئّمة االثين عشر أهل البيت 
الظاهر وبنحٍو تبقى مستمرّة إىل يوم القيامة، كما أنَّ هناك مقام املنتصر أو املنصور لألئّمة االثين 

 (....،Xاإلمام املنصور واإلمام املهدي  اءشري إىل ذلك يف زيارة عاشور أُ عشر، كما 

 :ويرد عليه

مسي  إمنااملهدي  أنّ املعروف  هذا الكالم ال دليل عليه بل جند الدليل خالفة، حيث إنّ  إنّ  . 
 .خفي أمر إىليهدي  ألنهبذلك 
 ْلمر يهدي ْلنه؛ مهدياً  المهدي سمي إنما): قال، X علي بن حممد جعفر أيب عن

 .( )(خفي

وهلذا مستهم الروايات  ،مشرتكني هبذا الوصف يف حياهتم مجيعاً  أهل البيت  ومن الطبيعي أنّ 
 .مهديني
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 بني جالساً  كنت: يقول عنه اهلل رضي الفارسي سلمان مسعت): قال ،اهلاليل قيس بن سليم عن
 من بأبيها ما رأت فلما (عليها السالم) فاطمة فدخلت فيها قبض اليت مرضته يف  اهلل رسول يدي

 أطلع وتعالى تبارك اهلل وأن   :(يقول  أن إىل) ،خديها على دموعها جرت حىت بكت الضعف
 فاختار ثانية إطالعة اْلرض إلى أطلع ثم ،نبياً  فجعلني خلقه من فاختارني إطالعة اْلرض إلى
 فأبوك ،أمتي في خليفتي أجعله وأن ووزيراً  ولياً  وأتخذه إياه أزوجك أن إلي   وأوحى زوجك منها
 إلى أطلع ثم، أهلي من بي يلحق من أول وأنت، اْلوصياء خير وبعلك، ورسله اهلل أنبياء خير

 وحسين حسن وابناك الجنة، أهل نساء سيدة فأنت، وولديك فاختارك ثالثة إطالعة اْلرض
 .( )....(،مهديون هادون كلهم القيامة، يوم إلى أوصيائي بعلك وأبناء ،الجنة أهل شباب سيدا

االثين عشر يف حياهتم كثرية، فقد تقدم ذكر  األئمةاسم املهديني على  أطلقتفالروايات اليت 
مل يقيموا  أهنم إاللفظ املهديني عليهم  إطالقبعضها، كما وذكر السند بعضها، وعلى الرغم من 

 !!املوعودة  حممد  آلدولة 

 !!؟؟إذنيوم القيامة  إىلفكيف يقال بكون املهديني منصباً ملن يقيم دولة العدل بشكل مستمر 

وهو صاحب  ،شخص واحد اإلهليوايات تصرح بكون الذي يقيم دولة العدل بعض الر  إنّ  . 
 .Xوهو القائم  األمرصاحب  أوالسيف 

ابِن ا ِمنْ  ِعدَّة    ع نِ  ،احلْ س نِ  أ يب  ز ْيدٍ  ع نْ  ،احلْ ك مِ  ْبنِ  ع ِليِّ  ع نْ  ،ِعيس ى ْبنِ  حُم مَّدِ  ْبنِ  أ مْح د   ع نْ  ،أ ْصح 
ِدين ةِ  وُهو   X ج ْعف رٍ  أ ب ا أ ت  ْيتُ ) :ق ال   ،نُ ع ْيمٍ  أ يب  ْبنِ  احلْ ك مِ   الرُّْكنِ  ب  نْي   ن ْذر   ع ل يَّ  :ل ه ف  ُقْلتُ  بِاْلم 
ِدين ةِ  ِمن   أ ْخرُج   ال   أ نْ  ل ِقيُتك   أ ن ا ِإنْ  واْلم ق امِ   ،ِبش ْيءٍ  جيُِْبيِن  ف  ل مْ  .ال   أ مْ  حُم مَّدٍ  آلِ  ق اِئمُ  أ نَّك   أ ْعل م   ح ىتَّ  اْلم 
ِثني   ف أ ق ْمتُ   ِإينِّ  ،ن  ع مْ  :ف  ُقْلتُ  ؟ بَ ْعدُ  َلَهاُهَنا وِإنَّكَ  ،َحَكمُ  يَا :ف  ق ال   ط رِيقٍ  يف  اْست  ْقب  ل يِن  مُثَّ  ي  ْوماً  ث ال 
 ُغْدَوةً  َعَليَّ  َبكِّرْ  :ف  ق ال   .ِبش ْيءٍ  جتُِْبيِن  ومل ْ  ش ْيءٍ  ع نْ  ت  ن ْه يِن  ومل ْ  ت ْأُمْرين  ف  ل مْ  ع ل يَّ  لِلَّه ج ع ْلتُ  مب ا أ ْخب  ْرُتك  
 وِصي اماً  ن ْذراً  ع ل يَّ  لِلَّه ج ع ْلتُ  ِإينِّ  :ف  ُقْلتُ  .َحاَجِتكَ  َعنْ  َسلْ  :X ف  ق ال   ع ل ْيه ف  غ د ْوتُ  .اْلَمْنِزلَ 
ق ةً  ِدين ةِ  ِمن   أ ْخرُج   ال   أ نْ  ل ِقيُتك   أ ن ا ِإنْ  واْلم ق امِ  الرُّْكنِ  ب  نْي   وص د   ،ال   أ مْ  حُم مَّدٍ  آلِ  ق اِئمُ  أ نَّك   أ ْعل م   ح ىتَّ  اْلم 
 ُكلَُّنا ،َحَكمُ  يَا :ف  ق ال   .اْلم ع اش   ف ط ل ْبتُ  األ ْرضِ  يف  ِسْرتُ  أ ْنت   ت ُكنْ  مل ْ  وِإنْ  ر اب ْطُتك   أ ْنت   ُكْنت   ف ِإنْ 
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 ؟ السَّْيفِ  ص اِحبُ  ف أ ْنت   :قُ ْلتُ  .اللَّه ِإَلى نَ ْهِدي ُكلَُّنا :ق ال  ؟  اْلم ْهِديُّ  ف أ ْنت   :قُ ْلتُ  .اللَّه بَِأْمرِ  قَاِئمٌ 
اء   ت  ْقُتلُ  الَِّذي ف أ ْنت   :قُ ْلتُ  .السَّْيفِ  وَواِرثُ  السَّْيفِ  َصاِحبُ  ُكلَُّنا :ق ال    أ ْولِي اءُ  ِبك   وي ِعزُّ  اللَّه أ ْعد 
 وِإنَّ  ،َسَنةً  وَأْربَِعينَ  َخْمساً  بَ َلْغتُ  وَقدْ  أَنَا َأُكونُ  َكْيفَ  ،َحَكمُ  يَا :ف  ق ال   ؟ اللَّه ِدينُ  ِبك   وي ْظه رُ  اللَّه

 .( ) (الدَّابَّةِ  َظْهرِ  َعَلى وَأَخفُّ  ِمنِّي بِاللََّبنِ  َعْهداً  َأق َْربُ  اَْلْمرِ  َهَذا َصاِحبَ 

 أ يب  ع نْ  ،ع اِئذٍ  ْبنِ  أ مْح د   ع نْ  ،اْلو شَّاءِ  ع نِ  ،حُم مَّدٍ  ْبنِ  ُمع لَّى ع نْ  ،األ ْشع رِيُّ  حُم مَّدٍ  ْبنُ  احلُْس نْيُ 
 َواِحدٍ  بَ ْعدَ  َواِحدٌ  اللَّه بَِأْمرِ  قَاِئمٌ  ُكلَُّنا) :ف  ق ال   ،اْلق اِئمِ  ع نِ  ُسِئل   أ نَّه X اللَّه ع ْبدِ  أ يب  ع نْ  ،خ ِدجي ة  

 .( ) (َكانَ  الَِّذي َغْيرِ  بَِأْمرٍ  َجاءَ  السَّْيفِ  َصاِحبُ  َجاءَ  فَِإَذا السَّْيفِ  َصاِحبُ  َيِجيءَ  َحتَّى

ال  البيت  أهلالذي يقيم دولة العدل هو شخص من  أنّ ومن هاتني الروايتني نستفيد 
يكون ملن  ومنصباً  مجيعهم، فهل يعين ذلك سلب صفة اهلداية عنهم ما دام لفظ املهدي يعين مقاماً 

 !!؟؟الروايات وصفتهم بكوهنم هادين مهديني يوم القيامة مع أنّ  إىلدولة العدل وبقيت مستمرة  أقام

 ،يف الرجعة األئمةهم نفس  املهديني  أنّ فتارة يتبىن  ،الشيخ السند ختبط كثرياً  إنّ  . 
تقام يف  حممد  آلدولة  أنّ ، مع حممد  آلملن يقيم دولة  يتبىن كون املهديني مقاماً  وأخرى

منفصل عن العامل  آخر، وأّما الرجعة فهي عامل Xاملهدي  اإلمامهذا العامل اجلسماين بقيادة 
 اإلهليهذا العامل، وهناك فرق بني دولة العدل  إىلاملادي كما تقدم، ويكون الولوج فيه كولوج الناس 

 .وبني الرجعة األرضالواقعة على هذه 

 إقامتهاقصد  إنبشكل مستمر،  اإلهليملن يقيم دولة العدل  اً خاص اً فالقول بكون املهديني منصب
محد أووصيه  Xاملهدي  اإلمامتقام بيد  إمنافهي  -كما هو احلق  -على هذا العامل اجلسماين 

X  عن الرجعة جنيب  أ، وهذا األرضعلى هذه. 

الكالم الذي  أوليف الرجعة، فهو  األئمةجلميع  منصب   Xلفظ املهدي  أنّ وإن كان يقصد 
املهدي  اإلمامتتحقق على يد  إمنا حممد  آلكون دولة   إىلحنن بصدد التحقق منه، مضافًا 

X  (.املهدي)لكي يكونوا مجيعهم مشرتكني مبنصب  األئمةمجيع  أيديال على 
                                                           

 .5 5ص  ج: الكافي - 
 .5 5ص  ج :الكافي - 
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 :شواهد مزعومة. 6

 ومقام   منصب  املهدي  أوبالرجعة  األئمةعن  آخراملهديني تعبري  أنّ تبىن حممد السند  أنوبعد 
ما تبناه، ولنذكر الشواهد اليت ادعاها  يف الرجعة، ذهب ليفتش عن شواهد تدعم األئمةيصله  خاص  

 :على تفسريه

 :الشاهد اْلوَّل

 .Xما ورد يف عدَّة روايات من الفريقني أنَّ الذي له أمساء ثالثة هو نفس اإلمام الثاين عشر)

فقد روى الشيخ الطوسي يف كتاب الغيبة عن الفضل بن شاذان، عن إمساعيل بن عياش، .  
إنَّه يبايع ": وذكر املهدي فقال مسعت رسول اهلل : عن األعمش، عن أيب وائل، عن حذيفة، قال

 ."بني الركن واملقام، امسه أمحد وعبد اهلل واملهدي، فهذه أمساؤه ثالثتها

ثنا علي بن أمحد بن موسى، قال: له امسان Xفقد روي أنَّه  .   :اسم خيفى واسم يعلن، حدَّ
ثنا حمّمد بن أيب عبد اهلل الكويف، قال ثنا حمّمد بن إمساعيل الربمكي، قال: حدَّ ثنا إمساعيل : حدَّ حدَّ

بن مالك، عن حمّمد بن سنان، عن أيب اجلارود زياد بن املنذر، عن أيب جعفر حمّمد بن علي الباقر، 
خيرج رجل من ولدي يف ": وهو على املنرب Xقال أمري املؤمنني : ، قالأبيه، عن جّده  عن

آخر الزمان أبيض اللون، مشرب باحلمرة، مبدح البطن، عريض الفخذين، عظيم مشاش املنكبني، 
اسم خيفى واسم : ، له امسانشامة على لون جلده، وشامة على شبه شامة النيّب : بظهره شامتان

فأمَّا الذي خيفى فأمحد، وأمَّا الذي يعلن فمحّمد، إذا هزَّ رايته أضاء هلا ما بني املشرق يعلن، 
 (."صار قلبه أشّد من زبر احلديد رؤوس العباد فال يبقى مؤمن إال واملغرب، ووضع يده على

املهدي  اإلمام أمساءهي  األوىلالثالثة يف الرواية  األمساء أنّ يبينه حممد السند هو  أنوما يريد 
X ّاملهدي  لإلمامامسني  أيضاً االمسني يف الرواية الثانية  ، كما أنX وبالتايل سيكون الضمري يف ،

املهدي الذي  اإلمامالبنه  Xيسلمها احلسن العسكري : ، أيXالعسكري  لإلماميعود ( ابنه)
 .، وامسني يف الرواية الثانيةاألوىليف الرواية  أساميله ثالثة 
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 لإلماميعود ( ابنه)صرح بكون الضمري يف  أنما قاله مغالطة حبته، لكوهنا بعد  أنّ يف احلقيقة 
، وبالتايل جعل هاتني الروايتني شاهداً لتفسريه Xاملهدي  اإلمام، وابنه هو Xاحلسن العسكري 

 .املتقدم

يضاً، أالثالثة له  األمساء أنّ كما   Xيعود البن املهدي ( ابنه)الضمري يف  وقد تقدم علينا أنّ 
فسيصرف  Xاملهدي  اإلمام إىلالثالثة  األمساءصرف  فإذالكوهنا متطابقة متامًا مع رواية الوصية، 

 .Xاملهدي  اإلمام إىليف رواية حذيفة  األمساء

على  اً فكيف يكون نفس مدعاه شاهد ،وهذا ليس شاهدًا على تفسريه بل هو نفس املدعى
 !!؟ مدعاه

فال قيمة ملا استشهد به،  Xاملهدي  لإلمامتعود  أنال ميكن  األمساءفبعد ما تقدم من كون 
 :البن املهدي الذي جاء ذكره يف روايات عديدة نذكر منها شاهدين مع بياهنما مساء  أهي  فاألمساء

إحداهما تطول : لصاحب هذا اْلمر غيبتين إن  : )، قالXعن أيب عبد اهلل الصادق  . 
حتى يقول بعضهم مات، وبعضهم يقول قتل، وبعضهم يقول ذهب، فال يبقى على أمره من 

إَل المولى الذي يلي  ( ) أصحابه إَل نفر يسير، َل يطلع على موضعه أحد من ولي وَل غيره
 .( ) (أمره

يف زمن الغيبة الكربى باملوىل  Xي والرواية صرُية حبصر االطالع على موضع اإلمام املهد
الذي يلي أمره، وهو الذي ورد ذكره يف الوصية، فهو الذي يلي أمره لكونه وصيه، وهو صاحب 

 (.اهلل، املهدي محد، عبدأ: )الثالثة األمساء

وهو املطلع  Xاملهدي  اإلماموال أدري كيف سيجيب حممد السند عن املوىل الذي يلي أمر 
وكون  Xاملهدي  اإلمامعلى موضعه يف زمن غيبته، فطبقًا ملا يعتقده من القول بالرجعة بعد 

، وكيف Xاملهدي  اإلمامهو املوىل الذي يلي  Xأول من يعود، فسيكون احلسني  Xاحلسني 

                                                           

 (.وال غيرهمن ولده : )في غيبة الطوسي بلفظ - 
 .35 ص: الغيبة للنعماني - 
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 يف الغيبة Xاملهدي  اإلمامالرواية تصرح بكون املوىل مطلع على موضع  يكون كذلك مع أنّ 
 !!؟ يف الغيبة الكربى موجود   Xاحلسني الكربى، فهل 

لعلي بن أبي طالب  إن  : )قال رسول اهلل :  عن رسول اهلل ،روى سليم بن قيس . 
منهم المهدي : إىل قوله ...  ثمانية أضراس ثواقب نوافذ، ومناقب ليست ْلحد من الناس

 .( ) (لْلنه إمامه واآلخر وصي اْلو  ؛والذي قبله أفضل منه، اْلول خير من اآلخر

 :من هنا لنطرح السؤالني التالينيو 

 ؟ منه أفضل؛ والذي هو Xمن هو الذي قبل املهدي  . 

 (.لألنه إمامه واآلخر وصي األو  ؛األول خري من اآلخر: )ما املقصود بقوله . 

 :األولأما بالنسبة للسؤال 

 أصحابغري  األئمةمن  أفضل Xاملهدي  اإلمام أنّ  البيت  أهللقد ثبت يف روايات 
 .الكساء

ذا ولدي الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة ه: )Xنه قال للحسني أ عن النيب 
 .( )( قائمهم أفضلهم تاسعهمتسعة 

إن  اهلل اختار من اْليام يوم الجمعة، : )قال رسول اهلل: ، عن آبائه، قالXوعن أيب عبد اهلل 
واختار من الناس اْلنبياء، واختار من . ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر

اْلنبياء الرسل، واختارني من الرسل، واختار مني علياً، واختار من علي الحسن والحسين 
ولد الحسين ينفون من هذا ، واختار من الحسين اْلوصياء، وهم تسعه من (عليهما السالم)

                                                           

 .5  ص : كتاب سليم بن قيس - 
الرسائل العشر : ، وروي هذا المعنى باختالف يسير في5  ص: النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر - 

 .، وغيرها 3 ص 5 ج: ، بحار األنوار 5ص: ، النكت االعتقادية81ص: للطوسي
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الدين تحريف الغال يين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، تاسعهم ظاهرهم ناطقهم قائمهم، 
 .( )( وهو أفضلهم

كنا مع رسول اهلل : وروى العالمة ابن عياش يف مقتضب األثر بإسناده إىل سلمان الفارسي، قال
أنت سيد من  ،يا أبا عبد اهلل: )وقال لهعلى فخذه، إذ تفرس يف وجهه،  Xواحلسني بن علي 

السادة، وأنت إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعه، تاسعهم قائمهم إمامهم أعلمهم أحكمهم 
 .( )( أفضلهم

 أفضل Xوهو التاسع من ولد احلسني  Xاملهدي  اإلمام أنّ فهذه الروايات تبني بوضوح 
 .Xالتسعة من ذرية احلسني  األئمة

منهم المهدي : )لنرى املقصود بالعبارة اليت حنن بصدد التعرف عليها حيث جاء فيهاوبعد ذلك 
رميها  إاللن جيدوا هلذه الرواية حالّ  وأمثاله، وطبقاً للفهم السائد عند السند (والذي قبله أفضل منه

 اً حدأ ر  أ تؤول مبا يوافق ما يتبنونه، ومل أوباملنافاة ملا هو ثابت عندهم بالقطع،  أوبضعف السند، 
 .مما جاء يف كتاب سليم وأمثاهلامنهم تعّرض هلذه الرواية 

 أنّ منه، ومن الطبيعي  أفضل Xإّن الرواية تصرح بكون الذي قبل املهدي  وعلى كل حال
 Xاملهدي  أنّ نه تقدم عندنا أطبقًا ملا يفهموا، مع  Xالعسكري  اإلمام أبيهالذي قبله هو 

بكون الذي قبل املهدي  األخرى، فكيف تعرب الرواية Xالتسعة من ولد احلسني  األئمة أفضل
X ؟ منه أفضل 

حممد بن  اإلمام أفضليةال ميكن رفع التعارض بني هذه الرواية وبني الروايات اليت تدل على 
ليلة  الذي نص عليه الرسول  Xهنا باملهدي األول  Xبتفسري املهدي  أال Xاحلسن 
 .وفاته

                                                           

 .8ص: ، االستنصار0 ص: ، مقتضب األثر 8 ص: وتمام النعمة كمال الدين - 
، والحظ عيون 535ص: ، وجاء في الخصال باختالف يسير 3 ص 5 ج: ، بحار األنوار  ص: مقتضب األثر - 

 .55ص  ج :Xأخبار الرضا 
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 املهدي األول الذي نص عليه النيب : ، أي(المهدي منهم: )قوله  أنّ : أخرىوبعبارة 
 : وبعد هذا يتضح بيان املقصود من قوله(. املهدي)فأحد أمسائه الثالثة  ،ليلة وفاته، وهو أمحد

وجوداً  X األولقبل املهدي  Xحممد بن احلسن  اإلمام ، حيث إنّ (منه أفضل قبله والذي)
 .اً وأفضل منه، فبدا معىن العبارة واضح األولوإمامًة، فهو قبل املهدي 

 ْلنه ؛اآلخر من خير اْلول: )عين بيان املقصود من قوله أكما أّن جواب السؤال الثاين، 
، مث (X األولاملهدي ) واآلخر، (Xاملهدي  اإلمام)، فاألول هو (اْلول وصي واآلخر إمامه
املهدي  اإلماموهو  األول إىلعود ت( ألنه)فاهلاء يف ( إمامه ْلنه: )بقوله األفضليةوجه  بنّي 
X .) املهدي  اإلمام أنّ : ، وخالصة العبارة هولآلخريعود ( إمامه)يف ( اهلاء)الضمري  أنّ كما
X  املهدي  اإلمامبعده؛ لكون  يأيتالذي  اآلخرخري منX األولاملهدي  إمام X أنّ ، كما 
 .Xاملهدي حممد بن احلسن  اإلماموصي ( X األولاملهدي ) اآلخر

 Xأول وصي لإلمام  Xوهذا متطابق متامًا مع الوصية اليت تصرح بكون املهدي األول 
 .اإلمامة كما تقدم Xويسلمه اإلمام املهدي 

يكون هبذه الطريقة  إمنا اآلخرخر، إذ التفسري آوالتفسري منحصر بذلك فال ميكن القول بتفسري 
 اإلماميستلزم تفسري املراد بالذي قبله  فنفي املهديني  ،(منهم املهدي والذي قبله أفضل منه)

الذي )قبله  ألنه ؛املهدي اإلماميكون أفضل من  أن، وبناًء على ذلك البد Xاحلسن العسكري 
 X اإلمام، وهذا يتناىف مع الروايات اليت تثبت كون (األول خري من اآلخر)و ،(قبله أفضل منه

 .التسعة األئمة أفضل Xاملهدي 

، وهذا X األولهو املهدي  Xحممد بن احلسن  أبوهفاملقصود باملهدي الذي يكون قبله 
 .متطابق متاماً مع الوصية

 :ولدعم الفكرة أقول

صف يل خروج (: السالمعليهما )قلت لعلي بن احلسني ): وروى حذمل بن بشري، قال . 
يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي : ؟ فقال املهدي وعرفين دالئله وعالماته
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بأرض الجزيرة، ويكون مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق، ثم يكون خروج شعيب بن صالح 
ان، ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفي ،من سمرقند

 .( ) (ثم يخرج بعد ذلك اختفى المهديفإذا ظهر السفياني 

 ظهور ، واملعروف أنّ (ثم يخرج بعد ذلك اختفى المهديفإذا ظهر السفياني : )وحمل الشاهد
فكيف يكون املهدي ظاهرًا قبل السفياين  Xاملهدي  اإلمامالسفياين جعل من عالمات ظهور 

 ؟؟ Xوبعد أن يظهر السفياين خيتفي املهدي 

كما   اهلل واملهدي، ه أمحد وعبدؤ وأمسا يف هذه الرواية أول املهديني  Xواملقصود باملهدي 
 .يف الوصية

كأني برايات من مصر مقبالت خضر : )قال ،Xعن معمر بن خالد، عن أيب احلسن  . 
 .( ) (مصبغات، حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات

املهديني أمحد امللقب  أولابنه هو  أنّ كما   Xاملهدي  اإلمامواملقصود بصاحب الوصيات هو 
 .باليماين فهو صاحب امليدان يف حركة الظهور املباركة وهو املذكور يف الوصية

اهلل أجل وأكرم وأعظم من أن يترك : قال: )قال ،Xعن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل  . 
يا أبا محمد، : جعلت فداك، فأخربين مبا أسرتيح إليه، قال: قلت له: قال .اْلرض بال إمام عادل
فرجًا أبدًا ما دام لولد بني فالن ملك حتى ينقرض ملكهم، فإذا  ليس يرى أمة محمد 

انقرض ملكهم أتاح اهلل ْلمة محمد رجاًل منا أهل البيت، يشير بالتقى ويعمل بالهدى وَل يأخذ 
ذو الخال  الغليظ القصرةي َل عرفه باسمه واسم أبيه، ثم يأتينا في حكمه الرشا، واهلل إن

والشامتين، القائم العادل الحافظ لما استودع يمألها قسطًا وعدًَل كما مألها الفجار جوراً 
 .( ) (وظلماً 

 :يف نقطتني أمجلها ،ينبغي التأمل فيها أمورويف هذه الرواية عّدة 
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له حكم موصوف )، (رجل منا أهل البيت)تصفه بكونه  األول ؛تتحدث عن شخصني إهنا . 
، ومن الطبيعي سريد (أبيهيقسم بكونه يعرفه بامسه واسم  Xالصادق  اإلمام)، (بكونه ال رشا فيه

؟ فلو كان  أبيهبكونه يعرفه ويعرف اسم  Xالصادق  اإلمامملاذا يقسم : الذهن تساؤل حاصله
لكي  Xفهل امسه خمفي وغري معروف يف زمن الصادق  Xاملقصود حممد بن احلسن العسكري 

 ؟ Xهو  إالال يعرفه 

ال اخلغليظ القصرة، ذو موصوف بالرجل  يأيت األوىلعنه يف النقطة بعد الرجل الذي تكلمنا  . 
شامتني، هو القائم العادل احلافظ ملا استودع، فهو صاحب الوصيات كما يف الرواية املتقدمة، الو 

 .يف رواية الوصية استودع كماواحلافظ ملا 

 .فالروايات كثرية إالوأكتفي هبذا القدر و 

** ** ** 

: له اسمان) :ومما تقدم يتضح اجلواب عن الرواية الثانية اليت ذكرها حممد السند واليت جاء فيها
 ..(.،اسم يخفى واسم يعلن، فأمَّا الذي يخفى فأحمد، وأمَّا الذي يعلن فمحم د

، ال أّن X، وأمحد هو اسم القائم املهدي األول Xفمحمد اسم القائم حممد بن احلسن 
اليت يف  األمساء هذين االمسني لشخص واحد، لكي يقول حممد السند بكون هذه الرواية تؤكد أنّ 

، فليس املقصود مبا تقدم أن شخصًا واحدًا له امسان، خمفي Xاملهدي  لإلمامالوصية ترجع 
 ؟ االسم دوره التعريف عن املسمى أنّ ا دام االسم خمفياً فلم  مسي به مع ومعلن، إذ م

، فكيف يسميه بأمحد مث يصفه بكون امسه خمفياً (فأمَّا الذي خيفى فأمحد) :مث كيف تقول الرواية
 ؟ نه مذكورأمع 

فاملراد ليس خفاء االسم فقط بل وخفاء املسمى حبيث ال يعرفه أحد حىت يبعث،  وُيتج على 
 :لناس، وهذا ما جاءت به الرواياتا
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عمر بن الخطاب أمير  ألس: يقول Xمسعت أبا جعفر ): عن جابر اجلعفي، قال . 
أن  أم ا اسمه فإن حبيبي عهد إلي  : ؟ فقال أخبرني عن المهدي ما اسمه: فقال Xالمؤمنين 

هو شاب مربوع حسن الوجه، : فأخبرني عن صفته، قال: اهلل، قال حتى يبعثهَل أحدث باسمه 
حسن الشعر، يسيل شعره على منكبيه، ونور وجهه يعلو سواد لحيته ورأسه، بأبي ابن خيرة 

 .( ) (اإلماء

وأشهد على رجل من ولد الحسين َل يسمى وَل يكنى : )أنه قال Xوعن أمري املؤمنني  . 
 .( ) (...كما ملئت جوراً   حتى يظهر أمره فيمألها عدَلً 

دخلت على حممد بن علي  Xملا مضى علي بن احلسني : )عن أيب خالد الكابلي، قال . 
. قد عرفت انقطاعي إىل أبيك وأنسي به ووحشيت من الناس ،جعلت فداك: ، فقلت لهXالباقر 
لقد وصف يل أبوك صاحب هذا األمر  ،جعلت فداك: ؟ قلت صدقت يا أبا خالد فتريد ماذا: قال

أريد أن تسميه : ؟ قلت فتريد ماذا يا أبا خالد: قال. بصفة لو رأيته يف بعض الطريق ألخذت بيده
، ولقد سألتني عن أمر ما  سؤال مجهدسألتني واهلل يا أبا خالد عن : فقال. يل حىت أعرفه بامسه

ثًا به أحدًا  لحدثتك، ولقد سألتني عن أمر لو أن  بني كنت محدثًا به أحدًا ولو كنت محد 
 .( ) (فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة

جعلت فداك، إين قد دخلت : Xقلت أليب جعفر الباقر ): عن محران بن أعني، قال . 
املدينة ويف حقوي مهيان فيه ألف دينار وقد أعطيت اهلل عهدًا أنين أنفقها ببابك دينارًا دينارًا أو 

سألتك بقرابتك : فقلت. يا حمران، سل تجب وَل تنفقن دنانيرك: جتيبين فيما أسألك عنه، فقال
؟  فمن هو بأيب أنت وأمي: قلت .َل :؟ قال أنت صاحب هذا األمر والقائم به من رسول اهلل 

 ،العريض ما بين المنكبين ،المشرف الحاجبين ،الغائر العينين ،ذاك المشرب حمرة :فقال
 .( ) (رحم اهلل موسى ،وبوجهه أثر ،برأسه حزاز
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ذلك  وإناطة Xالقائم  لتسمية اً كتمانفيستفاد من مجيع هذه الروايات وغريها أّن هناك  
، فالناس عرب أمرهيظهر اهلل  أنمسمى ومعروف قبل  Xاملهدي القائم  اإلمام أنّ بظهوره، مع 

 أن إىل، X األولونفسه املهدي  Xنفسه اليماين  Xالدهور قد خفي عليهم كون القائم 
 .جاء هو واحتج على الناس وبني نفسه

إنا نصف صاحب هذا األمر بالصفة اليت ليس : Xقلت أليب جعفر : عن مالك اجلهين، قال)
َل واهلل، َل يكون ذلك أبدًا حتى يكون هو الذي يحتج عليكم  :فقال. هبا أحد من الناس

 .( ) (بذلك، ويدعوكم إليه

وكتمان امسه من  Xعلى شخصية اليماين  البيت  أهلمن قبل  اً كبري   اً ولذا جند حتفظ
وهي شخصية املهدي  ،عنه اً ثاني اً قرنوه بشخصية منصوص عليها لكوهنا تعبري  أخرىجهة، ومن 

 .ليلة وفاته املنصوص عليه بوصية رسول اهلل  X األول

 أهل أئمة، وغريه من Xطالب  أيبوهذا معىن حىت يظهره اهلل سبحانه كما جاء عن علي بن 
 .ومل يصرحوا به Xحوا باسم القائم و الذين مل يب البيت 

 ؟ ذكروا امسه يف الروايات أهنمكيف مل يسّموه مع : ورمبا يقال

بل ذكر بعناوين  Xهنا مل تبني أنه اليماين أ الإمحد أن ذكرت اسم إو إّن الروايات : اجلواب
 .ورواية أوهلم من البصرة ،والروايتني املتقدمتني ،خمتلفة، كرواية كنوز الطالقان، ورواية الوصية

، بل مل األولكونه هو القائم وهو اليماين وهو املهدي   مجيعها مل يبينوا أهل البيت  ففي
 .واحتج هبا على الناس بنفسه أمرهظهر  أنبعد  الإومسماها  األمساءيتعرف على هذه 

أّن الناس خمفي عليها أّن املقصود بالقائم الذي يقوم : ، مبعىنفاملخفي يف احلقيقة الشخصية
فال معىن للقول خبفاء االسم مع ذكره يف نفس  املذكور يف الوصية، وإال Xبالسيف هو أمحد 

 .الرواية
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 :الشاهد الثاني

 هو مقام   عنوان املهديني  أنّ يثبت  أنويقدم حممد السند شاهدًا آخر يريد من خالله 
الرجعة عامل آخر خيتلف متامًا عن هذا العامل  يف الرجعة، وقد تقدم أنّ  البيت  ألهل ومنصب  
املهدي  اإلمامالرجعة حتصل بعد وفاة  أنّ يظنون  أهنماملادي، وتبني جهلهم فيها كما  اجلسماين

حتصل بعد املهدي الثاين عشر الذي ال  إمنابل  Xاملهدي  اإلمامال حتصل بعد  أهنامباشرة، مع 
 .الذرية له بإثباتفقد جاءت الروايات اليت ال تقبل الشك  Xاملهدي  اإلمامقب له، بينما ع

كالمهم بغض النظر عما يستدل به عليه من روايات حاول   أصلوبناء على ما تقدم فيبطل 
نه على الرغم من كل ذلك لنتبع السند يف ما يريد أ إالجيعلها دلياًل على فهمه اخلاطئ،  أنالسند 

تفسري مستفيض بل متواتر يف روايات أهل البيت  له ( )واملهديون أنَّ عنوان املهدي ) :بيانه، فيقول
هو كاألصل يف معناه ويراد به اإلمام من األئّمة االثين عشر عندما يقيم الدولة الظاهرة املمّكنة  

يرجعون كما هو  أنَّ األئّمة االثين عشر  ، ومن املستفيض يف رواياهتم لدولة آل حمّمد 
: واحدًا بعد آخر، وهو مقتضى قوله تعاىل مقتضى عقيدة الرجعة، ويقيمون دولة آل حمّمد 

ُنَّ ع ل ى الَِّذين  اْسُتْضِعُفوا يف اأْلْرِض و جن ْع ل ُهْم أ ِئمًَّة و جن ْع ل ُهُم اْلوارِِثني  .( )﴾﴿و نُرِيُد أ ْن من 

حىتَّ أنَّ اإلمام الثاين عشر أيضًا تكون له  وهذا اخلطاب عاّم لكّل األئّمة االثين عشر 
 .رجعة

فاملراد باملهديني االثين عشر هم األئّمة االثين عشر أنفسهم، فلهم مقام املهدوية بعد تسّنمهم 
 عشر منذ الوصّية أصل مقام اإلمامة من دون دولة ظاهرة معلنة، واحلال ذلك حىتَّ يف اإلمام الثاين

إىل يوم ظهوره، حينئٍذ يتحقَّق له الوصف الفعلي ملقام  Xواإلمامة من أبيه احلسن العسكري 
فذلك اثنا عشر إماماً، مّث يكون من ": يف الرواية املزبورة املهدي، وإىل هذا املفاد يشري قول النيّب 

، أي بعد إمامة اإلمام الثاين عشر وامتدادها يف عصر الغيبة يتحقَّق بدؤ إقامة "بعده اثنا عشر مهدياً 

                                                           

المعطوف على المضاف  أنّ من يتشدق بقواعد النحو يرفع  المعطوف على المضاف إليه مع  من الغريب حقا  ان نرى - 
 أن، فالمهديين معطوف على لفظ المهدي وهو مضاف إلى كلمة عنوان ومن المعلوم إليهيكون مجرورا  كحال المضاف  إليه

 !؟ الجهل إذن فما هذا المضاف مجرور فكيف يرفع المجرور طبقا  لقواعدكم التي تتشدقون بها،
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، وأوَّل من يقيمها هو اإلمام الثاين عشر، ومن مث َّ يكون اإلمام الثاين دولة حمّمد وآل حمّمد 
ضًا من عشر أوَّل املهديني بعد أن كان له أصل مقام اإلمامة طيلة فرتة الغيبة، وهو أوَّل املؤمنني أي

األئّمة االثين عشر الذين وعدهم اهلل أن يستخلفهم يف األرض بدولة معلنة وميّكن هلم إقامة الدين 
﴿و ع د  اللَُّه الَِّذين  آم ُنوا ِمْنُكْم و ع ِمُلوا : حيث يبدهلم بعد اخلوف أمنًا كما هو نّص قوله تعاىل

ُْم ِدين  ُهُم الَِّذي اْرت ضى  الصَّاحِلاِت ل ي ْست ْخِلف ن َُّهْم يف اأْلْرِض ك م ا اْست ْخل ف  الَِّذين  ِمْن ق  ْبِلِهْم و ل ُيم كِّن نَّ هل 
ْوِفِهْم أ ْمناً  ل ن َُّهْم ِمْن ب  ْعِد خ  ُْم و ل يُب دِّ  (.( )﴾هل 

ننا سننظر يف أ يف كالمنا املتقدم فال نعيد، إالوقد تقدمت مناقشتنا خبصوص كالمه هذا 
 :وبينه يف نقاط - اسم املهديني مقام لالئمة  أنّ عين أ -الروايات اليت ساقها لدعم هذا التفسري 

 :اْلولىالنقطة 

ملؤمن الطاق أيب جعفر حمّمد بن النعمان  Xروى يف حتف العقول وصّية الصادق .  ) :قال
فال تعجلوا فو  اهلل قد قرب هذا ": مبراعاة التقّية والكتمان وعدم اإلذاعة Xاألحول يف وصّية طويلة 

 ."األمر ثالث مرَّات فأذعتموه، فأخَّره اهلل

 .اليت تبقى إىل يوم القيامة من هذا األمر أي قيام دولة آل حمّمد  Xومراده 

يا ": قوله Xوروى الشيخ الطوسي يف الغيبة بإسناده إىل أيب محزة الثمايل، عن أيب جعفر 
اشتدَّ غضب اهلل على  Xثابت إنَّ اهلل تعاىل كان وقَّت هذا األمر يف السبعني، فلمَّا قتل احلسني 

سّر، فأخَّره أهل األرض، فأخَّره إىل أربعني ومائة سنة، فحدَّثناكم فأذعتم احلديث، وكشفتم قناع ال
 ."اهلل ومل جيعل له بعد ذلك عندنا وقتاً 

 :قال: قال Xوروى يف خمتصر بصائر الدرجات بسند صحيح عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل 
على أهل األرض  غضب اهلل Xوعدوا سنة السبعني فلمَّا قتل احلسني   إنَّ أصحاب حمّمد"

 ."أذعتموه فأخَّره اهللفأضعف عليهم العذاب، وإنَّ أمرنا كان قد دىن ف
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ما : قلت له: ، قالXوروى النعماين يف الغيبة بسند موثَّق عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل 
 ."بلى، ولكنَّكم أذعتم فأخَّره اهلل": ؟ قال هلذا األمر أمد ينتهي إليه ويريح أبداننا

: يقول Xمسعت أبا عبد اهلل  :وروى النعماين أيضاً بسنده عن إسحاق بن عّمار الصرييف، قال
 ".قد كان هلذا األمر وقت وكان يف سنة أربعني ومائة، فحدَّثتم به وأذعتموه فأخَّره اهلل"

يا أبا إسحاق، إنَّ   ": Xقال يل أبو عبد اهلل : وروى يف املوثَّق عن إسحاق بن عّمار، قال
 ".هذا األمر قد اُّخر مرَّتني

كان هذا ": يقول Xمسعت أبا عبد اهلل : ان النوى، قالوروى الشيخ الطوسي بسنده عن عثم
 ."األمر يفَّ فأخَّره اهلل ويفعل بعد ذلك يف ذرّييت ما يشاء

واملراد من األمر يف هذه الروايات املستفيضة اليت كان قد وّقت من قبل اهلل تعاىل هو ظهور وقيام 
يتعاقب األئّمة االثنا عشر عليها، ويصطلح  دولة آل حمّمد، الدولة املوعود باستمرارها إىل يوم القيامة

يف روايات أهل البيت على اإلمام الذي يتّم على يديه بدء إنشاء إقامة هذه الدولة أنَّه املهدي من 
 .، وإىل هذا تشري الرواية األخريةآل حمّمد 

أي  ،السبعنييف  قد قدَّره اهلل وهذه الطائفة من الروايات أنَّ مقام املهدي من آل حمّمد 
إقامة هذه الدولة املستمرة على يد سّيد الشهداء، فلمَّا فرَّط املؤمنون واملسلمون يف القيام باملسؤولية 

اشتدَّ غضب اهلل على أهل األرض فأخَّره اهلل من باب ﴿مي ُْحوا اللَُّه ما ي شاءُ  Xوقتل احلسني 
ُه أُمُّ اْلِكتاب ا أمر بني أمرين لُسّنة اهلل  ألنَّه .( )﴾و يُ ْثِبُت و ِعْند  مل يكن ذلك التقدير تقدير جرب وإمنَّ
﴿ال يُ غ ي ُِّر ما ِبق ْوٍم ح ىتَّ يُ غ ي ُِّروا ما بِأ نْ ُفِسِهْم﴾: املشار إليها يف قوله تعاىل

فقدَّر اهلل أن يكون  .( )
 يف ، فحصل التفريط مرَّة أخرى فقدَّره اهللXهو اإلمام جعفر الصادق  مهدي آل حمّمد 

اإلمام موسى بن جعفر، فوقع التفريط ثالثة فأخَّره اهلل إىل ما يشاء، ومن مث َّ أشارت هذه الطائفة من 
هذا أي التغيري من باب ﴿مي ُْحوا اللَُّه ما ي شاُء . الروايات أنَّ هذا األمر قد وقَّته اهلل ثالث مرَّات

                                                           

 .1 : الرعد - 
 .  : الرعد - 
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ُه أُمُّ اْلِكتاِب﴾ علم اهلل احلتمي مبقادير األمور وأقدارها وحتم إبرامها، ومن ال يتناىف مع  و يُ ْثِبُت و ِعْند 
 .مث َّ ال تتناىف هذه الروايات مع الروايات األخرى أنَّ مهدي آل حمّمد هو اإلمام الثاين عشر

واحلاصل أنَّ هذه الطائفة تعّزز أنَّ املهدوية مقام ألئّمة أهل البيت اإلثين عشر هو بلحاظ قيامهم 
 .اليت تستمّر إىل يوم القيامة بالدولة املعلنة

فيما رواه الكليين يف الكايف بإسناده عن األصبغ بن نباتة، عن  Xوإىل ذلك يشري قول األمري 
 .( ) ("واملهدي جيعله اهلل من شاء مّنا أهل البيت... ": Xأمري املؤمنني 

لقد ذكر عّدة روايات يريد من خالهلا تقريب كون املهدي منصب ملن يقيم دولة العدل : أقول
ّن مجيع من تعرض أالزمان، وعلى الرغم من غرابة هذا الفهم حيث تقدم علينا  آخريف  اإلهلي

خرًا عن آال احلر العاملي الذي يرى كون املهديني تعبريًا إمل يذهب لذلك،  لروايات املهديني 
 .نه ال يرى كون لفظ املهدي مقاماً ومنصباً ملن يقيم دولة العدلأ إاليف الرجعة،  مةاألئ

واهلل  أنفاسهاجل تغييب احلقيقة الواضحة وكتم أويتمحل من  اإلنساندري مل  جيازف أوال 
 ِفي لِلنَّاسِ  بَ ي َّنَّاهُ  َما بَ ْعدِ  ِمن َواْلُهَدى اْلبَ ي َِّناتِ  ِمنَ  أَنَزْلَنا َما َيْكُتُمونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿: سبحانه يقول

ِعُنونَ  َويَ ْلَعنُ ُهمُ  الل هُ  يَلَعنُ ُهمُ  ُأولَ ِئكَ  اْلِكَتابِ   .( )﴾الالَّ

َناُهمُ  الَِّذينَ ﴿: يقول إذ 8وصدق   َفرِيقاً  َوِإنَّ  أَبْ َناءُهمْ  يَ ْعرُِفونَ  َكَما يَ ْعرُِفونَهُ  اْلِكَتابَ  آتَ ي ْ
ُهمْ   .( )﴾يَ ْعَلُمونَ  َوُهمْ  اْلَحقَّ  لََيْكُتُمونَ  مِّن ْ

 األئمةاجتهادات يف قبال النصوص الصرُية الدالة على كون  إالفجميع ما عندهم ال يعدو 
 .، يراد هبا كتمان احلقيقة اليت ال ميكنهم تغطيتها مهما أولوا واجتهدواغري املهديني  

ملن يقيم  اً املهدي منصبالنظر عن ذلك لنرى الروايات اليت ساقها مدعيًا كوهنا تعزز كون  وبغض
 .دولة العدل املعلنة

                                                           

 .راجع كالمه فقد تقدم ذكر المصدر في بداية الكتاب - 
 .51 : البقرة - 
 .55 : البقرة - 
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 :ويرد عليه

 Xالثاين عشر هو املهدي  اإلمامقر بكون هذه الروايات ال تنايف علم اهلل سبحانه بكون أأنّه 
املهدي وان كان منصباً ملن يقيم دولة  أنّ ، وبناء على هذا فاملقطوع به اإلهليالذي يقيم دولة العدل 

ولذا  ،بعده يأيتومن  Xحممد بن احلسن العسكري  اإلمامالعدل معلنة ظاهرة فهو يطلق على 
 ؟ غريهم أو األئمةبعده باملهديني، ولكن هؤالء املهديني هم نفس  يأيتمّست الروايات من 

ال يعين كون املهديني هم  األمرهذا  تأخريسببت  اإلذاعةات من كون وجمرد ما ذكره من الرواي
لفظ املهديني منصبًا ملن يقيم دولة العدل معلنة ظاهرة، لكون الروايات تكفلت  نّ أو  األئمةنفس 
 :، فوصفت املهديني  واألئمةالتغاير بني املهديني  إثبات

فليس مجيعهم من ذرية احلسني   األئمةفلو كان املراد هبم . Xمن ذرية احلسني  إهنم . 
X. 

 .Xالثاين عشر  اإلمامليسوا من ذرية  واألئمة. Xاملهدي  اإلماممن ذرية  . 

 .أنفسهمغريهم وليس هم  أهنممما يعين . البيت  أهلمن شيعة  إهنم . 

ايرة مما يعين أّن املهديني غري والعطف يقتضي املغ. عطف املهديني على األئمة يف الروايات . 
 .األئمة 

فكيف يرتك السند مجيع هذه التصرُيات اليت جاءت هبا الروايات ويذهب للتأويالت اخلالية من 
 ؟ نفس املهديني يف الرجعة األئمة أنّ  إثبات ألجلدليل  أي

بل هذا حتميل ما ارتكز يف ذهنه عليها لكي يوظفها ملا يريده، مما يعين  لألدلةهذا ليس استنطاقاً 
نه ليس باحثًا علمياً، بل هدفه االنتصار لرأيه بشىت الطرق وحماربة الدعوة اليمانية املباركة وتوظيف أ

النصوص الرد على النصوص الصرُية اليت تدل عليها، فلذا نراه اخذ بعض  ألجلالنصوص املتشاهبة 
ئمة لأل، كما وان الرجعة  األئمةالكم الكبري الذي يثبت بالقطع واليقني أن املهديني غري  وترك

 .بصفة ومنصب املهديني ليست يف هذا العامل اجلسماين
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ملن يقيم دولة العدل ظاهرة معلنة، فسيكون  Xفطبقًا ملا بينه السند من كون لقب املهدي 
مل يقيموها يف حياهتم بسبب  (عليهم السالم)ن األئمة أل ؛(عليهم السالم) األئمةن غري و املهدي
 (عليهم السالم)باملهديني  Xاملهدي  اإلمامطبقًا للروايات اليت ذكرها، فتسميت ذرية  اإلذاعة

 .ا جاءت الروايات بذلكلكوهنم سيقيموا دولة العدل معلنة ظاهرة، كم

 :النقطة الثانية

روايتني يف النقطة الثانية  أورد اإلذاعةبسبب  التأخري وبعد أن سرد يف النقطة األوىل روايات
ما رواه يف خمتصر بصائر الدرجات عن أيب عبد اهلل  . : )ليجعلهما مؤيدًا لفهمه السقيم، فقال

أال اُحّدثك ثالثًا قبل أن يدخل عليَّ ": فقال Xدخلت على علي بن أيب طالب : اجلديل، قال
عبد اهلل، أنا دابّة األرض صدقها وعدهلا وأخو نبّيها وأنا عبد  أنا: فقال!  بلى: ؟ قلت وعليك داخل

 ."أنا: نعم، فضرب بيده إىل صدره فقال: قلت: ؟، قال أال اُخربك بأنف املهدي وعينه. اهلل

اُحّدثك بسبعة ": فقال Xدخلت على علي : وروى أيضًا عن أيب عبد اهلل اجلديل، قال
 أتعرف أنف املهدي وعينه: افعل ُجعلت فداك، قال: قلت: أن يدخل علينا داخل، قال أحاديث إال

 ."أنت يا أمري املؤمنني: قلت: ؟ قال

هو صاحب الكرّات والرجعات ودولة  Xوقد وردت روايات مستفيضة بأنَّ أمري املؤمنني 
د هاتني الروايتني أنَّه عني الدول، ومن مث َّ يكون هو املهدي األكرب من أئّمة أهل البيت كما هو مفا

املهدي وأنفه حيث تضمَّن تشبيه املهدي بأعضاء جسم بعضها رئيسي مركزي وهو العني واألنف 
بني األئّمة اإلثين عشر يف االّتصاف بوصف املهدي  Xوأنَّ مقام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

 (.ئّمة االثين عشر هو بتفاوتهو موقع العني، وهذا يبنّي أنَّ صدق عنوان املهدي على األ

 :ويرد عليه

الكالم هل الروايات اليت جاء فيها  نّ أ إالهم هادين مهديني   األئمةال كالم يف كون  . 
معلنة ظاهرة، مث  اإلهلياملقام واملنصب ملن يقيم دولة العدل  األئمةتقصد بلفظ  عنوان املهديني 



 311 .....................................املهديون االثنا عشر خلفاء دولة العدل اإلهلي قبل الرجعة  

الذين تواترت  Xاملهدي  اإلماملنفرض كون لفظ املهدي منصبًا ومقامًا فلم  ال يكون لذرية 
 ؟ بذكرهم الروايات

 يلهمو تأىل إبشكل ال لبس فيه فلم  يذهب السند  فالروايات تكفلت بيان هوية املهديني 
لوجود حمذور من ظاهر الدليل ال يصح  إليهيلتجئ  وإمناخالف الظاهر  يلأو الت أنّ ، مع األئمةبنفس 

بعده ال حمذور  األرضُيكمون  Xاملهدي  اإلماموكوهنم ذرية  االلتزام به، فروايات املهديني 
 .فيها

، وهذا ال حمذور وعشرين خليفة بعد النيب  بأربع اإلميانبتلك الروايات يوجب  األخذ ،نعم
 .إثباتهاملتواترة الدالة على  األدلةفيه بل هو املتعني بالضرورة لورود 

. X األولال ينايف التسمية باالثين العشرية فيما قبل جميء املهدي  باملهديني  واإلميان
، بل (Xاملهدي  اإلمام)ال يقطع بزوال التكليف عند موته : )قائالً وهذا ما بينه السيد املرتضى 
عشر فيه، بعد أئمة يقومون حبفظ الدين ومصاحل أهله، وال خيرجنا هذا  جيوز أن يبقى حصر االثين

القول عن التسمية باالثين عشرية؛ ألنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم؛ إذ هو موضع اخلالف وقد بينا ذلك 
 .( )( بياناً شافياً فيهم، وال موافق لنا عليهم، فانفردنا هبذا االسم عن غرينا من خمالفيهم

يقومون حبفظ  أئمةبنّي يراد منه احلفاظ على التسمية باالثين عشرية فقط، ووجود  وكالمه واضح
 .املهدي ال خيرجنا عن االثين عشرية اإلمامالدين بعد 

كانت بظاهرها تنايف ما ثبت   إن تأويلها إىليلتجئ  إمنا روايات املهديني  إنّ : أخرىوبعبارة 
 .بالضرورة، وهذا احملذور ال وجود له

 :التنايف يتصور على وجوهإذ 

، بلحاظ االثين عشر  األئمةالتنايف بني روايات املهديني االثين عشر وبني روايات : أوَلً 
 .العدد

                                                           

 .58 ص: من الهجعة بالبرهان على الرجعة اإليقاظ،  5 ص  ج: الصراط المستقيم - 
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االثين عشر، حىت  باألئمةتفيد احلصر  االثين عشر  األئمةوهذا مبين على كون روايات 
لكون روايات  (عليهم السالم) تتعارض وتتناىف مع الروايات اليت دلت على كون املهديني االثين عشر

وعشرين، مع  اً ربعأعشر سيكون العدد االثين  األئمةروايات  إىلبضميمتها  (عليهم السالم)املهديني 
، فلذا البد من رفض روايات املهديني (عليهم السالم)باالثين عشر  األئمةحتصر  األئمةروايات  نّ أ
لالئمة  ومقاماً  بكون املهديني منصباً  أو (عليهم السالم)و تأويلها بنفس األئمة أ (عليهم السالم)

 .االثين عشر يف الرجعة

؛ ال تتناىف مع روايات املهديني االثين عشر  االثين عشر  األئمةروايات  إنّ : واجلواب
 أوضحنا، ومع عدم وجوده فال تعارض، وقد االثين عشر  األئمةلعدم وجود حصر يف روايات 

االثين عشر تفيد احلصر  األئمةبأن روايات : ورمبا يقال .ذلك يف مطلع البحث عند تقسيم الروايات
 .قائمهم آخرهملكوهنا تصرح بأن 

علي، إني مزوجك فاطمة ابنتي سيدة نساء العالمين وأحبهن إلي   يا: )رسول اهلل  عن
بعدك وكائن منكما سيدا شباب أهل الجنة والشهداء المضرجون المقهورون في اْلرض من 
بعدي والنجباء الزهر الذين يطفئ اهلل بهم الظلم ويحيي بهم الحق ويميت بهم الباطل عدتهم 

 .( )( م خلفهيصلي عيسى بن مري آخرهمعدة أشهر السنة 

 (عليها السالم)دخلت على فاطمة : )عن جابر بن عبد اهلل األنصاري، قال ،Xعن أيب جعفر و 
ثالثة منهم  Xالقائم  آخرهموبني يديها لوح فيه أمساء األوصياء من ولدها، فعددت اثين عشر 

 .( )( حممد وثالثة منهم علي

نقيباً، نجباء، محدثون، مفه مون، من ولدي اثنا عشر : قال رسول اهلل : )قال ،Xوعنه 
 .( )( آخرهم القائم بالحق، يمألها عدَلً كما ملئت جوراً 
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اِبِر ْبِن ع ْبِد اللَّهِ  ،Xوعنه  ل ْوحًا ي ك اُد ض ْوُؤُه يُ غ شِّي  (عليها السالم)أ نَُّه ر أ ى ُقدَّام  ف اِطم ة  : )ع ْن ج 
ءِ : ف  ُقْلتُ : ق ال  اأْل ْبص ار  ِفيِه اثْ ن ا ع ش ر  امْساً،  َأوَُّلُهُم اْبُن  ،اْْلَْوِصَياءِ َأْسَماُء : ؟ ق ال تْ  أ مْس اُء م ْن ه ُؤال 

اِبر   ق ال  . َعمِّي َوَأَحَد َعَشَر ِمْن ُوْلِدي آِخُرُهُم اْلَقاِئمُ  ث ِة : ج  ف  ر أ ْيُت ِفيِه حُم مَّدًا حُم مَّدًا حُم مَّدًا يف ث ال 
 .( )( م و اِضع ، و ع ِلّياً ع ِلّياً ع ِلّياً ع ِلّياً يف أ ْرب  ع ِة م و اِضع  

مما يعين ال يوجد بعده حجة، فهذا ما تومهه  Xالقائم  آخرهمفهذه الروايات تصرح بكون 
 .البعض

تصرح بكون علي  إهناهذا القول يدل على عدم االطالع على تعبري الروايات حيث  إنّ : أقول
 .من بعده أوصياء أوالدهمع التزامه بكون  األوصياءخامت  Xطالب  أيببن 

وليك  واخصص )...: ء يف الوتر وما يقال فيهالدعا: Xفقد جاء يف كتاب فقه الرضا 
ووصي نبيك، وأخا رسولك ووزيره، وولي عهده، إمام المتقين، وخاتم الوصيين لخاتم النبيين 

 .( ) ( محمد

 ويعسوب المسلمين، وسيد ،المتقين إمام الباب هذا من يدخل من أول):  وعنه 
 .( )( ... الوصيين، وخاتم الدين،

يف خطبة طويلة  X املؤمنني أمري قال :قال ،X الباقر جعفر أيب عن ،الثمايل محزة أيب عن
 وخاتم ،الناطقين ولسان ،السابقين وآية ،المتقين ويعسوب ،المؤمنين أمير وأنا: )يقول أن إىل

، يف خامت الوصيني خلامت النبيني  Xعلي  اإلمام أنّ فالرواية تبني بوضوح  .( )...(  الوصيين
 .ماماً من ذريتهإحد عشر أالوقت الذي بعده 

فقال له ): كما أنه ورد عن أيب سليمان داود بن غسان البحراين يف حديث طويل إىل يقول
أبشر يا بني فأنت صاحب الزمان، وأنت المهدي وأنت حجة : أبو حممد( Xاملهدي  لإلمام)
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وأنت محمد بن الحسن بن علي بن محمد  ،اهلل على أرضه، وأنت ولدي ووصيي وأنا ولدتك
 ولدك. بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب

 .( ) ...(اْلئمة الطاهرين، [اْلوصياء]خاتم رسول اهلل، وأنت 

بعض  أنّ ، كما Xاملهدي  اإلمام أو Xعلي  اإلمامهل هو  ،األوصياءفمن هو خامت 
، فقد روى االثين عشر  األئمةالذين يعتقد هبما الشيعة وهم  األوصياءالروايات ذكرت مجيع 

 Xاملهدي  اإلمامالشيخ الطوسي وغريه بأسانيد متعددة عن يعقوب بن الضراب األصفهاين عن 
والحسن  ،وفاطمة الزهراء ،وعلي المرتضى ،على محمد المصطفى اللهم صل  : )جاء فيه

مصابيح الدجى وأعالم الهدى ومنار التقى  اْلوصياءوجميع  ،والحسين المصفى ،الرضا
على وليك ووَلة عهده واْلئمة من  وصل   .والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم

وبلغهم أقصى آمالهم دنيا ودينًا وآخرة إنك على   ،وزد في آجالهم ،ولده، ومد في أعمارهم
 .( )(كل شيء قدير

ففي مجيعها ال يوجد تنايف وتعارض لكوهنا مثبتة وال تعارض بني املثبتتات، بل يتحقق بني 
 .الذي يلتزمه القوم ويدينون به األصوليف علم والنفي كما نصوا على ذلك  اإلثبات

، وبني روايات املهديني االثين عشر  االثين عشر  األئمةبني روايات  األمرفكذلك 
 .إذنفكالمها مثبتان، فال تعارض بينهما 

 .، بلحاظ الزمانوروايات املهديني  األئمةالتعارض بني روايات : ثانياً 

يف صورة احتاد الزمان  وبني املهديني   األئمةيتصور التعارض بني  إمناويف هذه الصورة 
 .وبني املهديني  األئمةبني 

زماناً، ومع اختالف   األئمةبعد  أهنمتبنّي  وهذا بنّي البطالن لكون روايات املهديني 
 .وروايات املهديني   األئمةالزمان ال تعارض وال تنايف بني روايات 
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يا علي، إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً، ومن : )يف وصيته، قال  عن النيب  . 
ثم . فذلك إثنا عشر إماماً ... علي أول اإلثني عشر إماماً، بعدهم إثنا عشر مهدياً، فأنت يا

 ..(.،اثنا عشر مهدياً  بعدهيكون من 

يا أبا حمزة، إن منا بعد : )يف حديث طويل، أنه قال Xعن أيب محزة، عن أيب عبد اهلل  . 
 .( ) (Xالقائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين 

يا ابن رسول اهلل، إين (: عليهما السالم)قلت للصادق جعفر بن حممد : )عن أيب بصري، قال.  
إنما قال اثنا عشر مهدياً، : يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً، فقال: أنه قال Xمسعت من أبيك 

 .( ) (إثنا عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواَلتنا ومعرفة حقنا: ولم يقل

اثنا عشر مهديًا من ولد الحسين  Xمنا بعد القائم  إن  : )Xعن أيب عبد اهلل .  
X)( ). 

 .وغريها Xاملهدي  اإلماماليت وصفتهم بالقوام بعد  األخرىالروايات  إىلهذا، مضافاً 

االثين عشر وبني املهديني االثين عشر، حبسب ما يفهمه  األئمةالتعارض بني روايات : ثالثاً 
 .التعارض ليس يف الروايات بل جاء نتيجة الفهم اخلاطئ هلا أنّ املتومهون، مبعىن 

بعد  Xمحد احلسن ألصد دعوة السيد  اآلخروهذا ما سقط فيه البعض، كما ادعاه البعض 
 .علمهم بكوهنا احلق الواضح

بني روايات املهديني  وأخرى. روايات املهديني وبني روايات الرجعةفتارة يصورون التعارض بني 
، وبني الرواية اليت تصفهم بكوهنم قوم من (ابنه إىلفليسلمها : )لقوله  أئمةاليت تنص بكوهنم 

لكون الرجعة حتصل بعد  نه ال تعارض بني روايات الرجعة مع روايات املهديني أمع  .شيعتنا
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 نه ال تعارض بني كون املهديني أكما . وهو املوصوف بال عقب له Xاملهدي الثاين عشر 
 .كما تقدم مجيع ذلك   األئمةأئمة وبني كوهنم قوم من شيعة 

، فلم  جتشم حممد السند واخلالصة إنّه ال يوجد حمذور لألخذ بظاهر روايات املهديني 
 !؟ التأويل الذي ال دليل عليه  إىلوالتجأ 

، وهذا ال ربط له مبا يريد األرضوهو خيرب عن كونه دابة  Xاملؤمنني  أمريإنه نقل رواية عن  . 
من كون املهديني مقامًا ومنصبًا لالئمة يصلون له يف الرجعة، بل ال يفهم حممد السند بكون  إثباته
ول يف الرجعة، كما ويطلق على املهدي األ Xعلي  اإلماملقب مشرتك يطلق على  األرضدابة 
X. 

َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَّة ِمَن ﴿: يف جوابه عن اآلية Xقال مياين آل حممد 
 .( )﴾اْْلَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا بِآياتَِنا َل يُوِقُنونَ 

اهلل على حممد وآل حممد واحلمد هلل رب العاملني، وصلى ، بسم اهلل الرمحن الرحيم :اجلواب]
 .األئمة واملهديني

، أي جترحهم( كلمهمت  : )ون هذه اآلية هكذاؤ العامة يقر  أنّ بلغين : Xه قال رجل أليب عبد اللّ 
 .( ) (كلمهم من الكالمكلمهم اهلل يف نار جهنم ما نزلت إال تُ : )Xفقال 

ُْم د ابًَّة ِمن  ﴿: يف قوله تعاىل Xوعن الرضا  علي ): Xقال  ،﴾اأْل ْرِض ُتك لُِّمُهمْ  أ ْخر ْجن ا هل 
X) ( ). 

وهذا يف ، Xعلي بن أيب طالب  نهأوتوجد روايات بيَّنت  ،إنسان فالدابة يف هذه اآلية
ويبني املؤمن من الكافر بآيات اهلل ، دابة األرض يف الرجعة يكلم الناس هو Xفعلي ، الرجعة
وتبني هلم ضعف إمياهنم ، (دابة تكلم الناس)يضًا له أو ، Xوقبل الرجعة قيام القائم  .سبحانه

الناس على  أنّ الرؤيا والكشف يف اليقظة، وتبني هلم  وهي، بآيات اهلل احلقة يف ملكوت السماوات
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، يؤمنون بالرؤيا يوقنون بآيات اهلل امللكوتية وال طول مسرية اإلنسانية على هذه األرض أكثرهم ال
وهي مبلغهم ، وعلى املادة، روا نظرهم على هذه األرضألهنم قص ؛والكشف يف ملكوت السماوات
ِبيِلِه و ُهو  ﴿ ،من العلم ال يعدوهنا إىل سواها ل ُغُهْم ِمن  اْلِعْلِم ِإنَّ ر بَّك  ُهو  أ ْعل ُم مب ْن ض لَّ ع ْن س  ذ ِلك  م ب ْ

خروج القائم  فالقول الذي يقع هو ،﴾ع ل ْيِهمْ و ِإذ ا و ق ع  اْلق ْوُل ﴿: قال تعاىل... .( )﴾أ ْعل ُم مب ِن اْهت د ى
X وهو القيامة الصغرى. 

انُوا بِآياتِن ا ال يُوِقُنون  ﴿ ُْم د ابًَّة ِمن  اأْل ْرِض ُتك لُِّمُهْم أ نَّ النَّاس  ك   هو: والدابة ،( )﴾أ ْخر ْجن ا هل 
كفرهم بآيات اهلل    هلمويبنّي ، ويكلم الناس ويبكتهم Xالذي يقوم قبل القائم  املهدي األول

 .وإعراضهم عن ملكوت السموات، وركوهنم إىل املادة والشهوات( الرؤيا والكشف) امللكوتية

ُْم أ نَُّه احلْ قُّ أ و ملْ  ي ْكِف ِبر بِّك  أ  ﴿: قال تعاىل ُنرِيِهْم آي اتِن ا يف اآْلف اِق و يف أ نْ ُفِسِهْم ح ىتَّ ي  ت ب  نيَّ  هل  نَُّه س 
  .( )﴾ش ْيٍء ش ِهيد  ع ل ى ُكلِّ 

ويف ، قيام القائم، واآليات اليت يروهنا يف اآلفاق: أي( أنه احلق: )ورد يف الروايات عنهم 
 .(املسخ: )ويف أنفسهم ،(الفنت والقذف من السماء: )يف اآلفاق ،أنفسهم هي كما ورد عنهم 

 ،(الرؤيا والكشف)  أنفسهم بويف ، أي يف آفاق السماوات وأيضًا اآليات يف اآلفاق امللكوتية
: وإّن الذي يكلمهم هو، أي خروج القائم،  هلم أنه احلقفرييهم اهلل آياته امللكوتية حىت يتبنّي 

، ، وهذا اآليات هي من العالمات اليت ترافق املهدي األول(املهدي األول من املهديني اإلثين عشر)
 .( )[  للناس أنه احلق من رهبموتبنّي 

، Xعن أيب عبد اهلل  ،أيب بصري ، فعنالبيت  أهليف روايات  وقد جاء ما تقدم منه 
وهو نائم في المسجد قد جمع رماًل  Xإلى أمير المؤمنين  انتهى رسول اهلل : )قال

يا : يا دابة اهلل، فقال رجل من أصحابه: برجله ثم قال ووضع رأسه عليه، فحركه رسول اهلل 
َل واهلل ما هو إَل له خاصة، وهو الدابة : ؟ فقال بهذا اَلسم رسول اهلل أيسمى بعضنا بعضاً 
                                                           

 .0 : النجم - 
 . 8: النمل - 
 . 5: فصلت - 
 .55 س 5ج:Xاإلمام أحمد الحسن  - المتشابهات -5



 Xإصدارات   أنصار   اإلمام املهدي  ..... ......................................... 331

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من اْلرض تكلمهم إن : التي ذكر اهلل تعالى في كتابه
 .( ) (الناس كانوا بآياتنا َل يوقنون

طالب  أيبخاص بعلي بن  فاألول. األرضدابة : دابة اهلل، والثاين: األول؛ والرواية تبني وصفان
X  ولقب خاص به، دون الثاين فهو مشرتك بينهX  وبني ولده وشبيهه يف هذا الزمان وهو

 .Xأمحد  األولاملهدي 

للدجال الذي خيرج يف زمن بصدد بيانه  األرض خروج دابة بني Xاملؤمنني  أمريولذا جند 
أَل إن  : ؟ فقال من الدجال ،يا أمري املؤمنني: )، فقد سأله األصبغ بن نباته قائالً Xالقائم 

والسعيد من كذبه، يخرج من بلدة يقال لها  ،الدجال صائد بن الصيد، فالشقي من صدقه
إصفهان، من قرية تعرف باليهودية، عينه اليمنى ممسوحة، والعين اْلخرى في جبهته تضئ  
كأنها كوكب الصبح، فيها علقة كأنها ممزوجة بالدم، بين عينيه مكتوب كافر، يقرؤه كل كاتب 

ان، وخلفه جبل أبيض يري وأمي، يخوض البحار وتسير معه الشمس، بين يديه جبل من دخ
الناس أنه طعام، يخرج حين يخرج في قحط شديد تحته حمار أقمر، خطوة حماره ميل، 

غار إلى يوم القيامة، ينادي بأعلى صوته يسمع  منهاًل منهاًل، َل يمر بماء إَل تطوي له اْلرض
لق فسوى وقدر أنا الذي خ ،أوليائي إلي  : ما بين الخافقين من الجن واإلنس والشياطين يقول

وكذب عدو اهلل، إنه أعور يطعم الطعام، ويمشي في اْلسواق، وإن .. فهدى، أنا ربكم اْلعلى
أَل . تعالى اهلل عن ذلك علوًا كبيراً . ربكم عز  وجل ليس بأعور، وَل يطعم وَل يمشي وَل يزول

وجل بالشام على  وإن أكثر أتباعه يومئٍذ أوَلد الزنا، وأصحاب الطيالسة الخضر، يقتله اهلل عز
عقبة تعرف بعقبة أفيق لثالث ساعات مضت من يوم الجمعة على يد من يصلي المسيح 

وما ذلك يا أمري : قلنا. عيسى بن مريم عليهما السالم خلفه أَل إن  بعد ذلك الطامة الكبرى
اْلرض من عند الصفا، معها خاتم سليمان بن داود، وعصى ( من) خروج دابة: ؟ قال املؤمنني
 .( ) (...،موسى 
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قطعاً بل املقصود هبا املهدي  Xعلي  اإلمامفالدابة اليت خترج يف زمن الظهور ليس املقصود هبا 
 .Xاليماين أمحد  ،األول

 X، فعنه Xوبني خروج القائم  األرضبني دابة  Xنعرف مل  ربط أمري املؤمنني  ومن هنا
 َكانُوا النَّاسَ  َأنَّ  ُتَكلُِّمُهمْ  اْْلَْرضِ  مِّنَ  َدابَّةً  َلُهمْ  َأْخَرْجَنا َعَلْيِهمْ  اْلَقْولُ  َوَقعَ  َوِإَذا﴿: يف قوله تعاىل

بلى  :، قلناوما يتدبرونها حق تدبرها، أَل أخبركم بآخر ملك بني فالن: )، قال﴾يُوِقُنونَ  ََل  ِبآيَاتَِنا
قتل نفس حرام في يوم حرام في بلد حرام من قوم من قريش، والذي فلق  :قاليا أمري املؤمنني، 

 .( ) (الحبة وبرأ النسمة ما لهم ملك بعده غير خمس عشرة يوم

كما وتطلق على شبيهه وهو املهدي   Xلقب مشرتك يطلق على أمري املؤمنني  األرضفدابة 
 .Xأمحد القائم باحلق  األول

 األولُيصل باملهدي  أوصاحب الكرات إمنا ُيصل يف الرجعة  Xوما قاله من كون علي 
X  لكونه شبيه عليX ورسول منه وميينه. 

يف الرجعة،   األئمةعما هو بصدد بيانه من كون املهديني مقامًا ومنصبًا لنفس  أجنيبوهذا 
داً ملا جاء يف الروايات بكون مستن البيت  أهل أئمةمن  األكربباملهدي  Xومن مث مسى علياً 

 .كما يف الرواية األوىل  على نفسه لقب املهدي  أطلق علي 

نه أ Xنفسه بأوصاف جسمية رئيسية كالعني واألنف مفسرًا كونه  Xكما ووصف علي 
بصورة  هلم، وبالتايل سيكون هذا املقام هلم مجيعاً  املهدي الذي هو مقام  نف من أو األمبنزلة العني 

 .متفاوتة، وهذا من غريب القول

 إليه Xسند فعل القائم أسدي الذي رمبا تكون بنفس مفاد رواية عباية األ األوىلالرواية  أنّ مع 
 .لكون القائم منه

ْلبنين بمصر منبرًا، وْلنقضن : يقول... Xمسعت أمري املؤمنني : )قال عن عباية األسدي،
دمشق حجرًا حجرًا، وْلخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب وْلسوقن العرب بعصاي 
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هيهات يا عباية  :؟ فقال كأنك خترب أنك حتَي بعد ما متوت  ،يا أمري املؤمنني: قلت له: قال .هذه
 .( ) (ذهبت في غير مذهب يفعله رجل مني

، إليهخبصوص الرواية الثانية، فهو قد اقتطعها فلم يذكرها جبميعها لكوهنا تنفي ما ذهب  وأما
 :ليك عزيزي القارئ نص الروايةإو 

 عن احلكم، بن علي عن القاشي، احلسن بن احلسني عن الصباح، بن احلسن بن حممد حدثنا
 دخلت): قال ،اجلديل اهلل عبد أيب عن ،داود أيب عن سيابة، بن الرمحان عبد عن عثمان، بن أبان
 افعل: قلت: قال .داخل علينا يدخل أن إَل أحاديث بسبعة أحدثك: فقال X علي على

 وحاجبا: قال .املؤمنني أمري يا أنت: قلت: قال؟  وعينه المهدي أنف أتعرف: قال، فداك جعلت
 .وفالن فالن أهنما املؤمنني أمري يا واهلل أظن: قلت: قال؟  الزمان آخر في مخازيهما تبدو الضاللة
. ( )(احلديث وذكر .ظلمها من مهلك واهلل بعثها، وموقع وصدقها عدلها الدابة وما الدابة :فقال

دابة  Xاملقصود باملهدي  أنّ فهذه الرواية ال تدل على ما ذكره بل على ما ذكرناه لكوهنا تشري إىل 
املقصود بلفظ املهدي  أنّ مما يعين  ،األرضمث ذكر دابة  Xعن املهدي  Xلذا تكلم  ،األرض
X  علي  اإلماملقب مشرتك بني  األرضدابة  أنّ ، وقد تقدم األرضعني املراد بدابةX  وبني

 .X األولاملهدي 

 .الئمة يف الرجعةل نه مقام  ومنصب  أال  X األولهو املهدي  Xفاملقصود باملهدي 

 :النقطة الثالثة

أخربنا : ما رواه يف بصائر الدرجات عن عبد اهلل، عن إبراهيم بن حمّمد الثقفي، قال . ) :قال
: يقول Xإمساعيل بن يسار، حدَّثين علي بن جعفر احلضرمي، عن سليم الشامي أنَّه مسع عليًا 

احلسن : ؟ قال يا أمري املؤمنني من هم: إيّن وأوصيائي من ولدي مهديّون كّلنا حمّدثون، فقلت"
وعلي يومئٍذ رضيع، مّث مثانية من بعده : ، قالXني عليهما السالم، مّث ابين علي بن احلسني واحلس

                                                           

 .51ص  5ج: بحار األنوار - 
 .0  ص  5ج :األنواربحار  - 
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﴿و واِلٍد و ما و ل د ﴾: واحدًا بعد واحد، وهم الذين أقسم اهلل هبم فقال
 أمَّا الوالد فرسول اهلل  .( )

 ".احلديث... وما ولد يعين هؤالء األوصياء

وأخيه من باب مع أنَّ عليًا ابن عّم النيّب  رسول اهلل  وكون األوصياء االثين عشر أوالد
 (.التغليب، واُطلق يف هذه الرواية املهدي على كّل األئّمة

، فلكون لفظ ني حمدثنيوكوهنم مهدي Xعلي من ولد  األوصياءالرواية ذكرت  إنّ : أقول
 األئمةجلميع  اً القائل بكون املهدي منصب تأويلهجعل الرواية تدعم  X األئمةعلى  أطلق نياملهدي

 .يف الرجعة

 Xهم  إمناصاًل، بل أعامل الرجعة  إىلوهذا يف غاية الوهن والضعف لكون الرواية ليست ناظرة 
 .هادون مهديون حمدثون يف هذا العامل

خمتلفة كالنقباء،  بألقابلقبوا   األئمة أنّ ( األولالبحث )وقد تقدم يف تقسيم الروايات 
 .واخللفاء، واحملدثني، وغريها

ن يف زمنهم و املتقدمة فكما هم حمدث األلقابيكون لقبًا كغريه من  أن إالواملهديون ال يعدو 
 !؟ هذا مما ادعاه حممد السند أين، ولكن لألمةفكذلك هادون مهديون 

ن علي بن أبي طالب منا اثنا عشر مهدياً، أولهم أمير المؤمني: )Xعن اإلمام احلسني 
 .( ) (وآخرهم التاسع من ولدي، وهو القائم بالحق

يف هذا العامل ويقيم دولة العدل  يأيت إمنا Xالقائم  أنّ ، ومن املعلوم Xخر املهديني القائم آف
يف  األئمةلفظ املهديني على  أطلقتاالثين عشر يف بعض الروايات، فالرواية  األئمة آخر، وهو اإلهلي

لقب املهدي  أنّ ، فكيف يدعي السند اإلهليمل يقيموا دولة العدل  أهنمحياهتم يف هذه الدنيا مع 
 ؟ يطلق ملن يقيم دولة العدل معلنة مستمرة

                                                           

 . : البلد - 
 . ص: اإلمامة والتبصرة - 
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 :النقطة الرابعة

ثنا حمّمد بن : سن بن أمحد بن الوليد، قالما رواه الصدوق عن حمّمد بن احل . : )قال حدَّ
بن يزيد، عن محاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أيب احلسن الصّفار، عن يعقوب 

 :مسعت سلمان الفارسي يقول: عياش، عن إبراهيم بن عمر اليماين، عن سليم بن قيس اهلاليل، قال
وأبناء بعلك ...  ةيف مرضته اليت قبض فيها فدخلت فاطم كنت جالسًا بني يدي رسول اهلل 

م هادون مهديّون، وأوَّل األوصياء بعدي أخي علي، مّث حسن، مثّ أوصيائي إىل يوم القيامة، كّله
 ... حسني، مّث تسعة من ولد احلسني يف درجيت، وليس يف اجلنَّة درجة أقرب إىل اهلل من درجيت

 .(ورواه سليم بن قيس يف كتابه مع تفاوت يسري يف األلفاظ(. احلديث

 .الكالم هناالكالم يف الرواية السابقة يغنينا عن : أقول

 :النقطة الخامسة

وروى ابن أيب زينب النعماين يف كتاب الغيبة عن ابن عقدة وغريه بإسنادهم عن عبد  . : )قال
الرزّاق بن مهام، عن معّمر بن راشد، عن أبان بن أيب عياش، عن سليم بن قيس، عن علي بن أيب 

شاهدكم غائبكم، الّلهّم اشهد  أيّها الناس، ليبّلغ مقاليت": يف حديث طالب، عن رسول اهلل 
عليهم، مّث إنَّ اهلل نظر نظرة ثالثة فاختار من أهل بييت بعدي، وهم خيار أّميت أحد عشر إمامًا بعد 
أخي واحداً بعد واحد، كلَّما هلك واحد قام واحد، مثلهم يف أهل بييت كمثل جنوم السماء، كلَّما 

م أئّمة هداة مهديّون  ".غاب جنم طلع جنم، إهنَّ

 (.يف الروايات وورد كثرياً إطالق املهدي واملهديّون على األئّمة 

 .خلامسة يف النقطة الثالثة فراجعتقدم ما يصلح رداً عن الرواية ا: أقول

 :مما يشهد

بيان الصورة بشكل جلي لكي يتضح تزييف  أحاولولكين  اإلسهابرمبا ينزعج القارئ من هذا 
العلماء وهم يف احلقيقة جاهلون بل وحمرفون للحقائق اليت ال  باسمتسلطوا على الناس هؤالء الذين 
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 من دونمتابعة مجيع ما قاله  أردتالشريعة وليس محاهتا كما يظن الكثري، فلذ  بوختدمهم فهم حمار 
 .ترك منه شيئاً أ أن

وممَّا يشهد إرادة األئّمة ) :يف داللتها على مراده، يقول األجنبيةوبعد كل ما تقدم من الشواهد 
االثين عشر من هذه الرواية أي رواية الوصّية وتسليمها من كّل إمام إىل  ( )من املهديون االثين عشر 

اإلمام الذي بعده أنَّ نفس هذه الرواية اليت رواها الشيخ الطوسي يف الغيبة ورواها عنه يف خمتصر 
اليت قد مسّاه اهلل هبا واليت  Xبصائر الدرجات قد اشتملت على كون اسم املهدي من أمساء علي 

ألحد غريه، فالصحيح أنَّ املراد من املهدّيني االثين عشر بعد األئّمة االثين عشر هم نفس ال تصحُّ 
فهم املهديّون ولذلك ذكر يف بعض نسخ الرواية أنَّ . بلحاظ دور الرجعة هلم  األئّمة 

 (.ةة بالرجعاإلمام الثاين عشر أوَّل املؤمنني وأوَّل املهديني، وقد مرَّ أنَّ ذلك إشارة يف اآلية الواعد

 :وجياب عنه مبا يلي

 Xطالب  أيبعلى علي بن  إالاسم املهدي ال يطلق  بناًء على فهم حممد السند من أنّ  . 
فكيف جيعل املهدي عنونًا ومقامًا ينطبق على ( غيرك حدْل اْلسماء هذه تصلح فال: )لقوله 
 !؟ يف الرجعة بتفاوت األئمةمجيع 

الثاين عشر، وقد تقدمت املناقشة يف عدم  باإلماماملهديني  وأوليريد تفسري أول املؤمنني  . 
 إىلوهو غري صحيح، مضافاً  Xاملهدي  اإلمامذلك، لكونه مبين على كون املراد من االبن  إمكان
 .اليت تقدم ذكرها يف طي مناقشتنا املتقدمة األخرىاحملاذير 

 :تساؤل

يف التعبري بني األئّمة االثين  فلماذا غاير النيّب  :لولعلَّك تسأ: )يقول الشيخ حممد السند
أئّمة اثنا عشر، وأنَّ هناك جمموعة ثانية عددها األوىل عشر واملهدّيني االثين عشر، وكأنَّ اجملموعة 

 .أيضاً اثنا عشر كّلهم مهديّون
                                                           

فهل يوجد درس بدايات النحو  ،ية هللا وهو يرفع المجرورآلقب المحقق و أعطوهليرى من يهرجون بعلم النحو كالم من  - 
يكون مجرورا  بالياء ال مرفوعا   أنمذكر سالم فينبغي  جمعحرف جر وما بعدها يكون مجرورا ، والمهديون ( من) أنّ 

 .بالواو
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نظري ما  ،ال الرواياتإنَّ التعبري وإن أوهم املغايرة إالَّ أنَّ احّتاد املواد مألوف يف استعم :واجلواب
واهلل ليملكنَّ منّا ": يقول Xمسعت أبا جعفر : رواه الشيخ يف الغيبة من موثَّق جابر اجلعفي قال

 :بعد القائم، قلت: مىت يكون ذلك؟ قال: أهل البيت رجل بعد موته ثالمثائة سنة يزداد تسعاً، قلت
ودماء  Xتسع عشرة سنة، مّث خيرج املنتصر فيطلب بدم احلسني : ؟ قال وكم يقوم القائم يف عامله

 ".أصحابه، فيقتل ويسيب حىتَّ خيرج السّفاح

فالناظر يف هذه الرواية يتوهَّم أنَّ هذا الرجل من أهل البيت الذي ميلك بعد القائم أو املنتصر 
 Xبه هو غري احلسني ودماء أصحا Xالذي خيرج بعد القائم والذي يطلب بثأر وبدم احلسني 

، ففي روايات رواها Xمبقتضى تعّدد التعبري مع أنَّه قد استفاضت الروايات أنَّ املنتصر هو احلسني 
 وهل تدري من املنتصر والسّفاح": يف حديث Xاملفيد يف االختصاص عن جابر، عن أيب جعفر 

 (."هما السالم؟ املنتصر احلسني بن علي، والسّفاح علي بن أيب طالب علي ؟ يا جابر

املهديني تعبري  أنّ يثبت  أناملهم  أنّ  إالمعىن واحد ال مشكلة فيه،  إرادةمع  األلفاظتعدد : أقول
 .على خالف ذلك األدلةبدليل قطعي الداللة، بل  إثباتهيف الرجعة، وهذا مل يستطع  األئمةعن  آخر

فذلك اثنا عشر : )وفصله بينهم قائالً  األئمةوكوهنم بعد  Xعن املهديني  فتعبري النيب 
بصري  أليبيف تصحيحه  Xالصادق  اإلمام، وقول (اماماً، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً 

اثني عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون : اثنا عشر مهدياً، ولم يقل: إنما قال: )قائالً 
 .( ) (الناس إلى مواَلتنا ومعرفة حقنا

يضاً، مبعىن  أفقط بل التغاير يف الشخصيات  األلفاظوغريمها يدل بوضوح على التغاير ليس يف 
 .، والقول بغري ذلك تعسف واضح األئمةغري  كون املهديني 

 :النقطة السادسة

حدَّثنا حمّمد بن إبراهيم بن : Xوروى الشيخ الصدوق يف عيون أخبار الرضا  .6: )قال
ثنا أمحد بن حمّمد اهلمداين، قال: إسحاق الطالقاين، قال حدَّثنا أبو عبد اهلل العاصمي، عن : حدَّ

                                                           

 .5  ص  5ج: ، بحار األنوار   ص: مختصر بصائر الدرجات، 58 ص: وتمام النعمة كمال الدين - 
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احلسني بن قاسم بن أيّوب، عن احلسن بن حمّمد بن مساعة، عن ثابت الصّباغ، عن أيب بصري، عن 
مهدياً، مضى سّتة وبقي سّتة، ويصنع اهلل يف مّنا اثنا عشر ": مسعته يقول: ، قالXأيب عبد اهلل 

 (."السادس ما أحبّ 

بلفظ املهديني، وتوجد قرينة  األئمةيف كون الروايات تعرب عن  إشكال أيال يوجد  :أقول
السؤال هل املهديني يف نصوص خاصة كالوصية  أنّ  إال،  األئمةاملقصود هبم  أنّ واضحة تبني 

 !؟  األئمةوغريها هل يراد هبم 

 كذلك هذه الرواية تفضح جهل السند عندما قرر بال دليل على أن األئمة مهديون يف الرجعة
، فالرواية مست الستة املاضني مهديني وهم مل يقيموا دولة آل حممد وعند قيام دولة آل حممد املعلنة

ند نفسه، ، وهذا رد كاف بيد السند على السهديني يف هذا العامل وقبل الرجعةاملعلنة بل مستهم م
 .أعان على نفسه وفضح جهله  فالسند حلسده لقائم آل حممد

 . األئمةيف بعض النصوص ليس هم  مبقتضى ما تقدم أّن املهديني 

 :الشاهد الثالث

ما ورد من : الشاهد الثالث) :ولنأيت لشاهده الثالث إلثبات ما يتبناه من فهم سقيم، فيقول
، حيث يدفع إليه Xروايات مستفيضة أنَّ الذي يلي الوصّية ومقاليد اإلمام واخلامت هو احلسني 

 :كّل ذلك  Xالقائم 

يف  Xويقبل احلسني ": Xفقد روى يف خمتصر بصائر الدرجات عن أيب عبد اهلل  . 
، فيدفع إليه القائم Xأصحابه الذين قتلوا معه، ومعه سبعون نبيًّا كما بعثوا مع موسى بن عمران 

X اخلامت، فيكون احلسنيX هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواري به يف حفرته". 

: يف حديث Xما رواه يف الكايف بسنده إىل عبد اهلل بن القاسم البطل، عن أيب عبد اهلل  . 
خروج . 6و  : اإلسراء ع ل ْيِهْم﴾ ر د ْدنا ل ُكُم اْلك رَّة   ، ﴿مُثَّ Xخروج القائم  ﴿و كان  و ْعدًا م ْفُعواًل﴾

يف سبعني من أصحابه عليهم البيض املذهَّب لكّل بيضة وجهان، املؤّدون إىل الناس أنَّ  Xاحلسني 
هذا احلسني قد خرج حىتَّ ال يشّك املؤمنون فيه، وأنَّه ليس بدّجال وال شيطان، واحلّجة القائم بني 
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جاء احلّجة املوت، فيكون الذي  Xملؤمنني أنَّه احلسني أظهرهم، فإذا استقرَّت املعرفة يف قلوب ا
يغّسله ويكّفنه وُيّنطه ويلّحده يف حفرته احلسني بن علي عليهما السالم، وال يلي الوصّي إالَّ 

 ."الوصيّ 

املؤّدي إىل ": ورواها العياشي يف تفسريه ولكن مع اختالف يسري يف األلفاظ، ففي ذيل الرواية
قد خرج يف أصحابه حىتَّ ال يشكُّ فيه املؤمنون وأنَّه ليس بدّجال وال شيطان، الناس أنَّ احلسني 

اإلمام الذي بني أظهر الناس يومئٍذ، فإذا استقرَّ عند املؤمن أنَّه احلسني ال يشّكون فيه، وبلغ عن 
غسَّله، احلسني احلّجة القائم بني أظهر الناس وصدَّقه املؤمنون بذلك، جاء احلّجة املوت فيكون الذي 

 ."وكفَّنه، وحنَّطه، وإيالجه يف حفرته احلسني، وال يلي الوصّي إالَّ الوصيّ 

 ."مثّ ميلكهم احلسني حىتَّ يقع حاجباه على عينيه": وزاد إبراهيم يف حديثه

ما تقدم من رواية الشيخ الطوسي يف الغيبة، من أنَّه ميلك بعد القائم رجل من أهل البيت  . 
د تسعة، وهو املنتصر واملنصور، يطلب بدمه وبدماء أصحابه، وقد رواها املفيد يف ثالمثائة سنة ويزدا

واهلل ليملكنَّ رجل مّنا ": يقول Xمسعت أبا جعفر : االختصاص ببسط يف الرواية عن جابر، قال
بعد : فقال: فمىت يكون ذلك؟ قال: فقلت: أهل البيت بعد موته ثالث مائة سنة ويزداد تسعاً، قال

تسعة عشر سنة من يوم : فقال: ؟ قال وكم يقوم القائم يف عامله حىتَّ ميوت: ائم، قلت لهموت الق
 .(وذكر بقّية احلديث "...قيامه إىل يوم موته

يف غاية الضعف واالضطراب مما يدل على  إثباته ملا يريد الروايات شاهد  إّن سوق هذه : أقول
مجيع ما ذكره من الروايات  فمن الواضح أنّ  وإالدعاة العلم ومتقمصيه،  أفكارالتشويش الذي تعيشه 

، بل Xاملهدي حممد بن احلسن  اإلمامخيرج على  Xاحلسني  اإلماممل يرد فيها تصريح بكون 
هو الذي يلي غسله  Xاخلامت، فيكون احلسني  Xفيدفع إليه القائم : )األوىلجاء يف الرواية 

 (.وكفنه وحنوطه ويواري به يف حفرته

 .البيت، وهذا ما جاءت به الروايات أهلوالقائم لقب مشرتك يشمل مجيع 



 339 .....................................املهديون االثنا عشر خلفاء دولة العدل اإلهلي قبل الرجعة  

علّي نذر بني : وهو باملدينة، فقلت له Xأتيت أبا جعفر : )عن احلكم بن أيب نعيم، قال
الركن واملقام إن أنا لقيتك أن ال أخرج من املدينة حىت أعلم أنك قائم آل حممد أم ال، فلم جيبين 

نعم، : ؟ فقلت يا حكم، وإنك لههنا بعد: يوماً، مث استقبلين يف طريق فقالبشيء، فأقمت ثالثني 
 بكر علي  : ؟ فقال إين أخربتك مبا جعلت هلل علّي، فلم تأمرين ومل تنهين عن شيء ومل جتبين بشيء

إين جعلت هلل علّي نذراً : ، فقلتسل عن حاجتك: Xفغدوت عليه فقال . غدوة المنزل
وصيامًا وصدقة بني الركن واملقام إن أنا لقيتك أن ال أخرج من املدينة حىت أعلم أنك قائم آل حممد 

يا حكم،   :فقالأم ال، فإن كنت أنت رابطتك، وإن مل تكن أنت سرت يف األرض فطلبت املعاش، 
 فأنت صاحب السيف: قلت. ا نهدي إلى اهللكلن :؟ قال فأنت املهدي: قلت. كلنا قائم بأمر اهلل

فأنت الذي تقتل أعداء اهلل ويعز بك أولياء : قلت. كلنا صاحب السيف ووارث السيف: ؟ قال
وإن  ،[سنة]يا حكم، كيف أكون أنا وقد بلغت خمسًا وأربعين : ؟ فقال اهلل ويظهر بك دين اهلل

 .( ) (صاحب هذا اْلمر أقرب عهداً باللبن مني وأخف على ظهر الدابة

كلنا قائم بأمر اهلل، واحد : )أنه سئل عن القائم، فقال Xعن أيب خدجية، عن أيب عبد اهلل 
 .( )(بعد واحد حتى يجيء صاحب السيف، فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غير الذي كان

املهدي  اإلمام أبيهموبضميمة هاتني الروايتني ملا روي من كون املهديني االثين عشر قّوامًا بعد 
X  سيكون املقصود بالقائم الذي خيرج عليه احلسنيX  اإلمامهو القائم الثاين عشر بعد 

 .Xاملهدي 

أي بقاع األرض أفضل بعد حرم : قلت له): ، قالXعن أيب بكر احلضرمي، عن أيب جعفر 
هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيين المرسلين  ،الكوفة يا أبا بكر: ؟ فقال وحرم رسوله 8اهلل 

وغير المرسلين واْلوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث اهلل نبياً إَل وقد صلى 
، وهي منازل النبيين واْلوصياء القوام من بعدهوفيها يكون قائمه و فيه، ومنها يظهر عدل اهلل، 

 .( ) (والصالحين

                                                           

 .5 5ص  ج: الكافي - 
 .5 5ص  ج: الكافي - 
 .35ص: كامل الزيارات - 
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 آل، ومها يطلقان على مجيع (احلجة القائم)يف الرواية الثانية، فقد جاء التعبري فيها ب   األمروكذا 
املهديني  أنّ حجج وقوام وأوصياء كما  فاألئمةليلة وفاته،   حممد الذين ورد ذكرهم يف وصية النيب
 .كذلك، بفرق يف املقام كما هو واضح

الوصي  أواحلجة  أوالذي ال عقب له  اإلمام أويغسل ويكفن ويلحد القائم  Xفاحلسني 
 .Xاملهدي  اإلمام أوصياءالثاين عشر من 

، فالبعدية تتحقق ولو بعد حكم Xاملهدي  باإلماموأّما الرواية الثالثة؛ فلو فسرنا القائم 
 .Xاملهديني االثين عشر 

يكون املقصود بالقائم هو املهدي الثاين عشر، فيكون الرجل الذي ُيكم بعده  أنكما وُيتمل 
 .Xالرجل هو اإلمام احلسني  الشيخ السند يرى أنّ  أنّ له هذه املّدة، وقد تقدم 

 .شاهداً ملا يتبناه ومع ذلك ال ميكن سوقها ،بل وُيتمل غري ذلك أيضاً 

 :الشاهد الرابع

ما امساه بالشاهد الرابع نفس  أنّ وراح حممد السند يسطر ويكثر من الشواهد ليدعم ما تبناه مع 
 .مفاد الشاهد الثالث فلم  تكثري الشواهد إذن

 :صريح ومها  بقولنيشيئ أضافهنا  ،نعم

 .االثين عشر األئمةاملهديني االثين عشر هم غري  نّ أادعاء التناقض فيما لو قيل ب . 

بنقله ملا فهمه من الرواية بال  Xاملهدي  اإلمامخيرج على  Xالناس بكون احلسني  أوهم . 
 .نقل لنصها

ما تواتر من عقيدة رجعة األئّمة االثين عشر  :الشاهد الرابع) :ولنرى ما ذكره مث نعلق، يقول
ألهل البيت إىل الدنيا، ورجوع املوتى ممَّن حمض اإلميان حمضًا أو حمض الكفر حمضاً، ورجوع أعداء 

يف زمن  Xهو احلسني بن علي  ، وأنَّ أوَّل من يرجع من أئّمة أهل البيت أهل البيت 
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، وروايات رجعة Xعلي بن أيب طالب  Xاحلّجة، فيكون هو اإلمام بعده، مثّ يرجع بعد احلسني 
األئّمة اإلثين عشر إىل الدنيا بعد موت اإلمام الثاين عشر قد بلغت مئات الروايات، فمجرَّد ما رواه 

مَّا رواه اجمللسي ما يزيد على سّتة مائة رواية فضاًل ع( اإليقاظ من اهلجعة(احلّر العاملي يف كتاب 
 .وتلميذه صاحب العوامل واألسرتآبادي وغريهم كثريون

واإلحصائية الدقيقة لتلك الروايات قد تزيد على األلف بكثري، ومن الواضح أنَّ عقيدة رجعة 
االثين عشر أو االثنا  ( ) (املهديون)املهديني  أنعشر تبطل توهم  األئّمة اإلثين عشر بعد اإلمام الثاين

 :عشر مهدياً هم غري األئمة االثين ويتناقض مع التعدد

ما رواه يف خمتصر بصائر الدرجات عن أمحد بن حمّمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز،  . 
: ، قاالXعن رجل، عن مجيل بن درّاج، عن املعّلى بن خنيس وزيد الشّحام، عن أيب عبد اهلل 

أوَّل من يكرُّ يف الرجعة احلسني بن علي عليهما السالم، وميكث يف األرض أربعني  إنَّ ": مسعناه يقول
 ."سنة حىتَّ يسقط حاجباه على عينيه

ما رواه يف خمتصر بصائر الدرجات أيضاً عن أيّوب بن نوح واحلسني بن علي بن عبد اهلل بن  . 
: ن راشد، عن محران بن أعني، قالاملغرية، عن العّباس بن العامر القصباين، عن سعيد، عن داود ب

، فيملك حىتَّ تقع حاجباه Xإنَّ أوَّل من يرجع جلاركم احلسني بن علي ": Xقال أبو جعفر 
 ."على عينيه من الكرب

فيكون ": ، وقد تقدَّم رواية الكايف اليت فيها(2  ح  /26 ص / ج)ما روي يف الكايف  . 
 ."حفرته احلسني بن علي عليهما السالمالذي يغّسله ويكّفنه وُيّنطه ويلّحده يف 

يف  Xويقبل احلسني ": Xوقد تقدَّم رواية بصائر الدرجات عن أيب عبد اهلل قوله  . 
، فيدفع إليه القائم Xأصحابه الذين قتلوا معه، ومعه سبعون نبيًّا كما بعثوا مع موسى بن عمران 

X  اخلامت، فيكون احلسنيX ه ويواري به يف حفرتههو الذي يلي غسله وكفنه وحنوط". 

                                                           

منصوب لدخول  أنالمهديين اسم  أنّ مهديون مع  وأخرىفتارة يقول مهديين  ،القارئ اضطراب التعابير نحويا   ليالحظ - 
 .وكذلك ليالحظ ما بعده من تعبير ليرى االضطراب. وهي من النواسخ التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر ،عليه (أن)
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: يقول Xمسعت أبا جعفر : ما تقدَّم من رواية الشيخ يف الغيبة عن جابر اجلعفي، قال . 
: ؟ قال مىت يكون ذلك: واهلل ليملكنَّ مّنا أهل البيت رجل بعد موته ثالمثائة سنة يزداد تسعاً، قلت"

تسع عشرة سنة، مّث خيرج املنتصر فيطلب بدم : ؟ قال وكم يقوم القائم يف عامله: بعد القائم، قلت
 ".ودماء أصحابه، فيقتل ويسيب حىتَّ خيرج السّفاح Xاحلسني 

؟ يا جابر  وهل تدري من املنتصر والسّفاح": ويف رواية العياشي واملفيد يف االختصاص زيادة
 ."املنتصر احلسني، والسّفاح أمري املؤمنني صلوات اهلل عليهم أمجعني

عندما خيرج إىل الدنيا يف أواخر حياة اإلمام الثاين عشر  Xما ورد مستفيضاً أنَّ احلسني  .6
حيث ال يكون لإلمام الثاين عشر ع ِقباً من ولِده حّياً حينئٍذ كي ال ينازع سّيد الشهداء يف انتقال 

 (.الوصّية واإلمامة إليه

 :أقول

األئّمة اإلثين عشر بعد اإلمام الثاين عشر تبطل ومن الواضح أنَّ عقيدة رجعة : )قوله إنّ  . 
اإلثين عشر أو اإلثنا عشر مهديًا هم غري األئّمة اإلثين عشر ويتناقض ( املهديّون)توّهم أنَّ املهدّيني 

فهو اجتهاد يف قبال النص الصريح املثبت للمهديني  األدلة، خالف ما ثبت حبسب (مع التعّدد
ادعاه من التناقض قد تقدم بطالنه يف مناقشاتنا السابقة، ، وما  األئمةوكوهنم غري  

 .فدعوى التناقض تكشف عن جهل قائلها

الثاين  اإلماماحلسني خيرج يف أواخر حياة  أنّ نه ادعى استفاضة الروايات اليت تدل على إ . 
 X احلسني أنّ املستفيض هو  أنّ ، واحلق Xحممد بن احلسن  اإلماماملقصود به  أنّ عشر متومهًا 

املقصود به  أنّ الثاين عشر، وقد تقدم  اإلمام أوالقائم  أوعلى احلجة  من خيرج يف الرجعة أولهو 
 .، كما سيذكر الرواية يف الشاهد اخلامساملهدي الثاين عشر من املهديني 

املهدي ال عقب له، وهذا يتناىف مع الروايات املستفيضة  اإلمام نّ أيصور للناس ب أننه يريد إ . 
: تقييد قوله باحلياة، فقال إىل، ولعلمه بذلك التجأ Xاملهدي  لإلمامبل املتواترة اليت تثبت الذرية 
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ال يكون لإلمام الثاين عشر ع ِقبًا من ولِده حّيًا حينئٍذ كي ال ينازع سّيد الشهداء يف انتقال الوصّية )
 (.إليه واإلمامة

 .ميلي على الناس ما يراه أنيقدم دليله ال  أنوهذا الكالم ال دليل عليه، فعليه 

 :الشاهد الخامس

ما رواه الشيخ الطوسي يف الغيبة بسنٍد حسن عن احلسن بن علي  . : الشاهد اخلامس) :قال
نعم، : قال؟  أنت إمام: فقال له Xدخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا : اخلزّاز، قال
؟  ال يكون اإلمام إالَّ وله عقب: إيّن مسعت جّدك جعفر بن حمّمد عليهما السالم يقول: فقال له
ا قال جعفر: فقال ال يكون اإلمام إالَّ وله : أنسيت يا شيخ أم تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر، إمنَّ

صدقت : ال عقب له، فقال له عقب إالَّ اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي عليهما السالم فإنَّه
 ".ُجعلت فداك هكذا مسعت جّدك يقول

وتفسري هذه الطائفة من الروايات من أنَّ اإلمام الثاين عشر ال يكون له عقب عند خروج جّده 
إىل الدنيا يف الرجعة السّر فيه كي يدفع اإلمام الثاين عشر الوصّية ومقاليد  Xسّيد الشهداء 

ة إىل جّده احلسني، فال يكون هناك مناع من عند ذلك من قبيل ولٍد من صلبه اإلمامة واألمانة اإلهلي
 .مباشر يتقرَّر له استحقاق الوراثة فيمانع من انتقال اإلمامة إىل اجلّد وهو سّيد الشهداء

فالرواية يف هذه الطائفة ليست نافية للولد والعقب لإلمام الثاين عشر مطلقاً، بل يف ظرف أواخر 
 .يفةحياته الشر 

ثنا جعفر بن أمحد، عن أمحد بن : وروى الكشي بسنده عن حمّمد بن مسعود، قال .  حدَّ
ثنا إمساعيل بن سهل، قال: سليمان، عن منصور بن العّباس البغدادي، قال حدَّثين بعض : حدَّ

إنّا روينا عن آبائك أنَّ اإلمام ال يلي أمره إالَّ إمام : له علي قال... أصحابنا وسألين أن أكتم امسه،
كان إمامًا أو كان غري إمام؟   فأخربين عن احلسني بن علي ": Xمثله؟ فقال له أبو احلسن 

وأين كان علي بن احلسني : علي بن احلسني، قال: ؟ قال فمن ويل أمره: كان إماماً، قال: قال
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خرج وهم ال يعلمون حىتَّ : حمبوساً بالكوفة يف يد عبيد اهلل بن زياد، قالكان : عليهما السالم؟ قال
 ".ويل أمر أبيه مثّ انصرف

أن يأيت كربالء فيلي أمر أبيه،  Xإنَّ هذا أمكن علي بن احلسني ": Xفقال له أبو احلسن 
 ". إسارفهو ميكن صاحب هذا األمر أن يأيت بغداد فيلي أمر أبيه مثّ ينصرف وليس يف حبس وال يف

أم ا ": Xفقال أبو احلسن : ؟ قال عقبه ىإنّا روينا أنَّ اإلمام ال ميضي حىتَّ ير : قال له علي
بلى واهلل، لقد رويتم فيه إالَّ القائم وأنتم ال تدرون  :ال، قال: قال ؟ رويتم يف هذا احلديث غري هذا

 ".ما معناه ومِل  قيل

ويلك كيف اجرتأت ": Xث، قال له أبو احلسن بلى واهلل إنَّ هذا لفي احلدي: قال له علي
 (."يا شيخ اتَّق اهلل وال تكن من الصاّدين عن دين اهلل تعاىل: عليَّ بشيء تدع بعضه؟ مثّ قال

ال يوجد يف هذا الشاهد غري ما تقدم يف الشاهد السابق سوى انه ذكر روايات يريد من : أقول
سيكون يف هذه الفرتة ال ولد له  Xالثاين عشر عندما خيرج عليه احلسني  اإلمام أنّ  إثباتخالهلا 

الثاين عشر بفرتة معينة ال  اإلمام، فهو يريد نفي الولد عن اإلمامةيف  Xحىت ال ينازع احلسني 
الذي ال عقب له  اإلمامالرواية مل يرد فيها حتديد  أنّ مطلقاً، مستداًل برواية أيب محزة وغريها، مع 

مقتضى  أنّ مع  Xحممد بن احلسن العسكري  اإلمامنه أفتوهم  Xخيرج عليه احلسني  والذي
حممد  اإلماميكون املقصود به املهدي الثاين عشر بعد  أناجلمع بني الروايات وتفسري بعضها لبعض 

 .، فهو الذي ال عقب لهXبن احلسن العسكري 

 .يقال يف الرواية الثانية، فالقائم الذي ال عقب له هو املهدي الثاين عشر كما تقدم وكذا

 .قول بال دليل Xحياة من سيخرج عليه احلسني  أواخرالقول بنفي العقب يف  إنّ مث 
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 :الشاهد السادس

ما ورد يف عدَّة روايات يف املقام من التأكيد على أنَّ هؤالء  :الشاهد السادس: )قال
ليسوا بأئّمة وراء األئّمة االثين عشر، فليس عدد األئّمة يتغريَّ أو يزداد عن األئّمة اإلثين  ( )(املهديون)

عشر، بل اإلثنا عشر مهدياً عبارة عن إشارة إىل دولة الرجعة لالئّمة االثين عشر، فاالثنا عشر مهدياً 
 .يف الرجعة عنوان آخر لعقيدة الرجعة يشار هبا إىل دولتهم 

يا ابن : قلت للصادق جعفر بن حمّمد عليهما السالم: ما رواه الصدوق عن أيب بصري، قال . 
ا : يكون من بعد القائم اثنا عشر مهدياً، فقال": أنَّه قال Xرسول اهلل إيّن مسعت من أبيك  إمنَّ

الناس إىل مواالتنا اثنا عشر إماماً، ولكنَّهم قوم من شيعتنا يدعون : اثنا عشر مهدياً، ومل يقل: قال
 .ورواها يف خمتصر بصائر الدرجات ".ومعرفة حّقنا

النفي منصبٌّ على توّهم اثنا عشر إمامًا كمجموعة ثانية  "اثنا عشر إماماً : ومل يقل": Xفقوله 
لئالَّ يتوهَّم أنَّ جمموع األئّمة أربعة وعشرون، بل هؤالء  Xغري اإلثنا عشر األوىل، فنفى ذلك 

مهديًا هم نفس األئّمة االثين عشر، غاية األمر أنَّ التعبري عن رجعتهم وكرَّهتم وأوبتهم االثين عشر 
 .وإقامتهم للدولة يعربَّ عنه مبقام اإلمام املهدي، فهم مهديّون اثنا عشر

، "ولكنَّهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حّقنا": يف ذيل الرواية Xوأمَّا قوله 
 :وتأويله حمتمل لوجوه فتفسريه

ما ذكره صاحب خمتصر بصائر الدرجات أنَّ املقصود باملهدّيني رجعة األئّمة االثين عشر، . أ
اعلم هداك اهلل هبداه أنَّ علم ": ولكن لعدم احتمال السائل عقيدة الرجعة لئالَّ ينكرها فيكفر، قال
أحاديث عنهم صلوات اهلل عليهم آل حمّمد ليس فيه اختالف بل بعضه يصّدق بعضاً، وقد روينا 

عرف من السائل الضعف عن احتمال هذا العلم  Xمجَّة يف رجعة األئّمة االثين عشر، فكأنَّه 
اخلاّص الذي خصَّ اهلل سبحانه من شاء من خاصَّته وتكرَّم به على من أراد من بريَّته كما قال 

                                                           

 .ليالحظ المنصف الجهل الذي يسبحون فيه! فلَم رفعها ؟( إنّ )تنصب لكونها اسم  أنالمهديون ينبغي  - 
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شاُء و اللَُّه ُذو اْلف ْضِل اْلع ِظيِم﴾﴿ذِلك  ف ْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه م ْن ي   :سبحانه وتعاىل
، فأوَّله بتأويل حسن ( )

 ".حبيث ال يصعب عليه فينكر قلبه فيكفر

مل يرد أن يربز للسائل وهو أبو بصري وال أن يفصح له عن  Xويؤيّد استظهاره بأنَّ اإلمام 
، الرجعة ما يظهر من مجلة من روايات الرجعة أنَّ الرجعة حيث متّثل عنوانًا إلقامة دولة آل حمّمد 

فكأنَّ احلديث عنها يكتنفه حذر وسرّية بالغة يف دولة بين أمّية وبين العّباس حىتَّ أنَّه قد ورد يف رواية 
عن الرجعة بنحو متخٍف وبآخر واإلمام  Xرارة كان يلحُّ يف السؤال على اإلمام الصادق أنَّ ز 
X  ال ينفتح معه يف مداولة احلديث معه عن الرجعة، نعم استظهاره أنَّ اإلثين عشر مهديًا عنوان

 .متني يف حمّله مطابق للشواهد اليت مرَّت لرجعة أهل البيت 

م شيعة لوالدهم سّيد األوصياء ( قوم من شيعتنا)أنَّ املراد ب  . ب هم األئّمة األحد عشر، فإهنَّ
، كما ورد يف األحاديث أنَّ احلسن واحلسني من شيعة علي Xأمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

X فضاًل عن بقّية األئّمة التسعة، وورد عن اإلمام الصادق ،X :"لب والييت لعلي بن أيب طا
X وورد عنه "أحبُّ إيلَّ من والديت منه، ألنَّ والييت لعلي بن أيب طالب فرض، ووالديت منه فضل ،
X  ًوالييت آلبائي أحبُّ إيلَّ من نسيب، والييت هلم تنفعين من غري نسب، ونسيب ال ينفعين ": أيضا

 (."بغري والية

 :أقول

اثنا  األئمة، وعليه فيكون عدد أئمةاملهديني ليسوا  أنّ من كل ما تقدم هو  إثباتهالذي يريد  . 
 النفي أنّ حيث ادعى  ،(اثنا عشر إماماً : ومل يقل: )يف الرواية Xقوله عشر فقط، مستفيدًا من 

لئالَّ  Xمنصبٌّ على توّهم اثنا عشر إمامًا كمجموعة ثانية غري اإلثنا عشر األوىل، فنفى ذلك 
ة وعشرون، بل هؤالء االثين عشر مهديًا هم نفس األئّمة االثين عشر، يتوهَّم أنَّ جمموع األئّمة أربع

غاية األمر أنَّ التعبري عن رجعتهم وكرَّهتم وأوبتهم وإقامتهم للدولة يعربَّ عنه مبقام اإلمام املهدي، فهم 
 .مهديّون اثنا عشر

                                                           

 .  : الحديد - 
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اده كغريها من يعمل فيها فكره واجته أنويظن الشيخ السند بأّن هذه املسألة اجتهادية يريد 
هبا  اإلقرارلتحريف احلقيقة وطمسها لكون   -كما يقال  -ملكته  إبراز، فيحاول األخرىاملسائل 

كل هذا التعقيد، وجمرد هذه   إىلفروايات املهديني واضحة ال حتتاج  وإالسيظهر باطلهم وجيعله ركاماً، 
وهم غريهم ولذا عرب عنهم قوم  األئمةالفذلكات ال تصرف الدليل عن ظهوره يف كون املهديني بعد 

 .من شيعتنا، فهم غريهم

لوصفهم بكوهنم قوم من  األئمةولكون التعبري املتقدم دال بوضوح على كون املهديني غري 
 :الشيعة، التجأ لتأويل هذا الظاهر بوجهني

التحفظ عليها  أرادواالبيت  أهل نّ أنه صدر تقية لكون السائل ال يتحمل القول بالرجعة و إ .أ
 .لكوهنا عنوان لدولتهم يف آخر الزمان

بصري مل يستطع حتمل رجعتهم  أبا أنّ  -وهو بعيد  -لنفرض  إذ ،وهذا الوجه يف غاية الضعف
للمهديني  اإلمامةعلى نفي  اً منصب X اإلمامفيكون نفي   األئمة أصحابنه من خرية أمع 
، ولكوهنم كذلك احتمل التقية بسبب  األئمةغري  أهنمقوم من الشيعة، وهذا يعين  أهنمثبات إو 

 .عدم حتمل السامع أو اإلخفاء إرادة

، الإليس  ّن احلمل على التقية ال موجب له أبداً، وهو جمرد احتمال مبين على فهم واهٍ أمع 
ت ال تنحصر هبذه الرواية، بل توجد روايا األئمةاملهديني غري  أنّ لكون الروايات اليت يستفاد منها 

يف الرجعة وهو نفس  فهل سيحمل مجيعها على التقية أم يؤهلا بكوهنا عنوانًا ومنصبًا هلم  أخرى
 !؟ املدعى

أم تريدون ! ؟ به ما مل يعلم ثبوته األخذاحتمال التقية ال يعدو كونه احتماالً فكيف يتعني  إنّ مث 
 !؟ ون به احلقجعل التقية ذريعة لتغطوا هبا احلقائق كضعف السند وغريه مما حتارب

املؤمنني  أمري ألبيهملكوهنم شيعة هم األئّمة األحد عشر، ( قوم من شيعتنا)أنَّ املراد ب   .ب
X ، 
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كما جاءت الروايات   Xطالب  أيبهم شيعة علي بن   األئمةال شبهة يف كون  - 
 .يضاً ألفظ الشيعة على املهديني  إطالقفيمكن  األئمةلفظ الشيعة على  إطالقبذلك، ومع 

 أهنم، مما يعين Xبكوهنم من ولد احلسني  تعرب عن املهديني  األخرىإّن الروايات  - 
 .األئمة، وهذا مينع من كون املراد بقوم من شيعتنا هم نفس األئمةليس نفس 

على توّهم اثنا عشر منصباً ( اثنا عشر إماماً : ومل يقل: )Xقوله ه بكون النفي يف ؤ أما ادعا . 
لئالَّ يتوهَّم أنَّ جمموع األئّمة أربعة  Xإمامًا كمجموعة ثانية غري اإلثنا عشر األوىل، فنفى ذلك 

كان بصدد الفصل بني   إمنا X اإلمام ، فهو ال دليل عليه، بل الدليل على خالفه لكونوعشرون
يف هذه الرواية لكي ال يتوهم السائل بكون  اإلمامة، فلذا نفى عنهم صفة الرجعة وبني املهديني 

 اإلمام أراداالثين عشر هم نفس املهديني يف عامل الرجعة كما يريد السند تصوير ذلك، بل  األئمة
 . األئمةوهم غري  Xاملهدي  اإلمامبعد  األرضسيخلفون  املهديني  أنّ بيان 

 :دعوى التغليب

املهديني من ولد احلسني  أنّ الروايات تبني  أنّ : صلهحا إشكالوبعد بيانه ملا تقدم تصّدى لدفع 
X  ليسوا مجيعهم ولد احلسني   أهنميف الرجعة مع  األئمةفكيف يقال بكوهنم نفسX ،

وتوصيف اإلثين عشر من باب ) :يدفعه الشيخ السند، فيقول أنالذي يريد  اإلشكالهذا متام 
 .التغليب

يف حديث  Xما رواه الشيخ الطوسي يف الغيبة بإسناده عن أيب محزة، عن أيب عبد اهلل .  
، "Xمن ولد احلسني ( اثنا عشر)يا أبا محزة إنَّ مّنا بعد القائم أحد عشر مهديًا ": طويل أنَّه قال

 .رورواه يف خمتصر بصائر الدرجات بطريق آخ

ليب هذا الوصف الثابت للتسعة على بكوهنم من ولد احلسني من باب تغ Xوتوصيفهم 
يف األحاديث  اإلثين عشر، كما ورد توصيف األئّمة االثين عشر بكوهنم من ولد رسول اهلل 

وِإىل  ج دَُّكم ": الكثرية، مع أنَّ الوصف ثابت لألحد عشر تغليباً، وكما ورد ذلك يف الزيارة اجلامعة
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الزيارة اجلامعة هم األئّمة االثنا عشر، بل يف بعض روايات ، مع أنَّ املخاطب ب"بُِعث  الرُّوُح األِمنيُ 
 (.رالزيارة املخاطب بالزيارة اجلامعة املعصومني األربعة عش

وفقهم اهلل بطالن دعوى احلمل على التغليب يف كتبهم فال  األنصار اإلخوة لقد بنّي : أقول
املخاطب هبا  (ج دَُّكم بُِعث  الرُّوُح األِمنيُ وِإىل  )عبارة  أنّ نه زعم أبيانه هو  أريدداعي لبياهنا، وما 

 .ليس كذلك األمر أنّ ، مع  األئمةمجيع 

 بعث جدكم وإلى: )تلك الزيارة وقال Xاهلادي  اإلمامفقد روى الصدوق يف العيون عن 
 الروح بعث أخيك وإلى فقل X المؤمنين ْلمير الزيارة كانت وإن اْلمين الروح

 .( )...(اْلمين

 !؟ التدليس واالفرتاء لتشويش الرؤية لصد الناس عن احلقفلم  

 :تنبيهات. 7

لكي ال يكون السامع  أكثر األمروبعد ذلك عقد حممد السند تنبيهات يريد من خالهلا تشويه 
 .والقارئ على بينه واضحة، وسنعرض هذه التنبيهات مع التعليق عليها

 .Xاملهدي  اإلماماتصال الرجعة بوفاة : اْلولالتنبيه 

 :تنبيه على أمور ال بدَّ منها: )قال

قد ورد متواتراً يف روايات أهل البيت أنَّ األرض ال ختلو من حّجة، وأنَّ احلّجة قبل  :التنبيه األوَّل
لو مل يبق  إالَّ اثنان لكان أحدمها حّجة على : اخللق ومع اخللق وبعد اخللق، وورد عنهم 

فهذه من ضروريات  .خليفة اهلل يف األرض، وهم حصراً األئّمة االثنا عشرصاحبه، واحلّجة هو اإلمام 
املذهب، ومن مث َّ يستحيل بعد وفاة اإلمام الثاين عشر أن ختلو األرض من أئّمة آل حمّمد، ومن مث َّ  

 (.كانت رجعتهم متَّصلة بآخر حياة اإلمام الثاين عشر

                                                           

 .، وغيرهما 53 ص 5 :، الوافي05 ص  ج :Xالرضا  أخبارعيون  - 
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  :ويرد عليه

كالمنا   أنّ  إالثابت قطعاً، وقد صرحت به الروايات املتواترة،  أمراحلجة من  األرضعدم خلو  إنّ 
 تأيتن ومن بعدهم و املهدي أبناؤه أهنمفطبقًا للروايات الصرُية  Xاملهدي  اإلماميف احلجة بعد 

 Xاملهدي  اإلمامبعد  األئمةمن احلجة ال يالزم القول برجعة  األرضالرجعة، فالقول بعدم خلو 
 .الرجعة تأيتومن بعدهم  Xاملهدي  اإلمامهم احلجج الذين خيلفون ن و مباشرة، بل املهدي

االثين عشر فهي مما يتساهل به القلم عندهم كعادته، فما  باألئمةوأّما ادعاء حصر احلجج 
 .ن كانت بعيدة جداً إيبحثون له عن مؤيدات كثرية حىت و  إثباتهيريدون 

. وعلى كل حال إّن دعوى حصر احلجج باالثين عشر بال دليل، بل الدليل على خالفها
فما دامت الروايات تؤكد بوجود  واملذهب إمنا يستقي معرفته من روايات األئمة الطاهرين 
 !؟ مهديني بعد اإلمام الثاين عشر فمن أين جاء احلصر وضرورته

 .اليمنه كون اليماين من ؤ ادعا :التنبيه الثاني

، وليس من العيب األموربسط أباحملققني وهم جيهلون  وأمثالهدري كيف يصف الناس السند أال 
ل كيفما ُيب و يكذب مبا ال يعلم ويؤ  أنبل العيب  إحاطتهشيئًا بسبب عدم  اإلنسانجيهل  أن

 .ويغرر الناس مبنزلته اليت تومهوها الناس

العلمية  األمورقد تكفلت حتقيق الكثري من موجودة و  Xاملهدي  اإلمام أنصاركتب   أنّ ومع 
جند الشيخ السند يصر على كونه من اليمن، بينما  أننا إال ،واليت منها عدم كون اليماين من اليمن

 األمةوضاعت  رأيهمسألة اجتهادية لكل  فأصبحتجند جالل الصغري يصرح بكونه من العراق، 
 .الفاسدة اآلراء بسبب هذه

قد روى الصدوق يف كمال الدين بسنده عن حمّمد بن مسلم  :التنبيه الثاين): يقول حممد السند
: قلت: قال...  مسعت أبا جعفر حمّمد بن علي الباقر عليهما السالم يقول يف حديث: الثقفي، قال

، وخروج ...إذا تشبَّه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال": ؟ قال يا ابن رسول اهلل مىت خيرج قائمكم
بني الركن  السفياين من الشام، واليماين من اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل غالم من آل حمّمد 
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واملقام، امسه حمّمد بن احلسن النفس الزكية، وجاءت صيحة من السماء بأنَّ احلقَّ فيه ويف شيعته، 
 ".ذا خرج أسند ظهره إىل الكعبة، واجتمع إليه ثالمثائة وثالثة عشر رجالً فعند ذلك خروج قائمنا، فإ

وصريح هذه الرواية أنَّ خروج اليماين من أرض اليمن وخروج السفياين من أرض الشام، أي إنَّ 
انطالق حركتهما وجيشيهما السفياين من أرض الشام ومقّر انطالقه، وكذلك اليماين وجيشه من 

 .أرض اليمن

يف حديث  Xى ابن محاد يف املالحم عن سعيد أبو عثمان، عن جابر، عن أيب جعفر وقد رو 
عن السفياين واليماين وأنَّه بعد ظهور السفياين يسري إليهم منصور اليماين من صنعاء جبنوده وله فورة 

نة، وزيّاهتم صفر وثياهبم ملوَّ ( السفياين)شديدة يستقبل اجلاهلية من قبل الناس فيلتقي هو واألخوص 
 (.فيكون بينهما قتال شديد

 :أقول

اليماين ليس من اليمن، فال توجد رواية  أنّ يف كتبهم  Xاملهدي  اإلمام أنصارثبت ألقد 
( من اليمن)صحيحة تدل على ذلك عدا ما وجدناه من بعض حمققي الكتب حيث جعل عبارة 

كلمة   أقحموحدة السياق بعد كلمة اليماين كما يف خروج السفياين من الشام، فرعاية للنسق  ألجل
، وبني من أقواسبني ( من اليمن)ولذا اختلفت الروايات فبني من اثبت  ،يف الرواية( من اليمن)

 .يف املنت استحساناً منه للتعبري أدرجها

 .من اليمن هإىل أنتشري  نأ دونبل وردت روايات تذكر اليماين 

وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل  Xدخلت على أيب جعفر ): عن حممد بن مسلم، قال
في القائم من آل محمد شبهًا من خمسة من  يا محمد بن مسلم، إن  : فقال مبتدياً  ،حممد

من عالمات خروجه خروج السفياني من الشام وخروج اليماني وصيحة من  وإن  .... الرسل،
اليماين من  أنّ فلم تذكر الرواية ، ( ) (السماء في شهر رمضان ومناد ينادي باسمه واسم أبيه

 .اليمن
                                                           

 .1  ص  ج: كشف الغمة - 
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ودراسة يف شخصية  األدلةالتعرف على احلقيقة فلرياجع كتاب جامع  أرادوعلى كل حال من 
 .اليماين وغريها

 .Xدور املهديني بعد وفاة اإلمام املهدي  :التنبيه الثالث

 وهكذا يريد السند سد مجيع املنافذ أمام دعوة احلق والصد عنها فجعل دور مجيع املهديني 
ال بدَّ من االلتفات إىل أنَّ االثين عشر مهديًا لو  :التنبيه الثالث: )، فيقولXبعد االمام املهدي 

ا يكون بعد هناية دولة اإلمام الثاين  فّسرت بغري املعىن الصحيح الذي مرَّ فدور االثنا عشر مهديًا إمنَّ
عشر أي بعد وفاته ال حني حياة اإلمام الثاين عشر ويف دولته فضاًل عن أن يكون هلم دور يف غيبته، 

 (.ع الطريق على األدعياء يف الغيبة الكربى من تقمَّص هذا املنصبوهذا ممَّا يقط

دور  أنّ مدعيًا  املهديني  أوللكونه  Xمحد احلسن أوهبذا يريد تكذيب دعوة السيد 
أي بعد وفاته، وال خيفى اهلدف من عقده هلذا  Xاملهدي  اإلماميكون بعد هناية دولة  إمنااملهديني 

 .Xواليماين املوعود  األولالتنبيه، فهو يريد نفي دعوة املهدي 

 :ويرد عليه

روى الشيخ النعماين يف كتاب الغيبة، والشيخ الطوسي يف كتاب الغيبة بسندين معتربين عن  . 
 ،لصاحب هذا اْلمر غيبتين أحدهما تطول إن  : مسعت أبا عبد اهلل يقول: )املفضل بن عمر قال

ويقول بعضهم قتل، ويقول بعضهم ذهب، حتى َل يبقى على أمره من  ،حتى يقول بعضهم مات
 (المولى الذي يلي أمره من ولي وَل غيره إَل أصحابه إَل نفر يسير َل يطلع على موضعه أحداً 

 (.من ولده وال غريه: )يف الغيبة للشيخ الطوسي بلفظو  .( )

يف زمن الغيبة الكربى باملوىل الذي يلي  Xاملهدي  اإلمامفالرواية حتصر االطالع على موضع 
بنص  أبيهبعد  أمرالذي جاء ذكره يف الوصية املباركة، فهو من يلي ( Xأمحد )، واملقصود به أمره

 .الوصية
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 إالمغلقة  األبوابمجيع  أنّ يدل على  أمرهحصر االطالع باملوىل الذي يلي  ومن املعلوم أنّ 
 اإلمام إىلالوصول  أرادفمن  X ألبيهلكونه املمهد الوحيد  إال، وما ذلك أمرهللموىل الذي يلي 

 .يتعرف على املوىل املطلع عليه يف زمن غيبته الكربى أنفعليه  Xاملهدي 

 :وقد جاءت الروايات تبني شخصية هذا املمهد بعناوين متعددة

واعلموا أنكم إن  ...: )يف وصفه للممهد املذكور يقول Xعن اإلمام علي : طالع املشرق -أ
فتداويتم من العمى والصم والبكم وكفيتم  سلك بكم مناهج الرسول  طالع المشرقاتبعتم 

وَل يبعد اهلل إَل من أبى وظلم  ،ونبذتم الثقل الفادح عن اْلعناق ،مؤونة الطلب والتعسف
 .( ) (أي منقلب ينقلبونواعتسف وأخذ ما ليس له، وسيعلم الذين ظلموا 

كأني برايات : )قال ،Xعن معمر بن خالد، عن أيب احلسن : ابن صاحب الوصيات -ب
 .( ) (ابن صاحب الوصياتمن مصر مقبالت خضر مصبغات، حتى تأتي الشامات فتهدى إلى 

 :-وذكر املهدي -يقول   مسعت رسول اهلل: قال ،عن حذيفة بن اليمان: Xأمحد  -ج
 .( ) (وعبد اهلل والمهدي، فهذه أسماءه ثالثتها أحمدإن ه يبايع بين الركن والمقام اسمه )

الحقوا به بمكة فإنه المهدي : )إىل أن يقول  ... ، يف حديث طويلوعن رسول اهلل 
 .( ) (أحمدسمه او 

إن  هلل كنوزًا بالطالقان، ليس بذهب وَل فضة، إثنا عشر ألفاً : )، قالXعن اإلمام الباقر 
، يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء، عليه عصابة أحمد..  أحمد: بخراسان شعارهم

 .( ) (حمراء، كأني أنظر إليه عابر الفرات، فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج

 

                                                           

 . 5ص 8ج: الكافي - 
 .35 ص  ج: للشيخ المفيد - اإلرشاد - 
 .05 ص: غيبة الطوسي - 
 .58ص: المالحم والفتن -5
 . 5 ص: منتخب األنوار المضيئة -5



 Xإصدارات   أنصار   اإلمام املهدي  ..... ......................................... 323

: خمس قبل قيام القائم من العالمات: )قال ،Xعن أيب عبد اهلل : Xاليماين  -د
 .( ) (، وقتل النفس الزكيةاليمانيالصيحة، والسفياني، والخسف بالبيداء، وخروج 

ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق  ...: )عن النيب : Xخليفة اهلل املهدي  -هـ
فإذا رأيتموه فبايعوه : قال رسول اهلل . ، مث ذكر شيئًا ال أحفظهفيقتلونكم قتاًل لم يقتله قوم

 .( ) (خليفة اهلل المهديولو حبواً على الثلج فإن ه 

يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرق لو استقبلته : )عن عبد الّله بن عمر، قال -و
 .( ) (الجبال لهدمها واتخذ فيها طرقاً 

يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته بالمشرق يحمل السيف : )Xعن أمري املؤمنني  -ز
 .( ) (على عاتقه ثمانية أشهر يقتل ويمثل ويتوجه إلى بيت المقدس، فال يبلغه حتى يموت

ليس من  جيش الغضبأمير : )نقل السيد ابن طاووس يف املالحم: أمري جيش الغضب -ح
بايعوا فالنًا باسمه، ليس من ذي : ذي وَل ذهو، لكنهم يسمعون صوتًا ما قاله إنس وَل جان

 .( ) (وَل ذهو ولكنه خليفة يماني

 .الذي نص عليه النيب  Xول فجميع التعابري تشري للمهدي األ

يترك ن أاهلل أجل وأكرم وأعظم من : قال) :، قالXعن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل  . 
يا أبا محمد، : جعلت فداك فأخربين مبا أسرتيح إليه، قال: قلت له: قال .اْلرض بال إمام عادل
فرجًا أبدًا مادام لولد بني فالن ملك حتى ينقرض ملكهم، فإذا  ليس يرى أمة محمد 

انقرض ملكهم أتاح اهلل ْلمة محمد رجاًل منا أهل البيت، يسير بالتقى ويعمل بالهدى وَل يأخذ 
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ذو الخال  الغليظ القصرةفي حكمه الرشا، واهلل إني ْلعرفه باسمه واسم أبيه، ثم يأتينا 
 .( )(والشامتين، القائم العادل الحافظ لما استودع يمألها قسطاً وعدَلً كما مألها الفجار جوراً 

 :أموروالرواية تبني 

 .البيت  أهلمن  Xاملهدي  اإلمامتبني خروج رجل قبل  . 

 .أبيهالصادق بكونه يعرف امسه واسم  اإلماميقسم  . 

 .وهو الغليظ القصرة ذو اخلال والشامتني Xاملهدي  اإلمام يأيتبعده  . 

هو  البيت  أهلواملوصوف بكونه من  Xاملهدي  اإلماماخلارج قبل  أنّ فمن املعلوم 
 .Xاملهدي  اإلمام إىلاحلق ورايته راية هدى والذي يدعو  إىل، لكونه الداعي Xاليماين 

، أبيهنه يعرف امسه واسم أيقسم على  Xالصادق  اإلماملذا جند  ،اخفوا امسه  أهنمكما 
اسم  أنّ مع  أبيهعلى معرفته بامسه واسم  اإلمامقسم أفلم   Xاملهدي  اإلمامفلو كان املقصود 

 أالعليها  معروفًا للجميع، ومع تغييبهم امسه قرنوه بشخصية منصوص أبيهواسم  Xاملهدي  اإلمام
 .أول املؤمنني لكي يعرف بنص النيب  X األولوهي شخصية املهدي 

كما هو ثابت عند الشيعة، وله الدور   Xاملهدي  اإلماميظهر قبل  إمنااليماين  أنّ واحلاصل 
 .الرئيسي يف حركة الظهور املباركة

 اإلمام( موت)بعد وفاة  يأيت ومجيع ما تقدم يبطل قول الشيخ السند بكون دور املهديني 
 .املؤمنني منهم دوره الرئيسي يف حركة الظهور املبارك ألول، بل Xاملهدي 

 االستخفاف باالستخارة: التنبيه الرابع

إنَّ من االستخفاف بالعقل مبكان االستناد يف أصول العقائد  :التنبيه الرابع) :يقول حممد السند
إىل القرعة واخلرية وهذه مهزلة فكرية مل جند هلا نظريًا إالَّ عند املهلوسني، فإنَّ من ضروريات فقه 
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اإلمامية وفقه املسلمني أمجع أنَّ القرعة آخر األدلَّة والضوابط يف املسائل الفرعية فضاًل عن أن يتقحم 
يف املسائل العقائدية فضاًل عن أن يقتحم هبا يف أصول العقائد، فاالستناد إليها مصداق لقوله هبا 
ْيئًا﴾: تعاىل ﴿ِإنَّ الظَّنَّ ال يُ ْغيِن ِمن  احلْ قِّ ش 

بل هو من االستقسام باألزالم والنصب ألنَّ االقرتاع . ( )
طاعة للجّن والشياطني حيث إنَّ األزالم كانت بالقرعة يف غري موردها املقرَّر شرعاً يف دين اهلل غواية وإ

قرعة يقرتع املشركون هبا وكانوا إذا قصدوا فعاًل مبهمًا مثل السفر ضربوا ثالثة أقداح مكتوب على 
، فإن خرج (غفل ال كفاية عليه: )، وعلى الثالث(هناين ريّب : )، وعلى اآلخر(أمرين ريّب : )أحدها

ي جتنَّبوا عنه، وإن خرج الغفل أجالوها ثانياً، حىتَّ أنَّ بعض األمر مضوا على ذلك، وإن خرج النه
الفقهاء كالسّيد ابن طاووس حرَّم االستخارة بالقرعة لعموم اآلية الكرمية، واحتمله األردبيلي يف زبدة 

 .البيان

واحلاصل أنَّ القرعة يف غري موردها الشرعي معصية هلل تعاىل وطاعة للشيطان والتجاء إىل إبليس 
 .للعنيا

ْيت ُة : ومن مث َّ كان عبد املطَّلب ال يستقسم باألزالم، وهو مفاد قوله تعاىل ﴿ُحرِّم ْت ع ل ْيُكُم اْلم 
ُم اخْلِْنزِيرِ  و أ ْن ت ْست  ْقِسُموا بِاأْلْزالِم ذِلُكْم ِفْسق ﴾: إىل قوله ..و الدَُّم و حلْ 

( ).) 

 :الرد عليه

كان يتكلم عن العقل فهو املوصل خلليفة اهلل سبحانه، وقد جاء يف   إنالشيخ السند  إنّ  . 
 .تعريفه بكونه ما عبد به الرمحن

ما عبد به الرحمن واكتسب به : ؟ قال ما العقل: قلت له: )قال ،Xعن أيب عبد اهلل 
تلك الشيطنة، وهي شبيهة !  تلك النكراء: ؟ فقال فالذي كان يف معاوية: قلت: قال .الجنان

 .( ) (قل، وليست بالعقلبالع
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فإن كان يتكلم عما عندهم فهي الشيطنة والنكراء اليت ُيرفون ويشوهون هبا احلقيقة تارة 
 .يل الباطل، وهذه ليست من العقل يف شيءأو بالت وأخرىبالنكران 

حتّدث بكل )لغة  أخذته وإمناما قاله السند يكشف عن عدم معرفته بالدعوة فلم يدقق  إنّ  . 
، فالسند هل طالع الكتب ووجدها خالية من كل دليل روائي لكي يصرح بكوننا نأخذ (ما تسمع

العقيدة باالستخارة، فلو مل تكن هناك روايات قد اسُتدل هبا على الدعوة فلم  كتب هذا الكم الكبري 
 !؟ الصرُيةمنها حتريف احلقيقة اليت جاءت هبا الروايات  أراداليت  التأويالتمن 

لقد اعتاد السند وغريه التدليس واخللط لكي يشوهوا الصورة الناصعة لدعوة احلق املباركة على  . 
حد بكون االستخارة دلياًل يف العقائد، أفلم يقل  وإال أوتواالناس لكي يصدوا الناس عنها بكل ما 

دلياًل على العقائديات، وهناك فرق بني  أهنايستفاد منها يف تشخيص املصداق ال  إمنابل االستخارة 
 .األمرين

 .يف فتنة الواقفية باالستخارة Xالرضا  باإلماممن آي السند بصفوان اجلمال الذي أمث ما ر 

؟ -أي الرضا  -بأي شيء قطعت على علي : قلت لصفوان بن ُيَي): عن علي بن معاذ، قال
 .( ) (صليت ودعوت اهلل، واستخرت وقطعت عليه: قال

متبعًا للشيطان،  كاننه  أم أفكرية نه يف مهزلة أأم  فهل صفوان بنظر حممد السند مهلوساً 
 !!وحاشاه؟

 :الختام

كما  ( ) االثنا عشر  الفطن أنَّ األئّمةهذا وال خيفى على اللبيب : )ويف ختام كالمه يقول
ورد تسميتهم باألئّمة االثين عشر وباملهدّيني االثين عشر يف روايات الفريقني، أي يف روايات أهل 

، كذلك أيضًا ورد يف الُسنَّة أيضًا وردت أنَّ عليًا وولده هم املهديّون االثنا عشر بعد رسول اهلل 
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 !االثنا عشر وصف لألئمة وحقه النصب كما يعتقد الشيخ السند فلَم جعله مرفوعا  ؟ - 
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بعد رسول  ( )أمري خليفة، واثنا عشر  ( )إثنا عشر  روايات الفريقني أمساء أخرى لالثين عشر، نظري
، واثنا عشر وصّي، واثنا عشر هادي، واثنا عشر وارث، وغريها غري هذه السبعة عناوين اهلل 

وأوصاف لكنَّها كّلها تشري إىل املعصومني االثين عشر علي واحلسن واحلسني والتسعة من ولد 
 .يف وصفهم  النيّب ، فانتبه والتفت إىل بيانات القرآن الكرمي و احلسني 

وال بدَّ للقارئ من التدبّر والتمّعن والتكرار لقراءة هذه الرسالة كي تتَّضح له مجلة من الزوايا وال 
 (.تبقى مبهمة لديه

عشر من ذرية  ان االثنو يف بعض الروايات يراد به املهدي عنوان املهديني  أنّ قد تقدم : أقول
االثين  األئمةمقامًا ومنصبًا لنفس  ، وهذا ال يعين جعل عنوان املهديني Xاملهدي  اإلمام

 .عشر يف الرجعة

تضح للقارئ ما يريد بيانه، وحقاً قوله هذا ييؤكد على تكرار قراءة ما كتبه لكي  األخريمث نراه يف 
 .ه حمققاً ال يصدر من باحث علمي فضالً عمن وصف بكون أنلكون ما قاله يف غاية الغرابة وينبغي 

 :نصيحة في آخر المطاف

توكل علّي بكل قلبك وال تعتمد على : )يف التوراة مكتوب: Xمحد احلسن أ اإلمامقال 
فهمك يف كل طريق اعرفين وأنا أقوم سبيلك، وال حتسب نفسك حكيماً، أكرمين وأدب نفسك 

 (.بقويل

 .واملهديني وسلم تسليماً واحلمد هلل أوالً وآخراً، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة 

 .    الثامن والعشرين من شهر رمضان املبارك لسنة  سطر يفألهذه امت الفراغ من 

 

                                                           

، فليالحظ القارئ الهفوات ممن يتسمى بالمحقق (نظير)كلمة  إلىلكونهما مضاف ( االثني عشر)ينبغي جر كلمتي  - 
 .التي تقمصها هو وغيره األلقابوبغيرها من 

جميعها حقها النصب لكونها تمييز فليالحظ القارئ المنصف هذه ( دي، وارثأمير، وصي، ها) اآلتيةّن الكلمات إ - 
 .الهفوات نقضوا بها فسقطوا من حيث نقضوا
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