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  إىل الشهداء السعداء
  إىل الذين كان دمهم سرا تعرفه مالئكة السماء
  إىل الذين كان دمهم مفتاحاً لدولة العدل اإلهلي

  إىل أحباء ا وأحباء رسوله واألمة الوسط
ا حز�ي عليكم فال ينقطع ال وا أبداً أم (: إىل الذين أحزن فراقهم قلب أمحد احلسن فقال

عليكم  ياًا عربتي ودمعي فسيضل جاروأم ... بعد يومكم هذا حتى ا�تقل إىل جواركم 
لن يشفى حتى  اًعميق اًوجرح اًملأمحد احلسن ألقد وا تركتم يف قلب  ... ما دمت حياً 

محد احلسن أا أحباء فسالم عليكم ي ...ألقاكم يف داركم الكرمية اليت ا�تقلتم هلا 
  .)وروحه وقلبه

  اجلرحى الذين تومسوا بوسام الشرف واجلهادوإىل 
  ظلموا يف سجون الظاملنياألسرى الذين وإىل 

  وإىل األخوة أ�صار اإلمام املهدي العاملني
  .يهديكم هذا اجلهد املتواضع راجياً دعائكم وشفاعتكم خادمكم

  
ـ ١٤٣١/شعبان /١   ق . ه

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
احلمد هللا املبتدئ بالعطاء الذي أفاض علينا نعمه اليت ال حتصى٬، وأسبغ علينا آالئه اليت ال 

  .جتازى
  .تسليماًوأفضل وأمت وأكمل الصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم 

بني يدي األخوة الكرام القسم الرابع واألخري من احلوار القصصي املبسط يف أدلة الدعوة 
  .اليمانية املباركة

وأن يكون مسامهاً يف نشر احلق  وأسأله سبحانه أن يكون نافعاً خالصاً لوجهه الكرمي٬،
  .والدفاع عنه ودحض الباطل وحماربته

  .لصفح والعفو عن قصوري وتقصريي يف البيانكما وأسأل األخوة القر|اء الكرام ا
  

  واحلمد هللا أوالً وآخراً
  

   
  

   
  
  
  
  
  
  
  



  



  :األوىلاحللقة 

אא א א א

فجاء أبوهم وسلم عليهم وتبادلوا معه  يف كل ليلة وهم ينتظرون أباهم٬، كماوحضر األوالد 
  . السالم والرمحة والربكات

٬، فهل من سؤال حول احلديث يف الليلة ن تكونوا خبري يا أبنائي األعزاءأسال اهللا أ :األب
  املاضية ؟

عشر  اثينتذكر  أيب لقد ذكرت أنّ روايات املهديني . شكراً لك يا أيب الكرمي :واثق
عشر٬،  اثينلكين رأيت رواية تقول إنّ املهديني أحد عشر وليس  ٬،Xمهدياً من ولد احلسني 

  ؟  أم  أحد عشر  عشر املهديون اثنافهل 
يا أبا ( :يف حديث طويل أنه قال. Xوإليك يا أيب هذه الرواية يا أيب٬، عن أيب عبد اهللا 

  . )١() X إنّ منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني ٬،محزة
أحسنت يا ولدي على اهتمامك ومراجعتك٬، ال حظوا يا أوالدي األعزاء ما سأذكره  :األب

لكم٬، وذكرته لكم على حنو اإلمجال يف ما تقدم فقلت الروايات اليت بينت عدد األئمة واملهديني 
  :على مخسة أقسام 

א لفاظ وهذا القسم جاء بأ. األئمة اثنا عشر إماماً الروايات اليت عد|ت أنّ: א

 .٬،كما ذكرت لكم ذلك يف القسم األول من هذا احلوار٬، وسأعيد ما ذكرته لكم للتذكّرخمتلفة
  :وإليكم تلك األلفاظ اليت جاءت يف تلك الروايات

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

: قال ٬،عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه ٬،)اثنا عشر خليفة(: ثانياً
مث أخفى صوته فقلت  .اثنا عشر خليفةبعدي : فسمعته يقولكنت مع أيب عند رسول اهللا (

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

                                                            
 .٣٨ص: مختصر بصائر الدرجات -١
 .١٥٠ص: غيبة الشيخ الطوسي -٢
 .٣١٥ص ٢ج: ينابيع المودة لذوي القربى -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ١٠

: مسعت جابر بن مسرة السوائي يقول( :قال ٬،امللك بن عمريعن عبد ٬، )اثنا عشر أمرياً: (ثالثاً
مث تكلم  ٬،اثنا عشر أمرياًحىت يقوم  ال يزال هذا األمر ماضياً: يقول مسعت رسول اهللا 
  .)١() كلهم من قريش: فسألت أيب ما قال ؟ قال بكلمة خفيت علي|

  .)٢() حمدَّثاًاثنا عشر منا : (Xقال اإلمام الباقر ٬، )اثنا عشر حمدثاً(: رابعاً
عن عبد امللك بن  ٬،٬، حدثنا سفيانحدثنا ابن أيب عمري: قال ٬،)اثنا عشر رجالً(: خامساً

اثنا ال يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم : يقولمسعت النيب (: قال ٬،عن جابر بن مسرة ٬،عمري
اهللا عليه  ٬، فسألت أيب ماذا قال رسول اهللا صلىبكلمة خفيت علي¡مث تكلم النيب  ٬،عشر رجالً
  .)٣( )كلهم من قريش: وسلم ؟ فقال
: سأل رجل عبد اهللا بن مسعود قال له(: قال ٬،ويف رواية مسروق ٬،)اثنا عشر نقيباً(: سادساً

سألناه : ؟ فقال عبد اهللا اهللا كم ميلك هذه األم|ة من خليفة يا أبا عبد الرمحن٬، هل سألتم رسول
 . )٤() "عشر عدeة نقباء بين إسرائيل اثنا": فقال

منا اثنا عشر : (Xقال اإلمام احلسني  ٬،بل عرب بلفظ املهديني وأُريد منه األئمة اإلثين عشر
مهديا٬ً، أوهلم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وآخرهم التاسع من ولدي٬، وهو القائم 

 .)٥()باحلق
  . فكل هذه التعابري تشري إىل عدد األئمة اإلثين عشر

ويف كل هذه األلفاظ املراد واحد وهم األئمة اإلثين عشر أوهلم أمري املؤمنني علي بن أيب 
  .٬X، وآخرهم اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري Xطالب 

א   .وسيأيت الكالم عنها بالتفصيل. الروايات اليت عد|ت األئمة ثالثة عشر إماماً Wא

א   .متوقد تقد|. عشر مهدياً اثينالروايات اليت عد|ت املهديني  Wא

  

                                                            
 .ط الميمنية بمصر ١٠١و  ٩٧ص ٥ج :أخرج أحمد بن حنبل في المسند -١
  .٢ص: اإلمامة والتبصرة -٢
 .ط محمد علي صبيح بمصر ٣ص ٦ج :أخرج الحافظ مسلم بن حجاج القشيري في  صحيحه -٣
  .٣٨٦ص: أمالي الصدوق -٤
 .٢ص: اإلمامة والتبصرة -٥



 ١١.............................. القسم الرابع / حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 

א א وهي رواية واحدة٬، وهي . الرواية اليت عدت املهديني أحد عشر مهدياً Wא

يا أبا محزة إنّ منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد ( :الرواية اليت ذكرªا يا واثق٬، وهي
  .  )١() Xاحلسني 

א وهي رواية . عشر لرواية اليت بينت أنّ األئمة اثنا عشر واملهديني اثناا Wא

  . متالوصية اليت تقد|
وسيأيت    دل على أن عدد األئمة ثالثة عشر وتوجد مقابلة بني القسم الثاين؛ وهو الذي

  .٬، وبني القسم الرابع وهو الذي دل على أنّ املهديني أحد عشر  الكالم عن هذه الروايات 
ثالثة عشر قد عد|ت املهدي األول  إنّ الروايات اليت بينت أنّ األئمة : ذلكوبيان 
X،مع األئمة فصار عدد األئمة ثالثة عشر٬،كما وأصبح عدد املهديني أحد عشر مهديا٬ً، ٬ 

تارة يعد مع األئمة فيكون عدد األئمة  ٬،برزخ بني األئمة واملهديني  Xفاملهدي األول 
وتارة يعد مع املهديني فيكون عددهم اثنا عشر٬،  املهديني أحد عشر٬،فيكون عدد  ثالثة عشر٬،

  .كما ويكون عدد األئمة أثين عشر أيضاً
والشاهد على هذا اجلمع هو رواية الوصية  و±ذا جيمع بني مجيع األقسام اخلمسة للروايات٬،

  .مهدياً عشر اثينبكو³م وكذلك بينت عدد املهديني  ٬،عدد األئمة أثين عشر اليت بينت أنّ
وعلى ( :وهذا اجلمع هو الصحيح خبالف اجلمع الذي ذكره الشيخ احلر العاملي حيث قال

هذا فاألئمة من بعده هم األئمة من قبله قد رجعوا بعد موªم٬، فال ينايف ما ثبت من أن األئمة اثين 
ورواية أحد ألنّ العدد ال يزيد بالرجعة٬، وهذا الوجه حيصل به اجلمع بني رواية اثين عشر  ؛عشر

مل يالحظ فيها : والثانية) عليهما السالم(حممول على دخول املهدي أو النيب : عشر٬، فإنّ األوىل
  .)٢() ... دخول أحد منهما حلكمة أخرى٬،

  :وإليكم توضيح كالمه بالتفصيل
لكن رجعوا يف الرجعة٬،  هم نفس األئمة  أن|ه يقول بأنّ املهديني : النقطة األوىل

(...  :نّ الرواية تقولإهم أنفسهم الذين يأتون من بعده؛ حيث  ٬،Xفالذين قبل اإلمام املهدي 
الذين يأتون بعد املهدي هم : ٬، فيقول)إثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من بعده أثنا عشر مهدياً

  . أنفسهم الذين كانوا قبله
                                                            

 .٣٨ص: مختصر بصائر الدرجات -١
 .٣٧٠ص: اإليقاظ من الهجعة -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ١٢

اإلثين عشر مهدياً واألحد عشر مهديا٬ً، ببيان أنّ حياول اجلمع بني روايات : النقطة الثانية
وأم|ا . Xأو اإلمام املهدي  عشر يكون داخالً فيها أم|ا النيب  اإلثينالروايات اليت تذكر 

  .Xواإلمام املهدي  الروايات اليت ذكرت األحد عشر فهي مل تعد النيب 
وأنتم كما ترون هو مجع خايل عن الدليل٬، بل هو مجع تربعي كما يقال٬، مث كيف يقال بأنّ 

فهل علي بن أيب  Xاملهديني هم أنفسهم األئمة واحلال أنّ املهديني ورد أ³م من ولد احلسني 
؟ وهل  )عليهما السالم(؟ وهل احلسن من ولد احلسني  )عليهما السالم(طالب من ولد احلسن 

  . هذا أعجب ما يقال Xلى تقدير دخوله يف روايات االثين عشر من ولد احلسني النيب ع
  ؟ هل واضح ما تقدم يا أبنائي

  .نعم يا أيب :واثق
  : واآلن سأذكر لكم الروايات اليت تدل على كون األئمة ثالثة عشر :األب

א א : يقول Xمسعت أبا جعفر : قال ٬،روى الشيخ الكليين بسنده٬، عن زرارة Wא

ومن ولد علي٬،  كلهم حمدث من رسول اهللا  اإلثنا عشر اإلمام من آل حممد (
  .  )١(....) مها الوالدان )عليهما السالم(ورسول اهللا وعلي 

لهم من ولد رسول اهللا وعلي ك إماماًفالحظوا يا أبنائي أنّ الرواية ذكرت اثنا عشر 
كلهم حمدث من رسول  اإلثنا عشر اإلمام من آل حممد ( :فقالت ). صلوات اهللا عليهما(

  ).ومن ولد علي اهللا 
  .Xثالثة عشر٬، بإضافة أمري املؤمنني علي  و±ذا يكون عدد األئمة 

  .معهم Xثالثة عشر لدخول املهدي األول  وصار األئمة 
مع األئمة واحلال أن|ه من املهديني  Xصحيح يا أيب٬، لكن ملاذا ع¼د املهدي األول  :حممود

  ؟
تقدم يا حممود يف القسم األول من حوارنا هذا وجود تفاضل بني احلجج الطاهرين : األب

فقد جاءت الروايات بالتفاضل ٬، فالرسل فضل اهللا بعضهم على بعض٬، وكذلك األئمة 
أفضل البشر على  بل هو  ٬،بينهم٬، فالرسل أفضلهم على اإلطالق هو خامتهم حممد 

  .اإلطالق
                                                            

  .٥٣١ص ١ج: الكافي -١
 



 ١٣.............................. القسم الرابع / حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 

وفاطمة٬، وبعدمها احلسن واحلسني  Xفأفضلهم علي بن أيب طالب  وأم|ا آل حممد 
  . هم أفضل األئمة على اإلطالق ٬، فأصحاب الكساء )عليهما السالم(

خري هذه األمة من بعدي علي بن أيب طالب وفاطمة واحلسن : (قال روي النيب 
  .)١( )يه لعنة اهللاواحلسني٬، من قال غري هذا فعل

إىل  من أفضل خلق اهللا ؟ فأشار النيب (: فقال سأل سلمان رسول اهللا  :روي
فمن : قال سلمان. أبو هذين :فمن بعد جدمها ؟ قال: قال سلمان. جد هذين: احلسنني وقال

  . )٢( )هذان :فمن بعد أمهما ؟ قال: قال سلمان. أم هذين: بعد أبيهما ؟ قال
هو  ٬X، ومن الثابت أنّ اإلمام املهدي كما أن|ه يوجد تفاضل بني الباقني من آل حممد 

 .أفضل األئمة غري أصحاب الكساء
٬، عن أيب عبد اهللا٬، عن آبائه  ٬،روى الشيخ النعماين يف كتاب الغيبة بسنده عن أيب بصري

اختار من كل شيء شيئا٬ً، اختار من األرض مكة٬،  8إنّ اهللا (: قال رسول اهللا : قال
واختار من مكة املسجد٬، واختار من املسجد املوضع الذي فيه الكعبة٬، واختار من األنعام 
إناثها٬، ومن الغنم الضأن٬، واختار من األيام يوم اجلمعة٬، واختار من الشهور شهر رمضان٬، 

من بين هاشم٬، واختار  واختارين وعلياً ومن الليايل ليلة القدر٬، واختار من الناس بين هاشم٬،
من ولد احلسني تاسعهم باطنهم٬، وهو  مين ومن علي احلسن واحلسني٬، وتكملة اثين عشر إماماً

  .)٣( )ظاهرهم٬، وهو أفضلهم٬، وهو قائمهم
إنّ اهللا اختار من (: قال رسول اهللا : قالوى اجلوهري يف مقتضب األثر بسنده٬، ور

ومن الشهور شهر رمضان٬، واختارين وعليا٬ً،  ٬،الليايل ليلة القدراأليام يوم اجلمعة٬، ومن 
احلسن واحلسني٬، واختار من احلسني حجج العاملني تاسعهم قائمهم أعلمهم  يواختار من عل

  .)٤( )أحكمهم

                                                            
 .٢٢٨ص ٢٧ج :، بحار األنوار٦٣ص: آنز الفوائد -١
 .٥٦٢ص ١ج: الخصائص الفاطمية -٢
 . ٧٣ص: غيبة النعماني -٣
  .٩ص :مقتضب األثر -٤



 Xملهدي 

ري املؤمنني 
ألئمة من 

ي األول 

ميت الذي 
 بن عامل٬، 
 أم أبوه ؟ 

ألول مثل 

  X   
ضل منه٬، 

 X  له

الء الذين 
 خري من 

 حممد بن 
بله أفضل 
أنّ اإلمام 

أ�صار اإلمام امل
ئمة بعد أمري

X مث بقية األ

ورد أنّ املهد

ن٬، مهدي أم
ن إمام٬، عامل
هدي أفضل أ

لأل. ضل منه

ن العسكري
ليس أفض أباه 

ملهدي األول

هللا٬، فأي هؤال
منه٬، األول

 هو اإلمام
 بأنّ الذي قبل

X٬، بل ثبت أ

إصدارات ... 
نّ أفضل األئ

Xن املهدي 

٬، فقد و 

يا سلمان: (ل
إمام بن. هذا

يا نيب اهللا٬، امله
 .)٢() هم به

أبوه أفض: (  

مد بن احلسن
من أنّ تقدم 
  .ما تقدم

٬، أي امل)م به

يا رسول اهللا(
قبله أفضل 

د بالذي قبله
واية تصرح

X املهدي 

  .٢٢٠ص ٨

.........
 املؤمنني٬، وإن

X إمام الزمان

ك يف املهديني

قال ٬،سول اهللا
ماً من ولد ه

ي: قلت: قال
ألن اهللا هداه
 ل أم أبوه ؟

حمم   فأبوه
ملا ٬،عسكري

ب الكساء كم
نّ اهللا هداهم

  . لهم
( :طمة
والذي ق. ي

كما أنّ املراد
X؛ لكون الر

ن ولده اإلمام

ج :سفينة البحار

.........
 األئمة أمري

Xاحلسني

  .)١(  )ظر
ألئمة٬، كذلك

  .إلطالق
عن رس: قيس

 جوراً وظلم
ق . وصي عامل
؛رهم كلهم

املهدي أفضل

X،ولذا ٬
بن احلسن الع
 غري أصحاب
هم كلهم؛ أل
ده٬، فهو أفضل

قالت فاط: يه
منهم املهدي

  .)٣(...) ل
ك Xألول

Xسكري

X أفضل من

، مستدرك س٣٦٢
.٤٢٩ص :اري
 .١٣٥ص

.........
إنّ أفضل: (

 الباقني بعد ا
وثبت به النظ
فاضل ويف األ
ديني على اإل

سليم بن قواه
 كما ملئت
ي يليه إمام

مثل أجور ول
ؤال سلمان 

 ).هداهم به
Xهدي األول

حممد ملهدي
 أفضل األئمة

 مثل أجورهم
ذين يأتون بعد
طويالً جاء في
:ىل أن يقول

 وصي األول
و املهدي األ
م احلسن العس

Xلعسكري

          
٢ص ٢٥ج: وار

حمد باقر األنصا
ص : األنصاري

..........
: الكراجكي

ضلني٬، وأف
جاء به األثر و
 يف األنبياء تف
من سائر املهد
ل عليه ما رو
سطاً وعدالً

صي٬، أبوه الذي
لألو. ضل منه

يف سؤ   : 
ألن اهللا ه ؛م

هدي هو امله
يس املراد بامل
د بن احلسن أ

لألول( :
ل املهديني الذ

ليم حديثاً طس
إىل ..... ؟ 

مامه واآلخر
ن املهدي هو

ماماإل وليس
ت أن اإلمام الع

  

                       
بحار األنو ،١١٣

 قيس بتحقيق مح
حقيق محمد باقر

١٤ ........
ولذا قال

حلسن واحلسني
عده على ما ج
نّوكما أ
X٬، أفضل م

ذا يدلوه
أل األرض قس
صي بن وصي

أبوه أفض :ل
فقوله 

جورهم كلهم
املراد بامله

ولي فضل منه٬،
ل اإلمام حممد

مث قوله 
ثل أجور كل
وروى س
مسيت أفضل

ألنه إم ؛آلخر
فاملراد من

٬،Xحلسن 
نه٬، ومل يثبت
.ملهدي أفضل

                        
٣ص: التعجب -
آتاب سليم بن -
آتاب سليم بتح -

٤

احل
بع

X

ميأل
و
قا

أج

أفض
بل

مث

مس
اآل

احل
من
امله

   
١-
٢-
٣-



 ....١٥ 

ل املهدي 
ملقام ويف 

٬، Xي 
. م اآلخر

٬، Xي 

 جابر بن 

صياء من 
( .  

 األوصياء 
 Xنني 

٬، وثالثة د

ون أخبار 
 جابر بن 
األوصياء 

 

 ٢ج :إلرشاد

..........
أي الذي قبل
إلمامة ويف ا

 اإلمام املهدي
نّ األول إمام
اإلمام املهدي

٬، عنXر 

ه أمساء األوص
)١( )نهم علي

ح فيه أمساء
م أمري املؤمنني

ة منهم حممد

 يف الفقيه عيو
 X،عن ٬

 فيه أمساء ا
 ( )٢(. 

، اإل٢٦٩ص: ن

.........
٬، أ)فضل منه

هو قبله يف ا

 باألول هو
 من اآلخر أ
واألول هو 

عن أيب جعفر

يها لوح فيه
مد وثالثة منه
ابر رأى لوح
فنا هلم أبوهم

ثالثة: ( قالت

ى الصدوق
ن أيب جعفر
 يديها لوح
ية منهم عل

آمال الدين ،٥٢

........بع 
لذي قبله أف

فه Xدي

٬، املراد)مامه
ول أفضلاأل
و Xألول

ايف بسنده ع

وبني يدي 
الثة منهم حمم
ن جابر٬، فجا
٬، فإن أضف

الروايةهذه

٬، فقد رو)لي
عن ٬، اجلارود
وبني 

 حممد وأربعة

X: ٢ص ٢ج

القسم الرابع/ كة 
وا( :الصورة

هو اإلمام املهد

ألنه إم ؛خر
ووجه كون ا
و املهدي األ
X.   

  .ت

كليين يف الكا

لى فاطمة
٬، ثالXائم
عن Xقر

ثنا عشر

٬، حيث إنّ ه

ربعة منهم علي
عن أيب: شاد

على فاطمة
X ثالثة منهم

ن أخبار الرضا

ليما�ية املبارك
الرواية ±ذه 
والذي قبله هو

 خري من اآل
ودي األول٬،

٬، اآلخر هو)
إلمام املهدي

  ؟  حممود

م بقية الروايا

ى الشيخ الك

دخلت على(
ر آخرهم القا
ها اإلمام الباق
٬، وكانوا اث

  .ر
ظة يا أبنائي٬،

وأر(خرى أر
فيد يف اإلرش

دخلت ع(:
Xم القائم

          

، عيون١٨٠ص

سط يف الدعوة ا
كون تفسري ا
فضل منه٬، و

األول: (
خر هو املهد

...ي األول
ل هو وصي اإل
ح جوابك يا
  .عم يا أيب

ذن ألنقل لكم

رو Wא
:صاري٬، قال

ت اثين عشر
الرواية يرويه

د فاطمة
ع ثالثة عشر
يل هنا مالحظ

 
جاء يف مصادر
ل الدين٬، واملف

:قال ٬،صاري
عشر آخرهم

                       
 .٥٣٢ص

ص ٤ج: ره الفقيه

حوار قصصي مبس
وعليه فيك

أف Xألول 
  .ترتيب

وقوله 
املراد من اآلخ
واآلخر وصي
ملهدي األول
هل أتضح

نع :حممود
إذ :األب

  
א א

بد اهللا األنص
لدها٬، فعددت
الحظوا ا
ذين من ولد
سيكون اÃموع

ولكن يل 
 ).منهم علي

ولكن جا
لرضا وكمال
عبد اهللا األنص
عددت اثنا ع

                        
ص ١ج: الكافي -
من ال يحضر -٢

 .٣٤٦ص

ح

األ
الت

وا
و(
فا

عب
و

الذ
س

من

ال
ع
فع

   
١-
٢

ص



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ١٦

א א روى الشيخ الكليين يف الكايف بسنده عن أيب اجلاورد٬، عن أيب جعفر  Wא

X،ي واثين عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض يعين (: قال رسول اهللا : قال ٬eإن
االثنا عشر من ولدي  أوتادها وجباهلا٬، بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ بأهلها٬، فإذا ذهب

  . )١( )ساخت األرض بأهلها ومل ينظروا
إين وإثين عشر من ولدي وأنت يا (: فيها  الحظوا هذه الرواية أيضاً حيث قال النيب 

  . فصار اÃموع ثالثة عشر )علي
  ما معىن زر األرض يا أيب ؟ :أمحد

وأصله من زر القلب٬، وهو عظم صغري : ٬، قال ابن األثري)زر القلب(أصل الزر هو  :األب
  .)٢(يكون قوام القلب به 

إذا ذهب اإلثين عشر ساخت األرض بأهلها ومل : (فقوام األرض ±م؛ ولذا قال 
  ).ينظروا

: أقول). وهو زر األرض بعدي: (يف قول النيب : األنواروقال الشيخ اÃلسي يف  حبار 
  . )٣(أي قوامها والعامل مبصاحلها : الزر بالكسر

 
א א א قال (: قال ٬،Xروى الشيخ الكليين يف الكايف بسنده عن أيب جعفر  Wא

٬، جنباء٬، حمدثون٬، مفهمون٬، آخرهم القائم باحلق من ولدي اثنا عشر نقيباً: رسول اهللا 
  . )٤( )ميالها عدالً كما ملئت جوراً

ليس  ٬X، وعلي بن أيب طالب وهذه الرواية أيضاً عد|ت أثين عشر من ولد رسول اهللا 
  .من ولد رسول اهللا 

  
א א إنّ : (٬، قالXروى الشيخ الكليين يف الكايف بسنده عن أمري املؤمنني  Wא

e٥() يهلذه األمة اثين عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم من( .  

                                                            
  .٥٣٤ص ١ج: الكافي -١
  .٣٠٠ص ٢ج: النهاية في غريب الحديث -٢
 .٣٢٠ص ٣٢ج: بحار األنوار -٣
 .٥٣٤ص ١ج: الكافي -٤
 . ٥٣٢ص ١ج: الكافي -٥



 ....١٧ 

    وهم (

قال أمري  

أنت  ٬،لي
وسيكون 
امس من 
ف حريان 
ن عمران 

سابع من 
 من علي 
X  فيكون

 هنا فمن 

ع من ولد 
خلامس من 

.  

ي عيسى 

:  قال
عليهم من 

 ١ج:Xي 

..........
:X علي 

د بن احلنفية٬،

يا عل :  ول 
صدور قوم٬، و
 شيعتك اخلا
تأسف متلهف
بيه موسى بن

 (..)١(.  
مس من الس
ساب األئمة

Xن احلسن 

 X٬، ومن

X هو الرابع
فاخلا سكري٬،

ة مع األئمة 

عن حواري 

ديث إىل إن
 وأنصاري عل

يث اإلمام المهدي

.........
X؛ لذا يقول

  . ة عشر

نده عن حممد

يل إىل أن يقو
ضغائن يف ص
ك عند فقدان

مت ن ومؤمنة
وشبيهي وشب

...ع القدس
شيعتك اخلام

لو بدأنا حبس ؟
 احلساب من
ن ولد علي

Xبن احلسن 

م احلسن العس
يف هذه الرواية

سول اهللا 

وساق احلد. 
هم حواري

، معجم أحادي٤٧

........بع 
Xلد علي

اÃموع ثالثة

فاية األثر بسن

 حديث طوي
ظهرت لك ض
طانة٬، وذلك

ء٬، فكم مؤمن
 وأمي مسي و
وقّد من شعاع
عند فقدان ش

؟ X علي
X ،بدأنا لوو٬

هو السابع من
 

هدي حممد بن
هلادي٬، واإلمام

X٬، وقد ع¼د| يف

سئلت رس: (

.. إثين عشر
و ٬، طمة

٧ص ١ج: لمرام

القسم الرابع/ كة 
من ول 
X يكون ا

 القمي يف كف

يف    :يقول
ظ  فإذا متُّ

ل وليجة وبط
رض والسماء

بأيب:  وقال
يتو   النور

وذلك ع( :
ابع من ولد 

Xالكاظم

هX لرضا
؟ Xعلي

ألنّ اإلمام امله
إلمام علي اهل

Xي األول

:قال ٬، مالك

ريته وكانوا إ
وفاط X ي

، غاية ال٣٤٩ص

ليما�ية املبارك
نّ االثين عشر
Xبإضافة علي

روى اخلزاز

ول اهللا
ي ووزيري٬،

سقط فيها كل
قده أهل األر
مث رفع رأسه

جالبيب: ل
ي قوله

من ولد السا
إلمام موسى ا

X فاإلمام ال
عابع من ولد

؛ ألXألول
م اجلواد٬، واإل

X هو املهدي

عن أنس بن

 صفوته وخري
صلب علين

          
ص ٢٦ج: ألنوار

 .٢٢٠ص: افي

سط يف الدعوة ا
تنص على أنّ

فب ٬،)مين   ر 

W
مسعت رسو( 

٬، وأنت أخي
ماء صيلم يس
دك حيزن لفق

مث  أطرق ملياً
أو قا   لنور 

اهد يا أبنائي
هو اخلامس م
لسابع هو اإل
X مام الرضا

 من ولد السا
هو املهدي األ

اإلما:  يسبقه
X ولد علي

ع Wא
كانوا من: 

إثنا عشر من
 .)٢( )سالم

                       
، بحار األ١٥٦ص

خ لطف اهللا الصا

حوار قصصي مبس
فالرواية تن
ي االثين عشر

  
א א א

:Xؤمنني 
ين وأنا منك٬،
دي فتنة صم
سابع من ولد

مث. ند فقده
ليه جيوب الن
وحمل الشا

فمن ه٬، )دك
X فيكون ال

سابع هو اإلم
كون اخلامس
ه: اجلواب

٬، حيثسابع
د السابع من

  
א א
X فقال

ألئمة بعدي إ
هللا التحية والس

                        
ص: آفاية األثر -
 .٤٤٠ص
لمحات للشيخ  -٢

ح

أي

املؤ
مين
بعد
الس
عند
عل

ولد
X

الس
يك

الس
ولد

X

األ
اهللا
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 Xملهدي 

فنا إليهم 

ة فاختار 

 خاًختذه أ
 شر وصياً

غاب جنم 

هلما؛ لذا 

 مع علي 

عليهما ( 

قطعة من 
يا عبد : 

هد عهده 
٬، ما  

ولد علي 
عليهما ( 

ن جمموع 

أ�صار اإلمام امل
٬، ولو أضف)الم

رض نظر األ

حى إيل أن أخت
عش دنا اثينع

سماء كلما غ

هللا عليهما وآ
  ..).بييت
عشر االثناء 

سن بن علي

 كبده قطعة 
سك ؟ فقال
واهللا إنه لعه

X وفاطمة

ر إماماً من و
علي وفاطمة
X سيكون

 

إصدارات ... 
عليهما السال

ظر إىل أهل

٬، وأوحطالب
فاختار بع ةني

الس) يف(جوم 

 صلوات اهللا
صياً من أهل ب

فهؤالء. )سالم

ت على احلس

 الدم وخيرج
ك ال تعاجل نفس
:ت إيل وقال
X ولد علي 

كه اثنا عشر
شر من ولد ع
Xن أيب طالب 

.١٤٨ص ٢٢ج

.........
ع(ي وفاطمة

اهللا نظ نّإو

طىب علي بن أ
ظر نظرة ثاني
حد مثل النج

ل اهللا وعلي
ين عشر وص
ما وآهلما السال

دخلت(: قال

ت يقذف فيه
ما لك ٬،والي
مث التفت. عون

من شر إماماً

ذا األمر ميلك
ألئمة إثنا عش
منني علي بن

: بحار األنوار ،

.........
ن صلب علي

  .عشر

(...: هللا

٬، واآلخر عالً
اهللا نظ نّال وأ

حد بعد واح

ام بعد رسو
ختار بعدنا اثين

عليهم(وعلي

٬،بن أيب أميد

 يديه طشت
يا مو: فقلت

وإنا إليه راجع
لكه اثنا عش

X: )أنّ هذ
 يف كون األ
دين أمري املؤم

،٣٧٩ص: صاري

.........
 اثين عشر من
Ãموع ثالثة ع

ل رسول اهللا

فبعثين رسوالً
أال ...خليفة

خيار أميت واح

عشر إما ثين
ظرة ثانية فاخ
عد الرسول و

   .شر

عن جنادة بن

ويف فيه وبني
٬، ف)لعنه اهللا(
إنا هللا و: لت

 هذا األمر ميل
( )٢(.  

Xواية قوله

رواية صرحية
م سيد املوحد

          
حمد باقر األنصا

..........
رواية وجود
X Ãفيكون ا

قال Wא

نا فأحدمها أ 
وخ ووصياً راً

٬، فجعلهم خ
)١(.   

اوجود واية 
نّ اهللا نظر نظ

بع: عدنا٬، أي
عدد ثالثة عش

Wא
رضه الذي تو
سقاه معاوية

قل ؟ املوتجل 
٬، أنهللا 

)وم أو مقتول
شاهد يف الرو

٬، فالر)ة 
ؤالء مع أبيهم

  .عشر

                       
ن قيس بتحقيق مح

  .٢٢٦ص

١٨ ........
فتثبت الر

Xإلمام علي 

  
א א

:نها رجلني
ووزير خليالً

أهل بييت٬،ن
( ...)طلع جنم

ن الروبي|فت¼
أال وأ( :لت

فاختار بع
X يكون الع

  
א א
يف مر )لسالم

لسم الذي أس
هللا مباذا أعاجل
لينا رسول اهللا

eمسمو ا إالّمن
وحمل الش
X وفاطمة
٬، وهؤ)لسالم

ألئمة ثالثة عش

                        
آتاب سليم بن -
ص: األثر آفاية ٢-

٨

اإل

من
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قا

X
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 ١٩.............................. القسم الرابع / حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 

א ملا هلك أبو بكر  كنت حاضراً(: قال ٬،اخلدريعن أيب سعيد  Wאא

أعلم أهل زمانه حىت رفع  أقبل يهودي من عظماء يثرب يزعم يهود املدينة أنه ٬،واستخلف عمر
نت أعلم ٬، فإن خربتين عما أسألك عنه فأيا عمر إين جئتك أريد اإلسالم: إىل عمر٬، فقال له

إين لست : عمر) له(فقال : ه قالأسأل عن ٬، ومجيع ما أريد أنأصحاب هذا الكتاب والسنة
  ٬، لكين أرشدك إىل من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة ومجيع ما قد تسأل عنه٬، وهو ذاك هناك

هلذه األمة اثين عشر إمام  إنّ: Xفقال له أمري املؤمنني : إىل قوله...    Xوأومأ إىل علي 
. ا جنة عدنيف اجلنة فهو أفضلها وأشرفه ا مرتل نبينا وأمe. هدى من ذرية نبيها٬، وهم مين

eأم أمهم    ا من معه يف مرتله منها فهؤالء االثنا عشر من ذريته وأمهم وجد®م وأم   
  .)١( )وذراريهم٬، ال يشركهم فيها أحد

إنّ هلذه األمة اثين عشر إمام هدى من ذرية نبيها٬، ( :Xوحمل الشاهد يف الرواية قوله 
؛ لذا Xومن ولد علي  ٬، فالعبارة صرحية يف كون األئمة أثنا عشر من ذرية النيب )وهم مين

 Xإثين عشر إماما٬ً، ومع أبيهم علي  ٬X، أي من علي بن أيب طالب )وهم مين: (Xقال 
  .يكون عددهم ثالثة عشر

  
א إين مزوجك فاطمة ابنيت سيدة  ٬،علي يا(: قال رسول اهللا  Wאא

نساء العاملني وأحبهن إيلّ بعدك وكائن منكما سيدا شباب أهل اجلنة والشهداء املضرجون 
املقهورون يف األرض من بعدي والنجباء الزهر الذين يطفئ اهللا ¯م الظلم وحييي ¯م احلق 

e٢( )لفهة أشهر السنة آخرهم يصلي عيسى بن مرمي خومييت ¯م الباطل عد®م عد(.  
٬، فهؤالء الذين من ذرية علي )عد®م عدeة أشهر السنة( :وحمل الشاهد يف الرواية قوله 

عدªم عد|ة أشهر السنة٬، وهي اثنا عشر شهرا٬ً، فيكون عدد األئمة من  )عليهما السالم(وفاطمة 
طالب يكون اثنا عشر إماما٬ً، فمع أبيهم علي بن أيب عد|ªم  )عليهما السالم(ولد علي وفاطمة 

  .العدد ثالثة عشر إماماً
  

                                                            
  .١٥٢ص: الغيبة للطوسي -١

 .٥٨ص: الغيبة للنعماني٢- 
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א فوجدته  Xأتيت أمري املؤمنني : (قال ٬،عن األصبغ بن نباتة Wאא

 :؟ فقال ما يل أراك متفكراً تنكت يف األرض٬، أرغبة منك فيها: متفكراً ينكت يف األرض٬، فقلت
مولود يكون من ظهر احلادي ال واهللا ما رغبت فيها وال يف الدنيا يوماً قط٬، ولكين فكرت يف 

عشر من ولدي هو املهدي الذي ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلما٬ً، تكون له 
 :؟ قال وكم تكون احلرية والغيبة: فقلت .غيبة وحرية٬، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون

أنه خملوق٬،  كمانعم٬،  :؟ فقال وإن هذا لكائن: فقلت .ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني
مث ما يكون : فقلت .أصبغ٬، أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة ياوأىن لك ¯ذا األمر 

   .)١( )له بداءات وإرادات وغايات وµايات مث يفعل اهللا ما يشاء٬، فإنّ :؟ فقال بعد ذلك

ولكين فكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ( :Xقوله : وحمل الشاهد
٬، فاحلادي عشر ..)ولدي هو املهدي الذي ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً

٬، واملولود الذي من ظهر اإلمام Xهو اإلمام حممد بن احلسن العسكري Xمن ولد علي 
٬، وعليه فيكون هو اإلمام الثالث Xهو املهدي األول أمحد احلسن  Xحممد بن احلسن 

  .عشر
كيف غفل الشيعة عن هذه الروايات املروية يف كتبنا املهمة فالروايات اليت ذكرªا  :األوالد

  من كتب الشيعة ؟ وغريه إن|ما جاءت يف كتاب الكايف٬،
 مل عشر أيضاً ثالثة اعلموا يا أبنائي أنّ هذه الروايات اليت دلت على أنّ األئمة  :األب

طوها عن أقواالً يف كل رواية من الروايات لكي يسقوذكروا  يفهموها فوقفوا منها موقفاً سلبيا٬ً،
وإىل هنا ننهي حوارنا ٬، وسنقف عند كلمات بعضهم يف هذه الروايات٬، احلجية و ال يلتزموا ±ا

يف هذه الليلة على أمل أن نكمل غداً بتوفيق اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم 
  .ديني وسلم تسليماًعلى حممد وآل حممد األئمة وامله

* * *  

                                                            
 ٣٣٩ص: ، وفي١٦٥ص: ، غيبة الطوسي٢٠٩ص: ، االختصاص٥٣٠ص: دالئل اإلمامة، ٣٧٩ص ١ج: الكافي١- 

، مكيال ٤٦٤ص ٧ج :، نهج السعادة٦٢ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٣٦٢ص: أيضًا، الهداية الكبرى
 .١١٣ص ١ج: المكارم



  :احللقة الثانية

א א

وجاء األبناء وهم مستغربون من الروايات اليت ذكرها هلم أبوهم يف الليلة املاضية وإخباره 
بشوق ليسمعوا ماذا قال  هلم بأنّ علماء الشيعة وقفوا من كل هذه الروايات موقفاً سلبيا٬ً، فجاءوا

  .العلماء يف توجيه تلك الروايات الدالة بالصراحة على كون األئمة ثالثة عشر
 مما قلته ٬، فقال هلم أراكم مستغربنيى أوالده فحيوه بالسالم والتحياتفجاء األب وسلم عل

  .لكم الليلة البارحة
وملاذا وقف علماء الشيعة نعم يا أيب إنا لنعجب أين كانت هذه الروايات٬،  :األوالدفقال 

  ؟ منها موقفاً سلبياً
سأبني لكم أهم ما قالوه يف توجيههم لروايات الثالثة عشر٬، وستتعجبون أكثر من  :األب

  .التوجيهات اليت وج|هوا ±ا تلك الروايات الصرحية الدالة على كون األئمة ثالثة عشر
  : وأقف عند دعوتني ادعوها يف هذه الروايات اليت تدل على كون األئمة ثالثة عشر

א     .دعوى التحريف أو التصحيف Wא

ولكي تكون الصورة واضحة لكم يا أبنائي األعزاء أوضح لكم املقصود من التحريف   
  .وى الثانيةوالتصحيف٬، كما سأبني لكم التأويل الذي قاله البعض عند كالمنا يف الدع

  :التحريف: أوالً  
عدل به عن جهته٬، وهو قد يكون : وحرف الكالم حتريفاً. وهو العدول بالشيء عن جهته

. بالزيادة فيه٬، والنقص منه٬، وقد يكون بتبديل بعض كلماته٬، وقد يكون حبمله على غري املراد منه
  .فالتحريف أعم من التصحيف

أغزر ما : رواه الثوري) يوم القيامة أعز ما كانتجتيء : (ما جاء يف حديث: فمثال الزيادة
  . كانت

  ). من القبح: (حرفه بعضهم فقال) مسح وجهه زمن الفتح: (ما روي أنه: ومثال النقص
أنشدت : ما حكاه أبو عمرو بن العالء عن نفسه قال: ومثال تبديل بعض الكلمات
  : الفرزدق٬، ويده يف يدي٬، البن أمحر

  وأجدر باحلوادث أن تكونا  **** فإما زال سرح عند معد 
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  سرى بالقوم أصبح مستكينا  **** فال تصلي مبطروق إذا ما 
إذا كان ممن يسرى بالقوم فليس : قال. ترشدين: أرشدك أو أدعك ؟ قلت: فقال يل

  . فعلمت أين أغفلت ذاك وأن األمر كما قال. إذا ما سرى يف القوم: مبطروق٬، وإمنا هو
  . وهذا من التحريف ال من التصحيف: (قال أبو أمحد العسكري معلقاً على هذا التغيري

: صلى إىل عرتة٬، فتحرفت على بعضهم إىل: أنّ النيب : ومثال محله على غري املراد منه
  .)١( )صلى إىل شاة: عرتة٬، ورواه آخر باملعىن فقال

  :التصحيف: ثانياً
وذلك ألنّ اآلخذ عن الصحيفة  ٬،مع بقاء صورة اخلط هو تغيري يف نقط احلروف أو حركاªا

ال ميكنه التفريق بني لفظ الكلمة يف السياق٬، وصورة كلمة غري منقوطة يقرؤها الصحفي على غري 
وال يضبط هذا إالّ التلقي من . فحمة٬، إذا مل تنقط يقرؤها قحمة٬، ويقرؤها فخمة: وجهها مثل
  . أفواه الشيوخ

  .)٢( )التصحيف قفل ضل مفتاحه: (ع األبراروقد قال الزخمشري يف ربي
 :ومن هنا قال السيد مرتضى العسكري بوقوع اخلطأ والتصحيف يف كتاب الكايف٬، فقال

وفعالً قد وقع اخلطأ يف أشهر كتب احلديث مبدرسة أهل البيت٬، وهو كتاب الكايف مثل ما (... 
كتاب احلجة بالكايف باب ما  من ١٨و  ١٧و  ١٤و  ٩و  ٧: ورد يف األحاديث األربعة املرقمة

السيد سامي تلميذه وتبعه . )٣(.....)جاء يف االثين عشر والنص عليهم كما نشرحه يف ما يلي 
  .البدري يف كتابه شبهات وردود

٬، ويقصد ±ذه األحاديث اليت ذكر أرقامها٬، األحاديث اليت دلت على كون األئمة ثالثة عشر
  .تقدمت عليكم يف احللقة السابقةوهي الروايات اخلمسة األوىل اليت 

א   .هذه الروايات تأويل Wא

دعوى خمالفة ومعارضة روايات الثالثة عشر لروايات اإلثين عشر اليت فهموا منها احلصر يف 
  .اإلثين عشر

  .هو ما يؤول إليه الشيء: والتأويل

                                                            
  .مقدمة التحقيق٤٠ص ١ج:تصحيفات المحدثين -١
  .مقدمة التحقيق٤٩ص ١ج: تصحيفات المحدثين -٢
 .٢٥٩ص ٣ج: معالم المدرستين -٣



 ٢٣.............................. القسم الرابع / حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 

عىن أخفى منه٬، مأخوذ إرجاع الكالم وصرفه عن معناه الظاهري إىل م: (قال الشيخ الطرحيي
  . )١( )نظر إىل ما يؤل معناه: أي وتأول فالن اآلية٬،. إذا رجع وصار إليه: ٬، يؤل)آل(من 

ومن هنا يا أبنائي لنعرض الروايات واحدة تلو األخرى لنعرف ما قالوا فيها٬، بعد أن عرفتم 
    : التحريف والتصحيف والتأويل

א א : يقول Xمسعت أبا جعفر : قال ٬،روى الشيخ الكليين بسنده٬، عن زرارة Wא

ومن ولد علي٬،  ث من رسول اهللا كلهم حمدe اإلثنا عشر اإلمام من آل حممد (
  . )٢(....) مها الوالدان )عليهما السالم(ورسول اهللا وعلي 

  

Wא
تقييم كتب احلديث مبدرسة أهل (: قال السيد مرتضى العسكري يف كتابه معامل املدرستني

احلديث مبدرسة أهل  يف جوامع اإلسنادومع تسلسل  أخطاء يف نسخ كتب احلديث البيت 
مدرستهم مل يسموا أي جامع من جوامع ن فقهاء إف ٬،كما شاهدنا البيت إىل رسول اهللا 

بعض جوامع احلديث لديهم  ما فعلته مدرسة اخللفاء ومستاحلديث لديهم بالصحيح ك
على العقول ومل يوصدوا باب البحث العلمي يف عصر من العصور  بذلك ومل حيجزوابالصحاح٬، 

يف جوامعهم على قواعد دراية احلديث٬، وخيضعون لنتائج تلك  ثيحدكل وإمنا يعرضون 
رواة تلك األحاديث غري معصومني عن اخلطأ والنسيان  أنوذلك أل³م يعلمون  ٬،الدراسات

قد وقع اخلطأ يف أشهر كتب احلديث مبدرسة أهل  اللذين يعرضان لكل بشر مل يعصمه اهللا٬، وفعالً
 ١٨و  ١٧و  ١٤و  ٩و  ٧: البيت وهو كتاب الكايف مثل ما ورد يف األحاديث األربعة املرقمة

  : الثين عشر والنص عليهم كما نشرحه يف ما يليمن كتاب احلجة بالكايف باب ما جاء يف ا
بسنده عن ابن : يف كال احلديثني يف أصول الكايف: )٣(احلديث السابع والرابع عشر: أوالً

 Xمسعت أبا جعفر : مساعة٬، عن علي بن احلسني بن رباط٬، عن ابن أذينة٬، عن زرارة٬، قال
                                                            

  .١٣٢ص ١ج: مجمع البحرين -١
 .٥٣١ص ١ج:الكافي -٢
 ،الكليني بسنده، عن زرارةما رواه الشيخ يقصد بالحديث السابع الرواية األولى التي تقّدمت في الحلقة السابقة، وهي  -٣
ومن ولد علي،  آلهم محدث من رسول اهللا  اإلثنا عشر اإلمام من آل محمد : (يقول Xسمعت أبا جعفر : قال

وبالرواية الرابعة عشر هي الرواية الثالثة التي تقّدمت في الحلقة  ....).هما الوالدان )عليهما السالم(ورسول اهللا وعلي 
: قال رسول اهللا : قال ،Xالشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أبي الجاورد، عن أبي جعفر  السابعة، وهي ما رواه

إّني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض يعني أوتادها وجبالها، بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب (
 ). االثنا عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا
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٬، ومن ولد ث من ولد رسول اهللا كلهم حمدe مام من آل حممد االثنا عشر اإل: (يقول
   ).علي٬، فرسول اهللا وعلي مها الوالدان
  . )١() احلديث. . . فقال علي بن راشد ( :ويف لفظ احلديث السابع بعده

اإلمام علي مع إثين : أن يكون عدد األئمة من أهل البيت ثالثة عشر: ومغزى هذين احلديثني
  . عشر إماماً من ولده
الرواية عن الكايف املفيد يف اإلرشاد والطربسي يف إعالم الورى ولفظهما كما بينما نقل هذه 

علي بن أيب طالب٬، وأحد عشر من ولده٬، : ثاإلثنا عشر األئمة من آل حممد كلهم حمدe: (يلي
   .)٢() ورسول اهللا وعلي مها الوالدان صلوات اهللا عليهما

٬، ولفظه )٣( عيون أخبار الرضا واخلصال: وأخرج الرواية عن الكليين أيضاً الصدوق يف كتابه
اثنا عشر إماماً من آل حممد كلهم حمدثون بعد رسول اهللا٬، وعلي بن أيب طالب : (كما يلي

  ). منهم
يظهر من استعراضنا احلديث عن الكايف ومن أخذ منه أي الشيخ : نتيجة البحث واملقارنة

ابة احلديث يف الكايف بعد عصر الشيخ اخ قد أخطأوا يف كتالصدوق واملفيد والطربسي٬، أنّ النس|
املفيد٬، ومل نقل بعد عصر الطربسي؛ ألنّ الطربسي يأخذ أخباره يف إعالم الورى من كتاب 

  .انتهى كالمه. )٤()للمفيد وينسج فيه على منواله اإلرشاد
  
  

א Wא
                                                            

محمد بن يحيى، عن عبد اهللا بن محمد الخشاب، عن ابن سماعة، عن علي بن  - ٧:  وهذا هو الحديث السابع بكامله -١
آلهم  من آل محمد  اإلماماالثنا عشر (: يقول Xسمعت أبا جعفر : قال ،الحسن بن رباط، عن ابن أذينة، عن زرارة

فقال علي بن راشد وآان أخا  .هما الوالدان )عليهما السالم(ومن ولد علي ورسول اهللا وعلي  محدث من رسول اهللا 
 .٥٣١ص ١ج :الكافي). أما إن ابن أمك آان أحدهم: وقال Xمه وأنكر ذلك فصرر أبو جعفر علي بن الحسين أل

أخبرني أبو القاسم، عن محمد بن يعقوب، عن أبي علي األشعري، عن : رواه الشيخ المفيد في اإلرشاد بهذا السند -٢
، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي ابن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عمر بن )لحسن بن عبيد اهللا(

 .٣٤٧ص ٢ج :اإلرشاد ....).االثنا عشر: (يقول Xسمعت أبا جعفر : قال ،أذينة، عن زرارة
حدثنا محمد بن علي : رواه الصدوق في الكتابين بهذا السند ،٤٨٠ص: الخصال ،٦٠ص ٢ج :Xعيون أخبار الرضا  -٣

عن  ،عن الحسين بن عبيد اهللا ،حدثنا أبو علي األشعري: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني قال: ماجيلويه رضي اهللا عنه قال
رارة بن عن ز ،عن ابن أذينة ،عن أبيه ،عن علي بن الحسن بن رباط ،عن علي بن سماعه ،الحسن بن موسى الخشاب

وعلي بن  من آل محمد آلهم محدثون بعد رسول اهللا  نحن اثنا عشر إمامًا(: يقول Xسمعت أبا جعفر : قال ،أعين
 .)أبي طالب منهم

  .٢٥٩ص  ٣ج: معالم المدرستين -٤
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كذلك حيتمل أنّ اخلطأ حصل من ٬، املفيد عصراخ بعد اخلطأ من النس| كما حيتمل أنّ: أوالً
  .وال ترجيح ألحد االحتمالني على اآلخر نسخ الشيخ املفيد٬،

كل  سخ يفالن| ر اخلطأ يف؛ وذلك الستبعاد تكر|اخ غري املفيدبل يقال بعدم خطأ النس|
األحاديث اخلمسة اليت رواها الشيخ الكليين يف الكايف٬، ومع ذلك يكون مفاد الن|سخ داللتها على 

مع تون املفهل ميكن مع اختالف هذه األحاديث٬،  متونمع اختالف ألئمة ثالثة عشر٬، كون ا
  !؟ عشرأتفق يف الداللة على الثالثة  رالتصحيف املتكر| أن يقال أنّ داللتها على الثالثة عشر

عيون أخبار الرضا : وأخرج الرواية عن الكليين أيضاً الصدوق يف كتابه: (وأم|ا قوله: ثانياً
ثون بعد رسول اهللا٬، وعلي اثنا عشر إماماً من آل حممد كلهم حمدَّ: (٬، ولفظه كما يليواخلصال

  ).بن أيب طالب منهم
اً أن تكون رواية ثانية وإن جاءت بنفس السند٬، ومثل هذا كثرياً ما يقع يف فمن املمكن جد|

عد ومل ت¼الروايات٬، فالكثري من الروايات جاءت بسند واحد ومبتنني أحدمها مقارب لآلخر٬، 
  .بسبب ذلك رواية واحدة

  

Wא
وسأنقل لكم ما قاله السيد كاظم احلائري٬، حيث عنون الروايات اليت تدل على كون األئمة 

عد أن ذكر ٬، وذكرها ب)الروايات اليت قد توهم أنّ األئم|ة ثالثة عشر ومناقشتها( :بقوله عشر ثالثة
توجد يف : (٬، وإليكم نص ما قالهإثين عشر إماماً عدد األئمة  أنّ الروايات اليت دلت على

أخبار آحاد     اليت هي فوق حد اإلحصاء   عشر  مقابل ما عرفناه من روايات احلصر يف اثين
نادرة قد ت¼وهم أنّ األئم|ة ثالثة عشر٬، وهي مخس روايات واردة يف الكايف٬، نذكرها مع الرد| 

   :عليها
وال    عن حمم|د بن حييي٬، عن عبد اهللا بن حمم|د اخلش|اب : احلديث السابع من الباب: أوeالً

عن ابن مساعة٬، عن علي| بن احلسن بن رباط٬، عن ابن أُذينة٬، عن     ذكر له يف كتب الرجال
االثنا عشر اإلمام من آل حممeد كلّهم حمدeث من ولد ( :مسعت أبا جعفر يقول: قال ٬،زرارة

  ).اهللا وعليe مها الوالدان   ولد علي٬e، ورسولاهللا ومن  رسول
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وال خيفى أنّ ظاهر العبارة ليس هو إرادة أنّ األئم|ة اثنا عشر كما أراد البعض تفسريها 
اهللا   اهللا وعلي|٬، فكأنّ علي|اً كرسول  بذلك٬، وإن|ما ظاهرها أن|هم اثنا عشر٬، وأن|هم من ولد رسول

   .والدان لألئم|ةاهللا  خارج من دائرة األئم|ة٬، وهو ورسول
على التغليب٬، أي مبا أنّ أكثرهم ما عدا واحداً من ولد  وقد محله اÃلسي يف مرآة العقول

  ).اهللا وعلي كلّهم حمدeث من ولد رسول( :اهللا وعلي| عب|ر عنهم بتعبري  رسول
عن أيب علي األشعري٬، عن ) ١٤(أُخرى يف الكايف حتت رقم  وهذا احلديث روي مر|ة

عن احلسن بن موسى اخلش|اب٬،      احلسني بن عبيد اهللا: ولعل الصحيح    احلسن بن عبيد اهللا 
مسعت أبا جعفر : عن علي بن مساعة٬، عن علي| بن احلسن بن رباط٬، عن ابن اُذينة عن زرارة٬، قال

اهللا وولد عليe بن  ولد كلّهم حمدeث من ولد رسعشر اإلمام من آل حممe االثنا(: يقول
  ).اهللا وعليe مها الوالدان  ٬، فرسولطالب أيب

    ٣٤٧ص ٢ ج :يف كتاب اإلرشاد   نقل املفيد هذه الرواية  :وقال السي|د نذير احلسين
علي بن أيب طالب وأحد عشر من : االثنا عشر األئمeة من آل حممeد كلّهم حمدeث: (±ذا الشكل

 ).اهللا وعليe مها الوالدان   ورسولولده٬، 
 :قال ٬،)عنه اهللا رضي( ماجيلويهحد|ثنا حمم|د بن علي : ويف العيونوقال الصدوق يف اخلصال 
عن احلسني بن عبيد اهللا٬، عن  ٬،حد|ثنا أبو علي األشعري: قال ٬،حد|ثنا حمم|د بن يعقوب الكليين

احلسن بن موسى اخلش|اب٬، عن علي بن مساعة٬، عن علي| بن احلسن بن رباط٬، عن أبيه٬، عن ابن 
اثنا عشر إماماً من آل حممeد كلّهم : (مسعت أبا جعفر يقول: قال ٬،اُذنية٬، عن زرارة بن أعني

  ).اهللا وعلي بن أيب طالب منهم حمدثون بعد رسول
  .)١() سخة الكايف الواصلة للشيخ املفيدإذن هذا يؤي|د ن

  

א Wא
الروايات اليت قد توهم أنّ األئم|ة ثالثة ( :لقد عنون احلائري هذه الروايات بقوله: أوالً

٬، بل هي صرحية يف ذلك٬، فمن قال ات ال توهم أنّ األئمة ثالثة عشر٬، ويف احلقيقة أنّ الرواي)عشر

                                                            
 .١٩٦ص: أصول الدين للحائري -١
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. عشر الثالثةقال بكو³ا دالة على  اإلثين عشر هو األوىل أن ينعت بالتوهم٬، ال منبداللتها على 
  .فاحلائري هو الذي توهم ال من خالفه وقال بأ³ا تدل على الثالثة عشر

توجد يف مقابل : (عشر٬، فقال الدالة حتصر العدد باالثين إنّ احلائري ادعى أنّ الروايات: ثانياً
  ...).    اليت هي فوق حد اإلحصاء    عشر  صر يف اثينما عرفناه من روايات احل

وهنا يا أوالدي البد أن تعرفوا ما هي األدوات اليت تفيد احلصر٬، فقد قالوا إنّ احلصر يستفاد 
كإال٬ّ، وغري٬، وسوى٬، وعدا٬، وكتقدمي املفعول  :إن|ما٬، واالستثناء بعد النفي(من عد|ة أدوات مثل 

  .) تعاىلحصر العبادة باهللا إياك نعبد الذي يدل على: كقولنا
أنّ مما يدل على احلصر جعل العام موضوعاً ) اهللا همحر(وقد ذكر الشهيد حممد باقر الصدر 

فإنه يدل عرفاً على حصر البنوة ) ابنك هو حممد: (كقولنا ٬،مع تعريفه وجعل اخلاص حمموالً
  .)١( )حممد هو ابنك(مبحمد٬، بدالً من قول 

تتبعنا الروايات اليت دلت على كون األئمة اثنا عشر ال جند فيها حصراً فمن هنا يا أبنائي لو 
  ! ±ذا العدد٬، ومن املستغرب أن يقول احلائري بأنّ الروايات تفيد احلصر

فلم أجد فيها ما يدل على احلصر ±ذا  لقد قرأت الروايات اليت ذكرت األئمة  :واثق
لتعلل ±ا السيد املرتضى حينما  مث لو كانت الروايات ظاهرة يف احلصر .اثين عشر: العدد٬، أي

ن إ( :٬، حيث قالX تعر|ض ملسألة وجود إمام بعد اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري
بطلنا ن مل نقل بوجود إمام بعده أإقلنا بوجود إمام بعده خرجنا من القول باالثين عشرية٬، و

يبقى العامل بعده  جيوز أن… ٬، وهو قبح خلو الزمان من اإلمام املذهباألصل الذي هو عماد 
ة يقومون حبفظ ٬، وال جيوز خلو الزمان بعده من األئمة وجيوز أن يكون بعده عدة أئمزماناً كثرياً

٬، وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق اإلمامة ألن الذي كلفنا إياه الدين ومصاحل أهله
وال خيرجنا هذا القول عن … مامة هؤالء اإلثين عشر٬، ونبينه بياناً شافياً وتعبدنا منه أن نعلم إ
ألن هذا االسم عندنا يطلق على من يثبت إمامة اثين عشر إماما٬ً، وقد  ؛التسمي باإلثين عشرية

  .)٢()أثبتنا حنن وال موافق لنا يف هذا املذهب٬، فانفردنا حنن ±ذا االسم دون غرينا
وجود إمام بعد  لنفي ن يرى أنّ روايات اإلثين عشر تفيد احلصر لتعللفالسيد املرتضى لو كا

  .اإلمام الثاين عشر باحلصر املزعوم

                                                            
 .١١٢ص ٢ج: دروس في علم األصول -١
  .١٤٥ص ٣ج :رسائل المرتضى -٢
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٬، وبني اليت األئمة اثنا عشر لكن يا أيب كيف ميكن التوفيق بني الروايات اليت تدل على أنّ
   ؟ تقول ثالثة عشر

ا عرفه إنّ الروايات متوافقة وال تصادم وتعارض بينها؛ ألنّ التعارض كم ٬،يا أوالدي :األب
ويتحقق التعارض بني (: وقال أيضاً .)١()التنايف بني مدلويل الدليلني(: السيد حممد باقر الصدر هو

  . )٢( )كالà منهما ينفي مدلول الدليل اآلخر الدليلني حينئذß؛ ألنّ
وال ينفي ولو تأملتم يف روايات األثين عشر وروايات الثالثة عشر لوجدمت أ³ا غري متنافية 

٬، بل أحدها يذكر عدداً واألخر يذكر عدداً آخر أكثر من األول٬، واألول أحدها مدلول األخرى
  .غري ظاهر يف احلصر حىت حيصل التنايف

٬، وقد قلت مع األئمة  Xمث إنّ العدد إمنا صار ثالثة عشر بدخول املهدي األول 
٬،  عشر ٬، وأخرى مع املهديني االثينتارة ي¼عد| مع األئمة  Xسابقاً أنّ املهدي األول 
  .فأصبح العدد ثالثة عشر ألئمة د| املهدي األول مع اففي هذه الروايات ع¼

اثنا عشر٬، والرواية هي  أال يستظهر من هذه الرواية احلصر بكون األئمة  ٬،أيب :حممود
يف ينابيع املود|ة عن كتاب فرائد السمطني إلبراهيم بن حمم|د احلمويين الشافعي عن سعيد بن 

إنّ أوصيائي وحجج اهللا على اخللق بعدي االثنا عشر٬، أوeهلم أخي (: عن ابن عباس رفعه ٬،جبري
املهدي : ؟ قال من ولدك: قيل .علي: ؟ قال اهللا من أخوك  يا رسول: قيل .وآخرهم ولدي

أل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلما٬ً، والذي بعثين باحلقe بشرياً ونذيراً لو الذي مي
مل يبق من الدنيا إالّ يوم واحد لطوeل اهللا ذلك اليوم حتeى خيرج فيه ولدي املهدي٬، فيرتل روح 
اهللا عيسى بن مرمي فيصلّي خلف ولدي٬، وتشرق األرض بنور ربeها ويبلغ سلطانه املشرق 

  .)٣( )بواملغر
٬، واآلخر هو املهدي أخو رسول اهللا  ٬X، فاألول هو علي ففيها حتديد لألول واآلخر

X ّالرواية حددت اآلخر وهو املهدي  ٬، فقد يقال بأنX ٬، ومن هنا حصرت العدد باالثين
  .عشر

  :فتوا يا أبنائي إىل ما أريد قولهالت: أقول :األب

                                                            
 .٢١٧ص ٣ج :دروس في علم األصول -١
 .٤١٦ص ١ج :دروس في علم األصول -٢
 .٣٨٣ص ٣ج :ينابيع المودة -٣
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٬، هو آخر األئمة وخامتهم  Xحنن نسلم أنّ اإلمام حممد بن احلسن املهدي  :أقول
مع األئمة فصار اÃموع ثالثة عشر إمنا  Xلكننا نقول بأنّ الروايات اليت عد|ت املهدي األول 

٬، ذا عد|ته الروايات مع األئمةفل ٬،وكونه ذا مرتلة عالية Xجاءت لبيان مرتلة املهدي األول 
إثنا عشر٬، بل صرحت رواية الوصية بكون األئمة اثنا عشر  األئمة  أنّ فال ينايف هذا

بينت عدد األئمة باالثين عشر  ٬، لكن حمل كالمنا هل أنّ الروايات اليتواملهديني اثنا عشر
حتصرهم ±ذا العدد فيكون بينها وبني الروايات اليت دلت على الثالثة عشر تعارض٬، اجلواب كال 

والسر يف  ٬،على كون األئمة اثنا عشر وبني ما دل على كو³م ثالثة عشرال تعارض بني ما دل 
إنّ التعارض بني النفي واإلثبات ال بني املثبتات٬، وروايات : ذلك أنه ال تعارض يف املثبتات٬، أي

روايات الثالثة عشر تثبت كو³م كذلك٬، وال  عشر تثبت كو³م كذلك٬، كما أنّ األئمة االثين
  . ين عشر حىت يقال إ³ا تنايف الثالثة عشرحصر يف روايات االث

وال خيفى أنّ ظاهر العبارة ليس هو إرادة أنّ األئم|ة اثنا عشر ( :قوله تعليقاً على الرواية: ثالثاً
اهللا وعلي|٬،  كما أراد البعض تفسريها بذلك٬، وإن|ما ظاهرها أن|هم اثنا عشر٬، وأن|هم من ولد رسول

  .)اهللا والدان لألئم|ة  من دائرة األئم|ة٬، وهو ورسولاهللا خارج  فكأنّ علي|اً كرسول
إنّ الظاهر من الرواية خالف ما استظهره٬، ولو كانت الرواية ظاهرة فيما يقول فلماذا : أقول

الذي يأيت لذهن  إذ الظاهر هو ٬،عد| هذه الرواية من األمور اليت توهم كون األئمة ثالثة عشر
  .ظهور ال حيصل التوهم٬، بل يعمل اإلنسان بالظاهرومع هذا ال ٬،الكالم السامع عند مساعه

اهللا  اهللا خارج من دائرة األئم|ة٬، وهو ورسول فكأنّ علي|اً كرسول( :لدليل على قولهامث ما 
  !؟ )والدان لألئم|ة

  !؟عن دائرة األئمة  خارجاًكيف يكون علي 
أذها³م ال أكثر٬، ومن هنا إذ هو العدد املرتكز يف  كل ذلك أل³م أرادوا احلصر باالثين عشر؛
  .التجأوا لتوجيهات واهية ضعيفة ال يصار إليها

إذن هذا يؤي|د نسخة  ....: وقال السي|د نذير احلسين( :ما ذكره بعد ذلك بقوله: رابعاً
  ).الكايف الواصلة للشيخ املفيد

  .مت اإلجابة عنه يف مناقشتنا للتصحيفقد تقد|و
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وقد محله : (فقاليخ اÃلسي يف كتابه مرآة العقول٬، السيد احلائري عن الش نقل: ًخامسا
اهللا وعلي|  مبا أنّ أكثرهم ما عدا واحداً من ولد رسول: على التغليب٬، أي اÃلسي يف مرآة العقول

  ).اهللا وعلي  كلّهم حمد|ث من ولد رسول( :عب|ر عنهم بتعبري
  ما معىن التغليب يا أيب ؟ :واثق
الحظوا يا أبنائي إذا جاء رجال  سأبني لكم التغليب من خالل سوقي هلذا املثال٬، :األب

يف هذه احلالة لو سألك  فالعدد األكثر هو عدد الرجال٬، عددهم عشرة٬، وجاءت معهم امرأتان٬،
  . جاء القوم: ؟ فتقول سائل من الذي جاء
ن األغلب هم الرجال بالتحديد فأدخلت اإلناث يف خطاب الذكور٬، فأل أتنيمرومل تذكر اإل

أي إطالق لفظ القوم مبا    ع¼د|ت النساء مع الرجال لكن الرجال أكثر فيسمى هذا اإلطالق 
  .أي لكون الرجال أغلب ٬،يكون من باب التغليب   يشمل النساء 

وهذا يكون من اÃاز؛ ألنّ إطالق اللفظ ملا وضع له اللفظ إطالق حقيقي٬، بينما إطالق 
٬، فيفهم السامع )رأيت أسداً( :لو قلت: له اللفظ إطالق جمازي٬، ومثال ذلكاللفظ لغري ما وضع 

٬، هنا )رأيت أسداً يف املعركة( :بينما لو قلت من األسد هو احليوان املفترس الذي وضع اللفظ له٬،
. يفهم السامع أنّ املراد من األسد هو الرجل املقاتل الشجاع؛ ألنّ األسد معروف بشجاعته

فبربكة ) يف املعركة(ع يفهم من لفظ األسد الرجل الشجاع هو القرينة وهي والذي جعل السام
. هذه القرينة انصرف لفظ األسد من معناه احلقيقي الذي هو احليوان املفترس إىل الرجل الشجاع

مل يوضع للرجل ألنّ لفظ األسد  ؛يكون استعماالً جمازياًفاستعمال لفظ األسد يف الرجل الشجاع 
 للحيوان املفترس٬، فاستعمال لفظ األسد يف احليوان املفترس استعمال حقيقي٬، الشجاع بل وضع

يف املثال   فإطالق لفظ الرجال . بينما استعمال لفظ األسد يف الرجل الشجاع استعمال جمازي
  .على ما يشمل الرجال والنساء إطالقاً جمازياً ال حقيقياً وهذا ما يسمى بالتغليب  املتقدم 

مجلسي ليب يتضح لكم ما نقله السيد احلائري عن كتاب مرآة العقول للبعد وضوح التغ
على التغليب٬، أي مبا أنّ أكثرهم ما عدا واحداً من  وقد محله اÃلسي يف مرآة العقول( :حيث قال
  ).اهللا وعلي كلّهم حمد|ث من ولد رسول( :اهللا وعلي| عب|ر عنهم بتعبري  ولد رسول

إالّ علي بن  ا أنّ أحد عشر منهم من أوالد رسول اهللا مب فرييد القول بأنّ األئمة 
  .من باب التغليب من أوالد رسول اهللا  Xفع¼د علي بن أيب طالب  Xأيب طالب 
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Wא
  :ويرد على توجيه الشيخ اÃلسي

إن|ه صرف توجيه ال يصح يف بعض املوارد اليت بينت كون األئمة ثالثة عشر كما : أوالً
  . سيأتينا اعترف اÃلسي بذلك

إذ ال يوجد  ٬،يف بعض املوارد فهو صرف توجيه خالٍ عن الدليل   جدالً   لو صح : ثانياً
ت اإلثين دليل على احلمل على التغليب سوى دعوى التعارض بني روايات الثالثة عشر وروايا

م نفي التعارض؛ لعدم ظهور روايات اإلثين عشر املوجب للتأويل واحلمل على التغليب وقد تقد|
  .عشر يف احلصر

  . واحلمل البد أن يكون عليه دليل كما ثبت يف حمله٬، وهو مفقود يف املقام
  . وإىل هنا ننتهي من الرواية األوىل

ßبتوفيق اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا رب العاملني٬،  وإىل هنا نكتفي يا أبنائي ±ذا ونكمل ليلة غد
  .والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



دخل ون 

  .عقائدنا

 جابر بن 

صياء من 
 

ل احلديث 

: الثة عشر

 يف عيون 
 مث جيتمع 

ن أبي جعفر 

محمد بن (ن 
بن عبد اهللا 
 من ولدها، 

 بن الحسين 

وإبراهيم بن 
عيون  .ري

ر، وعبد اهللا 
، عن Xر 

ما هم يتكلمو
  ؟ وار

ر الكثري من ع

٬، عنXر 

ه أمساء األوص
  .)١()م علي

ونقل: (قدمة
 )٣(.  

صياء النيب ثال

كايف٬، خيرجه
بن احلسني٬،

ي الجارود، عن

د ابن يحيى، عن
، عن جابر ب)م

ألوصياء واألئمة

 أبي عن محمد
  .هللا األنصاري

حمد بن عيسى و
عبد اهللا األنصار

بن يحيى العطار
، عن أبي جعفر

وبينم ٬،اجاءو
تعبتم من احلو
ركثريا٬ً، بل غي|

عن أيب جعفر

ديها لوح فيه
 وثالثة منهم

ه للرواية املتق
عالم الورى
د األئمة أوص

 ينقله عن الك
 عن حممد ب

محبوب، عن أبي

قوب، عن محمد
عليهما السالم(ي 

ه أسماء األوح في
 ).منهم علي

حدثنا: قال ،)نه
 جابر بن عبد اهللا
عن أحمد بن مح

عن جابر بن  

حدثني محمد ب: 
عن أبي الجارود

א

فجل اهلادف٬،
فقال أراكم ت
نستفيد منه ك

ايف بسنده ع

وبني يد 
ة منهم حممد

ستني بعد نقله
لطربسي يف إع
أن يكون عد

 بإسناده وال
٬،)٥( د واحد

حسين، عن ابن م

عن محمد بن يعق
 محمد بن علي
الم وبين يديها لو
محمد، وأربعة من

رضي اهللا عن(ر
عن ، أبي جعفر

ع ،حدثنا أبي: ال
،Xبي جعفر

:قال ،)ي اهللا عنه
ع ، ابن محبوب

א

وار املتسلسل
 والتحيات٬، ف
±ذا احلوار ونس

كليين يف الكا

لى فاطمة
٬، ثالثةXم

 معامل املدرس
٬، وتبعه ال)٢(

كتب الثالثة أ
 . لد فاطمة

فس احلديث
 الدين بسند

عن محمد بن الح

عفر بن محمد، ع
 عن أبي جعفر
 اهللا عليهما السال
مة، ثالثة منهم م

بن يحيى العطار
عن ،ي الجارود
قا ،)ضي اهللا عنه
عن أ ، الجارود

رضي(المتوآل
، عني الخطاب

٢. 

قون احلو يتذو
 عليه السالم
حنن سعداء ±

:
ى الشيخ الك

دخلت عل(
آخرهم القائم

  :لعسكري
عسكري يف
د يف اإلرشاد
 اللفظ يف الك

بنيه من ومن
لذي يروي نف
 ويف إكمال

          
الكليني بسنده عن

 .صاري،
ي أبو القاسم جع
 أبي الجارود،
طمة بنت رسول
قائم من ولد فاطم

أحمد بن محمد ب
عن أبي ،محبوب

رض(بن إدريس
عن أبي ،حبوب

د بن موسى بن 
ن الحسين بن أبي

٦٩ص: ل الدين

  :لثالثة

كان األوالد
عليهم فردوا

كال يا أيب٬،  
ذن إنتهينا إىل

رو Wא
:صاري٬، قال

ت اثين عشر آ
سيد مرتضى ا
الع د مرتضى

ذا اللفظ املفيد
حلديث ±ذا
ع اثين عشر م
ى الصدوق الذ

٬،)٤(بسندين

                       
رواه ا .٥٣٢ص

ن عبد اهللا األنص
خبرني .٣٤٦ص 

ن محبوب، عن
دخلت على فاط(

 اسما آخرهم الق
.١٦٦ص ٢ج 

حدثنا أ: األول: 
عن الحسن بن م
حسين بن أحمد ب

بن محن الحسن
X: ٥٢ص ٢ج.

حدثنا محمد: سند
ي، عن محمد بن

آمال. ألنصاري

الاحللقة 

وهكذا ك
وهم٬، فسلم ع

:األوالد
إذ :األب
א א

بد اهللا األنص
لدها٬، فعددت
كالم الس
قال السيد
عن الكايف ±ذ
ومغزى ا
إلمام علي مع

نرى امبين
خبار الرضا 

                        
ص ١ج :الكافي -
X، عن جابر بن
٢ج :اإلرشاد -

، عن ابن)حسين
: قال ،ألنصاري

عددت اثني عشر
:إعالم الورى -
:والسندين هما -

 ،ن أبي الخطاب
حدثنا الح: لثاني

عن ،اشم جميعًا
Xخبار الرضا 

رواه بهذا الس  -
ن جعفر الحميري
ابر بن عبد اهللا ا

أبو

عب
ول

ع

اإل

أخ

   
١-
X
٢-
الح
األ
فع
٣-
٤-
بن
وا
ها
أخ
٥-
بن
جا



 ....٣٣ 

ديها لوح 

ثالثة (رد 
ظ الرواية 

٢(.  

يف الراوية 
حل الشيخ 
كايف ومن 
حلديث يف 
 يف إعالم 

) منهمالثة 
رواية عند 

ت زيادة 
لعسكري 
 ريه خمرجاً

شر تكون 
 احلق مع 

  سبقاً ؟

ا محمد ابن 
 ،األنصاري

 ثالثة منهم 

..........
وبني يد 
  . )عة علي

ي زائدة٬، وور
يف لفظما ورد 

(من ولدها  

جة املقارنة يف
 كانت لصاحل
ديث عن الك
 يف كتابة احل
يأخذ أخباره

ثال(ة٬، وورد 
د يف لفظ الر

  ).دها
يت ذكرها تثبت
قطع السيد ال
عسكري وغري
ألئمة إثين عش
 عشر يكون

حلكم عليها مس

حدثنا: قال ، اهللا
ابر بن عبد اهللا ا
ر أحدهم القائم،

.........
 على فاطمة 
م حممد وأربع

وهي) ن ولدها
نّ الصواب م
)وبدون زيادة

حيث إنّ نتيج 
هذه الرواية

ستعراضنا احلد
 قد أخطأوا

نّ الطربسي يأ

وهي زائدة) 
صواب ما ورد

من ولد) يادة
ل املقارنة اليت

حبيث يق )هم
ئة يلتمس العس
ؤيد كون األ
ن األئمة ثالثة

روايات ال احل

ثنا سعد بن عبد
، عن جاXعفر 

عددت اثني عشر

........بع 
دخلت(: ل

م٬، ثالثة منهم
من(ايف ورد

د كذلك٬، وان
و(منهم علي

٬،رنة السابقة
 املقارنة يف ه

يظهر من اس(
نساخ أنّ ال

الطربسي؛ ألن
  .)٣( )منواله

من ولدها(د
نّ الصأك٬، و

وبدون زي(ي
هل: ي قائالً

ثالثة منه(فظ
ة عشر خاطئة
ة املفيد ما يؤ
ظهر منه كون

  . ين عشر
 استنطاق الر

حدث: قال ،) عنه
ود، عن أبي جع
ماء األوصياء فع

القسم الرابع/ كة 
ي عنه أن|ه قا
 آخرهم القائم
يف نسخة الكا
ه يف اإلرشاد

أربعة م )١(ل

ن نتيجة املقار
املفيد٬، بينما
: (واية األوىل
 والطربسي٬،
ل بعد عصر ا
سج فيه على م
خة الكايف ورد
إلرشاد كذلك
بعة منهم علي
ضى العسكري
ت حتريف لفظ
 األئمة ثالثة
جاء يف نسخة
ملفيد ما يستظ
دد األئمة إثين
 البد فيه من

رضي اهللا(بي
، عن أبي الجارو
ها لوح فيه أسما

ليما�ية املبارك
جابر٬، مث يرو
ت اثنا عشر٬،

ظهر أنّ يف: ة
ملفيد نقل عنه
عيون واخلصال

  :سكري
نة ختتلف عن
صاحل الشيخ ا
قارنته يف الرو
دوق واملفيد
فيد٬، ومل نقل
 للمفيد وينسج
ر أنّ يف نسخ
قل عنه يف اإل
 واخلصال أرب
ل السيد مرتض

٬،كما وتثبتية
 يأيت فيها أنّ

ج فإن ؟ شر
ء يف نسخة امل
خته كون عد
العلمي الذي

          
حدثنا أب: والمتن

حسن بن محبوب،
لسالم وبين يديه

 .٤٧٧ص: ل
٢. 
٢.  

سط يف الدعوة ا
د الكايف إىل ج
صياء٬، فعددت
حث واملقارنة
 وأنّ الشيخ ا
صدوق يف الع
 مرتضى العس
 نتيجة املقارن
ة كانت لص
ث قال يف مقا
 الشيخ الصد
صر الشيخ املف
اب اإلرشاد

ظهر( :ل هنا
شيخ املفيد نق
ق يف العيون
حد أن يسأل

يف الرواي )ها
 كل نسخة

على االثين عش
جاءحة٬، وإن

ي جاء يف نسخ
 هو البحث ا
                       
صال بهذا السند و
خطاب، عن الحس
ى فاطمة عليها ال

خصالال. )م علي
٦٢ص ٣ج :تين
٥٩ص ٣ج: تين

حوار قصصي مبس
سنده مع سند
يه أمساء األوص
نتيجة البح

فة٬،حمر|) نهم
عند الشيخ الص
وقفة مع

إنّ: أوالً
ألوىل املتقدمة
لصدوق حيث
خذ منه أي

كايف بعد عص
لورى من كتا
بينما يقو

فة٬، وأنّ الشحمر|
لشيخ الصدوق
ولكل أح

من ولد(فظ
ذلك ؟ فهل
جلعلها تدل ع
سخته صحيح
لصدوق الذي
فهل هذا
                        

جاء في الخص -
حسين بن أبي الخ

دخلت على(: ل
حمد وثالثة منهم

معالم المدرستي -
معالم المدرستي -

ح
س
في

من
ع

األ
الص
أخ
الك
الو

حم
الش

لف
بذ
جل
نس
الص

   
١-
الح
قال
مح
٢-
٣-
 



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ٣٤

شر يقول السيد مرتضى فنالحظ يا أبنائي كل رواية يستفاد منها كون األئمة ثالثة ع
ائراً يف لكن يبقى السيد العسكري ح العسكري فيها إم|ا حمر|فة أو مصح|فة٬، فاحلكم عليها مسبق٬،

فيكون تارة مع نسخة الشيخ املفيد وثانية مع نسخة الصدوق وخيطّأ  ٬،بيان كيفية حكمه املسبق
  . نسخة املفيد

بالتصحيف  يقولن تبعه إنّ السبب الذي جعل السيد مرتضى العسكري وم: ثانياً
لذا فاحلكم يف كل  ٬،والتحريف هو اعتقادهم بكون الروايات حتصر عدد األئمة باإلثين عشر

فة أو رواية يستظهر منها خالف هذا العدد جيب أن تكون من خطأ النس|اخ فتكون إم|ا حمر|
  .مصحفة

  .وقد تقد|م أنّ روايات اإلثين عشر ال يستفاد منها احلصر
ريد أن ننفي التصحيف يف الروايات٬، لكن الروايات اليت دلت على كون األئمة ال ن: ثالثاً

ثالثة عشر خمتلفة يف صياغة متو³ا مع احتادها يف بيان مضمو³ا الدال على كون األئمة ثالثة 
فالتنو|ع يف املتون مع كون مجيعها دال على كون األئمة ثالثة عشر يضع|ف احتمال  عشر٬،

  .التصحيف أو التحريف
  

א Wא
يوهم أن|ه من ) من ولدها: (فقوله: (قال بعد نقله للرواية الثانية املتقدمة املعروفة حبديث اللوح

 .ولدها اثنا عشر٬، فإذا أُضيفوا إىل علي| بن أيب طالب كانوا ثالثة عشر
ولو متّت النسخة حلُملت على التغليب كما مضى٬، ولكن الشأن يف متامي|ة النسخة؛ ألنّ 

حد|ثنا أمحد بن : الصدوق روى الرواية نفسها بالسند نفسه من دون هذا التشويش حيث قال
حد|ثين أيب عن حمم|د بن احلسني بن أيب اخلطّاب٬، عن : قال ٬،)رضي اهللا عنه(حمم|د بن حيىي العطّار 

: قال ٬،بن حمبوب٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر٬، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري احلسن
عشر آخرهم القائم٬، ثالثة   دخلت على فاطمة وبني يديها لوح فيه أمساء األوصياء٬، فعددت اثين(

 ). منهم حمم|د وأربعة منهم علي
عن أمحد  ٬،حد|ثنا أيب: قال ٬،)عنه  اهللا رضي(حد|ثنا احلسني بن أمحد بن إدريس : وروى أيضاً

وب٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب عن احلسن بن حمب ٬،بن حمم|د بن عيسى وإبراهيم بن هاشم مجيعاً
  .وذكر النص| نفسه ٬،٬، عن جابر بن عبد اهللا األنصاريجعفر
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 .)١() وذكر السند الثاين وبالنص| نفسه أيضاً يف عيون أخبار الرضا
  :وقفة مع احلائري

احلائري يف متامية النسخة٬، وسبب شكه هو أنّ الصدوق ذكر نفس لقد شكك : أوالً
: حيث قال ٬،ألنّ الصدوق روى الرواية نفسها بالسند نفسه من دون هذا التشويش(الرواية؛ 

عن حمم|د بن احلسني بن  ٬،حد|ثين أيب: قال ٬،)رضي اهللا عنه(حد|ثنا أمحد بن حمم|د بن حيىي العطّار 
بوب٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر٬، عن جابر بن عبد اهللا أيب اخلطّاب٬، عن احلسن بن حم

عشر   دخلت على فاطمة وبني يديها لوح فيه أمساء األوصياء٬، فعددت اثين: (قال ٬،األنصاري
  ).آخرهم القائم٬، ثالثة منهم حمم|د وأربعة منهم علي

  ماذا يقصد بالتشويش ؟: واثق
  ).من ولدها(ها الصدوق مل تذكر لفظ أنّ الرواية اليت ذكر: يقصد بالتشويش هو :األب

تكون الرواية يف صدد بيان األوصياء مطلقاً ال األوصياء ) من ولدها(بعد حذف كلمة ف
أمسه موجود يف اللوح  Xفقط٬، وعليه فإذا كان علي بن أيب طالب   الذين من ولد فاطمة

  .فالبد أن يكون أربعة منهم علي ال ثالثة  وهو موجود قطعاً    
مطابق لرواية الصدوق اليت ذكرت سبعة أمساء ثالثة حممد وأربعة منهم علي٬، ال لرواية وهذا 

  .الكليين اليت ذكرت ثالثة منهم حممد وثالثة منهم علي٬، فمن هنا يرتفع التشويش املدعى
  ؟  أال ميكن القول بأنّ السند وإن كان واحداً لكنهما روايتني :أمحد

  .نعم حيتمل ذلك :األب
  .يبطل استدالل احلائريإذن  :أمحد
م وقد تقد| ٬،)ولو متّت النسخة حلُملت على التغليب كما مضى( :إنّ احلائري يقول: ثانياً

إذ هي صرف تأويل خالف الظاهر ناتج من اعتقادهم بأنّ  ٬،مبطالن دعوى التغليب فيما تقد|
  .الروايات اليت تدل على اإلثين عشر تفيد احلصر ±ذا العدد

  . روايات اإلثين عشر ال تفيد احلصر يف ذلكوقد تقد|م بأنّ 
  

                                                            
 .١٩٨ص: أصول الدين -١
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א א روى الشيخ الكليين يف الكايف بسنده عن أيب اجلاورد٬، عن أيب جعفر  Wא

X،ي واثين عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض٬، يعين (: قال رسول اهللا : قال ٬eإن
ذهب االثنا عشر من ولدي أوتادها وجباهلا٬، بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ بأهلها٬، فإذا 

  .)١( )ساخت األرض بأهلها ومل ينظروا
  :كالم السيد مرتضى العسكري

وأورد بعدها رواية  لقد ذكر الرواية املتقدمة السيد مرتضى العسكري يف معامل املدرستني٬،
أخرى مث صار يقارن بني الروايتني٬، وإليكم الرواية الثانية اليت نقلها بعد نقله للرواية املتقدمة اليت 

حممد بن حيىي٬، عن حممد بن أمحد٬، عن حممد بن احلسني٬، عن أيب سعيد : (نقلت ±ذا السند
  ).Xالعصفري٬، عن عمرو بن ثابت٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر 

قال : قال ٬،Xعباد٬، عن عمرو٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر : ويف أصل العصفري: لقا
جباهلا ] و[يعين أوتادها    حد عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض أإين و(: رسول اهللا 

األرض أن تسيخ بأهلها٬، فإذا ذهب األحد عشر من ولدي ساخت األرض ] بنا أوتد اهللا[   
  . بأهلها ومل ينظروا

يف نسخة الكايف حتريف٬، ) االثنا عشر من ولدي(و ) اثين عشر من ولدي(و : تيجة املقارنةن
٬، )واألحد عشر من ولدي(و ) أحد عشر من ولدي(و : والصواب ما ورد يف أصل العصفري

  .)٢(والذي يروى الكليين احلديث عنه 
  :وقفة مع السيد مرتضى العسكري

هذا إن قلنا أنّ وحدة    لسند يف الروايتني واحد إنّ املقارنة إمنا تصح لو كان ا: أقول
ال إذا كان السند خمتلف٬، فقد نقل   ٬، وهو بعيد ن توجب صريورة املنت رواية واحدةالسندي

مجاعة عن أيب املفضل الشيباين٬، عن حممد احلمريي٬، عن أبيه٬، عن : الشيخ يف الغيبة٬، قال
  .)٣() X جعفر األشعري٬، عن عمرو بن ثابت٬، عن أيب اجلارود٬، عن أيب

: وقد صر|ح اÃلسي يف مرآة العقول بالسند اآلخر الذي ذكره الشيخ الطوسي يف الغيبة فقال
إن|ي : (روى الشيخ يف كتاب الغيبة بسند آخر عن عمرو بن ثابت٬، عن أيب اجلارود مثله٬، وفيه

  .وهو أظهر) وأحد عشر من ولدي
                                                            

 .٥٣٤ص ١ج: الكافي -١
 .٢٦٤ص ٣ج: معالم المدرستين -٢
 .وما بعدها ١٣٧ص: غيبة الشيخ الطوسي -٣



 ....٣٧ 

 عشر من 

ية القائلة 
يف ة معها 

: )١(سي 
 حممد بن 
ي وأنت 

) أنت(ف 
 .  
. )٤() أمل

اعتبار أنّ 
 البد أن 

ألئمة من 

يا وأنت  
  .الئكة

عن  ،ن أبيه

برائيل على 

ت، عن أبي 

..........
إن|ي وأحد( 

 مبوافقة الروا
 املنت متحدة

 الشيخ الطوس
 أمحد٬، عن
عشر من ولد
تغليبا٬ً، وعطف

.)٢(ى املالئكة 
لغضنفري فتأ

 أيب طالب با
وا اثين عشر

ر أنّ أغلب األ

ر من ولدي
ربئيل على املال

د الحميري، عن

الروح وهو جبف 

ن عمرو بن ثابت

.........
 وجمر|د ذكر

ل مع األخذ
أخرى خمتلفة

ة عن غيبة
عن حممد بن

إين واثنا ع(: 
تغ Xؤمنني 

 جربئيل على
تصحيف ال )٣

غري علي بن 
 فلكي يكونو

  . م
غليباً؛ باعتبار

  
ي واثين عشر
 كعطف جرب

يباني، عن محمد

حيث عطف. ٤ 

، عن)األشعري(

........بع 
اية األوىل٬،رو
  .ة

لتحريف٬، بل
لروايات أ) ض
  .ف

رواية املتقدمة
 بن حيىي٬، عن
بت إىل قوله
على أمري املؤ
ريفاً كعطف
٣(سند الشيخ

  :جوه ثالثة
 األئمة

٬،)يا علي ت

معهم  ة
تغ Xمنني

.ن ولده تغليباً
إن|ي: (له

يداً و تشريفاً

بي المفضل الشي
X. 

: ُآلِّ َأْمٍر﴾ القدر

(في الغيبة آره

القسم الرابع/ كة 
لثانية غري الر
فة أو مصحفة
صحيف أو ال
لي زر األرض
بعدم التصحيف

بعد نقله للر
يف عن حممد
 عمرو بن ثا
 أطلق الولد ع
تأكيداً و تشر
ألشعري يف س

يتلخص بوجو
فاطمة وبقية

وأنتن ولدي

دخول فاطمة
على أمري املؤم

من  Xعلياً
بقول) أنت(ظ

لى العام تأكي

سي جماعة عن أ
، عن أبي جعفر
ا ِبِإْذِن َربِِّهم مِّن

 .والخاص
ي السند الذي ذآ

ليما�ية املبارك
كون الرواية ال
ية األوىل حمر|ف
د قطع بالتص
ي وأنت يا عل
قوى القول ب

 
 يف البحار بع
خلرب يف الكايف

نفري٬، عنض
٬، أومة

ص على العام ت
ألا  السند أنّ

  .حار
شيخ اÃلسي ي
ين عشر هم ف
ثين عشر من

 
ة اثين عشر لد

الولد ع 
ع رسول
لفظ ول

ف اخلاص عل
          

يبة الشيخ الطوس
عن أبي الجارود
ِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها
يل عطف العام و
سي حيث جاء في

. 

سط يف الدعوة ا
 ميكن أن تكو
ين كون الرواية
ألقل فال يوجد
شر من ولدي
ثالث عشر يق
:شيخ اÃلسي
يخ اÃلسي

روي هذا اخل
يب سعيد الغض
عشر مع فاطم
عطف اخلاص
ظهر من هذا
Ãلسي يف البح
 ما ذكره الش
قول إنّ االثين

إن|ي واث: (ال
.اطمة 

هي أنّ األئمة
طلق الرسول

فعد| الر هللا 
عطف الرسو
من قبيل عطف

                       
غي :ر بهذا السند

مرو بن ثابت، ع
﴿َتَنزَُّل اْلَمَلائ :الى

هم فيكون من قبي
هو الشيخ الطوس

 .X جعفر 
.٢٥٩ص ٣٦ج 

حوار قصصي مبس
ومن هنا

ال يعين) لدي
وعلى األ
إن|ي واثين عش
داللة على الث
كالم الش
قال الشيخ

ور. ...:بيان
حلسني٬، عن أ

٬، فاالثنا ع)خل
ليه من قبيل ع

يظ: وأقول
Ãتهى كالم ا

خالصةو
يق: األول

نيب أفرده فقا
دخل معهم فا
والنتيجة ه

أط: الثاين
لد رسول اهللا

ع: ثالثال
٬، يكون م)لي

                        
نقلها في البحار -

ألشعري، عن عم
يقصد قوله تعا -

مالئكة، وهو منه
المقصود به ه -

جارود، عن أبي
:بحار األنوار -

ح

ول

إ(
الد

ب(
احل
اخل
عل

انت

الن
تد

ول

عل
   
١-
األ
٢-
الم
٣-
الج
٤-



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ٣٨

א Wא
 إنّ مجيع الوجوه الثالثة اليت ذكرها جمر|د تأويل ال دليل عليه سوى توهم كون الرواية

م أنّ دعوى التعارض مردودة؛ لعدم ظهور روايات االثين تعارض روايات اإلثين عشر٬، وقد تقد|
  .يف احلصر   على الرغم من كثرªا واختالف ألفاظها    عشر 

  :كالم احلائري
 :فقد نقل الرواية املتقدمة٬، ونقل بعدها كالماً للشيخ اÃلسي يف كتابه مرآة العقول فقال

ـ  يف مرآة العقولوهنا ذكر اÃلسي ( فاطمة وأحد عشر ) عشر  اثين(احتمال أن يكون املقصود ب
وقال ...... إذ مل يذكر يف هذا احلديث كو³م أئم|ة٬، وإن|ما ذكر كو³م رز| األرض : من ولدها
: روى الشيخ يف كتاب الغيبة بسند آخر عن عمرو بن ثابت٬، عن أيب اجلارود مثله٬، وفيه :اÃلسي

  ).وهو أظهر) من ولديإن|ي وأحد عشر (
م وأراح نفسه من حتمل عناء اجلواب؛ حيث استظهر كتفى جبواب الشيخ اÃلسي املتقد|اف

  .   ) إن|ي وأحد عشر من ولدي(أعين   اÃلسي كون العبارة الثانية 
 

א א א قال (: قال ٬،Xروى الشيخ الكليين يف الكايف بسنده عن أيب جعفر  Wא

ولدي اثنا عشر نقيبا٬ً، جنباء٬، حمدثون٬، مفهمون٬، آخرهم القائم باحلق من : رسول اهللا 
  .)ميالها عدالً كما ملئت جوراً

  : كالم احلائري
احتمال كون املقصود فاطمة وأحد عشر من  وهنا جعل اÃلسي يف مرآة العقول(: قال

يت هنا بوضوح باعتبار أنّ كلمة النقيب تقترب من معىن كلمة اإلمام٬، ولكن يأ; ولدها بعيداً
 .االحتمال اآلخر وهو احتمال التغليب

لو متّ بعض هذه األخبار لكان : وعلى أي|ة حال فلنغض| النظر عن التوجيهات املاضية ونقول
 .عشر اليت كانت فوق حد| اإلحصاء خرباً واحداً نادراً يف مقابل ما مضى من أخبار االثين
االختصار الكثري٬، وإن|ي اُحو|ل أنظار القر|اء  واحلديث عن إمامة األئم|ة طويل٬، وقد رمت هنا

  .)الكرام إىل مطالعة الكتب الطوال



 ٣٩.............................. القسم الرابع / حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 

Wא
يصر|ح بكون املقصود فاطمة وأحد عشر من ولدها  ٬، حيثاÃلسيألبي|ن ما نقله عن : أوالً

اليت تقرب من معىن اإلمام٬، ومبا أنّ فاطمة ليس بإمام ) النقيب(احتماالً بعيداً؛ وذلك لورود كلمة 
  .فليس املقصود فاطمة وأحد عشر من ولدها

أغلبهم من  لكون األئمة : أي لتجأ إىل احتمال آخر وهو احتمال التغليب٬،اومن هنا 
  .من باب التغليب فع¼د علي من ولد النيب  النيب ولد 

ومن هنا جندهم يلتمسون التوجيه هلذه الروايات لكي تكون منسجمة مع روايات االثين 
   .عشر٬، واحلال أ³ا منسجمة بال حاجة إىل كل هذه احملاوالت كما تقد|م

وعلى أي|ة حال فلنغض| النظر ( :يبدو أنّ احلائري غري مرتض هلذه التوجيهات٬، ولذا قال: ثانياً
  .وهذا يدل على عدم قبوهلا عنده ٬،)عن التوجيهات املاضية

لو متّ بعض هذه األخبار لكان خرباً واحداً نادراً يف مقابل ما مضى من أخبار ( :مث إن|ه يقول
 ).اإلحصاء عشر اليت كانت فوق حد| االثين

ل حىت لو متت فال ميكن القول ±ا أل³ا فالظاهر أن|ه يشكك يف متامية هذه األخبار٬، مث يقو
أخبار آحاد نادرة٬، والعقيدة ال تثبت عندهم بأخبار اآلحاد٬، وليت شعري كيف ثبت عند 
احلائري انقطاع النيابة اخلاصة بتوقيع السمري الذي هو خرب واحد خمتلف فيه من حيث الداللة٬، 

  .ن قائل مبجهولية الراويأنه خمتلف فيه من حيث السند٬، فمن قائل باإلرسال٬، ومكما 
أليس ثبوت النيابة اخلاصة وعدمها من األمور املرتبطة ببحث اإلمامة الذي هو حبث 

  ! عقائدي؟
  .مث إنّ الروايات اليت دلت على الثالثة عشر ليست نادرة بالقياس إىل روايات اإلثين عشر

وقد ثبت عدم متامية  بني روايات االثين عشر وروايات الثالثة عشر٬، تعارضاًجعل كما أن|ه 
  . دعوى التعارض

٬، بل يقطع اإلنسان آحاد لكن مبجموعها ال تكون كذلك لنفرض أ³ا أخبار ٬،أيب :واثق
خصوصاً مع مالحظة الطريقة  ٬،ثالثة عشر ال على كون األئمة بصدور معناها ومفادها الد

  . الفنية اليت بينت ±ا داللتها على الثالثة عشر٬، فيقطع اإلنسان أ³ا ليست عفوية بل مقصودة
  .٬، ووفق أخويك ملا فيه خري الدنيا واآلخرةأحسنت يا واثق وفقك اهللا لكل خرينعم  :األب
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اخلمسة األوىل اليت وإىل هنا ينتهي نقاشهم للروايات٬، وهو نقاش مقتصر على الروايات 
 وردت يف الكايف٬، ولكنهم إم|ا مل يلتفتوا إىل وجود روايات أخرى تدل على كون األئمة 

ثالثة عشر وردت يف غري الكايف كما ذكرªا لكم يف الليلة قبل املاضية٬، وإم|ا أ³م التفتوا إليها 
  .لكنهم أراحوا أنفسهم من عناء البحث فيها وتوجيهها

وبطالن  در يف هذا البحث املختصر٬، ففي ما تقد|م بيان شاف ملعرفة احلقونكتفي ±ذا الق
  .التوجيهات اليت وجهوا ±ا الروايات املتقدمة

وإىل هنا نكتفي ±ذا القدر من البحث يف روايات الثالثة عشر ومناقشة ما قيل فيها٬، واحلمد 
  .وسلم تسليماً هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :احللقة الرابعة

אא

حضر األوالد ملكتب أبيهم الذي يتحاورون فيه كل ليلة٬، مث جاء األب بعد أن انتهى من 
م ما رأيكم يف ما تقد|: قائالًالعشاء ولوازمه٬، فسلم على أوالده فحيوه بالسالم واإلكرام٬، فسائلهم 

  ؟ عليكم يف الليايل السابقة
قد استفدنا الكثري مما تقد|م٬، مضافاً إىل أنك قد هديتنا لطريق احلق الذي  :األوالد فقال

وعر|فنا وصيه  ٬،Xضيعه كثري من الناس٬، وحنمد اهللا الكرمي الذي هدانا لوالية اإلمام املهدي 
  .Xورسوله أمحد احلسن 

  ؟ تعلق فيما تقد|م أو غري ما تقد|ممد هللا رب العاملني٬، وهل عندكم سؤال ياحل: األب
نعم يا أيب عندي سؤال٬، فإين قد قرأت يف بعض الكتب قوالً مفاده أنّ اإلمام املهدي : واثق
X ويذكرون كالماً لإلمام املهدي  ٬،)١( ال يرى وال يشاهد يف زمن الغيبة الكربىX  يف
٬،كما أين )رمحه اهللا(للسفري الرابع  Xومما يذكرونه هو التوقيع الصادر من اإلمام املهدي  ذلك٬،

ألن : (... حيث قال قرأت كالماً يف كتاب غيبة الطوسي ينفي فيه إدعاء السفارة بعد السمري٬،
ضال مضل٬، وباهللا  )٢(فهو كافر منمس  )رمحه اهللا(كل من ادعى األمر بعد السمري  عندنا أنّ

  .)٣() وفيقالت
وكما أنّ احلائري أستند إىل التوقيع الصادر للسفري الرابع وأفىت بعدم وجود سفارة خاصة يف 

٬، حيث قال يف جواب سؤال وجهه إليه مجع من مقلديه حول دعوة Xغيبة اإلمام املهدي 
                                                            

إّن الموقف  ،بسمه تعالى( :وإليك نص تلك الفتوى الصادرة عن جهل بحقيقة األمر ومن ذلك ما أفتى به السيستاني، -١
الشرعي تجاه من يزعم اللقاء بإمام العصر أرواحنا فداه، مباشرة أو عن طريق الرؤيا في زمن الغيبة الكبرى يتمثل في 

بل واإلنكار عليه فيما يحكيه عنه صلوات اهللا . من أوامر وغيرها  Xليه عدم تصديقه فيما يدعيه وعدم األخذ بما ينسبه إ
وسالمه عليه من األمور المعلومة بطالنها آبعض ما ذآر أعاله، ونحن نهيب بإخواننا المؤمنين وفقهم اهللا لمراضيه أن ال 

حاء وننصحهم بالتحّرز عن ينساقوا وراء مثل هذه الدعاوي وال يساهموا في نشرها والترويج لها بأي نحو من األن
لم يترآوا هذا السبيل، ونتضّرع إلى اهللا تبارك وتعالى أن يعجل في فرج إمامنا صاحب العصر عليه  تباعهم ماأأصحابها و

 ).هـ ١٤٢٢/رمضان/٢١. السالم ويجعلنا من أنصاره وأعوانه
ونمس . لزجًا ودهن إذا تغير وفسد فسادًافساد السمن والغالية وآل طيب : النمس، بالتحريك: نمس: قال ابن منظور -٢

  .٢٤٣ص ٦ج :لسان العرب ....تغير وفسد، وآذلك آل شيء طيب تغير،: الدهن، بالكسر، ينمس نمسا، فهو نمس
فقد  لزجًا وآل طيب ودهن تغير وفسد فسادًا. فساد السمن، وفساد الغالية: النمس: نمس: وقال الخليل ابن أحمد الفراهيدي

ونمس . سبع من أخبث السباع: والنمس. نمس: نمس، وقد يقال للشعر إذا توسخ وأصابه دهن: ، والنعتنمس ينمس نمسًا
ولما نزل جبريل على النبي . قترة الصياد: والناموس. نمسة: دواب سود الواحدة: والنمس. من الرجال، خبيث منهم

وناموس . هو وعاء ال يوعى فيه إال العلم: ويقال. )Xجاء الناموس األآبر الذي آان يأتي موسى (: قيل )عليهما السالم(
 .٢٧٦ص ٧ج: آتاب العين .ساررته: ونامسته منامسة، أي. صاحب سره، وقد نمس ينمس نمسًا: الرجل

  .٣٧٨ص ٥١ج: ، بحار األنوار٤١٢ص: غيبة الشيخ الطوسي -٣
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بسم اهللا ( :٬، فأجاب٬X، وكونه وصياً ورسوالً من اإلمام املهدي Xالسيد أمحد احلسن 
٬، األول عثمان بن أناب عنه السفراء األربعة Xاإلمام  ثبت بالقطع واليقني إنّ ٬،الرحيم الرمحن

سعيد العمري٬، الثاين حممد بن عثمان العمري٬، الثالث أبو القاسم احلسني ابن روح٬، الرابع علي 
٬، وقبل وفاة السمري بستة أيام خرج كتاب خبط اإلمام )رضوان اهللا عليهم(بن حممد السمري 

X أعظم اهللا أجر إخوانك فيك٬، فإنك ميت لست٬، وقد وقعت الغيبة : (ضاءه يقول فيهوإم
وسيأيت من ... التامة فال توص إىل أحد من بعدك٬، وال ظهور تقع الصيحة ويظهر السفياين 

  )....شيعيت من يدعي املشاهدة فمن ادعى املشاهدة قبل الصيحة وظهور السفياين فكذبوه
قيام الضرورة لدى  :الدليل الرابع( :يف كتابه فقه عالئم الظهورويقول الشيخ حممد السند 

الطائفة اإلمامي|ة وتساملهم على انقطاع النيابة اخلاص|ة والسفارة٬، فهو من ضرورة املذهب٬، حت|ى 
إنّ علماء الطائفة حكموا بضالل املد|عني للسفارة ولعنهم والترب|ي منهم٬، والطرد هلم عن الطائفة٬، 

  .)١( ...).عاً ملا صدر من التوقيعات من الناحية املقد|سة حول بعضهموهذا املوقف تب
  ؟ فنا حقيقة األمر وتكشفه لناوهذا معناه نفي السفارة اخلاصة مطلقا٬ً، فهل لك يا أيب أن تعر|

  .نعم اآلن أكون خبدمتكم أوالدي األعزاء :األب
لسفريه الرابع انقطاع السفارة٬، صدر منه توقيع قبل  Xاعلموا يا أبنائي أنّ اإلمام املهدي 

  .٬، وسأنقل لكم التوقيع ونقف عنده بالتفصيل)رمحه اهللا(علي بن حممد السمري 
لكن قبل أن ندخل يف حبث التوقيع وما قيل ويقال فيه٬، البد أن نسأل أنفسنا سؤاال٬ً، ولعلنا 

نا خلف الدنيا وِدíا عن الدين بسبب عìنسأل هذا السؤال ألول مر|ة٬، وما ذلك إالّ لضياعنا وابتعادن
 )رمحه اهللا(ملا انقطعت السفارة مبوت السمري : وزبرجها٬، والسؤال الذي البد أن نطرحه هو

  ؟  ووقعت الغيبة التامة
يف  Xوللجواب على ذلك سأنقل لكم بشكل خمتصر ما ذكره السيد أمحد احلسن اليماين 

لطف اهلي باملؤمنني٬، ووجوده ظاهراً بينهم فيه حث كبري هلم  Xاإلمام ( :كتاب العجل٬، قال
أفضل  Xن وجود سفري له إفإذا امتنع ظهوره خلوف القتل مثالً ف. على االلتزام الديين

 ٬،Xالذي ينقل أوامره  Xألن السفري هو القائد البديل لإلمام  ؛بكثري من غيبته التامة
جود جوده شبه وجود املعصوم٬، حيث بوالن و ؛كذلك لطف اهلي   أي السفري   فوجوده 

                                                            
 .١١ص :فقه عالئم الظهور -١
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صاً ما يستجد ٬، ومعرفة األحكام الشرعية الصحيحة٬، وخصوالسفري ميكن االتصال باإلمام
   !ذلك فما هو سبب الغيبة التامة ؟٬، وإذا كان األمر كمنها مع مرور الزمن

  : ولإلجابة هناك عدة فروض منها
إذا كان اإلمام  أن يكون صحيحاً وهذا ميكن: اخلوف من اغتياله من قبل الطواغيت  ١

د بعي ٬X، أي بوجود سفري فيكون اإلمام إذا كان غائباً غيبة غري التامة ٬، أماظاهراً للجميع
ويف نفس الوقت . مؤيد من اهللا Xنه أ٬، خصوصاً عن أعني الطواغيت ومكرهم السيء

٬، أذن للتخلص اشرعية والتوجيهات اليت حيتاجوµيتصل باملؤمنني٬، ويوصل إليهم األحكام ال
  .علمأ٬، واهللا فال داعي للغيبة التامةمن خطر الطواغيت يكفي الغيبة غري التامة مع السفارة ٬، 

 إىل أن يقول :....Xعدم وجود شخص مؤهل للسفارة والنيابة اخلاصة عن اإلمام   ٢
X:  ولكن عدم وجود شخص واحد مؤهل للسفارة أمر بعيد٬، هذا وقد ورد يف حديثهم

يف زمن الغيبة مع وجود ثالثني مؤمن  Xما معناه إن اإلمام ال يستوحش من وحدته  
  .من الصاحلني

٬، وعدم التفاعل دم االستفادة منه استفادة حقيقيةوع: Xإعراض األمة عن اإلمام   ٣
مة بعد فتكون الغيبة التامة عقوبة لألمة٬، ورمبا يكون من أهدافها إصالح األ. معه كقائد لألمة

ـ. بسبب غياب القائد املعصوم٬، ا لنكبات ومآسيتعرضه تيه ( فتكون الغيبة الكربى شبيهة ب
٬، اهلدف منها خروج جيل من  هذه أي أµا عقوبة إصالحية )بين إسرائيل يف صحراء سيناء

٬، وال باملعصوم قائداً ٬، جيل ال يرضى إالّإىل أهل األرض األمة مؤهل حلمل الرسالة اإلهلية
  .)١() ن دستوراً وشعارا٬ً، ومنهاجاً للحياةيرضى إالّ بالقرآ

أنّ حقيقة األمر الذي سبب الغيبة هو إعراض األمة٬، وهو نفسه الذي سبب انقطاع  فيبي|ن
  .السفارة

  :ة أمور منهاإعراض األمة عدe: والدال على إنّ سبب الغيبة التامة هو( :Xيقول 
عن طريق سفرائه قليلة جدا٬ً، مما يدل على إن األسئلة  Xالتوقيعات الصادرة عنه  )أ(

٬، ويدل على إعراض الناس عن العلم واإلمام ما قدم الكليين يف ....املوجهة إليه قليلة أيضاً
هذا والكليين عاش يف زمن الغيبة الصغرى٬، ومات يف µاية أيامها على األصح . كتابه الكايف
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ـ ق٬، أي يف ٣٢٩فقد مات يف شعبان سنة   نفس الشهر والسنة اليت مات ¯ا علي بن حممد ه
  . السمري٬، آخر السفراء األربعة

أمeا بعد فقد فهمت ما شكوت اصطالح أهل دهرنا على ): (رمحه اهللا(قال الكليين 
٬، ومباينتهم العلم وأصوله٬، حىت كاد العلم معهم وتوازرهم وسعيهم يف عمارة طرقها اجلهالة

  . )١() ٬، ويضيعوا العلم وأهلهما قد رضوا إن يستندوا إىل اجلهللË ٬،وينقطع موادهإن يأزر كله٬، 
ن يكون إميانه ثابتاً مستقراً سبب له األسباب اليت تؤديه أفمن أراد اهللا توفيقه و: (وقال

ثبت يف دينه من أبعلم يقني وبصرية فذاك  إىل أن يأخذ دينه من كتاب اهللا وسنه نبيه 
سبب ) نعوذ باهللا منه( مستودعاً ن يكون دينه معاراًأومن أراد اهللا خذالنه و ٬،اجلبال الرواسي

فذاك يف مشيئة اهللا إن شاء . له األسباب لالستحسان والتقليد والتأويل من غري علم وبصرية
 وميسي كافراً ن شاء سلبه إياه وال يؤمن عليه إن يصبح مؤمناًإاهللا تبارك وتعاىل أمت أميانه و

ألنه كلما رأى كبرياً من الكرباء أو ماالً معه وكلما رأى شيئاً  ؛ويصبح كافرا اًوميسي مؤمن
خلق النبيني على النبوة فال يكونون  8اهللا  إنّ( :Xوقد قال العامل . استحسن ظاهره قبله

ن شاء إوأعار قوماً األميان ف ٬،أوصياء وخلق األوصياء على الوصية فال يكونون أالّ ٬،إال أنبياء
  . )٢()﴾فَمÑسÐتÏقَرٌّ وÏمÑسÐتÏوÐدÏعÎ﴿ :وفيهم جرى قوله: قال ٬،ن شاء سلبهم إياهإهلم وأمته 

نه ال يسع أحد متييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء أفاعلم يا أخي أرشدك اهللا 
 8اعرضوها على كتاب اهللا فما وافق كتاب اهللا ( :برأيه إال على ما أطلقه العامل بقوله

eوهفخذوه وما خالف كتاب اهللا فرد( ،وقوله ٬X: )ن الرشد يف إف ٬،دعوا ما وافق القوم
وحنن ال نعرف من   ٬،)ن اÔمع عليه ال ريب فيهإخذوا باÔمع عليه ف( :Xوقوله ٬، )خالفهم

أي  Xقلة وال جند شيئاً أحوط وال أوسع من رد علم ذلك كله إىل العامل  مجيع ذلك إالّ
بأيهما أخذمت من باب التسليم ( :وقبول ما أوسع من األمر فيه بقولهX اإلمام صاحب األمر

  .)٣( )وسعكم
األمر يف أصغرنا ( :Xقال الباقر  نه أمخلهم ذكرى٬،أنه مظلوم وأ ورد عنهم   )ب(

  .Xفخمول ذكره بني الشيعة دال على أعراضهم عنه  ٬،)٤()سناً وأمخلنا ذكراً
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وأما علة ما وقع من الغيبة  ...( :توقيع إىل سفريه العمري جاء فيه Xخرج منه  )ج(
ورمبا . )٢())١(﴾يÏا أَيُّهÏا الÝذËينÏ آمÏنÑوا ال تÏسÐأَلوا عÏنÐ أَشÐيÏاَء إِنْ تÑبÐدÏ لَكُمÐ تÏسÑؤÐكُمÐ﴿ :قال 8ن اهللا إف

وبعد جوابه على . يفهم من هذا احلديث أنكم سبب من أسباب الغيبة٬، واحلر تكفيه اإلشارة
بسم اهللا الرمحن الرحيم ال ألمره تعقلون وال من أوليائه ( :Xمسائل احلمريي اليت سأهلا قال 

  .)٤( )الصاحلنيالسالم علينا وعلى عباد اهللا  )٣(﴾حËكْمÏةٌ بÏالËغÏةٌ فَمÏا تÑغÐنِ النُّذُرÑ﴿ تقبلون
٬، وحنن Xمن أمل٬، سببه إعراض هذه األمة عن احلق وعنه  Xوال خيفى ما يف كالمه 

أيها األحبة لو كنا موقنني أنه حجة اهللا علينا لعملنا ليال وµاراً لتعجيل فرجه٬، ولقدمناه على 
  . النفس واملال والولد

ل املدنية اليت يعتقد ولو باألعما: ركون األمة للطاغوت وإعانته بأي شكل كان )د(
فقد أعان . يف زمن الغيبة الكربى الناس إباحتها٬، وهذا بيeنÎ ملن تصفح التاريخ٬، وخصوصاً

اعترض على  Xالطاغوت كثري من العلماء واجلهالء على السواء٬، مع إن اإلمام الكاظم 
  . ألنه أَجeر مجاله للطاغوت العباسي هارون ليذهب ¯ا إىل احلج ؛)ي اهللا عنهرض(صفوان 

وÏال تÏرÐكَنÑوا إِلَى الÝذËينÏ ظَلَمÑوا فَتÏمÏسَّكُمÑ النَّارÑ وÏمÏا لَكُمÐ مËنÐ دÑونË اللÝهË مËنÐ أَوÐلËيÏاَء ﴿ :قال تعاىل
تقصري األمة وإال  :وأكتفي ¯ذا القدر على أن سبب الغيبة هو ٬،.... )٥(﴾ثُمَّ ال تÑنÐصÏرÑونَ

إعراض األمة عن اإلمام : فإذا عرفنا أن أهم أسباب الغيبة التامة هو. فاألدلة أكثر مما ذكرت
X  أصبح واجبنا مجيعاً العمل لظهوره٬، ورفع أسباب غيبته التامة٬، بإعالء ذكره وإظهار حقه

مل الضالل و®يئة األمة لالستعداد لنصرته عند ظهوره وقيامه٬، ونشر الدين٬، وطمس معا
  .)٦()Xوالشرك٬، والقضاء على الطواغيت وأعواµم الذين ميثلون أهم أعداء األمام املهدي 

بعد أن عرفتم ما تقد|م وأنّ سبب الغيبة التامة وانقطاع السفارة هو إعراض األمة وختاذهلا عن 
صاب من سبقنا٬، أ٬، فيجب أن نأخذ مما تقد|م درساً وال يصيبنا نفس املرض الذي آل حممد 

فاألمر أمامنا واضح٬، وليس لنا حجة بعد كل ما تقدم علينا من عرب ودروس ذكرها لنا القرآن 
  . الكرمي يف العديد من آياته٬، وبينها الرسول وأهل بيته الكرام عليهم أفضل التحية والسالم
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سنوردها على وقبل بيان املناقشات اليت  أم|ا توقيع السمري٬، فالكالم فيه يف نقاط متعددة٬،
حدثنا أبو حممد : قال روى الصدوق٬،. التوقيع٬، أنقل لكم نص التوقيع الصادر للسفري الرابع

كنت مبدينة السالم يف السنة اليت تويف فيها الشيخ علي بن حممد : قال ٬،احلسن بن أمحد املكتب
بسم : (ختهنس فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إىل الناس توقيعاً  قدس اهللا روحه    السمري 

يا علي بن حممد السمري أعظم اهللا أجر إخوانك فيك٬، فإنك ميت ما  ٬،اهللا الرمحن الرحيم
بينك وبني ستة أيام٬، فامجع أمرك وال توص إىل أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك٬، فقد وقعت 
 الغيبة التامة٬، فال ظهور إالّ بعد إذن اهللا تعاىل ذكره٬، وذلك بعد طول األمد٬، وقسوة القلوب٬،

وسيأيت شيعيت من يدعي املشاهدة٬، أال من ادعى املشاهدة قبل خروج . وامتالء األرض جوراً
  .)السفياين والصيحة فهو كذاب مفتر٬، وال حول وال قوة إالّ باهللا العلي العظيم

فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده٬، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو جيود : قال
٬، فهذا )رضي اهللا عنه(ومضى . هللا أمر هو بالغه: وصيك من بعدك ؟ فقال من: بنفسه٬، فقيل له

   .)١( آخر كالم مسع منه
توجد كثري من املناقشات هلذه الرواية ( :وقد س¼ل مياين آل حممد عن رواية التوقيع فقال

ألµم يعلمون أنّ االحتجاج ¯ا ال  ؛وهي كافية٬، ولذا فهم تركوها وأعرضوا منذ زمن بعيد
فهي مطعون يف سندها٬، وعندهم لو كانت صحيحة السند ال تفيد االعتقاد دون أن . قيمة له

إضافة إىل أن متنها متشابه٬، وفهمه عدeة منهم بأكثر . يعضدها ما يوصل إىل اليقني بصدورها
ا عندهم٬، أم أنّ قواعدهم لعبة من فهم خمتلف٬، إضافة إىل أµا غري مسوeرة وهذا يطعن يف كليته
إضافة إىل أµا منقوضة بعدeة ! عندهم إذا شاءوا عملوا ¯ا وإذا مل يشاءوا أوقفوا العمل ¯ا ؟

  : روايات وأحداث
  . رواية اليماين٬، وما حدث مع الشيخ املفيد من رسائل: منها

مث إنّ السمري قال عند موته . فمسألة التعلل ¯ذه الرواية أمر غري مقبول على كل حال
٬، وهذا واضح يف أنّ السمري ال يوصي وال )هللا أمر هو بالغه: (   عندما سئل عمeن بعده    

   .)٢( )ينكر٬، بل يؤكد أن األمر سيعود

                                                            
، ٣٩٥ص: ، غيبة الطوسي٢٩٦ص ٢ج: رواها الشيخ الطبرسي في االحتجاج. ٥١٦ص: آمال الدين وتمام النعمة -١

 . ٣١٨ص ٥٣ج: بحار األنوار
  .٢٨ص: مع العبد الصالح -٢
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نقف عند نقاط متعددة٬، وسيتضح لكم من جمموع هذه النقاط  Xولتوضيح ما ذكره 
  .X عدم صحة االحتجاج ±ذا التوقيع لنفي املشاهدة والرؤيا لإلمام صاحب العصر والزمان

وهذا ما سيأتينا يف الليلة اآلتية إن شاء اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على 
  .سلم تسليماًحممد وآل حممد األئمة واملهديني و

* * *  



  :اخلامسةاحللقة 

א

وأجتمع األوالد ليستمعوا ويواصلوا حوارهم مع أبيهم يف الدعوة اليمانية املباركة٬، فتكلم 
٬، ورغم أنّ العبارة Xذكرت لكم يف الليلة املاضية عبارة ذكرها مياين آل حممد : األب وقال

كانت موجزة إالّ أنّ بسط الكالم فيها حيتاج إىل كالم كثري٬، وأخلص لكم يا أبنائي الكالم يف 
  : نقطتني

א אWא א
وهي مناقشة من باب ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم٬، ال تبن|ياً من|ا لقواعد علم الرجال 

ا ال دليل عليها٬، فاألوىل أن يقيموا دليالً شرعياً على حجيتها قبل أن والدراية؛ وذلك لكو³
  .جيعلوها هي الدليل واملرجع الذي ي¼رجع إليه

وسأبني يف هذه النقطة أمرين٬، من خالهلما نعرف أ³م ال حيق هلم االحتجاج لنفي رؤية 
  .Xاإلمام حممد ابن احلسن 

א إنّ أتباع املدرسة األصولية والقواعد الرجالية يقسمون األخبار إىل أقسام٬،  Wא

منها اخلرب املتواتر٬، وهو اخلرب الذي يفيد القطع واليقني٬، كحديث الغدير الوارد بطرق متعددة٬، 
   .ومنها خرب الواحد٬، وهو كل خرب يفيد الظن وال يفيد العلم

بل يعمل به  ه يف العقائد٬، الشتراط العلم فيها٬،واملعروف عندهم أنّ خرب الواحد ال يعمل ب
 توقيع؛ ألنه خرب ظين ال يستدل بهيف الفقه فقط٬، ومن هنا ال يصح نفي الرؤيا واملشاهدة ±ذا ال

  .على مسألة مرتبطة باإلمامة وهي من األمور العقائدية اليت ال تثبت عندهم خبرب الواحد الظين
رب لنفي الرؤيا واملشاهدة؛ طبقاً ملا بينوه يف طريقة عملهم إذن٬، ال حيق هلم االستدالل ±ذا اخل

  .باألخبار
مبا ألزموا به أنفسهم٬،  ألزمهموال تفهموا مما تقدم أين أُقر طريقة تقسيمهم لألخبار٬،بل فقط 

  . وسيأتينا أننا نقر ±ذا التوقيع لكننا خنتلف معهم يف التفسري
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א ومنهم  رين إم|ا جمهولية الرواي٬، وإم|ا اإلرسال٬،إنّ هذا التوقيع مبتلى مبحذو Wא

من قال باألول ومنهم من قال بالثاين٬، وعليه فال ميكن العمل به طبقاً ملا قرروه يف طريقة عملهم 
  .باألخبار

جمهولية الراوي٬، فتكون الرواية ضعيفة السند٬، واÃهول هو من مل يترجم له  :احملذور األول
السيد اخلوئي يف معجم رجال احلديث عند ذكره التوقيع فقط ومل فقد ذكره  يف كتب الرجال٬،

ـارم  . )١()أمحد بن احلسن املكتب(يترجم له٬، وذكره ±ذا اإلسم  بينما جند صاحب مكيال املك
حسن بن (٬، بل هو)أمحد بن احلسن املكتب(يعقد تنبيهاً يبي|ن فيه أنّ الذي ن¼قل عنه التوقيع ليس 

ا ذكره صاحب مكيال املكارم يكون من مشايخ الصدوق كما صر|ح ٬، وطبقاً مل)٢()كتباملأمحد 
  .)٣( بذلك السيد اخلوئي يف معجم رجال احلديث

حسن بن (بينما نص صاحب مستدركات علم رجال احلديث على أن الراوي للتوقيع هو 
  ! )٤(كما يقول صاحب مكيال املكارم٬، إالّ أنه ينص على جمهوليته ) أمحد املكتب

                                                            
  .١٨٢ص ٣١ج: معجم رجال الحديث -١
  :قد وقع هنا سهوان في آتابين من آتب علمائنا رحمهم اهللا تعالى، ينبغي التنبيه عليهما: تنبيه: قال -٢

ففيه في النسخة التي عندي، ) رضي اهللا عنه(في آتاب الغيبة للشيخ األجل أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي : األول
حدثني أبو محمد أحمد بن الحسن المكتب، : بابويه، قالهكذا أخبرنا جماعة عن أبي جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن 

، وقد عرفت أن الذي )رضي اهللا عنه(آنت بمدينة السالم، وساق الحديث مثل ما نقلناه عن آمال الدين البن بابويه : قال
السهو فيه روى عنه ابن بابويه حسن بن أحمد، والظاهر أّن السهو في آتاب الشيخ الطوسي وقع من النساخ، ويؤيد وقوع 

نقل هذا الحديث في جنة المأوى من غيبة الشيخ عن ) رضي اهللا عنه(من بعض النساخ أّن الحاج ميرزا حسين النوري 
  . الحسن بن أحمد المكتب واهللا تعالى هو العالم

مع سعة فإنه ) رضي اهللا عنه(في آتاب مستدرك الوسائل للعالم المحدث المتتبع الحاج ميرزا حسين النوري : والثاني
باعه، وآثرة اطالعه، واهتمامه في استقصاء أسماء مشايخ الصدوق، غفل عن ذآر هذا الشخص الجليل، الذي روى عنه 
الصدوق مكررًا مترضيا مترحمًا وأمثال هذه األمور مما يبعث العالم على الفحص والتتبع ، ويوجب له الظفر بما غفل 

على وقوع السهو  ومما يدل أيضًا. جتهاد، فإن اهللا ال يخيب آل طالب مرتادعنه من قبله، فعليكم يا إخواني بالسعي واال
أّن المولى عناية اهللا ) رضي اهللا عنه(واالشتباه في آتاب الشيخ، وعلى غفلة صاحب المستدرك عن ذآر ذلك الشيخ 

مكتب، فتبين بحمد اهللا المذآور نقل الحديث المسطور عن آتاب ربيع الشيعة البن طاووس حاآيًا عن الحسن بن أحمد ال
رضي (هو الحسن بن أحمد الذي روى عنه ابن بابويه ) رضي اهللا عنه(تعالى وعونه أّن الراوي عن أبي الحسن السمري 

صاحب آتاب ) رضي اهللا عنه(أّن الشيخ الطبرسي  ومما يدل على صحة هذا الحديث وصدوره عن اإلمام أيضًا). اهللا عنه
ون ذآر السند، والتزم في أول الكتاب وصرح بأنه ال يذآر فيه سند األحاديث التي لم يذآر االحتجاج ذآره مرسًال من د

فظهر أن الحديث . ، أو موافقتها لحكم العقلوالمؤلفأسانيدها، إما بسبب موافقتها لإلجماع، أو اشتهارها بين المخالف 
على صحته،  ومما يدل أيضًا. تهاره، أو لكليهما جميعًاإّما لموافقة اإلجماع أو الش. المذآور أيضا آان غنيًا عن ذآر السند

إلى زماننا هذا استندوا إليه، واعتمدوا عليه ولم يناقش ولم يتأمل أحد منهم ) رضي اهللا عنه(أّن علمائنا من زمن الصدوق 
الحديث المذآور من في اعتباره آما ال يخفى على من له أنس وتتبع في آلماتهم ومصنفاتهم فتبين من جميع ما ذآرناه أّن 

 ).فإن المجمع عليه ال ريب فيه( :Xالروايات القطعية، التي ال ريب فيها، وال شبهة تعتريها، وهو مما قال فيه اإلمام 
 .٣٣٤ص ٢ج: مكيال المكارم  للميرزا محمد تقي األصفهاني

ترحم عليه، آمال الدين، الباب ) قدس سره(أبو محمد، من مشايخ الصدوق : الحسن بن أحمد المكتب: قال السيد الخوئي -٣
 .٢٧٢ص ٥ج :معجم رجال الحديث. ٤١، الحديث ٤٩
اب     . لم يذآروه: الحسن بن أحمد المكتب، أبو محمد: (قال -٤ ي ك ب ه الصدوق ف ي      ٤٥روى عن د عل حديث حضوره عن

ره      اإلمامتوقيع  وإخراجهلسمري قبل وفاته بأيام، ابن محمد ا د وغي ى أح م    .يخبره بموته، وعدم إيصائه إل مستدرآات عل
 .٣٤٨ص ٢ج: رجال الحديث



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ٥٠

٬، فيكون جمهوالً على رأي بعض٬، أو كونه )أمحد بن احلسن املكتب(فالرجل مرد|د بن كونه 
ـاب   )كتباملحسن بن أمحد ( ـاحب كت ٬، فيكون من مشايخ الصدوق على رأي اخلوئي٬، وص

  .مكيال املكارم٬، ويكون جمهوالً على رأي النمازي صاحب مستدركات علم رجال احلديث
ـربه   ٬،الرجالفالراوي جمهول مل يذكر يف كتب  ومع كونه جمهوالً ال ميكن االعتماد على خ

ـنده    . طبقاً ملبانيهم يف علم الرجال ـون س ـه؛ لك فال حيق هلم العمل ±ذا التوقيع واالحتجاج ب
وأم|ا كونه خرباً مرسالً : (٬، فقال)رمحه اهللا(السيد حممد الصدر  ندهضعيف٬، وممن قال بضعف س

ـرب   إالّ أن|ه مع ذلك. )١()فهو غري صحيح ـن  (يبقى اإلشكال قائماً بضعف السند فهذا اخل مل يك
  .)٢( )كافياً إلثبات احلكم الشرعي

؛ وهو ال يعمل به عندهم إالّ مرسالت بعض الرواة٬، كابن أيب )٣(اإلرسال  :واحملذور الثاين
واحلسن بن أمحد املكتب أو أمحد بن  ٬،حسب ما ذهب اليه البعض عمري فيعملون مبراسيله٬،

  .كتب ليس ممن ي¼عمل مبراسيلهاحلسن امل
إنّ التوقيع خرب واحد مرسل فال يعارض : (يقول السيد مصطفى الكاظمي يف بشارة اإلسالم

القضايا الكثرية والوقائع العظيمة اليت تلقاها العلماء بالقبول ودونوها يف كتبهم وتصانيفهم مع انه 
 ٬،Xدهم املعتربة عن أيب عبد اهللا معارض ملا رواه الكليين والنعماين والشيخ الطوسي بأساني

 ٬،)البد لصاحب هذا األمر من غيبة والبد له يف غيبته من عزلة وما بثالثني من وحشة: (قال
يستأنس بثالثني من أوليائه يف غيبته وهؤالء  Xنه أاح األحاديث ح به شر|وظاهره كما صر|

  . )٤( )ألنه مل يقدر هلم ما قدر لسيدهم من العمر كما ال خيفى ؛الثالثون البد أن يتبادلوا كل قرن
ـديث    وممن صر| ـراده للح ـد إي ح بكون التوقيع مرسل هو العالمة اÃلسي٬، حيث قال بع

  .)٥( )أن|ه خرب واحد مرسل: (الشريف
  .وعليه فال ميكن العمل ±ذا حىت يف الفقه فضالً عن العقائد

  

                                                            
 .١٩٩٢ص: دار التعارف، ٦٤١ص: محمد الصدرلسيد تاريخ الغيبة الصغرى ل -١
 .٦٤١ص: تاريخ الغيبة الصغرى -٢
ما : وهو. ن الراوي ال يقيده براوأل ؛ناقة مرسله: المرسل على صيغة المجهول من اإلرسال بمعنى اإلطالق، آما يقال -٣

من لم يدرآه في ذلك، وإن أدرآه في غير ذلك واجتمع معه، فإن رواه عنه حينئذ بغير واسطة أو  Xرواه عن المعصوم 
، عن عمد أو سهو أو نسيان، )أو آلها(احدًا آان الساقط أو أآثر ، و)-آذلك  -من آخرها (بواسطة سقطت من السلسلة 

 .١٨٩ص: نهاية الدراية للسيد حسن الصدر. ، عن المشهور)فمرسل(
 .١٤٦ص: بشارة اإلسالم -٤
 . ٣١٨ص ٣٥ج: بحار األنوار -٥
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א אWא א
  :وسأبني عد|ة أمور

א ـم  ( :Xقال  Wא إضافة إىل أن متنها متشابه٬، وفهمه عدeة منهم بأكثر من فه

  ).خمتلف
إنّ التوقيع ليس قطعي الداللة٬، بل متشابه لذا اختلفوا يف تفسري لفظ املشاهدة٬، وإليكم تلك 

  :متشا±اًالوجوه اليت جعلت التوقيع 
ـات٬،   : املراد باملشاهدة مطلق الرؤيا :الوجه األول ـذيب الرواي وهذا التفسري يلزم منه تك

  .وتكذيب الكثري من العلماء
ـدي   : أم|ا تكذيب الروايات ـام امله ـة   Xفالروايات صرحية بإمكان رؤية اإلم يف الغيب

  :الكربى٬، وإليكم بعضاً من تلك الروايات
א א ـن   Wא عدة من أصحابنا٬، عن أمحد بن حممد٬، عن احلسن بن علي الوشاء٬، ع

ـن  البد لصاحب هذا األ(: قال ٬،Xعلي بن أيب محزة٬، عن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا  مر م
  .)١( )غيبة والبد له يف غيبته من عزلة٬، ونعم املرتل طيبة وما بثالثني من وحشة

ـه  : قال الفاضل األمني األسترآبادي ـان   Xيعين أن طيبة وهي املدينة املعروفة مرتل وك
  .)٢(يستأنس بثالثني من أوليائه 

  
א א حدثنا القاسم بن حممد بن احلسن بن : أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد٬، قال Wא

حدثنا عبيس بن هشام٬، عن عبد اهللا بن جبلة٬، عن إبراهيم بن املستنري٬، عن : حازم من كتابه٬، قال
: إنّ لصاحب هذا األمر غيبتني( :٬، قالXفضل بن عمر اجلعفي٬، عن أيب عبد اهللا الصادق امل

ذهب٬، فال : قتل٬، وبعضهم يقول: مات٬، وبعضهم يقول: إحدامها تطول حىت يقول بعضهم
  أحد من ويل وال غريه٬، )٣( يبقى على أمره من أصحابه إالّ نفر يسري٬، ال يطلع على موضعه

                                                            
 .٣٤٠ص١ج: الكافي -١
 .٢٦٥ص ٦ج :شرح أصول الكافي -٢
ان    Xولم تتطرق إلى نفي مشاهدة اإلمام ) ال يطلع على موضعه: (قال الشيخ الفاضل ناظم العقيلي -٣ ي مك وااللتقاء به ف

ه        ي دين ه ف ى موضعه لخاصة موالي ى   (غير موضعه األصلي، بل الرواية صريحة في إمكان االطالع حتى عل ع عل ال يطل
ه  ام      ) موضعه فيها إال خاصة مواليه في دين د ثبتت لإلم إّن المشاهدة ق ددة       Xف ي دول متع ل ف ددة ب اآن متع ي أم ى  . ف فيبق

ل   ؛غير منفي بهذه الرواية Xإمكان مشاهدة اإلمام المهدي  م تق ى شخصه   ( :ألنها ل ع عل ل قالت  ) ال يطل ى   ( :ب ال يطع عل
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  . )١( )أمرهإالّ املوىل الذي يلي 
مسعت أبا : قال ٬،ورواها الشيخ الطوسي باختالف يسري عن إبراهيم بن املستنري٬، عن املفضل

: ىت يقالح ]من األخرى[إنّ لصاحب هذا األمر غيبتني إحدامها أطول (: يقول Xعبد اهللا 
٬، وال يطلع أحد على ٬، فال يبقى على أمره إالّ نفر يسري من أصحابهقتل: مات٬، وبعض يقول

  ).املوىل الذي يلي أمره إال٬ّ، وال غريه موضعه وأمره
األوىل . له غيبتني نّصريح فيما  نذهب إليه يف صاحبنا بأ فهذا اخلرب( :قال الشيخ الطوسي

٬، وليس يطلع عليه أحد إالّ من والثانية أطول انقطع ذلك فيها. كان يعرف فيها أخباره ومكاتباته
  .)٢( )خيتصه

  .٬، وعليه فال ميكن رفع التعارضXفالروايات صرحية يف إثبات الرؤية له 
هذا مضافاً ملا ثبت بالقطع واليقني من وقوع الرؤية لإلمام صاحب العصر يف الغيبة الكربى 

ـام   كتابه النجم الثاقب مئة قصة رأى من قبل الكثري٬، فقد نقل احملدث النوري يف أصحا±ا اإلم
  .X حممد بن احلسن املهدي

  .Xاملراد باملشاهدة هي الرؤية مع نقل أمور باطلة عن اإلمام املهدي  :الوجه الثاين
ـزور يف  : (قال ٬،وهذا ما ذكره الشهيد حممد صادق الصدر إذن فمدعي املشاهدة كاذب م

وأما فيما سوى ذلك فال . Xخصوص ما إذا كان منحرفاً ينقل أموراً باطلة عن اإلمام املهدي 
ـب   . يكون التوقيع الشريف داالً على بطالنه ـحيحة حبس سواء نقل الفرد عن املهدي أموراً ص

  .)٣() قل تقدير٬، أو مل ينقل شيئاً على اإلطالقأالقواعد اإلسالمية أو حمتملة الصحة على 
ذكروه غري  إذن فقد حتصل من كل ذلك أن األشكال الذي: (مث استخلص هذه النتيجة فقال

ـب  إوارد على التوقيع وال على أخبار املشاهدة و نه باإلمكان األخذ به وبأخبار املشاهدة وال جي
  .)٤() …تكذيبهما إال ما كان قائماً على االحنراف واخلروج عن احلق

  .املراد باملشاهدة الرؤية مع ادعاء النيابة اخلاصة :الوجه الثالث

                                                                                                                                                                                        
هيد الصدر      ) موضعه يد الش نهم الس ه اهللا  (والى هذا المعنى أشار بعض العلماء األجالء وم ة    ) رحم ي موسوعته المهدي . ف

 .٣٣ص :الرد القاصم على منكري ذرية القائم
 .١٧٦ص: غيبة النعماني -١
 .٦١ص: غيبة الطوسي -٢
  .٦٥٢ص: تاريخ الغيبة الصغرى -٣
 .٦٥٣ص: تاريخ الغيبة الصغرى -٤
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ـه  (: فقد ذكر اÃلسي يف حبار األنوار بعد ذكره للتوقيع بياناً قال فيه ـع    لعل   أي التوقي
جمعول على من يدعي املشاهدة مع النيابة وإيصال األخبار من جانبه إىل الشيعة على مثال السفراء 

  .)١() واهللا يعلم Xاألربعة لئال ينايف األخبار اليت مضت وسيأيت فيمن رآه 
وما ذكره اÃلسي صرف احتمال أراد منه رفع املنافاة اليت تصورها بني التوقيع وبني األخبار 
ـام   األخرى اليت تنص على وقوع املشاهدة٬، فقال بأنّ املنفي يف التوقيع السفارة اخلاصة عن اإلم

  .كي ال يقع يف حمذور التكذيب لتلك األخبار واحلكايات اليت تثبت املشاهدة ٬،Xاملهدي 
ـيت   ٬،األرجحوهو  :لوجه الرابعا عدم وجود املنافاة بني التوقيع وبني األخبار واحلكايات ال

ـور  . تثبت املشاهدة وهذا املعىن يتضح فيما لو فس|رنا لفظ املشاهدة املنفية يف التوقيع مبعىن الظه
ـل   العلين٬، وهذا ما ذكره احملقق النهاوندي يف كتابه العبقري احلسان كما نقل ذلك الشيخ الفاض

ـق   Xاب الرد القاصم على مكذيب رؤية القائم ناظم العقيلي يف كت ـارة احملق ٬، وإليكم نص عب
ـع   منال معارضة بني توقيع السمري وقصص اللقاءات : (النهاوندي حيتاج إىل اجلمع؛ ألنّ التوقي

الشريف بصدد منع دعوى الظهور٬، الظهور العلين لإلمام٬، وذكر املشاهدة يف التوقيع مبعىن الظهور 
  .)٢(﴾فَمÏنÐ شÏهِدÏ مËنÐكُمÑ الشَّهÐرÏ فَلْيÏصÑمÐهÑ﴿: يةكما يف اآل احلضورو

  : والقرينة على املعىن أمران
إال  :Xوالثاين قوله . فال ظهور إالّ بعد اهلرج واملرج٬، والفتنة والفساد: Xقوله  :األول

ـن      Xأي الظهور٬، ظهور اإلمام   من ادعى املشاهدة  ـيحة م قبل خروج السفياين والص
  .)٣( )…عالمات الظهور ٬، وعلى هذا ال تعارض أبداً بني التوقيع الشريف وبني احلكايات

ومن هنا نعرف عدم وجود تنافß بني الروايات اليت تثبت املشاهدة ورواية التوقيع٬، وهذا هو 
  .األرجح

א    .)يطعن يف كليتها عندهمإضافة إىل أµا غري مسوeرة وهذا ( :Xقال  Wא

  :أقول ٬،Xولتوضيح ما قاله 
  .خرب وإنشاء: إنّ اجلملة عند املناطقة تنقسم إىل قسمني  ١

                                                            
 .١٥١ص ٥٢ج:بحار األنوار -١
 .١٨٥: البقرة -٢
 .٣٦ص: نقًال عن آتاب الرد القاصم على مكذبي رؤية القائم -٣
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ـاء  : هو املركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب٬، ومثال اخلرب: اخلرب  ٢ ج
 .فهذه اجلملة خربية حيتمل فيها الصدق والكذب. زيد من احلج

ـذب٬،ومثال     هو املركب التام: اإلنشاء  ٣ ـدق أو الك ـف بالص الذي ال يصح أن يوص
ـن   ؛فهذه اجلملة ال يصح وصفها بالصدق والكذب. ليت الشباب يعود: اإلنشاء أل³ا ال خترب ع

ـري  شيء حىت يكون ذلك الشيء واقعاً كي تكون القضية صادقة٬، أو غري واقعاً فتكون القضية  غ
 .)١(وإمنا املتكلم يوجد النسبة بنفس لفظه٬، وأمثلة اإلنشاء كثرية  ٬،صادقة
 .يصطلح على اخلرب يف املنطق اسم القضية٬، فالقضية هي اخلرب٬، واخلرب هو القضية  ٤
ـى    )٢(القضية إم|ا أن يكون موضوعها شخصيا٬ً، وهو املوضوع   ٥ ـدق عل الذي ال يص

ـية  زيد رجل شجاع٬، ف: مثل كثريين٬، بل يصدق على شخص واحد٬، تسمى القضية حينئذß قض
 .شخصية

ـورة   وإم|ا أن يكون موضوعها كلياً يقبل الصدق على كثريين٬، وهذه تنقسم إىل قضية مس
  .ومهملة

ـى   : واملراد بالقضية املسورة ـظ دال عل هي القضية اليت حيدد فيها كمية أفراد املوضوع بلف
  .التحديد

  :وتنقسم القضية املسورة إىل أربعة أقسام

                                                            
آل مرآب : الخبر واإلنشاء: نقل نص ما جاء في آتاب المنطق للشيخ المظفر، قالأولكي تتضح الفكرة للقارئ الكريم  -١

  : تام له نسبة قائمة بين أجزائه، تسمى النسبة التامة أيضًا، وهذه النسبة
ا قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها مع غض النظر عن اللفظ، وإنما يكون لفظ المرآب حاآيًا وآاشفًا عنها، مثل ما إذ :أوًال

ويسمى ) الخبر(مطرت السماء، أو تمطر غدًا، فهذا يسمى : وقع حادث أو يقع فيما يأتي فأخبرت عنه، آمطر السماء، فقلت
وال يجب في الخبر أن يكون مطابقًا للنسبة الواقعة، فقد يطابقها فيكون صادقًا، وقد ال يطابقها ). القول(و ) القضية(أيضًا 

  . فيكون آاذبًا
هو الذي يهم المنطقي أن يبحث عنه، وهو : والخبر. المرآب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذبهو : إذًا الخبر

  . متعلق التصديق
وقد ال تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد  :ثانيًا

جد المعنى بلفظ المرآب، فليس وراء الكالم نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكالم تارة إّن المتكلم يو: المتكلم، وبعبارة أصرح
ال تجالس دعاة : النهي، نحو. احفظ الدرس : األمر، نحو: ومن أمثلته). اإلنشاء(وال يطابقها أخرى، ويسمى هذا المرآب 

لو أن لنا آرة فنكون من المؤمنين ؟ : تمني، نحوال! يا محمد : هل المريخ مسكون ؟ النداء، نحو: االستفهام، نحو. السوء
. عقد البيع واإلجارة والنكاح ونحوها، نحو بعت وآجرت وأنكحت آإنشاءالعقد، ! ما أعظم خطر اإلنسان : التعجب، نحو

ق وهذه المرآبات آلها ليس لمعانيها حقائ. اإليقاع، آصيغة الطالق والعتق والوقف ونحوها، نحو فالنة طالق وعبدي حر
ثابتة في أنفسها بغض عن اللفظ تحكي عنها فتطابقها أو ال تطابقها، وإنما معانيها تنشأ وتوجد باللفظ، فال يصح وصفها 

: المنطق للشيخ محمد رضا المظفر .هو المرآب التام الذي ال يصح أن نصفه بصدق وآذب: فاإلنشاء. بالصدق والكذب
 .٦١ص
الموضوع هو زيد والمحمول هو قائم، آما أّن ) زيد قائم( :ففي قولنا محمولالقضية أو الجملة تتألف من موضوع و  -٢

  .الموضوع هو زيد وقام محمول، والمحمول هو الحكم الذي يصبه المتكلم على الموضوع) قام زيد( :في قولنا
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ـ . كل إنسان حيوان: مثل: الكلية املوجبة  ١ كل٬، مجيع٬، عامة٬، كافة٬، ألف (وتسور ب
 ).إىل غريها من األلفاظ اليت تدل على ثبوت احملمول جلميع أفراد املوضوع ٬،والم االستغراق

ـ . ال شيء من اإلنسان حبجر: مثل: السالبة الكلية  ٢ ـد٬،   (وتسور ب ـيء٬، ال واح ال ش
ـراد    إىل غ... النكرة يف سياق النفي  ـع أف ـن مجي ريها من األلفاظ الدالة على سلب احملمول ع

  .)املوضوع
ـ. بعض اإلنسان حيوان: مثل: املوجبة اجلزئية  ٣ ـل٬،  بعض٬، واحد٬، كثري( وتسور ب ٬، قلي

  .)إىل غريها مما يدل على ثبوت احملمول لبعض أفراد املوضوع... رمبا٬، قلما 
ـ . ببعض اإلنسان ليس بكات: مثل: السالبة اجلزئية  ٤ ـض  (وتسور ب . ..ليس بعض٬، بع

  .)١() أو غريها مما يدل على سلب احملمول عن بعض أفراد املوضوع... ليس٬، ليس كل٬، ما كل 
ـذكر   وتوجد قضية تسمى القضية املهملة٬، وهي اليت أمهل فيها حتديد أفراد املوضوع٬، فلم ي

  .اإلنسان ضاحك: املتكلم لفظاً حيدد كمية أفراد املوضوع٬، مثل
ـة     أي املهملة   وهذه : (والقضية املهملة يف قوة اجلزئية٬، قال احملقق احللي ـوة اجلزئي يف ق

  .)٢( )فالبحث عن اجلزئية يغين عن البحث عنها
 :Xوبعد ما تقدم نرجع إىل رواية التوقيع حيث وردت فيه هذه العبارة عن اإلمام املهدي 

ة مهملة٬، حيث مل ي¼ذكر ه القضية قضي٬، وهذ)فهو كذاب مفتري.. أال فمن ادعى املشاهدة (
  .يدل على حتديد كمية أفراد املوضوع٬، أو قل غري مسورة٬، فاملعىن واحد فيها لفظ

... بعض من ادعى املشاهدة ( :وعليه فتكون هذه القضية يف قوة اجلزئية٬، أي يف قوة قولنا
   .٬، ال كل من ادعى املشاهدة كذاب)فهو كذاب مفتري

حد املشاهدة ال يصح أن نكذبه استناداً لرواية التوقيع؛ أل³ا ال تثبت أن أومن هنا إذا ادعى 
  .كل من ادعى فهو كذاب مفتر

وعليه فإذا ادع مدع البد من النظر يف دليله٬، إما أن يثبت صدقه أو كذبه٬، ال أن نكذبه 
  .بدون فحص ونظر فيما يقول٬، فلعله يكون صادقاً فنهلك

                                                            
 .١٦١ص: المنطق للشيخ محمد رضا المظفر -١
 .١٦٤ص: آشف المراد في شرح تجريد االعتقاد بتحقيق اآلملي -٢
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استناداً  Xء ال ميكن رفض دعوة السيد أمحد احلسن اليماينوبعد ما تقدم يا أبنائي األعزا
 من هو أن بعضكل من ادعى ينبغي تكذيبه٬، بل غاية ما يثبته لتوقيع السمري؛ ألن|ه ال يثبت أن 

  . ادعى ينبغي تكذيبه بعد الفحص والتقصي عن طبيعة دليله الذي أتى به
أنقل لكم ما جاء يف هامش كتاب جامع األدلة لألخ األستاذ أبو حممد األنصاري وبعد هذا 

  .٬، ففيه إجابة وافية عن العبارة اليت ذكرها ابن قولويه واليت نقلها عنه الشيخ الطوسي)حفظه اهللا(
٬، ٤٠٩الغيبة الصغرى ص  قال السيد الشهيد حممد حممد صادق الصدر يف موسوعته (: قال

على ما يظهر   وآخرهم يف دعوى السفارة الكاذبة : (... ل السفرات املزورةيف تاريخ وتسلس
ما بعد وفاة السمري السفري  إىلأبو دلف الكاتب٬، حيث كان على ذلك   من عبارة الشيخ 

  ...).الرابع 
ما بعد وفاته٬،  إىلأبا دلف ادعى السفارة يف حياة السفري الرابع وبقي  ومن هذا يتبني إنّ

ن عندنا أن أل: (وبذلك يكون من املدعني يف زمن الغيبة الصغرى ال الكربى٬، وقول ابن قولويه
٬، ليس )فهو كافر منمس ضال مضل٬، وباهللا التوفيق )رمحه اهللا(كل من ادعى األمر بعد السمري 

عد تنصيبه للسفارة٬، بالضرورة أن يكون املراد منه االدعاء بعد وفاة السفري الرابع٬، بل االدعاء ب
فكل من يدعي السفارة بعد تنصيب السفارة فهو كاذب مفتر٬، كما هو احلال يف من ادعى 
السفارة بعد تنصيب السفري الثاين والثالث أيضا٬ً، فكانت الشيعة تكذب أي مدع للسفارة بعد أن 

اة السفري ثبت تنصيب السفري احلق٬، ويؤيد ذلك ما يظهر من أن أبا دلف ادعى السفارة يف حي
   .بعد وفاة السفري الرابع إىلالرابع وليس بعد وفاته٬، بل استمر يف ادعاءه 

وعلى أي حال حىت لو كان كالم ابن قولويه يقصد منه بعد وفاة السفري الرابع فهو معتمد 
على التوقيع األخري٬، وبعد وفاة السفري الرابع يف تلك الفترة ال نفي السفارة إىل األبد وإىل قيام 

٬، فهذا ال ميكن استفادته من كالم ابن قولويه٬، وخصوصاً إذا الحظنا أنه موجه لردع Xلقائم ا
فتنة معينة يف تلك الفترة اليت مر عليها أكثر من ألف سنة٬، وهي فتنة أيب دلف وأمثاله ممن ادعوا 

يد ±ا٬، من أين ميكن اجلزم بأنه يقصد التأب) كل( :السفارة يف زمن السفراء األربعة٬، وحىت قوله
  .Xالكلية يف تلك الفترة وما يقار±ا٬، ال إىل قيام القائم    وهو األقرب    فقد يريد 

ال يكون نصاً شرعيا٬ً، فكم من    مع جاللته   وبغض النظر عن أي شيء فكالم ابن قولويه 
ني ٬، وال ميكن التعبد إالّ بالثقلني العاصمألهلهااملتقدمني قد رد عليهم من تأخر عنهم٬، فالعصمة 

  .لألمة
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ومما تقدم نعرف إن ادعاء السفارة كان يف زمن السفراء األربعة٬، وليس هلا أثراً بعد وفاة 
 .)١() السفري الرابع٬، عكس ما حياول تروجيه بعض الغافلني

א رواية : منها: إضافة إىل أµا منقوضة بعدeة روايات وأحداث( :Xقال  Wא

   ).املفيد من رسائلاليماين٬، وما حدث مع الشيخ 
واخلص  إنّ رواية التوقيع منقوضة بعد|ة روايات٬،كما أ³ا منقوضة بأحداث يأيت ذكر بعضها٬،

  :يف نقاط Xما بينه 
قبل  Xإنّ رواية التوقيع كليتها منقوضة برواية اليماين الذي يرسله اإلمام املهدي   ١

عليكم رواية اليماين يف الليايل وقد تقدمت . Xظهوره رسوالً داعياً الناس لإلمام املهدي 
  .املاضية
كتاباً  فقد نقل الشيخ الطوسي يف التهذيب٬، )رمحه اهللا(مراسالت اإلمام للشيخ املفيد   ٢

على الشيخ أيب عبد اهللا  وأربعمائةيف أيام بقيت من صفر سنة عشر  Xورد من اإلمام املهدي 
لألخ السديد والويل الرشيد : (كان فيه ٬،حممد بن حممد بن النعمان قدس اهللا روحه ونور ضرحيه

من مستودع العهد  ٬،الشيخ املفيد أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن النعمان أدام اهللا إعزازه
سالم عليك أيها الويل املخلص يف الدين  ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد ٬،املأخوذ على العباد

فك باملكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إىل إنه قد أذن لنا يف تشري.. املخصوص فينا باليقني 
  . )٢(..)  موالينا قبلك أعزهم اهللا تعاىل بطاعته وكفاهم املهم برعايته وحراسته

قبل القيام املبارك ويتعرض لتكذيب  Xما دل على أنّ هناك من يلتقي باإلمام املهدي   ٣
اثنا عشر رجالً كلهم جيمع ال يقوم القائم حىت يقوم : (أنه قال Xعن أيب عبد اهللا : الناس

 .)٣() على قول إµم قد رأوه فيكذبوµم
  . مت يف األمر األولمنقوضة بالروايات اليت تقد|  ٤

א א هللا : (  عندما سئل عمeن بعده    مث إنّ السمري قال عند موته ( :Xقال  Wא

  ).أن األمر سيعود٬، وهذا واضح يف أنّ السمري ال يوصي وال ينكر٬، بل يؤكد )أمر هو بالغه

                                                            
 .٣٠ص: هامش جامع األدلة -١
  .٣٨ص ١ج: تهذيب األحكام -٢
 .٢٨٥ص: الغيبة للنعماني -٣
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وليس معىن ذلك أنّ اإلمام ال  إنّ اإلمام أمر السمري أن ال يوصي ألحد من بعده٬،
  . )١(يوصي

إىل هنا ينتهي حديثنا هلذه الليلة٬، على أمل أن نلتقي غداً بإذن اهللا وقوته تعاىل٬، واحلمد هللا 
  .وسلم تسليماًرب العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني 

* * *  
  

                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  : ٣٨في آتابه الرد الحاسم على منكري ذرية القائم ص )حفظه اهللا(ونضيف أمرًا خامسًا ذآره الشيخ ناظم العقيلي  -١

بغض  - البداء، وعليه فمن غير المقبول أن يجعل التوقيع إّن التوقيع غير خارج عن دائرة البداء فيمكن فيه : األمر الخامس
  .دليًال لنفي السفارة الخاصة ما دام غير خارج عن دائرة البداء -النظر عن آل ما تقّدم 

ولتتضح فكرة البداء أآثر أذآر ما جاء في آتاب مع العبد الصالح، حيث قال األخ الذي التقى العبد الصالح أحمد الحسن 
X:  آنت قد سألت العبد الصالحX ذات مّرة عن السفياني وبعض التفاصيل المرتبطة بشخصيات وأحداث الظهور .  

بالنسبة للتفاصيل آلها يحتمل فيها البداء، بل هو الراجح بالنسبة لخطة عسكرية يراد بها االنتصار على (: Xفأجابني 
  ).ه في يوم واحد فيه البداءالعدو وهو الشيطان وجنده، فحتى الخروج الذي نص عليه أن

ماذا تفهم من الروايات ؟ القائم من المحتوم، القائم : (Xثم بعد أن ذآر بعض الروايات الشريفة لّخص مضامينها، وقال 
  .من الميعاد، السفياني من المحتوم، المحتوم ليس فيه بداء، المحتوم فيه بداء، الميعاد ليس فيه بداء

في تفاصيله، وإّال فهذه روايات تبين أن ال بداء فيه، أّما أصل وجود سفياني فالبد منه ولكن  فالمحتوم فيه بداء بمعنى -
  .ممكن يكون فالن أو فالن، ويمكن أن يكون مبدأه من هنا أو من هناك

  .القائم من الميعاد وال بداء فيه؛ ألنه إمام فال يكون في المعصوم بداء -
لخرساني في يوم واحد واقع ضمن مساحة البداء، فكيف يمكن أن يجعله عاقل دليًال إذن، فأصل قيام اليماني والسفياني وا

 .٢٥ص: مع العبد الصالح .)قطعيًا البد من تحققه وهو مما يبدو هللا فيه



  :السادسةاحللقة 

א

ـاء األب   وكما يف كل ليلة حضر األبناء الستماع ما سينقله هلم أبوهم يف هذه ا ـة٬، فج لليل
ـن  : ه السالم والتحية٬، فقال هلم األبوتبادل مع أبنائ يف هذه الليلة سأتكلم لكم عن دليل٬، بل م

أهم األدلة على أحقية الدعوة اليمانية املباركة٬، أال وهو دليل الرؤيا٬، وأريد أن أبسط الكالم قليالً 
   .من تعلل بعدم حجية الرؤيا حال نرىلكي 

ـى  ﴿ :والرؤيا من آيات اهللا األنفسية٬، قال تعاىل سÏنÑرِيهِمÐ آيÏاتËنÏا فËي الْآفَاقِ وÏفËي أَنفُِسهِمÐ حÏتَّ
ÎهِيدÏٍء شÐيÏش åلَى كُلÏع Ñأَنَّه ÏبِّكÏبِر ËكْفÏي ÐلَمÏقُّ أَوÏالْح Ñأَنَّه ÐمÑلَه ÏيَّنÏبÏتÏ١(﴾ي(.  

ـط   Xوهي دليل غييب قطعي على أحقية الدعوة اليمانية وبيان مرتلة صاحبها ٬، بل هلا رب
  .األمر كما سيأتينا إن شاء اهللا تعاىلوثيق بصاحب 

ـهج   وأبسط لكم الكالم قليالً فيما قيل يف الرؤيا٬، وكيفية نشؤها لكي نعرف من املتبِّع للمن
  .السوي الذي خطّه النيب وآله الكرام عليهم أفضل التحية والسالم

  :وسأبني البحث فيها يف عد|ة نقاط

א אWא
ـوئ   يف األقوال واختلفتنت لقد تباي ـري نش ـأبني  حقيقة نشوء الرؤيا٬، وكيفية تفس ها٬، وس

  :تفسريات ثالثة لكيفية حصول اإلنسان على الرؤيا
א   التفسري املادي Wא

  :ويعلل املاديون سبب حصول الرؤيا بعد|ة أمور
ـن   تكون الرؤيا نتيجة أعمال يباشرها اإلنسان يوميا٬ً، فما حيدث يف : أوالً ـان م يوم اإلنس

  .حوادث يراه يف النوم
ـى  : ثانياً تكون الرؤيا نتيجة ما يتمن|اه اإلنسان يف عامل اليقظة٬، كالصائم العطشان الذي يتمن|

  .شرب املاء فرياه يف عامل النوم٬، وكذا لو كان يتمن|ى رؤية شخص عزيز عليه فرياه يف الرؤيا
  .من لص مثالً فرياه يف النومتكون نتيجة اخلوف من شيء ما٬، فمن خياف : ثالثاً

                                                            
 .٥٣: فصلت -١
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ـط  : رابعاً تكون بسبب حاجة البدن٬، وهذا ما يعتقده بعض علماء التغذية٬، فيقول هناك رب
بني الرؤيا وحاجة البدن للغذاء٬، فلو رأى اإلنسان يف نومه دماً يقطر من أسنانه٬، فتعبري هذه الرؤيا 

نومه أن شعر رأسه صار أبيضا٬ً، فتعبريه ٬، وإذا رأى اإلنسان يف )ث(هو أنّ بدنه حيتاج إىل فيتامني 
  ... ٬، وهكذا)ب(أنه مبتلى بنقص فيتامني 

تكون الرؤيا نتيجة إلرضاء امليول املكبوتة يف اإلنسان واليت حتاول الظهور٬، وهذا ما : خامساً
  .ذكره فرويد وأتباع مذهبه املادي
  :ولتوضيح الفكرة أكثر٬، أقول

  :ية تشتمل على قسمنييقول فرويد وأتباعه إنّ النفس البشر
 .وهو ماله ارتباط باألفكار اليومية واملعلومات اإلرادية واالختيارية لإلنسان :الوعي  ١
وهو ما خفي يف باطن اإلنسان بصورة رغبة مل تتحقق٬، فيوجد عند اإلنسان : الالوعي  ٢

امليول مكانتها الكثري من الرغبات وامليول اليت مل تتحقق فريغب اإلنسان يف حتققها٬، فتأخذ هذه 
ـكل     ـى ش ـؤثر عل يف الضمري اإلنساين الباطن٬، وعند النوم يتعطل الوعي٬، فتظهر تلك امليول وت
ختيالت إىل الوعي نفسه٬، فتنعكس على الوعي أحياناً دون تغيري٬، وأحياناً تتغري وتنعكس بصورة 

 .مناسبة
اجلة األمراض النفسية ومن هنا تكون الرؤيا قراءة لضمري الالوعي عندهم٬، فلذا يستعينون ملع

  .املرتبطة بضمري الالوعي باستدراج أحالم املريض نفسه
  :ويرد على هذا التفسري ما يلي

نالحظ التفسري املادي قد أمهل الرؤى اليت تتحد|ث عن األمور املستقبلية٬، فربطت كل : أوالً
ألن|ه حاصل ومتحقق ما يراه النائم باملاضي فقط٬، وهذا خالف الوجدان الذي ال حيتاج إىل دليل؛ 

بل وعالوة على ذلك لدنيا األدلة الكثرية اليت تثبت واقعية  .يف الواقع اخلارجي والوقوع خري دليل
  .ىهذا القسم من الرؤ

ن حبقيقة الروح والنفس فكيف يعرفون الت ال دليل عليها؛ إذ أ³م جاهلوإ³ا جمر|د حتلي: ثانياً
  !ما يتعلق ±ا ؟

مبين على نظرية فاسدة٬، وما بين عليها يكون فاسداً أيضا٬ً، مضافاً إىل  ما ذكره فرويد: ثالثاً
   .أنه جمرد حتليل خالٍ عن أي دليل
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א   التفسري املعنوي Wא

  :إنّ الرؤيا على أقسام:  حيث يقولونيقينيوهو تفسري الفالسفة امليتافيز
  .تعبري خاصليس هلا وهذه  .الرؤيا اليت ترتبط مباضي احلياة: األول
 هيو .الرؤيا املضطربة وغري املفهومة٬، وهذه أضغاث أحالم تنشأ من التوهم واخليال: الثاين

 ٬،ىفرازات األفكار املضطربة٬، كاألطياف اليت متر باإلنسان وهو يف حال اهلذيان أو احلم|إ منناجتة 
وعي يف البشر٬، يستفيدون من هذه األحالم ويتخذو³ا نوافذ للدخول إىل ضمري الال فهمذا لو

ويعدو³ا مفاتيح لعالج األمراض النفسية٬، ويكون تعبري الرؤيا عند هؤالء لكشف األسرار النفسية 
  .وأساس األمراض٬، ال لكشف حوادث املستقبل

  :الرؤيا اليت ترتبط باملستقبل والكشف عن احلقائق٬، وهي على حنوين: الثالث
ـد دون أي   املستقبل القريب أوحقق يف توتواضحة وصرحية فال حتتاج إىل تعبري٬،   ١ البعي

 .  تفاوت٬، بني ما رآه يف النوم وبني ما حتقق يف اليقظة
ـة     ٢ ـل الذهني غري واضحة٬، وسبب عدم الوضوح هو أنّ الرؤيا قد تغي|رت نتيجة العوام

 .)١( والروحية اخلاصة فتحتاج إىل تعبري
ـدر    ويرد على هذا التفسري أنه مل يصل لكيفية حصول الرؤيا الصادقة٬، ـن املص فلم جيب ع

  .الذي تأيت منه الرؤيا الصادقة الصرحية وغري الصرحية
ـل   مث ـة للعوام  مل يثبت هذا املنهج دليالً على أنّ عدم الوضوح يف الرؤيا غري الصرحية نتيج

  .الذهنية والروحية اخلاصة
א   . التفسري الذي جاء عن خلفاء اهللا وأئمة املسلمني حممد وآل حممد  Wא

ـت    سألت رسول اهللا (: ٬، قالXعن علي  عن الرجل ينام فريى الرؤيا٬، فرمبا كان
ـه إىل   :فقال رسول اهللا . حقا٬ً، ورمبا كانت باطالً يا علي٬، ما من عبد ينام إالّ عرج بروح

ـه إىل   رب العاملني٬، فما رأى عند رب العاملني فهو حق٬، مث إذا أمر اهللا العزيز اجلبار برد روح
  .)٢() رت الروح بني السماء واألرض٬، فما رأته فهو أضغاث أحالمجسده فصا

ـريى   العجب من رؤيا الرجل إنه يب: بن اخلطاب قالعمر  أنّ( :وعن سليم بن عامر ـت ف ي
ـاه   . الشيء مل خيطر له على بال٬، فيكون رؤياه كأخذ باليد ـون رؤي ويرى الرجل الرؤيا فال يك

                                                            
 .، بتصّرف في العبارات لإليضاح١٢٩ص ٧ج :راجع تفسير سورة يوسف في تفسير األمثل -١
  .٢٠٩ص: أمالي الشيخ الصدوق -٢
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ـهÑ  ﴿ :أخربك بذلك يا أمري املؤمنني ؟ إنّ اهللا يقولأفال : Xفقال علي بن أيب طالب . شيئاً Ýالل
ÐرÑيÏو ÏتÐوÏا الْمÏهÐلَيÏى عÏي قَضËتÝال ÑِسكÐمÑا فَيÏهËامÏنÏي مËف ÐتÑمÏت Ðي لَمËتÝالÏا وÏهËتÐوÏم ÏنيËح Ïى الْأَنفُسÝفÏوÏتÏلُ يËس

ـي   فاهللا يتوىف األنفس كلها٬، فما رأت وهي  ﴾الْأُخÐرÏى إِلَى أَجÏلٍ مÑسÏمèى ـماء فه عنده يف الس
الرؤيا الصادقة٬، وما رأت إذا أرسلت إىل أجسادها تلقتها الشياطني يف اهلواء فكذبتها وأخرب®ا 

  .)١( )فعجب عمر من قوله .باألباطيل فكذبت فيها
املؤمن يرى الرؤيا : Xقلت أليب عبد اهللا الصادق (: عن حممد بن القاسم النوفلي٬، قالو

إنّ املؤمن إذا نام خرجت من روحه : ؟ فقال رأى الرؤيا فال تكون شيئاًفتكون كما رآها٬، ورمبا 
حركة ممدودة صاعدة إىل السماء٬، فكل ما رآه روح املؤمن يف ملكوت السماء يف موضع 

أو تصعد : فقلت له .التقدير والتدبري فهو احلق٬، وكل ما رآه يف األرض فهو أضغاث أحالم
ال٬، لو خرجت : يف بدنه ؟ فقال يءىت ال يبقى منها شح: قلت .نعم: روح إىل السماء ؟ قال

أما ترى الشمس يف : فكيف خترج ؟ فقال: قلت .كلها حىت ال يبقى منها شيء إذن ملات
السماء يف موضعها وضوؤها وشعاعها يف األرض٬، فكذلك الروح أصلها يف البدن وحركتها 

  .)٢( )ممدودة إىل السماء
إنّ العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إىل (: عن معاوية بن عمار٬، عن أيب جعفر٬، قالو

السماء٬، فما رأت الروح يف السماء فهو احلق٬، وما رأت يف اهلواء فهو األضغاث٬، أال وإنّ 
األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف٬، وما تناكر منها اختلف٬، فإذا كانت الروح يف 

باغضت٬، فإذا تعارفت يف السماء تعارفت يف األرض٬، وإذا تباغضت يف السماء تعارفت وت
  .)٣( )السماء تباغضت يف األرض

وهنا نقف على حقيقة األمر٬، حيث إنّ روح اإلنسان تعرج إىل ر±ا وإىل ملكوت السماوات 
ز فما رأى عند رب العاملني فهو حق٬، مث إذا أمر اهللا العزي(وتستلم املعارف من هناك٬، ومن هنا 

اجلبار برد روحه إىل جسده فصارت الروح بني السماء واألرض٬، فما رأته فهو أضغاث 
  ).أحالم

                                                            
 .١٩٣ص ٥٨ج :بحار األنوار -١
  .٢٠٨ص: أمالي الشيخ الصدوق -٢
  .٢٠٩ص: أمالي الشيخ الصدوق -٣
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فهذه احلقيقة اليت ال حييد عنها منصف؛ لكو³ا صادرة ممن يعلمون طرق السماوات٬، آل 
  .حممد 

ـن    ـه اهللا م فالرؤيا تعرب عن ربط اإلنسان بعامل الغيب٬، ولريى يف ملكوت السماوات ويعلم
من خالل الرؤيا احلل الذي من خالله ميكنها احلفاظ على حياة  Xا٬، كما علّم أم موسى خالهل

أَنË اقْذËفËيهË فËي التَّابÑوتË فَاقْذËفËيهË فËي الْيÏمِّ  # إِذْ أَوÐحÏيÐنÏا إِلَى أُمِّكÏ مÏا يÑوحÏى﴿: قال تعاىلنبيه الكرمي 
   Ïـن ÐصÑتËلÏـي و ـةً مِّنِّ ـى  فَلْيÑلْقËهË الْيÏمُّ بِالسَّاحËلِ يÏأْخÑذْهÑ عÏدÑوٌّ لåي وÏعÏدÑوٌّ لÝهÑ وÏأَلْقَيÐتÑ عÏلَيÐكÏ مÏحÏبَّ عÏ عÏلَ

  . )١(﴾عÏيÐنِي
سواء الصاحل    اح العباد إليه سبحانه جيذب به أرو وطريقسبحانه فالرؤيا نافذة فتحها اهللا 

وت¼لهم تلك األرواح ما يكتب يف صفحة وجودها٬، وهي من أعظم آيات اهللا    منهم والطاحل 
األنفسية٬، ومن يتنكر هلا فقد تنكر آلياته سبحانه وكفر ±ا٬، وهكذا تصعد الروح وتعرج إليه 

ى عامل امللكوت الذي ال حيظ ليها منسبحانه يف حالة النوم فتتعلم وتطلع حبسب ما يفاض ع
  .بشرف التعلم منه إالّ السعيد
ـاكُم    ﴿: القرآن ما يؤيد ذلك قال تعاىل ويف: (قال العالمة الطباطبائي ÝفÏوÏتÏي يËـذ Ýال Ïـو ÑهÏو

ـي  اللÝهÑ يÏتÏوÏفÝى الْأَنفُسÏ حËنيÏ مÏوÐتËهÏا وÏالÝتËي لَمÐ تÏمÑتÐ فËي مÏنÏامËهÏا ﴿: وقال ٬،)٢(﴾بِاللÝيÐلِ ËتÝال ÑِسكÐمÑفَي
  .)٣(﴾قَضÏى عÏلَيÐهÏا الْمÏوÐتÏ وÏيÑرÐسËلُ الْأُخÐرÏى

ق باحلواس الظاهرة راجعة إىل النفوس متوفاة ومأخوذة من األبدان مقطوعة التعلّ نّإوظاهره 
  .)٤( )من الرجوع يضاهى املوت ر±ا نوعاً

  

א א Wא
من الرؤى واملنامات دله على  وقد شاهد من نفسه شيئاً الّإوللرؤيا حقيقة ما منا واحد (

بعض األمور اخلفية أو املشكالت العلمية أو احلوادث اليت ستستقبله من اخلري أو الشر أو قرع 
  . مسعه بعض املنامات اليت من هذا القبيل

                                                            
 .٣٩ – ٣٨: طه -١
 .٦٠: األنعام -٢
 .٤٢: الزمر -٣
 .٢٧٣ – ٢٦٨ص ١١ج: تفسير الميزان -٤
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بينها وبني ما ينطبق عليها من التأويل  وال سبيل إىل محل ذلك على االتفاق وانتفاء أي رابطة
  . وخاصة يف املنامات الصرحية اليت ال حتتاج إىل تعبري

دراكي وللخيال فيها عمل واملتخيلة من إالرؤيا أمر  نّأنكاره إإىل  نعم مما ال سبيل أيضاً
س كاللمس نباء الواردة عليها من ناحية احلرمبا تدوم يف عملها من جهة األ القوى الفعالة دائماً

وباجلملة لألسباب والعوامل اخلارجية احمليطة بالبدن كاحلر والربد وحنوها والداخلية ... والسمع
الطارئة عليه كأنواع األمراض والعاهات واحنرافات املزاج وامتالء املعدة والتعب وغريها تأثري يف 

بالغة يرى يف منامه نريانا  ن من عملت فيه حرارة أو برودةإفترى . املتخيلة فلها تأثري يف الرؤيا
ن من عملت فيه السخونة فأجلمه العرق يرى احلمام إمؤججة أو الشتاء واجلمد ونزول الثلوج و

وبركان املاء ونزول األمطار وحنو ذلك وان من احنرف مزاجه أو امتألت معدته يرى رؤيا 
  .مشوشة ال ترجع إىل طائل

 أو عمالً نساناًإتأثري يف نوع ختيله فالذي حيب نسانية شديدة الوكذلك األخالق والسجايا اإل
والضعيف النفس اخلائف الذعران إذا فوجئ بصوت  ٬،ال ينفك يتخيله يف يقظته ويراه يف نومته

وكذلك البغض والعداوة والعجب والكرب والطمع ونظائرها  ٬،ثره أمور هائلة ال إىل غايةأيتخيل 
نسان من غلبة تناسبه وتالئمه وقل ما يسلم اإل نسان إىل ختيله صور متسلسلةكل منها جير اإل

ولذلك كان أغلب الرؤى واملنامات من التخيالت النفسانية اليت . بعض هذه السجايا على طبعه
من األسباب اخلارجية والداخلية الطبيعية أو اخللقية وحنوها فال حتكى النفس  يءساقها إليها ش

وهذا . ثرها فيها فحسب ال حقيقة هلا وراء ذلكأوكيفية عمل تلك األسباب  الّإحبسب احلقيقة 
هو الذي ذكره منكروا حقيقة الرؤيا من علماء الطبيعة ال يزيد على تعداد هذه األسباب املؤثرة 

ن كل الرؤيا ليس إ الّإورده غري أنه ال ينتج أومن املسلم ما . نساندراك اإلإالة يف يف اخليال العم|
ن هناك منامات صاحلة ورؤيا إن كل منام ليس ذا حقيقة فإذا حقيقة وهو غري املدعى وهو 

الرابطة بينها وبني احلوادث اخلارجية  ينكارها ونفإصادقة تكشف عن حقائق وال سبيل إىل 
هذه  نّإمجيع الرؤى ال ختلو عن حقيقة مبعىن  نّأفقد ظهر مما بينا . واألمور املستكشفة كما تقدم

املسماة بالرؤى هلا أصول  ينسانية يف املنام وه تعرض النفس اإلدراكات املتنوعة املختلفة اليتاإل
ومتثل بأصوهلا  يعلى اختالفها حتك يوأسباب تستدعى وجودها للنفس وظهورها للخيال وه

وأسبا±ا اليت استدعتها فلكل منام تأويل وتعبري غري أن تأويل بعضها السبب الطبيعي العامل يف 
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ضها السبب اخللقي وبعضها أسباب متفرقة اتفاقية كمن يأخذه البدن يف حال النوم وتأويل بع
  . له النوم وهو متفكر يف أمر مشغول النفس به فريى يف حلمه ما يناسب ما كان ذاهناً

الرؤى اليت ال تستند إىل أسباب خارجية  يمنا البحث يف نوع واحد من هذه املنامات وهإو
داخلية خلقية أو غري ذلك وهلا ارتباط باحلوادث  طبيعية أو مزاجية أو اتفاقية وال إىل أسباب

   .اخلارجية واحلقائق الكونية
املنامات اليت هلا ارتباط باحلوادث اخلارجية وخاصة املستقبلة منها ملا كان : املنامات احلقة

حادثة كذا وقعت مث وقعت بعد حني كما  بعد كمن يرى أنّ معدوماً أحد طريف االرتباط أمراً
عن النفس مل يتصل ±ا من  غائباً ىن لالرتباط الوجودي بني موجود ومعدوم أو أمراًوال مع ٬،رأى

فيه من الذهب املسكوك كذا ومن  يف مكان كذا دفيناً من احلواس كمن رأى أنّ يءطريق ش
وال  ٬،الفضة كذا يف وعاء صفته كذا وكذا مث مضى إليه وحفر كما دل عليه فوجده كما رأى

 ولذا قيل إنّ ٬،من احلواس يءكي بني النفس وبني ما هو غائب عنها مل ينله شدرامعىن لالرتباط اإل
منا استقر بينها وبني النفس النائمة من جهة اتصال النفس بسبب احلادثة الواقعة الذي إاالرتباط 

  . فوق عامل الطبيعة فترتبط النفس بسبب احلادثة ومن طريق سببها بنفسها
مل الطبيعة وهو العامل الدنيوي الذي نعيش فيه واألشياء توضيح ذلك أن العوامل ثالثة عا

وثانيها عامل املثال . املوجودة فيها صور مادية جترى على نظام احلركة والسكون والتغري والتبدل
وهو فوق عامل الطبيعة وجودا وفيه صور األشياء بال مادة منها ترتل هذه احلوادث الطبيعية واليها 

وثالثها عامل العقل وهو فوق عامل املثال . نسبة السببية حلوادث عامل الطبيعةتعود وله مقام العلية و
وفيه حقائق األشياء وكلياªا من غري مادة طبيعية وال صورة وله نسبة السببية ملا يف عامل  وجوداً
نسان اإلدها هلا مساخنة مع العاملني عامل املثال وعامل العقل فإذا نام نسانية لتجر|والنفس اإل. املثال

عن األمور الطبيعية اخلارجية ورجعت إىل عاملها املسانخ هلا  وتعطل احلواس انقطعت النفس طبعاً
ن كانت النفس إف. مكانوشاهدت بعض ما فيها من احلقائق حبسب ما هلا من االستعداد واإل

ي دراك اÃردات العقلية أدركتها واستحضرت أسباب الكائنات على ما هأكاملة متمكنة من 
شكال اجلزئية حكتها حكاية خيالية مبا تأنس ±ا من الصور واأل الّإعليها من الكلية والنورية و

الكونية كما حنكي حنن مفهوم السرعة الكلية بتصور جسم سريع احلركة وحنكي مفهوم العظمة 
ر جرام السماوية وحنكي الكائد املكاباجلبل ومفهوم الرفعة والعلو بالسماء وما فيها من األ

دراك إوان مل تكن متمكنة من . بالثعلب واحلسود بالذئب والشجاع باألسد إىل غري ذلك
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اÃردات على ما هي عليها واالرتقاء إىل عاملها توقفت يف عامل املثال مرتقية من عامل الطبيعة فرمبا 
ذلك  ويتفق ٬،من التغيري يءشاهدت احلوادث مبشاهدة عللها وأسبا±ا من غري أن تتصرف فيها بش

ورمبا حكت ما . يف النفوس السليمة املتخلفة بالصدق والصفاء وهذه هي املنامات الصرحية غالباً
شاهدته منها مبا عندها من األمثلة املانوس ±ا كتمثيل االزدواج باالكتساء والتلبس والفخار 

د إىل الضد ورمبا انتقلنا من الض ٬،بالتاج والعلم بالنور واجلهل بالظلمة ومخود الذكر باملوت
كانتقال أذهاننا إىل معىن الفقر عند استماع الغىن وانتقالنا من تصور النار إىل تصور اجلمد ومن 

رأى يف  رجالً نّإتصور احلياة إىل تصور املوت وهكذا ومن أمثلة هذا النوع من املنامات ما نقل 
عن تأويله فقال إنك ستصري  خيتم به أفواه الناس وفروجهم فسأل ابن سريين بيده خامتاً نّأاملنام 
  . يف شهر رمضان فيصوم الناس بأذانك مؤذناً

ـرف   ولياًأ املنامات احلقة تنقسم انقساماً نّإمناه ن مما قد|وقد تبي| إىل منامات صرحية مل تتص
ـا   ٬،فيها نفس النائم فتنطبق على ما هلا من التأويل من غري مؤنة ومنامات غري صرحية تصرفت فيه

وهذه هي اليت حتتاج  ٬،يضاده ا ألمثال واالنتقال من معىن إىل ما يناسبه أوياحلكاالنفس من جهة 
د التاج إىل الفخار ورد املوت إىل ها إىل األصل الذي هو املشهود األوىل للنفس كر|إىل التعبري برد|

  .احلياة واحلياة إىل الفرج بعد الشدة ورد الظلمة إىل اجلهل واحلرية أو الشقاء
ف فيه النفس باحلكاية فتنتقل من القسم الثاين ينقسم إىل قسمني أحدمها ما تتصر|مث هذا 

ه إىل أصله كما مر حبيث ال يعسر رد| ة واملرتني مثالًإىل ما يناسبه أو يضاده ووقفت يف املر| يءالش
 يءمن الش ف فيه النفس من غري أن تقف على حد كأن تنتقل مثالًوثانيهما ما تتصر| ٬،من األمثلة
ه ومن الضد إىل مثله ومن مثل الضد إىل ضد املثل وهكذا حبيث يتعذر أو يتعسر للمعرب إىل ضد|

وهذا النوع من املنامات هي املسماة بأضغاث األحالم وال تعبري هلا  ٬،ه إىل األصل املشهودن يرد|أ
الصرحية وال  املنامات  يقسام كلية وهأهذه املنامات ثالثة  نّإوقد بان بذلك . رهره أو تعذّلتعس|

واملنامات اليت  ٬،وأضغاث األحالم وال تعبري فيها لتعذره أو تعسره ٬،تعبري هلا لعدم احلاجة إليه
ورده علماء النفس أمجال ما إهذا . اليت تقبل التعبري يفت فيها النفس باحلكاية والتمثيل وهتصر|

ر موكول إىل كتبهم يف هذا من قدمائنا يف أمر الرؤيا واستقصاء البحث فيها أزيد من هذا املقدا
إىل كل واحد من األقسام الثالثة ) أي يف كالم اهللا سبحانه(وقد أشري يف كالمه  ......الشأن

النيب  ىوبعض رؤ ٬،ورؤيا أم موسى Xاملذكورة فمن القسم األول ما ذكر من رؤيا إبراهيم 
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ومن القسم الثالث رؤيا  ٬،)١(﴾أَحÐالَمٍقَالُواْ أَضÐغÏاثُ ﴿: ومن القسم الثاين ما يف قوله تعاىل ٬، 
  .)٢( ورؤيا ملك مصر املذكورة يف سورة يوسف ٬،ومناما صاحبيه يف السجن ٬،يوسف

  :نستخلص من كالمه عد|ة نقاط :واثق
أنّ للرؤيا حقيقة وهذا أمر وجداين فما من أحد إالّ وقد شاهد رؤى دلته إىل بعض : األوىل

  .املستقبلية اليت ستجري عليه من خري أو شراألمور اخلفية واحلوادث 
ال ميكن محل الرؤيا على الصدفة واالتفاق ونفي الرابطة بني الرؤيا وبني ما كشفت : الثانية

  .عنه يف الواقع اخلارجي من تأويل
إنّ الرؤيا منها صرحية ال حتتاج إىل تعبري بل هي واضحة يف نفسها٬، ومنها حتتاج إىل : الثالثة

  .أل³ا رموز حتتاج من يعرب|ها ويؤوهلاتعبري 
إنّ بعض الرؤى قد تتأثر بقوى اخليال٬، واألخالق والسجايا اليت عند الرائي٬، كما : الرابعة

وهذا السبب أدى باملاديني إلنكار حقيقة الرؤيا٬، . قد تتأثر بعوامل خارجية حميطة ببدن اإلنسان
كشف عن حقائق وال ل بعضها صادق وي٬، بكل الرؤيا ليس ذا حقيقة ألن|ه ليس ؛وهذا باطل
يف  الرابطة بينها وبني احلوادث اخلارجية واألمور املستكشفة كما تقدم ينكارها ونفإسبيل إىل 

  .النقطة األوىل والثانية
هلا أصول وأسباب تستدعى الرؤى املتنوعة اليت تعرض على النفس اإلنسانية  نّإ: اخلامسة

فلكل منام تأويل  سببتها٬،ومتثل أصوهلا وأسبا±ا اليت  يحتكعلى اختالفها  يوه٬، وجودها للنفس
وتأويل بعضها السبب  ٬،وتعبري غري أن تأويل بعضها السبب الطبيعي العامل يف البدن يف حال النوم

   .اخللقي وبعضها أسباب متفرقة اتفاقية
ـات و إولكن الكالم ليس يف هذه األنواع من الرؤى  ـ منا يف نوع واحد من هذه املنام  يه

الرؤى اليت ال تستند إىل أسباب خارجية طبيعية أو مزاجية أو اتفاقية وال إىل أسباب داخلية خلقية 
  .أو غري ذلك وهلا ارتباط باحلوادث اخلارجية واحلقائق الكونية

א אWא
األحالم مل إنّ (: قال ٬،Xعن احلسن بن عبد الرمحن ٬، عن أيب احلسن روى الكليين بسنده 

إنّ اهللا عزe ذكره : وما العلة يف ذلك ؟ فقال: فقلت .تكن فيما مضى يف أول اخللق وإمنا حدثت

                                                            
 .٤٤: اآلية يوسف -١
 .٢٧٣ – ٢٦٨ص ١١ج: تفسير الميزان -٢
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إن فعلنا ذلك فما لنا فو اهللا : بعث رسوالً إىل أهل زمانه فدعاهم إىل عبادة اهللا وطاعته فقالوا
 اجلنة وإن عصيتموين إن أطعتموين أدخلكم اهللا: فقال: ما أنت بأكثرنا ماالً وال بأعزeنا عشرية

مىت نصري إىل ذلك ؟ : وما اجلنة والنار ؟ فوصف هلم ذلك فقالوا: أدخلكم اهللا النار فقالوا
لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتا٬ً، فازدادوا له تكذيباً وبه استخفافاً : إذا متم فقالوا: فقال

 8إنّ اهللا : أنكروا من ذلك فقالفيهم األحالم فأتوه فأخربوه مبا رأوا وما  8فأحدث اهللا 
أراد أن حيتج عليكم ¯ذا٬، هكذا تكون أرواحكم إذا متم وإن بليت أبدانكم تصري األرواح 

  .)١( )إىل عقاب حىت تبعث األبدان
كان الناس  :االعتناء بشأ³ايقول العالمة الطباطبائي يف تفسري امليزان٬، وهو يتكلم عن الرؤيا و

العناية بأمر الرؤى واملنامات منذ عهود قدمية ال يضبط هلا بدء تارخيي وعند كل قوم  يكثري
قوانني وموازين متفرقة متنوعة يزنون ±ا املنامات ويعربو³ا ±ا ويكشفون رموزها وحيلون ±ا 

 وقد اعتىن بشأ³ا يف. مشكالت إشاراªا فيتوقعون بذلك خرياً أو شراً أو نفعاً أو ضر|اً بزعمهم
فَلَمَّا بÏلَغَ مÏعÏهÑ السَّعÐيÏ ﴿: قال Xالقرآن الكرمي كما حكى اهللا سبحانه فيه رؤيا إبراهيم يف ابنه 

ÑرÏمÐؤÑا تÏلْ مÏافْع ËتÏا أَبÏى قَالَ يÏرÏاذَا تÏم Ðفَانظُر ÏكÑحÏامِ أَنِّي أَذْبÏنÏي الْمËى فÏيَّ إِنِّي أَرÏنÑا بÏإىل أن  قَالَ ي
  .)٢(﴾قَدÐ صÏدَّقْتÏ الرُّؤÐيÏا  # يÏا إِبÐرÏاهËيمÑ وÏنÏادÏيÐنÏاهÑ أَنْ قال

إِذْ قَالَ يÑوسÑفÑ لËأَبِيهË يÏا أَبتË إِنِّي رÏأَيÐتÑ أَحÏدX :﴿ Ïومنها ما حكاه تعاىل من رؤيا يوسف 
ÏينËاجِدÏي سËل ÐمÑهÑتÐأَيÏر ÏرÏالْقَمÏو ÏسÐالشَّمÏكَباً وÐكَو ÏرÏشÏ٣(﴾ع(.  

إِنِّي أَرÏانِي أَعÐصËرÑ خÏمÐراً وÏقَالَ اآلخÏرÑ ﴿ :قال أحدمهاومنها رؤيا صاحيب يوسف يف السجن 
ÐحÑالْم ÏنËم ÏاكÏرÏإِنَّا ن ËهËأْوِيلÏا بِتÏبِّئْنÏن ÑهÐنËم ÑرÐيÝأْكُلُ الطÏزاً تÐبÑي خËأْسÏر ÏقÐلُ فَوËمÐانِي أَحÏإِنِّي أَرÏ٤(﴾ِسنِني(.  

بÏقَرÏاتí سËمÏانí يÏأْكُلُهÑنَّ سÏبÐعÎ عËجÏافÎ وÏسÏبÐعÏ  وÏقَالَ الْمÏلËكÑ إِنِّي أَرÏى سÏبÐعÏ﴿ :ومنها رؤيا امللك
ÏايÏيÐؤÑي رËونِي فÑُأل أَفْتÏا الْمÏا أَيُّهÏي íاتÏابِسÏي ÏرÏأُخÏرٍ وÐضÑخ íالَتÑنبÑ٥(﴾س(.  

أَنË اقْذËفËيهË فËي التَّابÑوتË  #إِذْ أَوÐحÏيÐنÏا إِلَى أُمِّكÏ مÏا يÑوحÏى ﴿: قال تعاىل٬، ومنها رؤيا أم موسى
  .)٦(﴾فَاقْذËفËيهË فËي الْيÏمِّ

                                                            
 .٩٠ص ٨ج: الكافي -١
 .١٠٥ – ١٠٢ :الصافات -٢
 .٤: يوسف -٣
 .٣٦: يوسف -٤
 .٤٣: يوسف -٥
 .٣٩ – ٣٨ :طه -٦
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  .)١(نه كان رؤيا أعلى ما ورد يف الروايات 
إِذْ يÑرِيكَهÑمÑ اللّهÑ فËي مÏنÏامËكÏ قَلËيالً وÏلَوÐ ﴿: ٬، قال تعاىلاهللا رسول  ىومنها ما ذكر من رؤ

  .)٢(﴾أَرÏاكَهÑمÐ كَثËرياً لÝفَشËلْتÑمÐ وÏلَتÏنÏازÏعÐتÑمÐ فËي اَألمÐرِ
صÏدÏقÏ اللÝهÑ رÏسÑولَهÑ الرُّؤÐيÏا بِالْحÏقِّ لَتÏدÐخÑلُنَّ الْمÏسÐجِدÏ الْحÏرÏامÏ إِن شÏاء اللÝهÑ آمËنِنيÏ َقَدÐ ﴿: وقال

  .)٣(﴾مÑحÏلåقËنيÏ رÑؤÑوسÏكُمÐ وÏمÑقَصِّرِينÏ لَا تÏخÏافُونَ

                                                            
ومن هنا سّمى القرآن الكريم الرؤيا وحيًا، فالوحي غير محصور باألنبياء آما يتوهم البعض ممن ال علم له بحقائق  -١

   :وأقسامهاألمور، فللوحي أقسام عديدة، ولكي يقف القارئ على حقيقة األمر أذآر بشكل مختصر الوحي 
ثم اطلقت هذه . ولذا يقال لألعمال السريعة وحي. هو اإلشارة السريعة آما يقول الراغب في مفردات القرآن: الوحي: أوًال

  .المفردة على المعارف اإللهية التي تقذف في قلوب األنبياء واألولياء والصالحين
). والحديث الخفي(و) اإللهام(و) والرسالة(و) الكتابة(و) اإلشارة(ِإّن الوحي يعني : ويقول ابن منظور في لسان العرب

ومن مجموع ما تقّدم نعرف أّن الوحي في األصل يعني اإلشارة السريعة والحديث الرمزي والخطاب الخفي المتبادل 
 .اعليه) الوحي(بالرسائل أو اإلشارات، وبما أّن التعاليم اإللهية أوحيت إلى األنبياء بشكل غامض، أطلقت مفردة 

﴿َوَما َآاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإلَّا َوْحيًا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًال َفُيوِحَي : قال تعالى: للوحي أشكال متعددة: ثانيًا
  . ٥١ :ِبِإْذِنِه َما َيَشاُء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيٌم﴾ الشورى

فنبّي منّبأ في نفسه ال يعدو غيرها، ونبي يرى في : ء والمرسلون على أربع طبقاتاألنبيا( :قال Xعن اإلمام الصادقو
، ونبيٌّ يرى Xالنوم ويسمع الصوت وال يعاينه في اليقظة، ولم تبعث إلى أحد وعليه إمام مثل ما آان إبراهيم على لوط 

والذي يرى في نومه ويسمع ... X نسفي منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، وقد أرسل إلى طائفة قّلوا أو آثروا آيو
إني جاعلك " :نبيًا وليس بإمام حتى قال اهللا Xالصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام مثل أولي العزم وقد آان إبراهيم 

 :بصائر الدرجات) من عبد صنمًا أو وثنًا ال يكون إمامًا "ال ينال عهدي الظالمين: ومن ذريتي فقال اهللا: للناس إمامًا قال
  .٣٩٣ص
حيث آان اهللا ُيوحي إلى   Xأن يكون بمشاهدة ملك من المالئكة واستماع حديثه، آما هو الحال بالنسبة لجبرئيل -أ

  .بواسطته. الرسول 
 . أن يكون باستماع صوته فقط دون مشاهدته - ب
 .أن يكون باإللقاء بالقلب فقط - ج
بالرؤيا، ومن هنا نعرف أّن  Xأن يكون في الرؤيا الصادقة التي هي محل بحثنا، آما أوحى اهللا تعالى إلى أم موسى  -د

ِفي َوَلا ﴿َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِفي اْلَيمِّ َوَلا َتَخا: ، قال تعالىالرؤيا الصادقة وحيًا إلهيًا
﴿َوِإْذ َأْوَحْيُت : ، قال تعالىوأوحى اهللا سبحانه إلى الحواريين. ٧ :َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن﴾ القصص

 .١١١: ﴾ المائدةِإَلى اْلَحَواِريِّيَن َأْن آِمُنوْا ِبي َوِبَرُسوِلي َقاُلَوْا آَمنَّا َواْشَهْد ِبَأنََّنا ُمْسِلُموَن
﴿َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم : في قصة ذبح ولده إسماعيل Xوآذلك وحي اهللا تعالى لنبيه إبراهيم 

، ومدحه سبحانه ١٠٢ :َشاء اللَُّه ِمَن الصَّاِبِريَن﴾ الصافاتَأنِّي َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإن 
﴿َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَيا ِإنَّا َآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن﴾ : لتصديقه الرؤيا وامتثاله لما جاء فيها من توجيه رب العالمين، فقال

﴿َلَقْد  :بأنه والمسلمون سيدخلون الكعبة الشريفةمن خالل الرؤيا الصادقة وإخباره  ، ووحي اهللا لنبينا ١٠٥: الصافات
ُؤوَسُكْم َوُمَقصِِّريَن َلا َتَخاُفوَن َفَعِلَم َما َلْم َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤَيا ِباْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاء اللَُّه آِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن ُر

 . ٢٧ :وِن َذِلَك َفْتحًا َقِريبًا﴾ الفتحَتْعَلُموا َفَجَعَل ِمن ُد
﴿َوأْوحى َربَُّك إَلى النَّحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجباِل ُبُيوتًا َوِمَن : وقد جاءت مفردة الوحي بمعنى خلق الغرائز آما في اآلية -أ

 .٦٨: الَشَجِر َوِمّما َيْعُرُشون﴾ النحل
. ١٢ :فصلت) َوأْوحى ِفي ُآل َسماء َاْمَرها: (اإللهية في عالم التكوين، قال تعالىوقد جاء الوحي بمعنى تقدير القوانين  - ب

 .٥ :﴿َيوَمِئذ ُتَحدَُّث أْخباَرها ِبَانَّ َربََّك أْوحى َلها﴾ الزلزال: وما جاء في شهادة األرض يوم القيامة
﴿َفَخَرَج َعلى َقوِمِه ِمَن اْلِمْحراِب : لىمع قومه، قال تعا Xوقد جاء بمعنى الخطاب مع اإلشارة، آما في قصة زآريا  - ج

 .١١: مريم َفأوحى إَلْيِهم أْن َسبِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشّيًا﴾
﴿َوَآذِلَك َجَعْلنا ِلُكلِّ َنبّي َعُدّوًا َشياِطيَن اِإلْنِس : وقد جاء بمعنى االلقاءات الشيطانية الغامضة آما في قوله تعالى اآلية -د

 .١١٢: نعامُضُهْم إلى َبْعض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا﴾ األَواْلِجنِّ ُيوحي َبع
 .٤٣: األنفال -٢
 .٢٧: الفتح -٣
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   .)١(﴾وÏمÏا جÏعÏلْنÏا الرُّؤيÏا الÝتËي أَرÏيÐنÏاكÏ إِالÝ فËتÐنÏةً لåلنَّاسِ﴿: وقال
تصدق  وأئمة أهل البيت  وقد وردت من طريق السمع روايات كثرية عن النيب 

لكن الباحثني من علماء الطبيعة من أوربا ال يرون هلا حقيقة وال للبحث عن شأ³ا . ذلك وتؤيده
بعضهم من علماء النفس ممن اعتىن بأمرها واحتج  الّإ وارتباطها باحلوادث اخلارجية وزنا علمياً

ال  ض املنامات الصحيحة اليت تنبئ عن حوادث مستقبلة أو أمور خفية أنباء عجيباًعليهم ببع
مروية بطرق صحيحة ال  اًمنامات كثرية جد| يوه ٬،د االتفاق والصدفةسبيل إىل محله على جمر|

  .)٢(وردها يف كتبهم أخيالطها شك كاشفة عن حوادث خفية أو مستقبلة 
قي بكم ليلة غدß إن شاء اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا رب تونلإىل هنا ننهي حوارنا يف هذه الليلة 

  .العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                            
 .  ٦٠: اإلسراء -١
 .٢٦٨ص ١١ج :تفسير الميزان -٢



  :السابعة احللقة

א

استماع ما يقوله أبوهم يف كل ليلة لقد ملك احلديث مشاعر األوالد فتراهم يبادرون إىل 
  .بلهفة وشوق

  ؟ هل تتذكرون أين وصلنا يف حديثنا يف الليلة السابقة :فقال األب
  .نعم يا أيب كنا نتحدث يف النقطة الثانية :األوالد

إذن سأبدأ الليلة من النقطة الثالثة :األب

א אWא א
بيان أقسام الرؤيا٬، وميكن معرفة تلك األقسام بالرجوع  لقد تكفلت روايات آل حممد 

٬، وسأعرض إليكم بعض الروايات لنقف على تقسيم ما يراه النائم٬، ومن منه إىل رواياªم 
  .املقصود يف حبثنا

  .)١() الرؤيا من اهللا واحللم من الشيطان( :X عن اإلمام الصادق
  :التقسيم األويل ومصدره٬، فما يراه النائم قسمني Xفيبني اإلمام 

  .)٢(ومصدره الشيطان  ٬،احللم Wא
                                                            

 .١٥٥ص ٤ج: دار السالم -١
عام، فهو اسم جنس سمًا خاصًا بإبليس وعلمًا له آما يتوهم البعض، بل له مفهوم إإّن الشيطان ليس ينبغي االلتفات إلى  -٢

 :يشمل آل موجود متمرد ومخّرب، سواء آان من اإلنس أو الجن أو شيئًا آخر، وهنالك قوالن في أصل هذه المفردة
، ويقول )َشطون(أي الُبعد، ولهذا قيل للبئر العميق والبعيد قعره عن متناول األيدي ) ُشُطون(بأّنه من مفردة : القول األول

 .ن تعني الحبل الطويل، وبما أّن الشيطان بعيد عن الحق وعن رحمة اهللا استعملت هذه المفردة فيهإن َشَط: خليل بن أحمد"
ويعني االلتهاب واالحتراق غضبًا، وبما إّن الشيطان خلق من نار واشتعل غضبًا عندما ) َشْيط(بأنه من مادة : والقول الثاني

 ٣٨٢ص ١ج :نفحات القرآن .لموجودات األخرى من أمثالهأطلقت هذه المفردة عليه وعلى ا Xُأمر بالسجود إلى آدم
  .بتصّرف في العبارة واختصارها

﴿ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك : ، متمسكًا بقوله تعالىومن هنا يبطل ما قاله البعض رّدًا على القول بإمكانية نسيان األنبياء 
، المنفي سلطانه على عباد اهللا وهم )نه اهللالع(، ناسبًا النسيان إلى إبليس ٤٢:اْلَغاِويَن﴾ الحجرَعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمِن اتََّبَعَك ِمَن 

، والحال أّن صريح القرآن ينسب لهم األنبياء والصالحون، ومن هنا يقول بعدم إمكانية نسبة النسيان إلى األنبياء 
﴿َوَقاَل ِللَِّذي َظنَّ َأنَُّه َناٍج مِّْنُهَما اْذُآْرِني ِعنَد َربَِّك َفَأنَساُه : Xالنسيان، قال تعالى حاآيًا عن نبيه الكريم يوسف بن يعقوب 

، وقال تعالى حاآيًا عن وصي موسى وفتاه يوشع بن نون ٤٢ :الشَّْيَطاُن ِذْآَر َربِِّه َفَلِبَث ِفي السِّْجِن ِبْضَع ِسِنيَن﴾ يوسف
X :َعَجبًا﴾ صَّْخَرِة َفِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما َأنَساِنيُه ِإلَّا الشَّْيَطاُن َأْن َأْذُآَرُه َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر ﴿َقاَل َأَرَأْيَت ِإْذ َأَوْيَنا ِإَلى ال

  .٦٣ :الكهف
فلو الحظ القارئ اآليتين اللتين تثبتان النسيان وتبينان مصدره، وهو الشيطان وقد تقّدم أن الشيطان ليس علمًا البليس حتى 

﴿ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك : واهللا تعالى يقول له Xيقال أّن النسيان جاء من إبليس المخلوق الجني الذي أبى السجود لنبي اهللا آدم 
  .٤٢ :اٌن ِإالَّ َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن﴾ الحجرَعَلْيِهْم ُسْلَط

ومن أراد التعّرف على . فالنسيان هنا جاء من الظلمة التي ال يخلو عنها مخلوق ال من إبليس المنفي سلطانه عنهم 
 .ع البحرينفي آتابه رحلة موسى إلى مجم Xالمزيد فعليه بمراجعة ما خطته يمين يماني آل محمد السيد أحمد الحسن 
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  .)٢( ٬،)١(﴾إِنَّمÏا النَّجÐوÏى مËنÏ الشَّيÐطَانË لËيÏحÐزÑنَ الÝذËينÏ آمÏنÑوا﴿: قال تعاىل
قيمة وهذا القسم مما يراه النائم هو أضغاث أحالم ال قيمة هلا؛ إذ كل ما يأيت من الشيطان ال 

  .له٬، وال نريد الوقوف عند هذا الصنف مما يراه النائم
كما ال نريد الوقوف عند ما يراه النائم ويكون من حديث النفس٬، فهو ال قيمة له يف حبثنا 
هذا٬، ولقد فص|ل األخ األستاذ أمحد حطاب زاده اهللا توفيقاً يف كتابه فصل اخلطاب يف حجية رؤيا 

  .فعليه مبراجعة الكتاب املذكور أويل األلباب٬، فمن شاء املزيد
إنّ الذي يهمنا يف حبثنا الرؤيا الصادقة اليت ع¼رب عنها أن|ها وحي إهلي وجزء من النبوة٬، 

   .وبالتحديد رؤيا املعصومني والصاحلني الذين ال يتلبس ±م الشيطان

                                                            
 .١٠: المجادلة -١
﴿إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئًا إّال : وقوله: روى علي بن إبراهيم في تفسيره ، قال -٢

  .بإذن اهللا وعلى اهللا فليتوآل المؤمنون﴾
 أنآان سبب نزول هذه اآلية ( :قال ،Xعن أبي عبد اهللا  ،عن أبي بصير ،عن محمد بن أبي عمير ،فإنه حدثني أبي :قال

هم أن يخرج هو وفاطمة وعلي والحسن والحسين صلوات اهللا  رأت في منامها إّن رسول اهللا  )عليها السالم( فاطمة
ذات اليمين حتى  خذ رسول اهللا أفخرجوا حتى جاوزوا من حيطان المدينة فعرض لهم طريقان ف ،عليهم من المدينة

شاة آبراء وهي التي في أحد أذنيها نقط بيض فأمر بذبحها  انتهى بهم إلى موضع فيه نخل وماء فاشترى رسول اهللا 
بذلك، فلما أصبحت جاء رسول اهللا  فلما أآلوا منها ماتوا في مكانهم، فانتبهت فاطمة باآية ذعرة فلم تخبر رسول اهللا 

من المدينة، آما رأت فاطمة في  أن يخرج أمير المؤمنين والحسن والحسين  أمروبحمار فأرآب عليه فاطمة  
 )عليها السالم(ذات اليمين آما رأت فاطمة  خذ رسول اهللا أنومها فلما خرجوا من حيطان المدينة عرض لهم طريقان ف

فأمر بذبحها  )ليها السالمع(شاة ذراء آما رأت فاطمة  فاشترى رسول اهللا  ،حتى انتهوا إلى موضع فيه نخل وماء
حتى  يموتوا، فطلبها رسول اهللا  أنقامت فاطمة وتنحت ناحية منهم تبكي مخافة  أآلهافلما أرادوا  ،فذبحت وشويت

رأيت البارحة آذا وآذا في نومي وقد فعلت أنت آما  ،يا رسول اهللا: ما شأنك يا بنية ؟ قالت :وقف عليها وهي تبكي فقال
فصلى رآعتين ثم ناجى ربه فنزل عليه جبرئيل  ن ال أراآم تموتون، فقام رسول اهللا حيت عنكم ألرأيته في نومي فتن

X وهو الذي أرى فاطمة هذه الرؤيا ويؤذي المؤمنين في نومهم ما )الرها ط(هذا شيطان يقال له الزها  ،يا محمد: فقال ،
أنت أريت فاطمة هذه : فقال له فجاء به إلى رسول اهللا  أن يأتي به إلى رسول اهللا  Xفأمر جبرئيل  ،يغتمون به

قل يا محمد إذا  :فبزق عليه ثالث بزقات فشجه في ثالث مواضع ثم قال جبرئيل لمحمد ! نعم يا محمد : الرؤيا ؟ فقال
بياء اهللا المرسلون أعوذ بما عاذت به مالئكة اهللا المقربون وأن: رأيت في منامك شيئا تكرهه أو رأى أحد من المؤمنين فليقل

وعباده الصالحون من شر ما رأيت من رؤياي، ويقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو اهللا أحد ويتفل عن يساره ثالث تفالت، 
  .٣٥٥ص ٢ج :تفسير القمي. )فإنه ال يّضره ما رأى فأنزل اهللا على رسوله ﴿إنما النجوى من الشيطان﴾ اآلية

في الجواب المنير  )عليها السالم(سؤاًال حول رؤية الزهراء  Xيد أحمد الحسن وقد وّجه سؤاًال ليماني آل محمد الس
، أليس )عليها السالم(الجزء الثالث، وأذآره تيمنًا به ولتتميم الفائدة، و خالصة السؤال آيف تمكن الشيطان أن يري فاطمة 

  ؟ الملكوت بيد اهللا سبحانه
فهل تعتقد أّن الشيطان يعلم الغيب لكي يريها الغيب وقد  )عليها السالم( أّما سؤالك عن رؤيا الزهراء( :فأجاب روحي فداه

: ، فلم يبَق إّال شيء واحد١٤ :سبأ ﴾َفَلمَّا َخرَّ َتَبيََّنِت اْلِجنُّ َأن لَّْو َآاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن﴿: قال تعالى
وبما أّن العاصم موجود معها وهو رسول اهللا  إّن الشيطان ألقى في نهاية الرؤيا هذا األمر وهو موت الرسول محمد 

إّن الصوت الذي سمعته في نهاية الرؤيا ليس من الرؤيا، بل هو من  )عليها السالم(ليبين لها  فقد وآلها اهللا إليه  
 .الطبعة الثانية ٤٧ص ٣ج :الجواب المنير )تحزينها به والحمد هللا رب العالين الشيطان أراد
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منها ختويف من الشيطان ليحزن به ابن آدم٬، : الرؤيا على ثالثة(: قال رسول اهللا 
ومنها األمر حيدث به نفسه يف اليقظة فرياه يف املنام٬، ومنها جزء من ستة وأربعني جزء من 

  .)١( )النبوة
  .لقد مسعت الكثري من املهر|جني يقولون بأنّ الدعوة اليمانية مبنية على األحالم :أمحد

األحالم٬،  مما تقد|م وسيأيت تعرفون ضحالة فكر من يقول أنّ الدعوة اليمانية مبنية على :األب
فهو يف احلقيقة ال مييز بن احللم وبني الرؤيا اليت شهد املعصومون بأ³ا وحي وجزء من النبوة٬، 

  .كما يف الرواية املتقدمة
٬، ورأوا أنّ أم Xلو كانوا يف زمن موسى اليوم ويف احلقيقة أنّ الناس اليت كذبت الرؤيا 

ك الªموها باجلنون٬، كما أ³م لو كانوا يف موسى تلقي وليدها العزيز يف اليم أل³ا رأت رؤيا بذل
ها الªموه باجلنون والسفه٬، آوتصميمه على ذبح ولده العزيز استناداً لرؤيا ر Xزمن إبراهيم 
  .وحاشامها

  .)٢(بأنّ علم تعبري الرؤيا من العلوم قليلة األمهية : لقد قرأت يف بعض الكتب :حممود
علم تعبري الرؤيا اليت هي كيف يكون  ذلك٬، وإالّ حبقيقة الرؤيا قالوا بسبب جهلهم: األب

رÏبِّ قَدÐ ﴿: حيث يقول Xيوسف  ؟ الحظوا نيب اهللامن العلوم قليلة األمهية جزء من الوحي 
آتÏيÐتÏين مËنÏ الْمÑلْكË وÏعÏلّمÐتÏين مËنÐ تأويلِ األحادËيثË فاطËرÏ السeمواتË وÏاألرÐضِ أنÐتÏ وÏليeي فËي الدÑنÐيا 

 ËةÏرËاآلخÏتوفين و ÏحنيËقْين بِالصالËألْحÏماً وËلÐسÑأن علمه  من نعم اهللا الكربى عليه٬،فعد|  .)٣(﴾م
  .كشف رموز الرؤيا وتأويلها

 Xسألته عن تعبري الرؤيا عن دانيال (: قال ٬،Xعن أيب جعفر الباقر  ٬،عن جابر اجلعفيو
كان يوحى إليه وكان نبياً وكان ممن علمه اهللا تأويل األحاديث وكان  ٬،نعم: قال ؟ أهو صحيح

  .)٤( )صديقاً حكيماً
                                                            

 .١٩٣ص ٥٨ج :بحار األنوار -١
اللطيف هنا هو أّن علم تعبير المنام من العلوم قليلة : ٦١ص ١ج :جاء في آتاب نفحات القرآن لمكارم الشيرازي -٢

في القرآن تكشف بوضوح عن أّن علمه أّدى إلى إنقاذه من سجن عزيز  Xاألهمية، وبالرغم من ذلك فإّن قصة يوسف 
رأى منامًا عجيبًا عجز المفسرون عن تأويله، إّال أن أحد  زألّن العزي ؛مصر، آما أدى إلى إنقاذ مصر من القحط الخطر

إني أعرف : السجناء الذين قد ُأطلق سراحهم وسبق ليوسف إْن َفسََّر رؤياه في السجن آان حاضرًا في البالط آنذاك فقال
لسبع سنوات مقبلة،  له ما رآُه في منامه الذي يتعلق باألمور االقتصادية Xمن يفّسر الرؤيا جيدًا، وعندما فّسر يوسف 

أطلق سراحه وتهيَّأت مقدمات حكومته من جهة، ومن جهة أخرى استطاع أن يضع برنامجًا دقيقًا بدقة إلنقاذ أهل مصر 
 .من القحط خالل سنوات القحط المقبلة

 . ١٠١: يوسف -٣
 .٢٣٩ص: قصص األنبياء -٤
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فالظاهر من الرواية أنّ علم تأويل األحاديث والرؤى من اهللا يعلمه اهللا من يشاء من عبادة٬، 
أئمة٬، فما أحد ٬، فهو من علوم خلفاء اهللا تعاىل٬، سواء كانوا أنبياًء أو ولقد علمه اهللا تعاىل ألنبيائه

   .منهم إالّ ويعلم علم تأويل الرؤى
ذلك يقال بأ³ا قليلة األمهية جهالً  ٬، ومعفهو من صنف العلوم اليت ميز اهللا ±ا خلفائه 

  .منهم حبقيقة هذا العلم العظيم
كثرية األمهية كعلم األصول والرجال والدراية الوهل يا ترى العلوم احلوزوية اليوم هي 

 !؟ ها من العلوم اليت ال متت للدين بصلةوالفلسفة وغري
 Xلذا فليس غريباً ما يقال اليوم لداعي اهللا الصابر احملتسب أمحد احلسن  ٬،انقلبت املقاييس

وأتباعه بأن|هم سفهاء؛ ألنّ الناس بدأت تنكشف حقائقها اليت كانت خمفية٬، وعرف أصحاب 
٬، ناواهم عن جادة احلق والصراط املستقيمابتعاد من الغيب الذين ارتضوا به دليالً على احلجة 

٬، تاهت يف صحراء املادة  وعدم تصديقهم بالغيب وبأقوال أئمة اهلدى حممد وآل حممد
جزء من النبوة٬، وقد  اورفضوا الرؤيا كما رفضها املاديون جهالً منهم حبقيقتها وشرفها وكو³

نÏ الْقَصÏصِ بِمÏا أَوÐحÏيÐنÏا إِلَيÐكÏ هÏذَا الْقُرÐآنَ نÏحÐنÑ نÏقُصُّ عÏلَيÐكÏ أَحÐسÏ﴿مساها القرآن أحسن القصص 
 ÏنيËلËافÏالْغ ÏنËلَم ËهËلÐقَب ÐنËم ÏتÐإِنْ كُنÏكَباً  #وÐكَو ÏرÏشÏع ÏدÏأَح ÑتÐأَيÏإِنِّي ر ËتÏا أَبÏي Ëلَأَبِيه ÑفÑوسÑإِذْ قَالَ ي

ÏينËاجِدÏي سËل ÐمÑهÑتÐأَيÏر ÏرÏالْقَمÏو ÏسÐالشَّمÏ١(﴾و( .  
  : وهي تنقسم إىل قسمني .ومصدرها اهللا سبحانه وتعاىل ٬،الرؤيا Wא

אWא Wא
ـوÏ  ﴿ :قال تعاىل Ñه ÏكËذَل ËهÝالل ËاتÏمËكَلËيلَ لËدÐبÏال ت ËةÏرËي الْآخËفÏا وÏيÐالدُّن ËاةÏيÏي الْحËى فÏرÐشÑالْب ÑمÑلَه
ÑيمËظÏالْع ÑزÐ٢(﴾الْفَو(.   

قال رجل لرسول اهللا (: قال ٬،Xوروى الشيخ الكليين بسنده عن جابر٬، عن أيب جعفر 
هي الرؤيا احلسنة يرى املؤمن : قال ٬،﴾لَهÑمÑ الْبÑشÐرÏى فËي الْحÏيÏاةË الدُّنÐيÏا﴿ :8يف قول اهللا : 

  .)٣() فيبشر ¯ا يف دنياه

                                                            
  .٤ – ٣ :يوسف -١
 .٦٤ :يونس -٢
 .٦٠ح ٩٠ص ٨ج: الكافي -٣



 ٧٥.............................. القسم الرابع / حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 

يا : رجل من أهل البادية له حشم ومجال فقال أتى رسول اهللا (: وروى الطوسي بسنده
لَهÑمÑ الْبÑشÐرÏى فËي الْحÏياةË  # الÝذËينÏ آمÏنÑواْ وÏكَانÑواْ يÏتَّقُونَ﴿: 8أخربين عن قول اهللا  ٬،اهللا رسول

ËةÏرËي اآلخËفÏا وÏيÐفقال ٬،﴾الدُّن: eا ﴿: ا قوله تعاىلأمÏيÐالدُّن ËياةÏي الْحËى فÏرÐشÑالْب ÑمÑالرؤيا فهي  ﴾لَه
e8ا قول اهللا احلسنة يراها املؤمن فيبشر ¯ا يف دنياه٬، وأم: ﴿ËةÏرËي اآلخËفÏا بشارة املؤمن  ﴾وµفإ

  .)١( )عند املوت يبشر ¯ا عند موته إنّ اهللا قد غفر لك وملن حيملك إىل قربك
املسلم أو أال إنه مل يبق من مبشرات النبوة إالّ الرؤيا الصاحلة يراها (: قال  ٬،عن النيب 

  .)٢( )ترى له
كان إذا  إنّ رسول اهللا (: قال ٬،٬X، عن الرضا وروى أيضاً بسنده عن معمر بن خالد

  . )٣() يعين به الرؤيا. هل من مبشرات: أصبح قال ألصحابه
الرؤيا على ثالثة (: قال ٬،٬X، عن أيب عبد اهللا عد بن أيب خلفعن سوروى أيضاً بسنده 

  .)٤( )للمؤمن وحتذير من الشيطان وأضغاث أحالمبشارة من اهللا : وجوه
ـدÏ  ﴿ ٬،Xومن هذا القسم رؤيا نيب اهللا يوسف  Ïأَح ÑتÐأَيÏإِنِّي ر Ëا أَبتÏي ËأَبِيهËل ÑفÑوسÑإِذْ قَالَ ي

ÏينËاجِدÏي سËل ÐمÑهÑتÐأَيÏر ÏرÏالْقَمÏو ÏسÐالشَّمÏكَباً وÐكَو ÏرÏشÏـجد    ٬، ورؤيا النيب)٥(﴾ع بأنه يدخل املس
ـنِنيÏ    ﴿احلرام  Ëـاَء اُهللا آم ـرامِ إِنْ ش Ïالْح ÏجِدÐسÏلُنَّ الْمÑخÐدÏقِّ لَتÏيا بِالْحÐالرُّؤ ÑولَهÑسÏاُهللا ر ÏقÏدÏص Ðلَقَد

ـاً     ـكÏ فَتح Ëذل ËونÑد Ðـن Ëلَ مÏعÏؤا فَجÑلَمÐعÏت Ðما لَم ÏمËلÏخافُونَ فَعÏال ت ÏقَصِّرِينÑمÏو ÐكُمÏوسÑؤÑر ÏنيËقåلÏحÑم
  .)٦(﴾قَرِيبا

  .اليت يراها املؤمنون الصاحلونوغريمها من الرؤى 
אWא Wא

اليت   Xملك مصر يف زمن يوسف وهي اليت يرى فيها الرائي شيئاً حيذره وينذره٬، كرؤيا
ـافÎ   ﴿ :قصها القرآن بقوله تعاىل ـبÐعÎ عËج Ïنَّ سÑأْكُلُهÏمان يËقَرات سÏب ÏعÐبÏى سÏإنِّي أَر ÑكËلÏقالَ الْمÏو
 ٬،﴾وأخÏرÏ يابِسات يا أَيُّها الْمÏأل أَفْتÑونِي فËي رÑؤÐيايÏ إنْ كُنÐتÑم لËلرُّؤÐيا تÏعÐبÑرÑونَوÏسÏبÐعÑ سÑنÐبÑالت خÑضÐر 

ـت   أرأى يف منامه ك( حيث ٬،Xورؤيا فرعون زمن نيب اهللا موسى  ـن بي ن ناراً قد أقبلت م
                                                            

 .١٣٣ص ١ج :ال يحضره الفقيهمن  -١
 .١٩٢ص ٥٨ج: بحار األنوار -٢
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ـرائيل  ـدعا   ٬،املقدس حىت اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت القبط وتركت بين إس ف
ـى  فرعون ا لكهنة فسأهلم عن الرؤيا فقالوا يولد يف بين إسرائيل غالم يسلبك ملكك ويغلبك عل

ـل   سلطانك وخيرجك وقومك من أرضك وقد أظلك زمانه الذي يولد فيه فأمر فرعون بقتل ك
  .)١() غالم يولد يف بين إسرائيل

لËلنeاسِ وÏالشَّجرÏةَ الْمÏلْعÑونÏةَ فËي وÏما جÏعÏلْنا الرُّؤÐيا الّيت أَرÏيÐناكÏ إِالّ فËتÐنÏةً ﴿: ورؤيا النيب 
  .)٢(﴾الْقُرانË وÏنÑخÏوِّفُهÑمÐ فَما يÏزيدÑهÑمÐ إالّ طُغÐياناً كَبِرياً

ألنه  ؛اء هذا األمرمن جر| منربه وترتل منه٬، فحزن الرسول  ترتوا على حيث رأى  قروداً
٬، وكانت قيادة املسلمني بعد الرسول اليت ستمر ±ا األمة واحنرافحيكي عن احلوادث املفاجئة 

  .تلك الرؤيا تشري حلكومة بين أمية لعنهم اهللا٬، حيث أعادوا اجلاهلية اليت حار±ا الرسول 
 عمل يعمله كما قال إمامنا الصادق ومن هذا القسم الرؤيا اليت يراها اإلنسان وفيها زجر عن

X :) ـزجر  8إذا كان العبد على معصية اهللا وأراد به خرياً أراه يف منامه رؤيا تروعه فين
  .)٣( ...) ¯ا عن تلك املعصية

  

א א ؟Wא א א
من الواضح عند اجلميع إنّ البينة تثبت املد|عى٬، فلو شهد اثنان من الرجال أمام القاضي على 
أمر يثبت ذلك األمر بشهادªما٬، هذا يف األمور اليت ال يشترط فيها أكثر من شاهدين٬، حيث 
توجد أمور ال تثبت بشاهدين بل بأربعة شهود٬،كما أنّ الثابت يف الفقه أن انتساب الولد ألبيه 

٬، وهو حبث فقهي ال داعي للخوض اك حبث مفصل يف البينة والشهاداتهنويثبت بشهادة أمه٬، 
  . فيه

أم شهادات سائر الناس وإن كانوا  اآلن أيهما أعظم شهادة اهللا تعاىل وشهادة آل حممد 
  عدوالً ؟

  .ال تصح املقارنة يا أيب فأين شهادة اهللا وآل اهللا من شهادة سائر البشر :واثق

                                                            
 .١١٩ص ١ج: دار السالم -١
 .٦٠ :اإلسراء -٢
 .٢٤١ص :االختصاص -٣
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٬، حيث قال يف نصيحته Xوهذا ما احتج به السيد أمحد احلسن اليماين املوعود  :األب
فها . تقولون حنن نقبل شهادة العدلني( :١٤٢٦ /ربيع الثاين /٨ :اليت قدمها لطلبة احلوزة بتاريخ

اهللا يشهد يل٬، وحممد يشهد يل٬، وعلي يشهد يل٬، وفاطمة تشهد يل٬، واحلسن يشهد يل٬، 
واحلسني يشهد يل٬، وعلي بن احلسني وحممد وجعفر وموسى وعلي وحممد وعلي واحلسن 

م ونصحهم أفال تقبلون شهاد®م وقوهل. وحممد يشهدون يل مبئات الرؤى اليت رآها املؤمنون
فإذا رأيتمونا قد : "أمل خيربوكم إµم جيتمعون على صاحب احلق إذا جاء وقالوا . لكم

   .)١( )"اجتمعنا على رجل فأµدوا إلينا بالسالح
؟ ٬، كما وكيف يشهدون آل حممد وكيف يشهد اهللا تعاىل :أمحد

ـي  وÏإِذْ أَوÐحÏيÐتÑ ﴿:الحظوا هذه اآلية يا أبنائي٬، قال تعاىل :األب إِلَى الْحÏوÏارِيِّنيÏ أَنْ آمËنÑوا بِ
فاهللا سبحانه أوحى للحواريني عن طريق الرؤيا . )٢(﴾وÏبِرÏسÑولËي قَالُوا آمÏنَّا وÏاشÐهÏدÐ بِأَنَّنÏا مÑسÐلËمÑونَ

ـ ـهÏدÐ  ﴿ وشهد هلم بصدق رسوله٬، وهم قبلوا شهادة اهللا تعاىل ومل يكفروا ±ا ف ÐاشÏنَّا وÏقَالُوا آم
  .﴾مÑسÐلËمÑونَبِأَنَّنÏا 

  .)٣(﴾قُلْ أَيُّ شÏيÐٍء أَكْبÏرÑ شÏهÏادÏةً قُلِ اللÝهÑ شÏهِيدÎ بÏيÐنِي وÏبÏيÐنÏكُمÐ﴿: والحظوا هذه اآليات
﴿ÐكُمÏنÐيÏبÏنِي وÐيÏهِيداً بÏش ËهÝالً قُلْ كَفَى بِاللÏسÐرÑم ÏتÐوا لَسÑكَفَر ÏينËذÝقُولُ الÏيÏ٤(﴾و(.  
إِنË افْتÏرÏيÐتÑهÑ فَال تÏمÐلËكُونَ لËي مËنÏ اللÝهË شÏيÐئاً هÑوÏ أَعÐلَمÑ بِمÏا تÑفËيضÑونَ فËيهË أَمÐ يÏقُولُونَ افْتÏرÏاهÑ قُلْ  ﴿

ÑيمËالرَّح ÑفُورÏالْغ ÏوÑهÏو ÐكُمÏنÐيÏبÏنِي وÐيÏهِيداً بÏش Ë٥(﴾كَفَى بِه(.  
﴿ ËهËادÏبËكَانَ بِع Ñإِنَّه ÐكُمÏنÐيÏبÏنِي وÐيÏهِيداً بÏش ËهÝرياًقُلْ كَفَى بِاللËصÏبِرياً بÏ٦(﴾خ( .  

  فكيف يشهد اهللا تعاىل للذين كفروا ؟
  .يشهد هلم بصدق نبوة نبيه عن طريق الرؤيا: واجلواب

ـا   :أمحد نعم يا أيب وهلذا قرأت يف روايات كثرية بأنّ الرؤيا جزء من النبوة وكما ذكرت لن
  .قبل قليل

  :نعم يا ولدي لقد جاءت روايات كثرية يف ذلك٬، وإليكم بعضاً منها :األب
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ـه    ـر|ح ب والباحث يف الروايات جيد ربطاً وثيقاً بني صاحب األمر وبني الرؤيا٬، وهذا ما ص
  .٬، عندما سأله البيزنطيXاإلمام الرضا 

إنا لو أعطيناكم ( :Xمسك مث قال أعن مسالة الرؤيا ف Xلت الرضا أس :البيزنطيقال 
  .)١( )Xما تريدون لكان شرeاً لكم وأخذ برقبة صاحب هذا األمر 

ـر  ٬، Xفهذه الرواية فيها داللة واضحة على وجود ربط وثيق بني الرؤيا وبني صاحب األم
   . وليس هذا الربط إالّ كو³ا أحد أدلته اليت تثبت أحقيته

: لقد مسعت يا أيب إنّ أحداً سأل الشيخ علي الكوراين عن الرواية اليت ذكرªا٬، وهي :حممود
ـة  )فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فاµدوا إلينا بالسالح( ٬، فأجابه الكوراين بأنّ هذه الرواي

  .على بيعته اجتماع بين فاطمة وهم السادة اهلامشينيمعناها 
ـادة   : إذا رأيتمونا٬، أي: ة تقولال ميكن ذلك؛ ألنّ الرواي: األب ـت ال الس رأيتم أهل البي

  .اهلامشيني٬، فتفسريها بالسادة اهلامشيني تفسري ال يساعده نفس منت الرواية
إذا اجتمعنا  Xدال على أنّ األمر متعلق بالرؤيا٬، وإالّ لقال ) رأيتمونا(كما أنّ جميء لفظ 

ـى   فقط من دون لفظ رأيتمونا٬، أو لقال غري ذلك فهم سا ـهم ال ختط دة احلكمة ومنبعها ورميت
  . صاحبها

ـدي   ـد    Xمث إنّ نفس الكوراين روى يف كتابه معجم أحاديث اإلمام امله ـن أيب خال ع
: فقلت له Xدخلت على حممد بن علي الباقر  Xملا مضى علي بن احلسني ( :قال ٬،الكابلي

ـا  : قال. وحشيت من الناسجعلت فداك قد عرفت انقطاعي إىل أبيك وأنسي به و صدقت يا أب
ـه   لقد وصف يل أبوك صاحب هذا األمر بصفة لو ٬،جعلت فداك: قلت ؟ خالد فتريد ماذا رأيت

ـىت   أ: قلت ؟ فتريد ماذا يا أبا خالد: قال. يف بعض الطريق ألخذت بيده ـميه يل ح ريد أن تس
ـت    سألتين واهللا يا أبا خالد عن سؤال جمهد٬، ولقد سألتين عن أمر :فقال. أعرفه بامسه ـا كن م

حمدثاً به أحداً ولو كنت حمدeثاً به أحداً حلدثتك٬، ولقد سألتين عن أمر لو أنّ بين فاطمة عرفوه 
  .)٢( )حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة

ـف   والرواية صرحية أمامكم بأنّ بين فاطمة لو عرفوه حلرصوا أن يقطعوه بضعة بضعة٬، فكي
  ؟ جيتمعوا عليه

                                                            
 .١٠٤ص :، مختصر بصائر الدرجات٣٨٠ص: ، قرب اإلسناد٢٢٤ص ٢ج :الكافي  -١
  .٢٢٩ص ٣ج :، معجم أحاديث اإلمام المهدي٣١ص ٥١ج :، عنه بحار األنوار٢٩٩ص: الغيبة للنعماني -٢
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  . وكيف يل أن أعرف بأنّ الذي جاءين يف الرؤيا هو املعصوم :أمحد
ـول اهللا  ل املعصومونلقد ضمن  :األب لرائي للهم بأن من رآهم فقد رآهم حقيقة٬، فعن رس

ـد   من رآين يف منامه فقد رآين٬، فإنّ( :قال  الشيطان ال يتمثل يف صوريت وال يف صورة أح
ـن   من أوصيائي وال يف صورة أحد من شيعتهم٬، وإنّ الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزء م

  .)١( )النبوة
وال بأوصيائه٬، بل وال يتمثل يف   فالحظوا يا أبنائي الشيطان ال يتمثل برسول اهللا حممد 

  .صورة الصاحلني من شيعتهم٬، وهذه الرؤيا صادقة وهي جزء من النبوة بنص احلديث
حق وأن|ه اليماين املوعود٬،  Xالسيد أمحد احلسن  بأنّفمن رأى أحد املعصومني وشهد له 
ـلها  وإالّ للزم عدم فائدªها وعبثيته ٬،ال ينبغي أن حييد عن تلك الرؤيا وخيالفها ا٬، إذن فلماذا يرس

ـه   اًوكيف تكون جزءاهللا تعاىل٬،  ـان علي  من النبوة كما تقد|م يف أكثر من رواية وال يرتب اإلنس
  ؟اًأثر

ولكي ترتفع الشبهات وتنجلي احلقيقة لنقف عند كلمات بعضهم يف هذه الروايات اليت 
  .وال بأوصيائه مفادها أن الشيطان ال يتمثل بالنيب 

يدل : مث شرع يف بيان٬، فقال تبيان Xالرواية املتقدمة عن اإلمام الرضا  لقد نقل اÃلسي
واألئمة٬، بل بصورة شيعتهم أيضا٬ً، ولعله  اخلرب على عدم متثل الشيطان يف املنام بصورة النيب 

  .ص شيعتهم كسلمان وأيب ذر واملقداد وأضرا±محممول على خلّ
مثله بأسانيد عن ابن عمر وأيب هريرة وابن مسعود وجابر وأيب  وقد روى املخالفون أيضاّ

: م والترمذي بألفاظ خمتلفة٬، منهابرواية أيب داود والبخاري ومسل عن النيب  ٬،سعيد وأيب قتادة
  .)شيطان يب٬، وال يتمثل اليف املنام فكأمنا رآين يف اليقظةمن رآين (

  .)طان ال يتمثل يبرآين٬، فإن الشي من رآين يف املنام فقد(: ومنها
: ويف رواية. )من رآين يف النوم فقد رآين فإنه ال ينبغي للشيطان أن يتمثل يف صوريت(: ومنها

  .)من رآين فقد رأى احلق فإن الشيطان ال يتراءى يب(: ومنها. )أن يتشبه يب(
أي رؤيا  .)من رآين فقد رأى احلق(: ومنه احلديث. )احلق ضد الباطل(: وقال يف النهاية

  .)٢( )انتهى. ()فقد رآين حقيقة غري مشتبه(: وقيل. صادقة ليست من أضغاث األحالم

                                                            
 ١٧٦ص ٨٥ج :بحار األنوار -١
 .٢٣٤ص ٥٨ج: بحار األنوار -٢
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هل كل من يرى النيب وآله معناه أنّ الصورة اليت رآها يف املنام هي صورªم احلقيقية  :واثق
  يف هذا العامل الذي كانوا فيه ؟

املراد  العلماء اختلفوا يف أنّ لم أنّواع: (إنّ الشيخ اÃلسي بعد ذكره ملا تقدم يقول: اجلواب
  . يف صورهم األصلية٬، أو بأي صورة كانت م رؤيته

ومل يسأله  الرائي مل يكن رأى النيب  نّالتعميم؛ أل Xظاهر حديث الرضا  وال خيفى أنّ
X  يف أي صورة رأيته ؟ ومحله على أنهX ٬، ه بصورته األصلية بعيد عن السياقعلم أنه رآ
ويقال يف العرف  ٬،رآهيف املنام مل حيصل له علم يف املنام بأنه من األئمة  من رأى أحداً فإنّ

ال يعد|ون ٬، ورآه بصورة فالن: لشخص الواحد بصور خمتلفة٬، فيقال٬، وإن رأى اواللغة أنه رآهم
  .)١() هذا الكالم من املتناقض

وأحد آله الكرام اليت كانوا  إذن ليس بالضرورة أن يكون الرائي رأى نفس صورة النيب 
  .فيها يف هذا العامل٬، بل قد يراه بصورة أخرى يقتضيها حال الرؤيا٬، لكن بالتايل أنه رآه

والعامة : مث ينقل اÃلسي أقواالً للعامة يف ذلك ال بأس بأن تعرفوها ونعلق على بعضها٬، قال
األصلية وأيدوه عن ابن سريين بصورته  املراد رؤيته : ٬، فمنهم من قالاختلفوا يف ذلك أيضاً

صف يل الذي رأيته٬، فإن وصف له صفة ال يعرفها قال  أنه إذا قص عليه رجل أنه رأى النيب 
  . )٢(مل تره 

من رآين (: قال رسول اهللا : قال ٬،وبعضهم قال بالتعميم وأيده مبا رووه عن أيب هريرة
  . )يف املنام فقد رآين٬، فإين أرى يف كل صورة

٬، فمن رآه يف النوم رأى هو على ظاهره: اختلف يف معىن احلديث٬، فقال قوم: رطيبوقال الق
وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول ويلزم عليه أن ال : قال ٬،يقته كمن رآه يف اليقظة سواءحق

٬، وأن حيىي راه رائيان يف آن واحد يف مكانني٬، وأن ال يحد إال على صورته اليت مات عليهايراه أ
ويلزم من ذلك أن خيلو قربه  ٬،رج من قربه وميشي يف األسواق وخياطب الناس وخياطبونهخيو آلنا

ألنه جائز أن يرى يف الليل  ويزار جمر|د القرب ويسلم على غائب؛ يءعن جسده فال يبقى فيه منه ش

                                                            
 .٢٣٥ص ٥٨ج: بحار األنوار -١
يقتضي التعميم، وهو الحق المتعين األخذ به وال قيمة لكالم ابن سيرين فليس  Xقد عرفتم أّن حديث اإلمام الرضا  -٢

من رآني في ( :قال هذا مضافا لما سيأتي من أن النبي . مشرعًا وال عالمًا بملكوت السماوات حتى ينفي أو يثبت الرؤيا
 ).المنام فقد رآني، فإني أرى في آل صورة
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٬، وهذه جهاالت ال يلتزمها من له أدىن األوقات على حقيقته يف غري قربه والنهار مع اتصال
  .)١( من العقلمسكة 

 من رآه على غري ٬، ويلزم منه أنّمن رآه على صورته اليت كان عليها معناه أنّ: وقالت طائفة
له يف ٬، ومن املعلوم أنه يرى يف النوم على حالة ختالف حا)٢( صفته أن يكون رؤياه من األضغاث

يدل ٬، فإنه جبسمه مثالً ا٬ً، كما لو رأى امتالء دار٬، وتقع تلك الرؤيا حقاًالدنيا من األحوال الالئقة
مما كان عليه أو ينسب إليه  يء٬، ولو متكن الشيطان من التمثل بشعلى امتالء تلك الدار باخلري

يء منه أو مما ٬، وكذا رؤيا ش٬، فاألوىل ترته رؤياه)فإن الشيطان ال يتمثل يب( :لعارض عموم قوله
  . كما عصم من الشيطان يف يقظته٬، فهو أبلغ يف احلرمة وأليق بالعصمة ينسب إليه عن ذلك

رؤيته يف كل حالة ليست باطلة٬، وال  مقصوده أنّ و الصحيح يف تأويل هذا احلديث أنّ: قال
فتصور تلك الصورة ليس من ٬، أضغاث أحالم٬، بل هي حق يف نفسها٬، ولو رأى على غري صورته

فقد رأى ( :يؤيده قوله ٬، ووغريه وهذا قول القاضي أيب بكر: قال. الشيطان٬، بل هو من قبل اهللا
سعى يف  ٬، فإن كانت على ظاهرها وإالّاحلق الذي قصد إعالم الرائي فيه أي رأى ٬،)٣()احلق

لى حكم ينفع له يف ٬، وإما تنبيه عا إما بشرى خبري أو إنذار من شرأل³ ؛تأويلها وال يهمل أمرها
  ..... دينه أو دنياه

أضغاث أحالم وال ختييالت أي رؤيته ليست  )فقد رآين(: وقال الكرماين يف شرح البخاري
  ....فقد رأى احلق : الشيطان٬، كما روي
 ٬، إمنا هو حبصول الصورة يف احلس املشترك أووالظاهر أ³ا ليست رؤية باحلقيقة: قال اÃلسي

  .)٤( غريه بقدرة اهللا تعاىل
ىن هو وهذا املع ٬،من الشيطان والغرض من هذه العبارة بيان حقيقة الرؤيا وأ³ا من اهللا ال

فقد  ٬، أو من رأى فالناًمن أراد أن يراين فلري فالناً: الشائع يف مثل هذه العبارة٬، كأن يقول رجل
                                                            

وبنفس هذا الكالم أشكل بعض العامة . وهذا الكالم يدل على خلو قائله من العلم بحقيقة خلفاء اهللا والصالحين من عبادة -١
على مسألة قضاء األئمة لحوائج الناس عند التوسل بهم، وليس محل تفصيل إجابة هذا التوهم هنا، لكنه توهم ناشئ من 

بعضها القرآن الكريم، آما في قصة وصي سليمان الذي أتى بعرش بلقيس،  الجهل بقدرة خلفاء اهللا سبحانه والتي ذآر
 .وقميص يوسف الذي رّد بصر يعقوب، نسأل اهللا أن يعرفنا بخلفائه صلوات اهللا عليهم

، فهذا التفصيل خالف أطالق بل ثبت فيما تقدم أّن الروايات من طرق العامة والخاصة مطلقة ،هذا الكالم ال دليل عليه -٢
ثم من أين تعرف الصفة التي آان . آما سيأتي رّد هذا القول في نقل الشيخ المجلسي لكالم الكرماني.روايات المتقدمةال

إذ ليس آل المعصومين موصوفين وصفًا يستطيع الرائي تشخيص المرئي لو إلهامه بالرؤيا بأنه  ،عليها في الحياة الدنيا
  صف يميزه عن غيره في الروايات ؟فالن، نعم آالمه في النبي حيث إنه موصوف بو

 .أي قول النبي المتقدم -٣
ات هي               -٤ إن الظاهر من الرواي ا من موضوعنا، ف ه اآلن آي ال يخرجن نغض الطرف عن هذا الكالم ال دليل عليه لكن ل

 .الخ..... تحقق الرؤية ال إيجاد صورة 
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كل هذه حممولة على التجوز واملبالغة٬، ومل يرد ±ا  فقد وصلين فإنّ ٬، أو من وصل فالناًرآين
  .)١( .... معناها حقيقة

ولذا كان إمساعيل بن اإلمام الصادق  أبدا٬ً، وآله ال يتمثل ±م الشيطان فاخلالصة أنّ النيب 
X٬، ليس بوصي أبيه بسبب متثل الشيطان به٬، وقد أستدل الصدوق بذلك.   

ابن تعال حىت أريك : جاءين رجل فقال يل(: قال ٬،عن الوليد بن صبيحروى الصدوق 
فخرجت : م إمساعيل بن جعفر٬، قالهفجاء يب إىل قوم يشربون في: فذهبت معه٬، قال: الرجل قال

مغموماً فجئت إىل احلجر فإذا إمساعيل بن جعفر متعلق بالبيت يبكي قد بل أستار الكعبة بدموعه٬، 
خذ بأستار الكعبة قد بلها فخرجت أشتد فإذا إمساعيل جالس مع القوم٬، فرجعت فإذا هو آ: قال

ابتلى ابين بشيطان يتمثل يف لقد : فقال Xفذكرت ذلك أليب عبد اهللا : بدموعه٬، قال
الشيطان ال يتمثل يف صورة نيب وال يف صورة وصي نيب٬، فكيف جيوز أن  وقد روي أنّ. )صورته

  . )٢( ينص عليه باإلمامة مع صحة هذا القول منه فيه
  ؟)٣(بأن|ه يشترط ملعرفة املعصوم أن تكون رأيته يف عامل اليقظة: مسعت من البعض يقول :واثق
هذا منقوض يا بين بكثري من احلوادث٬، فالسيدة نرجس أم اإلمام املهدي أرواحنا  :األب

يف عامل اليقظة قبل أن تراه يف عامل الرؤيا٬، كما أنّ وهب  X اإلمام العسكري ترìمل فداه 
مل يكن قد شاهد  Xونصر احلسني  Xالنصراين دخل اإلسالم برؤيا رآها بعيسى بن مرمي 

يف  يف عامل اليقظة قبل رؤيته له يف عامل الرؤيا٬، وكذا من أراد أن يرى النيب  X عيسى
  اليقظة؟ ٬، فهل الداعي ممن رأى النيب يف عامل)٤(منامه أن يصلي يوم اجلمعة ويدعو بدعاء خمصوص

                                                            
 .٢٣٧ص ٥٨ج: بحار األنوار -١
 .٧٠ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
في أّن الحكم الذي حكم به المعصوم : واعلم أنه قد وقع الخالف: ٣١٧ص: قال الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية -٣
X من أن من رآه فقد رآه، وأن الشيطان ال يتمثل به: (في الرؤيا هل هو حجة أم ال ؟ قال بعضهم بالحجية، لما ورد .(

. بصورته في اليقظة، حتى يعلم في المنام أنه هو، وصورة ما رآه صورته ألنها فرع أن يعرف ؛وقال بعضهم بعدم الحجية
هو : في المنام ؟ فقال رأيت رسول اهللا : (أن الراوي قال Xمثل الرضا  بأنه ورد في زمان األئمة : وأجيب

ومعلوم أنه ما آان رآه في ذلك الزمان، لكن ربما نرى أحدا منهم في المنام بصورة عالم ). من رآه فقد رآهرسول اهللا 
رحمه اهللا وغيره مما نرى ) المفيد(أو صالح، فيظهر بعد اليقظة انه آان ذلك العالم، أو الصالح، مثل الرؤيا التي رآها 

مع أن آثيرًا . أظهروا آذلك إظهارا لجاللة ذلك العالم أو الصالح م إن الصورة صورتهم ، إال أنه: إال أن يقال. آثيرًا
. من المنامات يظهر منها المعجزة أو غيرها من القرائن التي يظهر منها أن الصورة صورتهم، والحكم حكمهم 

 .بأن ال يكون ذلك الحكم مخالفًا لألحكام التي وصلت إلينا: وشرط بعضهم
في منامه فليقم ليلة الجمعة فيصلي المغرب  من أراد أن يرى النبي : موع الدعواتروى المجلسي عن آتاب مج -٤

ثم يدوم على الصالة إلى أن يصلي العتمة وال يكلم أحدا ثم يصلى ويسلم في رآعتين يقرأ في آل رآعة الحمد مرة واحدة 
هما بفاتحة الكتاب مرة واحدة وقل هو وقل هو اهللا أحد ثالث مرات، فإذا فرغ من صالته انصرف ثم صلى رآعتين يقرأ في

سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إّال اهللا واهللا : اهللا أحد سبع مرات ويسجد بعد تسليم ويصلي على النبي وآله سبع مرات ويقول
يا حي يا قيوم، : ويرفع يديه و يقول أآبر، وال حول وال قوة إال باهللا سبع مرات، ثم يرفع رأسه من السجود، ويستوي جالسًا
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ـن   ـه  Xولذا احتج على القائلني بذلك مياين آل حممد والقائم املوعود أمحد احلس : بقول
وهل . وهل رأيتم رسول اهللا حىت تعرفونه بالرؤيا٬، سبحان اهللا: وتقولون هلم تستخفون الناس(

من  Xحىت يقول اإلمام الصادق ! ؟ كان أحد يف زمن اإلمام الصادق رأى رسول اهللا 
ـوا   أراد أن يرى رسول اهللا بالرؤيا فليفعل كذا وكذا٬، والروايات كثرية يف هذا املعىن٬، فراجع

بن سعيد األموي إميان خالد  أمل يقبل رسول اهللا ... دار السالم وغريه من كتب احلديث
ـه  Xإميان يهودي رأى رؤيا مبوسى    ألنه رأى رؤيا ؟ أمل يقبل رسول اهللا إن : وقال ل

ـق ؟ أمل   Xألµم رأوا رؤى بأنه  ؛إميان الواقفية Xحق ؟ أمل يقبل اإلمام الرضا  اًحممد ح
ـام    ؛إميان وهب النصراين Xيقبل اإلمام احلسني  ـرجس أم اإلم ألنه رأى رؤيا ؟ أمل تأيت ن

  .)١() !؟…وأمل … إىل اإلمام احلسن العسكري بسبب رؤيا رايتها٬، أمل  Xاملهدي 
ـن  ( :أيب لقد تذكرت أين قرأت بعض الكتب فوجدت فيها أن|هم يفسرون احلديث :أمحد م
ـيطان   فإنّ فقد رأنا رآنامن ( :قوله بغري ما ذكرته من تفسري) منا رآين يقظاناًأفك رآين نائماً الش

  ؟ ٬، فكيف نبطل هذا التفسري)ال يتمثل بنا
: ٢١٢ص نعم سأنقل لكم عبارة الكراجكي الذي يصر|ح بذلك٬، قال يف كرت الفوائد :األب

 :يف املنام فإن ذلك عندي على ثالثة أقسام أو ألحد األئمة  ا رؤية االنسان للنيب وأم|(
وقسم أجوز فيه الصحة والبطالن فال اقطع فيه  ٬،على بطالنه(وقسم اقطع  ٬،قسم اقطع على صحته

 أو أحد األئمة  فهو كل منام رأى فيه النيب ) ما الذي اقطع على صحتهأف ٬،على حال
وهو فاعل لطاعة أو آمر ±ا وناه عن معصية أو مبني لقبحها وقائل حلق أو داع إليه أو زاجر عن 

ا الذي اقطع على بطالنه فهو كل ما كان على ضد ذلك لعلمنا وأم|. )٢( باطل أو ذام ملا هو عليه
وأما الذي أجوز . صاحبا حق وصاحب احلق بعيد عن الباطل )عليهما السالم(مام ان النيب واال

وال  وليس هو آمراً وال ناهياً فيه الصحة والبطالن فهو املنام الذي يرى فيه النيب أو االمام 

                                                                                                                                                                                        
يديه  ثم يقوم رافعًا ،، يا إله األولين واآلخرين، يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما، يا رب يا رب واإلآراميا ذا الجالل 

، يا آبير يا ضالاألفيا بديع الكمال يا آريم الفعال، يا آثير النوال، يا دائم  -ثالثا  - يا عظيم الجالل  - ثالثا  -ويقول يا رب 
متعال، يا أول بال مثال، يا قيوم بغير زوال يا واحد بال انتقال، يا شديد المحال، يا رازق الخالئق على آل حال، أرني وجه 

ثم ينام في فراشه وغيره، وهو مستقبل القبلة على يمينه، . واإلآرامفي منامي يا ذا الجالل  حبيبي وحبيبك محمد 
 .٣٨٠ص ٨٨ج :بحار األنوار. في منامه إنشاء اهللا تعالى حتى يذهب به النوم فإنه يراه  ه ويلزم الصالة على نبي

 .١٤٢٦ /ربيع الثاني /٨ :نصيحته التي قّدمها لطلبة الحوزة بتاريخ -١
شهادة للحق الذي ثبت في الروايات آما تقدم  Xللسيد أحمد الحسن  ومن الواضح أّن شهادة النبي والمعصومين  -٢

في األقسام الثالثة الماضية، حيث أثبتنا آونه اليماني وصاحب أهدى الرايات بقانون معرفة الحجة الذي ال يقبل التخلف 
 .واالختالف
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فأم|ا اخلرب الذي . وحنو ذلك أو جالساً أو ماشياً ن يراه راكباًأعلى حال خيتص بالديانات مثل 
فإنه إذا كان  ٬،)من رآين فقد رآين فإن الشيطان ال يتشبه يب( :من قوله يروى عن النيب 

املراد به املنام حيمل على التخصيص دون ان يكون يف حال ويكون املراد به القسم األول من 
  .لطاعاتيف شيء من احلق وا ألن الشيطان ال يتشبه بالنيب  ؛الثالثة أقسام

: فإنه حيتمل وجهني )منا رآين يقظاناًأفك من رآين نائماً( :من قوله ا ما روى عنه وأم|
. كاخلرب األول على القسم الذي قدمناه ن يكون املراد به رؤية املنام ويكون خاصاًأأحدمها 
وليست حاالً  ن يكون أراد به رؤية اليقظة دون املنام ويكون قوله نائماً حاالً للنيب أوالثاين 

ن يعلمهم أنا منتبه والفائدة يف هذا املقام أمنا رآين وأنا نائم فكأمن رآين و( :ملن رآه فكأنه قال
ن يفيضوا فيما ال أفيمنعهم ذلك إذا حضروا عنده وهو نائم  واحداً بأنه يدرك يف احلالتني ادراكاً

  ).ن يذكروه حبضرته وهو منتبهأحيسن 
خالف كما أنه ال يصار إليه ف والتفاف على العبارة ٬،تكلف واضح هوهذا التفسري األخري في

من الرؤيا وإن كان هذا  باعتباره قسماًاملفهوم من احلديث عرفا٬ً، هذا مضافاً إىل أن|ه قد أقر| 
التقسيم وما اشترطه فيه خالٍ عن الدليل٬، لكنه أعترف حبجيتها يف اجلملة٬، وهذا ما نريد قوله٬، 

  .لرؤيا الصادقةحيث إنّ كالمنا يف ا
والكالم يف ما قيل يف الرؤيا من أقوال جمانبة للصواب كثرية أعرض عن ذكرها خشية اإلطالة 

  .وضياع املطلب املقصود٬، وأخرياً أنقل لكم حديثاً حيسم املوضوع
ـال   Xعن اإلمام احلسن العسكري  بعد ما رآه الفضل بن احلارث يف املنام وقال له ما ق

  .)١( )يف النوم مثل كالمنا يف اليقظةإنّ كالمنا ( :Xقال 
وكما أنّ كالمهم يف اليقظة حجة فكذلك كالمهم يف النوم٬، وليس معىن احلديث أنّ اإلمام 
يتكلم وهو نائم فيكون كالمه يف النوم ككالمه يف اليقظة٬، فهذا كالم ال يقول به من لديه مسكة 

  !إذ النائم مع حتقق صفة النوم كيف يتكلم ؟ ٬،عقل
  .راد أنّ كالمهم الذي يقولونه للرائي يف النوم ككالمهم له يف اليقظةبل امل

                                                            
  .١٩٩ص ١٠ج: سفينة البحار -١
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وإىل هنا ينتهي حديثنا يف هذه الليلة ونلتقي ليلة غدß بإذن اهللا وتوفيقه٬، واحلمد هللا 
رب العاملني٬، وأفضل الصالة وأزكى السالم على خري األنام حممد وآل حممد األئمة 

  . واملهديني وسلم تسليماً
* * *  

  
  
  
  
  
  



  :الثامنة احللقة

א

يÏوÐمÏ يÏسÐمÏعÑونَ  #وÏاسÐتÏمËعÐ يÏوÐمÏ يÑنÏادË الْمÑنÏادË مËنÐ مÏكَانí قَرِيبٍ ﴿: قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي
ـةً  ﴿ :سبحانه٬، وقال )١(﴾الصَّيÐحÏةَ بِالْحÏقِّ ذَلËكÏ يÏوÐمÑ الْخÑرÑوجِ Ïاء آيÏهِم مِّن السَّمÐلَيÏزِّلْ عÏنÑأْ نÏإِن نَّش

ÏنيËعËاضÏا خÏلَه ÐمÑاقُهÏنÐأَع ÐتÝ٢(﴾فَظَل( .  
وبعد أن انتهى األب من الكالم حول الرؤيا بشكل خمتصر٬، قال ألبنائه أريد أن أتكلم هذه 

  .Xالليلة يف الصيحة اليت مر| علينا أ³ا من العالمات احلتمية لظهور اإلمام املهدي 
باعتبارها  نعم يا أيب فإن|ا يف احلقيقة نود أن نتعر|ف على الصيحة وما يتعلق ±ا٬، :فقال األبناء

  .Xعالمة حتمية من عالمات ظهور اإلمام املهدي 
  :نا يف الصيحة يف نقاط متعددةثسيكون حدي :األب

א אWא א א
وسأعرض لكم ثالثة طوائف من الروايات من خالهلا نعرف من الذي ينادي ويصيح يف 

  .  السماء
א واختلفت يف كيفية النداء  ٬،ينادي يف السماء ر|حت بوجود منادحيث ص Wא

  : وإليكم بعض الروايات٬، وماذا يقول املنادي
ال (: )عليهما السالم(قال علي بن موسى الرضا : قال ٬،عن احلسني بن خالد: الرواية األوىل

يا  :فقيل له .بالتقيةدين ملن ال ورع له٬، وال إميان ملن ال تقية له٬، إنّ أكرمكم عند اهللا أعملكم 
ـن  : ابن رسول اهللا إىل مىت ؟ قال إىل يوم الوقت املعلوم وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت٬، فم

ـل   ٬،يا ابن رسول اهللا: فقيل له .ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا ـنكم أه  ومن القائم م
ن كل جور٬، ويقدeسها الرابع من ولدي ابن سيدة اإلماء٬، يطهر اهللا به األرض م :البيت ؟ قال

ـإذا    ]وهو[من كل ظلم٬،  ـه٬، ف الذي يشك الناس يف والدته٬، وهو صاحب الغيبة قبل خروج
خرج أشرقت األرض بنوره٬، ووضع ميزان العدل بني الناس فال يظلم أحد أحدا٬ً، وهو الذي 

                                                            
 .٤٢ – ٤١ :ق -١
 .٤: الشعراء -٢
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ـل   وهو الذي ينادي مناد من السماء ٬،)١( تطوي له األرض وال يكون له ظل يسمعه مجيع أه
أال إنّ حجة اهللا قد ظهر عند بيت اهللا فاتبعوه٬، فإنّ احلق معه وفيه٬، : األرض بالدعاء إليه يقول

  .)٢()﴾إِن نَّشÏأْ نÑنÏزِّلْ عÏلَيÐهِم مِّن السَّمÏاء آيÏةً فَظَلÝتÐ أَعÐنÏاقُهÑمÐ لَهÏا خÏاضËعËنيÏ﴿ :8وهو قول اهللا 
إنه يضرب (: خراش٬، عن حذيفة حديث السفياين٬، وقالروى ربعي بن : الرواية الثانية

أال أيها : نادى مناد من السماء٬، فإذا كان كذلك )دمشق(أعناق من فر إىل بلد الروم بباب 
 الناس إن اهللا قد قطع عنكم مدة اجلبارين واملنافقني وأشياعهم ووليكم خري أمة حممد 

  .)٤() عبد اهللا )٣( فإنه املهدي وامسه أمحد بن) مكة(  فأحلقوه ب
وما هن ؟ : فقيل له .انتظروا الفرج يف ثالث(: قال ٬،Xأمري املؤمنني عن : الرواية الثالثة

٬، والفزعة يف )خراسان(بينهم٬، واختالف الرايات السود من ) الشام(اختالف أهل : Xقال 
 ٬،مناد من السماء يوقظ النائم: قال ؟ وما الفزعة يف شهر رمضان: فقيل له .شهر رمضان

ويفزع اليقظان٬، وخترج الفتاة من خدرها٬، ويسمع كلهم٬، فال جيئ رجل من أفق من اآلفاق 
  .)٥( )إالّ حيدث أنه مسعها

  ؟ ما الفرق بني الصيحة والفزعة يا أيب :حممود
الفزعة هي عينها الصيحة٬، وهذا املعىن ذكره السيد الشهيد حممد صادق الصدر٬،  :األب
من احلوادث املنقولة يف األخبار٬، وإمنا  ومها أيضا٬ً، الفزعة والصيحة: اجلهة الثانية(: حيث قال

                                                            
، Xومن المهم االلتفات إلى معنى الظل المنفي في الرواية، فقد تمسك به بعض الجهلة لنفي إمامة اإلمام أحمد الحسن  -١

بدعوى أّن الحجة واإلمام المعصوم ليس له ظل، وفهم من الظل هو الظل المادي جهًال منه بأسرار تعبيرات سادة الخلق 
لهم ظل دائمًا لنقل ذلك بشكل ملفت، ولكن ال نجد هذا النقل، نعم روي ، فلو آان األئمة ليس محمد وآله الطاهرين 

، ومنه نعرف أنها آسائر الكرامات التي عن بعضهم أن حدث لهم ذلك على سبيل المعجز أو الكرامة في مناسبات قليلة جدًا
  .أتحف اهللا بها أولياءه وال يتوقف عليها صدقهم

 .ن له تأويل وباطن ربما يأتي وقت بيانه عن آل محمد ليس له ظل قد يكو Xوآون اإلمام المهدي 
  .٣٧١ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
). أحمد وعبد اهللا: (، فتكون الرواية واسمه)و(يحتمل قويًا أّن لفظ أبن في هذه الرواية وغيرها مصّحف، وأصله : أقول -٣

  :والذي يرشدنا إلى ذلك
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه (ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديًا، : فيها ما جاء في رواية الوصية حيث جاء: أوًال

الغيبة  )المهدي، هو أول المؤمنين: اسم آاسمي واسم أبي وهو عبد اهللا وأحمد، واالسم الثالث: أول المقربين له ثالثة أسامي
  .في الحقيقة صفة له آما أّن المهدي آذلكبل هو . فالرواية تصّرح بأّن عبد اهللا هو أحد أسمائه. ١٥١ص :للطوسي

وذآر المهدي  سمعت رسول اهللا : قال: إّن هذه األسماء جاءت في رواية أخرى أيضًا رواها حذيفة، حيث قال: ثانيًا
  .٤٥٤ص: الغيبة للطوسي )إنه يبايع بين الرآن والمقام، اسمه أحمد وعبد اهللا والمهدي، فهذه أسماؤه ثالثتها(: فقال
أحمد وعبد اهللا والمهدي، فال يوجد في : إّن المهدي الذي يواآب خروج السفياني هو المهدي األول، الذي اسمه: ثالثًا

آما عرفنا من مجموع روايات  Xالروايات مهدي يواآب خروجه خروج السفياني غير المهدي األول وهو اليماني 
  .متعددة تقدمت علينا في األقسام الثالثة الماضية

 . ومن هنا يكون من القوي جّدًا التصحيف في هذه الرواية وما شابهها
  .٢٨٧ص: المالحم والفتن البن طاووس -٤
  .١٤٣الحديث  - الفصل الثالث :عقد الدرر -٥
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....٬، على ما سوف نشريال أن يكون املراد ±ما شيء واحدحتمال ؛دجمنامها يف عنوان واحد
   :٬، لنرى ما يصح منها وما ال يصح أطروحاتونستطيع أن نعطي لفهم هذه الصيحة ٬، عدة   

٬، ويراد ±ا صوت عظيم يكون يف السماء٬، لفزعة مبعىن واحدالصيحة وا إنّ: األطروحة األوىل
. ومن هنا مسيت بالفزعة. يوقظ النائم ويفزع اليقظان٬، وخيرج الفتاة من خدرها خوفاً وفزعاً

يكون له مدلول كمداليل الكالم٬، وإمنا هو صوت كالرعد  ويكون الصوت حادثاً باملعجزة٬، وال
  .أو اهلدة العظيمة

وهي صيحة جربئيل إىل  :أن هذا مما ال يكاد يصح٬، فإن أهم ما ينافيه يف الروايات قوله إالّ
 .ذات معىن كمعاين الكالم٬، ال أ³ا جمرد صيحة صامتة   ال حمالة    فإن صحته تكون هذا اخللق٬، 

  ).ءالندا(ما يدل على ذلك يف أخبار  وسيأيت
وهو نداء جربئيل على ما  .اآليت ذكرهاملراد بالصيحة هو النداء  إنّ: األطروحة الثانية
  .٬، ما يؤيد ذلكويف التعبري بأ³ا صيحة جربئيل. سنسمعه من األخبار

٬، فإن سببه صادر من فوق الطبيعة  هذا الصوت شيء من قبيل املعجزةويكون السبب يف
  . ألنه صوت أحد املالئكة الكرام كما مسعنا يف األخبار ؛املادية

جل مصاحل معينة٬، أمهها أوحتني ويكون الصوت إعجازياً حادثاً من وعلى أي من هاتني األطر
النفسي لدى املخلصني  االستعدادجل إجياد أما أشرنا إليه من التنبيه على قرب الظهور٬، من 

   .الستقبالهواملسلمني 
فالفزعة تعبري  ٬،أن يكون املراد بالصيحة والفزعة معان طبيعية غري إعجازية: األطروحة الثالثة

ويكون املراد بالصيحة  .عن وجود رعب عام لسبب من األسباب كتوقع حرب أو وباء مثالً
صوت عظيم صادر من بعض القنابل أو الصواريخ٬، أو من اختراق إحدى الطائرات حاجز 

   .وحنو ذلك ...الصوت٬، أو انفجار بعض املستودعات 
 االستداللوخاصة مع  .األخبار وسياقها العام غري أن األطروحة بعيدة للغاية عن مداليل هذه

وقد استدل ٬، ﴾إِن نَّشÏأْ نÑنÏزِّلْ عÏلَيÐهِم مِّن السَّمÏاء آيÏةً فَظَلÝتÐ أَعÐنÏاقُهÑمÐ لَهÏا خÏاضËعËنيÏ﴿ :بقوله تعاىل
 ٬، فيما رواه الصايف يف منتخب األثروعلى الصيحة ٬،ى الفزعة٬، كما سبق أن مسعنا±ذه اآلية عل

 :فتلوت هذه اآلية أي قوله تعاىل(: ٬، وقال يف آخره Xعن أيب عبد اهللا  زي يف الينابيعوالقندو
لو كانت ). نعم: أهي الصيحة ؟ قال: فقلت ٬،اآلية ﴾..إِن نَّشÏأْ نÑنÏزِّلْ عÏلَيÐهِم مِّن السَّمÏاء آيÏةً﴿

   .8الصيحة خضعت أعناق أعداء اهللا 
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ال  كوين كبري غري معهود فيه عنصر أعجازينتيجة حلادث وإمنا ختضع أعناق أعداء اهللا 
   .حلادث بسيط كصوت صاروخ أو طائرة

 . ما يوحي باألطروحة األوىل وأخرى بالفزعةولعل يف تفسري اآلية تارة بالصيحة 
  .فإ³ما آية واحدة ختضع هلا أعناق أعداء اهللا سبحانه أو أن تكون الفزعة مبعىن الصيحة٬،

ويكون الفزع ناشئاً من صوت جربيل األمني يف قلوب  ٬،الثانية ويكون ذلك مطابقاً لألطروحة
  .ا املؤمنني فيكون الصوت بشارة كربى هلم عن قرب الفرج وتوقع الظهوروأم|.. أعداء اهللا 

ومن أجل هذا حيصل االهتمام الكبري ±ذا الصوت ويستيقظ منه النائم ويفزع اليقظان٬، 
    .ال تتحدث عن الفتيات غري املتصفات باحلياءوالفتاة احليية املخدرة من خدرها وخترج 
فتوقعوا الصيحة وخروج القائم : والظاهر من سياق هذه األخبار وخاصة مثل قوله ٬،هذا

 .)١() وهو املقصود...أن تكون الصيحة قبل الظهور بزمن قليل نسبياً ...

إنّ احلق يف آل  نادى مناد من السماءإذا (: قال ٬،Xأمري املؤمنني عن  :الرواية الرابعة
  .)٢( )٬، فعند ذلك يظهر املهدي على أفواه الناس٬، ويسeرون فال يكون هلم ذكر غريهحممد 

خروج القائم من (: قال ٬،Xعن علي بن أيب محزة٬، عن أيب عبد اهللا : اخلامسةالرواية 
أال إنّ احلق يف : ينادي مناد من السماء أول النهار: وكيف يكون النداء ؟ قال: قلت .احملتوم

أال إنّ احلق يف عثمان وشيعته٬، فعند : يف آخر النهار )لعنه اهللا(مث ينادي إبليس . علي وشيعته
  . )٣( )ذلك يرتاب املبطلون

א حيث صر|حت روايات هذه الطائفة بوجود ملك على رأس املهدي  Wא

Xالروايات ٬، واختلفت يف نداء امللك اختالفاً جزئيا٬ً، وإليكم تلك:  
خيرج املهدي٬، وعلى (: ٬، قالرسول اهللا  ٬، أنّروى عبد اهللا بن عمر: الرواية األوىل

  .)٤( )هذا خليفة اهللا املهدي فاتبعوه: رأسه غمامة فيها ملك ينادي
خيرج املهدي وعلى رأسه (: ٬، قال٬، أن رسول اهللا أيضاً عن ابن عمرو: الرواية الثانية

  .)٥( )خليفة اهللا فاتبعوههذا املهدي : ملك ينادي

                                                            
 .١٢٣ص: تاريخ ما بعد الظهور -١
  .١٢٩ص :المالحم والفتن البن طاووس -٢
  .٤٥٤ص: الغيبة للطوسي -٣
  .١١١٧ص ٢ج: الفصول المهمة -٤
  .٨١ص ٥١ج: ، و٣٦٩ص ٣٦ج :بحار األنوار -٥
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نه ينادي عند وجاء يف بعض الروايات أ: قال يف كتاب مشارق األنوار: الرواية الثالثة
   . )١( )هذا املهدي خليفة اهللا فاتبعوه( :ظهوره فوق رأسه ملك

א   .Xامللك الذي ينادي هو جربائيل  حت بأنّوقد صر| Wא

الصوت يف شهر رمضان يف ليلة (: قال ٬،)عليهما السالم(ن حممد بن علي ع: الرواية األوىل
أال إنّ فالناً قد قتل : ويف آخر النهار صوت امللعون إبليس ينادي ٬،مجعة٬، فامسعوا وأطيعوا

مظلوما٬ً، يشكك الناس ويفتنهم٬، فكم يف ذلك اليوم من شاك متحري٬، فإذا مسعتم الصوت يف 
تشكون أنه صوت جربيل٬، وعالمة ذلك أنه ينادي باسم املهدي فال    يعين األول     رمضان

  .)٢( )واسم أبيه
 ٬،Xباسم القائم  )٣( ينادي مناد من السماء(: قال ٬،عن حممد بن مسلم: الرواية الثانية

قام على  ٬، وال قاعد إالّقعد ٬، وال قائم إالّقام ٬، فال يبقى راقد إالّفيسمع ما بني املشرق إىل املغرب
  .)٤( )ذلك الصوت٬، وهو صوت جربئيل الروح األمنيرجليه من 

والذي أريد استخالصه من هذا العرض هو تشخيص املنادي الذي ينادي يف السماء٬، أو 
؛ Xوقد أصبح عندكم واضحاً بأنّ املنادي بالصيحة جربئيل  تشيخص الذي يقوم بالصيحة٬،

٬، والطائفة الثانية تصر|ح بأنّ حيث إنّ روايات الطائفة األوىل تصر|ح بكون املنادي يف السماء
٬، فيتعني كون Xاملنادي ملك٬، بينما الطائفة الثالثة تصر|ح بأنّ امللك الذي ينادي هو جربئيل 

٬، مجعاً بني Xاملنادي الذي ينادي يف السماء والذي هو ملك من مالئكة اهللا أن|ه جربئيل 
  .  اروايات الطوائف الثالث٬، وهذه نتيجة واضحة ال ينبغي الشك فيه

א אWא
إنّ الروايات اليت تعر|ضت للصيحة أو النداء السماوي الذي يصيح به جربئيل كما تقد|م يف 
النقطة األوىل خمتلف٬، وجاء بعبارات متعد|دة ومضامني خمتلفة٬، وملعرفة حقيقة األمر البد من 

  :الوقوف على تلك العبارات
  .)٥() ٬، فعند ذلك يظهر املهديإنّ احلق يف آل حممد : (Xعن أمري املؤمنني    

                                                            
  .٣٦٩ص: عصر الظهور -١
 .٥٩٧ص ٢٩ج :شرح إحقاق الحق -٢
ينادي مناد من (، وباعتبار عبارة Xجعلت هذا الرواية من قسم الطائفة الثالثة لورود اسم المنادي فيها وهو جبرئيل  -٣

 .يمكن أن تصنف من روايات الطائفة الثانية) السماء
 .٤٥٤ص: غيبة الطوسي -٤
 .تقّدمت الرواية في النقطة األولى الطائفة األولى في المتن -٥
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  .)١() فإنه املهدي وامسه أمحد بن عبد اهللا( :عن حذيفة   
أال إنّ حجة اهللا قد ظهر عند بيت اهللا فاتبعوه٬، فإنّ احلق معه : (Xعن اإلمام الرضا    

  .)٢() وفيه
  .)٣( )فاتبعوه هذا املهدي خليفة اهللا: ينادي فوق رأسه ملك(   
  .)٤( )هذا خليفة اهللا املهدي فاتبعوه: ملك ينادي: (عن النيب    
  .)٥( )هذا املهدي خليفة اهللا فاتبعوه: وعلى رأسه ملك ينادي: (عن النيب    
  .)٦( )Xينادي مناد من السماء باسم القائم ( :Xعن اإلمام الباقر    
  .)٧( )أبيهينادي منادي باسم القائم واسم ( :Xاإلمام الباقرعن    
  .)٨( )أال إنّ احلق يف علي بن أيب طالب( :Xاإلمام الصادق عن    
  .)٩( )أال إنّ املهدي من آل حممد بامسه واسم أبيه( :Xاإلمام الباقرعن    

                                                            
  .تقّدمت الرواية في النقطة األولى الطائفة األولى في المتن -١
 .في المتن تقّدمت الرواية في النقطة األولى الطائفة األولى -٢
  .تنتقّدمت الرواية في النقطة األولى الطائفة الثانية في الم -٣
  .تقّدمت الرواية في النقطة األولى الطائفة الثانية في المتن -٤
  .تقّدمت الرواية في النقطة األولى الطائفة الثانية في المتن -٥
إذا رأيتم نارًا من المشرق شبه الهردي العظيم (: ، أنه قال)عليهما السالم(عن أبي بصير، عن أبي جعفر محمد بن علي  -٦

الصيحة ال : إن شاء اهللا عز وجل إّن اهللا عزيز حكيم، ثم قالالعظيم تطلع ثالثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل محمد 
ينادي : تكون إّال في شهر رمضان؛ ألّن شهر رمضان شهر اهللا، والصيحة فيه هي صيحة جبرائيل إلى هذا الخلق، ثم قال

فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب، ال يبقى راقد إال استيقظ، وال قائم إال قعد، وال قاعد إال  Xمن السماء باسم القائم  مناد
من ذلك الصوت، فرحم اهللا من اعتبر بذلك الصوت فأجاب، فإن الصوت األول هو صوت جبرئيل  قام على رجليه فزعًا

رمضان في ليلة جمعة ليلة ثالث وعشرين فال تشكوا في ذلك، يكون الصوت في شهر : Xثم قال . Xالروح األمين 
فالنًا قتل مظلومًا ليشكك الناس ويفتنهم، فكم  أال إّن: واسمعوا وأطيعوا، وفي آخر النهار صوت الملعون إبليس اللعين ينادي

أنه صوت جبرئيل،  في ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النار، فإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فال تشكوا فيه
حتى تسمعه العذراء في خدرها فتحرض أباها وأخاها على  )عليهما السالم(وعالمة ذلك أنه ينادي باسم القائم واسم أبيه 

صوت من السماء وهو صوت جبرئيل باسم صاحب هذا :  Xال بد من هذين الصوتين قبل خروج القائم: الخروج، وقال
ن األرض هو صوت إبليس اللعين ينادي باسم فالن أنه قتل مظلومًا، يريد بذلك الفتنة، األمر واسم أبيه، والصوت الثاني م

 .٢٦٢ص: غيبة النعماني )بتفاتبعوا الصوت األول وإياآم واألخير أن تفتنوا 
 .راجع الرواية السابقة في الهامش -٧
إّن هؤالء العامة : فسمعت رجًال من همدان يقول له Xآنت عند أبي عبد اهللا (: قال: عن عبد اهللا بن سنان، قال -٨

إنكم تزعمون أّن مناديًا ينادي من السماء باسم صاحب هذا األمر، وآان متكئًا فغضب وجلس، ثم : يعيرونا، ويقولون لنا
في آتاب واهللا إّن ذلك : يقول Xال ترووه عني، وأرووه عن أبي، وال حرج عليكم في ذلك، أشهد أني قد سمعت أبي : قال

﴿إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين﴾، فال يبقى في األرض يومئٍذ : اهللا عز وجل لبين حيث يقول
 Xأال إّن الحق في علي بن أبي طالب : أحد إّال خضع وذلت رقبته لها فيؤمن أهل األرض إذا سمعوا الصوت من السماء

أال إّن الحق في عثمان بن : د إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل األرض ثم يناديفإذا آان من الغد صع: قال .وشيعته
فيثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق وهو النداء األول ويرتاب : عفان وشيعته فإنه قتل مظلومًا فاطلبوا بدمه، قال

إّن المنادي األول سحر : رأون منا ويتناولونا، فيقولونيومئذ الذين في قلوبهم مرض، والمرض واهللا عداوتنا، فعند ذلك يتب
﴿وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر﴾ غيبة : قول اهللا عز وجل Xمن سحر أهل هذا البيت، ثم تال أبو عبد اهللا 

 .٢٦٧ص: النعماني
حمد فالن ابن فالن باسمه واسم إّن المهدي من آل م: إّن المنادي ينادي: (يقول Xعن ناجية القطان أنه سمع أبا جعفر  -٩

 .٢٧٢ص: غيبة النعماني )يعني رجًال من بني أمية -إّن فالنًا وشيعته على الحق : أبيه، فينادي الشيطان
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  .)١() إنّ فالن هو األمري( :Xاإلمام الصادق عن    
 .)٢( )وينادي منادي أنّ علياً وشيعته هم الفائزون( :X اإلمام الصادقعن    
 . )٣( )ينادي باسم صاحب هذا األمر: (Xعن اإلمام الصادق    
  .)٤() أال إنّ األمر لفالن بن فالن٬، ففيم القتال( :Xعن اإلمام الصادق    
  .)٥() أال أنّ فالن صاحب األمر فعالمÏ القتال(: X اإلمام الصادقعن    
 .)٦( )صاحبكم فالن! فيم القتل والقتال ؟(: X اإلمام الصادقعن    
 .)٧() فالناً بامسه٬، ليس من ذي وال ذو٬، ولكنه خليفة مياينبايعوا (   

  .هذه املضامني هي اليت تأيت ±ا الصيحة والنداء السماوي كما ورد يف الروايات
  .لقد حصل يل ربط يا أيب بني الصيحة وبني اليماين: واثق
  ؟ كيف ذلك٬، هل ميكنك بيانه :األب
نّ القائم واملهدي واليماين وصاحب األمر هي ألفاظ أنعم يا أيب٬، قد تقد|م يف كالمك : واثق

٬، وهذه الروايات اليت ملسم|ى واحد٬، وهو املهدي األول الذي جاء ذكره يف وصية رسول اهللا 
ينادي مناد من السماء باسم ( :تبني الصيحة تشري إىل نفس تلك األلفاظ٬، فتارة تقول الرواية

ينادي ( :٬، وثالثة تقول)آل حممد بامسه واسم أبيه أال إنّ املهدي من( :٬، وأخرى تقول)القائم
بايعوا فالناً بامسه٬، ليس من ذي وال ذو٬، ولكنه (: ٬، ورابعة هذا التعبري)باسم صاحب هذا األمر

  .)خليفة مياين
                                                            

إّن : إّن فالنًا هو األمير، وينادي مناد: ينادي مناد من السماء(: يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : عن زرارة بن أعين، قال -١
 -إّن فالنًا وشيعته هم الفائزون : إّن الشيطان ينادي: فمن يقاتل المهدي بعد هذا ؟  فقال: قلت. الفائزونعليًا وشيعته هم 

إنه يكون : يعرفه الذين آانوا يروون حديثنا، ويقولون: فمن يعرف الصادق من الكاذب ؟ قال: قلت.  -لرجل من بني أمية 
  . ٢٧٣ص: غيبة النعماني )قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون

إّن : إّن فالنًا هو األمير، وينادي مناد: ينادي مناد من السماء(: يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : وعن زرارة بن أعين، قال
 .٢٧٢ص :غيبة النعماني )عليًا وشيعته هم الفائزون

 .راجع الروايتين السابقتين في الهامش -٢
أال إّن : إنه ينادي باسم صاحب هذا األمر، مناد من السماء(: يقول Xا عبد اهللا سمعت أب: عن عبد اهللا بن سنان، قال -٣

 .٢٧٤ص :غيبة النعماني )األمر لفالن بن فالن، ففيم القتال ؟
  .راجع الرواية السابقة في الهامش -٤
أعينكم إليه، حتى ينادي مناد ال يكون هذا األمر الذي تمدون (: يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : قال ،عن عبد اهللا بن سنان -٥

 ٣ج: ، معجم أحاديث اإلمام المهدي٢٩٦ص ٥٢ج :بحار األنوار) من السماء أال إّن فالنًا صاحب األمر فعالم القتال ؟
 .٤٥٤ص
يشمل الناس موت وقتل حتى يلجأ الناس عند ذلك إلى الحرم، (: يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : عبد اهللا ابن سنان، قال -٦

 .٢٧٥ص :غيبة النعماني )صاحبكم فالن! فيم القتل والقتال ؟: ناد صادق من شدة القتالفينادي م
فيجتمعون وينظرون لمن يبايعون، : وأخبرني جراح عن أرطأة، قال(: حدثنا نعيم، قال الوليد: قال السيد ابن طاووس -٧

  )ليس من ذوي وال ذو، ولكنه خليفة يماني بايعوا فالنًا باسمه،: فبيناهم آذلك إذا سمعوا صوتًا ما قاله إنس وال جان
 .١٦٨ص: المالحم والفتن  للسيد ابن طاووس
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فيتضح بصورة جلية أنّ الصيحة ستكون باسم صاحب األمر واملهدي والقائم واليماين٬، 
  .كما تقد|م Xاحلسن  وهذه هي أمساء املهدي األول أمحد

  ؟ وهل يوجد عندك يا حممود ويا أمحد تعليق تضيفانه. نعم أحسنت يا واثق :األب
نّ هذه الصيحة ليست مادية يسمعها اجلميع٬، وإالّ فلماذا أنعم يا أيب٬، يبدو يل  :حممود

  .٬، مع مساعهم ووضوح احلق عندهمXينحرف الناس عن نصرة اإلمام املهدي 
النقطة األوىل إنّ الذي ينادي يف السماء ويصيح هو امللك جربئيل٬، وهو غري مث إننا عرفنا يف 

  .مادي٬، فيتعني كون الصيحة غري مادية
ـل   Xتقد|م علينا يف الليلة املاضية أن أهل البيت  ٬،أيب :أمحد ـى رج ـإذا  ( جيتمعون عل ف

ـا   ٬، )١()رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فأµدوا إلينا بالسالح ـد|م علين وهذا االجتماع كما تق
ـاين    ـو اليم يكون يف الرؤيا٬، فكل إمام يشهد لشخص أو ألشخاص بكون السيد أمحد احلسن ه

X ،ـا٬،  ٬ ـا   فالصيحة تكون هي الرؤيا؛ ألن|هم ال جيتمعون يف زمن القائم إالّ يف الرؤي ـن هن وم
شهد لشخص بشهادة للرؤيا؛ ألنّ كل معصوم منهم ي: واملضامني للصيحة٬، أي تعددت العبارات

  . تدله على احلق خمتلفة عن شهادته للشخص اآلخر
أحسنتم يا أبنائي٬، ولكن لكي تقفوا على حقيقة األمر سأنقل لكم ما قاله مياين آل : األب

والذي نقله عنه األخ األستاذ أمحد حطاب زاده اهللا توفيقاً يف  Xحممد السيد أمحد احلسن 
وهذه تسع نقاط أنقلها عن السيد أمحد (: اؤيل األلباب٬، قالكتابه فصل اخلطاب يف حجية رؤيا 

ء على حد سواء ويثبت فيها احلسن يشكل فيها على الطرح اخلاطئ للصيحة بني الناس والعلما
  :جابين ±ا عندما سألته عن الصيحة٬، أالرؤيا
يصيح يف السماء يعين يف امللكوت وإنّ  Xكما هو واضح يف الروايات إنّ جربائيل   ١

يف عامل املادة٬، ولو كانت صيحة جربائيل يف مساء هذه : إبليس اللعني يصيح من األرض٬، أي
  .األرض لكان كال الصيحتني من األرض ويف اهلواء

٬، وجربائيل ملك فصيحته يف عامله وهو عامل امللكوت٬، يصيح Xلصيحة جلربائيل ا  ٢
مبلك الرؤيا وملك الرؤيا يصيح مبالئكة الرؤيا التابعني له والذين يأمترون بأمره ويرون الناس 

  .٬، وكذلك يصيح جربائيل يف السماء فيسمع األرواحالرؤى

                                                            
 .١٩٧ص: غيبة النعماني -١
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لناس ولو مسعها مل يسمعها كل ا Xصيحة جربائيل ملا ضرب ابن م¼لجìم اإلمام علي   ٣
كل الناس لنقلها مجيعهم٬، فلو كانت يف هذا العامل املادي لسمعها كل الناس فما املانع لسماعهم 

  . هلا لو كانت يف هذا العامل٬، وهذه الصيحة نظري صيحة جربائيل يف زمن الظهور املوعود
م صيحة يف شهر رمضان تفزع اليقظان وتوقظ النائ: (قال ٬،Xعن أمري املؤمنني   ٤

  . )١() وخترج الفتاة من خدرها
ورد هذا املضمون يف كثري من الروايات والذي يوقظ النائم هي الرؤيا٬، فعندما يرى اإلنسان 

  .رؤيا يف كثري من األوقات يستيقظ بعد الرؤيا
لغة بلغتهم٬، والرؤيا يفهمها العريب والعجمي  الرؤى يفهمها ويسمعها أهل كل  ٥

والسرياين وأهل كل لغة بلغتهم؛ أل³ا صور ورموز ثابتة عند اجلميع ويفهمها اجلميع٬، فهي 
  .مطابقة للصيحة اليت يسمعها أهل كل لغة بلغتهم

٬، وذلك Xدخلت أنا وأبان على أيب عبد اهللا  :قال ٬،احلديث الوارد عن احلضرمي  ٦
اجلسوا يف بيوتكم فإذا رأيتمونا ( :فقال؟ ما ترى  :الرايات السود خبراسان وقلناحني ظهرت 

 .)٢() اجتمعنا على رجل فاµدوا إلينا بالسالح
معىن هذه الرواية ال حيتاج إىل كثري من التفكّر وهو اجتماع أهل البيت يف عامل الرؤيا و

  .لتأييد رجل وحث الناس على نصره
إنا لو : (Xلة الرؤيا فأمسك٬، مث قال أعن مس Xسألت الرضا  :قال ٬،عن البيزنطي  ٧

  . )٣() Xأعطيناكم ما تريدون لكان شراً لكم وأخذ برقبة صاحب هذا األمر 
فالسائل سئل عن مسألة ختص الرؤيا واإلمام ربط الرؤيا برقبة صاحب األمر فتبي|ن أنّ هناك 

٬، وكأ³ا عالمة حتمية من عالمات ظهوره مرتبطة بقضيته Xبني الرؤيا واإلمام  اًوثيق اًارتباط
X فال يناسبها إالّ صيحة جربائيل؛ أل³ا من عامله. 
ورؤيا املؤمن يف آخر الزمان على سبعني جزء من : (قال ٬،Xعن اإلمام الصادق   ٨

  . )٤( )أجزاء النبوة
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٬، فاألنسب أن تكون صيحة )١( إنّ يف آخر الزمان تكاد الرؤيا ال تكذب وورد عنهم 
جربائيل يف عامله وهو عامل امللكوت٬، فالصيحة يف عامل امللكوت تصل لإلنسان بالرؤيا اليت ال 

  . تكذب يف آخر الزمان وبالكشف
لو كانت الصيحة يف هذا العامل املادي من سنخه وماديته فما هو املائز بينهما وبني   ٩

نه لع(؟ وهل مسع الناس صوت جربائيل وصوت إبليس ٬، هل هو الصوت )نه اهللالع(صيحة إبليس 
يف ملكوت السماوات : إذا كانت صيحة جربائيل يف السماء٬، أي ٬،لكي يفرقوا بينهما ؟ بلى) اهللا

فَسÑبÐحÏانَ الÝذËي بِيÏدËهË مÏلَكُوتÑ كُلå شÏيÐٍء وÏإِلَيÐهË استطاع املؤمنون متيزها؛ ألنّ امللكوت بيد اهللا ﴿
  .)٣( )Xمحد احلسنأانتهى كالم السيد  ٬،)٢(﴾تÑرÐجÏعÑونَ

وإىل هنا ننهي حديثنا يف هذه الليلة ونلتقي ليلة غدß بإذن اهللا تعاىل٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، 
  .وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

* * *  

  
  

  
  
  

                                                            
  .٤٧٦ص ١١ج :شرح أصول الكافي -١
 .٨٣ :ّيـس -٢
هذه الوجوه  Xوبعد أن بّين له السيد أحمد الحسن  .الفصل الخامس: فصل الخطاب في حجية رؤيا أولي األلباب -٣

، وبالفعل توفق األخ لوجوه )وإن شاء اهللا ستوفق لتسعة وجوه أخرى: (التسعة للتدليل على آون الصيحة هي الرؤيا، قال له
، ومن ، فأبى اهللا إّال أن يصدق أوليائه وحججه Xمد الحسن تسعة من غير زيادة وال نقصان آما أخبره السيد أح

 .شاء المزيد فليرجع إلى تلك الوجوه األخرى فيجدها في الكتاب المذآور



  :احللقة التاسعة

א

 قد بدأت احلقيقة تلوح يف األفق٬، وأصبح األوالد تتولد عندهم األسئلة٬، فجاء أبوهم٬، وتبادل
  ؟ عندكم يا أبنائي األعزاء معهم السالم٬، فسأهلم هل من سؤال

ـة إلكن يا أيب  :حممود ـوقظ    : (نّ الرؤيا يف النوم فكيف تقول الرواي ـان وت ـزع اليقظ تف
   الرؤيا ؟ ٬، فاليقظان ال يرى)١()النائم

٬، وهو يفزع وهو غري نائم فاملقصود به الكشف الذي يراه اإلنسان ٬،بالنسبة لليقظان :األب
  .أيضاً

وينادي منادي أنّ علياً وشيعته : (لكن بعض العبارات اليت جاءت يف الروايات ٬،أيب :أمحد
حيث إنّ ٬، كيف نفهم هذه الروايات )Xأال إنّ احلق يف علي بن أيب طالب(٬، )هم الفائزون

  ؟  يف زمن ظهور وخروج القائم متوىف Xعلي بن أيب طالب 
بن أيب  علي لث٬َ، بل املراد مXìليس املراد أن|ه ينادى باسم اإلمام علي بن أيب طالب  :األب

  .يف آخر الزمان٬، وهو القائم٬، واملهدي٬، وصاحب األمر٬، وخليفة اهللا٬، واخلليفة اليماين X طالب
الوصية٬،حيث يف حبثنا عن  Xجلد|ه أمري املؤمنني  Xاملهدي األول  ةوقد تقد|م علينا مشا±

٬، وأعطاه أمساء ثالثة٬، كما ركز وخص أمري املؤمنني علي بن أيب ركز على وصفه جد|ه النيب 
٬، كما كان جد|ه علي بن أيب طالب ٬، فهو أول املؤمنني كما وصفه جد|ه النيب Xطالب 
X ثَله يف زمن الظهور اìملقدس٬، كما أنّ أبيه اإلمام املهدي كذلك٬، فهو مX  ثَلìيكون م

  .)٢( يف زمن الظهور رسول اهللا 
  :هذه الرواياتولكي تكون الفكرة واضحة٬، الحظوا 

א א إِنÝ ﴿:  8عن قول اهللا Xسألت أبا عبد اهللا : قال ٬،أيب مروانعن  Wא

الدنيا وال  ال واهللا٬، ال تنقضي: (فقال يل: قال ٬،)٣( ﴾مÏعÏادíالÝذËي فَرÏضÏ عÏلَيÐكÏ الْقُرÐآنَ لَرÏادُّكÏ إِلَى 

                                                            
 .٢٥٩ص: غيبة النعماني -١
 .١ج: لمعرفة المزيد راجع شرح المتشابهات -٢
  . ٨٥: القصص -٣
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تذهب حىت جيتمع رسول اهللا وعلي بالثوية٬، فيلتقيان ويبنيان بالثوية مسجداً له اثنا عشر ألف 
  . )١(  موضعاً بالكوفة ٬، يعين)باب

أنّ ٬، كما Xمìثَله٬، وهو اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري  فاملراد برسول اهللا 
وإالّ فلم جيتمع الرسول وعلي . املراد بعلي مìثَله٬، وهو املهدي األول القائم اليماين صاحب األمر

  .  السالم يف الثوية٬، ويبنيا مسجداً عليهما وآهلما

א א : أنه قال يف رواية طويلة إىل أن يقول Xالصادق عن جعفر بن حممد  Wא

كتاب بالبصرة٬، وكتاب بالكوفة بالرباءة من علي  ؛حىت يقرأ كتابان Xوال خيرج القائم (... 
X ()٢(.  

٬، بل الرباءة من رجل مìثَله Xفالحظوا يا أبنائي ليس املقصود الرباءة من علي بن أيب طالب 
  .٬X، وهو املهدي األول أمحد القائم باحلق Xمìثَل علي بن أيب طالب 

א א ألبنني مبصر  .... Xمسعت أمري املؤمنني(: قال ٬،عن عباية األسدي Wא

منربا٬ً، وألنقضن دمشق حجراً حجرا٬ً، وألخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب٬، 
كأنك خترب أنك حتىي بعد ما  ٬،يا أمري املؤمنني: قلت له: قال بعصاي هذه٬، وألسوقن العرب

  .)٣( )هيهات يا عباية ذهبت يف غري مذهب يفعله رجل مين :فقال متوت؟

٬، هو املهدي األول أمحد مìثَله يف زمن الظهور٬، فإذا كان Xفاملقصود بالرجل الذي منه 
  .Xمنه فالرباءة منه هي براءة من علي بن أيب طالب 

هو مìثَله٬، وهو القائم واملهدي األول واليماين  Xوعليه يكون املقصود من علي 
  . ٬، فاحتد مضمون العبارات يف الداللة على شخص واحدXاملوعود

א אWא א
  :إنّ الروايات اليت بينت الصيحة صر|حت بوجود صيحتني

ـماء٬،  Xالصيحة األوىل صيحة احلق؛ وهي صيحة جربئيل الروح األمني  ٬، وتكون من الس
ـيحة    ـي ص وقد عرفنا مباذا تكون الصيحة يف النقطة السابقة٬، والصيحة الثانية صيحة باطل٬، وه
ـماء    ـوت فالس إبليس وتكون يف األرض٬، ومن هنا الصيحة اليت يف السماء هي صيحة من امللك

                                                            
  .١١٣ص ٥٣ج: بحار األنوار -١
  .٣٦٠ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
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٬، وصيحة إبليس يف الرؤيا اليت تأيت من امللكوت٬، كما تقد|م يف النقطة السابقة: أي إشارة لذلك٬،
  . تكون يف األرض٬، فيصعد يف اهلواء حىت يتوارى عن أهل األرض يصيح

مها صيحتان صيحة يف أول : يقول Xمسعت أبا عبد اهللا (: عن هشام بن سامل٬، قال
واحدة من : فقال: كيف ذلك ؟ قال: فقلت: قال .الليل٬، وصيحة يف آخر الليلة الثانية

يعرفها من كان مسع : وكيف تعرف هذه من هذه ؟ فقال :فقلت .السماء٬، وواحدة من إبليس
  .)١( )¯ا قبل أن تكون

إنكم تقولون : إنّ اجلريري أخا إسحاق يقول لنا: Xقلت أليب عبد اهللا : وعنه أيضا٬ً، قال
إنّ الذي أخربنا : قولوا له(: Xمها نداءان فأيهما الصادق من الكاذب ؟ فقال أبو عبد اهللا 

  .)٢( )هو الصادق   هذا يكون وأنت تنكر أن    بذلك 
والفاصل بني الصيحتني كما جاء يف الروايات أنّ األوىل تكون يف شهر رمضان يف ليلة مجعة 

   .ليلة ثالث وعشرين٬، والثانية يف آخر النهار

يكون الصوت يف ( :Xقال  :..يف رواية طويلة إىل أن يقول Xعن اإلمام الصادق 
وا يف ذلك٬، وامسعوا وأطيعوا٬، ويف وعشرين فال تشكّ شهر رمضان يف ليلة مجعة ليلة ثالث

  . )٣( ..)آخر النهار صوت امللعون إبليس اللعني
مها صيحتان صيحة يف أول الليل٬، وصيحة يف : (يف رواية أخرى Xوعن اإلمام الصادق 

  .)٤() آخر الليلة الثانية
  ؟ وما هو مضمون صيحة إبليس يا أيب :واثق
  :بينت الروايات بأنّ إبليس يصعد يف السماء وينادي :األب

 .)٥() أال إنّ فالناً قتل مظلوماً: (Xعن اإلمام الباقر    

                                                            
 .٢٧٣ص: غيبة النعماني -١
 .٢٩٥ص ٥٢ج :، بحار األنوار٢٧٣ص: غيبة النعماني -٢
  .٢٦٢ص: غيبة النعماني -٣
 .٢٧٣ص: غيبة النعماني -٤
يكون الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة : Xقال : (..في رواية طويلة إلى أن يقول Xعن اإلمام الصادق  -٥

فالنًا  أال إّن: ثالث وعشرين فال تشكوا في ذلك، واسمعوا وأطيعوا، وفي آخر النهار صوت الملعون إبليس اللعين ينادي
 ليشكك الناس ويفتنهم، فكم في ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النار، فإذا سمعتم الصوت في شهر قتل مظلومًا

حتى تسمعه ) عليهما السالم(رمضان فال تشكوا فيه أنه صوت جبرئيل، وعالمة ذلك أنه ينادي باسم القائم واسم أبيه 
صوت من :  Xال بد من هذين الصوتين قبل خروج القائم: العذراء في خدرها فتحرض أباها وأخاها على الخروج، وقال
بيه، والصوت الثاني من األرض هو صوت إبليس اللعين ينادي السماء وهو صوت جبرئيل باسم صاحب هذا األمر واسم أ

 .٢٦٢ص: غيبة النعماني...) باسم فالن أنه قتل مظلومًا
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 . )١( )ينادي باسم فالن أنه قتل مظلوماً( :Xعن اإلمام الصادق    
 .)٢() يعين رجالً من بين أمية -إنّ فالناً وشيعته على احلق(: Xعن اإلمام الباقر    
أال إنّ احلق يف عثمان بن عفان وشيعته فإنه قتل مظلوماً ( :Xعن اإلمام الصادق    

 .)٣( )فاطلبوا بدمه
 .)٤() لرجل من بين أمية -إنّ فالناً وشيعته هم الفائزون(: Xعن اإلمام الصادق    

  ).نه اهللالع(هذه العبارات اليت جاءت يف حتديد ما يصيح به إبليس 
وأيضاً هذه الروايات ال حتمل على نفس عثمان٬، بل على مìثَله يف زمن الظهور  :واثق
  .املقد|س

لن أكف  ٬،لن أداهن( :قوله Xنعم يا واثق؛ ولذا جاء يف خطاب مياين آل حممد : األب
  .)٥() عن مواجهة عثمان وفضحه على رؤوس األشهاد

السامل زاده اهللا توفيقاً يف كتابه ولكشف احلقيقة أنقل لكم عبارة ذكرها األخ الشيخ عالء 
فبعض ما تساءلنا عنه يف صيحة ) لعنه اهللا(أم|ا صيحة إبليس : (املعترضون على خلفاء اهللا٬، قال

احلق يأيت فيها أيضا٬ً، فإذا كان الذين يتربؤون من أهل البيت حيسبون على الشيعة كما تقدم٬، 
  !؟ Xمبظلومية عثمان قبال حق علي  فكيف ميكن تصو|ر أن شيعياً يستمع إلبليس وهو ينادي

٬، فكذلك احلال يف صيحة إبليس Xوكما توضح يف صيحة احلق يف أ³ا تكون مبìثَل علي 
٬، وملا كان يتجلبب زوراً بزي أهل الدين والعلم تكون مبìثَل عثمان يف هذا الزمانأخزاه اهللا فإ³ا 

يع من مل يكن لديه نور من اهللا٬، ويتربأ والنسك والزهادة وإمامة األمة يشتبه األمر على الناس فيض
  .٬، وال حول وال قوة إالّ باهللاجله بل يتناوهلم ويتهمهم بالسحرمن آل حممد والعياذ باهللا أل

فمجيء داعي احلق وإعالنه دعوته اإلهلية ال يزيدها مواجهة الطواغيت الظلمة الواضحني 
ظلومني هم األكثر دوماً ولكننا جند أن كل امل ٬، ومع أنّحوهلاالتفاف الناس املظلومة  جهاراً إالّ

                                                            
 .راجع الرواية السابقة في الهامش -١
  .٢٧٢ص: غيبة النعماني -٢

حتى يتوارى عن فإذا آان من الغد صعد إبليس في الهواء (: إلى أن يقولX جاء في رواية طويلة عن اإلمام الصادق  ٣-
  .٢٦٧ص: غيبة النعماني )أال إّن الحق في عثمان بن عفان وشيعته فإنه قتل مظلومًا فاطلبوا بدمه: أهل األرض ثم ينادي

إّن : إّن فالنًا هو األمير، وينادي مناد: ينادي مناد من السماء: يقول Xسمعت أبا عبد اهللا (: عن زرارة بن أعين، قال -٤
 -إّن فالنًا وشيعته هم الفائزون : إّن الشيطان ينادي: فمن يقاتل المهدي بعد هذا ؟  فقال: قلت. ائزونعليًا وشيعته هم الف
إنه يكون : يعرفه الذين آانوا يروون حديثنا، ويقولون: فمن يعرف الصادق من الكاذب ؟ قال: قلت.  -لرجل من بني أمية 

 . ٢٧٢ص: ة النعمانيغيب )قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون
 .ق . هـ ١٤٢٧ /ذي القعدة: خطاب الحج بتاريخ -٥
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دعاة احلق ملا جاءوا نصروهم القلة املستضعفة٬، فأين يكمن السبب ومن هم طواغيت الداخل 
  ؟ املتسترين واملنافقني

إ³م أدعياء العلم الذين تسن|موا دفة قيادة الناس بال تنصيب اهلي بل حيلة وخداعاً ليومهوا 
هلا أن تستقر يف الوعي؛ لكثرة التثقيف ±ا والتركيز عليها٬، نعم تطع|م  أريدالناس عرب منظومة 

بشيء من احلق ولكن ليس أل³م يعتقدون باحلق وأئمته٬، بل خلداع الناس بالشعار ومترير 
مشروعهم عليهم٬، فتكتمل خطة إبليس يف أخفى حلقاªا املدخرة حملاربة خلفاء اهللا يف أرضه 

ري مشاريعهم اإلهلية٬، فكان علماء السوء غري العاملني اخلنجر الذي وحتديداً القوام منهم وتأخ
مثاال٬ً، فقد كان املصلح املنتظر الذي يترقبه بنو  Xيطعن األمة املنتظرة دائما٬ً، ولنا يف موسى 

إسرائيل ويتباشرون بوالدته واالستعداد الستقباله يف الوقت الذي كان فرعون وجنوده 
وباشر دعوته وعرب بقومه البحر نرى  Xما إن جاء موسى  يستضعفو³م ويذلو³م٬، ولكن

يصنع عجالً بوحي إبليس ليعبد من دون اهللا يف غيبة    وهو العامل عند بين إسرائيل   السامري 
٬، وملا منعهم هارون اعترضوا عليه وكادوا أن يقتلوه٬، فكان العامل Xموسى واستخالفه هارون 

  .هللاغري العامل سالح إبليس حلرب خلفاء ا
٬، فقد بعث وعلماء بين إسرائيل حبهم للمال والدنيا ال Xوكذا احلال عند بعثة عيسى 

 Xيكاد يوصف فاقتدى ±م أتباعهم متاماً كما هو حال األمة اليوم٬، فنسخت شريعة موسى 
ما اعمله العلماء من حتريف   إن مل يكن أهم األسباب   على يديه وكان سبب النسخ يف بعضه 

ا حرمه اهللا وحترمي ما أحلّه إرضاًء لألهواء ومتلّقاً للطواغيت٬، متاماً أيضاً ما وصف به ومن حتليل م
الذي ينسف ما شر|عه علماء السوء باألهواء والتخر|صات ويستأنف  Xجميء قائم آل حممد 

  .بعد أن انكب| القوم من كبريهم إىل صغريهم على الدنيا )١(الدعوة إىل اهللا واإلسالم من جديد 
بل حماربته وحماولة قتله والوشي به لظلمة الرومان يقوده  Xن الفشل باستقبال عيسى وكا

٬، وحديث جما±ة علماء علماء الضاللة أيضا٬ً، واحلال نفسه ملا بعث حبيب اهللا ورسوله حممد 
اليهود والنصارى واألحناف وغريهم له واضحة لكل من اعتقد به٬، مث شريح وأمثاله مع سيد 

٬، فهل يأيت القائم خبروجه عن الدين ووجوب قتاله ملا أفىت Xنة احلسني بن علي شباب أهل اجل
X  بغري سنة اهللا يف حججه٬، وهل ستتغري سنته سبحانه يف أعدائهم وهم علماء السوء يف كل

                                                            
وهداهم إلى أمر قد دثر وضل عنه جديدًا دعا الناس إلى اإلسالم  Xإذا قام القائم : (قال ،Xعن أبي عبد اهللا  -١

 .٣٠ص ٥١ج: بحار األنوار) الجمهور، وإنما سمي القائم مهديا ألنه يهدي إلى أمر مضلول عنه، وسمي القائم لقيامه بالحق
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٬، فال حتويل وال تبديل يف سننه سبحانه٬، فكان مìثَل عثمان من سينادي به إبليس ال واهللا! مرة ؟
ريح وعثمان والشمر وغريهم عامل شأنه شأن السامري وبلعم بن باعوراء وشوهو عامل غري 

لو قد|ر له أن  Xومن اختار اليوم االصطفاف مع من نصب العداء لقائم آل حممد . الكثري
الختار الوقوف مع السامري ضدمها٬، ومع علماء بين  )عليهما السالم(يكون أيام موسى وهارون 

٬، ومع اء اليهود والنصارى واألحناف ضد رسول اهللا ٬، ومع علمXإسرائيل ضد عيسى 
  . Xشريح ضد احلسني 

يا مالك ابن ضمرة٬، كيف أنت إذا : (Xقال أمري املؤمنني : عن مالك بن ضمرة٬، قال
يا أمري املؤمنني ما عند : وشبك أصابعه وأدخل بعضها يف بعض٬، فقلت اختلفت الشيعة هكذا٬،
ذلك يا مالك٬، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعني رجالً اخلري كله عند  :ذلك من خري ؟ قال

  .)١() يكذبون على اهللا وعلى رسوله فيقتلهم٬، مث جيمعهم اهللا على أمر واحد
فمن الذي يكذب على اهللا ورسوله ويفر|ق الناس بكذبه عليهم غري علماء السوء الذين 

من تتم صيحة إبليس بكبريهم بتطهري األرض منهم جيمع اهللا الناس على أمر واحد ؟ إ³م إذن 
بكل جهده وخطه مبا أوحى له إبليس من  Xعثمان العصر الذي يسعى حملاربة خليفة اهللا القائم 

ضالل إلبعاد الناس عن آل حممد وتأخري اليوم املعلوم الذي أنظره اهللا تعاىل إليه ٬، فهل من عاقل 
  .)٢( )..لينقذ نفسه من شراك إبليس وجنده٬،

  .وال حتتاج تعليق فالعبارة واضحة
  ).نه اهللالع( وما هو اهلدف من صيحة إبليس :أمحد

هو الفتنة٬، وتشكيك الناس٬، ولقد أكد أهل البيت ) نه اهللالع(اهلدف من صيحة إبليس  :األب
٬، إذ الكفر النهي عن إتباع الصوت الثاين؛ ألنّ أتباعه يعين اخلروج عن والية آل حممد  

  .بآخرهم كالكفر بأوهلم
كذباً وزورا٬ً،  يأيت االمتحان وتبان السرائر اخلبيثة ممن يد|عون والية آل حممد  وهنا

٬، فيسقطوا يف هذا االمتحان٬، نسأل اهللا أن يكتبنا عنده من شيعة حممد وآله الطاهرين 
  : والحظوا الروايات ماذا تقول

                                                            
 .٢٠٦ص: غيبة النعماني -١
 .٥٢ص: المعترضون على خلفاء اهللا -٢
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وإين ألعجب ! عجبت أصلحك اهللا : Xقلت أليب عبد اهللا (: عن زرارة بن أعني٬، قال
من القائم كيف ي¼قاتل مع ما يرون من العجائب٬، من خسف البيداء باجليش٬، ومن النداء الذي 

يوم  إن الشيطان ال يدعهم حىت ينادي كما نادى برسول اهللا : يكون من السماء ؟ فقال
  .)١( )العقبة
إذا رأيتم ناراً من (: ٬، أنه قال)عليهما السالم(عن أيب بصري٬، عن أيب جعفر حممد بن علي و

إنّ شاء اهللا  املشرق شبه اهلردي العظيم تطلع ثالثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل حممد 
الصيحة ال تكون إالّ يف شهر رمضان؛ ألنّ شهر رمضان شهر  :مث قالإنّ اهللا عزيز حكيم٬،  8

ينادي مناد من السماء باسم  :مث قال والصيحة فيه هي صيحة جربائيل إىل هذا اخللق٬،اهللا٬، 
فيسمع من باملشرق ومن باملغرب٬، ال يبقى راقد إال استيقظ٬، وال قائم إال قعد٬، X القائم 

من ذلك الصوت٬، فرحم اهللا من اعترب بذلك الصوت  وال قاعد إال قام على رجليه فزعاً
يكون  :Xمث قال  .Xفأجاب٬، فإن الصوت األول هو صوت جربئيل الروح األمني 

الصوت يف شهر رمضان يف ليلة مجعة ليلة ثالث وعشرين فال تشكوا يف ذلك٬، وامسعوا 
اً قتل مظلوماً أال إنّ فالن: وأطيعوا٬، ويف آخر النهار صوت امللعون إبليس اللعني ينادي

ليشكك الناس ويفتنهم٬، فكم يف ذلك اليوم من شاك متحري قد هوى يف النار٬، فإذا مسعتم 
الصوت يف شهر رمضان فال تشكوا فيه أنه صوت جربئيل٬، وعالمة ذلك أنه ينادي باسم 

حىت تسمعه العذراء يف خدرها فتحرض أباها وأخاها على ) عليهما السالم(القائم واسم أبيه 
صوت من السماء وهو :  Xال بد من هذين الصوتني قبل خروج القائم :وقالوج٬، اخلر

صوت جربئيل باسم صاحب هذا األمر واسم أبيه٬، والصوت الثاين من األرض هو صوت 
إبليس اللعني ينادي باسم فالن أنه قتل مظلوما٬ً، يريد بذلك الفتنة٬، فاتبعوا الصوت األول 

  .)٢( )وإياكم واألخري أن تفتنوا به
 ٬، بل يتهمون آل حممد وهنا يا أبنائي يسقط كل من كان يف قلبه عداء آلل حممد 

 . بالسحر أعاذنا اهللا
فسمعت رجالً من مهدان  Xكنت عند أيب عبد اهللا : قال(: عن عبد اهللا بن سنان٬، قال

إنكم تزعمون أنّ منادياً ينادي من السماء باسم : إنّ هؤالء العامة يعريونا٬، ويقولون لنا: يقول له
                                                            

  .٢٧٣ص: غيبة النعماني -١
 .٢٦٢ص: غيبة النعماني -٢
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ال ترووه عين٬، وأرووه عن أيب٬، وال : صاحب هذا األمر٬، وكان متكئاً فغضب وجلس٬، مث قال
 8يف كتاب اهللا واهللا إنّ ذلك : يقول Xحرج عليكم يف ذلك٬، أشهد أين قد مسعت أيب 

فال ٬، ﴾إِن نَّشÏأْ نÑنÏزِّلْ عÏلَيÐهِم مِّن السَّمÏاء آيÏةً فَظَلÝتÐ أَعÐنÏاقُهÑمÐ لَهÏا خÏاضËعËنيÏ﴿ :لبني حيث يقول
يبقى يف األرض يومئذí أحد إالّ خضع وذلت رقبته هلا فيؤمن أهل األرض إذا مسعوا الصوت 

فإذا كان من الغد صعد : قال. وشيعته Xأال إنّ احلق يف علي بن أيب طالب : من السماء
أال إنّ احلق يف عثمان بن عفان : إبليس يف اهلواء حىت يتوارى عن أهل األرض مث ينادي

فيثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت على احلق : وشيعته فإنه قتل مظلوماً فاطلبوا بدمه٬، قال
واملرض واهللا عداوتنا٬، فعند ذلك وهو النداء األول ويرتاب يومئذí الذين يف قلو¯م مرض٬، 

مث تال أبو إنّ املنادي األول سحر من سحر أهل هذا البيت٬، : يتربأون منا ويتناولونا٬، فيقولون
  .)١( )﴾وÏإِن يÏرÏوÐا آيÏةً يÑعÐرِضÑوا وÏيÏقُولُوا سËحÐرÎ مُّسÐتÏمËرٌّ﴿: 8قول اهللا  Xعبد اهللا 

بالسحر وكونه يسخ|ر ممكالك من اجلن٬، هذه  Xوسبحان اهللا لقد أªُم أمحد احلسن 
ساحة حجة من حجج اهللا منها عرب الدهور اليت  ختلُالتهمة اليت زادت أنصاره فيه يقيناً؛ أل³ا مل 

  .مضت
  وكيف يستطيع اإلنسان متييز الصيحة احلقة من الباطلة ؟ ٬،أيب :حممود
الوجوه املتقدمة٬، وإليكم ٬، يف الوجه التاسع من Xلقد بني السيد أمحد احلسن  :األب

لو كانت الصيحة يف هذا العامل املادي من سنخه وماديته فما هو املائز بينهما وبني ( :عبارته
٬، هل هو الصوت ؟ وهل مسع الناس صوت جربائيل وصوت إبليس )نه اهللالع(صيحة إبليس 

يف ملكوت : أيإذا كانت صيحة جربائيل يف السماء٬،  ٬،لكي يفرقوا بينهما ؟ بلى) نه اهللالع(
فَسÑبÐحÏانَ الÝذËي بِيÏدËهË مÏلَكُوتÑ كُلå ﴿ السماوات استطاع املؤمنون متيزها؛ ألنّ امللكوت بيد اهللا

  ). ﴾شÏيÐٍء وÏإِلَيÐهË تÑرÐجÏعÑونَ
  :بينوا ذلك يا ب¼ين يف رواياªم  كما أنّ أهل البيت

إنّ فالناً : مناد من السماءينادي : يقول Xمسعت أبا عبد اهللا (: عن زرارة بن أعني٬، قال
فمن يقاتل املهدي بعد هذا ؟  : قلت .إنّ علياً وشيعته هم الفائزون: هو األمري٬، وينادي مناد

فمن : قلت.     لرجل من بين أمية  إنّ فالناً وشيعته هم الفائزون : إنّ الشيطان ينادي :فقال

                                                            
 .٢٦٧ص: غيبة النعماني -١
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إنه يكون قبل : يثنا٬ً، ويقولون يعرفه الذين كانوا يروون حد: يعرف الصادق من الكاذب ؟ قال
  . )١( )أن يكون٬، ويعلمون أµم هم احملقون الصادقون

اإلمام يصر|ح بأنّ الذين يعرفون الصيحة هم الذين يروون حدينا٬، وهذا معناه أنّ أحاديثهم 
بينت وكشفت كيفية معرفة الصيحة الصادقة من الكاذبة٬، ولكن ركزوا يا أبنائي على كلمه 

وليس املعرضون عن األحاديث والروايات والذين يسقطو³ا نتيجة عدم تعقلهم ) حديثنايروون (
هلا٬، أو اصطدامها مببدأ أسسوه بال دليل شرعي عليه٬، كما هو حال الفقهاء اليوم الذين كذبوا 
بالرؤيا اليت صر|حت الروايات بكو³ا جزء من النبوة٬، ووحي إهلي٬، فهؤالء ال يصدقون ±ا؛ ألن|هم 

  .من كذبوها٬، بل ووضعوا األسس لتكذيبها وما شا±ها من أدلة شرعيةهم 
٬، بل هم منغلقون على صنف خاص وكل ذلك ألن|هم يف احلقيقة ليسوا برواة أحاديثهم 

ألصناف كثرية بدعوى عدم  ومهملون   ورغم ذلك مل يفهموها   أو صنفني من الروايات 
ال  ساذجاً بسيطاًبل وأصبح املتكلم بالرؤيا عندهم حجيتها وعدم أمهيتها٬، ومنها أحاديث الرؤيا٬، 

  !لقوله ؟ يسمع
فأي جرأة هذه على اهللا وآل اهللا حممد وآله الطاهرين الذين يتشر|فون بسماع الرؤيا ويهتمون 

  . يف تأويلها
إنّ الناس يوخبونا ويقولون من أين يعرف احملق من ( :Xعن أيب عبد اهللا  ٬،وعن عبد الرمحن
قولوا هلم يصدق ¯ا إذا كانت من كان : فقال: قال ٬،ما تردون عليهم: املبطل إذا كانتا ؟ فقال

أَفَمÏنÐ يÏهÐدËي إِلَى الْحÏقِّ أَحÏقُّ أَنْ يÑتَّبÏعÏ أَمَّنÐ ال ﴿ :8مؤمناً يؤمن ¯ا قبل أن تكون٬، قال اهللا 
Ýهِدِّي إِلÏونَيÑكُمÐحÏت ÏفÐكَي Ðا لَكُمÏى فَمÏدÐهÑ٣() )٢(﴾ا أَنْ ي(.  

فالرواية تبني أنّ الذي يؤمن بالصيحة قبل أن تقع يستطيع التمييز بني صيحيت احلق والباطل٬، 
٬، وهذا معناه يشترط وجود اإلميان بالصيحة قبل أن )نه اهللالع(وصيحة إبليس  Xصيحة جربئيل 

أن|ه يستفاد من هذه الرواية وجود صيحات قد تسبق الصيحة اليت تقع تقع ليستطيع اإلنسان٬، كما 
  .من شهر رمضان ٢٣يف ليلة 

وهذا هو احلاصل واملتحقق فالرؤى اليت رآها املؤمنون بالغيب بكون السيد أمحد احلسن 
X  حتصى وجتمع يف مؤلَفأن من حق أكثر.  

                                                            
 .٢٧٢ص: غيبة النعماني -١
 .٣٥ :يونس -٢
 .٢٧٤ص: غيبة النعماني -٣
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إن وقعت يف شهر رمضان املبارك؛  بينما الذين ال يقر|ون حبجية الرؤيا فلن يؤمنوا بالصيحة
  .أل³م مل يؤمنوا ±ا من قبل

٬، فكذلك Xكما أنّ اليماين من العالمات احلتمية لظهور اإلمام املهدي  ٬،أيب :أمحد
  ؟ الصيحة٬، لكن أيهما تتحقق قبل األخرى

أحسنت يا أمحد لقد فتحت لنا موضوعاً من املواضيع املهمة واليت ختبط فيها الكثري٬،  :األب
ولذا كذّب دعوة اليماين املوعود السيد  ٬،فقال بعض من يدعي العلم أنّ اليماين يظهر بعد الصيحة

مع كل ما تقدم من األدلة على كونه اليماين٬، ومن ذلك البعض هو الشيخ  Xأمحد احلسن 
وكذا ينبغي عليهم تكذيب من يدعي أن|ه اليماين أو اخلراساين أو ( :اض حيث قالإسحاق الفي

  . )١( )صاحب النفس الزكية فإنّ تلك الشخصيات املباركة ال تظهر إالّ بعد الصيحة
كما وصر|ح بذلك الشيخ حممد السند حيث قال تعليقاً على رواية اليماين املروية عن اإلمام 

 :مجلة نقاطويف الرواية ( :Xالباقر
أن|ها حتد|د عالمة اليماين بعالمة الظهور احلتمي|ة٬، وهي الصيحة السماوية٬، وقد ذكر : األوىل

يف أوصاف تلك الصيحة٬، واليت هي نداء جربئيل من السماء أن|ه يسمعه أهل األرض٬، كلّ أهل 
ر عنه يف لغة بلغتهم٬، واستيالء السفياين على الشام٬، وهكذا التحديد للخراساين الذي قد يعب|

  .روايات اُخرى باحلسين

وهذا التحديد يقطع الطريق على أدعياء هذين االمسني قبل الصيحة والنداء من السماء٬، وقبل 
  .)٢( )استيالء السفياين على الشام

 :عن هذا التوهم جبواب يكشف جهل القائل به٬، فقال Xولقد أجاب السيد أمحد احلسن 
فإذا كان . يف رجب  أي قيامه    ٬، وخروج اليماين)٣(إنّ الصيحة يف رمضان : إذن التفت(

ـى   Xيكون خروج اليماين بعد قيام اإلمام   أي يف رجب الذي بعدها   بعد الصيحة  عل
ـذا   Xأساس هذا الفهم اخلاطئ؛ ألنّ قيام اإلمام  يف حمرeم٬، وشهر رجب يأيت بعد حمرeم٬، وه

  .)٤() بيeن

                                                            
 .اإلمام المهدي زادهم اهللا توفيقًا راجع آتاب لعلكم تهتدون من إصدارات أنصار -١
 .١٥ص: في آتابه فقه عالئم الظهور -٢
إّن القائم صلوات اهللا عليه ينادي باسمه ليلة ثالث وعشرين، ويقوم يوم (: Xقال أبو عبد اهللا : قال ،عن أبي بصير -٣

 .٤٥٢ص: غيبة الطوسي )عاشوراء يوم قتل فيه الحسين بن علي عليهما السالم
 .ق .هـ  ١٤٢٦ /رجب /١: راجع نصيحته لطلبة الحوزة العلمية وآل طالب حق التي آانت بتاريخ -٤



 ١٠٧.............................. القسم الرابع / حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليما�ية املباركة 

كل نيب من ( :٬، قالXويف ختام حديثنا هلذه الليلة أذكر لكم كالماً لإلمام أمحد احلسن 
جاء  Xفعيسى  ٬،واملعجزة تكون مشابه ملا يف زمانه ٬،أنبياء اهللا سبحانه وتعاىل يبعث مبعجزة

 ٬،بإحياء املوتى وشفاء املرضى النتشار الطب وموسى جاء بالعصا واآليات النتشار السحر
أو املهدي  ٬X، واإلمام املهدي تأويل الرؤيا النتشارها يف زمانهجاء بالرؤيا وبX ويوسف 

ومما  …يأيت مبا يناسب زمانه وهو العلم بكتاب اهللا واملعرفة و األول الذي ميهد له أيضاً
الباقية من ال تكذب يف آخر الزمان وهي  ألµا كما قالوا الرؤيا؛  يناسب زمانه أيضاً
يأيت بالرؤيا وتأويل الرؤيا كما جاء ¯ا يوسف  ٬X، إذن فاإلمام املهدي مانالنبوة يف آخر الز

X  واإليرانيون يعرفون اإلمام املهدي بأنه يوسف آل حممد.  
يأتون باآليات واملعجزات من اهللا املشا¯ة ملا هو منتشر يف زماµم ال ملشا¯تها  وهم 

ملا هو منتشر يف زماµم كما توهم كثري من العلماء بذلك بل للّبس والن ال تكون خالية من 
 ٬،االمتحان فال يكون هناك إجلاء لألميان فالدنيا دار بالء وامتحان وليؤمن من يؤمن بالغيب

  .)١( )﴾وÏلَوÐ جÏعÏلْنÏاهÑ مÏلَكاً لَجÏعÏلْنÏاهÑ رÏجÑالً وÏلَلَبÏسÐنÏا عÏلَيÐهِمÐ مÏا يÏلْبِسÑونَ﴿ :قال تعاىل
وينتهي حديثنا هلذه الليلة على أمل أن نلتقي غداً بتوفيق اهللا سبحانه٬، واحلمد هللا رب 

   .العاملني٬، والصالة والسالم على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
* * *  

  

                                                            
 .٩٣ص: والنص مقتبس من آتاب فصل الخطاب في حجية رؤيا اؤلي األلباب. ٩: األنعام -١



  :لعاشرةاحللقة ا

אא

وكلهم إميان بدعوة احلق اليت عرضها أبوهم باألدلة والرباهني اليت ال ت¼رد وتأخذ وجاء األبناء 
السالم وتبادلوا بعنق اإلنسان املنصف الذي يتطلع آلخرته٬، فجاء األب فسلم على أبنائه فردوا 

  .التحيات
وهي آخر ليلة هذه الليلة األربعني حلوارنا يا أبنائي األعزاء٬، : قالمث أخذ األب جملسه٬، ف

  .حلوارنا إن شاء اهللا تعاىل
مضيفاً ملا تقد|م عرض حملات من تاريخ الدعوة اليمانية املباركة٬،  أريدويف آخر ليلة من احلوار 

  .أمتىن أن تكونوا يل قر|ة عني٬، وعةاحلقيقة ناصكم لمن األدلة أدلة أخرى كي تتضح 
ضالل من مل يؤمن بدعوة اليماين القائم أمحد  من خالل حوارنا يف هذه الليلة يتبني لكمو
X أكثر من عقد من حاربوا دعوة احلق  الذينوالتنسك أصحاب املظاهر  لكم٬، كما ويتعر|ى

حقيقة بواطنهم العفنة النتنة اليت غر|وا الناس ±ا وتبعتهم طيلة سنني طويلة٬،  لكمكشف نوتالزمن٬، 
وهم يقود³م من ضالل إىل آخر٬، كما وتتبني نكرائهم وشيطنتهم اليت حاربوا ±ا دعوة احلق مما 

٬، Xقاها صاحب الدعوة واخلليفة اإلهلي السيد أمحد احلسن املأساة اليت اليكشف عن عمق 
  .Xحممد  صادق آلكما أخرب بذلك 

إنّ قائمنا إذا قام استقبل من : يقول Xمسعت أبا عبد اهللا (: ٬، قالعن الفضيل بن يسار
إنّ : وكيف ذاك ؟ قال: قلت .من جهeال اجلاهلية جهل الناس أشدe مما استقبله رسول اهللا 

 أتى الناس وهم يعبدون احلجارة والصخور والعيدان واخلشب املنحوتة٬، وإنرسول اهللا 
أمeا واهللا ليدخلن : مث قال قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب اهللا حيتج عليه به٬،

  .)١( )عليهم عدله جوف بيو®م كما يدخل احلر والقر
 على وااللتفاف±ذه األصنام اليت ع¼رفت بالتأويل  Xأمحد احلسن  املوعودفابتلى القائم 

٬، وهم احلريصون على شرع اهللا نصوص الشرع مدعني أ³م األعرف بكالم حممد وآله 
سبحانه وتعاىل٬، واحلال أن|هم تضج من فتواهم الباطلة األعراض والفروج٬، فكم حللوا للناس 

  .حرماً وحرموا عليهم حالال٬ً، والناس راكعة هلم مطيعة ألقواهلم جهالً منهم حبقيقة احلال
                                                            

 .٣٠٧ص: غيبة النعماني -١
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  .ار والرهبان الذين نصبوا أنفسهم آهلة للناسفأصبحوا كاألحب
اتَّخÏذُواْ أَحÐبÏارÏهÑمÐ وÏرÑهÐبÏانÏهÑمÐ أَرÐبÏاباً مِّن ﴿ :قلت له: قال ٬،٬X، عن أيب عبد اهللا عن أيب بصري

Ëاللّه ËونÑ٬، ولكن ٬، ولو دعوهم ما أجابوهمأما واهللا ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم: (؟ فقال )١(﴾د
  .)٢( )فعبدوهم من حيث ال يشعرون وحرموا عليهم حالال٬ً، أحلوا هلم حراماً

  .واهلمج الرعاع يستمعون ملا يقولون هلم منصتني مطيعني٬، عابدين هلم من حيث ال يشعرون
  .)٣() يف معصية فقد عبده من أطاع رجالً( :قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا 

   .Xفلم يبقوا من الدين إالّ امساً ومن القرآن إالّ رمسا٬ً، كما أخرب صادق آل حممد 
سيأيت على الناس زمان ال يبقى من ( :قال رسول اهللا : Xقال أمري املؤمنني : قال

مساجدهم عامرة ٬، امسه٬، يسمعون به وهم أبعد الناس منه رمسه ومن االسالم إالّ القرآن إالّ
٬، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وهي خراب من اهلدى

  .)٤( )وإليهم تعود
عظûم اجلرأة على اهللا سبحانه وخلفائه الذي وبعد عرضي هلذه اللمحات ستعرفون على 

  .اجتباهم لدينه وجعلهم عيبة علمة ومواطن سر|ه وبابه الذي منه يؤتى
وصاروا  بأ³م شر فقهاء كل ما تقد|م٬، لقد رفض فقهاء اليوم الذين قال عنهم النيب 

يقترحون على حجة اهللا ما يشتهون كما فعل أسالفهم من قبل٬، فطلبوا املعجزة من اإلمام أمحد 
   .Xاحلسن 

 باملعجزة٬، فكيف هؤالء حيصرون املعرفة فقطلقد تقد|م عندنا أن احلجة ال يعرف  ٬،أيب :واثق
  باملعجزة ؟
نعم يا ولدي٬، بل ويقترحون املعاجز كما اقترحوا اسالفهم على احلجج السابقني٬،  :األب

  .كما حيكي لنا القرآن هذه احلقيقة
ـلٍ   #وÏقَالُواْ لَن نُّؤÐمËنÏ لَكÏ حÏتَّى تÏفْجÑرÏ لَنÏا مËنÏ اَألرÐضِ يÏنبÑوعاً ﴿ أَوÐ تÏكُونَ لَكÏ جÏنَّةٌ مِّن نَّخËي

ـمÏاء   #وÏعËنÏبٍ فَتÑفَجِّرÏ اَألنÐهÏارÏ خËاللَهÏا تÏفْجِرياً  أَوÐ يÏكُونَ لَكÏ بÏيÐتÎ مِّن زÑخÐرÑفí أَوÐ تÏرÐقَى فËي السَّ

                                                            
 .٣١: التوبة -١
 .٥٣ص ١ج :الكافي -٢
 .  ٣٩٨ص ٢ج :الكافي -٣
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﴿Ëا مÏا أَنÏمÏو ËهÝانَ اللÏحÐبÑسÏنِي وÏعÏنِ اتَّبÏمÏا وÏأَن íةÏريËصÏلَى بÏع ËهÝو إِلَى اللÑعÐي أَدËبِيلÏس ËهËذÏقُلْ ه Ïن
ÏنيËرِكÐشÑ١(﴾الْم(.  
يل ر¯م باحلكمة ىل الذين يدعون إىل سبوإ. لذين يسمعون القول فيتبعون أحسنهإىل ا

ىل كل منصف وباحث عن إو. الذين يعرفون احلق فيتبعون أهله ىلإو .واملوعظة احلسنة
  …ىل الذين ال يكذبون مبا مل حييطوا بعلمه إو. احلقيقة

 Xي الصحف السابقة الصادرة من أنصار اإلمام املهدلقد دعوت مجع من العلماء يف 
٬، حىت يتبينوا هل ا جئت به من تفسري للقرآن الكرمي٬، أو مساع مللمناظرة يف القرآن الكرمي

فلم  .ة أو من اتصل ¯م نه علم خاص بأهل بيت العصمأهو من ممكن التحصيل أم 
يبيي من دون أن بتكذصدر بعض العلماء فتوى أبل . يستجب لتلك الدعوة أحد منهم

نه ال يوجد دليل نقلي أو عقلي يÑجوeز تكذيب من يدعي االتصال يسمعوا شيئاً منeي٬، مع أ
) الغيبة للطوسي(و ) الغيبة للنعماين(أراد البيان والتفصيل فلرياجع  ومن٬، Xباإلمام املهدي 

ة اإلمام موسوع(و ) بشارة اإلسالم للسيد مصطفى الكاظمي(و ) إكمال الدين للصدوق(و 
وكل هذه الكتب من الطبقة األوىل يف وثاقة النقل  ٬،)املهدي للسيد حممد حممد صادق الصدر

يف  Xتؤكد إمكان رؤية اإلمام املهدي  وكلها تنقل روايات عن أهل البيت  ٬،والتحقيق
  .ملقدمه الفداء يوطئون له سلطانه ن لإلمام أرواحناممهديزمن الغيبة الكربى وتؤكد على جميء 

 ٬، وال نقول إالّلينا سنن األنبياء واملرسلني ٬، فاحلمد هللا الذي أجرى عوعلى كل حال
ن وقع إف). اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حىت ترضى: (Xكما قال اإلمام احلسني 

  .أشد من رشق السهامالكالم 
eإلثبات ٬، للمناظرة يف القرآن الكرمي رر الدعوة إىل بعض مراجع التقليدا اآلن فأين أُكأم

  .  Xوأين مرسل من اإلمام Xيف القرآن هو من اإلمام املهدي ما عندي من علم  أنّ
 جل احلرص على هداية هذه األمة اليتأحىت ال تبقى حجة حملتج وال عذر ملعتذر ومن 

٬، بأن جال الدين واملؤمنني والناس كافةأُناشد العلماء ور ظُلمت وأُستضعفت على مر العصور

                                                            
  .١٠٨ :يوسف -١
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حÏتَّى ﴿ :٬، حىت ال يكون اجلميع مشمولني بقوله تعاىلستجابة لدعوة املناظرةوا على االيساعد
   .)١(﴾إِذَا جÏاُءوا قَالَ أَكَذÝبÐتÑمÐ بِآياتËي وÏلَمÐ تÑحËيطُوا بِهÏا عËلْماً أَمَّاذَا كُنÐتÑمÐ تÏعÐمÏلُونَ

أن يوفق  ونسأل اهللا تعاىل. ون من املكذبني بآيات اهللا تعاىلأعاذنا اهللا وإياكم أن نك
eف خبدمة اإلمام املهدي املؤمنني للتشرX إنه مسيع جميب.  

  :موجهة إىل ثالث فئات من العلماء وهذه الدعوة
عن السيد السيستاين ٬، أو السيد املرعشي نيابة السيد علي السيستاين :الفئة األوىل

  .والشيخ حممد إسحاق الفياض. والسيد حممد سعيد احلكيم. بتخويل خمتوم
ألشهاد ٬، أن تكون املناظرة على رؤوس اناظرة مع هؤالء العلماء الثالثةاملوشروط 

٬، ٬X، وإذا انتهت املناظرة مع أحدهم إىل تكذيب رسول اإلمام وللناس كافة ويف مكان عام
لËيÏهÐلËكÏ مÏنÐ هÏلَكÏ عÏنÐ ﴿ فعلى املكذب أن يباهل رسول اإلمام يف نفس املكان وأمام الناس كافة

ÏيÏو íةÏيِّنÏبÎيمËلÏع ÎيعËمÏلَس ÏهÝالل ÝإِنÏو íةÏيِّنÏب ÐنÏيَّ عÏح ÐنÏى مÏيÐ٢(﴾ح(.    

  .السيد كمال احليدري٬، والسيد حممد تقي مدرسي٬، والسيد كاظم احلائري :الفئة الثانية
٬، أن يتناظروا إىل الشروط السابقة للفئة األوىل٬، إضافة وشروط املناظرة مع هؤالء العلماء

٬، مث بعد ذلك إذا أصل الدعوة ومعرفة تفاصيلهاجل إثبات أمع الشيخ ناظم العقيلي من 
واحلمد هللا . أرحب ¯م٬، فأنا مستعد لذلك بقوة اهللا وي يف علم التفسريأرادوا أن يتناظروا مع

  .وحده
٬، السيستاين ٬، والسيد حممد رضاوالشيخ حممد اليعقويب ٬،الشيخ قاسم الطائي :الفئة الثالثة

لدعوة واإلجابة على جل إثبات صدق اأ٬، من مناظر®م مع الشيخ ناظم العقيلي وهؤالء تكون
  .عدا املباهلة كل الشروط السابقة للفئة األوىل٬، ما مع. تفاصيلها فقط

وÏأُمËرÐتÑ أَنْ أَكُونَ مËنÏ إِنَّمÏا أُمËرÐتÑ أَنْ أَعÐبÑدÏ رÏبَّ هÏذËهË الْبÏلْدÏةË الÝذËي حÏرَّمÏهÏا وÏلَهÑ كُلö شÏيÐٍء ﴿
 ÏنيËمËلÐسÑالْم#  ÏنËا مÏا أَنÏفَقُلْ إِنَّم ÝلÏض ÐنÏمÏو ËفِْسهÏنËي لËدÏتÐهÏا يÏى فَإِنَّمÏدÏتÐنِ اهÏآنَ فَمÐالْقُر ÏلُوÐأَنْ أَتÏو
 ÏرِينËذÐنÑلُونَ #الْمÏمÐعÏمَّا تÏلٍ عËافÏبِغ ÏبُّكÏا رÏمÏا وÏهÏرِفُونÐعÏفَت ËهËاتÏآي ÐرِيكُمÑيÏس ËهÝلËل ÑدÐمÏقُلِ الْحÏ٣(﴾و(.  

                                                            
 .٨٤ :النمل -١
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  بقية آل حممد 

  الركن الشديد أمحد احلسن
  إىل الناس كافةX وصي ورسول اإلمام املهدي 

  املؤيد جبربائيل املسدد مبيكائيل املنصور بإسرافيل
  بعض واهللا مسيع عليمذرية بعضها من 

  النجف األشرف
ـ  ١٤٢٤ /شوال /١٧   ق. ه

  
  
  
  

  .قابل إالّ باجلحود والنكران والسخرية واالستهزاءوأيضاً مل ي¼
ي لطلب منهم التصد| X إذن ماذا يريدون يا أيب مع كل هذه األدلة املتقدمة وطلبه :أمحد

ذكروا أنّ الشخص الذي يكون منهم ي¼عرف  املعجزة٬، واملناظرة العلمية٬، أليس أهل البيت 
بالعلم٬، مث هم أليسوا علماء فاملفروض يعرفون الرجل من علمه٬، فلماذا هذا النكران واجلحود 

  !؟ Xالذي يقابلون به وصي ورسول اإلمام املهدي 
ـمÐعËهِمÐ وÏعÏ  ﴿ يا ب¼ين هؤالء ختم على قلوب :األب Ïـى س ـى  خÏتÏمÏ اللّهÑ عÏلَى قُلُوبِهمÐ وÏعÏلَ لَ

ÎيمËعظ ÎذَابÏع ÐمÑلَهÏةٌ وÏاوÏشËغ ÐمËارِهÏصÐ١(﴾أَب(.  
﴿       Ñـم Ñه ÏكËـئ ـ ـارِهËمÐ وÏأُولَ ÏصÐأَبÏو ÐهِمËعÐـم ÏسÏو Ðـوبِهِم ـئËكÏ الÝذËينÏ طَبÏعÏ اللّهÑ عÏلَى قُلُ أُولَ

  .)٢(﴾الْغÏافËلُونَ
مËن دÑونË اللÝهË إِنَّهÏا وÏصÏدَّهÏا مÏا كَانÏت تَّعÐبÑدÑ ﴿: وصد|هم ما كانوا يعبدون من دون اهللا سبحانه

ÏرِينËمٍ كَافÐن قَوËم ÐتÏ٣(﴾كَان(.  

                                                            
 .٧: البقرة -١
 .١٠٨: النحل -٢
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وÏلَقَدÐ مÏكÝنَّاهÑمÐ فËيمÏا إِن ﴿: وسيحصدون عاقبة تكذيبهم وصد|هم عن احلق٬، قال تعاىل
 ÐمÑهÑعÐمÏس ÐمÑهÐنÏى عÏا أَغْنÏةً فَمÏدËأَفْئÏاراً وÏصÐأَبÏعاً وÐمÏس ÐمÑا لَهÏلْنÏعÏجÏو ËيهËف ÐنَّاكُمÝلَا مَّكÏو ÐمÑهÑارÏصÐلَا أَبÏو

  . )١(﴾أَفْئËدÏتÑهÑم مِّن شÏيÐٍء إِذْ كَانÑوا يÏجÐحÏدÑونَ بِآيÏاتË اللÝهË وÏحÏاقÏ بِهِم مَّا كَانÑوا بِهË يÏسÐتÏهÐزِئُون
بأن|هم شر فقهاء حتت ظل السماء ومنهم خترج الفتنة وإليهم  ولقد وصفهم الرسول 

علماؤهم : يا ابن مسعود( :البن مسعود يف حديث طويل إىل أن يقول تعود٬، كما وقال 
وفقهاؤهم خونة فجرة٬، أال إµم أشرار خلق اهللا٬، وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم 

صÑمٌّ بÑكْمÎ عÑمÐيÎ فَهÑمÐ ال ﴿ وحيبهم وجيالسهم ويشاورهم أشرار خلق اهللا يدخلهم نار جهنم
  .﴾يÏرÐجِعÑونَ
﴿ÑهÑرÑشÐحÏنÏو ÐتÏبÏا خÏمÝكُل ÑنَّمÏهÏج ÐمÑاهÏأْوÏاً مeمÑصÏكْماً وÑبÏياً وÐمÑع ÐهِمËوهÑجÑلَى وÏع ËةÏامÏيËالْق ÏمÐوÏي Ðم

  .﴾زِدÐنÏاهÑمÐ سÏعËرياً
﴿ÏذَابÏذُوقُوا الْعÏيËا لÏهÏرÐلُوداً غَيÑج ÐمÑاهÏدَّلْنÏب ÐمÑهÑلُودÑج ÐتÏجËضÏا نÏمÝكُل﴾.  
﴿Ïوا لَهÑعËمÏا سÏيهËإِذَا أُلْقُوا ف ÑفُورÏت ÏيËهÏهِيقاً وÏظ #ا شÐيÏالْغ ÏنËم ÑيَّزÏمÏت ÑكَادÏت﴾.  
  .﴾لَهÑمÐ فËيهÏا زÏفËريÎ وÏهÑمÐ فËيهÏا ال يÏسÐمÏعÑونَ﴿
  .﴾كُلÝمÏا أَرÏادÑوا أَنْ يÏخÐرÑجÑوا مËنÐهÏا مËنÐ غَمٍّ أُعËيدÑوا فËيهÏا وÏذُوقُوا عÏذَابÏ الْحÏرِيقِ﴿

وسنيت ومنهاجي وشرائعي إµم مين برآء وأنا منهم يدعون أµم على ديين : يا ابن مسعود
  .برئ

األسواق٬، وال ®دوهم إىل الطريق٬، ال جتالسوهم يف املال وال تبايعوهم يف : يا ابن مسعود
 مÏنÐ كَانَ يÑرِيدÑ الْحÏيÏاةَ الدُّنÐيÏا وÏزِينÏتÏهÏا نÑوÏفِّ إِلَيÐهِمÐ أَعÐمÏالَهÑمÐ ﴿ :ال اهللا تعاىل٬، قوال تسقوهم املاء

وÏمÏنÐ كَانَ يÑرِيدÑ حÏرÐثَ الدُّنÐيÏا نÑؤÐتËهË مËنÐهÏا وÏمÏا لَهÑ ﴿: ٬، يقول اهللا تعاىل﴾فËيهÏا وÏهÑمÐ فËيهÏا ال يÑبÐخÏسÑونَ
 .)٢( ...)٬،﴾فËي الْآخËرÏةË مËنÐ نÏصËيبٍ

يا أبا هاشم٬، سيأيت : (٬، أنه قال أليب هاشم اجلعفريXوعن اإلمام احلسن العسكري 
ههم ضاحكة مستبشرة٬، وقلو¯م مظلمة متكدرة٬، السنة فيهم بدعة٬، زمان على الناس وجو

والبدعة فيهم سنة٬، املؤمن بينهم حمقر٬، والفاسق بينهم موقر٬، أمراؤهم جاهلون جائرون٬، 
٬، أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء٬، وأصاغرهم يتقدمون ]سائرون[وعلماؤهم يف أبواب الظلمة 

                                                            
 .٢٦: األحقاف -١
 .٣٣٠ص ١٢ج :مستدرك الوسائل -٢
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حميل عندهم فقري٬، ال مييزون بني املخلص  على الكرباء٬، وكل جاهل عندهم خبري٬، وكل
ألµم  ؛واملرتاب٬، ال يعرفون الضأن من الذئاب٬، علماؤهم شرار خلق اهللا على وجه األرض

مييلون إىل الفلسفة والتصوف٬، وأمي اهللا إµم من أهل العدول والتحرف٬، يبالغون يف حب 
وا عن الرشاء٬، وإن خذوا عبدوا اهللا خمالفينا٬، ويضلون شيعتنا وموالينا٬، إن نالوا منصباً مل يشبع

على الرياء٬، أال إµم قطاع طريق املؤمنني٬، والدعاة إىل حنلة امللحدين٬، فمن أدركهم 
هذا ما حدثين أيب٬، عن آبائه جعفر بن  ٬،يا أبا هاشم :مث قالفليحذرهم٬، وليصن دينه وإميانه٬، 

  .)١() مه إال عن أهلهت٬، وهو من أسرارنا٬، فاكحممد 
: اإلمام شرار خلق اهللا أل³م مييلون إىل الفلسفة والتصو|ف٬، وتعليقاً على ذلك أقولفوصفهم 

 من املعروف يف املناهج احلوزوية أن|ها ترتكز على أساس العلوم الفلسفية واملنطيقة واألصولية
بل هي امليزان  ٬،مة على روايات أهل البيت ٬، حبيث أصبحت هذه العلوم هي املقد|والرجالية
ن خالله يتم قبول الرواية ورفضها٬، وهذا ما سبب يف اسقاط الكثري من الروايات اليت الذي م

  .ذكرها احملدثون يف كتبهم
٬، ومما قد|مه هلم هذه البيان ولطاملا قد|م للعامل النصيحة مستنداً ملا قاله أجداده الطاهرون 

٬، وإليكم د آل حممد اهلام الذي جاء فيه إعالن خروج من مل يتبع دعوة احلق من والية حمم
  :نص البيان

  بسم ا الرمحن الرحيم
كَمÐ أَهÐلَكْنÏا مËنÐ قَبÐلËهِمÐ  #بÏلِ الÝذËينÏ كَفَرÑوا فËي عËزَّةí وÏشËقَاقٍ  #وÏالْقُرÐآنË ذËي الذåكْرِ  ص ﴿

ـذَا    #مËنÐ قَرÐنí فَنÏادÏوÐا وÏالتÏ حËنيÏ مÏنÏاصٍ  Ïونَ هÑرËـاف وÏعÏجِبÑوا أَنْ جÏاَءهÑمÐ مÑنÐذËرÎ مËنÐهÑمÐ وÏقَالَ الْكَ
 ÎابÝكَذ ÎرËاحÏس#  ÎابÏجÑٌء عÐيÏذَا لَشÏه Ýداً إِنËاحÏةَ إِلَهاً وÏهËلَ الْآلÏعÏأَج#    Ëأَن ÐمÑهÐـن Ëـأُ م وÏانÐطَلَقÏ الْمÏلَ

Ñٌء يÐيÏذَا لَشÏه Ýإِن ÐكُمËتÏهËلَى آلÏوا عÑبِرÐاصÏوا وÑشÐام ÑادÏـذَا   #ر Ïإِنْ ه ËةÏرËالْآخ ËةÝلËي الْمËذَا فÏا بِهÏنÐعËمÏا سÏم
 ÎالقËتÐا اخÝذَابِ  #إِلÏذُوقُوا عÏلْ لَمَّا يÏكْرِي بËذ ÐنËكٍّ مÏي شËف ÐمÑلْ هÏا بÏنِنÐيÏب ÐنËم Ñكْرåالذ ËهÐلَيÏزِلَ عÐأَأُن# 

Ïزِيزِ الْوÏالْع ÏبِّكÏر ËةÏمÐحÏر ÑنËائÏزÏخ ÐمÑهÏدÐنËع Ðـا   #هَّابِ أَم ÏمÑهÏنÐيÏا بÏمÏضِ وÐالْأَرÏو ËاتÏاوÏالسَّم ÑلْكÑم ÐمÑلَه Ðأَم
كَذÝبÏتÐ قَبÐلَهÑمÐ قَوÐمÑ نÑوحٍ وÏعÏادÎ  #جÑنÐدÎ مÏا هÑنÏالËكÏ مÏهÐزÑومÎ مËنÏ الْأَحÐزÏابِ  #فَلْيÏرÐتÏقُوا فËي الْأَسÐبÏابِ 
 ËادÏتÐنُ ذُو الْأَوÐوÏعÐرËفÏو#  íلُوط ÑمÐقَوÏو ÑودÑثَمÏو ÑابÏزÐالْأَح ÏكËأُولَئ ËكَةÐلْأَي ÑابÏحÐأَصÏـا    #و Ýإِل úـل إِنْ كُ
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وÏقَالُوا رÏبَّنÏا  #وÏمÏا يÏنÐظُرÑ هÏؤÑالِء إِلÝا صÏيÐحÏةً وÏاحËدÏةً مÏا لَهÏا مËنÐ فَوÏاقٍ  #كَذÝبÏ الرُّسÑلَ فَحÏقَّ عËقَابِ 
ـهÑ   اصÐبِرÐ عÏ #عÏجِّلْ لَنÏا قËطÝنÏا قَبÐلَ يÏوÐمِ الْحËسÏابِ  ـدË إِنَّ Ðذَا الْأَي ÏدÑاوÏا دÏنÏدÐبÏع ÐاذْكُرÏقُولُونَ وÏا يÏلَى م

 Îاقِ  #أَوَّابÏرÐشËالْأÏيِّ وËشÏبِالْع ÏنÐبِّحÏسÑي ÑهÏعÏالَ مÏا الْجِبÏنÐخَّرÏإِنَّا س#  Îأَوَّاب Ñلَه úةً كُلÏورÑشÐحÏم ÏرÐيÝالطÏو
# ÐفَصÏةَ وÏكْمËالْح ÑاهÏنÐيÏآتÏو ÑلْكَهÑا مÏنÐدÏدÏشÏطَابِوË١(﴾لَ الْخ(.  

ـائم آل   ؛واحلمد هللا على نعمائه وعظيم بالءه لقد أسفر الصبح لذي عينني٬، وظهر أمر ق
ـيعة  ة النهار ال لبس فيه لكل طالب حقكالشمس يف رائع حممد  ٬، وجاءكم يا علماء الش

ـادقني  فون أبناءكم وال خيفى عليكم أمرهمن تعرفونه كما تعر ٬، بالروايات الصحيحة عن الص
ـه   ؛ اµًم مل يتبعوا حممدإ) لعنهم اهللا(فهل تنكرون على علماء اليهود والنصارى   ألن

ـ رج من فاران وحتتجون عليهم بذلكنه خيأذكر يف كتبهم بامسه وصفته و أرجعوا إىل ٬، أذن ف
  .كتبكم وحاسبوا أنفسكم
eـم  وذكرين يف وصيته بامسي وصفيت ي رسول اهللا لقد بشركم يب جد ٬، ووصلت لك

ـو   سول اهللا ٬، ومبا وصى رح وذكرها علماء الشيعة يف كتبهمالوصية بسند صحيهذه  وه
ـين !  ء٬، أو ليس بأهم شيعلى فراش املوت ـر   فلقد أوصاكم بآبائي األئمة االث ويب عش

 .عشر وبأبنائي االثين
ـول اهللا  ( :قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،عن آبائه ٬،Xعن أيب عبد اهللا  يف  قال رس

فأملى رسول اهللا  ٬،احضر صحيفة ودواة ٬،يا أبا احلسن :Xالليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي 
ومن  نه سيكون بعدي اثنا عشر إماماًإ ٬،يا علي :وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال 

ـال     ـديث إىل أن ق ـاق احل بعدهم اثنا عشر مهدياً فأنت يا علي أول األثين عشر إمام٬، وس
ـاً  إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد  Xوليسلمها احلسن   ٬،فذلك اثنا عشر إمام

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني له ثالثة  مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً
  .)٢()محد واالسم الثالث املهدي وهو أول املؤمننيأاسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا و أسامي

  .)٣()Xمن ولد احلسني  منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً إنّ( :نه قالأ Xعن الصادق 
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نه إ Xيا بن رسول اهللا مسعت من أبيك  :Xقلت للصادق جعفر بن حممد  ٬،يف البحار
ـر   إومل يقل  إمنا قال اثنا عشر مهدياً( :٬، فقاليكون من بعد القائم اثنا عشر إماماً :قال ثنا عش

   .)١() ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا ٬،إماماً
ـرة     نّإأال و :Xفقال … : (يف خرب طويل Xعن أمري املؤمنني  ـن البص ـم م أوهل

  .)٢() … وأخرهم من األبدال
ـائم   Xعن الصادق  ـرة  … : (Xيف خرب طويل مسى به أصحاب الق ـن البص  وم

  .)٣( )… محدأ……… 
ـى   فأمe؛ للقائم امسان اسم خيفى واسم يعلن: (نه قالأ Xعن اإلمام الباقر  ـذي خيف ا ال

  . )٤() ا الذي  يعلن فمحمدوأمe ٬،فأمحد
   .)٥( )مشرف احلاجبني غاير العينني بوجهه أثر(: Xوعن الباقر 

ـوÐمِ  ﴿ ٬، ولكنمسي ومسكين وصفيت فهل خفيت عليكمبا أخربوكم أهل البيت  يÏا قَ
ÏوهÑكُمÑلْزِمÑأَن ÐكُمÐلَيÏع ÐتÏمِّيÑفَع ËهËدÐنËع ÐنËةً مÏمÐحÏانِي رÏآتÏبِّي وÏر ÐنËم íةÏيِّنÏلَى بÏع ÑتÐإِنْ كُن ÐمÑتÐأَيÏأَر  ÐمÑـت ÐأَنÏا و

  .)٦(﴾لَهÏا كَارِهÑونَ
ـى  إ Xولقد دفع أسالفكم آبائي عن حقهم وقالوا يف أمري املؤمنني علي  نه حريص عل

ـك ال    ٬،ألنه طالب حبقه وسخروا منه حىت ملئوا كبده قيحاً ؛امللك ـي ومل وقال هلم مال عل
حىت يأذن الرمحن  Xيبقى٬، وأقول لكم مايل وملك ال يبقى ولكين مأمور وسأصرب كما صرب 

  .يف أمري
ـدي   ن الصاحلو لقد بالغ آبائي  Xيف األخبار عن أيب اإلمام حممد بن احلسن امله

يف دعاء اللهم ادفع  Xوعين ومل ينسوين من دعائهم بفضل من اهللا علي٬، قال اإلمام الرضا 
  .)٧() …اللهم أعطه يف نفسه وأهله وÏوÏلَدËهË وذريته (… عن وليك 
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٬، ن ناواين واللعنة على من عاداينفأن تنكروين فأنا ابن احلسن سبط النيب املر®ن الويل مل
وأول فوج يدخل اجلنة يوم أنصاري خري أنصار تفتخر األرض بسريهم عليها وحتفهم املالئكة 

ـ كهيعص ومحعسق القيامة ـ يس وطه واحملكمات وب ٬، هم واهللا العلي العظيم واقسم ب
مرون ٬، اآلقاًوصد حقاً مة حممد أوهم  ٬،µم الفرقة الناجيةإ   آمل    وبالقسم العظيم 

ون حباكمية اهللا يف أرضه دون من سواهم٬، ال جترفهم µم يقرeأل ؛باملعروف والناهون عن املنكر
µم حمصوا وغربلوا حىت خرجت املدرة من حب احلصيد ٬، هم رهبان يف الليل اسود أل ؛الفنت

لنوم على ٬، يرون أكل خبز الشعري واعان ال تأخذهم يف اهللا لومة الئميف النهار جماهدون شج
حلى من الشهد فطوىب هلم أ املزابل كثري مع سالمة الدين ويرون املوت يف حب آل حممد 

  .وحسن مآب
eبن أيب طالب بعد فيا شيعة أمري املؤمنني علي ا أمX     ـت ـد قام ـدعون لق حبسب ما ت

النعيم ين الصراط املستقيم إىل جنات أعليكم احلجة البالغة التامة من اهللا سبحانه وتعاىل يب وب
ـن   ٬، وهذا هو اإلنذار األخرير معي جنا ومن ختلف عين هلك وهوىفمن سا لكم من اهللا وم

آية العذاب واخلزي يف هذه احلياة الدنيا ٬، ويف اآلخرة جهنم  وما بعده إالّ Xاإلمام املهدي 
  .املهاد ملن مل يلتحق ¯ذه الدعوةيصلوµا وبئس 

ـاَء   أَمَّنÐ يÑجِيبÑ الْمÑضÐ﴿ :اللهم أنت قلت ـمÐ خÑلَفَ طَرَّ إِذَا دÏعÏاهÑ وÏيÏكْشËفÑ السُّوَء وÏيÏجÐعÏلُكُ
٬، وأنا املضطر وابن السبيل واليتيم واملسكني فاجبين )١(﴾الْأَرÐضِ أَإِلَهÎ مÏعÏ اللÝهË قَلËيالً مÏا تÏذَكÝرÑونَ
ـدوك     بفضلك ورمحتك وعطائك االبتداء يا ـى ع ـرك عل جميب دعوة املضطرين ريب استنص

  .بك أنت سبحانك نه ال قوة إالّإوعدوي فانصرين 
أن كل من مل يلتحق ¯ذه الدعوة  Xاإلمام  حممد بن احلسن املهدي  باسموأعلن 

ـ ١٤٢٥رجب  ١٣بعد  Xويعلن البيعة لوصي اإلمام املهدي    :ق فهو. ه
ـورود  وهو  Xخارج من والية علي بن أيب طالب   ١ ¯ذا إىل جهنم وبئس الورد امل

  .صالة وال صوم وال زكاة بال واليةفال حج وال  وكل أعماله العبادية باطلة مجلة وتفصيالً
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ـدخل يف   رسول اهللا حممد بن عبد اهللا  نّإ  ٢ بريء من كل من ينتسب أليه ومل ي
ـبÏ    #تÏبَّتÐ يÏدÏا أَبِي لَهÏبٍ وÏتÏبَّ ﴿ .هذه الدعوة ويعلن البيعة Ïـا كَس ÏمÏو ÑالُهÏم ÑهÐنÏى عÏا أَغْنÏم# 
 .﴾فËي جِيدËهÏا حÏبÐلٌ مËنÐ مÏسÏدí #وÏامÐرÏأَتÑهÑ حÏمَّالَةَ الْحÏطَبِ  #سÏيÏصÐلَى نÏاراً ذَاتÏ لَهÏبٍ 

ـمÐ   ﴿ واحلمد هللا وحده ÑهÑمåكَلÑضِ تÐـأَر أَنÝ وÏإِذَا وÏقَعÏ الْقَوÐلُ عÏلَيÐهِمÐ أَخÐرÏجÐنÏا لَهÑمÐ دÏابَّةً مËنÏ الْ
  .)١(﴾النَّاسÏ كَانÑوا بِآياتËنÏا ال يÑوقËنÑونَ

 وصي ورسول اإلمام املهدي إىل الناس كافة
 أمحد احلسن

ـ ١٤٢٥ /مجادي الثاين /١٣  ق . ه
  

  
  
  

واإلساءة إليهم بكل أنواعها تنكرها هلم وبعد هذا كله الحظوا رمحة آل حممد باألمة رغم 
اليت ال توصف ويعجز القلم عن إحصائها وكتابتها٬، وعلى الرغم من ذلك تقد|م بطلب املباهلة 

ه اليت عرضها جد|من كبار علماء الطوائف الثالثة؛ املسلمني٬، والنصارى٬، واليهود٬، املباهلة 
ء ±ا ومن كتبهم اليت على نصارى جنران بعد أن أنكروا كل أدلته اليت جا الرسول حممد 

وبصورة أشد وأبشع٬، فطلب  يعتقدو³ا٬، فكذلك اليوم تعاد الكرة من جديد على آل حممد 
   :من علماء األديان أن يباهلوه٬، وأصدر يف ذلك بياناً إليكم نصه Xالسيد أمحد احلسن 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
األئمة واملهديني٬، وعلى األنبياء واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد 

  .واملرسلني٬، واللعنة الدائمة على خمريب شرائعهم إىل قيام يوم الدين
نّ حجة اهللا على الناس أالدين اإلهلي احلق واحد يف كل زمان٬، وال ميكن أن يتعدeد٬، كما 

  .واحد يف كل زمان٬، وال ميكن أن يتعدeد
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األرض هي اإلسالم واملسيحية واليهودية٬، وكل ويف هذا الزمان األديان اإلهلية على هذه 
  .دين ينقسم إىل طوائف

ـة   وأنا العبد املسكني املستكني بني يدي ربه٬، أدعو كبار علماء الطوائف والديانات اإلهلي
الثالث ويف كل األرض للمباهلة ملعرفة صاحب احلق٬، وهي أن نبتهل إىل اهللا فنجعل لعنة اهللا 

جَّكÏ فËيهË مËنÐ بÏعÐدË مÏا جÏاَءكÏ مËنÏ الْعËلْمِ فَقُلْ تÏعÏالَوÐا نÏدÐعÑ أَبÐنÏاَءنÏا وÏأَبÐنÏاَءكُمÐ فَمÏنÐ حÏا﴿: على الكاذبني
ÏبِنيËلَى الْكَاذÏع ËهÝالل ÏتÏنÐلْ لَعÏعÐجÏهِلْ فَنÏتÐبÏثُمَّ ن ÐكُمÏفُسÐأَنÏا وÏنÏفُسÐأَنÏو ÐاَءكُمÏنِسÏا وÏاَءنÏنِسÏـإن مل  ٬، )١(﴾و ف

فليعلموا أµم ومن يتبعهم يف ضالل مبني٬، وسيبيدهم اهللا بالعذاب واملثالت يستجيبوا لدعويت 
اليت بدء مالئكة اهللا يصبوµا على أهل األرض٬، فقد نزل العذاب على مواضع يف هذه األرض٬، 

 مÏنِ اهÐتÏدÏى فَإِنَّمÏا يÏهÐتÏدËي لËنÏفِْسهË﴿وجود رسالة إهلية على األرض  واهللا ال يرتل العذاب إالّ بعد
ÑسÏثَ رÏعÐبÏتَّى نÏح ÏبِنيåذÏعÑا كُنَّا مÏمÏى وÏرÐأُخ ÏرÐةٌ وِزÏازِرÏو ÑزِرÏال تÏا وÏهÐلَيÏع öلËضÏا يÏفَإِنَّم ÝلÏض ÐنÏمÏ٢(﴾والًو(.   

  املندوب عن املنقذ
  أمحد احلسن

  وصي ورسول اإلمام املهدي
  )األرض مكن اهللا له يف(

ـ  ١٤٢٦ /شوال   ق . ه
  

  
  

  
  
  
واألدلة العلمية اليت بينها بكل تواضع  ٬،امأتى ± العلم احلكمة اللذينعلى الرغم من و

صابراً حمتسباً راضياً مبا يرضاه  ٬،وإنصاف٬، سالكاً يف ذلك سلوك أجداده الكرام حممد وآله 
   .اهللا تعاىل مفوضاً أمره إليه سبحانه

                                                            
 .٦١ :آل عمران -١
 .١٥ :اإلسراء -٢
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ذه الدعوة الشريفة وما قُوبل به من تكذيب وتشويه للصورة احلقيقة اليت بينتها الروايات هل
وليس غريباً أن حيدث ذلك فليس أول  .ولصاحبها على الرغم من علو مقامه عند اهللا سبحانه

من هذه األمة اليت  ة وهذا اخلذالن٬، فقد خ¼ذل أجدادههذه االنتكاس مر|ة حتصل مع آل حممد 
  .³ا تابعة هلم وتشايعهمتدعي إ

وأنصاره الكرام٬، فقتل  Xوا على تصفيته صمم عجزهم عن الدليل والربهان العلميوبعد 
 من قتل منهم ٬، وأسر من أسر ٬، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ٬، وسيعلم الذين ظلموا آل حممد 

  .أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني
ختصرت لكم يا أبنائي هذه اللمحات من ذو شجون اوالكالم يف تاريخ الدعوة طويل 

وإن أردمت التوسع فستجدون الكثري يف وأنصاره الكرام٬،  Xتارخيها العظيم وجهاد صاحبها 
جعلنا اهللا من خدامهم حبق حممد وآله ٬، ويف اخلتام Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي 

  .الطاهرين
احلمد هللا وحده وحده وحده٬، اللهم لك احلمد واملنة اللهم إين ( :Xقال مياين آل حممد 

٬، اللهم إين كنت ين٬، اللهم إين كنت ضاالً فهديترفتيني ما الكتاب وال األميان فعمل أكن أدر
اللهم إين  ٬،اللهم إين كنت عÑرياناً فكسوتين ٬،اللهم إين كنت مريضاً فشفيتين ضائعاً فأرشدتين٬،

اللهم  ٬،اللهم إين كنت عائالً فأغنيتين ٬،اللهم إين كنت عÑطشاناً فرويتين ٬،كنت جائعاً فأطعمتين
٬، ومل يدفع منك ألين مل أُصب خرياً قط إالّ ؛طاقة يل على شكرك فال ٬،إين كنت يتيماً فآويتين
  .وعز جاللك ٬،فلك احلمد كما ينبغي لكرم وجهك أنت٬، عين أحدÎ سوءاً قط إالّ

وأتبع  ٬،حىت أعي وحيك اللهم صلي على حممد وآل حممد وأفتح مسامع قليب لذكرك٬،
  .٬، وأجتنب µيكأمرك

وال  ٬،تصرف عين وجهك٬، وال متنعين فضلكاللهم صلي على حممد وآل حممد وال 
٬، أرزقين الرهبة منك والرغبة إليك لين أوايل أوليائك وأعادي أعدائكوأجع ٬،حترمين عفوك

 ٬،اللهم أجعل مسريي عرباً ٬،والتسليم ألمرك والتصديق بكتابك وأتباع سنة نبيك 
ولك  ٬،الصاحلنيوأحلقين بآبائي  ٬،٬، وكالمي ذكرى٬، وأغفر يل الذنب العظيموصميت تفكراً

  .مد أوالً وآخراً وظاهراً وباطناًاحل
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وأعتذر  ىل رسولك املؤيد املنصور املسدد احلاشر الناشر حممد إاللهم وأبلغ سالمي 
توب إليك وأليه من تقصريي يف تبليغ الرسالة عن وليك وولده املظلوم حممد بن أوأستغفر و

على املؤمنني واملؤمنات يف مشارق  ٬، والسالمصلواتك عليه وعلى آبائه الطاهريناحلسن 
  .)األرض ومغار¯ا ورمحة اهللا وبركاته

 ßفصلوات اهللا عليك أيها احملتسب الصابر٬، والعبد الصاحل وجممع حبري علي وفاطمة من عبد
له بعجزه عن معرفتك أيها العبد احلكيم٬، أقول وقليب وì معترفبالتقصري بني يديك٬،  مقرٍ ذليل

٬، بل أي أرض تقلك ستقرت بك النوىليت شعري أين ا( :بسبب البعد عنكعيوين تدمع إليك و
لق وال ترى٬، وال أمسع لك أن أرى اخل ٬، عزيز علي|أو ثرى٬، أبرضوى أم غريها أم ذي طوى

 .لوى٬، وال ينالك مين ضجيج وال شكوىأن حتيط بك دوين الب ٬، عزيز علي|حسيساً وال جنوى
أنت من نازح ما نزح عنا٬، بنفسي أنت أمنية شائق  ٬، بنفسيمنا بنفسي أنت من مغيب مل خيل

يتمىن٬، من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا٬، بنفسي أنت من عقيد عز ال يسامى٬، بنفسي أنت من أثيل 
. شرف ال يساوى من تالد نعم ال تضاهي٬، بنفسي أنت من نصيف٬، بنفسي أنت جمد ال جيازى

أن  ٬، عزيز علي|٬، وأي جنوىفيك ٬، واىل مىت ٬، وأي خطاب أصفيإىل مىت أحار فيك يا موال
أن جيري عليك دو³م ما  أن أبكيك وخيذلك الورى٬، عزيز علي| ٬، عزيز علي|ىأجاب دونك وأناغ

٬، هل ع فأساعد جزعه إذا خال٬، هل من جزون معني فأطيل معه العويل والبكاءهل م .جرى
يتصل يومنا منك  قذيت عني فساعدªا عيين على القذى٬، هل إليك يا بن أمحد سبيل فتلقى٬، هل

الصدى٬، مىت من عذب مائك فقد طال   ننتقع٬، مىتىبغده فنحظى٬، مىت نرد مناهلك الروية فنرو
أترانا حنف بك٬،  .لواء النصر ترى ٬، مىت ترانا ونريك وقد نشرتنغاديك ونراوحك فتقر عيوننا

لعتاة وجحدة ٬، وأبرت اوعقاباً ٬، وأذقت أعداءك هوانا٬ً، وقد مألت األرض عدالًم املألأوأنت ت
  .)١() احلمد هللا رب العاملني: ٬، وحنن نقولاملتكربين٬، واجتثثت أصول الظاملني ٬، وقطعت دابراحلق

وعلى الشهداء الذين سقطوا بني يديك وعلى أنصارك املظلوم والسالم عليك يا أمحد 
  .له تعاىل أن يوفقنا للمسري معك ويثبتنا على واليتك إنه مسيع جميبأاألطهار٬، أس

  عبدك وخادمك وخادم أنصارك
عبد العايل

                                                            
  .٥١٠ص ١ج: إقبال األعمال. مقتبس من دعاء الندبة  -١
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