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 مقدمة الطبعة الجاىية

 يمحِمن الرّحْم اهلل الرّسْبِ
 اٟتمد  رب العا١تُت والصبلة والسبلـ على ٤تمد وآلو األئمة وا١تهديُت وسلم تسليماً كثَتا.

" وىي ٖتتلف عن سابقتها ُب الكثَت جدًا من ىذه الطبعة الثانية من كتاب "جامع االدلة
التفاصيل، ولعل أىم ما ٯتيزىا عن سابقتها احتفاظها بأصل فكرة الكتاب واالكتفاء بالضروري، 
وا١تهم من التفاصيل، حىت قد يرى بعض القراء أف كتابًا آخر بُت يديو. واٟتقيقة إف دواعي 

 جديدة كانت وراء ىذه الطبعة.االختصار وتسهيل ا١تطالعة، وكذلك اختمار افكار 

 أسأؿ ا أف ٖتقق ا١ترجو منها، وتكوف نافعة لبلخوة القراء.

 عبدالرزاق هاشم                                                                                          
 م 3/4102/  01

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 وىلمقدمة الطبعة األ

 يمحِن الرّمحْم اهلل الرّسْبِ
اٟتمد  مالك ا١تلك، ٣تري الفلك، مسخر الرياح، فالق اإلصباح، دياف الدين، رب العا١تُت، 
اٟتمد  الذي من خشيتو ترعد السماء وسكاهنا، وترجف األرض وعمارىا، و٘توج البحار ومن 

، يأمن من على ٤تمد وآؿ ٤تمد، الفلك اٞتارية ُب اللجج الغامرة ىيسبح ُب غمراهتا. اللهم صل
 ركبها ويغرؽ من تركها، ا١تتقدـ ٢تم مارؽ، وا١تتأخر عنهم زاىق، والبلـز ٢تم الحق.

عليو ) أٛتد اٟتسنُب كتاب نصيحة لطلبة اٟتوزة العلمية وكل طالب حق قاؿ السيد 
 (عليو السبلـ)إذا قاـ  القائم )، قاؿ: (عليو السبلـ)روى أبو خد٬تة، عن أيب عبد ا ]: (السبلـ

ُب بدو اإلسبلـ إٔب أمر جديد(  (وسلم لوآا عليو و  ىصل)اء بأمر جديد، كما دعا رسوؿ ا ج
 .[ٖٗٛص ٕ]اإلرشاد: ج

عندما يقرأ ىذه الرواية أي إنساف يطلب اٟتق فبلبد أف يهيأ نفسو الستقباؿ أمر جديد غَت 
و بالغرباء: )بدأ ما ىو مألوؼ عنده بل إف بعض الروايات وصفت أمر القائم بالغريب وأصحاب

اإلسبلـ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوىب للغرباء( ولكن مع األسف كل فئة تريد أف يأٌب 
بل والبد  (عليو السبلـ)وفق ما تريد ىي وْتسب ا٠تطة اليت قرروىا لقيامو  (عليو السبلـ)اإلماـ 

ِحْزٍب ٔتَا َلَدْيِهْم  ُكل  ﴿عن طريق من قرروا إتباعو وىكذا  (عليو السبلـ)أف يأٌب اإلماـ
قَاُلوا َلْوال نُػزَِّؿ َىَذا اْلُقْرآُف َعَلى َرُجٍل ِمَن ﴿، فإذا جاء اإلماـ من طريق آخر: [ٖ٘]ا١تؤمنوف: ﴾َفرُِحوفَ 

. وإذا جاء ٓتطة ٓب ٗتطر ببا٢تم وبأمر جديد فهذا ال يكوف اإلماـ [ٖٔ]الزخرؼ:  ﴾اْلَقْريَػتَػُْتِ َعِظيمٍ 
يَا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد ﴿واجو بالتكذيب والسخرية واالستهزاء وكأف قولو تعأب: عندىم والبد أف ي

 ٓب يقرع أٝتاعهم وال يعنيهم. [ٖٓ]يس:  ﴾َما يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍؿ ِإالا َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوفَ 

 .(عليو السبلـ)وىكذا حىت ينتهي هبم األمر إٔب قتاؿ اإلماـ ا١تهدي 
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سار إٔب الكوفة فيخرج منها بضعة  (عليو السبلـ): )إذا قاـ القائم (عليو السبلـ)اقر فعن الب
ألف نفس يدعوف البًتية عليهم السبلح، فيقولوف لو ارجع من حيث جئت فبل حاجة لنا ُب بٍت 
فاطمة، فيضع فيهم السيف حىت يأٌب على آخرىم ٍب يدخل الكوفة فيقتل هبا كل منافق مرتاب 

 .[ٖٗٛص ٕ]اإلرشاد: جا ويقتل مقاتليها حىت يرضى ا عز وعبل( ويهدـ قصورى

 .[ بن فاطمة وىذه نصيحة لكل من ٮتاؼ ا١تعاد وال يريد أف يواجو اإلماـ بقوؿ: ارجع يا

واٟتق إف على الناس أف ال يتو٫توا أف إتباع فقهاء آخر الزماف ىو طوؽ النجاة الذي ٬تعلهم 
قيقية غَت ذلك، وىي غَت ذلك، ويكفي برىانًا ساطعًا ما قالو ٔتنأى عن غمرات الفنت، فلعل اٟت

حىت يأٌب النجف فيخرج إليو من  )عليو السبلـ(يقدـ القائم : )(عليو السبلـ)اإلماـ الصادؽ 
الكوفة جيش السفياين وأصحابو، والناس معو، وذلك يـو األربعاء فيدعوىم ويناشدىم حقو 

حاجٍت ُب ا فأنا أؤب الناس با .... فيقولوف: ارجع من وٮتربىم أنو مظلـو مقهور ويقوؿ: من 
 .(ٔ)( حيث شئت ال حاجة لنا فيك، قد خربناكم واختربناكم

فها أنتم تروف أف الناس ُب الكوفة يتبعوف السفياين ويقولوف للقائم: ارجع من حيث شئت. 
واٟتوزات، فكيف يا  والكوفة أو النجف ىي عاصمة الشيعة كما يقولوف، وىي مركز ا١ترجعيات

؟ أليس ذلك بسبب توجيهات  (عليو السبلـ)ترى اصطفت مع السفياين، ووقفت بوجو القائم 
 الفقهاء ا١تنحرفُت الذين يتبعوهنم ؟

 بن فاطمة. بل إف فقهاء الضبللة ىم طليعة من يقوؿ للقائم: ارجع يا

ة عشر ألفا من البًتية، ويسَت إٔب الكوفة، فيخرج منها ست: )(عليو السبلـ)فعن أيب جعفر 
شاكُت ُب السبلح، قراء القرآف، فقهاء ُب الدين، قد قرحوا جباىهم، ومشروا ثياهبم، وعمهم 
النفاؽ، وكلهم يقولوف: يا بن فاطمة ارجع ال حاجة لنا فيك. فيضع السيف فيهم على ظهر 

يفوت منهم  النجف عشية االثنُت من العصر إٔب العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فبل

                                                           

 .83ٖ٘ ٕ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٔ
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رجل، وال يصاب من أصحابو أحد، دماؤىم قرباف إٔب ا. ٍب يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حىت 
 .(ٔ) (يرضى ا

 فيا أيها الناس اتقوا ا، وافتحوا مسامع قلوبكم، وال يغرنكم با الغرور.

** ** ** 

عليو ) أٛتد اٟتسن: إف السيد األساس الذي تقـو عليو الدعوة ا١تباركة يتلخص با١تقولة التالية
واليماين ا١توعود. ىذه ا١تقولة اليت تشَت  (عليو السبلـ)ىو وصي ورسوؿ اإلماـ ا١تهدي  (السبلـ

، ٘تثل سر (عليو السبلـ)إٔب أف القائم الذي يطهر األرض ىو شخص يرسلو اإلماـ ا١تهدي 
عليو )ره صاحبو الظهور الذي خفي عن كل من كتب ُب قضية اإلماـ ا١تهدي، حىت أظه

 .(السبلـ

فالتصور التقليدي، أو التصور الشائع بُت الناس يتقـو بفكرة أف القائم ىو اإلماـ ا١تهدي 
 .(عليو السبلـ)٤تمد بن اٟتسن 

إف الفرؽ بُت التصورين سينعكس حتمًا على منهجية البحث اليت يتبعها كل منهما ُب ٖتقيق 
مستغنيًا ٘تامًا عن ا٠توض ُب مسألة ٖتديد شخصية  . فإذا كاف التصور التقليدي يبدومطلوبة

القائم و٤تاولة التعرؼ عليو، باعتبار أف ا١تسألة بالنسبة لو ثابتة ومفروغ منها، فإف ىذه ا١تسألة 
 ٘تثل اور والبؤرة اليت يًتكز عليها البحث ُب التصور اٞتديد الصحيح الذي تقدمو الدعوة ا١تباركة.

قراءة متفحصة تضعنا بإزاء العجز  (عليهم السبلـ)أىل البيت  واٟتق إف قراءة روايات
والتناقض الصارخ الذي ينطوي عليو التصور التقليدي، وتبُت ّتبلء بالغ أف ىذا التصور أقرب ما 

 يكوف إٔب السبات الفكري، والتساىل بل االستهتار أحياناً ُب البحث عن اٟتقيقة.

كرة ا١تسبقة ا١تتمثلة بتحديد شخص القائم بأنو اإلماـ فإف ركوف التصور التقليدي إٔب ىذه الف
، وليس شخصاً مرسبًل منو، والتسليم هبا دوف ٖتقيق، حتم (عليو السبلـ)ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 

مسارًا ْتثيًا للتصور التقليدي ٤توره، بل ٟتمتو وسداه البحث ُب العبلمات الدالة على عصر 
                                                           

 .ٙ٘ٗ – ٘٘ٗوالتً جإلِحِس: ٘ -ٔ
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، ومبلحظة ا١تساحة اٞتغرافية ٟتركة الظهور، وطبيعة األدوار الظهور، و٣تريات ىذا العصر ووقائعو
اليت تلعبها األقواـ ا١تختلفة على ىذه ا١تساحة، فهو ْتث يتماىى ٘تاماً ُب منهجية البحث التارٮتي 
ذي الطبيعة النظرية الباردة البعيدة كل البعد عن تلمس وظيفة وتكليف الفرد ُب العصر ا١تذكور، 

يو عادة طابع ٚتع الروايات اليت تتحدث عن عبلمة معينة أو حادثة ٤تددة، بل ىو ْتث يغلب عل
 ليتخذ البحث بالنتيجة صورة ٚتع وتبويب للروايات ال أكثر. 

ىذه الطبيعة الفكرية اليت ميزت التصور التقليدي ألزمتو بإتباع منهجية ُب التعامل مع 
ـ واإلٚتإب للروايات، واالبتعاد كلياً عن النصوص الروائية تقف دائماً عند حد تلمس ا١تضموف العا

الغوص ُب تفاصيلها، وحقائقها ودقائقها، األمر الذي ترتبت عليو آثار أضرت اٟتقيقة كثَتاً، 
وأبعدت الوعي العاـ عن بلوغها فالًتكيز على الدالالت السطحية والعامة للروايات يغّيب دالالهتا 

الروايات ال يتم برباءة، ودوف تصور مسبق ، كما قد اٟتقيقية العميقة، كما ىو واضح. فتجميع 
من تصور فحواه أف الداللة  -شعر بذلك أصحابو أـ ٓب يشعروا  -يُظن ، وإ٪تا ىو ينطلق عادة 

 العامة أو اإلٚتالية ىي كل الداللة.

إف الًتكيز على الدالالت العمومية للنصوص الروائية، وغض النظر عن مضامينها التفصيلية 
ليو إخفاؽ ىذا التصور ُب الظفر بسر عصر الظهور، وجهلو الواضح ْتقيقة ظهور القائم ترتب ع

ُب مسار الدعوة اإل٢تية ُب األرض. وىي بالتإب ٟتظة يًتتب  اسًتاتيجيةبوصفو ٟتظة مفصلية 
عليها اختبار الناس وغربلتهم و٘تحيصهم. وسيتضح ُب ثنايا البحث أف ٙتة دعوة يباشرىا اليماين، 

من ينضوي ٖتت رايتها ىو وحده الفائز وا١تهتدي، ومن يعاندىا سيجد نفسو خارجًا عن وأف 
 وبالتإب خارج عن رٛتة ا تعأب.  (عليهم السبلـ)والية آؿ ٤تمد 

ىذه النتائج ا٠تطَتة على مستوى العقيدة ٯتكن الظفر هبا من خبلؿ التصور الذي تقدمو 
ذ البحث منهجًا يهتم ببياف ىذه اٟتقيقة والتدليل عليها، الدعوة ا١تباركة، من ىذا ا١تنطلق سيتخ

 وإزاحة الشبهات اليت اعًتضها هبا ا١تبطلوف.

عليو )فالبحث ُب جوىره بياف ٟتقيقة الرسوؿ ا١تذكور أو القائم الذي يرسلو اإلماـ ا١تهدي
شبهة ، وسيتم ىذا البياف من خبلؿ تنظيف وعي القارئ من الشبهات أواًل، والسيما (السبلـ
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امتناع الدعوة بداللة توقيع السمري على ما زعموه، والتقدًن بإثبات حقيقة وجود مهديُت 
إين  علماً ٭تكموف ُب دولة العدؿ اإل٢تي، ٍب الدخوؿ ُب صلب موضوع البحث، وا ا١تستعاف. 

تاب ال أٝتيتو )جامع األدلة( من باب أف أدلة الدعوة اليمانية ٘تثل الرابط الذي ينتظم مباحث الك
 لكونو ٬تمع كل أدلتها، فاألدلة إٔب ا بعدد أنفاس ا٠تبلئق. 

 واٟتمد  وحده وحده وحده.

 

 

 



 :(عليَه السالو)عقيدة املَديني 

القاطعة  واألدلة قامت عليها الرباىُتأثبتتها الدعوة اليمانية ا١تباركة و أمور اليت ىم األأمن 
، اصطلحت عددىم اثنا عشر وصياً  (عليو السبلـ)دي وصياء بعد اإلماـ ا١تهأاالعتقاد بوجود 

 عليهم الروايات باسم مهديُت.

 :(ٔ) بعض الروايات الدالة على ا١تهديُت

عن أبيو ، (عليو السبلـ)ُب ليلة وفاتو: عن الباقر  (لى ا عليو وآلوص)وصية رسوؿ ا  .ٔ
، (عليو السبلـ)أبيو أمَت ا١تؤمنُت ذي الثفنات سيد العابدين، عن أبيو اٟتسُت الزكي الشهيد، عن 

: )عليو السبلـ( ُب الليلة اليت كانت فيها وفاتو لعلي لى ا عليو وآلو(ص)قاؿ رسوؿ ا )قاؿ: 
يا أبا اٟتسن، أحضر صحيفة ودواة، فأمبل رسوؿ ا وصيتو حىت انتهى إٔب ىذا ا١توضع، فقاؿ: 

بعدىم إثنا عشر مهدياً، فأنت يا علي أوؿ يا علي، إنو سيكوف بعدي إثنا عشر إماماً، ومن 
 ،والصّديق األكرب ،وأمَت ا١تؤمنُت ،اإلثٍت عشر إماماً، ٝتّاؾ ا تعأب ُب ٝتائو عليًا ا١ترتضى

وا١تهدي، فبل تصح ىذه األٝتاء ألحد غَتؾ.يا علي، أنت وصّي  ،وا١تأموف ،والفاروؽ األعظم
منها ٓب  يءثبّتها لقيتٍت غداً، ومن طلقتها فأنا بر على أىل بييت حيهم وميتهم، وعلى نسائي فمن 

ترين وٓب أرىا ُب عرصة القيامة، وأنت خليفيت على أميت من بعدي، فإذا حضرتك الوفاة فسّلمها 
إٔب ابٍت اٟتسن الرب الوصوؿ، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب ابٍت اٟتسُت الشهيد الزكي ا١تقتوؿ، 

إٔب ابنو سيد العابدين ذي الثفنات علي، فإذا حضرتو الوفاة فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها 
فليسلمها إٔب ابنو ٤تمد الباقر، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب ابنو جعفر الصادؽ، فإذا حضرتو 
الوفاة فليسلمها إٔب ابنو موسى الكاظم، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب ابنو علي الرضا، فإذا 

ها إٔب ابنو ٤تمد الثقة التقي، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب ابنو علي حضرتو الوفاة فليسلم
الناصح، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب ابنو اٟتسن الفاضل، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب 
ابنو ـ ح ـ د ا١تستحفظ من آؿ ٤تمد، فذلك إثنا عشر إماماً. ٍب يكوف من بعده اثنا عشر 

                                                           
 .٠ٌٍُّى ٌجؾغ وطحخ "جألٌذؼْٛ قى٠ػحً" ١ٌٍٗم ٔحظُ جٌؼم١ٍٟ، ٚوطحخ "ِح ذؼى جالغٕٟ ػٍٗ ئِحِحً" ٌٍّإٌف -ٔ
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تو الوفاة فليسلمها إٔب ابنو أوؿ ا١تقربُت، لو ثبلثة أسامي, اسم كاٝتي واسم أيب مهدياً، فإذا حضر 
 .(ٔ) (، واالسم الثالث ا١تهدي، ىو أوؿ ا١تؤمنُتأٛتدوىو عبد ا و 

: يا ابن رسوؿ ا، إين (عليو السبلـ) عن أيب بصَت، قاؿ: )قلت للصادؽ جعفر بن ٤تمد .ٕ
يكوف بعد القائم اثنا عشر مهدياً، فقاؿ: إ٪تا قاؿ إثنا اؿ: أنو ق (عليو السبلـ)ٝتعت من أبيك 

عشر مهدياً، وٓب يقل: إثنا عشر إماماً، ولكنهم قـو من شيعتنا يدعوف الناس إٔب مواالتنا ومعرفة 
 .(ٕ) (حقنا

ليو اثنا عشر مهدياً من ولد اٟتسُت ع إّف منا بعد القائم ): (عليو السبلـ)عن أيب عبد ا .ٖ
 .(ٖ) (السبلـ

وحـر  قلت لو: إي بقاع األرض أفضل بعد حـر ا)، قاؿ: (عليو السبلـ)عن أيب جعفر  .ٗ
الكوفة يا أبا بكر، ىي الزكية الطاىرة، فيها قبور النبيُت ا١ترسلُت وغَت ا١ترسلُت رسولو، فقاؿ: 

منها يظهر واألوصياء الصادقُت، وفيها مسجد سهيل الذي ٓب يبعث ا نبيًا إال وقد صلى فيو، و 
 .(ٗ) (عدؿ ا، وفيها يكوف قائمو والقّواـ من بعده، وىي منازؿ النبيُت واألوصياء والصاٟتُت

(، أي والقّواـ من بعدها١تهديُت بلفظ: )(عليو السبلـ)ُب ىذه الرواية يذكر اإلماـ أبو جعفر 
 .مى قائمٚتع قائم، أي إف كبلً منهم يس )الُقوااـ(و، (عليو السبلـ)من بعد القائم 

لتصلن ىذه )إٔب اٟتَتة، فقاؿ:  (عليو السبلـ)عن حّبة العرين، قاؿ: خرج أمَت ا١تؤمنُت  .٘
حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانَت، وليُبنُّت باٟتَتة  -وأومئ بيده إٔب الكوفة واٟتَتة  - هبذه

مسجد الكوفة مسجد لو ٜتسمائة باب يصلي فيو خليفة القائم عجل ا تعأب فرجو؛ ألّف 
قلت: يا أمَت ا١تؤمنُت، ويسع مسجد الكوفة ليضيق عنهم، وليصلُت فيو اثنا عشر إمامًا عداًل. 

                                                           
 .3ٗٔ٘ ٖ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ؛ ٌٍٓ٘ٔطْٟٛ: ٘ -جٌغ١رس  -ٔ
 .8ٖ٘وّحي جٌى٠ٓ ٚضّحَ جٌٕؼّس: ٘ -ٕ
 .ٖٗ٘ – ِٖٖٕ٘طهد جألٔٛجٌ ج١ٌّٟثس: ٘ -ٖ
 .3ٙوحًِ ج٠ٌُحٌجش: ٘ -ٗ
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تبٌت لو أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرىا وىذا  ؟! قاؿ: ىذا الذي تصف الناس يومئذ
 .(ٔ) (ومسجداف ُب طرُب الكوفة من ىذا اٞتانب وىذا اٞتانب. وأومئ بيده ٨تو البصريُت والغريُت

يا أبا ٛتزة، إّف )ُب حديث طويل، أنّو قاؿ:  (عليو السبلـ)عن أيب ٛتزة، عن أيب عبد ا  .ٙ
 .(ٖ) (من ولد اٟتسُت(ٕ) مّنا بعد القائم أحد عشر مهدياً 

يقـو القائم منا ٍب يكوف بعده اثنا عشر )، قاؿ: (عليو السبلـ)عن اإلماـ السجاد  .ٚ
 .(ٗ)(مهدياً 

اللهم صل على ٤تمد ا١تصطفى، وعلي ا١ترتضى، وفيو: )...  وىو طويل، دعاء الضراب، .ٛ
وفاطمة الزىراء، واٟتسن الرضا، واٟتسُت ا١تصفى، وٚتيع األوصياء، مصابيح الدجى وأعبلـ 
ا٢تدى، ومنار التقى، والعروة الوثقى، واٟتبل ا١تتُت، والصراط ا١تستقيم، وصّل على وليك ووالة 

ومد ُب أعمارىم، وزد ُب آجا٢تم، وبلغهم أقصى آما٢تم دنيا وديناً وآخره عهده واألئمة من ولده، 
 . (٘) (إنك على كل شيء قدير

 يصلي على آبائو، ويردفها بصبلة على ا١تهديُت (عليو السبلـ)ُب الدعاء اإلماـ ا١تهدي 
 (.األئمة من ولده)و (والة عهده)يسميهم فيها 

ُب شأف (عليو السبلـ) العسكري اإلماـ ارد عنالو ُب دعاء الثالث من شعباف ا١تعظم  .ٜ
ولد يـو ا٠تميس لثبلث خلوف من شعباف فصمو وادع  )عليو السبلـ(إّف موالنا اٟتسُت )ا١تهديُت: 

وسيد األسرة، ا١تمدود بالنصرة يـو الكرة، ا١تعوض من  :)عليو السبلـ(إٔب قولو فيو هبذا الدعاء...
تربتو والفوز معو ُب أوبتو، واألوصياء من عًتتو بعد قائمهم  قتلو أّف األئمة من نسلو والشفاء ُب

                                                           

 .ٖٕ٘٘ ٖض٠ًٙد جألقىحَ: ؼ -ٔ
٠ى ذ١حْ ًٌٖٙ جٌٕمطس جٌؿ٠ٍ٘ٛس " ١ْٚأضٟ ُِأقّى( ج٢ض١س ٘ٛ أٚي جٌّٙى١٠ٓ "ٙٔجٌمحتُ فٟ ًٖ٘ جٌٍٚج٠س ٚجٌٍٚج٠س ٌلُ ) -ٕ

 ٚجٌّّٙس.
 .34ٗ – 38ٌٍٗطْٟٛ: ٘ - جٌغ١رس -ٖ
 .ٓٓٗ٘ ٍٖٖـ جألنرحٌ: ؼ -ٗ
 .8ٖ٘ 4ٔ، ؼٕٕ٘  ٕ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ؛ 8ٌٍٕطْٟٛ: ٘  - جٌغ١رس -٘
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وفيو نص على . (ٔ) (وغيبتو، حىت يدركوا األوتار، ويثأروا الثأر، ويرضوا اٞتبار، ويكونوا خَت أنصار
 .(واألوصياء من عًتتو بعد قائمهم وغيبتو)، فهو يقوؿ: (عليو السبلـ)وجود أوصياء للقائم 

بسم ا الرٛتن الرحيم اللهم صّل على : )(عليو السبلـ)ن اإلماـ الرضا الدعاء الوارد ع .ٓٔ
٤تمد سيد ا١ترسلُت، وخاًب النبيُت، وحجة رب العا١تُت، ا١تنتجب ُب ا١تيثاؽ، ا١تصطفى ُب الظبلؿ، 
ا١تطهر من كل آفة، الربيء من كل عيب، ا١تؤمل للنجاة، ا١ترٕتى للشفاعة، ا١تفوض إليو دين 

اللهم أعطو ُب نفسو وذريتو وشيعتو ورعيتو وخاصتو وعامتو وعدوه  :(عليو السبلـ)ولو ... إٔب قا
وٚتيع أىل الدنيا ما تقر بو عينو وتسر بو نفسو، وبلغو أفضل ما أملو ُب الدنيا واآلخرة إنك على  

وصّل على وليك ووالة عهدؾ واألئمة من ولده، ومد  :(عليو السبلـ)... ٍب يقوؿ كل شيء قدير
 .(ٕ) (أعمارىم وزد ُب آجا٢تم وبلغهم أقصى آما٢تم ديناً ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير ُب

 بزيادة العمر واألجل. ، واألئمة من ولدهوىو واضح ُب الدعاء للقائم ووالة عهده

من أصل قدًن من مؤلفات قدمائنا، فإذا )روى العبلمة اجمللسي ُب ْتار األنوار، فقاؿ:  .ٔٔ
ـ اٞتمعة، فابتدئ هبذه الشهادة، ٍب بالصبلة على ٤تمد وآلو وىي ىذه: اللهم صليت الفجر يو 

أنت ريب ورب كل شيء، وخالق كل شيء آمنت بك ؤتبلئكتك وكتبك ورسلك، وبالساعة 
والبعث والنشور، وبلقائك واٟتساب ووعدؾ ووعيدؾ وبا١تغفرة والعذاب، وقدرؾ وقضائك، 

حمد نبياً، وبالقرآف كتابًا وحكماً، وبالكعبة قبلة، وْتججك ورضيت بك رباً، وباإلسبلـ ديناً، ؤت
على خلقك حججًا وأئمة، وبا١تؤمنُت إخواناً، وكفرت باٞتبت والطاغوت، وبالبلت والعزى، 
وّتميع ما يعبد دونك، واستمسكت بالعروة الوثقى ال انفصاـ ٢تا وا ٝتيع عليم... إٔب قولو: 

وحافظًا وقائدًا وناصرًا حىت تسكنو أرضك طوعاً، و٘تتعو منها اللهم كن لوليك ُب خلقك وليًا 
 طواًل، وٕتعلو وذريتو فيها األئمة الوارثُت، واٚتع لو مشلو وأكمل لو أمره، وأصلح لو رعيتو

 ا١تهديوف ُب ىذا الدعاء ىم األئمة الوارثوف من ذرية اإلماـ ا١تهدي. .(ٖ)اْب(..

                                                           

جٌرٍى جأل١ِٓ:  ؛ٌٍٖٗ٘ىفؼّٟ: ٘ - جٌّٛرحـ ؛١ٌٍٓٙ84ى جذٓ ٠حِٚٚ: ٘ - جإللرحي ؛4ٗ٘ ٖ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٔ
 . ١ٌٍٗ8ٕٙم جٌطْٟٛ: ٘ - ِٛرحـ جٌّطٙؿى ؛8٘ٔ٘

١ٌٍٓى جذٓ ٠حِٚٚ:  - ؾّحي جألْرٛع ؛ِٚح ذؼى٘ح 3ٌٍٖٕطْٟٛ: ٘ - جٌغ١رس ؛ٔٔٗ – ِ٘ٓٗٛرحـ جٌّطٙؿى: ٘ -ٕ
 .ٖٖٔ٘ ١ٌٍٗٔم ػٍٟ ج١ٌُوٞ جٌكحتٍٞ: ؼ - ئٌُجَ جٌٕحٚد فٟ ئغرحش جٌكؿس جٌغحتد ؛ِٚح ذؼى٘ح ٖٔٓ٘

 ح.ِٚح ذؼى٘ ٖٖٖ٘ 8ٙذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٖ
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، وما ٬تريو ا (عليو السبلـ)، أنو ذكر ا١تهدي جاء ُب شرح األخبار: )... عن النيب .ٕٔ
نعم.  ؟ قاؿ:تعأب من ا٠تَتات والفتح على يديو. فقيل لو: يا رسوؿ ا، كل ىذا ٬تمعو ا لو

اٟتديث واضح ال .(ٔ)(وما ٓب يكن منو ُب حياتو وأيامو ىو كائن ُب أياـ األئمة من بعده من ذريتو
 ٭تتاج بياناً.

كتاب اتضر للحسن بن سلماف تلميذ الشهيد رٛتة ا )ُب البحار:  روى اجمللسي .ٖٔ
قد صعدنا ما صورتو:  (عليو السبلـ)عليهما، قاؿ: روي أنو وجد ٓتط موالنا أيب ٤تمد العسكري 

ذرى اٟتقائق بأقداـ النبوة والوالية، ونورنا السبع الطرائق بأعبلـ الفتوة، فنحن ليوث الوغى، 
ا السيف والقلم ُب العاجل، ولواء اٟتمد والعلم ُب األجل، وأسباطنا خلفاء وغيوث الندى، وفين

، فالكليم البس حلة االصطفاء ١تا عهدنا  الدين وحلفاء اليقُت، ومصابيح األمم، ومفاتيح الكـر
منو الوفاء، وروح القدس ُب جناف الصاقورة ذاؽ من حدائقنا الباكورة، وشيعتنا الفئة الناجية، 

اكية، صاروا لنا ردءًا وصونًا وعلى الظلمة إلبًا وعوناً، وسينفجر ٢تم ينابيع اٟتيواف بعد والفرقة الز 
 . (ٕ) (لظى النَتاف لتماـ الطواوية والطواسُت من السنُت

موضع الشاىد قولو: )وأسباطنا خلفاء الدين.. اْب(، واألسباط ىم ولد الولد، واإلماـ 
 ١تهديوف.العسكري ولده اإلماـ ا١تهدي، وأسباطو ا

جعفر، عن ذريح، قاؿ: سألتو عن )ورد ُب أصل ٤تمد بن ا١تثٌت بن القسم اٟتضرمي:  .ٗٔ
نعم، كاف أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب صلوات ، فقاؿ: (لوآا عليو و  ىصل)األئمة بعد النيب 

٤تمد بن  ا عليو اإلماـ بعد النيب صلوات ا عليو وأىل بيتو، ٍب كاف على اٟتسُت، ٍب كاف
، من أنكر ذلك كاف كمن أنكر معرفة ا ورسولو . قاؿ: ٍب قلت: أنت علي، ٍب إمامكم اليـو

ٍب بعد القائم أحد عشر مهديًا من ولد : (عليو السبلـ)اليـو جعلٍت ا فداؾ... إٔب قولو 
 .(ٖ) (اٟتسُت

                                                           

 .ٕٗ٘ ٕجٌمحٟٞ جٌٕؼّحْ جٌّغٍذٟ: ؼ -ٍٖـ جألنرحٌ  -ٔ
 .38ٖ٘ 3٘ؼ ،ٕٔٔ٘ ٕ٘جٌؼالِس جٌّؿٍٟٓ: ؼ -ذكحٌ جألٔٛجٌ  -ٕ
 .4ٔ – 84ػىز ِكىغ١ٓ: ٘ -جألٚٛي جٌٓطس ػٍٗ  -ٖ



 :وحتقيقاتىتائج 

 ر بعضها:نستدؿ ٦تا تقدـ عدة نتائج، نكتفي بذك

، وبالنتيجة حجج (صلى ا عليو وآلو)لرسوؿ ا  أوصياء (عليهم السبلـ)ا١تهديوف  :أولا 
 .(عليهم السبلـ)االثٍت عشر  باألئمةا١تتمثلة  األؤبعلى العباد، ويشكلوف عدة ثانية بعد العدة 

 مامة كما نصت بعض الروايات.ا١تهديوف ٢تم مقاـ اإل ثانياا:

 (والة العهد)و ،(القواـ)و ،(ا١تهديوف)روايات عن ىؤالء ا٠تلفاء ٔتصطلح عربت ال :ثالثاا 
، نو قائم، كما يصح أف يطلق عليو بأنو مهديأف يطلق على كل منهم أوبالتإب يصح  (األئمة)و

 .ووٕب عهد وإماـ

، وبعضها نسبتهم لئلماـ (عليو السبلـ)بعض الروايات نسبت ا١تهديُت لئلماـ اٟتسُت  رابعاا:
 ؛، وال تعارض كما ىو معلـو فأبناء ا١تهدي ىم أبناء اٟتسُت(عليو السبلـ)هدي، أو القائم ا١ت

 ذرية بعضها من بعض.

 بعض التخقيقات:

 :املَديني روايات تواتز

 حق لكل عدواأ الذين ا١تعاندين ولكن ا١تعٌت، حيث من متواترة ُيبلحظ كما ا١تهديُت روايات
 طبقة كل ُب إثباتو على يتوقف ا١تعنوي التواتر إثبات أف زاعمُت رالتوات هبذا كعادهتم طعنوا باطبلً 
 ! طبقة

 :تحقيق المسألة
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 وىناؾ اللفظ، بنفس معيناً  خرباً  الرواة من كثرة ينقل فأ وىو: لفظي تواتر ىناؾ ؛قساـأ التواتر
 بعضال يسميو كما وىنا ٥تتلفة، بألفاظ معُت معٌت نقل على الرواة يتفق فأ وىو: معنوي تواتر

 .اإلٚتإب بالتواتر

 .لفظاً  ال معٌت متواترة ىي ا١تهديُت لروايات بالنسبة

 وىذا الرواة طبقات من طبقة كل ُب ثباتوإ يستدعي التواتر ثباتإ فإ يقولوف وُب شبهتهم
 يثبت ولكي واحدة، مرة القائل، ىو الذي ا١تصدر، عن يصدر قد فا٠ترب الشبهة. مطلق من جهل
 نتصل أف إٔب كثَتة ٚتاعة عن كثَتة ٚتاعة نقل من ا٠ترب يصلنا أف البد الةاٟت ىذه ُب التواتر

 اٟتالة ىذه وُب متواترة، أو كثَتة، مرات ا١تصدر عن ا٠ترب صدور يتكرر أخرى ومرة. با١تصدر
 .ا١تتكرر الصدور نفس عن الكشف خبلؿ من التواتر يثبت

 عنو وينقلو القائل عن واحدة مرة كبلـال يصدر حيث ؤباأل اٟتالة عليو تنطبق اللفظي التواتر
 أف والبد. كتابو ُب فيدونو الكتاب صاحب ٔبإ يصل وأ يصلنا حىت ٚتاعة اٞتماعة وعن ٚتاعة
 ٚتاعة، عن تنقلو واٞتماعة ٚتاعة عن منقوالً  يكوف أف ٯتكن نوأ باعتبار الطبقات كل من نتأكد
. أصلو ُب آحاد خرب بل تواتراً م يكوف فبل واحد شخص عن الطبقات إحدى ُب منقوؿ ولكنو

 كثرة من بل الناقلُت كثرة من ناشئ غَت تواتره فأل ا١تعنوي التواتر حالة ُب وارد غَت اذور ىذا
 .الصدور

 املَديوٌ بعد األئنة: 

؟ وىل تقتضي أف ال يكوف  الروايات تقوؿ إف ا١تهديُت بعد األئمة، فما معٌت ىذه البعدية
 ؟ حجية ُب زمن األئمةلبعض ا١تهديُت وجود أو 

 تحقيق المسألة:

نو أئمة، أي ال يعٍت ف بعضهم ال يشًتؾ ُب الزمن مع األأئمة ال يعٍت ف كوف ا١تهديُت بعد األإ
 :وأقوؿ .(عليهم السبلـ)ئمة ليست ىناؾ مساحة زمنية يشًتؾ فيها بعض ا١تهديُت مع بعض األ
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بصدد  ألنٍتا١تطلوب وا١تهم بالنسبة ٕب،  )ال يعٍت( وأقصد إف كلمة )بعد( ال ٘تنع ىذا، وىذا ىو
ف يكوف كل ا١تهديُت أف كلمة )بعد( تقتضي أاستيضاح ىذه ا١تسألة والتحقق منها، وىي: ىل 

 ؟ ئمة ُب أي مساحة زمنيةئمة ْتيث ال يشًتؾ بعضهم مع بعض األبعد كل األ

ا علي، إنو سيكوف بعدي يلنتأمل اآلف الفقرة التالية الواردة ُب رواية الوصية ا١تقدسة، وىي: )
...(. من إثنا عشر إماماً، ومن بعدىم إثنا عشر مهدياً، فأنت يا علي أوؿ اإلثٍت عشر إماماً 

عليو )، وعلي (صلى ا عليو وآلو)بعد رسوؿ ا  (عليهم السبلـ)الواضح أف األئمة اإلثٍت عشر 
من األئمة ُب الزمن مع  اؾ أي  من األئمة، وعليو لو كانت كلمة )بعد( تقتضي عدـ اشًت  (السبلـ
غَت مشًتؾ مع النيب ُب  -وىو من األئمة  -فبلبد أف يكوف علي  -باعتبارىم بعده  -النيب 

عليهما ) ، ومثلو اٟتسن واٟتسُتالزمن، والتإب باطل واألوؿ إذف مثلو. أي إنو ثبت أف علياً 
 كلمة )بعد( دالة على منع معاصرةوعليو ال تكوف   (،ا عليو والو ىصل) النيب واعاصر  (السبلـ

، فبل تكوف بالنتيجة دالة على منع وجود بعض ا١تهديُت ُب زمن بعض بعض البلحقُت للسابقُت
 األئمة. 

ا  ىلص)حجية ُب زمن رسوؿ ا  (عليو السبلـ) بل إف لدينا روايات تدؿ على أف لعلي
 ألفال تصلح  - أي كلمة )بعد( -ىي ، وٓب ٘تنع كلمة )بعد( ىذه اٟتجية، وبالتإب(عليو والو

، وإليكم (عليهم السبلـ) األئمةتكوف مانعًا من وجود حجية لبعض ا١تهديُت ُب زمن بعض 
 الروايات ا١تشار إليها:

روى الشيخ الصدوؽ: )عن أٛتد بن إسحاؽ بن سعد، عن بكر بن ٤تمد األزدي، عن بعض 
: كاف ٕب من )عليو السبلـ(اؿ أمَت ا١تؤمنُت ققاؿ: ، (عليو السبلـ)أصحابنا، عن أيب عبد ا 

عشر ما يسرين بالواحدة منهن ما طلعت عليو الشمس قاؿ:  (صلى ا عليو وآلو)رسوؿ ا 
أنت أخي ُب الدنيا واآلخرة، وأنت أقرب الناس مٍت موقفا يـو القيامة، ومنزلك ٕتاه منزٕب ُب اٞتنة  

وائي ُب الدنيا واآلخرة، وأنت وصيي ووارثي وخليفيت كما يتواجو االخواف ُب ا، وأنت صاحب ل
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ُب األىل وا١تاؿ وا١تسلمُت ُب كل غيبة، شفاعتك شفاعيت، ووليك وليي ووليي وٕب ا، وعدوؾ 
 .(ٔ) (عدوي وعدوي عدو ا

وروى الشيخ الصدوؽ، قاؿ: )حدثنا أيب، و٤تمد بن اٟتسن بن أٛتد بن الوليد رضي ا 
قاؿ: حدثنا ٤تمد بن اٟتسُت بن أيب ا٠تطاب، عن اٟتكم  ،ا سعد بن عبد اقاال: حدثن ،عنهما

مسكُت الثقفي، عن أيب اٞتارود وىشاـ أيب ساساف، وأيب طارؽ السراج، عن عامر بن واثلة  -بن 
استخلف الناس أبا وىو يقوؿ:  (عليو السبلـ) قاؿ: كنت ُب البيت يـو الشورى فسمعت علياً 

نشدتكم با ىل فيكم أحد قاؿ لو رسوؿ ا ... قاؿ:  وأؤب بو منو باألمربكر وأنا وا أحق 
 . (ٕ) ...اْب( : "أنت ا٠تليفة ُب األىل والولد وا١تسلمُت ُب كل غيبة(صلى ا عليو وآلو)

: )حدثنا ٤تمد بن منصور، عن اٟتكم بن (عليو السبلـ) وورد ُب كتاب مناقب أمَت ا١تؤمنُت
مزاحم، عن أيب خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيو عن جده: عن سليماف عن نصر بن 

أنت ا٠تليفة ُب األىل  ،: يا علي(صلى ا عليو وآلو)قاؿ رسوؿ ا قاؿ:  (عليو السبلـ)علي 
 .(ٖ) (صلى ا عليو وآلو يعٍت بذلك )ُب( حياة رسوؿ اوا١تاؿ وُب ا١تسلمُت ُب كل غيبة. 

ىو اٟتجة على الناس ُب حاؿ غيبة رسوؿ  (عليو السبلـ)ُب أف عليًا ىذه األحاديث صر٭تة 
، وٓب ٘تنعو عبارة )سيكوف (عليو السبلـ)، وإذا أمكن ىذا ُب حالة علي (صلى ا عليو وآلو)ا 

(، ولن ٘تنعو عبارة: )ومن بعدىم إثنا عشر أٛتدبعدي إثنا عشر إماماً( يصبح ٦تكنًا ُب حالة )
 مهدياً(.

 شيعتيا:قوو مً 

(، فهل يعٍت ىذا اهنم ليسوا قـو من شيعتناوردت ُب الروايات رواية تصف ا١تهديُت بأهنم )
 ؟ أئمة وال حججاً 

                                                           

 .ٖٓٗ٘  -ج١ٌٗم جٌٛىٚق  -جٌهٛحي  -ٔ
 .8٘٘ – ٖ٘٘٘  -ج١ٌٗم جٌٛىٚق  -جٌهٛحي  -ٕ
 .4ٖٖ – 4ٕٖ٘ ٔؼ :ِكّى ذٓ ١ٍّْحْ جٌىٛفٟ -( ١ٍٗ جٌٓالَػِٕحلد جإلِحَ أ١ٍِ جٌّإ١ِٕٓ ) -ٖ
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 تحقيق المسألة:

كوف ا١تهديُت قـو من شيعة آؿ ٤تمد عليهم السبلـ ال ينفي كوهنم أئمة، فهذا إبراىيم من 
 الشيعة وىو إماـ بنص القرآف الكرًن.

ويدعو لواليتو، فعن  (عليو السبلـ)من شيعة علي  ( صلى ا عليو وآلو) بل ىذا رسوؿ ا
صلى )آية مد  إف علياً : (عليو السبلـ)٤تمد بن الفضيل عن أيب ٛتزة قاؿ: قاؿ: )أبو جعفر 

 . (ٔ) (عليو السبلـيدعو إٔب والية علي  وأف ٤تمداً  (ا عليو وآلو

آمن الرسوؿ ٔتا ﴿ا االعتقاد حتماً. ففي القرآف: : يدعو لوالية علي يعٍت انو على ىذقولأ
 .﴾أنزؿ إليو من ربو

نك إأوحى ا إٔب نبيو فاستمسك بالذي أوحي إليك ، قاؿ: )(عليو السبلـ)وعن أيب جعفر 
 . (ٕ) (إنك على والية علي، وعلي ىو الصراط ا١تستقيم :على صراط مستقيم قاؿ

آية مد وإف  )عليو السبلـ( إف علياً : )(لسبلـعليو ا)قاؿ: قاؿ أبو جعفر  ،وعن أيب ٛتزة
 .(ٖ) (عليو السبلـيدعو إٔب والية علي  ٤تمداً 

صلى ا عليو ): قاؿ رسوؿ ا (عليو السبلـ)قاؿ: قاؿ أبو جعفر  ،وعن سعد بن طريف
ربك يأمرؾ ْتب علي بن أيب طالب ويأمرؾ  ،يا ٤تمد :أال إف جربئيل أتاين فقاؿ: )(وآلو

 .(ٗ)(بواليتو

ولعل الرواية التالية ٖتسم ا١تسألة ٘تاماً، ففيها وصف للحسن واٟتسُت بأهنما من الشيعة، و٫تا 
 رواىا العبلمة اجمللسي ُب ْتار األنوار، قاؿ: إليهاإماماف كما يعرؼ اٞتميع، والرواية ا١تشار 

                                                           
 .4ٔ٘ :ِكّى ذٓ جٌكٓٓ جٌٛفحٌ -ذٛحتٍ جٌىٌؾحش  -ٔ
 .4ٕ – 4ٔ٘ :ِكّى ذٓ جٌكٓٓ جٌٛفحٌ -ذٛحتٍ جٌىٌؾحش  -ٕ
 .4ٕ – 4ٔ٘ :ِكّى ذٓ جٌكٓٓ جٌٛفحٌ -ذٛحتٍ جٌىٌؾحش  -ٖ
 .4ٗ٘ :ِكّى ذٓ جٌكٓٓ جٌٛفحٌ -ذٛحتٍ جٌىٌؾحش  -ٗ
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يو آذنو وقاؿ: والية العهد دخل عل (عليو السبلـ))١تا جعل ا١تأموف إٔب علي بن موسى الرضا 
أنا مشغوؿ : (عليو السبلـ)فقاؿ  ،بالباب يستأذنوف عليك يقولوف ٨تن شيعة علي إف قوماً 
، فصرفهم فلما كاف من اليـو الثاين جاؤوا وقالوا كذلك مثلها فصرفهم إٔب أف جاؤوا فاصرفهم

يعة أبيك ىكذا يقولوف ويصرفهم شهرين ٍب أيسوا من الوصوؿ وقالوا للحاجب: قل ١توالنا إنا ش
وقد مشت بنا أعداؤنا ُب حجابك لنا، و٨تن ننصرؼ ىذه الكرة  (عليو السبلـ)علي بن أيب طالب 

وهنرب من بلدنا خجبل وأنفة ٦تا ٟتقنا، وعجزا عن احتماؿ مضض ما يلحقنا بشماتة األعداء! 
فلم يرد  ، فدخلوا عليو فسلموا عليوائذف ٢تم ليدخلوا: (عليو السبلـ)فقاؿ علي بن موسى الرضا 

ما ىذا اٞتفاء العظيم  ،عليهم وٓب يأذف ٢تم باٞتلوس، فبقوا قياما فقالوا: يا ابن رسوؿ ا
عليو )؟ فقاؿ الرضا  ؟ أي باقية تبقي منا بعد ىذا واالستخفاؼ بعد ىذا اٟتجاب الصعب

 بريب اقرؤا "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثَت" ما اقتديت إال: (السبلـ
، عتبوا (عليهم السبلـ)عز وجل فيكم، وبرسوؿ ا وبأمَت ا١تؤمنُت ومن بعده من آبائي الطاىرين 

لدعواكم أنكم شيعة أمَت ا١تؤمنُت علي  :؟ قاؿ ١تاذا يا ابن رسوؿ ا :، قالواعليكم فاقتديت هبم
سلماف وا١تقداد وعمار . و٭تكم إ٪تا شيعتو اٟتسن واٟتسُت وأبو ذر و )عليو السبلـ(بن أيب طالب 

 .(ٔ) ...(و ٤تمد بن أيب بكر الذين ٓب ٮتالفوا شيئا من أوامره ، وٓب يركبوا شيئا من فنوف زواجره 

 التعارض بني روايات املَديني وروايات الزجعة:

وردت روايات تدؿ على أف بعد القائم تقع الرجعة من قبيل ما ورد عن جابر اٞتعفي، قاؿ: 
وا ليملكن مّنا أىل البيت رجل بعد موتو ثبلٙتائة سنة يقوؿ:  (ليو السبلـع))ٝتعت أبا جعفر 

قاؿ: تسع قلت: وكم يقـو القائم ُب عا١تو؟  بعد القائم.قلت: مىت يكوف ذلك؟ قاؿ:  يزداد تسعاً.
عشرة سنة، ٍب ٮترج ا١تنتصر فيطلب بدـ اٟتسُت ودماء أصحابو، فيقتل ويسيب حىت ٮترج 

 .(ٕ)(السفاح

                                                           

 .8٘ٔ – 3٘ٔ٘ ٘ٙؼ :جٌؼالِس جٌّؿٍٟٓ -ألٔٛجٌ ذكحٌ ج -ٔ
 .   43ٗ٘ :ٍطٌْٟٛ -غ١رس جٌ -ٕ
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ُب أصحابو  )عليو السبلـ(ويقبل اٟتسُت ، قاؿ: )(عليو السبلـ)عن اإلماـ الصادؽ وورد 
القائم  ، فيدفع إليو)عليو السبلـ(الذين قتلوا معو ومعو سبعوف نبياً كما بعثوا مع موسى بن عمراف 

ىو الذي يلي غسلو وكفنو وحنوطو ويواري بو  )عليو السبلـ(ا٠تاًب فيكوف اٟتسُت  )عليو السبلـ(
 .(ٔ) (ُب حفرتو

 تحقيق المسألة:

التعارض ىو التناُب، أي أف يتوارد خرباف ثبوت أحد٫تا يًتتب عليو نفي ا٠ترب اآلخر، مثل أف 
 ليس ليبلً، أو يقوؿ يقوؿ شخص: الوقت اآلف ُب العراؽ ليل، ويقوؿ آخر: الوقت اآلف ُب العراؽ

هنارا يعٍت إنو ليس ليبل، وعليو إذا ثبت خرب فإف كوف الوقت ليبل يعٍت إنو ليس هنارا، وكونو  اً،هنار 
 فإنو ينفي ا٠ترب اآلخر. 

من ىذا نفهم أف التعارض يقع بُت إثبات ونفي، أي بُت خربين أحد٫تا يثبت شيئًا )يثبت 
الليل مثبًل( وآخر ينفيو )ينفي الليل، باعتبار أف إثبات النهار = نفي الليل(، أما بُت نفيُت، أو 

 ور وقوع التعارض. تصيُ إثباتُت فبل 

 إذا اتضح ىذا نعود ١تسألتنا، وىنا نقاط:

على العمـو ال تعارض بُت الروايات اليت تتحدث عن وقوع الرجعة والروايات اليت تثبت  .ٔ
ألننا علمنا أف التعارض ال يقع بُت إثباتُت، وروايات الرجعة تثبت شيئًا ومثلها روايات  ؛ا١تهديُت

 ا١تهديُت تثبت شيئاً. 

الرجعة  إفٯتكن أف نتصور حصوؿ التعارض فيما لو كانت روايات الرجعة تقوؿ  ،نعم .ٕ
مباشرة، وبدوف أي فاصل زمٍت، فإهنا  (عليو السبلـ)ٖتصل بعد اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 

ُب ىذه اٟتالة تنفي وجود مهديُت، ألف روايات ا١تهديُت تقوؿ إهنم يكونوف بعد اإلماـ ا١تهدي 
مباشرة، فيحصل التناُب، وىذا ُب اٟتقيقة ما قد فهمو البعض من  (عليو السبلـ)ٟتسن ٤تمد بن ا

 .(عليو السبلـ)الروايات أعبله، ألهنم فهموا أف القائم ا١تذكور فيها ىو اإلماـ ٤تمد بن اٟتسن 
                                                           

 .8ٗجٌكٓٓ ذٓ ١ٍّْحْ جٌكٍٟ: ٘ -ِهطٍٛ ذٛحتٍ جٌىٌؾحش -ٔ
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 الجواب:

 فهمهم منتقض ّتملة أمور، منها:

تكوف  -و غَت صحيح كما سنرى بعد افًتاض صحة فهمهم، وى - (ٔ) أواًل: ىذه الروايات
شاذة إذا ما قيست بروايات ا١تهديُت ا١تتواترة، وبالتإب إما أف ُيصار إٔب تأويلها ٔتا يتفق مع 

 روايات ا١تهديُت، وإما أف تُرد إٔب ا١تعصـو ليحكمها. 

ثانياً: فهمهم ال وجو لو إال إذا افًتضنا أف وصف القائم ال ينطبق على غَت اإلماـ ا١تهدي 
، وىذا غَت صحيح ألنو ورد أف وصف القائم ينطبق على ٚتيع (عليو السبلـ)مد بن اٟتسن ٤ت

األئمة، ففي الكاُب: )اٟتسُت بن ٤تمد األشعري، عن معلى بن ٤تمد، عن الوشاء، عن أٛتد بن 
فقاؿ:   (عليو السبلـ)أنو سئل عن القائم  (عليو السبلـ)عائذ، عن أيب خد٬تة، عن أيب عبد ا 

قائم بأمر ا، واحد بعد واحد حىت ٬تيء صاحب السيف، فإذا جاء صاحب السيف جاء  كلنا
 .(ٕ) (بأمر غَت الذي كاف

، أي أف كبًل منهم ىو قائم. وعليو ٯتكن اٞتمع (قواـ)بل ورد ُب روايات ا١تهديُت أف ا١تهديُت 
عليو )و اإلماـ اٟتسُت بُت ىذه الروايات وبُت روايات ا١تهديُت بالقوؿ أف القائم الذي يرجع علي

 ىو آخر ا١تهديُت، أو آخر القواـ. (السبلـ

ثالثاً: ورد عن اٟتسن بن علي ا٠تراز، قاؿ: )دخل علي بن أيب ٛتزة على أيب اٟتسن الرضا 
فقاؿ لو: إين ٝتعت جدؾ جعفر بن ٤تمد يقوؿ  نعم. :فقاؿ لو: أنت اإلماـ؟ قاؿ (عليو السبلـ)

: أنسيَت يا شيُخ، أو تناسيت؟! ليس ىكذا قاؿ جعفر، إ٪تا فقاؿ ال يكوف اإلماـ إال ولو عقب،
: ال يكوف اإلماـ إال ولو عقب، إال اإلماـ الذي ٮترج عليو اٟتسُت بن )عليو السبلـ(قاؿ جعفر 

 .(ٖ) (علي فإنو ال عقب لو. فقاؿ لو: صدقَت جعلُت فداؾ ىكذا ٝتعُت جّدؾ يقوؿ

                                                           

 جٌّمٛٛو جٌٍٚج٠حش جٌطٟ ضطكىظ ػٓ ٚلٛع جٌٍؾؼس ذؼى جٌمحتُ ضكى٠ىجً ال ِطٍك ٌٚج٠حش جٌٍؾؼس. -ٔ
 .ٖٙ٘٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٕ
 .ٌٍٕٕٗطْٟٛ: ٘ - جٌغ١رس -ٖ
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لى ىوية القائم أو اإلماـ الذي يرجع عليو اٟتسُت، ومن خبلؿ ىذه الرواية ٯتكن أف نتعرؼ ع
فهو موصوؼ ىنا بأنو )ال عقب لو(، وىذه عبلمة مهمة جدًا ألننا نعلم من خبلؿ الكثَت جدا 

وبالتإب ليس ىو من  (ٔ) عنده ذرية (عليو السبلـ)من الروايات أف اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 
 .(ـعليو السبل)يرجع عليو اإلماـ اٟتسُت 

 التعارض مع الزوايات اليت دلت على أٌ األئنة إثيا عصز:

 ىناؾ روايات دلت على أف األئمة إثنا عشر فهل تتعارض ىذه الروايات مع روايات ا١تهديُت؟

 تحقيق المسألة:

                                                           

 :(ػ١ٍٗ جٌٓالَ)ًٖ٘ ذؼٝ جٌٍٚج٠حش جٌطٟ ضػرص ٚؾٛو ي٠ٌس ٌإلِحَ جٌّٙىٞ ِكّى ذٓ جٌكٓٓ  -ٔ
لحي: )ّْؼص أذح ػرى هللا ٠مٛي: ئْ ٌٛحقد ً٘ج جألٍِ غ١رط١ٓ أقىّ٘ح ضطٛي قطٝ ٠مٛي ذؼُٟٙ  ،ػٓ جٌّفًٟ ذٓ ػٍّ .أ

ئال ٔفٍ ١ٓ٠ٍ ال ٠طٍغ ػٍٝ ِٛٞؼٗ  ِحش ٠ٚمٛي ذؼُٟٙ لطً، ٠ٚمٛي ذؼُٟٙ ي٘د، قطٝ ال ٠رمٝ ػٍٝ أٍِٖ ِٓ أٚكحذٗ
 .ٌٍٕٙٔطْٟٛ: ٘ -أقىجً ِٓ ٌٚىٖ ٚال غ١ٍٖ ئال جٌٌّٛٝ جًٌٞ ٠ٍٟ أٍِٖ(جٌغ١رس 

ػ١ٍٗ )ٌٜٚ ج١ٌٗم جٌطْٟٛ، ٚغ١ٍٖ ػٓ ٠ؼمٛخ ذٓ جٌٍٟجخ جالٚفٙحٟٔ ٌٚج٠س ٠ٛ٠ٍس ٌٚو ف١ٙح وػحء ػٓ جٌكؿس خ. 
نحٚطٗ ٚػحِطٗ ٚػىٖٚ، ٚؾ١ّغ أً٘ جٌى١ٔح ِح ضمٍ ذٗ ػ١ٕٗ ، ف١ٗ: )جٌٍُٙ أػطٗ فٟ ٔفٓٗ ٚي٠ٌطٗ ١ٖٚؼطٗ ٌٚػ١طٗ ٚ(جٌٓالَ

ٌٝ لٌٛٗ: جٌٍُٙ ًٚ ػٍٝ ِكّى جٌّٛطفٝ ٚػٍٟ جٌٍّضٟٝ ٚفح٠ّس جٌٍُ٘جء ٚجٌكٓٓ جٌٍٞح ٚجٌك١ٓٓ جٌّٛفٝ ئ... 
ٚؾ١ّغ جأل١ٚٚحء، ِٛحذ١ف جٌىؾٝ ٚأػالَ جٌٙىٜ ِٕٚحٌ جٌطمٝ ٚجٌؼٍٚز جٌٛغمٝ ٚجٌكرً جٌّط١ٓ ٚجٌٍٛج٠ جٌّٓطم١ُ، ًٚٚ 

١ٌٚه ٚٚالز ػٙىٖ ٚجألتّس ِٓ ٌٚىٖ، ِٚى فٟ أػّحٌُ٘ َٚو فٟ آؾحٌُٙ ٚذٍغُٙ ألٛٝ آِحٌُٙ و١ٔح ٚو٠ٕحً ٚآنٍز جٔه  ػٍٝ
 .8ٌٍٕٓطْٟٛ: ٘ -ػٍٝ وً ٖٟء لى٠ٍ(جٌغ١رس 

وػحء ٚٚالز ػٍٝ جإلِحَ جٌّٙىٞ ٚي٠ٌطٗ  (ؾّحي جألْرٛع)ٔمً ج١ٌٓى ٌٟٞ جٌى٠ٓ ػٍٟ ذٓ ٠حِٚٚ فٟ وطحخ ش. 
ػ١ٍه ٚػٍٝ آي ذ١طه جٌط١ر١ٓ جٌطح٠ٍ٘ٓ ... ٚفٟ ِٛٞغ آنٍ ِٕٙح: ٍٚٛجش هللا ػ١ٍه ٚػٍٝ آي ٌٚٛضٙح: )ٍٚٝ هللا 

 .ٕٗ - ٔٗذ١طه ... ٚفٟ آنٍ٘ح: ٍٚٛجش هللا ػ١ٍه ٚػٍٝ آي ذ١طه جٌطح٠ٍ٘ٓ( ؾّحي جالْرٛع: ٘
ُٚي جٌمحتُ ٔٗ لحي ألذٟ ذ١ٍٛ: )وأٟٔ أٌٜ ٔ(أػ١ٍٗ جٌٓالَ)ٌٚو فٟ ُِجٌ ِكّى ذٓ جٌّٗٙىٞ ػٓ جإلِحَ جٌٛحوق  .ظ
 .ٖٗٔفٟ ِٓؿى جٌٍٓٙس ذأٍ٘ٗ ٚػ١حٌٗ( ُِجٌ ِكّى ذٓ جٌّٗٙىٞ: ٘ (ػ١ٍٗ جٌٓالَ)

ٚضٍٍٓٓٗ  ٙٔٙ( ١ٍ٘ٗ جٌٓالَػٌٜٚ ج١ٌٗم ػرحِ جٌمّٟ )ٌقّٗ هللا( فٟ ِفحض١ف جٌؿٕحْ فٟ جٌىػحء ٌٛحقد جٌُِحْ )ؼ. 
ٌَ ئذؼى وػحء جٌؼٙى ج٠ٌٍٗف، ٚفٟ  َٚ ِىٖ ٚي٠ٌطٗ ٚأِطٗ ٚؾ١ّغ ٌػ١طٗ ِح ضمٍذٗ قىٜ فمٍجضٗ: )جٌٍُٙ أػطٗ فٟ ٔفٓٗ ٚأٍ٘ٗ ٚ

 .ػ١ٕٗ ٚضٍٓ ذٗ ٔفٓٗ(
فمى أنفٕح ٚظٍّٕح ٠ٍٚؤح ِٓ و٠حٌٔح … فٟ نطرطٗ ذ١ٓ جٌٍوٓ ٚجٌّمحَ ػٕى ل١حِٗ:) (ػ١ٍٗ جٌٓالَ)لٛي جإلِحَ جٌّٙىٞ  .ـ

 (ٍٝ ِٕىٍٞ ي٠ٌس جٌمحتُجٌٍو جٌكحُْ ػ)ِٚٓ أٌجو ج٠ٌُّى ػ١ٍٗ ٍِجؾؼس وطحخ  .4ٕٓ٘ :ٌٍٕؼّحٟٔ -ٚأذٕحتٕح .. جٌم( جٌغ١رس 
 ١ٌٍٗم ٔحظُ جٌؼم١ٍٟ.  
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، وىنا كل طائفة من ىاتُت الطائفتُت (ٔ)علمنا ٦تا تقدـ أف ال تعارض بُت إثبات وإثبات .ٔ
مدلو٢تا، وال تنفي مدلوؿ اآلخر، فا١تهديوف ٭تكموف ُب زمن غَت الزمن الذي من الروايات تثبت 

 ٭تكم فيو األئمة، فبل تعارض بالنتيجة.

قد يقاؿ: إف داللة روايات األئمة اإلثٍت عشر على ىذا العدد، أي عدد اإلثٍت عشر،  .ٕ
 تعٍت عدـ وجود غَتىم، وبالتإب فهي تنفي وجود ا١تهديُت.

ذا الفهم مبٍت على فكرة أف ذكر عدد معُت يُفهم منو نفي ما عداه، فإذا واٞتواب ىو أف ى
 قلت ٧تح ُب االمتحاف عشرة أشخاص فكأنك قلت: ٓب ينجح ُب االمتحاف عشروف أو ثبلثوف. 

ىذا الفهم غَت صحيح، فإنك قد تقوؿ: "لدي ٜتسة أبناء" دوف أف تقصد عدـ وجود غَتىم 
ا٠تمسة لسبب ما، كإف يكوف ىؤالء ا٠تمسة ٧تباء ال يقاسوف  لديك، وإ٪تا أردت االشادة هبؤالء

قد ركزوا على  (عليهم السبلـ). ومن ا١تمكن أف يكوف آؿ ٤تمد األسباببالباقُت، أو لغَته من 
 االثٍت عشر ألهنم موضوع امتحاف الناس ُب ذلك الزماف.

مكاف آخر بأف لديك ىذا فيما لو كنت قلت: "لدي ٜتسة أبناء"، وٓب تقل ُب زماف أو  طبعاً 
غَتىم. ألنك إذا كنت قلت ُب زماف آخر غَت ما قلتو ُب الزمن األوؿ يكوف واضحًا جدًا إف 

لديك, ألنك تستطيع  أبناءأحدًا ال ٯتكنو أف يفهم من كبلمك أنك تقصد إف غَت ا٠تمسة ال 
قلت ُب موضع  باألحرىبناء لديك، بل أف غَت ا٠تمسة ال إبأنك ٓب تقل  ف ترد قائبلً أببساطة 

ؤب إف لديك ٜتسة أشخاص، آخر بأف لديك غَتىم. وإف قيل لك: ولكنك قلت ُب ا١ترة األ
وىذا يُفهم منو أْف ليس لديك غَتىم! فيمكنك أف ٕتيب القائل: بأف ىذا فهمك وأنت مسؤوؿ 

ت قل ليس لدي غَت ا٠تمسة وإ٪تا قلأنا ٓب أعنو، أما فهمي فقد كاف ٬تب أف تعرفو من كبلمي، و 
لدي ٜتسة، وقلت ُب موضع آخر لدي غَتىم، وإذا كنت تفهم من ذكر العدد نفي ما عداه 

ٖتيد عن ىذا الفهم وٕتد داللة مناسبة لكبلمي، كالداللة اليت سبق أف ذكرهتا  أففكاف ٯتكنك 
 أعبله.

                                                           
 جٔظٍ ِركع "جٌطؼحٌٜ ذ١ٓ ٌٚج٠حش جٌّٙى١٠ٓ ٌٚٚج٠حش جٌٍؾؼس". -ٔ
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ئمة االثٍت عشر وذكروا غَتىم كذلك أي قد ذكروا األ (عليهم السبلـ)ف آؿ ٤تمد أومعلـو 
 .(ٔ) هديُت االثٍت عشرا١ت

ذا ذُكر عدد معُت ُب الكبلـ إف العدد ال مفهـو لو، أي يقولوف إيقولوف  األصوليُتواٟتق إف 
 فليس معٌت ذلك إنو ينفي غَته، وىذه بعض كلماهتم:

)أما مفهـو العدد فمذىب اققُت عدـ اٟتجية فلو قيل من صاـ ثبلثة  القمي: قاؿ ا١تَتزا
 .(ٕ) كذا فبل يدؿ على عدمو إذا صاـ ٜتسة(  األجرمن  أياـ من رجب كاف لو

)مفهـو العدد، وقد اختلفوا ُب أف تعليق اٟتكم عليو ىل  الرازي: تقي ٤تمد الشيخ وقاؿ
يقتضي من حيث ىو نفيو عن سائر األعداد الزائدة أو الناقصة، أو ال بل ىو ساكت عن حكم 

أف يقـو على أحد األمرين شاىد آخر؟ ا١تعروؼ سائر األعداد غَت متعرض لو بنفي وال إثبات إٔب 
 .(ٖ) بُت األصوليُت ىو الثاين، حىت حكي اتفاقنا عليو(

)مفهـو العدد: ومن ا١تفاىيم مفهـو العدد، واٟتق فيو أيضا عدـ  وقاؿ آقا ضياء العراقي:
 .(ٗ) الداللة على ا١تفهـو اال إذا أحرز من ا٠تارج اف ا١تتكلم كاف ُب مقاـ التحديد(

)مفهـو العدد: ال شك ُب أف ٖتديد ا١توضوع بعدد خاص ال  وقاؿ الشيخ ٤تمد رضا ا١تظفر:
يدؿ على انتفاء اٟتكم فيما عداه، فإذا قيل: "صم ثبلثة أياـ من كل شهر" فإنو ال يدؿ على 

 .(٘) عدـ استحباب صـو غَت الثبلثة األياـ، فبل يعارض الدليل على استحباب صـو أياـ أخر(

ل هبذه ا١تسألة زعم البعض بأف ا١تراد من ا١تهديُت ىم األئمة اإلثنا عشر عليهم و٦تا يتص
 السبلـ، وىذا ظاىر البطبلف ألمور، منها:

                                                           

جٌؼؿ١د ئْ أقّك ٠ىػٝ ج١ٌٗم ػٍٟ آي ِكٓٓ ٠رغ ٌٗ ٍِوُ جٌىٌجْحش جٌطه١ٛٛس وطحذحً ذؼٍٗجش آالف جٌٕٓم َػُ  -ٔ
ألٔٗ ٌٛ وحْ ٕ٘حن غ١ٍُ٘ ٌر١ُّٓ ٌٚٛ فٟ ذؼٝ جٌٍٚج٠حش"! ٚوأْ  ػٍٗ ئِحِحً أٚ ن١ٍفس ٠ف١ى جٌكٍٛ، ذحغٕٟف١ٗ ئْ "جٌطؼر١ٍ 

 ً٘ج جألقّك ٌُ ٠طٍغ ػٍٝ ٌٚج٠حش جٌّٙى١٠ٓ.
 .4ٔٔلٛج١ٔٓ جألٚٛي: ٘  -ٕ
 .8ٖ٘٘ ٕؼ :ج١ٌٗم ِكّى ضمٟ جٌٍجَٞ -٘ىج٠س جٌّٓطٍٖى٠ٓ  -ٖ
 .ٖٓ٘٘ ٕ – ٔؼ :آلح ١ٞحء جٌؼٍجلٟ -ٔٙح٠س جألفىحٌ  -ٗ
 .8ٔٔ٘ ٔؼ :ح جٌّظفٍج١ٌٗم ِكّى ٌٞ -أٚٛي جٌفمٗ  -٘
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االثٍت عشر  األئمةغَت  أخرىإف ىذا الزعم ٓتبلؼ الظاىر، فالظاىر ىو أف ا١تهديُت عدة  .ٔ
 عليهم السبلـ، وال يوجد ما ٭توجنا للعدوؿ عن ىذا الظاىر.

ورد ُب روايات ا١تهديُت ما يستدؿ منو أهنم من ذرية القائم، ومن ذرية اٟتسُت، واألئمة   .ٕ
. ىذا (عليو السبلـ)كما ىو معلـو ليسوا من ذرية القائم، وكذلك ليس ٚتيعهم من ذرية اٟتسُت 

 .(ٔ)يكفي وإف كاف ٯتكن إضافة أمور أخرى

 خامت األوصياء وآخز األوصياء:

ماـ ا١تهدي ىو خاًب األوصياء وآخر ا٠تلفاء، وىذه يتعارض مع وجود ورد ُب الروايات أف اإل
 :ة، وإليكم ىذه الرواي(عليهم السبلـ)ا١تهديُت 

ُب كماؿ الدين و٘تاـ النعمة: )وهبذا اإلسناد، عن إبراىيم بن ٤تمد العلوي، قاؿ: حدثٍت 
 بالصندؿ األٛتر،علّي ، فقاؿ: (عليو السبلـ) نصر، قاؿ: دخلت على صاحب الزماف طريف أبو

فقلت: أنت سيدي وابن سيدي، فقاؿ:  ؟ من أناقلت: نعم، فقاؿ:  ؟ أتعرفٍتفأتيتو بو، ٍب قاؿ: 
أنا خاًب األوصياء، قاؿ: . ، قاؿ طريف: فقلت: جعلٍت ا فداؾ فبُت ٕبليس عن ىذا سألتك

 .(ٕ) (ويب يدفع ا الببلء عن أىلي وشيعيت

 تحقيق المسألة:

ا فهمنا منها أف آخر األوصياء تعٍت عدـ وجود وصي بعده فهي تتعارض مع ىذه الرواية إذ
ُب خانة الروايات الشاذة،  ٯتوضعهاروايات ا١تهديُت، ولكن تعارضها مع ىذه الروايات ا١تتواترة 
، كما ُب الرواية اليت (عليهم السبلـ)واألئمة عليهم السبلـ أمرونا باألخذ با١تشهور من حديثهم 

 بولة عمر بن حنظلة. يسموهنا ٔتق

                                                           

ًٖ٘  إلغرحش١ٌٍٗم ِكّى جٌٕٓى وطحخ ػٕٛجٔٗ "جٌّٙى٠ْٛ جالغٕح ػٍٗ ِمحَ جٌٍؾؼس ٌالتّس جالغٕٟ ػٍٗ" نٛٛٗ  -ٔ
جٌم١ٟس جٌهحٍْز ٌووش ػ١ٍٗ ذىطحخ "جٌّٙى٠ْٛ جإلغٕح ػٍٗ أذٕحء جإلِحَ جٌّٙىٞ" ٚجٌىطحخ ِٛؾٛو فٟ ِٛجلغ جالٔٛحٌ 

 جالٌىط١ٍٔٚس.
 .ٕٙٗج١ٌٗم جٌطْٟٛ: ٘ -جٌغ١رس  ؛ٔٗٗج١ٌٗم جٌٛىٚق: ٘ -جٌٕؼّس وّحي جٌى٠ٓ ٚضّحَ  -ٕ
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من ىنا البد من العدوؿ عن ىذا الظاىر إٔب ما يتفق مع روايات ا١تهديُت، وىذا ُب اٟتقيقة 
رواه الصدوؽ ُب العيوف: )حدثنا ٤تمد أٛتد بن اٟتسُت  ما تشجع عليو بعض الروايات من قبيل

بن سليماف بن يوسف البغدادي، قاؿ: حدثنا علي بن ٤تمد بن عيينة، قاؿ: حدثنا اٟتسن 
ا١تلطي ُب مشهد علي بن أيب طالب، قاؿ: حدثنا ٤تمد بن القاسم بن العباس بن موسى العلوي 
بقصر ابن ىبَتة وداـر بن قبيصة بن هنشل النهشلي، قالوا: حدثنا علي بن موسى بن جعفر، عن 

ت أنت قاؿ رسوؿ: يا علي، ما سأل، قاؿ: (عليو السبلـ)أبيو، عن آبائو، عن علي بن أيب طالب 
 .(ٔ) (ريب شيئاً إال سألت مثلو غَت إنو قاؿ ال نبوة بعدؾ، أنت خاًب النبيُت وعلي خاًب الوصيُت

 .(ٕ) (أنا خاًب النبيُت وعلي خاًب الوصيُتوروى أيضاً: )وهبذا اإلسناد، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا:

راكب فرساً  مّر ُب أرض كرببلء وىو )عليو السبلـ(وروي أّف إبراىيم وُب ْتار األنوار: )
فعثرت بو وسقط إبراىيم وشج رأسو وساؿ دمو، فأخذ ُب االستغفار وقاؿ: إ٢تي أي شيء حدث 

؟ فنزؿ إليو جربئيل وقاؿ:يا إبراىيم، ما حدث منك ذنب، ولكن ىنا يقتل سبط خاًب  مٍت
 .(ٖ) ...(األنبياء، وابن خاًب األوصياء، فساؿ دمك موافقة لدمو

وأنا  (عليو السبلـ)سدي، قاؿ: )دخلت على أمَت ا١تؤمنُت علي وورد عن عباية بن ربعي األ
حدثٍت أخي رسوؿ ا أنو قاؿ: إين خاًب ألف خامس ٜتسة، وأصغر القـو سنًا فسمعتو يقوؿ: 
 .(ٗ) (نيب، وإنك خاًب ألف وصي، وكلفت ما ٓب يكلفوا

ـ الشمس على ُب حديث سبل (عليو السبلـ)وورد ُب مدينة ا١تعاجز، عن أيب جعفر الباقر 
صلى )، واٟتديث طويل أقتبس منو ٤تل الشاىد وىو قوؿ رسوؿ ا (عليو السبلـ)أمَت ا١تؤمنُت 
 .(٘) (أما قو٢تا واالخر، ىو آخر األوصياء وأنا آخر األنبياء، وخاًب الرسل: )(ا عليو وآلو

                                                           

 .38٘ ٔج١ٌٗم جٌٛىٚق: ؼ -ػ١ْٛ أنرحٌ جٌٍٞح  -ٔ
 .38٘ ٔج١ٌٗم جٌٛىٚق: ؼ -ػ١ْٛ أنرحٌ جٌٍٞح  -ٕ
 .ٖٕٗ٘ ٗٗجٌؼالِس جٌّؿٍٟٓ: ؼ -ذكحٌ جألٔٛجٌ  -ٖ
 .ٕٙٙذٓ ئذٍج١ُ٘ جٌٕؼّحٟٔ: ِ٘كّى  –وطحخ جٌغ١رس  -ٗ
 ى٘ح.ِٚح ذؼ ٔٙٔ٘ ٖؼ :ج١ٌٓى ٘حُٖ جٌركٍجٟٔ -ِى٠ٕس جٌّؼحؾُ  -٘
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نو أنو آخرىم اًب الوصيُت ُب ىذه الروايات ال ٯتكن أف نفهم مخ (عليو السبلـ)فكوف علي 
 وأنو ال وجود لغَته بعده.

ىذه  نأوؿمسلٌم فبلبد أف  -(عليو السبلـ)أي وجود أوصياء بعد علي  -وحيث إف ىذا 
، ومثل ىذا (عليو السبلـ)الروايات التأويل ا١تناسب الذي ال يتعارض مع وجود أوصياء بعد علي 

 ر ا٠تلفاء.يقاؿ ٓتصوص ما ورد بأف اإلماـ ا١تهدي خاًب األوصياء أو آخ

 

 

 



 :آخز الشماٌ الذي يولد يف َديامل

 سيمؤل األرض عدالً  ف ىناؾ مهدياً أعلى  ٚتاالً إماـ ا١تهدي يتفق ا١تسلموف ٓتصوص قضية اإل
من قبيل كونو من ذرية النيب  ها،، ويتفقوف كذلك ُب بعض التفاصيل، بل رٔتا ُب الكثَت منوقسطاً 

 .ٔب ذلكإ، وما (ا السبلـمعليه)علي وفاطمة  ومن ولد (لوآا عليو و  ىلص)

أي  -ُب بعض التفاصيل ا١تهمة من قبيل زمن والدتو واٝتو. فالشيعة  كذلك  ولكنهم ٮتتلفوف
يقولوف بأف ا١تهدي ىو اإلماـ  -ا١تنتسبُت ٢تذا ا١تذىب، وليس أئمتهم وال حىت نصوصهم الروائية 

ىػ، بينما يقوؿ السنة أف  ُٕ٘٘ب عاـ لد ، الذي و (عليو السبلـ)٤تمد بن اٟتسن العسكري 
 .(ٔ) ا ا، أو أٛتد بن عبد ف اٝتو ٤تمد بن عبدأا١تهدي يولد ُب آخر الزماف ويزعموف 

ماـ إاٟتقيقة اليت أثبتتها الدعوة اليمانية ا١تباركة ىي أف اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن ىو 
ا  ىلصا١تذكور ُب وصية رسوؿ ا ) ٛتدأ وأف ولده ،(عليو السبلـ)مهدي وىو قائم آؿ ٤تمد 

 .(عليو السبلـ)( وُب غَتىا من الروايات ىو كذلك اماـ مهدي وىو قائم آؿ ٤تمد لوآعليو و 

ىو قائم آؿ ٤تمد،  أٛتدىذه اٟتقيقة، وىي أف  اثبات مباحثوسنحاوؿ ُب ما يأٌب من 
ىذه اٟتقيقة،  إلثباتة ىي السبيل وا١تهدي الذي يولد ُب آخر الزماف. وحيث إف الروايات الشريف

 سنسردف ف ىذه اٟتقيقة غائبة عن األذىاف، وغريبة بل ٥تالفة ١تا ألفو الناس واعتادوه،إوحيث 
 .األذىافبرجاء أف تتوضح وتًتسخ ُب  ٦تكن قدر أكرب منها

قبل أف ندخل ُب مباحث ىذا الفصل أود أف أضع بُت يدي األخوة القراء رواية تنص صراحة 
ا١تهدي الذي يولد ُب آخر الزماف لتكوف معرباً مناسباً من جهة، وألف الكثَتين يزعموف خلو على 

 ، واليكم الرواية:إليهارواياتنا الشيعية عن مثل الرواية ا١تشار 

                                                           
 جألقحو٠ع: )ِّح ٠رىٚ ِٓ ِٗىالش جٌٍٚج٠س ضٍه ٠ٕٖٕمٛي ِكّٛو أذٛ ٠ٌس فٟ وطحذٗ أٞٛجء ػٍٝ جٌٕٓس جٌّكّى٠س ٘ -ٔ

جٌّهطٍفس جٌطٝ ؾحءش فٟ وطد جٌٕٓس جٌٌّٗٙٛز ػٕى جٌؿٌّٙٛ ػٓ "جٌّٙىٜ جٌّٕطظٍ" ٚجٌطٝ ضًوٍ أٔٗ ٠هٍؼ فٟ آنٍ 
 أً٘ جٌٕٓس "ِكّى ذٓ ػرى هللا" ٚفٟ ٌٚج٠س: "أقّى ذٓ ػرى هللا"(.جٌُِحْ ١ٌّأل جٌى١ٔح ػىال وّح ٍِثص ؾٌٛج. ٚ٘ٛ ػٕى 
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قالت: غدوت على سيدي ٤تمد بن علي الباقر  ،)عن إبراىيم بن عطية، عن أـ ىانئ الثقفية
آية ُب كتاب ا عز وجل عرضت بقليب فأقلقتٍت وأسهرت  ،يفقلت لو: يا سيد (عليو السبلـ)

قوؿ ا عز وجل: "فبل أقسم با٠تنس  ،قالت: قلت: يا سيدي .فسلي يا أـ ىانئ: ليلي، قاؿ
ا١تسألة سألتيٍت يا أـ ىانئ ىذا مولود ُب آخر الزماف ىو ا١تهدي من  ،نعمقاؿ:  ،اٞتوار الكنس"

يضل فيها أقواـ، ويهتدي فيها أقواـ، فيا طوىب لك إف أدركتيو، ىذه العًتة، تكوف لو حَتة وغيبة 
 .(ٔ) (ويا طوىب ١تن أدركو

ولعلو ٭تسن ىنا االستشهاد بالرواية الواردة ُب الكاُب وغَته من ا١تصادر، وإف كنا سنعود 
 لبلستشهاد هبا الحقاً، وبتفصيل أكرب، والرواية كما يلي:

فوجدتو متفكرًا ينكت ُب  (عليو السبلـ) ا١تؤمنُت عن األصبغ بن نباتة، قاؿ: )أتيت أمَت
ال وا ما رغبت األرض، فقلت: ما ٕب أراؾ متفكراً تنكت ُب األرض، أرغبة منك فيها ؟ فقاؿ: 

فيها وال ُب الدنيا يومًا قط، ولكٍت فكرت ُب مولود يكوف من ظهر اٟتادي عشر من ولدي ىو 
ما ملئت جوراً وظلماً، تكوف لو غيبة وحَتة، يضل فيها ا١تهدي الذي ٯتؤل األرض عداًل وقسطاً، ك

ستة أياـ أو ستة أشهر أو فقلت: وكم تكوف اٟتَتة والغيبة ؟ قاؿ: أقواـ ويهتدي فيها آخروف. 
هبذا األمر يا أصبغ،  : نعم، كما أنو ٥تلوؽ، وأىن لكفقلت: وإف ىذا لكائن ؟ فقاؿ ست سنُت!

ٍب يفعل ا  . فقلت: ٍب ما يكوف بعد ذلك ؟ فقاؿ:العًتةأولئك خيار ىذه األمة مع أبرار ىذه 
 . (ٕ) (ما يشاء، فإف لو بداءات وإرادات وغايات وهنايات

الرواية كما تبلحظوف تدؿ على ما دلت عليو الرواية السابقة، فهي مثلها تتحدث عن مولود 
لود ىو ا١تهدي الذي وىذا ا١تو  (عليو السبلـ)اٟتادي عشر من ولد علي  ماـ ا١تهديمن ظهر اإل

 ٯتلؤىا قسطاً وعدالً بأمر من أبيو كما سيتبُت.

                                                           

 .ٖٖٓ:٘ج١ٌٗم جٌٛىٚق - وّحي جٌى٠ٓ ٚضّحَ جٌٕؼّس -ٔ
 .34ٖ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٕ
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 الشماٌ: آخزمَدي آخز الشماٌ موضوع امتخاٌ 

سؤااًل كبَتاً سيتبادر إٔب األذىاف ٓتصوص السر وراء اجملهولية الكربى، لعل من نافلة القوؿ إف 
التعبَت باجملهولية وإف كاف ، باعتبار أف (ٔ) أو قل الغموض الذي يؤطر شخصية مهدي آخر الزماف

 وارداً ُب بعض الروايات، إال أنو قد يدفع باالفهاـ للتشريق أو التغريب ُب داللتو.

ا١تهدي الذي  إٔب أف الغموض ايط بشخصية األذىافمن ىنا أجد من ا١تهم جدًا إلفات 
 س ُب آخر الزماف.يولد ُب آخر الزماف منشؤه إف ا١تهدي ا١تشار إليو سيكوف موضوع اختباٍر للنا

بعرض النصوص اليت  وللتدليل على فكرة االمتحاف اإل٢تي ا١ترتبط ٔتهدي آخر الزماف سأبدأ
 ألف وردت فيها إشارات لفكرة االمتحاف، أو اليت تكوف ىذه الفكرة التفسَت األنسب ١تا ورد فيها

 األوضح. النصوص عرض هتيب

ما رواه الشيخ الكليٍت ُب  (يهم السبلـعل)شارات البليغة اليت وردت عن آؿ ٤تمد من اإل
إف ا تعأب أوحى إٔب عمراف أين ، قاؿ: )(عليو السبلـ)الكاُب عن أيب بصَت، عن أيب عبد ا 

إٔب  ، يربئ األكمو واألبرص و٭تيي ا١توتى بإذف ا، وجاعلو رسوالً ، مباركاً سوياً  واىب لك ذكراً 
لك وىي أـ مرًن، فلما ٛتلت كاف ٛتلها هبا عند بٍت إسرائيل، فحدث عمراف امرأتو حنة بذ

نفسها غبلـ، فلما وضعتها قالت: رب إين وضعتها أنثى وليس الذكر كاألنثى، أي ال يكوف 
ا تعأب ١ترًن عيسى كاف ىو  البنت رسوال يقوؿ ا عز وجل وا أعلم ٔتا وضعت، فلما وىب

لرجل منا شيئا وكاف ُب ولده أو ولد ولده فبل الذي بشر بو عمراف ووعده إياه، فإذا قلنا ُب ا
 .(ٕ) (تنكروا ذلك

أهنم إذا قالوا إف القائم ىو فبلف منهم  على ُب ىذه الرواية (عليو السبلـ)ينبو اإلماـ الصادؽ 
وكاف ولده أو ولد ولده ىو القائم فعلينا أف ال ننكر ذلك. والذي يؤكد أف األمر يعٍت القائم ىو 

شيئاً وٓب  (عليو السبلـ) أحد من األئمة السابقُت لئلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن أهنم ٓب يقولوا ُب
                                                           

ٍٚٝ )وجتّحً ق١ٓ جْطؼًّ ِػً ًٖ٘ جٌطؼر١ٍجش جٌّهطٍٛز ٠ىْٛ جٌّمٛٛو ِٕٙح "أقّى" جًٌّوٌٛ فٟ ١ٚٚس ٌْٛي هللا  -ٔ
 أنٍٜ، أٚ لً جٌّٙىٞ جًٌٞ ٠ٌٛى فٟ آنٍ جٌُِحْ. ٌٚٚج٠حش (هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ

 .ٔـ ٖ٘٘٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٕ
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كاف ُب عيسى وىو ا١تنقذ الذي كاف (عليو السبلـ)يكن فيو، ويدؿ عليو كذلك إف سياؽ حديثو 
 ينتظره اليهود. 

ىذه الرواية تفًتض حتمًا أف امتحانًا سيقع ُب آخر الزماف موضوعو ا١تهدي، أو ا١تخلص 
الذي فوجئوا بأنو ٓب يكن  (عليو السبلـ)، فكما أُمتحن اليهود بعيسى اإلنسانيةالذي تنتظره 

عمومًا سيمتحنوف با١تهدي الذي  واإلنسانيةاالبن ا١تباشر لعمراف، كذلك الشيعة خصوصًا 
وبطبيعة  .(ٔ) "أٛتد، أي ولده "(عليو السبلـ) ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن اإلماـسيكوف من ذرية 

ليس قائماً، أو  (عليو السبلـ)ماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن ؿ ال يعٍت ىذا إف األب، أو اإلاٟتا
إٔب اٟتقيقة اليت وصفناىا وىي وجود مهدي، أو قائم ٣تهوؿ  اإللفاتمهدياً، وإ٪تا ا١تقصود 

 ستمتحن بو الناس ُب آخر الزماف. 

رواية أخرى يرويها الكليٍت رٛتو ذيل الرواية أعبله بلفظ فيو اختبلؼ ُب  من وروردوعلى الرغم 
، فلم يكن فيو وكاف ُب ولده أو إذا قلنا ُب رجل قوالً قاؿ: ) ،(عليو السبلـ)ا عن أيب عبد ا 

 .(ٕ) (ولد ولده فبل تنكروا ذلك، فإف ا تعأب يفعل ما يشاء

ا قلتو، ألف كوف وكما تبلحظوف ُب الرواية عبارة "فلم يكن فيو"، وىذه العبارة ال تغَت شيئًا ٦ت
مهدياً وقائماً ثابت، فيكوف ا١تفهـو من ىذه العبارة ( عليو السبلـ) ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن اإلماـ

 إٔب القائم بالسيف، وىو مهدي آخر الزماف، كما سيتضح ّتبلء الحقاً. اإلشارة

اء، قاؿ: من الروايات ذات الطابع االشاري ما ورد ُب اإلمامة والتبصرة عن أيب عبيدة اٟتذ
إف كنتم تؤملوف أف ٬تيئكم من عن ىذا األمر، مىت يكوف؟ قاؿ:  (عليو السبلـ))سألت أبا جعفر 

 .(ٗ) ((ٖ) وجو، ٍب جاءكم من وجو فبل تنكرونو
                                                           

 ِحَ جٌّٙىٞ ِكّى ذٓ جٌكٓٓ ٍٚٛجش هللا ػ١ٍٗ.ّْحػ١ً ذٓ ٚحٌف ذٓ ق١ٓٓ ذٓ ٍّْحْ ذٓ جإلئذٓ  أقّى٘ٛ  -ٔ
 .ٕـ ٖ٘٘٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٕ
ذكًف جٌْٕٛ ذحػطرحٌٖ فؼً ِٓ أْ ٠محي: "ضٕىٍٖٚ"  -ذكٓد جٌّفَٙٛ جٌٕكٛٞ ٌٍٛك١ف  -وًج ٌٚوش، ٚجٌٛك١ف  -ٖ

ُْرك ذال جٌٕح١٘س. ٕٚ٘ح جقطّحالش؛  جألفؼحي ذٓرد  -وجتّح ذكٓد جٌطٌٛٛ جٌٕكٛٞ  -٠ىْٛ جٌهطأ  أْ جألٚيجٌهّٓس 
وػ١ٍجً ِح  ٚجإلِحَضٍفظٙح ذًٖٙ جٌٌٛٛز،  جإلِحَجٌٍجٚٞ، أٚ ذٓرد ضىنً جٌٕحْم، ٚوػ١ٍجً ِح ٠مغ ِػً ً٘ج جٌطىنً، أٚ ئْ 

ٚلى ٌٚوش ٌٚج٠حش وػ١ٍز ضىي ػٍٝ ِهحٌفس  -ٚال ألٛي ٠هطأ، أٚ ٠ٍكٓ، وّح ٠كٍٛ ٌٍٕكحز أْ ٠ؼرٍٚج  -ٛ ٠هحٌف لٛجػى جٌٕك
 ، ٚػىَ ج٘طّحِٗ ذّح ٠ّٓٝ ػٍُ جٌٕكٛ. ٠ٌٍُّى جٔظٍ وطحخ "ذكع فٟ جٌؼّٛس" ٌٍّإٌف.(ػ١ٍٗ جٌٓالَ)جٌٛحوق  جإلِحَ

 .4ٗجإلِحِس ٚجٌطرٍٛز: ٘ -ٗ
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عليو )عن ىذا األمر، أي عن أمر القائم  (عليو السبلـ)أبو عبيدة يسأؿ اإلماـ الباقر 
ف ٬تيئكم من وجو ٍب جاءكم من وجو، أي غَت الوجو ، فيجيبو، إنو إذا كنتم تؤملوف أ(السبلـ

ال ٯتكن أف يكوف دوف  (عليو السبلـ)الذي تؤملونو، فبل تنكروا ذلك! ىذا الكبلـ من اإلماـ 
معٌت أبداً، بل األكيد األكيد أف اإلماـ يقصد منو اإلشارة إٔب أمر سيقع، ويريد من شيعتو أف 

 يلتفتوا لو، وال ينكروه. 

ُب دائرة االشارات اليت رٔتا تتضارب فيها االفهاـ أنقل روايتُت أظنهما ال  ولكي ال نبقى
عليو )وردت عن مالك اٞتهٍت، قاؿ: )قلت أليب جعفر  األؤبتبقياف للشك عيناً، وال أثراً. الرواية 

ال وا، ال  :إنا نصف صاحب ىذا األمر بالصفة اليت ليس هبا أحد من الناس. فقاؿ (السبلـ
 .(ٕ) ((ٔ) أبداً حىت يكوف ىو الذي ٭تتج عليكم بذلك، ويدعوكم إليو يكوف ذلك

بأهنم يعرفوف صفة لصاحب االمر ال (عليو السبلـ)ُب ىذه الرواية ٮترب مالك اٞتهٍت االماـ 
يشًتؾ معو فيها أحد من الناس، أي إهنا عبلمة مفارقة ٘تيزه عن غَته، ومن ا١تؤكد أهنم عرفوا ىذه 

عليو ). ولكن العجيب أف اإلماـ (عليهم السبلـ)، أو ورد ٢تم من األئمة العبلمة ٦تا ٝتعوه
يرفض أف يكونوا يعرفوف صاحب االمر، ويقسم بأف ىذا غَت متيسر ٢تم، وال لغَتىم  (السبلـ

 ! أبداً، حىت يأٌب ىو و٭تتج على الناس، ويدعوىم لنفسو

سيبقى غَت معروؼ مر، وا١تقصود بو ىنا مهدي آخر الزماف، أي إف شخص صاحب األ
للناس إٔب أف ٭تُت موعد ظهوره واحتجاجو ودعوتو، وبالنتيجة كل االوصاؼ اليت يعرفها مالك 
وغَت مالك من الناس ا١تعاصرين لو، أو البلحقُت ليست ىي أوصاؼ صاحب االمر أو مهدي 
 آخر الزماف، وإ٪تا أوصاؼ غَته وىو االماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن الذي يظنوف أف لقب

 ينطبق عليو وحده. (ا١تهدي)، أو (القائم)، أو (مرصاحب األ)

 (عليو السبلـ)الرواية الثانية وردت عن أيب خالد الكابلي قاؿ ١تا مضى علي بن اٟتسُت 
: )فقلت لو: جعلت فداؾ قد عرفت انقطاعي (عليو السبلـ)دخلت على ٤تمد بن علي الباقر 

                                                           

٘ٛ ج١ٌّحٟٔ جٌّٛػٛو ٔفٓٗ، ًٖٚ٘ جٌؼرحٌز "٠ٚىػٛوُ ئ١ٌٗ" ضٕٓف َػُ ذؼٝ  ْٕؼٍف القمحً أْ ِٙىٞ آنٍ جٌُِحْ -ٔ
 جٌّؼحٔى٠ٓ ذأْ ج١ٌّحٟٔ ال ٠ىػٛ ٌٕفٓٗ.

 .ٌٍٕٖٕٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٕ
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قلت: جعلت  صدقت يا أبا خالد فًتيد ماذا. إٔب أبيك وأنسي بو ووحشيت من الناس. قاؿ:
فداؾ لقد وصف ٕب أبوؾ صاحب ىذا األمر بصفة لو رأيتو ُب بعض الطريق ألخذت بيده. قاؿ: 

سألتٍت وا يا أبا خالد قلت: أريد أف تسميو ٕب حىت أعرفو باٝتو. فقاؿ:  فًتيد ماذا يا أبا خالد.
ٟتدثتك،  بو أحداً  ولو كنت ٤تدثاً  بو أحداً  دثاً عن سؤاؿ ٣تهد، ولقد سألتٍت عن أمر ما كنت ٤ت

 .(ٔ) (ولقد سألتٍت عن أمر لو أف بٍت فاطمة عرفوه حرصوا على أف يقطعوه بضعة بضعة

مر ٘تيزه عن سواه من كذلك يعرؼ أبو خالد الكابلي صفة لصاحب األ ُب ىذه الرواية
يصف  (عليو السبلـ)ماـ اإلمر! واألغرب إف الناس، ولكن الغريب إنو يسأؿ عن اسم صاحب األ

سؤاؿ أيب خالد بالسؤاؿ اجملهد، وغَت القابل لئلجابة، ويعلل ذلك بأف بٍت فاطمة لو عرفوه 
 !  ٟترصوا على أف يقطعوه بضعة بضعة

مر ا١تسألة غَت متعلقة بشخص أيب خالد الكابلي، وإ٪تا باٟترص على حياة صاحب األ ،إذف
مر مستمر منذ أو يـو لوالدتو حىت يـو ياة صاحب األمن بٍت فاطمة، وحيث إف ا٠تطر على ح

ظهوره فإف االسم سيبقى ٣تهواًل، أو ٥تفيًا إٔب يـو الظهور، وإال ال معٌت لكتمو عن أيب خالد 
! ولكن بٍت فاطمة  واعبلنو لغَته، بينما أبو خالد أصبًل يعيش ُب زمن غَت زمن صاحب االمر

، فبلبد أف يكوف ا١تقصود من )عليو السبلـ(بن اٟتسن ا١تهدي ٤تمد  اإلماـاليـو يعرفوف اسم 
 شخص آخر غَته سُيمتحن الناس بو ُب آخر الزماف. األمرصاحب 

 :(عليُ السالو) دعوة القائه

االمتحاف بطبيعة اٟتاؿ رديف الدعوة، فهما وجهاف ٟتقيقة واحدة، فإذا ما دلت النصوص 
جود امتحاف. إذ ليست الدعوة سوى تبشَت ٔتا الروائية على وجود دعوة فهي تدؿ بالتبلـز على و 

 ٬تب على الناس أف يعتقدوا بو، وىي بذلك تضعهم على ٤تك اختبار قبوؿ أو رفض العقيدة.

                                                           
 .ٖٓٓ – 44ٌٍٕٕؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
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وبالنسبة للنصوص الدالة على وجود دعوة، فهي كثَتة نقتصر على ذكر بعضها، من قبيل ما 
إف اإلسبلـ ، قاؿ:)... (ليو السبلـع) الرضا اإلماـعن  لشيخ الصدوؽلورد ُب عيوف أخبار الرضا 

 .(ٔ) (فطوىب للغرباء وسيعود غريباً  بدأ غريباً 

عن إٝتاعيل بن مسلم، عن الصادؽ جعفر بن ٤تمد، عن أبيو،  وُب كماؿ الدين و٘تاـ النعمة
: إف اإلسبلـ بدء (صلى ا عليو وآلو)قاؿ رسوؿ ا قاؿ: ) (عليو السبلـ)عن آبائو، عن علي 

 .(ٕ) (، فطوىب للغرباءيعود غريباً وس غريباً 

: (صلى ا عليو وآلو)قاؿ رسوؿ ا قاؿ: ) ،(عليو السبلـ)وُب مستدرؾ الوسائل عن علي 
 فقيل: ومن ىم يا رسوؿ ا؟ قاؿ:كما بدأ، فطوىب للغرباء،   وسيعود غريباً  إف اإلسبلـ بدأ غريباً 

 .(ٖ) (الذين يصلحوف إذا فسد الناس

 (عليو السبلـ)عن أيب بصَت، قاؿ: )ٝتعت أبا عبد ا جعفر بن ٤تمد  وُب شرح األخبار
. قاؿ أبو بصَت: فقلت لو: كما بدأ، فطوىب للغرباء  ، وسيعود غريباً إف اإلسبلـ بدأ غريباً يقوؿ: 

يستأنف الداعي منا دعاء : (عليو السبلـ)اشرح ٕب ىذا، جعلت فداؾ يا بن رسوؿ ا. قاؿ 
 .(ٗ) (اكما دعا رسوؿ   جديداً 

، الدعاء ىو (كما دعا رسوؿ ا  يستأنف الداعي منا دعاء جديداً ): (عليو السبلـ)قولو 
تدؿ بوضوح على الدعوة اليت نتحدث عنها. كما إف ىذا القوؿ ورد ُب معرض  الدعوة، والعبارة

ريباً األمر الذي يعٍت أف عودة اإلسبلـ غ (اشرح ٕب ىذا)اٞتواب عن سؤاؿ أيب بصَت وىو قولو: 
 . (٘)نتيجة ٢تذا الدعاء اٞتديد الذي يستأنفو الداعي من آؿ ٤تمد

                                                           

 .8ٕٔ٘ ٔػ١ْٛ أنرحٌ جٌٍٞح: ؼ -ٔ
 .ٕٔٓوّحي جٌى٠ٓ ٚضّحَ جٌٕؼّس: ٘ -ٕ
 .ٖٕٖ٘ ِٔٔٓطىٌن جٌْٛحتً: ؼ -ٖ
 .3ٖٔ٘ ٍٖٖـ جألنرحٌ: ؼ -ٗ
ِٓ آي  -جًٌٞ ٠ىػٛ ٌٛحقرىُ وّح ٌٚو  -ْ ج١ٌّحٟٔ أٌٝ ئجٌىجػٟ ِٕح" ف١ٗ ئٖحٌز ٌط١فس  ٠ىػٛ: "(ػ١ٍٗ جٌٓالَ)لٌٛٗ  -٘

 ِكّى.
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إف إنو قاؿ: ) ،(عليو السبلـ)عن أيب بصَت، عن كامل، عن أيب جعفر  ورد ُب غيبة النعماين
، وإف (صلى ا عليو وآلو)قائمنا إذا قاـ دعا الناس إٔب أمر جديد كما دعا إليو رسوؿ ا 

 .(ٔ) (كما بدأ، فطوىب للغرباء  وسيعود غريباً  اإلسبلـ بدأ غريباً 

 ُب ٖتقيقو سيأٌب نم وىو ىو من يدعو إٔب األمر اٞتديد، (عليو السبلـ)وفيو إف القائم 
إف : )...(عليو السبلـ)ولكن ال بأس ىنا من اإلشارة إٔب أنو قد ورد عن اإلماـ الصادؽ  ،(ٕ)٤تلو

ال ٖتتملونو، فتخرجوف عليو برميلة الدسكرة أوؿ قائم يقـو منا أىل البيت ٭تدثكم ْتديث 
 .(ٖ) (فتقاتلونو فيقاتلكم فيقتلكم، وىي آخر خارجة تكوف

وقولو أوؿ قائم يدؿ حتمًا على وجود أكثر من قائم، وأو٢تم البد أف تكوف مهمتو التمهيد 
قائم للثاين. وقولو ٭تدثكم يستبطن معٌت وجود دعوة، يقدـ من خبل٢تا األدلة على كونو ىو ال
عليو )األوؿ، و٭تدث الناس باألمر اٞتديد الذي جاء بو، ولنتذكر ما ورد أعبله عن الباقر 

 (.ٔب أمر جديدإدعا الناس : )(السبلـ

إف ىذا األمر اٞتديد البد أف يستوقفنا، فكونو جديدًا يعٍت أف الناس ٓب يسبق ٢تم معرفة بو، 
 ريفهم بو. أو على األقل ىو ٭تتاج إٔب جهود إلثباتو ٢تم وتع

ولكم أف تتصوروا الكيفية اليت يطرح هبا ىذا األمر اٞتديد كما تصفو الروايات، فهل يطرحو 
على ٣تموعة صغَتة من الناس، أـ البد من إيصالو إٔب العدد األكرب منهم؟ وما ىي الوسيلة اليت 

ملبيًا دعوة م: )يستخدمها؟ وكم يلزمو من وقت؟ وإذا أضفنا ١تا تقدـ ما ورد ُب الدعاء، وىو قو٢ت
  .(ٗ) (الداعي ُب اٟتاضر والبادي

فلكم أف تتصور ىذه الدعوة اليت ال تقف عند حدود سكاف اٟتواضر أو ا١تدف، بل تتعداىا 
إٔب البوادي، أقوؿ كم يلزمها من وقت وجهد، السيما ُب ظل وجود الرايات ا١تشتبهة واألعداء 

                                                           
 .ٌٍٖٖٕٙؼّحٟٔ: ٘ -جٌغ١رس  -ٔ
 ١ْٚأضٟ أْ جٌمحتُ أٚ ِٙىٞ آنٍ جٌُِحْ ٘ٛ ٔفٓٗ ج١ٌّحٟٔ جٌّٛػٛو. -ٕ
 .3ٖ٘٘ ٕ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٖ
 .ُِٗٙٙجٌ جٌّٗٙىٞ: ٘ -ٗ
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، أي تتدرج بالوضوح، فتبدأ مشتبهة وغَت (ٕ) (يظهر ُب شبهة ليستبُت؟ وخاصة إنو ) (ٔ)الكثَتين
 واضحة بالنسبة للكثَتين، ٍب تبدأ بالتوضح مع الوقت. 

ينطوي على معٌت أف ( وىي آخر خارجة) :(عليو السبلـ)إف قولو  :وبعودة إٔب اٟتديث أقوؿ
ىناؾ وقعات تسبق وقعة رميلة الدسكرة، وىذه الوقعات تتطلب تفاعبًل متواصبًل بُت الناس 

. وىذا واإل٬تابلدعوة بكل تأكيد، بصرؼ النظر عن طبيعة ىذا التفاعل على مستوى السلب وا
اإلسبلـ بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوىب : )(عليو السبلـ)ما يؤكده قوؿ اإلماـ الصادؽ 

٦تا يستأنف الداعي منا دعاء جديداً، كما  ٕب ىذا أصلحك ا؟ فقاؿ: اشرحفقلت: للغرباء. 
 . (ٖ) (عا رسوؿ اد

يستأنف، أي يبدأ من جديد، وكما واجو رسوؿ ا أناسًا يعكفوف على أصناـ ٢تم سيواجو 
ا عليو  ىلصالقائم أناسًا يقلدوف أصنامًا بشرية تتأوؿ عليو القرآف. وكما حدث مع رسوؿ ا )

ينعتهم الناس بالقوؿ: منهم  ( سيتعرض القائم لسخرية الناس وتكذيبهم، وسيتبعو نفر قليلوالو
! وبكلمة واحدة ستعاد دعوة الرسوؿ األكـر ّتل إف ٓب يكن بكل ﴾ما نراؾ اتبعك إال أراذلنا﴿

تفاصيلها، وستكوف نتيجة الدعوة خروج الكثَت ٦تن ينتحلوف اإلسبلـ زوراً، ومثلهم الكثَت ٦تن 
 يدعوف التشيع. 

مد ٘تحيص الكحل ُب العُت، وإف لتمحصن يا شيعة آؿ ٤ت) :(عليو السبلـ)فعن أيب جعفر 
صاحب العُت يدري مىت يقع الكحل ُب عينو، وال يعلم مىت ٮترج منها، وكذلك يصبح الرجل 
على شريعة من أمرنا وٯتسي وقد خرج منها، وٯتسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج 

                                                           

ٌطٍفؼٓ جغٕطح ػٍٗز ٌج٠س ِٗطرٙس ال ٠ؼٍف أٞ ِٓ أٞ لحي (:)… ١ٍٗ جٌٓالَػػٓ أذٟ ػرى هللا ) ،ػٓ جٌّفًٟ ذٓ ػٍّ -ٔ
ؾؼٍص فىجن و١ف ال أذىٟ ٚأٔص ضمٛي ضٍفغ جغٕطح ػٍٗز ٌج٠س ِٗطرٙس ال  :لٍص ؟ ِح ٠رى١ه :فرى١ص فمحي ٌٟ :جٌّفًٟ

 :لٍص ؟ أًٖ٘ جٌّّٗ ١ِٟثس :ٕظٍ ئٌٝ وٛز فٟ جٌر١ص جٌطٟ ضطٍغ ف١ٙح جٌّّٗ فٟ ِؿٍٓٗ فمحيف :لحي ،٠ؼٍف أٞ ِٓ أٞ
 .ٕ٘ٔ٘ :ٌٍٕؼّحٟٔ - ٚهللا ألٍِٔح أٞٛأ ِٕٙح( جٌغ١رس :فمحي ،ٔؼُ

ٚػٓ أذٟ ؾؼفٍ: )لحي ئيج جنطٍف وٍّطُٙ ٠ٍٚغ جٌمٍْ يٚ جٌٗفح ٌُ ٠ٍرػٛج ئال ١ٓ٠ٍج قطٝ ٠ظٍٙ جألذمغ ذٍّٛ ٠مطٍْٛ جٌٕحِ 
رٍغٛج أٌَ غُ ٠ػٌٛ جٌّٖٗٛ ػ١ٍٗ فطىْٛ ذ١ّٕٙح ٍِكّس ػظ١ّس غُ ٠ظٍٙ جٌٓف١حٟٔ جٌٍّؼْٛ ف١ظٍٙ ذّٙح ؾ١ّؼح ٠ٍٚفغ قطٝ ٠

لرً يٌه جغٕطٟ ػٍٗز ٌج٠س ذحٌىٛفس ِؼٍٚفس ٠ٚمرً ذحٌىٛفس ٌؾً ِٓ ٌٚى جٌك١ٓٓ ٠ىػٛ ئٌٝ أذ١ٗ غُ ٠رع جٌٓف١حٟٔ ؾ١ٖٛٗ( 
أٞ ئْ ًٖ٘ جٌٍج٠حش ِؼٍٚفس ٌٍٕحِ، فالذى أْ ضىْٛ ٍِضرطس  . القع لٌٛٗ "ِؼٍٚفس"،8ٕ٘ ٔؼ :جذٓ قّحو - جٌفطٓ

 .ذٗه١ٛحش ٌِٗٙٛز، أٞ ِٓ ػ١ٍس جٌمَٛ
 .34ِٔ٘هطٍٛ ذٛحتٍ جٌىٌؾحش:  -ٕ
 .3ٖٖ – ٖٖٙ٘جٌٕؼّحٟٔ:  - غ١رس -ٖ
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على ا٠تروج من نظاـ  يعلق الشيخ النعماين على ىذا اٟتديث بقولو: )أليس ىذا دليبلً . (ٔ)(منها
 .(ٕ) اإلمامة، وترؾ ما كاف يعتقد منها(

 -ولعلكم شعرًب ٔتا ينطوي عليو تشبيو ا٠تروج من نظاـ اإلمامة ٓتروج الكحل من العُت 
من معٌت السرعة والفجاءة، فكأف  -حيث ال يدري صاحب الكحل مىت يقع الكحل من عينو 

يستلـز وجود امتحاف ٮتضع لو الشيعة ويفشلوف ا٠تروج ٭تدث بُت عشية وضحاىا. األمر الذي 
بو، وىذا يستلـز بدوره وجود دعوة بالتأكيد. بل البد أف يكوف صاحب الدعوة حجة مفًتض 

 الطاعة، ال يسع الناس ٥تالفتو. 

واٟتق إف القوؿ بوجود دعوة ىو ا١تفتاح الوحيد الذي ٯتنحنا إمكانية فهم ٚتلة من 
إف حديثكم ىذا لتشمئز منو قلوب الرجاؿ، : )(عليو السبلـ)الباقر األحاديث، منها؛ قوؿ اإلماـ 

فانبذوه إليهم نبذاً، فمن أقره بو فزيدوه، ومن أنكر فذروه. إنو البد أف تكوف فتنة يسقط فيها كل 
 .(ٖ) (يبقى إال ٨تن وشيعتنا بطانة ووليجة حىت يسقط من يشق الشعرة بشعرتُت، حىت ال

ر الظهور ىم األقل واألندر كما نصت عليو أحاديث الطيبُت. وا١تقصود من الشيعة ُب عص
والفتنة اليت تبقي ىذا العدد و٘تيزه عن ٚتهور مدعي التشيع البد أف تكوف دعوة ال يقبلها إال من 

 أخذ ا ميثاقو ُب عآب الذر كما ورد عنهم. 

ٙتائة وبضعة عشر كاف أما لو كملت العدة ا١توصوفة ثبل: )(عليو السبلـ)ا  ورد عن أيب عبد
ٔب قولو، فقلت: فكيف أصنع هبذه إالذي تريدوف، ولكن شيعتنا من ال يعدو صوتو ٝتعو... 

فيهم التمييز، وفيهم التمحيص، وفيهم  ؟ فقاؿ: الشيعة ا١تختلفة، الذين يقولوف إهنم يتشيعوف
 . (ٗ) (التبديل

                                                           
 .ٌٍٕٕٗٔؼّحٟٔ: ٘ -جٌغ١رس  -ٔ
 .ٌٍٕٕ٘ٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٕ
 .3ٖٓ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٖ
 .ٌٍٕٕٔٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٗ
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قى منهم إال األندر فاألندر  هنم شيعة يقع فيهم التمحيص حىت ال يبأفهؤالء الذين يدعوف 
وا ال يكوف ما ٘تدوف إليو أعينكم، حىت : )(عليو السبلـ)كما ورد عن أيب اٟتسن الرضا 

 . (ٔ) (٘تحصوا، و٘تيزوا، وحىت ال يبقى منكم إال األندر فاألندر

وقد يتوىم بعضهم فَتى أف التمحيص ىو ما جرى على الشيعة منذ بداية الغيبة  :أقول
 يـو الظهور، وىذا صحيح على اٞتملة، ولكنو ٓب ينتج سقوط الغالبية العظمى، الكربى إٔب

بل الواقع يشَت إٔب تزايد عدد  -ْتسب تعبَت الشيخ النعماين  -وخروجهم من نظاـ اإلمامة 
ا١تتشيعُت، فعليو البد أف يكوف التمحيص الذي يشَت إليو حديث اإلماـ الرضا حدثًا فريداً، أي 

ا الناس. وىذا مصداؽ لقو٢تم إف اإلسبلـ بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ على دعوة ٯُتتحن هب
 عهد رسوؿ ا، أي إف أعداداً قليلة تتبعو. 

صاحب ىذا : )(عليو السبلـ)و٦تا يدؿ على وجود الدعوة أيضًا ما ورد عن أيب جعفر الباقر 
إذا سارت الركباف ببيعة الغبلـ،  اؿ:؟ ق قلت: مىت يكوف ذاؾاألمر أصغرنا سناً، وأٜتلنا شخصاً. 

 . (ٕ) (فعند ذلك يرفع كل ذي صيصية لواء، فانتظروا الفرج

، وسَت الركباف هبا دليل انتشارىا وبلوغها أكثر الناس. وأما األلوية فالبيعة رديفة الدعوة حتماً 
ترافق  أي كل ذي نفوذ وقوة، فكناية عن الدعوات الضالة اليت اليت يرفعها "كل ذي صيصية"،

ظهور القائم، واليت يرفعها دوف شك فقهاء آخر الزماف وأعواهنم، فا١تنافسة تقتضي شبهًا ُب 
التوجو وا٠تطاب )الرايات ا١تشتبهة(. وقولو: )فانتظروا الفرج( يدؿ على أف البيعة تسبق الفرج، أي 

تكن ١تهدي آخر ، فلمن تكوف البيعة، إف ٓب (عليو السبلـ)تسبق الظهور ا١تقدس لئلماـ ا١تهدي 
 ؟  (عليو السبلـ)اليماين ا١توعود الذي يدعو لئلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن  الزماف، أو

إنا نصف صاحب ) :(عليو السبلـ)ولنتذكر ما ورد عن مالك اٞتهٍت، قاؿ: قلت أليب جعفر 
ىو الذي األمر بالصفة اليت ليس هبا أحد من الناس. قاؿ: ال وا ال يكوف ذلك أبداً حىت يكوف 

                                                           

 .4ٌٍٕٓٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
 .4ٌٍٕٓٔؼّحٟٔ: ٘ -جٌغ١رس  -ٕ



 Xإصداراث أنصار اإلهام املهدي  ............................................41

 

فهذا اٟتديث ينص على أف ٙتة احتجاجًا ودعوة يشرع  ،(ٔ) (٭تتج عليكم بذلك، ويدعوكم إليو
هبا صاحب األمر، ستكوف البيعة نتيجة ٢تا دوف شك. وأكثر من ذلك سيكوف لصاحب األمر 

، فعن أيب جعفر  يكوف لصاحب ىذا األمر : )(عليو السبلـ)أصحاب ٬تتمعوف ُب مكاف معلـو
ٔب أف يقوؿ: حىت إذا كاف قبل خروجو أتى ا١تؤب الذي كاف معو حىت يلقى بعض غيبة... ا

 . (ٕ) ...(؟ فيقولوف: ٨تو من أربعُت رجبلً  أصحابو، فيقوؿ: كم أنتم ىا ىنا

وا١تؤب الذي تشَت لو الرواية تصطلح عليو رواية أخرى بػ )ا١تؤب الذي وٕب البيعة(، فعن أيب 
 إٔب قولو:ىت إذا بلغ إٔب الثعلبية قاـ إليو رجل من صلب أبيو ... ح: )... (عليو السبلـ)جعفر 

 . (ٖ) ...(فيقوؿ ا١تؤب الذي وٕب البيعة

قاؿ رسوؿ ا قاؿ: ) (عليو السبلـ)و٦تا ُيستدؿ بو على ا١تطلب ما ورد عن أيب عبد ا 
يتؤب وليو ويتربأ من  ( طوىب ١تن أدرؾ قائم أىل بييت وىو مقتد بو قبل قيامولوآا عليو و   ى)صل

عدوه ويتؤب األئمة ا٢تادية من قبلو أولئك رفقائي وذوو ودي ومودٌب وأكـر أميت علّي، قاؿ رفاعة: 
 .(ٗ) (وأكـر خلق ا عليّ 

طوىب ١تن أدرؾ قائم أىل  لو(آا عليو و  ىلص)قاؿ رسوؿ ا قاؿ: ) ،(عليو السبلـ)وعنو 
بو وبأئمة ا٢تدى من قبلو ويربأ إٔب ا عز وجل من عدوىم بييت وىو مقتد بو قبل قيامو يأًب 

 .(٘) (أولئك رفقائي وأكـر أميت علي

وقولو: )وىو مقتد بو قبل قيامو( و )وىو مقتد بو قبل قيامو يأًب بو( يدؿ على وجود دعوة من 
بل لعل  ،(ٙ) بو قبل قيامو أو خروجو ا١تسلح واالقتداءخبل٢تا يتم التعرؼ على القائم ومبايعتو 

                                                           

 .ٌٍٕٖٕٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
 .83ٌٍٕٔؼّحٟٔ: ٘ -جٌغ١رس  -ٕ
 .ٖٖٗ٘ ٕ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٖ
 .ٌٍٙ٘ٗطْٟٛ: ٘ -جٌغ١رس  -ٗ
 .83ٕ٘ ٔجٌى٠ٓ ٚضّحَ جٌٕؼّس: ؼ  وّحي -٘
ٍ ِٕٗ، أٚ ال ٠ّىٓ ضؿٕرٗ، ٚئّٔح ٔؼٕٟ فم١ ئْ ق١ٓ ٔمٛي "قٍوس ٍِٓكس" فال ٔمٛى ئْ ً٘ج جالٍِ قطُ ال ِف -ٙ

جٌطٛجغ١ص وّح ؾٍش جٌٕٓس ال ٠ّىٓ أْ ٠ّٛىٚج ٠ٛ٠ال فٟ جٌّٛجؾٙس جٌفى٠ٍس، ١ْٚمطفْٛ ١ٍْز ْحذم١ُٙ فٟ جٌطؼٍٜ 
ٌٍىػٛز ذحٌْٛحتً غ١ٍ ج٠ٌٍٗفس جٌطٟ ١ْطٛؾٛٔٙح ذّكحٌٚس جْطثٛحي ٖأفطٙح، ٕٚ٘ح ال ٠ؿى جٌّإِْٕٛ ْر١الً غ١ٍ جٌىفحع ػٓ 

 ُ.ٓٙفأٔ
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القارئ يشعر أف قبوؿ الدعوة لن يتوفق لو اٞتميع بسبب الشبهات اليت يثَتىا فقهاء السوء، ومن 
( ا١تؤمنُت، بقولو )طوىب ا عليو والو ىلصىنا يأٌب ا١تدح العظيم الذي ٯتتدح بو الرسوؿ الكرًن )

خروج ا١تتشيعة عن  .. اْب(. وعدـ التوفيق ىذا دلت عليو روايات الغربلة والتمحيص اليت تصف
 والية آؿ ٤تمد، وبقاء من أخذ ا عهده ُب الذر األوؿ فقط. 

وىنا ُب اٟتقيقة ٯتكننا أف ٧تد مدخلية للروايات الكثَتة اليت بُّت من خبل٢تا أىل البيت الطريقة 
اليت ٯتكن التعرؼ من خبل٢تا على اٟتجة من قبيل ما ورد عن ا١تفضل بن عمر قاؿ ٝتعت أبا عبد 

يقوؿ إف لصاحب ىذا األمر غيبتُت يرجع ُب إحدا٫تا إٔب أىلو واألخرى : )(عليو السبلـ) ا
إف ادعى مدع فاسألوه عن  :قاؿ ؟ كيف نصنع إذا كاف ذلك  :قلت .يقاؿ ىلك ُب أي واد سلك

 .(ٔ) (تلك العظائم اليت ٬تيب فيها مثلو

قاؿ اعرفوه من خبلؿ معرفتو ٓب يقل ىنا كذبوا ا١تدعي بل (عليو السبلـ)فاإلماـ الصادؽ 
سيأٌب ويدعي أنو القائم وسُيمتحن بو  (عليو السبلـ)بالعظائم، األمر الذي يشَت إٔب أف القائم 

الناس، واإلماـ ٭تدد ا١تسلك الصحيح ١تعرفتو وىو السؤاؿ عن العظائم، وىذا السؤاؿ غَت ٥تتص 
ليو من أىل النار، وال تتاح فرصة بطائفة من الناس، فاٞتميع ٦تتحن ٔتعرفة القائم وا١تلتوي ع

 السؤاؿ إال إذا كانت ٙتة دعوة يباشرىا القائم، وإال إذا كاف لو أنصار يدعوف الناس ١تعرفتو واتباعو.

إذا ٭ُتّدث:  (عليو السبلـ)عن سبلـ بن ا١تستنَت قاؿ: )ٝتعت أبا جعفر  ورد ُب ْتار األنوار
ل ناصب فاف دخل فيو ْتقيقة وإال ضرب عنقو أو على ك اإلٯتافعرض  )عليو السبلـ( قاـ القائم

يؤدي اٞتزية كما يؤديها اليـو أىل الذمة، ويشد على وسطو ا٢تمياف، وٮترجهم من األمصار إٔب 
 .(ٕ) (السواد

والرواية واضحة ُب إف ىناؾ دعوة، أو عرض لئلٯتاف، كما عربت، وال ٭تسنّب أحد أف عرض 
ْتقيقة، كما عربت  اإلٯتافة، كيف وا١تطلوب ىو الدخوؿ ُب ال ٭تتاج مقدمات وتقدًن أدل اإلٯتاف
 ؟ الرواية

                                                           

 .3ٌٍٖٕٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
 .3ٖ٘٘ ٕ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٕ
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 :روايات تعزفيا مبَدي آخز الشماٌ

يبدو ٕب أف ا١تبحث ا١تتقدـ ألقى من الضوء ما يكفي لرسوخ فكرة إف ٙتة امتحانًا ينتظر 
 ُب آخر الزماف، وىو امتحاف متعلق با١تهدي الذي يولد ُب آخر الزماف.  اإلنسانية

اوؿ ىنا التعرؼ على شخصية ىذا ا١تهدي من خبلؿ ما ورد فيو من أحاديث، وسنرى سنح
 قضيتو.  إلثباتأهنا كثَتة، وكافية جداً 

وردت عن أىل البيت حاديث اليت تصف حركة الرايات السود ا١تشرقية، فقد وسأبدأ باأل
نها باإلشارة ٚتلة من األحاديث ينص بعضها صراحة ويكتفي البعض اآلخر م (عليهم السبلـ)

األمر الذي حَت أفهاـ القـو أٯتا حَتة،  ،يبدأ حركتو من جهة ا١تشرؽ (عليو السبلـ)أف القائم  إٔب
و٭تسبوهنما شخصاً  (عليو السبلـ)السيما وأهنم ال يفرقوف بُت القائم بالسيف واإلماـ ا١تهدي 

 واحداً. 

خاً مع ما ىو راكز ُب أذىاهنم من لقد رأى ىؤالء القـو ُب األحاديث ا١تشار إليها تناقضا صار 
 ٞتأواالذي يدخل العراؽ من جهة اٟتجاز، وكاف اٟتل األسهل  (عليو السبلـ)إف اإلماـ ا١تهدي 

إليو ىو تأويل ىذه األحاديث الواضحة لتتفق مع التصور الذي ٭تملو عن مسألة الظهور، وكل 
غفل ىؤالء عن ا١تنهج . لقد (ٔ) على حساب اٟتقيقة - لؤلسف الشديد -ذلك كاف يتم 

الصحيح الذي ينبغي لطالب اٟتق إتباعو، وا١تتمثل بإعطاء العقل دور ا٠تادـ ال دور السيد 
ا١تتصرؼ بالنصوص، فإذا كاف الفهم ا١ترتكز ُب أذىاهنم مصدره النصوص فإف الفهم اآلخر 

التناقض  مصدره النصوص أيضاً، ومن ا١تؤكد أف النصوص ال تتناقض كما يتخرصوف، وإ٪تا يقع
نتيجة اآلليات ا١تصطنعة اليت لفقوىا على حساب التسليم ألحاديث أىل البيت فصاروا ىم أئمة 

 الكتاب، ال إف الكتاب إمامهم. 
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ا١تهدي أقبل جعد ٓتده خاؿ يكوف )مبدؤه( من قولو: ) (عليو السبلـ)ورد عن أمَت ا١تؤمنُت 
 . (ٔ) ...( ٛتل امرأة تسعة أشهرِقَبل ا١تشرؽ وإذا كاف ذلك خرج السفياين فيملك قدر 

، فهو (عليو السبلـ)الرواية كما ىو واضح تتحدث عن اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 
ا١توصوؼ بأف ُب خده خااًل، وتنص على أف مبدأه يكوف من قبل ا١تشرؽ، وتدؿ كذلك على أف 

 ! مبدأه يكوف قبل خروج السفياين

ٮترج من مكة ال من ا١تشرؽ، كما نصت  (و السبلـعلي)ولكن اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 
روايات كثَتة، ويكوف خروجو الحقاً ٠تروج السفياين ال سابقاً لو كما دلت النصوص كذلك! إذف 

: )مبدؤه( شيئًا آخر غَت أف اإلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ)البد أف يكوف ا١تقصود من قوؿ األمَت 
ولكن كوف من ٮترج من ا١تشرؽ وٯتثل خروجو، أو  ىو نفسو ٮترج من ا١تشرؽ. ٤تمد بن اٟتسن

ألمره أو ظهوره البد أف يكوف  ومبدءاً  (عليو السبلـ)حركتو حركة لئلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 
 (عليو السبلـ)ومرسبًل من قبلو، فحركة اإلماـ ا١تهدي  (عليو السبلـ)مكلفًا من اإلماـ ا١تهدي 

يأذف هبا، وبالنتيجة ال ٯتكن القوؿ إف من يتحرؾ من ا١تشرؽ  وظهوره أمر بيد ا، وا ىو الذي
 . (عليو السبلـ)ال يأخذ توجيهو ا١تباشر من اإلماـ 

ولكن قبل الدخوؿ ُب بياف ىذه اٟتقيقة، أود اقتباس كبلـ للكوراين من كتاب "ا١تعجم 
ل ا١تشرؽ( بأنو )إ٪تا فسرنا )مبدؤه من قب ا١توضوعي ألحاديث اإلماـ ا١تهدي"، يقوؿ الكوراين:

من مكة قطعي، فبلبد أف يكوف معناه مبدأ أمره وحركة  (عليو السبلـ)مبدأ أمره، ألف ظهوره 
 . (ٕ) أنصاره من جهة ا١تشرؽ(

ىذا التفسَت وإف كاف صحيحًا من جهة أنو ذىب فيو إٔب القوؿ بأف اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن 
ال أنو مع ذلك ينطوي على ٖتريف. ليس ىو من ٮترج من ا١تشرؽ، إ (عليو السبلـ)اٟتسن 

فالكوراين يتغاضى ٘تامًا عن مهدي آخر الزماف، أو القائم الذي يضع السيف على عاتقو، كما 
عربت الروايات، مع أف ىذا ا١تهدي ىو صاحب الرايات السود ا١تشرقية، كما سنعرؼ. كذلك ال 

                                                           

 .ٌٍٖٕٙٔؼّحٟٔ: ٘ -جٌغ١رس  -ٔ
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الظهور، وٟتقيقة حركة اإلماـ  يتناسب طرح الكوراين ىذا مع ٣تمل التصور الذي يلتـز بو ٟتركة
 ، وحقيقة صاحب الرايات السود، ألمور منها:(عليو السبلـ)ا١تهدي 

إف الكثَت من األحاديث اليت تقع ضمن إطار ا١توضوع تنص صراحة على أف القائم نفسو  .ٔ
يبدأ حركتو من ا١تشرؽ، ال إف أصحابو فقط ينطلقوف من ىناؾ، وبعضها يدؿ ٔتضمونو على ىذه 

 يتعذر على الكوراين فهمو. قيقة،وىذا مااٟت

يبدأ  -وىو ا١تمهد وقائد جيش األصحاب أو األنصار )جيش الغضب(  -إف اليماين  .ٕ
عليو )حركتو من اليمن برأي الكوراين وليس من ا١تشرؽ. ومعٌت ىذا إف حركة أنصار اإلماـ ا١تهدي 

اد من األنصار قومًا آخرين غَت جيش ال تبدأ من ا١تشرؽ كما ذكر الكوراين، إال إذا أر  (السبلـ
الغضب أو جيش األصحاب الثبلٙتائة وثبلثة عشر، ويكوف عليو ُب ىذه اٟتالة أف يثبت أف من 

، والكوراين فيما كتبو ال (عليو السبلـ)ٮترج من ا١تشرؽ يتلقى توجيهات مباشرة من اإلماـ ا١تهدي 
 ُب حينو اقتباس قولو ٓتصوص اليماين.يقوؿ بوجود إنساف هبذه الصفة غَت اليماين، وسيأٌب 

إف ما كاف ينقص الكوراين ىو معرفة حقيقة صاحب الرايات السود ا١تشرقية، وكونو إماماً 
 معصوماً ىو القائم بالسيف، وىذا ما سيتضح من الروايات التالية:

وف حىت ترتفع رايات سود من ا١تشرؽ فيسأل(: )... لوآا عليو و  ىلصورد عن رسوؿ ا )
اٟتق فبل يعطونو، ٍب يسألونو فبل يعطونو، ٍب يسألونو فبل يعطونو، فيقاتلوف فينصروف. فمن أدركو 
منكم، ومن أعقابكم فليأت إماـ أىل بييت، ولو حبواً على الثلج، فإهنا رايات ىدى، يدفعوهنا أب 

قسطًا وعداًل  رجل من أىل بييت يواطئ اٝتو اٝتي، واسم أبيو اسم أيب، فيملك األرض فيملؤىا 
 . (ٔ) (كما ملئت جوراً وظلماً 

ُب ىذه الرواية يلقب الرسوؿ قائد الرايات السود بػ )إماـ أىل بييت(، ومن الواضح إف قائد 
فالرواية نفسها تنص على  (عليو السبلـ)الرايات السود ليس ىو اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 

الذي ٯتلؤىا قسطًا وعداًل،  (عليو السبلـ)ا١تهدي أف أصحاب الرايات السود يدفعوهنا إٔب اإلماـ 

                                                           
 ، ٚف١ٗ: "فّٓ أوٌوٗ ِٕىُ، أٚ ِٓ أػمحذىُ".ٗٙٗ٘ ٗؼ :حوُجٌك - جٌّٓطىٌن ؛ٕٗٔ٘ػمى جٌىٌٌ:  -ٔ
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وىذه الرواية وإف كانت من طريق العامة إال أهنا قد وردت من طريق ا٠تاصة أيضاً باختبلؼ يسَت 
كأين بقـو قد : )(عليو السبلـ)ُب بعض تفاصيلها، لكن ا١تضموف العاـ واحد.فعن اإلماـ الباقر 

نو، ٍب يطلبونو فبل يعطونو، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم خرجوا با١تشرؽ يطلبوف اٟتق فبل يعطو 
صاحبكم، قتبلىم  إٔبعلى عواتقهم فيعطوف ما سألوه فبل يقبلونو حىت يقوموا، وال يدفعوهنا إال 

 .(ٔ) (شهداء، أما إين لو أدركت صاحب ذلك الستبقيت نفسي لصاحب ىذا األمر

ت السود بػ )إماـ أىل بييت(، إال أف ُب ىذه الرواية، وإف ٓب يرد فيها وصف لقائد الرايا
مضموهنا ما يشَت إٔب ىذا ا١تعٌت. فمن الواضح أف ىذه الرايات ىذه ٦تدوحة فهم يدفعوهنا إٔب 

 (عليو السبلـ)، وقتبلىم شهداء، وأكثر من ىذا يقوؿ اإلماـ الباقر (عليو السبلـ)اإلماـ ا١تهدي 
ىذا األمر، أي لصاحب الرايات السود، األمر إنو لو أدرؾ ذلك الزماف الستبقى نفسو لصاحب 

الذي يدؿ على منزلة رفيعة ٢تذا القائد، بل يدؿ قطعًا على عصمتو وكونو حجة من حجج ا 
 تعأب.

عليو )وال يقاؿ ىنا أف ا١تراد من صاحب ىذا األمر ىو اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 
كاف كبلمو ينطوي على ٗتذيل عن نصرة صاحب ألنو لو كانت إشارة اإلماـ الباقر إليو ل (السبلـ

، وىذا ا٨تراؼالرايات السود، وىو أمر ال ٯتكن تفسَته إال بعدـ خلوص الرايات السود من شائبة 
التفسَت يتناقض ٘تامًا مع مضامُت الرواية نفسها. فمن اٞتلي الواضح أف الرايات السود ٦تدوحة 

، أي إهنم أصحابو ويتحركوف (عليو السبلـ) بقوة، فقتبلىم شهداء، وىم من يدفعها لئلماـ
، وىم ال يدعوف ألحد غَته، فنصرهتم ُب حقيقتها نصرة لئلماـ ا١تهدي (عليو السبلـ)بتوجيو منو 

 ، فلسنا إذف بصدد تعددية ُب اٞتهة، بل ىي جهة واحدة.(عليو السبلـ)

 (عليو السبلـ) إف اٟتث على نصرة صاحب الرايات السود قد نص عليو حديث أمَت ا١تؤمنُت
عليك،  مقفل صندوؽ ُب فكنت خراساف من إذا ٝتعت الرايات السود مقبلة ،يا عامرالتإب: )
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فاكسر ذلك القفل وذلك الصندوؽ، حىت تقتل ٖتتها، فإف ٓب تسطع فتدحرج حىت تقتل 
 . (ٔ)(ٖتتها

لسود ويوجو ٭تث كل ىذا اٟتث على نصرة الرايات وا (عليو السبلـ) وإذا كاف أمَت ا١تؤمنُت
 ؟!  للقتل ٖتت لوائها، فهل يتصور عاقل أف يوصي اإلماـ الباقر بفعل النقيض

يتحتم أف يكوف مراد اإلماـ الباقر من صاحب ىذا األمر ىو صاحب الرايات السود،  ،إذف
، بل لغَت حجة من حجج ا  ومعلـو أف ا١تعصـو ال يرغب بادخار نفسو الشريفة لغَت ا١تعصـو

 على خلقو.

عليو )يتأكد ىذا ا١تعٌت من مبلحظة الروايات األخرى، فعن أيب بصَت عن أيب عبد ا و 
قاؿ: قلت لو: جعلت  .ببل إماـ عادؿ األرضا أجل وأكـر وأعظم من أف يًتؾ قاؿ: ) (السبلـ

مة ٤تمد فرجًا أبدًا ماداـ لولد بٍت أ ليس ترى ،يا أبا ٤تمد فداؾ فاخربين ٔتا أسًتيح إليو، قاؿ:
فبلف ملك حىت ينقرض ملكهم فإذا انقرض ملكهم أتاح ا ألمة ٤تمد برجل منا أىل البيت 

باٝتو واسم أبيو ٍب  ألعرفويشَت )يسَت( بالتقى ويعمل با٢تدى وال يأخذ ُب حكمو الرشا. وا إين 
وقسطاً كما  يأتينا الغليظ القصرة ذو ا٠تاؿ والشامتُت القائد العادؿ اٟتافظ ١تا استودع ٯتبلىا عدالً 

 .(ٕ) (مؤلىا الفجار جوراً وظلماً 

الرجل الذي ٮترج قبل اإلماـ ا١تهدي  (عليو السبلـ)ُب ىذه الرواية يصف اإلماـ الصادؽ 
 إٔبٍب يأتينا الغليظ القصرة ذو ا٠تاؿ والشامتُت ... )، ألنو يقوؿ: (عليو السبلـ)٤تمد بن اٟتسن 

أنو يشَت )يسَت( بالتقى ويعمل با٢تدى وال يأخذ ُب قل يصفو ب ، أو(آخر أوصاؼ اإلماـ ا١تهدي
ومعٌت ىذه األوصاؼ إنو معصـو ال  (رجل منا أىل البيت)حكمو الرشا، ويصفو أيضًا بأنو 

عليهم )يدخل الناس ُب باطل وال ٮترجهم من حق، وهبذا استحق أف يكوف من أىل البيت 
 الدرجة العاشرة من اإلٯتاف. . فمنزلة )أىل البيت( ال يبلغها إال معصـو بلغ(السبلـ

                                                           

 .ٖٗٔ٘ٔـ 38ٕ٘ ٔٔؼ :ٌٍّطمٟ جٌٕٙىٞ - وُٕ جٌؼّحي -ٔ
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قاؿ: بخ بخ فأخربين عن سلماف الفارسي.  ،)... قاؿ: يا أمَت ا١تؤمنُت ورد ُب االحتجاج:
 .(ٔ) (سلماف منا أىل البيت، ومن لكم ٔتثل لقماف اٟتكيم، َعِلَم علم األوؿ واآلخر

يا عبد : (السبلـعليو )قاؿ: )قاؿ ٕب أبو عبد ا  ،وُب الكاُب عن عبد العزيز القراطيسي
 .(ٕ) (عشر درجات ٔتنزلة السلم يصعد منو مرقاة بعد مرقاة اإلٯتافإف  ،العزيز

يا عبد : (عليو السبلـ)قاؿ: )قاؿ ٕب أبو عبد ا  ،وُب ا٠تصاؿ عن عبد العزيز القراطيسي
وكاف  قولو: إٔبعشر درجات ٔتنزلة السلم يصعد منو مرقاة بعد ا١ترقاة ...  اإلٯتافإف  ،العزيز

 .(ٖ) (ا١تقداد ُب الثامنة، وأبو ذر ُب التاسعة، وسلماف ُب العاشرة

، فصاحب  من ىذه الروايات يتبُت أف منزلة )منا أىل البيت( منزلة رفيعة ال يبلغها إال معصـو
 الرايات السود معصـو بالنتيجة. 

: (السبلـ عليو)عبد ا  أليببل ورد عن ٤تمد بن سليماف الديلمي عن أبيو قاؿ: )قلت 
 األئمة؟ قاؿ:  قلت: فمن األىل (صلى ا عليو وآلو)ذرية ٤تمد ؟ قاؿ:  جعلت فداؾ من اآلؿ

 .(٘) ((ٗ) (عليهم السبلـ)

فقلت:  .ذريتو؟ قاؿ:  : من آؿ ٤تمد(عليو السبلـ)قاؿ: )قلت أليب عبد ا  ،وعن أيب بصَت
 .(ٙ) (األوصياء األئمة؟ قاؿ:  من أىل بيتو

وتقبل رايات من شرقي األرض  ...، ُب خرب طويل قاؿ: )(عليو السبلـ)ؤمنُت وعن أمَت ا١ت
غَت معلمة، ليست بقطن وال كتاف وال حرير، ٥تتـو ُب رأس القنا ٓتاًب السيد األكرب، يسوقها 

                                                           

 .83ٖ٘ ٔجالقطؿحؼ: ؼ -ٔ
 .ٕـ ٘ٗ٘ ٕجٌىحفٟ: ؼ -ٕ
 .8ٗٗ – 3ٗٗجٌهٛحي: ٘ -ٖ
ٍّحْ ِٓ جألتّس ألٔٗ ٌٚو ف١ٗ: "ٍّْحْ ِٕح أً٘ جٌر١ص" ٌم١حَ جٌى١ًٌ ػٍٝ غ١ٍ ً٘ج. ال ٠ؼٕٟ ً٘ج جٌكى٠ع ٚضح١ٌٗ ئْ ْ -ٗ

ٚػ١ٍٗ ال ٠ىْٛ ٚٚف "ِٕح أً٘ جٌر١ص" وجالً ذّفٍوٖ ػٍٝ أْ ِٓ ٠طٍك ػ١ٍٗ ٠ىْٛ قؿس أٚ ئِحِحً، أٚ ١ٚٚحً، ٌٚىٕٗ ٠ىي 
. فٛحقد جٌٍج٠حش جٌٓٛو وٌص ألوٌسجغ١ٍٖ ِٓ  ئٌٝضٓطفحو ِٓ جّٟٔحِٗ  جإلِحِسذحٌطأو١ى ػٍٝ جٌؼّٛس، ٚوالٌطٗ ػٍٝ 

ػٍٝ أٔٗ ِٓ جٌكؿؽ، ف١ىْٛ ٚٚفٗ ذأٔٗ ِٓ أً٘ جٌر١ص وجالً ػٍٝ وٛٔٗ  -وّح ٌأ٠ٕح، ٚوّح ٍْٕٜ أوػٍ  -ٌٚج٠حش أنٍٜ 
 ئِحِحً ١ٚٚٚحً.

 .ٕٙٔذحخ ِؼٕٝ آي ِكّى ٚأً٘ ذ١طٗ ٚػطٍضٗ ٌٚ٘طٗ ٚػ١ٍٗضٗ ٘ ٕ٘ :ـ ٌٍّؿٍٟٓ جألٔٛجٌذكحٌ  -٘
 .ٕٙٔ٘ :جٌٓحذك ٔفٓٗ -ٙ
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رجل من آؿ ٤تمد تظهر با١تشرؽ وتوجد ر٭تها با١تغرب كا١تسك األزفر يسَت الرعب أمامها 
 .(ٔ)(بشهر

لو كنز بالطالقاف، ما ىو بذىب وال فضة، وراية ٓب تنشر منذ : )(عليو السبلـ) وعن الصادؽ
 .(ٕ) ..اْب( طويت

 (عليو السبلـ)( اليت نشرىا أمَت ا١تؤمنُت ا عليو والو ىلصوىذه الراية ىي راية رسوؿ ا )
ا  بو عبد، فعن أيب بصَت، قاؿ: )قاؿ أ(عليو السبلـ)يـو اٞتمل، ٍب طواىا، وادخرىا للقائم 

وأىل البصرة نشر الراية، راية رسوؿ ا  )عليو السبلـ(١تا التقى أمَت ا١تؤمنُت : (عليو السبلـ)
إف للقـو مدة  ،فقاؿ للحسن: يا بٍتأف قاؿ:  إٔب... ( فزلزلت أقدامهما عليو والو ىل)ص

 .(ٖ) (يبلغوهنا، وإف ىذه راية ال ينشرىا بعدي إال القائم صلوات ا عليو

ٝتعت ) وىذه الراية ال يتقدمها إال مارؽ وال يتأخر عنها إال زاىق، فعن عبيد بن كرب قاؿ:
إف لنا أىل البيت راية من تقدمها سرؽ، ومن تأخر عنها زىق،  يقوؿ: (عليو السبلـ)أمَت ا١تؤمنُت 

 .(ٗ) (ومن تبعها ٟتق

من استضل هبا كّنتو ومن لنا راية  ...ُب حديث طويل: ) (عليو السبلـ)عن أمَت ا١تؤمنُت 
 .(٘) (سبق إليها فاز ومن ٗتلف عنها ىلك ومن ٘تسك هبا ٧تا

( فقد ورد ُب إقباؿ األعماؿ للسيد ابن ا عليو والو ىلصالسيد األكرب ىو رسوؿ ا )
اللهم صل على حجتك ووٕب أمرؾ، وصل على جده ٤تمد رسولك السيد األكرب، ) طاووس:

 .(ٙ) (القسور وصل على علي أبيو السيد

                                                           

 ٕج١ٌٍّؾٙحٟٔ: ؼ -ِٛرحـ جٌرالغس )ِٓطىٌن ٔٙؽ جٌرالغس(  ؛ٖٓٔ٘ ٕئٌُجَ جٌٕحٚد فٟ ئغرحش جٌكؿس جٌغحتد: ؼ -ٔ
 ٘ٔ٘8. 

 .8ٖٓ٘ ٕ٘ؼ :ذكحٌ جألٔٛجٌ -ٕ
 .4ٌٍٖٕٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٖ
 .ٕٕٓذٗحٌز جإلْالَ: ٘ -ٗ
 .ٖٖٙ٘جٌهٛحي:  -٘
 .ٕٔ٘٘ ٔئلرحي جألػّحي: ؼ -ٙ
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صاحب الرايات السود حجة من حجج ا تعأب فهو قد وصلتو الراية اليت رفعها علي  ،إذف
، ففي كماؿ (عليو السبلـ)ُب معركة اٞتمل. ومعلـو أف ا١تنصور بالرعب ىو القائم  (عليو السبلـ)

عليو )ي الباقر الدين و٘تاـ النعمة عن ٤تمد بن مسلم الثقفي قاؿ: )ٝتعت أبا جعفر ٤تمد بن عل
 .(ٔ) (القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصريقوؿ:  (السبلـ

حىت  )عليو السبلـ(ال ٮترج القائم : (عليو السبلـ)ا  وعن أيب بصَت قاؿ: )قاؿ أبو عبد
عشرة آالؼ، جربئيل عن ٯتينو، وميكائيل ؟ قاؿ:  قلت: وكم ]تكملة[ اٟتلقة يكوف تكملة اٟتلقة

هز الراية ويسَت هبا، فبل يبقى أحد ُب ا١تشرؽ وال ُب ا١تغرب إال لعنها وىي راية عن يساره، ٍب ي
ىي وا قطن  ما ،يا أبا ٤تمد.ٍب قاؿ: ، نزؿ هبا جربئيل يـو بدر(ا عليو وآلو ىصل) رسوؿ ا

من ورؽ اٞتنة، نشرىا رسوؿ ا ؟ قاؿ:  ىي يء، قلت: فمن أي شوال كتاف وال قز وال حرير
)عليو  ، فلم تزؿ عند علي(عليو السبلـ)يـو بدر، ٍب لفها ودفعها إٔب علي  (ا عليو وآلوصلى )

ففتح ا عليو، ٍب لفها وىي  )عليو السبلـ(حىت إذا كاف يـو البصرة نشرىا أمَت ا١تؤمنُت  السبلـ(
 ا١تشرؽ أحد حىت يقـو القائم، فإذا ىو قاـ نشرىا فلم يبق أحد ُب ، ال ينشرىا(ٕ) ىناؾعندنا 

، وعن يسارىا شهراً  وعن ٯتينها شهراً  ووراءىا شهراً  وا١تغرب إال لعنها، ويسَت الرعب قدامها شهراً 
إنو ٮترج موتورا غضباف أسفا لغضب ا على ىذا ا٠تلق، يكوف عليو قميص  ،يا أبا ٤تمدٍب قاؿ: 

ودرعو درع رسوؿ ا الذي عليو يـو أحد، وعمامتو السحاب،  (صلى ا عليو وآلو)رسوؿ ا 
الفقار، ٬ترد  ذو (صلى ا عليو وآلو)سيف رسوؿ ا  السابغة وسيفو (صلى ا عليو وآلو)

ببٍت شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها ُب  يبدأالسيف على عاتقو ٙتانية أشهر يقتل ىرجا، فأوؿ ما 
يعطيها  منها إال السيف، وال الكعبة وينادى مناديو: ىؤالء سراؽ ا، ٍب يتناوؿ قريشا، فبل يأخذ

 . (ٖ) (إال السيف

وقد مر فيما تقدـ أف صاحب الرايات السود يضع السيف على عاتقو ٙتانية أشهر، أي يقاتل 
 ٙتانية أشهر. 

                                                           

 .ٖٖٔ: ٘وّحي جٌى٠ٓ ٚضّحَ جٌٕؼّس -ٔ
أٖحٌ ئٌٝ ِىحْ فٟ ذ١طٗ، ٌٚؼً ً٘ج  جإلِحٌَذّح ٠ُفُٙ جٌٍّجو ِٓ ػرحٌز: "ٟٚ٘ ػٕىٔح ٕ٘حن"، أٞ فٟ جٌرٍٛز، ٌٚؼً  -ٕ

 ٚهللا جػٍُ. جألٌؾف٘ٛ 
 .ٕٖٔ – ٌٍٕٖٕٓ٘ؼّحٟٔ:  -جٌغ١رس  -ٖ
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البد من وجود رحى تطحن إنو قاؿ من على منرب الكوفة: ) (عليو السبلـ)وعن أمَت ا١تؤمنُت 
ها بعث ا عليها عبدًا عنيفًا خامبًل أصلو يكوف النصر فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساق

معو أصحابو الطويلة شعورىم أصحاب السباؿ سود ثياهبم أصحاب رايات سود ويل ١تن ناواىم 
يقتلوهنم ىرجًا وا لكأين أنظر إليهم وإٔب أفعا٢تم وما يلقى الفّجار منهم واألعراب اٞتفاة 

وهنم ىرجاً على مدينتهم بشاطئ الفرات الربية والبحرية جزاء ٔتا يسلطهم ا عليهم ببل رٛتة فيقتل
 .(ٔ) (عملوا وما ربك بظبلـ للعبيد

صاحب الرايات السود بأنو )عبد( وىو من  (عليو السبلـ)ُب ىذه الرواية يصف أمَت ا١تؤمنُت 
ا عليو  ىلصا، و٢تذا قاؿ ) العبودية ، وىو وصف عظيم كما ال ٮتفى، فرسوؿ ا ىو عبد

 لو ثبلثة أسامي؛ اسم كاٝتي واسم أيب وىو عبد: )أٛتد( ُب رواية الوصية وىو يصف والو
. ويصفو أيضًا بأنو مبعوث من أٛتد، فرسوؿ ا ىو عبد ا وأبوه أيضًا عبد ا، وكذلك (ٕ)(ا

أنو مرسل من اإلماـ (، وُب ىذا إشارة إٔب بعث ا عليها عبدًا عنيفًا خامبًل أصلوا تعأب )
 . (عليو السبلـ)ا١تهدي 

ٮترج رجل قبل ا١تهدي من أىل بيتو من إنو قاؿ: )...  (عليو السبلـ)وعن أمَت ا١تؤمنُت 
ا١تشرؽ ٭تمل السيف على عاتقو ٙتانية أشهر يقتل ويقتل ويتوجو إٔب بيت ا١تقدس فبل يبلغو حىت 

 .(ٗ) ((ٖ) ٯتوت

رايات السود ا١تشرقية، الذي ٭تمل السيف على عاتقو ُب ىذا اٟتديث نص على أف قائد ال
، أي من ولده، وال يقاؿ ىنا إف ا١تقصود (عليو السبلـ)ٙتانية أشهر، من أىل بيت اإلماـ ا١تهدي 

، فهو بعيد ألف تعبَت أىل بيتو األظهر فيو أبناؤه ىذا من جهة، كما إف ُتا٢تامشيإنو من السادة أو 
 . (عليهم السبلـورد ذمها على لساف ا١تعصومُت ) من جهة أخرى ُتيا٢تامشرايات 

                                                           

 .ٌٍٕٕ٘ٙؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
 .ٍٔ٘ٔطْٟٛ: ٌ -غ١رس جٌ -ٕ
ذىي )فال ٠رٍغٗ( وّح ٌٚو فٟ ذؼٝ ٔٓم وطحخ ػمى جٌىٌٌ ١ٌٍٗم جٌؼالِس ٠ْٛف ذٓ ألٛي: جألٚف: )فال ٠مطٍٗ أقى(  -ٖ

٠ك١ٝ جٌّمىْٟ جٌٗحفؼٟ جٌٍّٟٓ. جٔظٍ: وطحذٗ جًٌّوٌٛ ذطكم١ك ج١ٌٗم جٌر٠ٌٕٟٛ ٠رغ ٍٚٔٗ ٚض٠َٛغ ِىطرس جٌّٕحٌ/ جألٌوْ 
 . ِطحـ ػٍٝ: 43ٔ٘ (َٕ ٘حِٕ ) 484ٔ -٘ـ  ٓٔٗٔجٌٌُلحء. جٌطرؼس جٌػح١ٔس  -

.htmlٕٖٓٔ/ٓ8/ٙ٘8fouadahmede.blogspot.com/http:// 
 .48ٔ٘جٌفطٓ: ٔؼ١ُ ذٓ قّحو: ؛ 4ٕٔػمى جٌىٌٌ:  -ٗ
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، أنو سئل عن (عليو السبلـ))٦تا جاء عن أيب جعفر ٤تمد بن علي  ففي شرح األخبار:
. ٍب قاؿ: ﴿فَانَتِظُروْا ِإينِّ َمَعُكم مَِّن اْلُمنَتِظرِيَن﴾ إف ا عز وجل يقوؿ:؟ فقاؿ:  الفرج، مىت يكوف

ية ضبلؿ، ٍب يرفع آؿ عباس راية أضل منها وأشر، ٍب يرفع آلؿ يرفع آلؿ جعفر بن أيب طالب را
راية فيها  )عليو السبلـ(رايات وليست بشئ، ٍب يرفع لولد اٟتسُت  )عليو السبلـ(اٟتسن بن علي 

 .(ٔ) (األمر

الـز األرض ال يقوؿ:  (عليو السبلـ))عن جابر اٞتعفي، عن أيب جعفر  وُب ْتار األنوار:
: (عليو السبلـ) ... إٔب قولو أبدا حىت ترى عبلمات أذكرىا لك ُب سنة ٖتركن يدؾ وال رجلك

ف آلؿ ٤تمد وعلي راية ولغَتىم رايات فألـز األرض إف (عليهم السبلـ)وإياؾ وشذاذ من آؿ ٤تمد 
 فإمن ولد اٟتسُت، معو عهد نيب ا ورايتو وسبلحو، ف حىت ترى رجبلً  أبداً  وال تتبع منهم رجبلً 

صار عند علي بن اٟتسُت ٍب صار عند ٤تمد بن علي، ويفعل ا ما يشاء. فألـز  عهد نيب ا
، وإياؾ ومن ذكرت لك، فإذا خرج رجل منهم معو ثبلث مائة وبضعة عشر رجبل، ىؤالء أبداً 

إٔب ا١تدينة حىت ٯتر بالبيداء حىت يقوؿ: ىذا  عامداً  (صلى ا عليو وآلو)ومعو راية رسوؿ ا 
﴿أََفَأِمَن الاِذيَن َمَكُروْا السايَِّئاِت َأف ٮَتِْسَف  لذين ٮتسف هبم وىي اآلية اليت قاؿ ا:مكاف القـو ا

م الّلُو هِبُِم اأَلْرَض َأْو يَْأتِيَػُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُروَف * َأْو يَْأُخَذُىْم ُب تَػَقل ِبِهْم َفَما ىُ 
 . (ٕ) (ٔتُْعِجزِيَن ﴾

عليو )السادة أو ا٢تامشيُت مذمومة كما ىو واضح، وُب اٟتديث أعبله ال يستثٍت اإلماـ فرايات 
سوى راية واحدة ٭تملها رجل من ولد اٟتسُت معو عهد نيب ا، أي إنو مذكور ُب  (السبلـ

ىو صاحب  (عليو السبلـ)( والبد أف يكوف مقصوده لى ا عليو والوصوصية رسوؿ ا )
، أي من ولده وبالتإب من ولد (عليو السبلـ) الذي ىو من بيت اإلماـ ا١تهديالرايات السود، 

، ألنو إف ٓب يكن ىو ا١تقصود سيشملو الذـ الذي ٓب يستثن سوى راية ()عليو السبلـ اٟتسُت
وحيدة، وحيث إف ٦تدوح ُب روايات كثَتة، فيتعُت إنو ىو الرجل من ذرية اٟتسُت ا١تذكور ُب 

 . (عليو السبلـ)ولد اإلماـ ا١تهدي  دأٛتالوصية، وىو إذف 
                                                           

 .ٖٙ٘٘ ٍٖٖـ جألنرحٌ: ؼ -ٔ
 .ٕٕٗ – ٕٕٕ٘ ٕ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٕ
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يقوؿ:  (عليو السبلـ)وعن مسعدة بن صدقة، قاؿ: )ٝتعت أبا عبد الّلو جعفر بن ٤تّمد 
واعلموا ... إٔب قولو:  فحمد الّلو وأثٌت عليو .بالكوفة )عليو السبلـ(منُت ١تؤ خطب الناس أمَت ا

، فتداويتم (صلاى الّلو عليو وآلو وسلام)و أناكم إف أطعتم طالع ا١تشرؽ سلك بكم منهاج رسوؿ اللّ 
من الّصمم، واستشفيتم من البكم، وكفيتم مَونة التعّسف والطلب، ونبذًب الثقل الفادح عن 
ااَلعناؽ. فبل يبعد الّلو إاّل َمْن أىب الرٛتة، وفارؽ العصمة، "وسيعلم اّلذيَن ظلموا أيا منقلب 

 .(ٔ) (ينقلبوف"

ا عليو لى صاحب الرايات السود ا١تشرقية يسلك منهاج الرسوؿ )طالع ا١تشرؽ إذف أو ص
(، فبلبد إذف أف يكوف حجة من حجج ا الذين أورثهم علم الكتاب، وا١تضامُت األخرى لوآو 

تؤيد ىذا ا١تعٌت، فهو دواء من الصمم وشفاء من البكم، وفيو كفاء مؤنة التعسف والطلب، ومن 
 لعصمة.ال يطيعو يأىب الرٛتة يفارؽ ا

فيخرج ا على السفياين من أىل ا١تشرؽ وزير ا١تهدي، وورد ُب شرح إحقاؽ اٟتق: )... 
 . (ٕ) (الشاـ إٔبفيهـز السفياين 

، وىذا الوزير (عليو السبلـ)ْتسب ىذه الرواية سيقاتل السفيايَن ويهزمو وزيُر اإلماـ ا١تهدي 
ب األوصياء، فهاروف كاف وزيرًا ١توسى، ىو قائد أىل ا١تشرؽ. ومعلـو إف منصب الوزارة من نصي

( ولده ووصيو بنص أٛتدوزيره ) (عليو السبلـ)وأمَت ا١تؤمنُت كاف وزيراً لرسوؿ ا واإلماـ ا١تهدي 
أي  -وٮترج قبلو : )... (عليو السبلـ)وصية رسوؿ ا. وتؤكده الرواية الواردة عن أمَت ا١تؤمنُت 

. (ٖ) (بأىل ا١تشرؽ، و٭تمل السيف على عاتقو ٙتانية أشهررجل من أىل بيتو،  -اإلماـ ا١تهدي 
ابنو  إٔبمن ىذه الرواية نعلم أف وزير اإلماـ ا١تهدي ىو رجل من أىل بيتو، وىي إشارة واضحة 

 (.أٛتد)

                                                           

 . 8ٙ ٘ ؼ :جٌىحفٟ -ٔ
 .ٕٓٙ٘ 4ٍٕٖـ ئقمحق جٌكك: ؼ -ٕ
 .48ٔ٘ٔؼ١ُ ذٓ قّحو:  - جٌفطٓ ؛4ٕٔ٘ػمى جٌىٌٌ:  -ٖ
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إذا اختلف  ) :قاؿ ،(عليو السبلـ) وقد ورد ذكر ىذا االبن ُب بعض الروايات، فعن أيب جعفر
ا ٓب يلبثوا إال يسَتا حىت يظهر األبقع ٔتصر يقتلوف الناس حىت يبلغوا كلمتهم وطلع القرف ذو الشف

أـر ٍب يثور ا١تشوه عليو فتكوف بينهما ملحمة عظيمة ٍب يظهر السفياين ا١تلعوف فيظهر هبما ٚتيعا 
ويرفع قبل ذلك اثنيت عشرة راية بالكوفة معروفة ويقبل بالكوفة رجل من ولد اٟتسُت يدعو إٔب أبيو 

 .(ٔ) (السفياين جيوشوٍب يبث 

إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراساف فأتوىا وعن السيد ابن طاووس ُب مبلٛتو: )
 .(ٕ) (ولو حبواً على الثلج، فإف فيها خليفة ا١تهدي

                                                           

 .8ٕ٘ ٔؼ :ٓ قّحوجذ - جٌفطٓ -ٔ
 48ٕذ١ٍٚش/ ٌرٕحْ ٘ -وحًِ ١ٍّْحْ فٟ وطحذٗ "٠َٛ جٌهال٘ فٟ ظً جٌمحتُ". جٌٕحٍٖ: وجٌ جٌىطحخ جٌٍرٕحٟٔ  جألْطحئمً 

، لحي: )وأٟٔ ذٛحقرىُ ػال (ػ١ٍٗ جٌٓالَ)ٌٚج٠س ػٓ جإلِحَ ٠َٓ جٌؼحذى٠ٓ  ٖ٘ٔ٘ ٔ٘ؼ :ػٓ ذكحٌ جألٔٛجٌ ٌٍّؿٍٟٓ
( لى ٍٔٗ٘ح، فال ٠ٙٛٞ ذٙح ػٍٝ لَٛ ٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗٚأذ١ٗ ضكص ٌج٠س ٌْٛي هللا ) فٛق ٔؿفىُ ذظٍٙ وٛفحْ، ِؼٗ أٔٛحٌ

 ئال أٍ٘ىُٙ هللا ػُ ٚؾً(.
ألٔٗ ػٕى ظٌٖٙٛ ال ٠ىْٛ  (؛ػ١ٍٗ جٌٓالَ)جٌّٙىٞ  جإلِح٠َىْٛ جٌّؼٕٟ ذؼرحٌز "ٚحقرىُ" فٟ جٌٍٚج٠س  أْٚال ٠ّىٓ 

 .جٌّٙىٞ جإلِحَجًٌٞ ٠ؿطّغ ٌٗ أٔٛحٌ أذ١ٗ  أقّىٌىٖ أْ ٠ىْٛ جٌّمٛٛو ٚ فحألٔٓدألٔٛحٌ أذ١ٗ جٌؼٓىٍٞ ٚؾٛو، 
غ١ٍ جٌّطىجٌٚس ج١ٌَٛ، ألْ جٌٍٚج٠س غ١ٍ ِٛؾٛو  جألٔٛجٌوحًِ ١ٍّْحْ جػطّى ػٍٝ ٔٓهس ِٓ وطحخ ذكحٌ  جألْطحي٠ٚرىٚ ئْ 

 وحًِ ١ٍّْحْ ِطحـ ػٍٝ: جألْطحيوطحخ  .ذًٖٙ جٌٌٛٛز فٟ جٌطرؼحش جٌّطىجٌٚس
.htmlٔ8ٕٕpost_-/blogٕٕٓٔ/ٕٓ.com/library.blogspot-http://narjes 

َُّ ٔٚكحـ جٌٍجذغ ػٍٗ، ٚوّح ٠ٍٟ: )جٌّٙىٞ أ١ٍٖ ٌٗ فٟ ٌؤ٠ح ٠ٛقٕح جٌال٘ٛضٟ جأل جإلِحَِٚٓ جٌّف١ى أْ ًٔوٍ أْ جذٓ  غُ
ٌْفًح، ٌَُٙ  َْ أَ ذَُؼٛ ٌْ أَ َٚ ذََؼسٌ  ٌْ أَ َٚ ثَسٌ  ِِ َؼُٗ  َِ َٚ  ، َْ ْٛ َ١ْٙ ِٚ  ًِ جلٌِف َػٍَٝ َؾرَ َٚ ٌٚف  ٍُ ئَِيج َن َٚ ُش  ٍْ (.َٔظَ ُْ ِٙ ِ٘ ْىطُٛذًح َػٍَٝ ِؾرَح َِ  ِٗ ُُ أَذ١ِ ْْ  ُُ ج

٘ٛ جٌمحتُ، أٚ جٌّٕمً ٚلٌٛٗ: "ٌُٙ جُْ أذ١ٗ" أٞ ٠طرؼٗ ِٓ ٠طّْٓٛ ذحُْ أذ١ٗ،  -وّح غرص فٟ ِكٍٗ  -ٚجٌّمٛٛو ذحٌهٍٚف 
 جٌّٙىٞ ٍٚٛجش هللا ػ١ٍٗ. جإلِحَأٞ أٔٛحٌ أذ١ٗ 

 ِطحـ ػٍٝ:جٌىطحخ  .جٌرحخ جٌٍجذغ ٚجٌطٓؼْٛ ٖ٘جٌّالقُ ٚجٌفطٓ: ٘ -ٕ
-al0ٕٓwa0ٕٓalmalahim-ٓٔ3ٗaqa'ed/-ٕٖ8almakroaa/book/-http://www.alhawzaonline.com/almaktaba

#ٓٔ.htmٖٓfitan/ 
ٚلى ٌٚو فٟ ِمىِطٗ: )... ٚوحْ ً٘ج جٌٓفٍ جٌؿ١ًٍ ِهطرثح فٟ َٚج٠ح جٌّىطرحش ٚلى ظٕص ذٗ جأل٠حَ وّح ٟ٘ ػحوضٙح فٟ أِػحٌٗ 

ٖ ػٍٝ جألِس ذاٌٖحو جًٌّٙخ جٌغ١ٌٛ )ِكّى وحظُ جذٓ جٌكحؼ ِكّى ٚحوق( ٚحقد قطٝ جِطٓ ج١ٌّّٙٓ ضؼحٌص آالؤ
جٌّطرؼس جٌك١ى٠ٌس فٟ جٌٕؿف ئٌٝ ً٘ج جٌىطحخ، فرًي جٌؿٙى فٟ جٌركع ػٕٗ ٚٔٓهٗ ػٍٝ ٔٓهس جٌؼالِس جٌّكمك ج١ٌٗم 

إٌف وطحخ )ج٠ًٌٌؼس ئٌٝ ِكّى جٌّٓحٚٞ، ٚلحذٍٙح ذّٓحػىز جٌؼٍّحء جٌّىلم١ٓ ػٍٝ ٔٓهس ١ٖهٕح جٌكؿس ج١ٌٗم آغح ذٌُن ِ
. فهٍؼ جٌىطحخ ِٓ جٌّطرؼس وٌز غ١ّٕس ٚلى ُٞ جٌّٓطٕٓهس ػٍٝ ٔٓهس جألًٚ ٌٍّإٌف أػال هللا ِمحِِٕٗٛفحش ج١ٌٗؼس( 

ذ١ٓ ١٠حضٗ آوجذح ػ١ٍّس ٚوٌْٚح أنالل١س ٚذٍج١٘ٓ وجٌس ػٍٝ أقم١س ِٓ ُ٘ جٌٛجْطس فٟ ٘ىج٠س جٌرٍٗ ٚئٌٖحوُ٘ ئٌٝ جٌط٠ٍك 
َ ٠ٗىٍْٚ ٌكٍٟز جٌٕحٍٖ جٌِّٛٝ ئ١ٌٗ ًٖ٘ جٌّٙس جٌمؼٓحء ٚجٌٗؼٌٛ جٌٍّطٙد غ١ٍز ػٍٝ ئق١حء ج١ٌّٙغ. فحٌمٍجء جٌىٍج

جٌّإٌفحش جٌم١ّس. وّح أٔٗ لرً ً٘ج جٌىطحخ أؾٙى ٔفٓٗ فٟ ٔٓم وطحخ: )فٍؼ جٌَّّٙٛ ٌّؼٍفس جٌٕؿَٛ( ِٓ ِإٌفحش ١ْىٔح 
ِٚح جػطمىٖ ػٍّحء جٌف٠ٍم١ٓ فٟ  (ػ١ٍُٙ جٌٓالَ)جٌّطٍؾُ ٌٞٛجْ هللا ػ١ٍٗ جًٌٞ ؾّغ ف١ٗ جٌّإٌف ألٛجي أً٘ ذ١ص جٌؼّٛس 

 جالػطمحوجٌٕؿَٛ ِٓ أٔٙح ػالِحش وجٌس ػٍٝ ِح ٠كىظ فٟ جٌىْٛ ِٓ ٚالـ ٚفٓحو ٚأٚٞف ذحٌٗٛج٘ى جٌطح٠ٌه١س ذطالْ 
ذأٔٙح فحػٍس ِهطحٌز الْطٍُجِٗ جٌطؼط١ً فٟ قك )ٚجؾد جٌٛؾٛو( ضؼحٌٝ ٖأٔٗ. ٚلى جِطٓ ػ١ٍٕح ٚحقد جٌّطرؼس جٌك١ى٠ٌس 

ؼ جٌىطحخ ِحغال أِحَ جٌمٍجء ذٍٚٔك ذ١ٙؽ ٠ٍطً ٌٗ جٌٓحِغ ٠ٚٓطف١ى ِٕٗ جٌؼحٌُ ٠ٚٓطؼ١ٓ ذٗ جٌّإٌل ٚئٔح ٌٕٗهٙ ئٌٝ ذانٍج
ج١ٌّّٙٓ ْركحٔٗ ِرط١ٍٙٓ ذأْ ٠ف١ٝ ػٍٝ ٔحٍٖ ٠ً٘ٓ جٌىطحذ١ٓ ِح ٠مٍ ذٗ ِٕٗ ٌَفس فٟ جٌّػحذٍز ػٍٝ ئق١حء آغحٌ آي جٌٍْٛي 

: ٌقُ هللا ِٓ أق١ٝ أٍِٔح ٚوػح ئٌٝ يؤٍح، ئٔٗ ضؼحٌٝ ٌٟٚ جٌؼْٛ (جٌٓالَػ١ٍٗ )جأللىِ ٚفٟ يٌه ٠مٛي جإلِحَ جٌٛحوق 
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 ىذه الرواية نصت على أف وزير ا١تهدي، والرجل من أىل بيتو ىو خليفتو، أي وصيو.

 إٔبيقتل عند كنزكم ثبلثة كلهم ابن خليفة، ٍب ال تصَت : )ومثلو اٟتديث الوارد عن رسوؿ ا
، ٍب ذكر شاباً  واحد منهم ٍب تطلع الرايات السود من قبل ا١تشرؽ فيقاتلوهنم قتااًل ال يقاتلو قـو

 .(ٔ) (فقاؿ: إذا رأيتموه فبايعوه فإنو خليفة ا١تهدي

فة ا ا١تهدي(، كما ُب العرؼ وقد وردت ٢تذه الرواية صورة أخرى ُب ذيلها )فإنو خلي :أقول
يقتتل عند كنزكم : (والوصلى ا عليو )ا١تهدي: عن ثوباف قاؿ: )قاؿ رسوؿ ا  أخبارالوردي ُب 

ثبلثة،كلهم ابن خليفة، ٍب ال يصَت إٔب واحد منهم، ٍب تطلع الرايات السود من قبل ا١تشرؽ، 
، ٍب ٬تيء خليفة ا ا١ت هدي فإذا ٝتعتم بو فأتوه فبايعوه, ولو حبوا فيقتلونكم قتبل ٓب يقتلو قـو

 . (ٕ) (على الثلج فإنو خليفة ا ا١تهدي

                                                                                                                                                                               

ٚجٌطٛف١ك(. أِح جٌهحضّس فمى ؾحء ف١ٙح: )ضُ جٌىطحخ جٌٍّطم١ جٌٍّكك ذأؾُجء وطحخ جٌط٠ٍٗف ذحٌّٕٓ ١ٌٍٓى ٌٟٞ جٌى٠ٓ ػٍٟ 
غٕط١ٓ ٚجٌه١ّٓٓ ذٓ ٠حِٚ، ٚوطرص ػٍٝ ٔٓهس ِٕمٌٛس ػٓ ن١ جٌّٕٛف ج١ٌٓى ٌٟٞ جٌى٠ٓ فٟ ْحوِ ٚفٍ ْٕس جال

ٝ ٚجٌػالتّحتس ذؼى جألٌف غُ ٚككٙح ػٍٝ ٔٓهس جألًٚ جٌطٟ ذه١ ج١ٌٓى جذٓ ٠حِٚ ِكّى جذٓ ج١ٌٗم ٠حٍ٘ جٌّٓحٚٞ ػف
(. ٚفٟ ٔٓهس جٌىط١ٍٔٚس ِٓ جٌىطحخ ِٛؾٛوز فٟ ِٛلغ )ِىطرس وحٍْ ج١ٌّٕٛٓ(: )ف١ّح ٘ـٖ٘ٙٔهللا ػٕٗ فٟ جٌٕؿف ْٕس 

ٍجْحْ. لحي قىغٕح أذٛ ٍٔٛ جٌكرحخ ػٓ نالو ػٓ أذٟ لالذس ػٓ غٛذحْ لحي ئيج يوٍٖ ٔؼ١ُ ػٓ جٌّٙىٞ ٍٚٔٛضٗ ذٍج٠حش ن
ٌأ٠طُ جٌٍج٠حش جٌٓٛو نٍؾص ِٓ لرً نٍجْحْ فأضٛ٘ح ٌٚٛ قرٛج ػٍٝ جٌػٍؽ فاْ ف١ٙح ن١ٍفس جٌّٙىٞ(. ٚلى ٌٚو جٌطحٌٟ فٟ 

ؼحٌُ جٌؼحًِ جٌؼحذى جٌُج٘ى ٌٟٞ جٌطؼ٠ٍف ذحٌٕٓهس: جٌّالقُ ٚجٌفطٓ فٟ ظٌٙٛ جٌغحتد جٌّٕطظٍ ػؿً هللا فٍؾٗ: ضأ١ٌف  جٌ
 -٘ـ ٌِٕٗٛجش جٌٍٟٞ لُ  ٗٗٙهللا أذٟ جٌمحُْ ػٍٟ ذٓ ِْٛٝ ؾؼفٍ ذٓ ِكّى ذٓ ٠حِٚٚ جٌكٕٟٓ جٌك١ٕٟٓ جٌّطٛفٝ 

 .)جٌرحخ جٌٍجذغ ٚجٌطٓؼْٛ( َٖ٘ . ٘ 448ٔ - ٘ ـ 48ٖٔئ٠ٍجْ جٌطرؼس جٌهحِٓس 
ِٕٓىٖ، قىغٕح ٚو١غ، ػٓ ٠ٍٖه، ػٓ ػٍٟ ذٓ  : ٚأنٍؼ أقّى ف8ٟٕٔ٘ ٖألٛي: لحي جًٌ٘رٟ فٟ ١ُِجْ جالػطىجي ؼ

٠َى، ػٓ أذٟ لالذس، ػٓ غٛذحْ، لحي ٌْٛي هللا ٍٚٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ: )ئيج ٌأ٠طُ جٌٓٛو لى ألرٍص ِٓ نٍجْحْ فأضٛ٘ح ٌٚٛ 
 قرٛج ػٍٝ جٌػٍؽ ، فاْ ف١ٙح ن١ٍفس جٌّٙىٞ(.

 -٘ـ  8ٕٖٔجٌٕؿف جألٍٖف  -ِىطرطٙح ج١ٌٓى ِٛطفٝ جٌىحظّٟ، ٌِٕٗٛجش جٌّطرؼس جٌك١ى٠ٌس ٚ - ذٗحٌز جإلْالَ -ٔ
ٔ4ٖٙ َ: ٖ٘ٓ – ٖٔ.  

ٚػٓ جٌّم٠ٍُٞ: )ِٚٓ ٠ٍ٠ك ػرى جٌٍَجق، قىغٕح جٌػٌٛٞ، ػٓ نحٌى جٌكًجء ػٓ أذٟ لالذس، ػٓ أذٟ أّْحء، ػٓ غٛذحْ، 
ُٕٙ، غُ ضمرً لحي: لحي ٌْٛي هللا ٍٚٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ: ٠مططً ػٕى وُٕوُ ً٘ج غالغس وٍُٙ ٌٚى ن١ٍفس ، ٚال ١ٛ٠ٍ ئٌٝ ٚجقى ِ

جٌٍج٠حش جٌٓٛو ِٓ نٍجْحْ، ف١مطٍٛٔىُ لطال ٌُ ٠مطٍٗ لَٛ، غُ ٠ؿة ن١ٍفس هللا جٌّٙىٞ. ٚفٟ ٌٚج٠س: فايج ٌأ٠طُّٛ٘ فرح٠ؼُٛ٘ 
. ضكم١ك ٚضؼ١ٍك: ِكّى ػرى جٌك١ّى 4ٕٙ٘ ٌٕٔٚٛ قرٛج ػٍٝ جٌػٍؽ، فأٗ ن١ٍفس جٌّٙىٞ(. جِطحع جالّْحع ٌٍّم٠ٍُٞ: ؼ

ٌرٕحْ. ٕٚ٘حن  -ذ١ٍٚش  -َ. ٌِٕٗٛجش ِكّى ػٍٟ ذ١ْٟٛ، وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس  444ٔ - ٕٓٗٔج١ٌّٕٟٓ. ٠: جألٌٚٝ 
 ٟ٘ جٌكك جٌّر١ٓ". أقّى جٌكٓٓذكع ٔحفغ ئْ ٖحء هللا قٛي جٌٍٚج٠س ّٕٞطٗ وطحخ: "وػٛز ج١ٌٓى 

 .ٗٙ٘ ٔجٌؼٍف جٌٌٛوٞ فٟ جنرحٌ جٌّٙىٞ: ؼ -ٕ
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عليو )وىذه الصورة ال تغَت ُب األمر شيئاً، إذ طا١تا كاف ا١تقطوع بو ىو خروج اإلماـ ا١تهدي 
 من مكة، فبلبد إذف من ٛتل تعبَت )خليفة ا ا١تهدي( على غَت اإلماـ ا١تهدي ٤تمد (السبلـ

 . (عليو السبلـ)بن اٟتسن 

...  ولكي يتضح ىذا األمر أكثر أنقل الرواية اآلتية عن غيبة الطوسي: )عن عمار بن ياسر
 . (ٔ) ،... اْب(على لوائو شعيب بن صاّب)عليو السبلـ(ٍب ٮترج ا١تهدي قولو:  إٔب

بن اٟتنفية، قاؿ:  ؟ ٕتيبنا الرواية اآلتية؛ عن ٤تمد ولو تساءلنا اآلف: أي مهدي تقصده الرواية
ٗترج راية سوداء لبٍت العباس، ٍب ٗترج من خراساف سوداء أخرى قبلنسهم سود، وثياهبم بيض، )

على مقدمتهم رجل يقاؿ لو شعيب بن صاّب، أو صاّب بن شعيب من بٍت ٘تيم يهزموف أصحاب 
شاـ، يكوف السفياين، حىت تنزؿ بيت ا١تقدس توطئ للمهدي سلطانو، ٯتد إليو ثبلث ماية من ال

 . (ٕ) (بُت خروجو وبُت أف يسلم األمر للمهدي إثناف وسبعوف شهراً 

ىذه الرواية تصرح بأف شعيب بن صاّب، والرايات السود، يوطئوف للمهدي سلطانو، 
، إذف فا١تهدي الذي تشَت لو الرواية األؤب الذي يأٌب مع وسبعُت شهراً  اثنُتويسلمونو األمر بعد 

 آخر.  الرايات السود، مهدي

ال تقـو الساعة حىت يقـو قائم للحق منا، وذلك حُت : )(عليو السبلـ)وعن اإلماـ الرضا 
يأذف ا عز وجل لو، ومن تبعو ٧تا، ومن ٗتلف عنو ىلك، ا ا عباد ا فأتوه ولو حبواً على 

 .(ٖ) (الثلج، فإنو خليفة ا عز وجل

يعلق قائبًل: )وىو يتعلق باإليرانيُت بدليل قولو:  بعد أف ينقل الكوراين ىذه الرواية، :أقول
خليفة  إٔب. ومراد الكوراين إف األمر باإلتياف (ٗ) )فأتوه ولو حبوًا على الثلج( ألف ببلدىم ثلجية(

ا متوجو لئليرانيُت دوف سواىم، فكأنو فهم أف خليفة ا ا١تذكور ُب الرواية ىو اإلماـ ا١تهدي 

                                                           
 .ٌٍٗٙٗطْٟٛ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
 .8ٔٔ- 3ٔٔ٘: الذٓ ٠حِٚٚ - جٌّالقُ ٚجٌفطٓ -ٕ
 .٘ٙ٘ ٕؼ ج١ٌٗم جٌٛىٚق: - ػ١ْٛ أنرحٌ جٌٍٞح -ٖ
 .ٙٓٙ٘جٌّٙىٞ:  جإلِحَ ألقحو٠عجٌّؼؿُ جٌّٛٞٛػٟ  -ٗ
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العراؽ،  إٔبيتحرؾ من اٟتجاز  (عليو السبلـ)إنو يرى إف اإلماـ ا١تهدي ، وحيث (عليو السبلـ)
وحيث إف الثلوج ُب ىذه ا١تنطقة منعدمة، إذف ا١تقصود إف الناس ا١تخاطبُت يسكنوف ُب مناطق 
فيها ثلوج، وعليهم أف يأتوا إمامهم رغم ىذه الثلوج، وىم اإليرانيوف. واٟتقيقة إف الكوراين ٭تاوؿ 

أف يلتف على الداللة اٟتقيقية للرواية وىي إف القائم أو خليفة ا سيأٌب من قبل  بتفسَته ىذا
 يأٌب من مكة.  (عليو السبلـ)ا١تشرؽ، وبرأيو إف ىذا يناقض حقيقة إف اإلماـ ا١تهدي 

ا١تعٌت الواضح للرواية وىو إشارهتا أب أف القائم شخص  إٔبوكاف حريًا بالكوراين أف يلتفت 
، وىو ولده كما سلف القوؿ، فمن الواضح إف عبارة )فأتوه (عليو السبلـ)اـ ا١تهدي آخر غَت اإلم

ولو حبوًا على الثلج( قد تكررت ُب الكثَت من الروايات اليت ٖتدثت عن الرايات السود، ولعلها 
مفتاح أريد منو بلوغ إف ا١تهدي الذي يأٌب من قبل الشرؽ ليس ىو اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن 

، وإ٪تا شخص آخر ىو ولده ووصيو ، كما اتضح من الروايات اليت سردناىا (و السبلـعلي)اٟتسن 
 عن الرايات السود ، واليت ستأٌب أيضاً.

ولعل الرواية اآلتية تضع النقاط على اٟتروؼ فيما يتعلق بالرايات السود، فعن اإلماـ الباقر 
 فضة؛ إثنا عشر ألفًا ٓتراساف إف  كنزًا بالطالقاف، ليس بذىب وال، قاؿ: )(عليو السبلـ)

، يقودىم شاب من بٍت ىاشم على بغلة شهباء، عليو عصابة ٛتراء، كأين أٛتد.. أٛتدشعارىم: 
 . (ٔ) (أنظر إليو عابر الفرات، فإذا ٝتعتم بذلك فسارعوا إليو ولو حبواً على الثلج

ًا ٢تم ، كما إف قولو ىذه الرواية تصرح باسم القائم، الذي يتخذ الطالقانيوف من اٝتو شعار 
العراؽ يتم من جهة البصرة، ليتخذ طريقو  إٔب: )عابراً الفرات( يدؿ على أف دخولو (عليو السبلـ)

الكوفة، إذ إف أي طريق آخر ٯتكن أف يسلكو منطلقًا من ا١تشرؽ أو ببلد الطالقاف البد أف  إٔب
 يضعو ٔتواجهة هنر دجلة، ال هنر الفرات. 

ال بد من رحى قاؿ: ، (عليو السبلـ))عن الباقر  تاب غيبة النعماين:ولنتذكر ما ورد ُب ك
تطحن فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها بعث ا عليها عبدا عنيفا خامبل أصلو، يكوف 
النصر معو أصحابو الطويلة شعورىم، أصحاب السباؿ، سود ثياهبم، أصحاب رايات سود، ويل 

                                                           
 .ٖٖٗج١ٌٓى ذٙحء جٌى٠ٓ جٌٕؿفٟ: ٘  -ِٕطهد جألٔٛجٌ ج١ٌّٟثس -ٔ
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 لكأين أنظر إليهم وإٔب أفعا٢تم، وما يلقى الفجار منهم واألعراب ١تن ناواىم، يقتلوهنم ىرجا، وا
اٞتفاة يسلطهم ا عليهم ببل رٛتة فيقتلوهنم ىرجا على مدينتهم بشاطئ الفرات الربية والبحرية، 

 .(ٔ) (جزاء ٔتا عملوا وما ربك بظبلـ للعبيد

 وا١تدينة الربية والبحرية ا١تشاطئة للفرات ىي البصرة حصراً. 

َنا ِإَٔب ُب قوؿ ا تعأب: ( عليو السبلـ)ا  وأخرج الكليٍت ُب الكاُب: )عن أيب عبد ﴿َوَقَضيػْ
 )عليو السبلـ(قتل علي بن أيب طالب قاؿ:  ،َبٍِت ِإْسرَائِيَل ُب اْلِكَتاِب لَتُػْفِسُدفا ُب اأَلْرِض َمراتَػُْتِ﴾

﴿فَِإَذا ، )عليو السبلـ(قتل اٟتسُت قاؿ:  ،ًا َكِبَتًا﴾﴿َولَتَػْعُلنا ُعُلوّ ، )عليو السبلـ(وطعن اٟتسن 
﴿بَػَعثْػَنا َعَلْيُكْم ِعَباداً لاَنا أُْوٕب بَْأٍس ، )عليو السبلـ(فإذا جاء نصر دـ اٟتسُت ، َجاء َوْعُد أُوال٫ُتَا﴾

يَاِر﴾ فبل يدعوف وتراً  )عليو السبلـ(قـو يبعثهم ا قبل خروج القائم ، َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخبَلَؿ الدِّ
 .(ٕ) ..اْب اٟتديث( خروج القائم، ﴿وََكاَف َوْعداً ماْفُعواًل﴾، آلؿ ٤تمد إال قتلوه

"بعثنا  كاف يقرأقاؿ:  ، (عليو السبلـ)عن أيب جعفر  ،وورد ُب تفسَت العياشي: )عن ٛتراف
 .(ٖ) (وىو القائم وأصحابو أؤب بأس شديد عليكم عبادا لنا أوٕب بأس شديد" ٍب قاؿ:

ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن  لئلماـ وباٞتمع بُت الروايتُت يتبُت أف ىناؾ مهدياً يقود جيشا ٘تهيداً 
، وىؤالء القـو أو العباد أوٕب البأس الشديد ىم أصحاب الرايات السود، وىم من (عليو السبلـ)

ؿ ٤تمد ، وىم من يثأروف آل(عليو السبلـ)ٕتري على يديهم ا١تبلحم بقيادة وصي اإلماـ ا١تهدي 
ىو  (عليو السبلـ)، ومن ا١تعلـو أف ا١تهدي (عليو السبلـ) أٛتدبقيادة ا١تهدي  (عليهم السبلـ)

الذي يوكلو أبوه  (عليو السبلـ) أٛتدفيتعُت أنو ا١تهدي  (عليو السبلـ)من يثأر لقتل اٟتسُت 
 هبذا األمر.  (عليو السبلـ)اإلماـ ا١تهدي 

 ،من روايات الطاىرين منها ما ورد عن جابر اٞتعفيوىذا ا١تهدي ىو من أشارت لو ٚتلة 
إف لبٍت العباس راية ولغَتىم رايات فإياؾ ٍب  ،يا جابر: )(عليو السبلـ)قاؿ ٕب ٤تمد بن علي  :قاؿ

                                                           

 .ٌٍٕٕ٘ٙؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
 .ٕٙٓ: 8جٌىحفٟ ؼ -ٕ
 .3٘٘ ٔ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ  ؛8ٕٔ٘ ٕضف١ٍٓ جٌؼ١حٖٟ: ؼ -ٖ
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يبايع لو بُت الركن وا١تقاـ معو  )عليو السبلـ(من ولد اٟتسُت  حىت ترى رجبلً  - ثبلثاً  -إياؾ 
 .(ٔ) (...ودرع ( صلى ا عليو وآلو)ومغفر رسوؿ ا  (و وآلوصلى ا علي)سبلح رسوؿ ا 

فهذا ا١تهدي أو الرجل من ولد اٟتسُت الذي يبايع بُت الركن وا١تقاـ ىو صاحب الرايات 
السود كما علمنا، بل البد أف يكوف ىو، ألنو إف ٓب يكن ىو سيكوف صاحب الرايات السود 

، وىذا غَت صحيح كما ثبت، إذف صاحب (ليو السبلـع)٦تن يشملهم الذـ الصادر عن ا١تعصـو 
 الرايات السود ىو الذي يبايع بُت الركن وا١تقاـ.

وذكر ا١تهدي  -( عن حذيفة، قاؿ: )ٝتعت رسوؿ ا أٛتدومن يبايع بُت الركن وا١تقاـ ىو )
 . (ٕ) (ثتهاا وا١تهدي، فهذه أٝتاؤه ثبل وعبد أٛتدإنو يبايع بُت الركن وا١تقاـ، اٝتو فقاؿ:  -

قاؿ: )قلت لعلي بن  ،وىو نفسو ا١تهدي الذي يظهر قبل السفياين. روى حذٓب بن بشَت
يكوف قبل  :؟ فقاؿ : صف ٕب خروج ا١تهدي وعرفٍت دالئلو وعبلماتو(عليو السبلـ)اٟتسُت 

خروجو خروج رجل يقاؿ لو عوؼ السلمي بأرض اٞتزيرة، ويكوف مأواه تكريت، وقتلو ٔتسجد 
يكوف خروج شعيب بن صاّب من ٝترقتد، ٍب ٮترج السفياين ا١تلعوف من الوادي دمشق، ٍب 

اليابس، وىو من ولد عتبة بن أيب سفياف، فإذا ظهر السفياين اختفى ا١تهدي، ٍب ٮترج بعد 
 . (ٖ)(ذلك

قاؿ:  ،الّلو بن عمر وىو نفسو ا١تهدي الذي تذكره روايات العامة. ورد عن أيب قبيل عن عبد
 . (ٗ) (ن ولد اٟتسُت من قبل ا١تشرؽ لو استقبلتو اٞتباؿ ٢تدمها واٗتذ فيها طرقاٮترج رجل م)

أف بعض الروايات ٖتدثت عن ورود راية من خراساف أو من إيراف عموماً،  إٔببقي أف أشَت 
بقيادة ا٠تراساين وىو غَت صاحب الرايات السود كما يفهم من الروايات، وبشأف ىذه الشخصية، 

(، وىذا اٟتكم أٛتدالرايات يشوهبا الضبلؿ، باستثناء راية اليماين أو راية القائم )أقوؿ: إف ٚتيع 

                                                           
 ذحنطالف ١ٓ٠ٍ. 48٘ ٕئٌُجَ جٌٕحٚد: ؼ ؛34٘  :ػىز ِكىغ١ٓ -جألٚٛي جٌٓطس ػٍٗ -ٔ
 ٌٍٗ٘ٗطْٟٛ:  -جٌغ١رس  -ٕ
 .ٌٍٗٗٗطْٟٛ: ٘ - جٌغ١رس -ٖ
 .4ٕٕالذٓ قّحو:  - جٌفطٓ -ٗ
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يشمل راية ا٠تراساين، فالضبلؿ ال ينفك عن ا٠تراساين حىت يبايع اليماين، وٮتضع ٟتكمو، ذلك 
من الرايات  (عليو السبلـ) الباقر اإلماـأف راية اٟتق واحدة ال تتعدد. وقد مر قبل قليل ٖتذير 

من  حىت ترى رجبلً  - ثبلثاً  -إف لبٍت العباس راية ولغَتىم رايات فإياؾ ٍب إياؾ  ،يا جابر) قولو:ب
 (صلى ا عليو وآلو)يبايع لو بُت الركن وا١تقاـ معو سبلح رسوؿ ا  )عليو السبلـ(ولد اٟتسُت 

سوى  اإلماـثِن ، وكما تبلحظوف ٓب يست(ٔ) اْب(…ودرع  (صلى ا عليو وآلو)ومغفر رسوؿ ا 
 راية وحيدة ىي الراية ا١تتمثلة بالرجل من ولد اٟتسُت الذي يبايع بُت الركن وا١تقاـ.

، قاؿ: )... (عليو السبلـ) ا اٞتعفي، عن أيب عبد عمر بن ا١تفضل ومثلو ما ورد عن
؟  قاؿ: فبكيت، ٍب قلت لو: كيف نصنعولًتفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة ال يدرى أي من أي. 

فقلت: نعم،  أترى ىذه الشمس؟ -مشس داخلة ُب الصفة  إٔبٍب نظر  -عبد ا  أبايا فقاؿ: 
 . (ٕ)( وا ألمرنا أبُت من ىذه الشمسفقاؿ: 

 .(ٖ)ٚتيع ىذه الرايات ىي رايات ضبللة  أفوالظاىر من الرواية 

 .(ٗ)( بها طاغوتكل راية ترفع قبل قياـ القائم فصاح) :ومثلو ما ورد ُب غيبة النعماين

كل راية ترفع قبل قياـ القائم فصاحبها ، قاؿ: )(عليو السبلـ)وُب الكاُب عن أيب عبد ا 
 .(٘)( طاغوت يعبد من دوف ا عز وجل

وراية ا٠تراساين إذا رفعت قبل قياـ القائم فهو طاغوت ورايتو راية ضبلؿ، وإف رفعت بعد 
و، وظاىر كوهنا راية يدؿ على استقبل٢تا فيشملها حكم االنضواء ٖتت رايت إالقيامو فبل يسعها 

 .األؤباٟتالة 
                                                           

 .34٘ :ػىز ِكىغ١ٓ -جألٚٛي جٌٓطس ػٍٗ -ٔ
 .ٖٖٙ٘ ٔؼ :جٌىحفٟ -ٕ
ٓ جٌٍٚج٠س جٌٛجٌوز ػٓ أذٟ ؾؼفٍ: )لحي ئيج جنطٍف وٍّطُٙ ٠ٍٚغ جٌمٍْ ًٖٚ٘ جٌٍج٠حش ضظٍٙ فٟ جٌىٛفس وّح ٠ٓطىي ِ -ٖ

يٚ جٌٗفح ٌُ ٠ٍرػٛج ئال ١ٓ٠ٍج قطٝ ٠ظٍٙ جألذمغ ذٍّٛ ٠مطٍْٛ جٌٕحِ قطٝ ٠رٍغٛج أٌَ غُ ٠ػٌٛ جٌّٖٗٛ ػ١ٍٗ فطىْٛ ذ١ّٕٙح 
٠س ذحٌىٛفس ِؼٍٚفس ٠ٚمرً ٍِكّس ػظ١ّس غُ ٠ظٍٙ جٌٓف١حٟٔ جٌٍّؼْٛ ف١ظٍٙ ذّٙح ؾ١ّؼح ٠ٍٚفغ لرً يٌه جغٕطٟ ػٍٗز ٌج

. ٚالقع لٌٛٗ 8ٕ٘ ٔؼ :جذٓ قّحو - ذحٌىٛفس ٌؾً ِٓ ٌٚى جٌك١ٓٓ ٠ىػٛ ئٌٝ أذ١ٗ غُ ٠رع جٌٓف١حٟٔ ؾ١ٖٛٗ( جٌفطٓ
 "ِؼٍٚفس"، أٞ ئْ ًٖ٘ جٌٍج٠حش ِؼٍٚفس ٌٍٕحِ، فالذى أْ ضىْٛ ٍِضرطس ذٗه١ٛحش ٌِٗٙٛز، أٞ ِٓ ػ١ٍس جٌمَٛ.

 .8ٖ٘: جٌغ١رس -ٗ
 .4ٕ٘٘ 8ؼ :جٌىحفٟ -٘



 :الشماٌ آخزوجود مَدي  تجبت أخزى أدلة

 الدليل األول:

إنو يبايع بُت الركن وا١تقاـ، فقاؿ:  -وذكر ا١تهدي  -عن حذيفة، قاؿ: )ٝتعت رسوؿ ا 
 .(ٔ) (ا وا١تهدي، فهذه أٝتاؤه ثبلثتها وعبد أٛتداٝتو 

ويذكر لو ثبلثة  (عليو السبلـ)( ُب ىذه الرواية يسمي ا١تهدي لى ا عليو والوصرسوؿ )ال
( ُب رواية الوصية حيث قاؿ أٛتدأٝتاء، وىي األٝتاء نفسها اليت ذكرىا لولد اإلماـ ا١تهدي )

ُت فليسلمها إٔب ابنو أوؿ ا١تهدي -أي اإلماـ ا١تهدي  - فإذا حضرتو الوفاةىناؾ: ) (عليو السبلـ)
، واالسم الثالث ا١تهدي ىو أوؿ أٛتدلو ثبلثة أسامي اسم كاٝتي واسم أيب وىو عبد ا و 

 (.ا١تؤمنُت

، (عليو السبلـ)الذي يبايع بُت الركن وا١تقاـ ىو ولد اإلماـ ا١تهدي  (عليو السبلـ)فا١تهدي 
لوصية، ويكررىا ُب الذي ىو اليماين نفسو. واألٝتاء الثبلثة اليت يذكرىا رسوؿ ا ُب ا أٛتدأي 

 الرواية اليت يذكر فيها ا١تهدي تدؿ على ىذه اٟتقيقة.

إطبلؽ لقب  يصح أٛتدوبطبيعة اٟتاؿ ال حاجة للتذكَت بأف ا١تهديُت اإلثٍت عشر ومنهم 
 منهم. كل على ا١تهدي

 الدليل الثاني:

قاؿ:  ،عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد ا بن مسعود) ورد ُب غيبة الشيخ الطوسي:
لو ٓب يبق من الدنيا إال يـو لطوؿ ا تعأب ذلك اليـو حىت : (صلى ا عليو وآلو)قاؿ رسوؿ ا 

 .(ٕ) (يبعث رجبل مٍت يواطئ اٝتو اٝتي واسم أبيو اسم أيب ٯتؤل األرض عدال كما ملئت ظلما

                                                           

 .ٌٍٗ٘ٗ٘طْٟٛ:  - جٌغ١رس -ٔ
 .8ٕٔ – 8ٌٍٓٔطْٟٛ: ٘ - جٌغ١رس -ٕ
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 (والو عليو صلى ا)إف رسوؿ ا  ،)عن أيب الطفيل وُب ا١تبلحم والفنت للسيد ابن طاووس:
 .(ٔ) (ا١تهدي اٝتو اٝتي واسم أبيو اسم أيبقاؿ: 

ىو  (عليو السبلـ)رٔتا دفعت العامة للظن بأف اسم اإلماـ ا١تهدي  وأشباىهاىذه الروايات 
( كذلك، وىو كثَتاً أٛتد( اٝتو )لى ا عليو والوصا، ولكننا نعلم أف رسوؿ ا ) ٤تمد بن عبد

 .وإٝتاعيلا  الذبيحُت عبدما كاف يقوؿ: أنا ابن 

أنا ابن الذبيحُت يعٍت أباه  :(عليو السبلـ))روي عنو  ففي البحر الرائق البن ٧تيم ا١تصري:
 .(ٕ) (عبد ا وإٝتاعيل

قاؿ:  ،)حدثنا علي بن اٟتسن بن علي بن فضاؿ، عن أبيو وُب ا٠تصاؿ للشيخ الصدوؽ:
: (صلى ا عليو وآلو)عن معٌت قوؿ النيب  (ـعليو السبل)سألت أبا اٟتسن علي بن موسى الرضا 

وعبد ا بن عبد  )عليو السبلـ(يعٍت إٝتاعيل بن إبراىيم ا٠تليل أنا ابن الذبيحُت قاؿ: 
 .(ٖ)(ا١تطلب

أنا ابن  ،يا علي: )(صلى ا عليو وآلو)عن النيب  وُب من ال ٭تضره الفقيو للشيخ الصدوؽ:
 .(ٗ) (الذبيحُت

 واسم أبيو إٝتاعيل. أٛتداٝتو  (عليو السبلـ) نأٛتد اٟتسوالسيد 

ىو اٟتل الوحيد ا١تمكن الذي ٬تمع اٟتديثُت. فنحن  (عليو السبلـ) ٛتد اٟتسنأواسم السيد 
نو يواطئ اسم النيب أي ال يطابقو أاسم النيب ويصدؽ عليو كذلك  أفْتاجة السم يصدؽ عليو 

ومبشراً برسوؿ يأٌب من ﴿النيب كما ورد ُب القرآف: . باعتبار أنو اسم ٛتدأ، وىذا ٭تققو اسم ٘تاماً 
 ، وىو قريب جداً )يواطئ( من اسم "٤تمد".﴾بعدي اٝتو أٛتد

 
                                                           

 .3٘ٔجٌّالقُ ٚجٌفطٓ: ٘ -ٔ
 .88ٕ٘ ٕجٌركٍ جٌٍجتك: ؼ -ٕ
 .ٙ٘ – ٘٘جٌهٛحي: ٘ -ٖ
 .8ٖٙ٘ ِٗٓ ال ٠كٍٟٖ جٌفم١ٗ: ؼ -ٗ
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 الدليل الثالث:

عليو ))عن ٤تمد بن اٟتنفية، قاؿ: قاؿ أمَت ا١تؤمنُت  ورد ُب كفاية األثر للخزاز القمي:
ُب حديث طويل ُب فضل أىل ( يقوؿ، لى ا عليو والو وسلمص: ٝتعت رسوؿ ا )(السبلـ
وسيكوف بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة، وذلك : (عليهم السبلـ)البيت 

 .(ٔ) (عند فقداف شيعتك ا٠تامس من السابع من ولدؾ

عن فتنة تقع عند  (عليو السبلـ)( ٭ُتدِّث أمَت ا١تؤمنُت لى ا عليو والو وسلمصالرسوؿ )
 ، فهو يقوؿ لو: "من ولدؾ".(عليو السبلـ)السابع من ولد أمَت ا١تؤمنُت  فقداف ا٠تامس من ولد

  :(عليو السبلـ) لنرى من يكوف ىذا الولد من أوالد علي

 اإلماـ اٟتسن  .ٔ

 اإلماـ اٟتسُت  .ٕ

 اإلماـ السجاد  .ٖ

 اإلماـ الباقر  .ٗ

 اإلماـ الصادؽ  .٘

 اإلماـ الكاظم  .ٙ

 .اإلماـ الرضا )وىو السابع( .ٚ

 :(عليو السبلـ)لنعرؼ من ىو ا٠تامس من السابع من ولد أمَت ا١تؤمنُت واآلف 

 اإلماـ اٞتواد . ٔ

 اإلماـ ا٢تادي  .ٕ

                                                           
 .8٘ٔوفح٠س جألغٍ: ٘ -ٔ
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 اإلماـ العسكري  .ٖ

 اإلماـ ا١تهدي  .ٗ

 ا١تذكور ُب وصية رسوؿ ا. أٛتداإلماـ  .٘

نُت. بن اإلماـ ا١تهدي، ىو ا٠تامس من السابع من ولد أمَت ا١تؤم أٛتدا١تقصود ىنا ىو  ،إذف
الذي يسقط فيو كل ذي وليجة  االختباروىو الذي بفقدانو تكوف الفتنة الصماء الصيلم أي 

 وبطانة. 

إذا فقد ا٠تامس من ولد ألوالده وأرحامو: ) (عليو السبلـ)وينقل الكليٍت قوؿ اإلماـ الكاظم 
ا األمر من غيبة السابع فا ا ُب أديانكم، ال يزيلنكم عنها أحد. يا بٍت إنو البد لصاحب ىذ

!؟ إ٪تا ىي ٤تنة من ا عز وجل امتحن هبا خلقو، لو  حىت يرجع عن ىذا األمر من كاف يقوؿ بو
قاؿ، فقلت: يا سيدي من ا٠تامس من ولد علم أباؤكم وأجدادكم دينًا أصح من ىذا التبعوه. 

تعيشوا  يا بٍت عقولكم تصغر عن ىذا، وأحبلمكم تضيق عن ٛتلو، ولكن إف السابع؟ فقاؿ:
 . (ٔ) (فسوؼ تدركونو

٭ُتدث أوالده وأرحامو عن صاحب ىذا األمر، أي عن القائم  (عليو السبلـ)اإلماـ الكاظم 
، و٭تذرىم من االمتحاف الذي ٭تدث عن فقد ا٠تامس من ولد السابع، ولكن ىذه (عليو السبلـ)

هل ا١تقصود منها إذف اإلماـ الرواية ال تقوؿ إنو ا٠تامس من ولد السابع من ولد أمَت ا١تؤمنُت، ف
 ؟ (عليو السبلـ)ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 

تصغر عقوؿ أبناء اإلماـ الكاظم وأرحامو، وتضيق أحبلمهم؟  يءلنتساءؿ اآلف: عن أي ش
عليو )ىم يسألونو عن ا٠تامس من ولد السابع، فهل معرفة اسم اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 

اين، وذكرتو الروايات، أـ ىل غيبتو اليت وردت فيها عشرات الذي يعرفو القاصي والد (السبلـ
 ؟  الروايات، ىو ما تضيق عن ٛتلو أحبلـ أبناء اإلماـ الكاظم وأرحامو، وتصغر عنو عقو٢تم

                                                           
 .ٖٖٙ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٔ
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الشك ُب أف األمر يتعلق بشخص آخر ادخره ا ليبتلي بو الناس وتكوف نتيجة ىذا االبتبلء 
 .(عليهم السبلـ) من واليتهمرجوع من كاف يقوؿ بأمرىم، أي ٮترج 

كنت عند النيب : (عليو السبلـ))عن عبد الرٛتاف بن أيب ليلى، قاؿ علي  لنقرأ الرواية التالية:
لى ا عليو والو ٍب التفت إلينا رسوؿ ا )ص: (عليو السبلـ)أف قاؿ  إٔب...  ُب بيت أـ سلمة

فقلت: يا  قاؿ علي:د السابع من ولدي. ( فقاؿ رافعاً صوتو: اٟتذر إذا فقد ا٠تامس من ولوسلم
 .(ٔ) ...( ؟ قاؿ: يصرب حىت يأذف ا لو با٠تروج رسوؿ ا، فما تكوف ىذه الغيبة

  أٛتد( وىو لى ا عليو والو وسلمصىو ا٠تامس من ولد السابع من ولد رسوؿ ا ) ،إذف
، (عليو السبلـ)ماـ ا١تهدي كما سلف القوؿ، والفتنة أو االختبار ليس ىو الغيبتُت كما حصل لئل

ىو صاحب األمر الذي ذكره اإلماـ الكاظم  أٛتدحىت يأذف ا لو با٠تروج. و  (ٕ) وإ٪تا ىو الصرب
  .(عليو السبلـ)

 الدليل الرابع:

فوجدتو متفكرًا ينكت ُب  (عليو السبلـ)أتيت أمَت ا١تؤمنُت )قاؿ:  ،عن األصبغ بن نباتة
ال وا ما رغبت ؟ فقاؿ:  راً تنكت ُب األرض، أرغبة منك فيهااألرض، فقلت: ما ٕب أراؾ متفك

يومًا قط، ولكٍت فكرت ُب مولود يكوف من ظهر اٟتادي عشر من ولدي ىو  فيها وال ُب الدنيا
ا١تهدي الذي ٯتؤل األرض عداًل وقسطاً، كما ملئت جوراً وظلماً، تكوف لو غيبة وحَتة، يضل فيها 

ستة أياـ أو ستة أشهر أو ؟ قاؿ:  فقلت: وكم تكوف اٟتَتة والغيبة أقواـ ويهتدي فيها آخروف.
نعم، كما أنو ٥تلوؽ، وأىن لك هبذا األمر ياأصبغ، ؟ فقاؿ:  فقلت: وإف ىذا لكائن ست سنُت!

ٍب يفعل ا ما  فقلت: ٍب ما يكوف بعد ذلك؟ فقاؿ:أولئك خيار ىذه األمة مع أبرار ىذه العًتة. 
 . (ٖ) (إرادات وغايات وهناياتيشاء، فإف لو بداءات و 

 الدليل الخامس:
                                                           

 .ٖٖ٘٘ ٖٙؼ: جٌؼالِس جٌّؿٍٟٓ -ذكحٌ جألٔٛجٌ -ٔ
 "أٚرص". ٚجٌظحٍ٘ ئٔٙح ضٛك١ف. ٓ٘ٔ٘فٟ وفح٠س جألغٍ:  -ٖ
 ٘ـ. ق. ٕ٘ٗٔ ٘ئ٠ٍجْ. ٠ -وجٌ جألْٛز ٌٍطرحػس ٚجٌٍٕٗ  .34ٖ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٖ
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دخلت على فاطمة وبُت يديها لوح فيو أٝتاء ا األنصاري، قاؿ:  عن جابر بن عبد)
؛ ثبلثة منهم ٤تمد، وثبلثة )عليو السبلـ(ثٍت عشر آخرىم القائم ااألوصياء من ولدىا، فعددت 

 . (ٕ) ((ٔ) منهم علي

                                                           

ٍز ذٍفع ٚ)ئغٕحْ ُِٕٙ ػٍٟ(، ِٚ ٚأٌذؼسٌٚوش ًٖ٘ جٌٍٚج٠س فٟ جٌّٛحوٌ ضحٌز ذٍفع )ٚغالغس ُِٕٙ ػٍٟ( أنٍٜ ذٍفع ) -ٔ
 .ُِٕٙ ػٍٟ( ٚ٘ٛ ٚجٞف جًٌٗٚي ٚال ٠ٓطكك جٌطٛلف ػٕىٖ

 :أِح جٌّٛحوٌ جٌطٟ ٌٚوش جٌٍٚج٠س ف١ٙح ذٍفع )ٚأٌذؼس ُِٕٙ ػٍٟ( فأّ٘ٙح ٚجٌؼّىز ف١ٙح ٟ٘
 .ٕ٘٘ ٕج١ٌٗم جٌٛىٚق: ؼ - ػ١ْٛ أنرحٌ جٌٍٞح -

ى ذٓ ِكّى ذٓ ػ١ٓٝ ٚئذٍج١ُ٘ ذٓ ٘حُٖ قىغٕح جٌك١ٓٓ ذٓ أقّى ذٓ ئو٠ٌّ )ٌٟٞ هللا ػٕٗ( لحي: قىغٕح أذٟ ػٓ أقّ
ؾ١ّؼح، ػٓ جٌكٓٓ ذٓ ِكرٛخ، ػٓ أذٟ جٌؿحٌٚو، ػٓ أذٟ ؾؼفٍ، ػٓ ؾحذٍ ذٓ ػرى هللا جألٔٛحٌٞ، لحي: )ونٍص ػٍٝ 

 (.غالغس ُِٕٙ ِكّى ٚأٌذؼس ُِٕٙ ػٍٝ فح٠ّس ٚذ١ٓ ٠ى٠ٙح ٌٛـ ف١ٗ أّْحء جأل١ٚٚحء فؼىوش جغٕح ػٍٗ آنٍُ٘ جٌمحتُ
 .4ٕٙج١ٌٗم جٌٛىٚق: ٘ -جٌٕؼّس وّحي جٌى٠ٓ ٚضّحَ  -

قىغٕح ِكّى ذٓ ِْٛٝ ذٓ جٌّطٛوً )ٌٟٞ هللا ػٕٗ( لحي: قىغٕٟ ِكّى ذٓ ٠ك١ٝ جٌؼطحٌ، ٚػرى هللا ذٓ ؾؼفٍ جٌك١ٍّٞ، 
ػٓ ِكّى ذٓ جٌك١ٓٓ ذٓ أذٟ جٌهطحخ، ػٓ جذٓ ِكرٛخ ػٓ أذٟ جٌؿحٌٚو، ػٓ أذٟ ؾؼفٍ، ػٓ ؾحذٍ ذٓ ػرى هللا 

ٚذ١ٓ ٠ى٠ٙح ٌٛـ ف١ٗ أّْحء جأل١ٚٚحء ِٓ ٌٚى٘ح فؼىوش جغٕٟ ػٍٗ آنٍُ٘ جٌمحتُ  ّسجألٔٛحٌٞ، لحي: )ونٍص ػٍٝ فح٠
 (.غالغس ُِٕٙ ِكّى، ٚأٌذؼس ُِٕٙ ػٍٟ ٍٚٛجش هللا ػ١ٍُٙ أؾّؼ١ٓ

 .8ٓٔ٘ ٗج١ٌٗم جٌٛىٚق: ؼ -ِٓ ال ٠كٍٟٖ جٌفم١ٗ   -
 ٌٞ، لحي: )ونٍص ػٍٝ فح٠ّسٌٜٚٚ جٌكٓٓ ذٓ ِكرٛخ، ػٓ أذٟ جٌؿحٌٚو، ػٓ أذٟ ؾؼفٍ، ػٓ ؾحذٍ ذٓ ػرى هللا جألٔٛح

 (.ٚذ١ٓ ٠ى٠ٙح ٌٛـ ف١ٗ أّْحء جأل١ٚٚحء ِٓ ٌٚى٘ح فؼىوش جغٕٝ ػٍٗ أقىُ٘ جٌمحتُ، غالغس ُِٕٙ ِكّى ٚأٌذؼس ُِٕٙ ػٍٟ
 .ٖٙٗ٘ ٕج١ٌٗم جٌّف١ى: ؼ -جإلٌٖحو  -

ي: ونٍص ػً لح)ػٓ أذٟ جٌؿحٌٚو، ػٓ أذٟ ؾؼفٍ ِكّى ذٓ ػٍٟ )ػ١ٍّٙح جٌٓالَ(، ػٓ ؾحذٍ ذٓ ػرى هللا جألٔٛحٌٞ، 
فح٠ّس ذٕص ٌْٛي هللا )ػ١ٍّٙح جٌٓالَ( ٚذ١ٓ ٠ى٠ٙح ٌٛـ ف١ٗ أّْحء جأل١ٚٚحء ٚجألتّس ِٓ ٌٚى٘ح، فؼىوش جغٕٟ ػٍٗ جّْحً 

 (.آنٍُ٘ جٌمحتُ ِٓ ٌٚى فح٠ّس، غالغس ُِٕٙ ِكّى، ٚأٌذؼس ُِٕٙ ػٍٟ
ح( جٌطٟ ضؼٕٟ أْ جأل١ٚٚحء جٌّٗحٌ ئ١ٌُٙ ٠ٚطٟف ِٓ ضأًِ ًٖ٘ جألقحو٠ع ئٔٙح لى ٌٚو جٌطؼر١ٍ ف١ٙح ؾ١ّؼحً ذؼرحٌز )ِٓ ٌٚى٘

َٚؾٙح ال ٌٚى٘ح فالذى ِٓ ئنٍجؾٗ ِٓ ؾٍوز  ِٓ ٌٚى فح٠ّس، ذحْطػٕحء ٌٚج٠س جٌؼ١ْٛ )جٌٍٚج٠س جألٌٚٝ( ِٚؼٍَٛ أْ ػ١ٍحً 
جٌكٓحخ ف١ىْٛ جٌّؿّٛع غالغس ذحُْ ػٍٟ ال أٌذؼس. ٚجًٌٞ ٠غٍد ػ١ٍٗ جٌظٓ أْ جٌّإٌف١ٓ ٌٚذّح جٌٕٓحل لى ضٍٛفٛج 

 .ٌطٓطم١ُ ِغ ِح ٠فّٙٛٔٗ وْٚ ِالقظس جٌطٕحلٝ جًٌٞ أٚلؼٛج أٔفُٓٙ ف١ٗ ذحٌؼرحٌز
ذحٌٌٛٛز  38ٗ – 33ٗج١ٌٗم جٌٛىٚق: ٘ -ٚذهٛٛ٘ ٔمً جٌٛىٚق ٌٚوش ًٖ٘ جٌٍٚج٠س ٔفٓٙح فٟ وطحخ جٌهٛحي 

حخ، ػٓ قىغٕح أذٟ )ٌٟٞ هللا ػٕٗ( لحي: قىغٕح ْؼى ذٓ ػرى هللا لحي: قىغٕح ِكّى جذٓ جٌك١ٓٓ ذٓ أذٟ جٌهط :جٌطح١ٌس
ٚذ١ٓ  جٌكٓٓ ذٓ ِكرٛخ، ػٓ أذٟ جٌؿحٌٚو، ػٓ أذٟ ؾؼفٍ، ػٓ ؾحذٍ ذٓ ػرى هللا جألٔٛحٌٞ، لحي: )ونٍص ػٍٝ فح٠ّس

 (.٠ى٠ٙح ٌٛـ ف١ٗ أّْحء جأل١ٚٚحء فؼىوش جغٕٟ ػٍٗ أقىُ٘ جٌمحتُ، غالغس ُِٕٙ ِكّى ٚغالغس ُِٕٙ ػٍٟ
ٌٚى٘ح( ٌُ ضٍو ٕ٘ح ! ِٚٓ ٕ٘ح ٔٓطط١غ جٌمٛي ئْ ٌٚج٠س  ٚف١ٙح وّح ٘ٛ ٚجٞف )غالغس ُِٕٙ ػٍٟ(، ٚجٌغ٠ٍد ئْ ػرحٌز )ِٓ

 .جٌؼ١ْٛ لى ًٖش ػٓ ِػ١الضٙح ٚال ٠ّىٓ جٌٍوْٛ ئ١ٌٙح
أِح ٌٚج٠س جإلٌٖحو فّح ٠إوى ٚلٛع جٌطٍٛف ف١ٙح ئْ جٌؼالِس جٌكٍٟ لى ٔمٍٙح فٟ ِهطٍٖٛ جٌّّٓٝ جٌّٓطؿحو ِٓ جإلٌٖحو 

 :ُ ػٍٟ( وّح ٠ٍٟذٍفع )ٚغالغس ِٕٙ 3ٖٕجٌؼالِس جٌكٍٟ: ٘ -)جٌّؿّٛػس( 
(، ػٓ ؾحذٍ ذٓ ػرى هللا جألٔٛحٌٞ، لحي: )ونٍص ػٍٝ ػ١ٍّٙح جٌٓالَػٓ أذٟ جٌؿحٌٚو، ػٓ أذٟ ؾؼفٍ ِكّى ذٓ ػٍٟ )

ٚذ١ٓ ٠ى٠ٙح ٌٛـ ف١ٗ أّْحء جأل١ٚٚحء ٚجألتّس ِٓ ٌٚى٘ح فؼىوش أقى ػٍٗ جّْحً آنٍُ٘ جٌمحتُ ِٓ  فح٠ّس ذٕص ٌْٛي هللا
 (.غس ُِٕٙ ػٌٍٟٚى فح٠ّس، غالغس ُِٕٙ ِكّى ٚغال

ػٍٝ أْ وطحخ جٌّٓطؿحو ِٓ جإلٌٖحو ٘ٛ ِهطٍٛ ِٓ  ٕ٘ ٕٔٚلى ٔٙ آلح ذٌُن جٌطٍٙجٟٔ فٟ وطحخ ج٠ًٌٌؼس: ؼ
 ئٌٖحو ج١ٌٗم جٌّف١ى.

 .ٕٖ٘٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٕ
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 ومثلو ما يلي:

: إين وإثٍت )صلى ا عليو والو وسلم( قاؿ رسوؿ ا، قاؿ: )(و السبلـعلي)عن أيب جعفر 
تسيخ بأىلها  أفعشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض، يعٍت أوتادىا وجبا٢تا، بنا أوتد األرض 

 .(ٔ) (فإذا ذىب اإلثنا عشر من ولدي ساخت بأىلها وٓب ينظروا

بعد استثناء اسم  (عليو السبلـ)اـ ا١تهدي بن اإلم أٛتدإف القائم ُب رواية جابر ىو  :أقول
وليس ولدىا، فا١تعدودوف ىم ولد فاطمة  عليها السبلـ، ألنو زوج فاطمة (عليو السبلـ)علي 

، ويدؿ عليو كذلك إف الرواية نصت على أف ثبلثة منهم اٝتهم علي بينما ىم مع (عليو السبلـ)
 (عليو السبلـ)رواية الثانية اليت استثنت عليًا علي أمَت ا١تؤمنُت يكونوف أربعة. ومثلو يقاؿ ُب ال

لى ا عليو صأخو رسوؿ ا ) (عليو السبلـ)، وعلى أي حاؿ فإف عليًا (وأنت يا علي)بقولو: 
 .(وإثٍت عشر من ولدي): (عليو السبلـ)( وليس ولده، فبل يدخل إذف ُب قولو والو وسلم

 الدليل السادس:

عة أنبياء: سنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من ُب صاحب ىذا األمر سنن من أرب)
 خائف يًتقب.فقلت: ما سنة موسى؟ قاؿ:  يوسف، وسنة من ٤تمد صلوات ا عليهم أٚتعُت،

السجن قلت: فما سنة يوسف؟ قاؿ:  يقاؿ فيو ما قيل ُب عيسى،قلت: وما سنة عيسى؟ فقاؿ: 
إذا قاـ سار بسَتة رسوؿ ا ؟ قاؿ:  (موسل صلى ا عليو وآلو)قلت: وما سنة ٤تمد  والغيبة.

إال أنو يبُت آثار ٤تمد، ويضع السيف على عاتقو ٙتانية أشهر ىرجا  وسلم( صلى ا عليو وآلو)
 .(ٕ) (يلقي ا ُب قلبو الرٛتة قلت: فكيف يعلم رضا ا؟ قاؿ: .ىرجا، حىت رضي )يرضى( ا

ال تطالو أيدي األعداء، فا١تقصود من  (السبلـ عليو)معلـو أف اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 
إشارة إٔب أف  (يضع السيف على عاتقو ٙتانية أشهر)صاحب األمر الذي ُيسجن ىو غَته. وقولو: 
كما دلت   (عليو السبلـ)ابن اإلماـ ا١تهدي  أٛتدا١تقصود ىو صاحب الرايات السود، وىو 

 .(عليو السبلـ)ت اإلماـ ا١تهدي الروايات اآلنفة اليت نصت على خروج رجل من أىل بي
                                                           

 .ٖٗ٘٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٔ
 . 8ٍٕٙٔ٘ؼّحٟٔ: ٌ -غ١رس جٌ -ٕ
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 ورد ُب كنز العماؿ:

إذا بعث السفياين إٔب ا١تهدي جيشا فخسف هبم بالبيداء وبلغ ذلك أىل  :قاؿ ،)عن علي
الشاـ قالوا ٠تليفتهم: قد خرج ا١تهدي فبايعو وادخل ُب طاعتو وإال قتلناؾ، فَتسل إليو بالبيعة 

ل إليو ا٠تزائن، وتدخل العرب والعجم وأىل اٟترب ويسَت ا١تهدي حىت ينزؿ بيت ا١تقدس، وتنق
والرـو وغَتىم ُب طاعتو من غَت قتاؿ، حىت تبٌت ا١تساجد بالقسطنطينية وما دوهنا، وٮترج قبلو 
رجل من أىل بيتو با١تشرؽ و٭تمل السيف على عاتقو ٙتانية أشهر يقتل وٯتثل ويتوجو إٔب بيت 

 . (ٔ) (ا١تقدس

 الدليل السابع:

إف صاحب ىذا األمر فيو شبو ): (عليو السبلـ)عن أيب جعفر الباقر  ،يد الكناسيورد عن يز 
 . (ٕ) (ابن أمة سوداء ؛من يوسف

ابنة ملك الرـو وليست  (عليها السبلـ)واإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن ابن السيدة نرجس 
 . أٛتدولده  "األمرمن "صاحب ىذا  ىي أمة سوداء، فيكوف ا١تقصود

 ن:الدليل الثام

كأين برايات، من مصر مقببلت، خضر مصبغات، ، قاؿ: )(عليو السبلـ)عن اإلماـ الرضا 
 . (ٖ) (ابن صاحب الوصيات إٔبحىت تأٌب الشامات، فتؤدى 

وُب رواية الوصية تعبَت مشابو حيث ورد  (عليو السبلـ)وصاحب الوصيات ىو اإلماـ ا١تهدي 
ا١تذكور ُب  أٛتدحفظ من آؿ ٤تمد، وابنو ىو بأنو ا١تست (عليو السبلـ)وصف اإلماـ ا١تهدي 

 وصية رسوؿ ا. وُب الرايات اليت تؤدى إليو من مصر دليل على أنو ىو القائم.

 
                                                           

 .48ٔ٘الذٓ قّحو:  -ٚجٔظٍ جٌفطٓ  ؛84٘٘ ٗٔوُٕ جٌؼّحي: ؼ -ٔ
 .ٌٍٕٙٙٔؼّحٟٔ: ٘ - ٌغ١رسج -ٕ
 .3ٖٙ٘ ٕؼ ج١ٌٗم جٌّف١ى: - جإلٌٖحو -ٖ
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 الدليل التاسع:

من ولدي إثنا عشر نقيباً ٧تباء مفهموف ٤تدثوف )(: لى ا عليو والو وسلمصقاؿ رسوؿ ا )
 . (ٔ) (جوراً  آخرىم القائم باٟتق ٯتؤلىا عدالً كما ملئت

الكاظم  .ٙالصادؽ  .٘الباقر  .ٗالسجاد  .ٖاٟتسُت  .ٕاٟتسن  .ٔولد رسوؿ ا ىم: 
ألف علياً  (؛عليهم السبلـ أٚتعُت)ا١تهدي  .ٔٔالعسكري  .ٓٔا٢تادي  .ٜاٞتواد  .ٛالرضا  .ٚ
٫تا  (سبلـعليو ال)( وعلي لى ا عليو والو وسلمصأخوه ال ولده، بل إف الرسوؿ ) (عليو السبلـ)

لى ا عليو والو ص)قاؿ رسوؿ ا ) أبوا ىذه األمة، ففي عيوف أخبار الرضا للشيخ الصدوؽ:
أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي ُب الدنيا واآلخرة وأنت صاحب حوضي من  ،يا علي (:وسلم

 .(ٕ) (أحبك أحبٍت ومن أبغضك أبغضٍت

لى ا عليو والو صعشر لرسوؿ ا ) ىو الولد اٟتادي (عليو السبلـ)اإلماـ ا١تهدي  ،إذف
ا١تذكور ُب الوصية  أٛتد( فيكوف الولد الثاين عشر أو األخَت الذي ذكره حديثو ىو وسلم

 ا١تقدسة، وىو القائم إذف.

 : (ٖ) وىذه روايات أخرى تؤكد ما تقدـ

يو وآلو صلى ا عل) إف ا أرسل ٤تمداً قاؿ: ) ،(عليو السبلـ)عن أيب ٛتزة، عن أيب جعفر 
إٔب اٞتن واإلنس وجعل من بعده اثٍت عشر وصيا، منهم من سبق ومنهم من بقي وكل  وسلم(

على سنة أوصياء وسلم( صلى ا عليو وآلو )وصي جرت بو سنة واألوصياء الذين من بعد ٤تمد 
 . (ٗ) (على سنة ا١تسيح (عليو السبلـ)عيسى وكانوا اثٍت عشر وكاف أمَت ا١تؤمنُت 

                                                           
 .ٌٍٕٓٔطْٟٛ: ٘ - جٌغ١رس ؛8ٓٙ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٔ
 .ٕٗٙ٘ ٕػ١ْٛ أنرحٌ جٌٍٞح: ؼ -ٕ
ذهٛٛ٘ جٌٍٚج٠حش جٌطٟ ْأٍْو٘ح ٕ٘ح أق١ً جٌمحٌب ئٌٝ وطحخ "ِح ذؼى جألغٕٟ ػٍٗ ئِحِحً" فف١ٗ ِٕحلٗحش ٌٙح ٌٚو  -ٖ

 حٌ٘ح جٌرؼٝ ذٗأٔٙح.ػٍٝ جٌٗرٙحش جٌطٟ أغ
 .ٖٗٔجإلِحِس ٚجٌطرٍٛز: ٘ ؛ٕٖ٘٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٗ
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 (عليو السبلـ)( على سنة أوصياء عيسى لى ا عليو والو وسلمصاء رسوؿ ا )أوصي ،إذف
، إذف ىو غَت داخل ُب (عليو السبلـ)على سنة عيسى  (عليو السبلـ)وىم إثنا عشر، وعلي 

 .(عليو السبلـ) أٛتداإلثٍت عشر، فيكوف الثاين عشر ىو 

 األرض أىل إٔبف ا نظر إو (: و وسلملى ا عليو والص: )قاؿ رسوؿ ا )األنواروُب ْتار 
ف اٗتذه أ إٕب وأوحىطالب  أيببن  يعل واآلخر فبعثٍت رسوالً  أنانظرة فاختار منها رجلُت احد٫تا 

من  فاختار بعدنا اثٌت عشر وصياً  ةف ا نظر نظرة ثانيإو  أال...  وخليفة ووصياً  ووزيراً  وخليبلً  أخاً 
 عد واحد مثل النجـو )ُب( السماء كلما غاب ٧تم طلع ٧تمواحد ب أميتفجعلهم خيار  بييت أىل

 .(ٔ) ...اْب(

اإلثنا عشر اإلماـ من آؿ ٤تمد  يقوؿ:  (عليو السبلـ)قاؿ: )ٝتعت أبا جعفر  ،وعن زرارة
)عليو وولد علي بن أيب طالب  (صلى ا عليو وآلو وسلم)كلهم ٤تدث ]من[ ولد رسوؿ ا 

 .(ٕ) (٫تا الوالداف (هما السبلـعلي)، فرسوؿ ا وعلي السبلـ(

)عن ٤تمد بن ٭تِت، عن ٤تمد اٟتسُت، عن مسعدة بن زياد، عن أيب عبد ا  وُب الغيبة:
. و٤تمد بن اٟتسُت، عن إبراىيم بن أيب ٭تِت ا١تدين، عن أيب ىاروف العبدي، عن (عليو السبلـ)

مر أقبل يهودي من عظماء ١تا ىلك أبو بكر واستخلف ع قاؿ: كنت حاضراً  ،أيب سعيد ا٠تدري
يثرب يزعم يهود ا١تدينة أنو أعلم أىل زمانو حىت رفع إٔب عمر، فقاؿ لو: يا عمر إين جئتك أريد 
اإلسبلـ، فإف خربتٍت عما أسألك عنو فأنت أعلم أصحاب ىذا الكتاب والسنة، وٚتيع ما أريد 

من ىو أعلم أمتنا أف أسأؿ عنو قاؿ: فقاؿ )لو( عمر: إين لست ىناؾ، لكٍت أرشدؾ إٔب 
... إٔب  - (عليو السبلـ)وأومأ إٔب علي  -بالكتاب والسنة وٚتيع ما قد تسأؿ عنو، وىو ذاؾ 

إف ٢تذه األمة اثٍت عشر إماـ ىدى من ذرية نبيها، : (عليو السبلـ)قولو: فقاؿ لو أمَت ا١تؤمنُت 
أفضلها وأشرفها جنة عدف. ُب اٞتنة فهو  (صلى ا عليو وآلو وسلم)وىم مٍت. وأما منزؿ نبينا 

                                                           

 .8ٗٔ٘  ٕٕذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٔ
 .ٕ٘ٔ – ٌٍٔ٘ٔطْٟٛ: ٘ -ٚجٌغ١رس  ؛ٖٔ٘٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٕ
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وذراريهم، ال  -أـ أمهم  -وأما من معو ُب منزلو منها فهؤالء االثنا عشر من ذريتو وأمهم وجدهتم 
 .(ٔ) (يشركهم فيها أحد

عن  (صلى ا عليو وآلو وسلم)وُب كفاية األثر عن أنس بن مالك، قاؿ: )سألت رسوؿ ا 
تو، وكانوا اثٍت عشر ٣تردين مكنسُت ُب نصرة ا كانوا من صفوتو وخَت حواري عيسى، فقاؿ:  

قلت: فمن  ورسولو ال رىو فيهم وال ضعف وال شك، كانوا ينصرونو على بصَتة ونفاد وجد وعنا.
األئمة بعدي اثنا عشر من صلب علي وفاطمة، ىم حواري وأنصار حواريك يا رسوؿ ا؟ فقاؿ: 

 .(ٕ) (ديٍت، عليهم من ا التحية والسبلـ

إف ٢تذه األمة اثٍت عشر إماـ ىدى : (عليو السبلـ))قاؿ أمَت ا١تؤمنُت  ُب الكاُب للكليٍت:و 
 .(ٖ) (من ذرية نبيها وىم مٍت

 الدليل العاشر:

إين مزوجك فاطمة ابنيت سيدة نساء  ،علي يا)(: لى ا عليو والو وسلمصقاؿ رسوؿ ا )
ب أىل اٞتنة والشهداء ا١تضرجوف ا١تقهوروف ُب العا١تُت وأحبهن إّٕب بعدؾ وكائن منكما سيدا شبا

األرض من بعدي والنجباء الزىر الذين يطفئ ا هبم الظلم و٭تيي هبم اٟتق وٯتيت هبم الباطل 
 .(ٗ) (عدهتم عدة أشهر السنة آخرىم يصلي عيسى بن مرًن خلفو

ء اإلثنا عشر ، أي إف عددىم إثنا عشر، وىؤال"عدهتم عدة أشهر السنة": (عليو السبلـ)قولو 
ىو كماؿ  أٛتد، إذف بالنتيجة يكوف (عليهما السبلـ)ىم أبناء فاطمة وعلي  (عليو السبلـ)

 القائم.  إذف ىوو  (عليو السبلـ)عدهتم، أي ىو الثاين عشر منهم، وىو الذي يصلي خلفو عيسى 

 

 
                                                           

 .ٗ٘ٔ – ٌٍٕ٘ٔطْٟٛ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
 .4ٙ – 8ٙوفح٠س جألغٍ: ٘ -ٕ
 .ٕٖ٘٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٖ
 .8ٌٍٕ٘ؼّحٟٔ: ٘ -جٌغ١رس  -ٗ
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 الدليل الحادي عشر:

 )عليو السبلـ(على اٟتسُت ٍب ضرب بيده ورد ُب كتاب سليم بن قيس، ُب خرب طويل، فيو: )
فقاؿ: يا سلماف، مهدي أميت الذي ٯتؤل األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما من ولد 

قاؿ: قلت:  ىذا. إماـ بن إماـ، عآب بن عآب، وصي بن وصي، أبوه الذي يليو إماـ وصي عآب.
ورىم كلهم ألف ا ىداىم أبوه أفضل منو. لؤلوؿ مثل أجيا نيب ا، ا١تهدي أفضل أـ أبوه؟ قاؿ: 

 .(ٔ) (بو

 أٛتدفا١تهدي ْتسب ىذا اٟتديث الشريف أبوه يليو، أي يأٌب بعده، وىو ما ينطبق على 
 ألنو يرسلو أبوه ليقـو باألمر ويطهر األرض. (عليو السبلـ)

 الدليل الثاني عشر: 

 عليو وآلو صلى ا))قاؿ رسوؿ ا  ورد ُب كتاب سليم بن قيس ُب رواية طويلة، فيها:
إف لعلي بن أيب طالب ٙتانية أضراس ثواقب نوافذ، ومناقب : (عليها السبلـ)لفاطمة ( وسلم

مهدي ىذه األمة الذي  -والذي نفسي بيده  -ومنا ... إٔب أف يقوؿ:ليست ألحد من الناس
ؤالء ٯتؤل ا بو األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا. قالت فاطمة: يا رسوؿ ا، فأي ى

: أخي علي أفضل أميت، وٛتزة وسلم( صلى ا عليو وآلو)الذين ٝتيت أفضل؟ فقاؿ رسوؿ ا 
األوصياء من  وجعفر ىذاف أفضل أميت بعد علي وبعدؾ وبعد ابٍت وسبطي اٟتسن واٟتسُت وبعد

 - ()عليو السبلـبيده إٔب اٟتسُت  وسلم( صلى ا عليو وآلو)وأشار رسوؿ ا  -ولد ابٍت ىذا 
..  منهم ا١تهدي والذي قبلو أفضل منو، األوؿ خَت من اآلخر ألنو إمامو واآلخر وصي األوؿ

 .(ٕ)اْب(

أي أفضل من ا١تهدي  -أفضل منو  (عليو السبلـ)ُب ىذه الرواية يقوؿ الرسوؿ إف أبا ا١تهدي 
من أبيو  ضلأف (عليو السبلـ)ولكننا نعلم من روايات أخرى أف اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن  -

العسكري بل أفضل من ٚتيع األئمة من ذرية اٟتسُت، فيتحصل أف ا١تراد من ا١تهدي ُب الرواية 
                                                           

 .١ٕٗ4ُ ذٓ ل١ّ: ٘وطحخ ٍْ -ٔ
 .ٖ٘ٔ – ٖٖٔوطحخ ١ٍُْ ذٓ ل١ّ: ٘ -ٕ



 Xإصداراث أنصار اإلهام املهدي  ............................................74

 

( واليت ذُكر فيها إف من أٝتائو لى ا عليو والو وسلمصا١تذكور ُب وصية رسوؿ ا ) أٛتدىو 
 : (ـعليو السبل)أفضلية اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن  الدليل علىوإليكم  .ا١تهدي

قاؿ رسوؿ ، قاؿ: (عليهم السبلـ)، عن آبائو (عليو السبلـ) عن أيب بصَت، عن أيب عبد ا)
: إف ا عز وجل اختار من كل شئ شيئا، اختار من األرض وسلم( صلى ا عليو وآلو)ا 

اـ مكة، واختار من مكة ا١تسجد، واختار من ا١تسجد ا١توضع الذي فيو الكعبة، واختار من األنع
األياـ يـو اٞتمعة، واختار من الشهور شهر رمضاف، ومن  إناثها، ومن الغنم الضأف، واختار من

الليإب ليلة القدر، واختار من الناس بٍت ىاشم، واختارين وعليا من بٍت ىاشم ، واختار مٍت ومن 
رىم، علي اٟتسن واٟتسُت، وتكملة اثٍت عشر إماما من ولد اٟتسُت تاسعهم باطنهم، وىو ظاى

 .(ٔ) (وىو أفضلهم، وىو قائمهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .3ٍٖٕؼّحٟٔ: ٌ٘ -جٌغ١رس  -ٔ



 :أدلة وإشارات أخزى تبني شخص القائه 

، وإليكم تصور شخصُت ال شخصًا واحداً  (عليو السبلـ)الروايات اليت تصف القائم  أولا:
 :بعضها

 الرواية األولى: 

راىيم بن عن حبيب بن ٤تمد بن يونس بن شاذاف الصنعاين، قاؿ: )دخلت إٔب علي بن إب
يا أخي لقد سألت عن أمر فقاؿ:  (عليو السبلـ)مهزيار األىوازي فسألتو عن آؿ أيب ٤تمد 

عظيم، حججت عشرين حجة ... إٔب قولو: فدخلت فإذا أنا بو جالس قد اتشح بربدة واتزر 
بأخرى، وقد كسر بردتو على عاتقو، وىو كأقحوانة أرجواف قد تكاثف عليها الندى، وأصاهبا أٓب 

وى، وإذا ىو كغصن باف أو قضيب ر٭تاف، ٝتح سخي تقي نقي، ليس بالطويل الشامخ، وال ا٢ت
بالقصَت البلزؽ، بل مربوع القامة، مدور ا٢تامة، صلت اٞتبُت، أزج اٟتاجبُت، أقٌت األنف، سهل 

 .(ٔ) (ا٠تدين، على خده األٯتن خاؿ كأنو فتات مسك على رضراضة عنرب

 الرواية الثانية:

جعلت فداؾ، إين قد ): (عليو السبلـ) ن أعُت، قاؿ: قلت أليب جعفر الباقرعن ٛتراف ب
دخلت ا١تدينة وُب حقوي ٫تياف فيو ألف دينار وقد أعطيت ا عهدًا أنٍت أنفقها ببابك ديناراً 

فقلت: سألتك  يا ٛتراف، سل ٕتب وال تنفقن دنانَتؾ.دينارًا أو ٕتيبٍت فيما أسألك عنو، فقاؿ: 
، قلت: فمن ىو بأيب أنت ال؟ قاؿ:  رسوؿ ا أنت صاحب ىذا األمر والقائم بوبقرابتك من 

ذاؾ ا١تشرب ٛترة، الغائر العينُت، ا١تشرؼ اٟتاجبُت، العريض ما بُت ا١تنكبُت، برأسو وأمي؟ فقاؿ: 
 . (ٕ) (حزاز، وبوجهو أثر رحم ا موسى

 

                                                           

 .ٕٙٙ – ٌٍٖٕٙطْٟٛ: ٘ -جٌغ١رس  -ٔ
 .ٌٍٕٕ٘ٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٕ
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 الرواية الثالثة: 

قاؿ أمَت )، عن أبيو، عن جده، قاؿ: (السبلـ عليو) عن أيب جعفر ٤تمد بن علي الباقر
: ٮترج رجل من ولدي ُب آخر الزماف أبيض اللوف، مشرب وىو على ا١تنرب، (عليو السبلـ)ا١تؤمنُت 

باٟتمرة، مبدح البطن عريض الفخذين، عظيم مشاش ا١تنكبُت بظهره شامتاف: شامة على لوف 
وأما  أٛتدفى واسم يعلن، فأما الذي ٮتفى فجلده وشامة على شبو شامة النيب، لو اٝتاف: اسم ٮت

 .(ٔ) (...الذي يعلن فمحمد

 الرواية الرابعة:

 (عليو السبلـ)عن ٭تِت بن الفضل النوفلي، قاؿ: )دخلت على أيب اٟتسن موسى ابن جعفر 
: أنت ا ال إلو إال أنت ببغداد حُت فرغ من صبلة العصر، فرفع يديو إٔب السماء وٝتعتو يقوؿ

أسألك أف تصلي على ٤تمد وآؿ ٤تمد، وأف تعجل ... إٔب قولو: واآلخر والظاىر والباطناألوؿ 
. قاؿ: قلت: من ا١تدعو لو؟ فرج ا١تنتقم لك من أعدائك، وأ٧تز لو ما وعدتو يا ذا اٞتبلؿ واإلكراـ

 بأيب ا١تنتدح البطن، ا١تقروف اٟتاجبُت، أٛتش الساقُت، ٍب قاؿ:ذاؾ ا١تهدي من آؿ ٤تمد.  قاؿ:
بعيد مابُت ا١تنكبُت، أٝتر اللوف، يعتوره مع ٝترتو صفرة من سهر الليل، بأيب من ليلو يرعى النجـو 

 . (ٕ) (...ساجداً وراكعاً 

، وقد شاىده عياناً، ومن (عليو السبلـ)ُب الرواية األؤب يصف ابن مهزيار اإلماـ ا١تهدي 
 وصفو نعرؼ أنو:

، متوسط القامةالرجل ىو  ،فا١تربوع والربع ليس طويبًل وال قصَتًا بل معتدؿ القامة، .ٔ
 . (ٖ) ال بالقصَت وال الطويل

 أزج اٟتاجبُت. .ٕ
 أقٌت األنف. .ٖ

                                                           

 . ٖ٘ٙوّحي جٌى٠ٓ ٚضّحَ جٌٕؼّس: ٘ -ٔ
 .8ٔ٘ 8ٖذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٕ
ٖ-  ُِ ذٛع ٚ ٍْ َِ ٍْك لحي جذٓ ِٕظٌٛ فٟ ٌٓحْ جٌؼٍخ ِحوز "ٌذغ": )ٌؾً  ذُُٛع جٌَه ٍْ َِ ذَؼس أَٞ  ٌَ ْذؼس ٚ ٌَ ْذٌغ ٚ ٌَ ضَرِغ ٚ ٍْ ُِ ضَرَغ ٚ ٍْ

 ال ذحٌط٠ًٛ ٚال ذحٌم١ٍٛ(.



 77............................................................جاهع األدلت  

 سهل ا٠تدين. .ٗ
 ُب خده األٯتن خاؿ. .٘

 ىي: ،أما الرواية الثانية فهي تصف صاحب األمر بصفات

 مشرب ٛترة. .ٔ
 غائر العينُت. .ٕ
 مشرؼ اٟتاجبُت. .ٖ
 عريض مابُت ا١تنكبُت. .ٗ
 برأسو حزاز. .٘
 ثر.بوجهو أ .ٙ
. ففي قصص (عليو السبلـ)قولو: رحم ا موسى تشبيو لو ٔتوسى  .طويل القامة .ٚ

رأيت إبراىيم وموسى وعيسى صلوات ا عليهم، فأما  :قاؿ رسوؿ ا) األنبياء للجزائري:
 .(ٔ) (موسى فرجل طواؿ

 نتيجة المقارنة:

 طويل. :: متوسط القامة، بينما صاحب األمر(عليو السبلـ)اإلماـ ا١تهدي 

تاج العروس، كما ُب إذا طاؿ   العشبُ  وأزجا  .: أزج اٟتاجبُت(عليو السبلـ)اإلماـ ا١تهدي 
 بينما صاحب األمر: مشرؼ اٟتاجبُت، أي مرتفعهما. 

ُب خده أثر، واألثر: األثر  :: ُب خده خاؿ، بينما صاحب األمر(عليو السبلـ)اإلماـ ا١تهدي 
 ح اٞتوىري(.بالتحريك: ما بقى من رسم الشيء )صحا 

عليو )من ىذا يتضح أف صاحب األمر شخص آخر غَت اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 
 .(السبلـ

                                                           
 .ٕٔ٘لٛٙ جألٔر١حء: ٘ -ٔ
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 ولننظر اآلن في الروايتين األخريين:  

ولده الذي ٮترج ُب آخر الزماف بأنو:  (عليو السبلـ)ُب الرواية الثالثة يصف أمَت ا١تؤمنُت 
مهدي آؿ ٤تمد ُب الرواية الرابعة بأنو: أٝتر  (السبلـعليو )، بينما يصف اإلماـ الكاظم (ٔ) أبيض

 .(ٕ) اللوف وفيو صفرة من سهر الليل

 .اً واحد اً إذف الروايتاف تصفاف شخصُت ال شخص

فقلت لو: أنت صاحب  (عليو السبلـ)دخلت على أيب عبد ا )عن أيب ٛتزة، قاؿ:  ثانياا:
. قلت: فولد ولد الت: فولد ولدؾ؟ فقاؿ: . فقلال. فقلت: فولدؾ؟ فقاؿ: الىذا األمر؟ فقاؿ: 

                                                           

جٌٍٚج٠حش فٟ ً٘ج جٌّؼٕٝ وػ١ٍز، ِٕٙح ِح ٌٚجٖ ج١ٌٗم جٌٛىٚق فٟ وّحي جٌى٠ٓ، لحي: )قىغٕح ِكّى ذٓ ػٍٟ ذٓ  -ٔ
ٓ ػٍٟ جٌؼؿٍٟ، ػٓ ٌؾً ِٓ أً٘ فحٌِ ّْحٖ لحي: أض١ص ٍْ ِٓ ٌأٜ ػٓ ٞٛء جذ -ِٓ ػرى ل١ّ  -ػرىجٌٍقّٓ جٌؼرىٞ 

فىػحٟٔ ِٓ غ١ٍ أْ أْطأيْ، فٍّح ونٍص ٍّْٚص لحي ٌٟ: ٠ح أذح فالْ و١ف قحٌه؟  (ػ١ٍٗ جٌٓالَ)فٍُِص ذحخ أذٟ ِكّى 
 حوجٟٔ: ِىحٔه الفالْ ... ئٌٝ لٌٛٗ: فىنٍص ػ١ٍٗ ٠ِٛح ٚ٘ٛ فٟ وجٌ جٌٍؾحي فّٓؼص قٍوس فٟ جٌر١ص فٕ غُ لحي ٌٟ: جلؼى ٠ح

أونً، فهٍؾص ػٍٟ ؾح٠ٌس ِٚؼٙح ٖة ِغطٝ، غُ ٔحوجٟٔ جونً، فىنٍص ٚٔحوٞ جٌؿح٠ٌس  ضرٍـ، فٍُ أؾٍٓ أنٍؼ ٚال
 فٍؾؼص فمحي ٌٙح: جوٗفٟ ػّح ِؼه، فىٗفص ػٓ غالَ أذ١ٝ قٓٓ جٌٛؾٗ(.

ؾحٌّ ػٍٝ  ٚ٘ٛ (ػ١ٍّٙح جٌٓالَ)ِٕمٛٔ لحي: )ونٍص ػٍٝ أذٟ ِكّى جٌكٓٓ ذٓ ػٍٟ  -ٌٜٚٚ وًٌه ػٓ ٠ؼمٛخ ذٓ 
؟ فمحي: جٌفغ جٌٓطٍ فٍفؼطٗ جأل١ٍِْىٞ ِٓ ٚحقد ً٘ج  ووحْ فٟ جٌىجٌ ٚػٓ ١ّ٠ٕٗ ذ١ص ٚػ١ٍٗ ْطٍ ِٓرً، فمٍص ٌٗ: ٠ح

غّحْ أٚ ٔكٛ يٌه، ٚجٞف جٌؿر١ٓ، أذ١ٝ جٌٛؾٗ، وٌٞ جٌّمٍط١ٓ، ٖػٓ جٌىف١ٓ،  فهٍؼ ئ١ٌٕح غالَ نّحْٟ ٌٗ ػٍٗ أٚ
غُ لحي ٌٟ: ً٘ج ٘ٛ  (ػ١ٍٗ جٌٓالَ)ٟ ٌأْٗ يٚجذس، فؿٍّ ػٍٝ فهً أذٟ ِكّى ِؼطٛف جٌٍورط١ٓ، فٟ نىٖ جال٠ّٓ نحي، ٚف

 ( ٌٚآٖ ٚوٍّٗ .١ٍٗ جٌٓالَػوّحي جٌى٠ٓ ٚضّحَ جٌٕؼّس ـ ذحخ ِٓ ٖح٘ى جٌمحتُ ) ٚحقرىُ ...(
، ػٓ أ -ٕ ِّٞ ى ذٓ ٠ك١ٝ، َػٓ جٌٛجلى َّّ َك ُِ ١ٖحنٗ ِٓ جٌٍٚج٠حش جٌطٟ ٚٚفطٗ ذحٌٍّٓز ِح أنٍؾٗ جٌّطمٟ جٌٕٙىٞ: )قىَّغٕٟ 

َّْ ضٍوٟ ً٘ج جٌّحي فٟ جٌىؼرس ال آنًٖ فأُلّٓٗ فٟ  ٍَ ـ ٌٟٞ هللّا ػٕٗ ـ ٠مٛي: ئ لحٌٛج: ٚوحْ جذٓ ػرّحِ ٠مٛي: ّْؼص ػّ
ّٟ ذٓ أذٟ ٠حٌد ٠ّٓغ ِح ٠مٛي، فمحي: ِح ضمٛي ٠ح جذٓ أذٟ ٠حٌد ْٓ  ْر١ً هللّا ضؼحٌٝ ٚفٟ ْر١ً جٌه١ٍ ،ٚػٍ ؟ أْقٍُِف ذحّلّلِ ٌثِ

 ِٗ ْؼطٕٟ َػ١ٍَْ ؿَّ َٖ َ٠ ٌَ ٌخ، آَو ٍْ َٞ  ، ِْ ِح َُّ ًَّ ٠أضٟ فٟ آِنٍ جٌ ُؾ ٌَ حِقرُُٗ  َٚ أقٍٜ  َٚ : أَضَْؿَؼٍُُٗ ف١َْأً  ٌّٟ . لَحَي: فَمَحي ٌَُٗ ػٍ َّٓ (الَْفَؼٍَ ًٌ ٠ٛ 
 . 4ٓٔ٘ ٗٔؼ :وُٕ جٌؼّحي ـ ٌٍّطمٟ جٌٕٙىٞ

ٚ٘ٛ ٌؾً آوَ( ذكحٌ  لحي: جٌّٙىٞ ٌؾً ِٓ ٌٚى فح٠ّس (ػ١ٍٗ جٌٓالَ)ِٕٚٙح ِح ٌٚجٖ جٌؼالِس جٌّؿٍٟٓ: )ػٓ أذٟ ؾؼفٍ 
 .جألٍّْٚج٢وَ ٘ٛ  .ٖٗ٘ ٔ٘ؼ :جألٔٛجٌ

ٍٚٝ هللا )لحي: ؾحء ؾرٍت١ً ١ِٚىحت١ً ٚئٍْجف١ً ذحٌرٍجق ئٌٝ ٌْٛي هللا  (ػ١ٍٗ جٌٓالَ)ِٚح ٌٚجٖ وًٌه )ػٓ أذٟ ػرى هللا 
آوَ ٠ٛ٠ً وأٔٗ ِٓ  غُ ٚؼىٔح ئٌٝ جٌّٓحء جٌٓحوْس ٚئيج ف١ٙح ٌؾً فأنً ٚجقى ذحٌٍؿحَ، ٚٚجقى ذحٌٍوحخ ...، (ػ١ٍٗ ٚآٌٗ

ٖرٛز، ٌٚٛ أْ ػ١ٍٗ ل١ٛ١ّٓ ٌٕفً ٖؼٍٖ ف١ّٙح، فّٓؼطٗ ٠مٛي: ٠ُػُ ذٕٛ ئٍْجت١ً أٟٔ أوٍَ ٌٚى آوَ ػٍٝ هللا، ًٚ٘ج ٌؾً 
أوٍَ ػٍٝ هللا ِٕٟ، فمٍص: ِٓ ً٘ج ٠ح ؾرٍت١ً ؟ فمحي: ً٘ج أنٛن ِْٛٝ ذٓ ػٍّجْ فٍّٓص ػ١ٍٗ ٍُْٚ ػٍٟ، ٚجْطغفٍش 

 .4ٖٔ٘ 8ٔؼ :ٔٛجٌٌٗ ٚجْطغفٍ ٌٟ ...( ذكحٌ جأل
جٌّٙىٞ ِكّى ذٓ جٌكٓٓ أٍّْ جٌرٍٗز، ِّح لى  جإلِحَذمٟ أْ ١ٍٗٔ ئٌٝ أٔٗ لى ٌٚو فٟ ذؼٝ جٌٍٚج٠حش ِح ٠ظٍٙ ِٕٗ أْ 

٠ٍجٖ جٌرؼٝ ِطؼحٌٞحً ِغ ِح يؤٍح، ِػحٌٗ ِح ٌٚو فٟ ٌٚج٠س جٌٍٟجخ جالٚفٙحٟٔ، ٚ٘ٛ لٌٛٗ: )... ٌٚأ٠ص ٌؾال ٌذؼس، 
ٚنرٍٟٔ أٔٗ  -ضمٕغ ذٗ، ٚفٟ ٌؾٍٗ ٔؼً ٠حق  ٗ ْؿحوز، ػ١ٍٗ ل١ّٛحْ ٚئَجٌ ٌل١ك لىأٍّْ، ١ّ٠ً ئٌٝ جٌٛفٍز، فٟ ٚؾٙ

 .ٙٗ٘٘: جإلِحِسفٛؼى ئٌٝ جٌغٍفس جٌطٟ فٟ جٌىجٌ.. جٌم( والتً  -ٌآٖ فٟ غ١ٍ ٌٚٛز ٚجقىز 
 ٚػٍٝ جٌٍغُ ِٓ ٚٞٛـ ئْ جٌٍّٓز جٌطٟ ٌآ٘ح ٌذّح ٠ىْٛ ْررٙح ػطّس جٌُّٕي، فاْ ػرحٌز "ٚنرٍٟٔ أٔٗ ٌآٖ فٟ غ١ٍ

 ٌٚٛز ٚجقىز" ضؿؼٍٕح غ١ٍ ِطّث١ٕٓ ٌٛٞٛـ جٌٍؤ٠س ٌى٠ٗ.
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الذي ٯتؤلىا عداًل كما ملئت ظلمًا وجورًا لعلى فًتة من . قلت: فمن ىو؟ قاؿ: الولدؾ؟ قاؿ: 
 .(ٔ) (األئمة يأٌب كما أف النيب  بعث على فًتة من الرسل

ة " الفًت على حُت فًتة من الرسل") :الكاُب، وىو يشرح معٌت الفًتة أصوؿ شرح صاحبقاؿ 
وما بُت الرسولُت من رسل ا تعأب، يعٍت ابتعثو على حُت فتور من اإلرساؿ  ،الضعف واالنكسار
 .(ٕ) (وانقطاع من الوحي

من بعث  انقطاع يأٌب علىيأٌب على فًتة من األئمة،  ا١توصوؼ بأنو صاحب األمر ،إذف
؛ ألنو ٓب ٭تدث انقطاع (عليو السبلـ)ال ينطبق على اإلماـ ا١تهدي  ما وىو إرسا٢تم، أو األئمة

، فهو قد تسلم اإلمامة بعد وفاة أبيو مباشرة، ومارس (السبلـ معليه)بُت مبعثو ومبعث آبائو 
مهاـ اإلمامة، السيما ُب فًتة الغيبة الصغرى اليت تلت وفاة أبيو مباشرة. بل إف إمامتو سارية حىت 

 ُب الغيبة الكربى كما ىو معروؼ.

الذي يستلم اإلمامة بعد غيبة اإلماـ  (عليو السبلـ)بن اإلماـ ا١تهدي ( اأٛتدفا١تعٍت إذف ىو )
ا١تهدي الطويلة. وُب الرواية إشارة إٔب أنو سيأٌب مرسبًل من أبيو قبيل ظهوره؛ ألف ٣تيئو بعده ٯتنع 

 انطباؽ كونو مبعوثاً على فًتة من الرسل.

: صف ٕب خروج (السبلـ عليو)قلت لعلي بن اٟتسُت )قاؿ:  ،روى حذٓب بن بشَتثالثاا: 
يكوف قبل خروجو خروج رجل يقاؿ لو عوؼ السلمي ؟ فقاؿ:  ا١تهدي وعرفٍت دالئلو وعبلماتو

اٞتزيرة، ويكوف مأواه تكريت، وقتلو ٔتسجد دمشق، ٍب يكوف خروج شعيب بن صاّب من  بأرض
سفياف، فإذا ظهر ٝترقتد، ٍب ٮترج السفياين ا١تلعوف من الوادي اليابس، وىو من ولد عتبة بن أيب 

 . (ٖ) (السفياين اختفى ا١تهدي، ٍب ٮترج بعد ذلك

ا١تهدي ا١تقصود  ؛ ألف(عليو السبلـ)وا١تهدي ا١تقصود ىنا غَت اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 
"، ظهر السفياين اختفى ا١تهدي فإذاقبل ظهور السفياين، وىذا ىو معٌت قولو: "يظهر  ُب الرواية

                                                           

 .83ٌٍٕٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
 .ٖٔ٘ ٍٖٔـ أٚٛي جٌىحفٟ: ؼ -ٕ
 .ٌٍٗٗٗطْٟٛ: ٘ -جٌغ١رس  -ٖ
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اختفى ا١تهدي.  األخَتكاف ظاىرًا قبل ظهور السفياين، وحُت ظهر ىذا أي إف ا١تهدي سبق أف  
ومعلـو إنو ال يصح وصف شخص بأنو اختفى إال إذا سبق اختفائو ىذا ظهور. ومعلـو كذلك 

، ال قبلو، فالسفياين من العبلمات بعد ظهور السفياينا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن يظهر  اإلماـإف 
. أما ما زعمو الكوراين ُب  (عليو السبلـ)ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن  اـاإلماٟتتمية اليت تسبق ظهور 

، فهو تأويل وٗترص ال تساعد عليو (ٔ) أصغر اً كتابو عصر الظهور من أف لئلماـ ا١تهدي ظهور 
. الكوراين غفل عن حقيقة القائم، وقادتو غفلتو إٔب افًتاض ىذا بل يتحرؾ بالضد منهاالروايات، 

ىذا التصور الذي يغيب عنو ٘تامًا ا١تهدي . ليسد نقص تصورىم للمهدي ـالظهور األصغر ا١تزعو 
عليو ) ٤تمد بن اٟتسن اإلماـالذي يولد ُب آخر الزماف، ألنو يفًتض وجود مهدي واحد ىو 

، ويفًتض إف ىذا ا١تهدي يظهر بعد السفياين ال قبلو، كما تدؿ الرواية أعبله. وىكذا (السبلـ
ره ا١تغلوط اعتمده حقيقة ثابتة وراح على أساس منها تأويل الروايات، بدؿ أف يعدؿ الكوراين تصو 

 ! وافًتاض أمور ٓب تنطق هبا أبداً 

ىذا  واٟتق إف القوؿ بالظهور األصغر متناقض للغاية، إذ إنو يستلـز القوؿ بغيبة ثالثة تعقب
الظهور ، وىذا ٮتالف النصوص الدالة على وجود غيبتُت فقط، كما إف ىذا الظهور األصغر

األصغر ا١تزعـو الذي يسبق السفياين سيكوف سابقًا لليماين أيضًا بينما اليماين ٦تهد لئلماـ، 
 ؟ د وىو اليمايند لو وىو اإلماـ سابقاً لظهور ا١تمهِ هَ مفكيف يكوف ظهور ا١ت

 ٝتعت أبا جعفر يقوؿ: سأؿ عمر بن ا٠تطاب أمَت ا١تؤمنُت)عن جابر اٞتعفي، قاؿ:  رابعاا:
أما اٝتو فإف حبييب عهد إّٕب أف ال ؟ فقاؿ:  ، فقاؿ: أخربين عن ا١تهدي ما اٝتو(لسبلـعليو ا)

 .   (ٕ) ...( أحدث باٝتو حىت يبعثو ا

ف ا١تهدي أو صاحب األمر قد عهد رسوؿ ا بأف ال ُيسمى حىت يبعثو إيتضح من الرواية 
 ا، أي حىت ٭تظر ويباشر ىو نفسو تعريف الناس ْتقيقتو. 

                                                           

. ٠ٚٗطٍن ِغ جٌىٌٛجٟٔ فٟ ًٖ٘ جٌّمٌٛس ١ّٓ٠ٔ4ٔٗ جٌىٌٛجٟٔ "فطٍز جٌظٌٙٛ جٌٛغٍٜ" جٔظٍ: ػٍٛ جٌظٌٙٛ:  -ٔ
 .mahdi.com/main/questions-http://www.m-4ٓ ٍ ِح وطرٖٛ فٟ ِٛلؼُٙ ػٍٝ:ٍِوُ جٌىٌجْحش جٌطه١ٛٛس. جٔظ

 .ٌٍٖ٘ٓطْٟٛ: ٘ - جٌغ١رس -ٕ
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قد يكوف مقصوده من قولو: )ليس صحيحًا أبداً ما علق بو الكوراين على الرواية حُت قاؿ: و 
سيخرب باسم  من فمن الواضح أف أمَت ا١تؤمنُت ال يريد أنو ىو، (ٔ) ("حىت يبعثو ا"، حىت يولد

ا١تهدي حُت يبعثو ا، بل أراد أف ا١تهدي ىو من سيعرؼ الناس بنفسو، وىذا سيكوف عند 
ره ال ميبلده. ويؤكد ذلك أهنم امتنعوا عن التصريح باسم القائم ُب روايات كثَتة مع إهنم قد ظهو 

ذكروا اسم اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن. من ىذه الروايات ما ورد عن عبد ا بن سناف، قاؿ: 
سماء، إنو ينادي باسم  صاحب ىذا األمر مناٍد من اليقوؿ: ) (عليو السبلـ) ٝتعت أبا عبد ا

 .     (ٕ) (أال إف األمر لفبلف بن فبلف ففيم القتاؿ

ينادى باسم القائم يا فبلف ، وقاؿ: )(عليو السبلـ) وعن أيب بصَت، قاؿ: حدثنا أبو عبد ا
 . (ٖ) (بن فبلف قم

وعنده نفر من  (عليو السبلـ) دخلت على أيب عبد ا)عن ابن أيب يعفور، قاؿ:  خامساا:
عنها قاؿ: قلت: نعم ىذه القراءة، قاؿ: ؟  يا ابن أيب يعفور، ىل قرأت القرآف أصحابو فقاؿ ٕب:

ألف موسى حدث قومو ؟ قاؿ:  قاؿ: فقلت: نعم جعلت فداؾ، وٓبَِ  سألتك ليس عن غَتىا،
ْتديث ٓب ٭تتملوه عنو فخرجوا عليو ٔتصر، فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم، وألف عيسى حدث قومو 

عز رجوا عليو بتكريت فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم، وىو قوؿ ا ْتديث فلم ٭تتملوه عنو فخ
وا َفَآَمَنت طاائَِفٌة مِّن َبٍِت ِإْسرَائِيَل وََكَفَرت طاائَِفٌة َفأَياْدنَا الاِذيَن َآَمُنوا َعَلى َعُدوِِّىْم َفَأْصَبحُ ﴿:وجل

ديث ال ٖتتملونو فتخرجوف وإنو أوؿ قائم يقـو منا أىل البيت ٭تدثكم ْت ،[ٗٔ]الصف:  ﴾ظَاِىرِينَ 
 .(ٗ) (تكوف عليو برميلة الدسكرة فتقاتلونو فيقاتلكم فيقتلكم، وىي آخر خارجة

يا أبا : )مىت يقـو قائمكم ؟ قاؿ: (عليو السبلـ) عن أيب اٞتارود أنو سأؿ اإلماـ الباقرو 
ٟتق بعد إياس من ولن تدرؾ زمانو، يقـو قائمنا با؟ فقاؿ:  فقلت: أىل زمانو اٞتارود، ال تدركوف.

ويسَت إٔب الكوفة فيخرج منها ستة عشر ... إٔب قولو:  الشيعة، يدعو الناس ثبلثًا فبل ٬تيبو أحد

                                                           
 .ٖٙٓجٌّؼؿُ جٌّٛٞٛػٟ: ٘ -ٔ
 .3ٌٍٕٕ٘ؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٕ
 .83ٌٍٕٕؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٖ
 .3ٖ٘٘ ٕ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٗ
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ألفاً من البًتية شاكُت السبلح، قراء القرآف، فقهاء ُب الدين، قد قرحوا جباىهم، وٝتروا ساماهتم، 
فيك. فيضع السيف فيهم على  وعمهم النفاؽ، وكلهم يقولوف يا ابن فاطمة ارجع، ال حاجة لنا

... ٍب الكوفة فيقتل مقاتليها حىت يرضى ا  ظهر النجف عشية االثنُت من العصر إٔب العشاء
 . (ٔ) (تعأب

لو قد قاـ القائم ألنكره الناس؛ ألنو يرجع إليهم )إنو قاؿ:  ،(عليو السبلـ) عن أيب عبد او 
 .(ٕ) ( ميثاقو ُب الذر األوؿشاباً موفقاً، ال يثبت عليو أال من قد أخذ ا

وإف من أعظم البلية أف ٮترج إليهم صاحبهم شاباً، وىم ٭تسبونو : )(عليو السبلـ)وعنو 
 .(ٖ) (شيخاً كبَتاً 

سينكروف القائم حُت ٮترج إليهم، فإف مدلوؿ كلمة )صاحبهم(  ،والشيعة ٖتديداً  ،إذف الناس
وٯتكننا ُب اٟتقيقة أف ٧تـز هبذا ا١تعٌت بقليل من يرتبط بالشيعة بالدرجة األؤب كما ىو معروؼ، 

التأمل؛ فالقائم ْتسب نظرية أىل السنة يولد ُب زمانو، فبل وجود ألية مشكلة لديهم فيما يتعلق 
بسنو. بل ال توجد أية إشارة ُب تراثهم تشَت إٔب أف ا١تهدي أو القائم سيخرج بصورة شيخ كبَت. 

كاؿ بالنسبة للشيعة باعتبار أف معتقدىم ينص على والدة نعم ٯتكن أف نتصور ورود ىذا اإلش
اإلماـ ا١تهدي ُب زمن متقدـ. ولكن حىت ىذا اإلشكاؿ ضعيف يكاد ال يذكر، إذ إف ا١تستقر ُب 

يستوي ُب  ،األذىاف والذي تؤيده كثَت من الروايات، إف اإلماـ ا١تهدي سيظهر بعمر الشباب
ايات اليت قرأناىا أعبله نفسها ٗترب بأنو سيخرج بصورة معرفة ذلك عامتهم وخاصتهم، بل إف الرو 

 شاب موفق.

. (ٗ) (يبدو أف أكثر ىؤالء البًتية أصلهم شيعة، قائبلً: )أيب اٞتارود يعلق الكوراين على رواية
وىذا اعًتاؼ من الكوراين بأف الشيعة يقاتلوف القائم على الرغم ٦تا شاب عبارتو من ٗتفيف 

ؿ ٗتفيف على حساب اٟتقيقة اٞتلية ُب الرواية. ولعل الكوراين قد اعًتى واضح، وىو على أية حا
                                                           

 .8ٖٖ٘ ٕ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٔ
 .4ٌٍٕٗٔؼّحٟٔ: ٘ -جٌغ١رس  -ٕ
 .4٘ٔ – 4ٌٍٕٗٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٖ
 .3ٓ٘: ٘(ػ١ٍٗ جٌٓالَ) جٌّؼؿُ جٌّٛٞٛػٟ ألقحو٠ع جإلِحَ جٌّٙىٞ -ٗ
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قلمو االرتباؾ وىو يقرأ أف ىؤالء البًتية فقهاء ُب الدين، أي إهنم من فقهاء آخر الزماف. وال أظن 
يدعو الناس ثبلثًا فبل ٬تيبو "أحدًا ٯتاري ُب أف اإلنكار ىو مقدمة القتاؿ، بل ُب الرواية الثانية 

 ، فاإلنكار يأٌب بعد أف يدعوىم ويعرفهم بنفسو. "دأح

 ومن ىنا ينبثق السؤاؿ: 

الذي ينتظرونو،  ٤تمد بن اٟتسن ١تاذا ينكرونو ويقاتلونو إف كانوا يعلموف أنو اإلماـ ا١تهدي
؟ أال يعلموف أنو منصور وأف عدوه ! السيما وىم من أصحاب اٞتباه ا١تتقرحة من كثرة العبادة

 ؟  ة، وحربو خاسرة٥تذوؿ ال ٤تال

ليس ىو اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن  ا١تذكور ال شك ُب أف ما ٭تملهم على ذلك ىو أف القائم
وىذا ما دلت (، وحُت جاءىم أنكروه، وبادروا ٟتربو، أٛتداٟتسن كما يظنوف، وإ٪تا ىو ولده )

 تلهم.   ىو من يقاتلونو ويقا ،على أف أوؿ قائم، أي ا١تمهد هانصبالرواية األؤب  عليو

ومن لطيف ما يذكر ىنا، أف معاندي ىذه الدعوة الشريفة يصروف على رفض األدلة اليت 
كفيلة بتعريفهم ْتقيقة   -من قبيل الصيحة  - يسطرىا ٢تم األخوة األنصار، بدعوى أف العبلمات

 ؟ القائم، ونصرتو، وأنا أسأ٢تم ىنا: ١تاذا ٓب تفد ىؤالء البًتية معرفتهم بالعبلمات

، وقد ُسئل عما إذا كاف ىو صاحب األمر، فقاؿ: (عليو السبلـ)عن أيب جعفر  اا:سادس
ال وا ما أنا بصاحبكم، وال يشار إٔب رجل منا باألصابع، وٯتط إليو باٟتواجب إال مات . ..)

ٯتوت بغيظو على فراشو حىت يبعث ا من قلت: وما حتف أنفو ؟ فقاؿ:  قتيبًل، أو حتف أنفو.
انظر من ال يدري الناس أنو ولد أـ ال، فذاؾ قلت: ومن ال يؤبو لوالدتو ؟ فقاؿ:  الدتو.ال يؤبو لو 
 . (ٔ) (صاحبكم

عليو ): أخربين عن القائم (عليو السبلـ)قلت أليب جعفر الباقر )عن عبد ا بن عطاء، قاؿ: 
 .(ٕ) (تووا ما ىو أنا، وال الذي ٘تدوف إليو أعناقكم، وال تعرؼ والد، فقاؿ: (السبلـ

                                                           

 .3ٌٍٕٕٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
 .3ٌٍٖٕٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٕ



 Xإصداراث أنصار اإلهام املهدي  ............................................84

 

: إنا نرجو أف تكوف صاحب (عليو السبلـ)قلت أليب اٟتسن الرضا )عن أيوب بن نوح، قاؿ: 
ىذا األمر وأف يسوقو ا إليك عفوًا بغَت سيف، فقد بويع لك وضربت الدراىم باٝتك، فقاؿ: 

إال  ما منا أحد اختلف الكتب إليو وأشَت إليو باألصابع وسئل عن ا١تسائل وٛتلت إليو األمواؿ
اغتيل أو مات على فراشو، حىت يبعث ا ٢تذا األمر غبلمًا منا خفيِّ ا١تولد وا١تنشأ غَت خفي ُب 

 .(ٔ) (نسبة

واضح ُب أف ا١تقصود ىو أف القائم يولد ُب زمنو، أي  "حىت يبعث ا": (عليو السبلـ)قولو 
، فالبعث ىو اإلرساؿ كما (عليو السبلـ)ُب زمن قيامو، وليس ىو اإلماـ ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن 

نقوؿ: )بعث ا نبيًا أو رسواًل( أي أرسلو إٔب الناس، ويؤكده قولو: )من ال يؤبو لوالدتو( فإنو ال 
يدؿ على اإلماـ ا١تهدي الذي انشغلت دولة بٍت العباس وانشغل الشيعة ُب أمر والدتو، وال ٯتكن 

 دري الناس أنو ولد أـ ال(.: )من ال ي(عليو السبلـ)أف يُقاؿ ُب اإلماـ ا١تهدي 

ُب الرواية الثانية دليل قوي، فا٠تطاب فيو للشيعة حصراً،  (عليو السبلـ)وُب كبلـ اإلماـ 
وقولو: وال الذي ٘تدوف إليو أعناقكم يراد منو اإلماـ ا١تهدي، السيما بعد أف نفاىا عن نفسو، 

 فوه من الروايات. وىم إما ٯتدوف أعناقهم لئلماـ الذي ُب ظهرانيهم وإما ١تن عر 

وقولو وال تُعرؼ والدتو يراد منو الشيعة، فا٠تطاب ٢تم كما سلف القوؿ. وُب الرواية الثالثة ما 
سئل عن ا١تسائل وٛتلت إليو األمواؿ، واختلفت إليو  (عليو السبلـ)يؤكده فاإلماـ ا١تهدي 

 الكتب. 

نا نؤكد إف داللتو قوية ْتد و٨تن على أية حاؿ ال نقوؿ إف األمر ال يقبل األخذ والرد، ولكن
 ذاهتا وتكتسب قوة أكرب من ضمو إٔب ٣تموع ما سبق واعتضاده بو. 

: ألي شيء ٝتي (عليو السبلـ)قلت أليب عبد ا )عن أيب سعيد ا٠تراساين، قاؿ:  سابعاا:
 .(ٕ) (ألنو يقـو بعدما ٯتوت، إنو يقـو بأمر عظيم يقـو بأمر ا سبحانوالقائم ؟ قاؿ: 

                                                           

 ٚف١ٗ )غ١ٍ نفٟ فٟ ٔفٓٗ(. 3ٖ٘ ٔ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ ؛3ٌٍٖٕٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس ؛ٕٖٗ – ٖٔٗ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٔ
 .ٌٍٕٕٗطْٟٛ: ٘ - غ١رسجٌ -ٕ
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مثل أمرنا ُب كتاب ا مثل )يقوؿ:  (عليو السبلـ)أيب بصَت، قاؿ: ٝتعت أبا جعفر وعن 
 .(ٔ) (صاحب اٟتمار أماتو ا مائة عاـ ٍب بعثو

: ىل ُب كتاب ا مثل (عليو السبلـ)سألت أبا عبد ا )وعن مؤذف مسجد األٛتر، قاؿ: 
ىذه  .(ٕ) (مائة عاـ ٍب بعثو اتو انعم، آية صاحب اٟتمار أم: ؟ فقاؿ (عليو السبلـ)للقائم 

 الروايات تدؿ على أف القائم يقـو بعدما ٯتوت، أي يبعثو ا كما ورد ُب رواية الشيخ النعماين:

ال وا ، وقد ُسئل عما إذا كاف ىو صاحب األمر، فقاؿ: ).. (عليو السبلـ)عن أيب جعفر 
وٯتط إليو باٟتواجب إال مات قتيبًل، أو حتف ما أنا بصاحبكم، وال يشار إٔب رجل منا باألصابع، 

 ٯتوت بغيظو على فراشو حىت يبعث ا من ال يؤبو لوالدتو.قلت: وما حتف أنفو ؟ فقاؿ:  أنفو.
 . (ٖ) (انظر من ال يدري الناس أنو ولد أـ ال، فذاؾ صاحبكمقلت: ومن ال يؤبو لوالدتو ؟ فقاؿ: 

لقائم بصاحب اٟتمار الذي أحياه ا بعد أف وىذا القياـ بعد ا١توت ىو مقتضى تشبيو ا
 أماتو.

ولكن كلمات القـو ١تا ٓب تدرؾ مغزى ىذه الروايات ذىبت ٯتينًا ومشاالً، واضطربت كما 
 تضطرب األرشية ُب الطوى البعيدة.

فبعد أف ينقل الشيخ الطوسي ىذه األخبار يعلق قائبًل: )الوجو ُب ىذه األخبار وما شاكلها 
وت ذكره، ويعتقد أكثر الناس أنو بلي عظامو، ٍب يظهره ا كما أظهر صاحب أف نقوؿ: ٯت

اٟتمار بعد موتو اٟتقيقي. وىذا وجو قريب ُب تأويل ىذا األخبار، على أنو ال يرجع بأخبار آحاد 
ال توجب علمًا عما دلت العقوؿ عليو، وساؽ االعتبار الصحيح إليو، وعضده األخبار ا١تتواترة 

، وإ٪تا تأولناىا بعد تسليم اليت قدمناى ا، بل الواجب التوقف ُب ىذه والتمسك ٔتا ىو معلـو
 .(ٗ) (صحتها على ما يفعل ُب نظائرىا ويعارض ىذه األخبار ما ينافيها

                                                           
 .ٌٍٕٕٗطْٟٛ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
 .ٖٕٗ٘ جٌطْٟٛ: -جٌغ١رس  -ٕ
 .3ٌٍٕٕٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٖ
 .ٌٍٖٕٗطْٟٛ: ٘ - جٌغ١رس -ٗ
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توجيو الشيخ الطوسي كما يدرؾ كل بصَت ٮتالف ٘تامًا ما نصت عليو األحاديث، فهي قد 
ِذكر كما يقوؿ، وأفضل ما ُب كبلمو ىو قولو ٖتدثت عن موت حقيقي ال موت ٣تازي أو موت 

 بأف عليو أف يتوقف عن القوؿ فيها بعد أف خفيت عليو داللتها.

: "بعدما ٯتوت" (عليو السبلـ)ؤتثل تعليق الطوسي يعلق صاحب البحار قائبًل: )بياف: قولو 
 . (ٔ) (أي ذكره أو يزعم الناس

، (عليو السبلـ)ا١تصلوب بداًل من عيسى  واٟتقيقة إف ىذه الروايات ترتبط ٔتسألة الشبيو
 واألنصار أٛتد اٟتسن اإلماـأحيل القارئ ١تا ورد ُب كتب وحيث أف ا١تسألة جديدة ومعقدة، 

 .(ٕ) بشأهنا

عدة من أصحابنا، عن أٛتد بن ٤تمد بن عيسى، عن علي بن اٟتكم،  ورد ُب الكاُب: ثامناا:
وىو با١تدينة،  (عليو السبلـ)أتيت أبا جعفر )اؿ: ق ،عن زيد أيب اٟتسن، عن اٟتكم بن أيب نعيم

نذر بُت الركن وا١تقاـ إف أنا لقيتك أف ال أخرج من ا١تدينة حىت أعلم أنك قائم  فقلت لو: عليّ 
 ،يا حكم، ٍب استقبلٍت ُب طريق فقاؿ: ، فأقمت ثبلثُت يوماً يءآؿ ٤تمد أـ ال، فلم ٬تبٍت بش

 يء، فلم تأمرين وٓب تنهٍت عن شتك ٔتا جعلت  عليّ إين أخرب  ،فقلت: نعم ؟ وإنك ٢تهنا بعد
سل عن : (عليو السبلـ)فغدوت عليو فقاؿ  .بكر علي غدوة ا١تنزؿ؟ فقاؿ:  يءوٓب ٕتبٍت بش

وصدقة بُت الركن وا١تقاـ إف أنا لقيتك أف ال  وصياماً  نذراً  ، فقلت: إين جعلت  عليّ حاجتك
وإف ٓب تكن أنت  ،٤تمد أـ ال، فإف كنت أنت رابطتك أخرج من ا١تدينة حىت أعلم أنك قائم آؿ

قلت: فأنت ا١تهدي ؟  .كلنا قائم بأمر ا  ،يا حكمسرت ُب األرض فطلبت ا١تعاش، فقاؿ: 
كلنا صاحب السيف ووارث قلت: فأنت صاحب السيف ؟ قاؿ:   .كلنا هندي إٔب اقاؿ:  

يا ا ويظهر بك دين ا ؟ فقاؿ:  قلت: فأنت الذي تقتل أعداء ا ويعز بك أولياء .السيف

                                                           

. ٚذّػً لٛي جٌّؿٍٟٓ لحي ج١ٌٗم ػٍٟ ج١ٌُوٞ جٌكحتٍٞ فٟ ئٌُجَ جٌٕحٚد فٟ ئغرحش ٖٓ٘ ٔ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٔ
 فٍجؾؼٗ. ٔٙٔ٘ ٔجٌكؿس جٌغحتد: ؼ

"ٖر١ٗ ػ١ٓٝ، أٚ ِٓ ٘ٛ  :جٌّٙىٞ فٟ جٌطٌٛجز ٚجإلٔؿ١ً ٚجٌمٍآْ"، ٚوطحخ جإلِحَٟٚ ٌْٚٛي جٔظٍ وطحخ "ٚ -ٖ
 جٌٍّٛٛخ" ٌٍّإٌف.
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 أقرب عهداً  األمر؟ وإف صاحب ىذا  وأربعُت ]سنة[ كيف أكوف أنا وقد بلغت ٜتساً   ،حكم
 .(ٔ) (باللنب مٍت وأخف على ظهر الدابة

"أقرب عهدًا باللنب مٍت" أي إف عمر  (عليو السبلـ)اللنب ا١تقصود ىو لنب الرضاعة، وقولو 
البالغ ٜتسًا وأربعُت سنة.  اإلماـأف يلد إٔب يـو خروجو أقل من عمر  القائم صاحب السيف منذ

ا١تهدي ٤تمد بن اٟتسن أكثر من ٜتٍس وأربعُت سنة بكثَت، فبل ٯتكن  اإلماـوا١تعروؼ أف عمر 
 ".أٛتدأف يكوف ىو ا١تقصود، وإ٪تا ولده "

عليو )ا١تهدي  ورد ُب دعاء االفتتاح الذي يُقرأ ُب شهر رمضاف وىو عن اإلماـ تاسعاا:
اَلّلُهما َصلِّ َعلى ٤ُتَماد َعْبِدَؾ َوَرُسوِلَك، َواَميِنَك، َوَصِفيَِّك، َوَحبيِبَك، َوِخيَػَرِتَك َمْن ) :(السبلـ

اَلّلُهما َوَصلِّ َعلى : (عليو السبلـ) ... ٍب يصلي على علي َخْلِقَك، َوحاِفِظ ِسرَِّؾ، َوُمبَػلِِّغ رِساالِتكَ 
َوَصلِّ : (عليها السبلـ)... ويصلي على فاطمة ُمْؤِمنَُت، َوَوِصيِّ َرُسوِؿ َربِّ اْلعاَلمُتَ الْ  أمَتَعلي  

عليهما ) ... ويصلي على اٟتسن واٟتسُتَعَلى الصِّّديَقِة الطّاِىَرِة فاِطَمَة َسيَِّدِة ِنساِء اْلعاَلمُتَ 
... ٍب ْىِل اٞتْاَنةِ أى، اٟتََْسِن َواٟتَُْسُْتِ َسيَِّدْي َشباِب َوَصلِّ َعلى ِسْبَطِي الراْٛتَِة َوِاماَمِي ا٢ْتُد: (السبلـ

ِئماِة أَوَصلِّ َعلى بينهم:  (عليو السبلـ)ويذكر اإلماـ ا١تهدي  (عليهم السبلـ)يصلي على األئمة 
، َوَجْعَفِر ْبِن ٤ُتَماد، وَ  ُموَسى ْبِن َجْعَفر، َوَعِليِّ ْبِن اْلُمْسِلمَُت، َعِليِّ ْبِن اٟتَُْسُْتِ، َو٤ُتَماِد ْبِن َعِلي 

، َوا٠ْتََلِف ا٢ْتادي اْلَمْهِديِّ، ُحَجِجكَ  ، َوَعِليِّ ْبِن ٤ُتَماد، َواٟتََْسِن ْبِن َعِلي   ُموسى، َو٤ُتَماِد ْبِن َعِلي 
على األئمة .وبعد أف ينتهي من الصبلة .. َواَُمناِئَك ُب ِببلِدَؾ َصبَلًة َكثَتًَة داِئَمةً  ،َعلى ِعباِدؾَ 

ْمرَِؾ اْلقائِِم اْلُمَؤماِل، َواْلَعْدِؿ أاَلّلُهما َوَصلِّ َعلى َوٕبِّ كما مر، يقوؿ:  )عليو السبلـ)ومنهم ا١تهدي 
 .(ٕ) (... اْب الدعاء ا١تبارؾاْلُمْنَتظَِر، َوُحفاُو ٔتبلِئَكِتَك اْلُمَقرابَُت، َواَيِّْدُه ِبُروِح اْلُقُدِس يا َربا اْلعاَلمُتَ 

ويبلحظ عليو أنو أفرد للقائم صبلة ىي غَت الصبلة على األئمة واإلماـ ا١تهدي الذي ذكره 
األمر الذي يشَت إٔب أف  .، فالصبلة على القائم كبلـ جديد مستأنف(عليهم السبلـ)معهم 

أنو يسأؿ ا أف يؤيده بروح  كذلك  . ويدؿ عليو)عليو السبلـ)القائم ليس ىو اإلماـ ا١تهدي 

                                                           

 .ٖٙ٘٘ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٔ
 أػّحي ٍٖٙ ٌِٟحْ. -ِفحض١ف جٌؿٕحْ  -ٕ
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، أي إف القدس، ومعلـو أف روح القدس يكوف مع اإلماـ وينتقل إٔب من يليو فور موت السابق
ا١تهدي مؤيد فعبًل بالروح القدس، ُب زمن صدور الدعاء، ومن غَت ا١تعقوؿ أف يدعو ا  اإلماـ

 . أٛتدبأف يؤيده ٔتا ىو مؤيد بو فعبًل، وبالتإب البد أف يكوف ا١تعٍت بدعائو ولده 

َنا وََكَذِلكَ ﴿: تبارؾ وتعأب أبا عبد ا عن قولو تعأب ، قاؿ: سألتبصَت يبأ)عن   إِلَْيكَ  َأْوَحيػْ
خلق من خلق ا تعأب أعظم من قاؿ:  ،﴾ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلٯتاف أَْمرِنَا مِّنْ  ُروحاً 

ده وىو مع األئمة من ٮتربه ويسد وسلم( صلى ا عليو وآلو)جربئيل وميكائيل كاف مع رسوؿ ا 
 .(ٔ) (بعده

 عن - حاضر وأنا - ىيت أىل من رجل )سألو: قاؿ، سآب بن أسباط عنوُب رواية أخرى 
منذ أنزؿ ا تعأب ذلك الروح  :فقاؿ ﴾أمرنا من روحا إليك أوحينا وكذلك﴿: وجل عز ا قوؿ

 .(ٕ) (على ٤تمد ما صعد إٔب السماء وأنو لفينا

صاحب ىذا األمر ىو أنو قاؿ: ) (عليو السبلـ)ارود، عن أيب جعفر عن أيب اٞت عاشراا:
 .(ٖ) (الطريد الفريد ا١توتور بأبيو، ا١تكٌت بعمو، ا١تفرد من أىلو، اٝتو اسم نيب

: أنت صاحب ىذا (عليو السبلـ)قلت للحسُت بن علي )قاؿ:  ،وعن عيسى ا٠تشاب
ا١توتور بأبيو، ا١تكٌت بعمو، يضع سيفو ال، ولكن صاحب ىذا األمر الطريد الشريد األمر؟ قاؿ: 

 .(ٗ) (على عاتقو ٙتانية أشهر

ا١تهدي  واإلماـ، (عليو السبلـ)، أو العباس (عليو السبلـ)اٟتسن  اإلماـا١تقصود بعمو إما 
ال يكٌت بأيب اٟتسن، وال بأيب العباس، فا١تقصود إذف غَته، وىو  (عليو السبلـ)٤تمد بن اٟتسن 

 .(٘) ، كما تقدـصاحب الرايات السود أيعاتقو ٙتانية أشهر  الذي يضع السيف على

                                                           

 .3ٖٕ٘ ٔؼ :جٌىحفٟ -ٔ
 .3ٖٕ٘ ٔؼ :جٌىحفٟ -ٕ
 .34ٌٍٕٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٖ
 .ٖٗٔ٘ ٔ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٗ
ٟ نطرس جٌر١حْ: )... ف١ظٍٙ ػٕى يٌه ٚحقد جٌٍج٠س جٌّكّى٠س ٚجٌىٌٚس جألقّى٠س جٌمحتُ ذح١ٌٓف جٌكحي جٌٛحوق ٌٚو ف -٘

فٟ جٌّمحي ٠ّٙى جألٌٜ ٠ٚك١ٟ جٌٕٓس ٚجٌفٍٜ ١ْىْٛ يٌه ذؼى أٌف ِٚحتس ٚأٌذغ ٚغّح١ٔٓ ْٕس ِٓ ْٕٟ جٌفطٍز ذؼى 
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للقائم ٜتس أنو قاؿ: ) (عليو السبلـ) ا عن عمر بن حنظلة، عن أيب عبد حادي عشر:
عبلمات: ]ظهور[ السفياين، واليماين، والصيحة من السماء، وقتل النفس الزكية، وا٠تسف 

 . (ٔ) (بالبيداء

، والسفياين )أنو قاؿ:  (عليو السبلـ) ا  عبدا بن سناف، عن أيب عن عبد النداء من اتـو
، وكف يطلع من السماء من اتـو ، وقتل النفس الزكية من اتـو ، واليماين من اتـو  .من اتـو

 .(ٕ) (قاؿ: وفزعة ُب شهر رمضاف توقظ النائم، وتفزع اليقظاف، وٗترج الفتاة من خدرىا

قلنا )نو قاؿ: إ (عليو السبلـ) ا غَت واحد من أصحابو، عن أيب عبد عن زياد القندي، عن
، وخسف ؟ فقاؿ:  لو: السفياين من اتـو ، والقائم من اتـو نعم، وقتل النفس الزكية من اتـو

] ، والنداء ]من السماء من اتـو ، وكف تطلع من السماء من اتـو فقلت: .البيداء من اتـو
 .(ٖ) (مناد ينادي باسم القائم واسم أبيو عليهما السبلـ؟ فقاؿ:  وف النداءيك يءوأي ش

ُب الرواية األؤب والثانية يعد اليماين من اتـو مع ٚتلة من العبلمات، بينما ال يذكره ُب 
الرواية األخَتة، مع أنو يذكر العبلمات نفسها، ولكنو يذكر القائم بداًل منو، األمر الذي يشَت إٔب 

يقة أف القائم ىو اليماين نفسو. علمًا أف ا١تقصود من اتـو ىو العبلمات اتومة اليت تسبق حق
اإلماـ ا١تهدي فهي عبلمات القائم كما نصت الرواية األؤب، والقائم ُب الرواية األؤب ىو ا١تهدي 

كل   أٛتده وولد )عليو السبلـ)، فقد علمنا أف اإلماـ ا١تهدي )عليو السبلـ)٤تمد بن اٟتسن 
 .(ٗ) منهما ىو قائم

                                                                                                                                                                               

جٌؼرحِ أٔص ئِحَ جٌٕحِ، ْركحْ ِٓ ٠ك١ٟ جألٌٜ ذؼى ِٛضٙح أْ ٠مٛي: ٠فطف جٌىطحخ ٠ٚمٍأ جٌؿٛجخ. ٠ح أذح  ئٌٝجٌٙؿٍز ... 
 .ٕٕٓ٘ ٕؼ :ٚضٍو جٌٛال٠حش ئٌٝ ذ١ٛضٙح. ٠ح ٌِٕٛٛ ضمىَ ئٌٝ ذٕحء جٌٌٛٛ يٌه ضمى٠ٍ جٌؼ٠ُُ جٌؼ١ٍُ( ئٌُجَ جٌٕحٚد

 .ٌٍٕٕٕ٘ؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
 .ٌٍٕٕٕ٘ؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٕ
 .3ٌٍٕٕ٘ؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٖ
 غ ػٓ ج١ٌّحٟٔ.١ْأضٟ ذكع ِْٛ -ٗ



 :اليناىي ٍو قائه آل حمند

 مً ٍو اليناىـي؟

شخصية اليماين أكثر شخصيات عصر الظهور أ٫تية على اإلطبلؽ، ال ترقى ٢تا شخصية 
، فقد ورد وصف اليماين ُب لساف الروايات (عليو السبلـ)أخرى سوى شخصية اإلماـ ا١تهدي 

ايتو ىي الوحيدة من بُت الرايات اليت استحقت وصف راية ا٢تدى الشريفة ٔتضامُت عالية جداً، فر 
 .(ٔ) وأىدى الرايات

وعلى الرغم من األ٫تية البالغة لشخصية اليماين، وعلى الرغم من األمر الصادر عن ا١تعصـو 
بوجوب النهوض إٔب اليماين ومناصرتو وعدـ االلتواء عليو، كما نصت الرواية  (عليو السبلـ)

 (عليهم السبلـ)ننا ال ٧تد ُب الروايات الواردة عن آؿ ٤تمد إإال  (عليو السبلـ)الباقر الواردة عن 
ما يعرفنا على اٝتو مباشرة أو نصاً، حىت لتبدو ىذه الشخصية الشريفة لغزاً ٤تَتاً يستوقف األذىاف 

 ويضعها بإزاء عبلمة تساؤؿ كبَتة عن ا١تغزى وراء ىذا التسًت على حقيقة ىذه الشخصية.

ولعل من يطلع على ما كتبو بعض من تناوؿ عصر الظهور وشخصياتو يبلحظ بوضوح كيف 
 تضطرب كلماهتم وتبدو عاجزة للغاية حُت يتعلق األمر باٟتديث عن شخصية اليماين. 

                                                           

٠كحٚي جٌرؼٝ، ذط٠ٍمس ضرؼع ػٍٝ جالّٖثُجَ، أْ ٠ٍطف ػٍٝ قم١مس أْ ٌج٠س جٌكك ٌج٠س ٚجقىز ال ضطؼىو، ف١ؼطّى ِٕٙؽ  -ٔ
جٌّغحٌطس ٚجٌطؼٓف َجػّحً أْ ٚٚف ٌج٠س ج١ٌّحٟٔ ذأٔٙح "أ٘ىٜ جٌٍج٠حش" ٠ُفُٙ ِٕٗ ٚؾٛو ٌج٠حش قك غ١ٍ٘ح، ٚئْ وحٔص 

ٔٗ ٠فطٍٜ أْ جٌفٍق ذ١ٓ جٌٍج٠حش فٍق فٟ جٌىٌؾس، ال فٟ جٌٕٛع، ًٖٚ٘ ِغحٌطس ال ألً ِٕٙح فٟ وٌؾس جٌٙىج٠س. أٞ ئ
ُْ لَحٌُٛج "ضٓحػىٖ ػ١ٍٙح أفؼً جٌطف١ًٟ جٌطٟ ٠طىة ػ١ٍٙح. ٌٛ ضإٍِٔح لٌٛٗ ضؼحٌٝ:  ِٗ آذَحءُو ُْ َػ١ٍَْ َؾىضُّ َٚ ح  َّّ ِِ َْ٘ىٜ  َ ْٛ ِؾْثطُُىُ ذِأ ٌَ َٚ لَحَي أَ

 ٍُ ِٗ َوحفِ ٍْطُُ ذِ ِْ ٌْ ح أُ َّ َْ ئَِّٔح ذِ ٍُ "، ِٚػٍٗ لٌٛٗ: "ٚ طَم١ِ ْٓ ُِّ ج٠ٍ  ٍَ ِٚ ٠ِّٛحً َػٍَٝ  َْ  ٟ ِٗ ّْ َ٠ َِّٓ َْ٘ىٜ أَ ِٗ أَ ِٙ ْؾ َٚ ِىرّحً َػٍَٝ  ُِ  ٟ ِٗ ّْ َ٠ ٓ َّ  "أَفَ
ٌٛؾىٔح أْ )أ٘ىٜ( جٌٛجٌوز فٟ ج٠٢ط١ٓ ضىي ػٍٝ أْ جٌطٍف ج٢نٍ ِٓ جٌّؼحوٌس، أٞ ِح ٚؾىٚج ػ١ٍٗ آذحءُ٘ فٟ ج٠٢س 

فٟ ج٠٢س جٌػح١ٔس ِهطٍف ذحٌٕٛع ػٓ جٌطٍف جألٚي، ال ذحٌىٌؾس. فّح ٚؾىٚج ػ١ٍٗ جألٌٚٝ، ِٚٓ ٠ّٟٗ ِىرحً ػٍٝ ٚؾٙٗ 
آذحءُ٘ ٞالي ١ٌّٚ ٘ىٜ ألً ِٓ جٌٙىٜ جًٌٞ ؾحءُ٘ ذٗ جٌٕرٟ، ِٚٓ ٠ّٟٗ ِىرحً ػٍٝ ٚؾٙٗ ٞحي، ال ئٔٗ ألً ٘ىج٠س ِّٓ 

 ٠ّٟٗ ػٍٝ ٍٚج٠ ِٓطم١ُ. 
ٍ ِهطٍف فٟ جٌىٌؾس، وّح فٟ لٌٕٛح: "ػٍٟ أٖؿغ ِٓ ذطر١ؼس جٌكحي ٠ّىٓ أْ ضىي ١ٚغس جٌطف١ًٟ ػٍٝ أْ جٌطٍف ج٢ن

قُّز" فؼٍٟ ٚقُّز والّ٘ح ٖؿحع، ٌٚىٓ وٌؾس ٖؿحػس ػٍٟ أػظُ. ٌٚىٕٕح ال ٔؼٍُ ً٘ج ِٓ ٔفّ وٍّس )أ٘ىٜ( ٚئّٔح ِٓ 
ٟ٘ و١ًٌ ِٓطمً، ًٚ٘ج ٘ٛ جٌُّٙ فٟ جٌّٓأٌس. أٞ ئْ وٍّس )أ٘ىٜ( ذكى يجضٙح ال ضىي ػٍٝ ٠ر١ؼس جٌفٍق ذ١ٓ ٠ٍف١ٙح، ٚئّٔح 

ْحوطس ػٕٗ، فمى ٠ىْٛ جٌفٍق فٟ جٌٕٛع، أٚ فٟ جٌىٌؾس، ٌٚىٓ ً٘ج ٠ُؼٍُ ِٓ و١ًٌ نحٌؾٟ، غ١ٍ ٔفّ )أ٘ىٜ(. ِٚٓ ٠ٍ٠ى 
 أْ ئغرحش ٘ىج٠س جٌٍج٠حش جألنٍٜ جٌُّجِٕس ٌٍج٠س ج١ٌّحٟٔ فؼ١ٍٗ أْ ٠أضٟ ذحٌى١ًٌ، ٚأِح وٍّس )أ٘ىٜ( فٍٓ ضٓؼفٗ ذٟٗء.
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فهذا السيد ٤تمد الصدر صاحب ا١توسوعة ا١تهدوية اليت عدىا البعض أفضل ما ُكتب ُب ىذا 
 داً ٟتديثو عن اليماين.الصدد، يكرس كلمات قليلة ج

بل إننا ال نعدـ ُب بعض الكتابات قريبة العهد من يتناوؿ شخصية اليماين منطلقًا من 
ىاجس ٤تاربة الدعوة الشريفة فيحاوؿ التوىُت أو حىت مصادرة ا١تضامُت العالية اليت يوصف هبا 

 اليماين. 

يل الرواية لراية اليماين بأهّنا يقوؿ ٤تمد السند ُب كتابو فقو عبلئم الظهور: )إّف مقتضى تعل
راية ىدى؛ ألنّو يدعو إٔب صاحبكم، ىو إبداء التحّفظ على راية اٟتسٍت، وعدـ خلوص دعوتو 
إٔب ا١تهدي "عجل ا فرجو"، ويظهر من روايات أخرى أّف ذلك لتضّمن جيشو ٚتاعة تقوؿ إّف 

وإصبلحها ال أهّنا بالنّص اإل٢تي، وقد اإلماـ واإلمامة ىي ١تن يتصّدى علنًا بقيادة أمور ا١تسلمُت 
اصطلحت الروايات عليهم بالزيديّة، وا١تراد باللفظة ا١تعٌت النعيت واإلشارة إٔب ذلك ا١تقاؿ وا١تعتقد 
ال ا١تسّمُت بالزيديّة كاسم علم.وبعبارة أخرى: أّف اٟتسٍت وا٠تراساين يتبٌّت اإلمامة بالتصّدي 

بٌّت اليماين أّف اإلمامة بالنّص اإل٢تي على االثٍت عشر آخرىم لؤلمور واإلصبلح العلٍت، بينما يت
 .(ٔ) ا١تهدي عجل ا فرجو ...(

إّف الرواية تعّلل حرمة االلتواء على اليماين بأنّو يدعو إٔب اٟتق والصراط ) ويقوؿ أيضاً:
 د الشرعّية.ا١تستقيم وإٔب ا١تهدي عجل ا فرجو، فا١تدار ُب مناصرتو على توفّر ا١تيزاف واٟتدو 

وبعبارة أدّؽ: الرواية تدّؿ على حرمة العمل ا١تضاّد ٟتركتو إلفشا٢تا، ففرؽ بُت التعبَت بااللتواء عليو 
وااللتواء عنو، فكلمة "عليو" تفيد السعي ا١تضاد ٟتركتو ال صرؼ ا١تتاركة ٟتركتو ٓتبلؼ كلمة 

بالنهوض إليو يفيد ا١تناصرة، والظاىر "عنو"، فإهّنا تفيد االنصراؼ واالبتعاد عن حركتو. نعم األمر 
أّف مورده ١تن كاف ُب معرض اللقاء بو وا١تصادفة ١تسَته؛ إذ سيأٌب استعراض طوائف من الروايات 
ٖتّث على النهوض والتوّجو إٔب مّكة ا١تكّرمة لبل٩تراط ُب اإلعداد لبيعة اٟتّجة ُب ا١تسجد 

تعبلـ عبلمتو بأنّو يدعو إٔب ا١تهدي "عجل ا فرجو" اٟتراـ.وبعبارة أخرى: أّف الرواية كما ٖتّدد اس
بنحو واضح وشّفاؼ، أي أّف برنا٣تو الذي يدعو إليو متمّحض ُب إعبلء ذكر اإلماـ ا١تنتظر 

                                                           
 ِٚح ذؼى٘ح. 3ٕ٘ :فمٗ ػالتُ جٌظٌٙٛ -ٔ
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عليهم (، وااللتزاـ ٔتنهاج أىل البيت (عليو السبلـ)والنداء باٝتو والدعوة إٔب والية ا١تهدي 
شَت إليها الرواية، وىي كوف خروجو من ببلد اليمن، وىو ، كما أّف ىناؾ عبلمة أخرى ت(السبلـ

وجو تسميتو باليماين، كما أّف استعماؿ الروايات لليمن بنحو يشمل كّل هتامة من ببلد اٟتجاز، 
أي بنحو شامل ١تّكة دوف ا١تدينة ا١تنّورة، لكن ُب بعض الروايات اإلشارة إٔب خروجو من صنعاء،  

اية ال يستفاد منها أّف اليماين من النّواب ا٠تاّصُت والسفراء لئلماـ كما سيأٌب. ويتحّصل أّف الرو 
ا١تنتظر "عجل ا فرجو"، وال تشَت إٔب ذلك من قريب وال بعيد، وال داللة ٢تا على وجود ارتباط 

، وإ٪ّتا ٕتعل ا١تدار على كوف الربنامج الذي يدعو ىو على (عليو السبلـ)واّتصاؿ لو مع اٟتّجة 
، وأنّو ال ينادي إٔب تشكيل دولة ىو يًتّأسها، بل يواكب (عليهم السبلـ(ّق ألىل البيت ا١تيزاف اٟت

خروجو زماف الصيحة والنداء من السماء الذي يدعو إٔب نصرة ا١تهدي "عجل ا فرجو"، فيكوف 
 . (ٔ) (خروج اليماين على ضوء برنامج الصيحة السماويّة ونداء جربئيل

ُب ىذا الكبلـ العجيب الغريب ىو: إف ا١تديح الواضح واإلشادة  ما ٭تاوؿ السند أف يقولو
ألنو يدعو إٔب ) لليماين بقولو: (عليو السبلـ)العظيمة اليت نطقت هبا كلمات اإلماـ الباقر 

ا١تلتوي عليو من أىل و ) ،(ىي أىدى الراياتو ) ،(فإف رايتو راية ىدىوقولو: ) ،(صاحبكم
كل ىذا وغَته ليس مد٭تًا لراية اليماين، وال   .(وطريق مستقيم ألنو يدعو إٔب اٟتقو ) ،(النار

؟! وال أدري وا ما عسى اإلماـ الباقر  إشادة هبا، وإ٪تا ىو ذـ وٖتفظ على راية اٟتسٍت ال أكثر
 ... ىل للسند أف ٮتربنا ؟؟ يقوؿ فيما لو أراد اإلشادة براية اليماين (عليو السبلـ)

م أف يذـ شخصاً، ىل يلجأ إٔب مدح شخص آخر لتتحقق لو أسألكم با لو أراد أحدك
 ؟  ؟ أال ٮتشى أف يفهم ا١تستمع أف الشخص ا١تمدوح يستحق ا١تديح غايتو

نعم، ٯتكن ذلك إذا أثنيت على شخص وسكت عن اآلخر فالسامع سيفهم أف الشخص 
قيًا يكشف عن ا١تسكوت عنو ال يستحق ثناء مثل صاحبو، ولكن الثناء الذي يقاؿ ىنا ثناء حقي

 استحقاؽ ا١تثٍت عليو، وليس ٣ترد كلمات فارغة كما يريد أف يو٫تنا السند.

                                                           
 ِٚح ذؼى٘ح. 3ٕ٘فمٗ ػالتُ جٌظٌٙٛ:  -ٔ
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؟!  ويقوؿ السند إننا لكي ننصر اليماين البد أف نتبُت أواًل ىل حركتو توافق الشرع أـ ال
ق يقوؿ إف رايتو راية ىدى وإنو يدعو إٔب اٟتق وأب طري (عليو السبلـ)عجيب وا، اإلماـ الباقر 

مستقيم، ويأمر بالنهوض إليو، ويأٌب السند ليطالبنا بالبحث والتحقق من موافقة حركتو للشرع! 
َكبُػَرْت َكِلَمًة َٗتْرُُج ِمْن أَفػَْواِىِهْم ِإْف يَػُقوُلوَف ِإالا  ﴿وكأف كبلـ اإلماـ الباقر ال قيمة وال حجية لو 

 [.٘]الكهف:  ﴾َكِذباً 

ك التوجيو ٟترمة االلتواء على اليماين بأف ا١تراد منها عدـ وتطل علينا العبقرية والفرادة بذل
السعي ا١تضاد ٟتركتو ال صرؼ ا١تتاركة ٟتركتو. أي أف ٝتاحتو يشفق علينا كثَتاً ويفهمنا أف اٟترمة 
ُب االلتواء على اليماين منصبة على مناوئتو والعمل ا١تضاد ٟتركتو فقط، أما االبتعاد عنو وعدـ 

 تطا٢تا. نصرتو فاٟترمة ال

وأنا أسأؿ السند ْتق من يعبد ما ىي اٟتكمة وا١تصلحة وراء ٗتذيلو الناس عن نصرة اليماين؟ 
؟ ٍب من أين جاء  ومن أين أتى هبذا التوجيو، واألمر بالنهوض صريح ُب ا١تبادرة واإلسراع للنصرة

ل نصت الرواية على ؟ ى بقولو: )والظاىر أف مورده ١تن كاف ُب معرض اللقاء بو وا١تصادفة ١تسَته(
بالنهوض إليو وعدـ االلتواء  (عليو السبلـ)؟ إف أمر اإلماـ الباقر  شيء من ىذا أـ إهنا أىواء تتبع

عليو متوجو إٔب الناس ٚتيعًا وال دليل إطبلقًا على أنو مقتصر على من يصادؼ مسَته أو يلتقيو 
 ؟ منو كل إنساف يسمع ْتركتوُب الطريق. ٍب أال يدؿ األمر بالنهوض إليو على أف ا١تقصود 

واٟتق إف ٘تييز الشيخ بُت )االلتواء عنو( و )االلتواء عليو( ٤تض ٘تحل ليس إال. فطا١تا كانت 
راية اليماين راية ىدى وكاف ىو حجة مفًتض الطاعة، واألمر بالنهوض إليو يشمل اٞتميع، 

ل النار حتماً؛ ألنو متمرد فا١تلتوي عنو أي الذي يسمع ْتركتو و يتقاعس عن نصرتو فهو من أى
على أمر ا١تعصـو بالنهوض إليو ونصرتو. وعلى أية حاؿ سنرى ُب مستقبل البحث أف اليماين ىو 
نفسو القائم، فا١تتمرد عليو متمرد على القائم ومتخاذؿ عنو. ولؤلسف الشديد ال يبدو أف الشيخ 

اآلتية الواردة عن اإلماـ الباقر  السند يقف عند حد، ويأىب إال التمادي، فبعد أف ينقل الرواية
كأين بقـو قد خرجوا با١تشرؽ يطلبوف اٟتق فبل يعطونو، ٍب يطلبونو فبل يعطونو، ): (عليو السبلـ)

فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، فيعطوف ما سألوا فبل يقبلونو حىت يقوموا، وال 
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أدركت ذلك الستبقيت نفسي لصاحب  يدفعوهنا إال أب صاحبكم. قتبلىم شهداء، أما إين لو
 .(ٔ) (ىذا األمر

فإرشاده إٔب التحفظ على النفس حىت يظهر اٟتجة عجل ا فرجو، )يعلق الشيخ قائبلً: 
وادخار النفس لنصرتو مؤشر عاـ على اٗتاذ اٟتيطة ُب التيارات والقيادات اليت تظهر قبيل ا١تهدي 

لك اٞتماعات عن شوب االختبلط ُب األوراؽ عجل ا فرجو، ُب سنة ظهوره، وعدـ خلوص ت
والبصَتة، كما إنو داؿ على أرجحية ادخار النفس والنصرة إٔب خروج ا١تهدي عجل ا فرجو من 

 .(ٕ) (مكة على االلتحاؽ براية اليماين فضبلً على غَتىا من الرايات

إليو ونصرتو، ويدعو  الشيخ إذف يقوؿ إنو لن يلتـز ٔتا ورد ُب رواية اليماين من أمر بالنهوض
نفسو يقوؿ ُب الرواية  )عليو السبلـ) الناس إٔب تبٍت موقفو ىذا، وعذره ُب ذلك أف اإلماـ الباقر

 !! األخَتة إنو سيدخر نفسو إٔب ظهور صاحب األمر

: على الرغم ٦تا ينطوي عليو فهم الشيخ من خطل كشفنا عنو عند البحث ُب الرايات أقول
 أشَت ىنا إٔب عدة أمور منها؛ إف من ا١تخجل أف يصدر مثل ىذا القوؿ عن السود ا١تشرقية، فإنٍت

 (عليهم السبلـ)رجل يدعي إنو من ا١تدافعُت عن الدين، ٍب يلجأ إٔب ضرب أحاديث أىل البيت 
بعضها ببعض وكأهنا ال تصدر عن مشكاة واحدة. أليس الشيخ يقوؿ إنو لن يلتـز بالرواية اليت 

؟ سبحاف  ، وإ٪تا سيلتـز بتلك اليت تدعو الدخار النفس لصاحب األمرٖتض على نصرة اليماين
يناقض نفسو فيأمر بالشيء ٍب يعود ليأمر  (عليو السبلـ)ا ىل يعتقد السند إف اإلماـ الباقر 

ٓتبلفو؟ وىل يعتقد أف راية اليماين من الرايات اليت يشوهبا االختبلط ُب األوراؽ، مع إهنا موصوفة 
 ؟  با٢تدى

                                                           

 .8ٕٕ – 8ٌٍٕٕٔؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
 .ٖٗ – ٖٖفمٗ ػالتُ جٌظٌٙٛ: ٘ -ٕ
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ويتحصل إف )النتيجة اآلتية:  إٔبوبعد مناقشتو اليت عرضنا خطوطها األساس ٮتلص الشيخ 
الرواية ال يستفاد منها إف اليماين من النواب ا٠تاصُت والسفراء لئلماـ ا١تنتظر عجل ا فرجو، وال 

 . (ٔ)جة(تشَت إٔب ذلك من قريب، وال من بعيد، وال داللة ٢تا على وجود ارتباط واتصاؿ لو مع اٟت

وإنو ىو القائم  (عليو السبلـ): سيأٌب بياف أف اليماين مرسل من اإلماـ ا١تهدي أقول
بالسيف. وال أدري حقًا كيف فهم السند األمر بالنهوض لليماين، وىو أمر ال يستثٌت منو أحد،  
 كما ىو واضح، وعلى اٞتميع أف يلتزموا بو وىو يقتضي بالنتيجة أف تكوف ٙتة دعوة يباشرىا

إذا كاف و اليماين بُت الناس ليتسٌت ٢تم معرفتو من خبل٢تا و٘تييز رايتو عن الرايات األخرى ا١تشتبهة، 
السفارة كما  ، أواإلرساؿ تستند عليو الدعوة، ولو قلنا بعدـ إرساؿفبلبد من  (ٕ) البد من دعوة

و، إذ كيف يكوف ذىب إليو السند فالدعوة منعدمة، واألمر بالنهوض إذف يصبح لغوًا ال معٌت ل
النهوض وعلى أي أساس، ىل ننهض لكل من ىب ودب دوف التثبت من أنو ىو اليماين 
ا١توعود؟ أـ إف علينا القبوؿ بنظرية السند الكاريكاتورية فنقوؿ إف األمر بالنهوض يلـز من صادؼ 

تاح لو اليماين ُب الطريق فقط، فهذا وحده من ٬تب عليو أف ٭تسم أمره، وُب الوقت القصَت ا١ت
 )رٔتا ساعة، ورٔتا أقل = ٓب ٭تدد لنا السند وقتاً(، فأما إٔب اٞتنة وأما إٔب النار. 

                                                           

 .4ٕ – 8ٕفمٗ ػالتُ جٌظٌٙٛ: ٘  -ٔ
جٌى١ًٌ ػٍٝ أْ غّس وػٛز ٠رحٍٖ٘ح ج١ٌّحٟٔ ٘ٛ ِح ٔٛص ػ١ٍٗ جٌٍٚج٠س جٌٛجٌوز ػٓ جإلِحَ جٌرحلٍ ٚف١ٙح لٌٛٗ: )ألٔٗ ٠ىػٛ  -ٕ

 . ٌٍٕٕٗٙؼّحٟٔ: ٘ - ٌغ١رسئٌٝ ٚحقرىُ( ج
ٚػٓ أذٟ ػرى هللا: )٠ح ْى٠ٍ، ئٌَُ ذ١طه... ئٌٝ لٌٛٗ: فايج ذٍغه ئْ جٌٓف١حٟٔ لى نٍؼ فحٌقً ئ١ٌٕح ٌٚٛ قرٛجً ػٍٝ ٌؾٍه( 

 .ٓٔٔ – 4ٓٔ٘ ٕئٌُجَ جٌٕحٚد: ؼ
ِؼطى ذٙح لرً جٌطكٍن ٚجٌٍج٠س جٌطٟ ضٍجفك نٍٚؼ جٌٓف١حٟٔ ٟ٘ ٌج٠س ج١ٌّحٟٔ، ٚجألٍِ ذحٌٍق١ً ئ١ٌٙح ٠مطٟٟ ٚؾٛو٘ح ذفطٍز 

 جٌٍّٓف )أٞ لرً جٌهٍٚؼ( ١ٌطؼٍف ػ١ٍٙح جٌٕحِ، ٠ٍٚقٍٛج ئ١ٌٙح.
: )ػٓ ػّحٌ ذٓ ٠حٍْ، أٔٗ لحي: ئْ وٌٚس أً٘ ذ١ص ٔر١ىُ فٟ آنٍ جٌُِحْ، ٌٚٙح ٖٙٗٚفٟ غ١رس ج١ٌٗم جٌطْٟٛ ٘

ٚجٌطٍن ٚؾُٙش جٌؿ١ٛٔ،  ئِحٌجش، فايج ٌأ٠طُ فأٌُِٛج جألٌٜ ٚوفٛج قطٝ ضؿة ئِحٌجضٙح. فايج جْطػحٌش ػ١ٍىُ جٌٍَٚ
ِٚحش ن١ٍفطىُ جًٌٞ ٠ؿّغ جألِٛجي، ٚجْطهٍف ذؼىٖ ٌؾً ٚك١ف، ف١هٍغ ذؼى ١ْٕٓ ِٓ ذ١ؼطٗ، ٠ٚأضٟ ٘الن ٍِىُٙ ِٓ 
ق١ع ذىأ، ٠ٚطهحٌف جٌطٍن ٚجٌٍَٚ، ٚضىػٍ جٌكٍٚخ فٟ جألٌٜ، ٠ٕٚحوٞ ِٕحو ِٓ ٌْٛ وِٗك: ٠ًٚ ألً٘ جألٌٜ ِٓ 

هٍ قحتطٙح، ٠ٚظٍٙ غالغس ٔفٍ ذحٌٗحَ وٍُٙ ٠طٍد جٌٍّه، ٌؾً أذمغ ٍٖ لى جلطٍخ، ٠ٚهٓف ذغٍذٟ ِٓؿى٘ح قطٝ ٠
ٌٚؾً أٚٙد ٌٚؾً ِٓ أً٘ ذ١ص أذٟ ْف١حْ ٠هٍؼ فٟ وٍد، ٠ٚكٍٟ جٌٕحِ ذىِٗك، ٠ٚهٍؼ أً٘ جٌغٍخ ئٌٝ ٍِٛ. 

 فايج ونٍٛج فطٍه ئِحٌز جٌٓف١حٟٔ، ٠ٚهٍؼ لرً يٌه ِٓ ٠ىػٛ ٢ي ِكّـى(.
رً نٍٚؼ جإلِحَ جٌّٙىٞ، ٚ٘ٛ ج١ٌّحٟٔ جًٌٞ ْٕؼٍف القمح جٔٗ جٌمحتُ ٔفٓٗ ٚف١ٗ ٔٙ ػٍٝ أْ غّس ِٓ ٠ىػٛ ٢ي ِكّى ل

 ِٙىٞ آنٍ جٌُِحْ. أٚ
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وٓتبلؼ السند علل الكوراين ُب كتابو عصر الظهور كوف راية اليماين راية ىدى بقولو: )ولكن 
اشر ا١ترجح أف يكوف السبب األساسي ُب أف ثورة اليماين أىدى، إهنا ٖتظى بشرؼ التوجيو ا١تب

، وأف اليماين يتشرؼ بلقائو (عليو السبلـ)، وإهنا جزء من خطة حركتو (عليو السبلـ)من ا١تهدي 
ا١تعجم ا١توضوعي ألحاديث اإلماـ ". وقد أضاؼ ٢تذا النص ُب كتابو (ٔ) (ويأخذ توجيهو منو

 .(ٕ) (عبارة: )فاليماين سفَته ا٠تاص" ا١تهدي

بل لعلو ال يقل رعونة عن السند، فهو يوقع نفسو ولكن الكوراين بدوره ال يسلم من العثار 
ٔتأزؽ من نوع آخر حُت تقوده ٗترصاتو إٔب اليمن البعيدة زاعمًا أف اليماين ٮترج من ىناؾ، 

 وستأٌب مناقشة ىذا الزعم الحقاً.

 ؟ ٍل اليناىي مً الينً

شخصية لعل الظاىرة األكثر بروزًا فيما يتعلق بتخبط التصورات ا١تطروحة بشأف ٖتديد 
اليماين، تتجلى بذلك التسرع البعيد كل البعد عن ا١توضوعية ُب نسبة اليماين إٔب ببلد اليمن، 
وىو تسرع تغذيو ُب وقتنا الراىن مآرب منشؤىا اٟترب الشعواء اليت تشنها ا١ترجعيات ا١تزيفة على 

 .(بلـعليو الس) أٛتد اٟتسنالدعوة ا١تباركة اليت رفع لواءىا ٯتاين آؿ ٤تمد السيد 

انتساب و١تعاٞتة ىذه الشبهة البد ُب البداية من تبُت األرضية اليت يبٍت عليها القائلوف ب
، وخروجو منها إٔباليماين   :. وُب ىذا الصدد ٙتة منشئاف ينطلقوف منهماببلد اليمن ا١تعروفة اليـو

يماين( ٯتكن أف أو٢تما: عائدية النسبة من كلمة )اليماين( إٔب اليمن. فمن الواضح أف كلمة )ال
 .يراد منها بياف نسبة ىذا الرجل إٔب ببلد اليمن

 على أف اليماين ٮترج من ببلد اليمن. ت كما يزعموففهو ورود روايات نص :أما الثاين

 سنناقش أوالً ا١تنشأ األوؿ للشبهة على أف نعقب الحقاً ٔتناقشة ا١تنشأ الثاين.    ،إذف

                                                           

 .ٗٔٔػٍٛ جٌظٌٙٛ: ٘ -ٔ
 .4ٔٙ٘جٌّؼؿُ جٌّٛٞٛػٟ ألقحو٠ع جإلِحَ جٌّٙىٞ:  -ٕ
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 :األولمناقشة منشأ الشبهة 

يخ السند: )كما إف ىناؾ عبلمة أخرى تشَت إليها الرواية وىي كوف خروجو من يقوؿ الش
 .  (ٔ) (ببلد اليمن، وىو وجو تسميتو باليماين

أما ُب )ويقوؿ الكوراين:  .وا١تقصود من وجو التسمية ىو النسبة إٔب ببلد اليمن كما ذكرنا آنفاً 
ساسي فيها مضافًا إٔب اٟتجاز، وإف ٓب منطقة ا٠تليج فمن الطبيعي أف يكوف لليمانيُت الدور األ

 .(ٕ) (تذكر ذلك الروايات

 أف اليماين ٮترج من ببلد اليمن. بوقولو: )وإف ٓب تذكر ذلك الروايات( إشارة إٔب ظنو 

ينسباف اليماين إٔب ببلد اليمن من منطلق لغوي  اف ىذين الشخصُت، وسوا٫تأواضح  ،إذف
،إضافة للدليل ببلد اليمن، وٓتصوص السند يعتمد ىو عائدية النسبة من كلمة اليماين إٔب

 . يأٌب الكبلـ فيوعلى دليل روائي س اللغوي،

إف النسبة من لفظ اليماين ٯتكن أف تعود إٔب اليمن، وٯتكن أف تعود إٔب الُيمن )ٔتعٌت الربكة(، 
 وٯتكن كذلك أف تعود إٔب اليمُت، كأف يكوف شخص ُب يده اليمٌت ما ٯتيزىا أو يكوف ٯتُت

، وٯتكن  (صلى ا عليو والو وسلم)كما كاف علي ٯتُت رسوؿ ا   (عليو السبلـ)اإلماـ ا١تهدي 
كذلك أف تعود إٔب معٌت إنو صاحب يد بيضاء أو كرٯتة، فالكرًن يسمى صاحب األيادي 

تشائم ٦تن يعطي بشمالو، وٯتكن أيضًا أف يكوف يالبيضاء، والعطاء باليمُت، بل إف البعض رٔتا 
 يوجد ما يرجح أحدىا على سواه.  التسمية خافياً علينا. فاالحتماالت كثَتة وال وجو

ولكن على فرض القوؿ بعائدية النسبة إٔب ببلد اليمن، فليس معٌت ذلك إنو من قاطٍت ىذه 
الببلد بالضرورة. فمن ا١تعروؼ الذي ال ينكره أحد أف كثَتًا من الناس ينتسبوف إٔب منطقة، و٤تل 

قة أخرى، فصهيب رومي، وببلؿ حبشي، وكبل٫تا عاشا وماتا ُب ببلد العرب، سكناىم منط
 ومثلهما السيد ا٠توئي الذي ينتسب إٔب مدينة )خوء(، وىو عاش ومات ُب العراؽ، وغَته الكثَت. 

                                                           

 .8ٕفمٗ ػالتُ جٌظٌٙٛ: ٘ -ٔ
 .ٖٔٔػٍٛ جٌظٌٙٛ: ٘ -ٕ
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صلى ا عليو والو )ف من ا١تعروؼ أف مكة من هتامة وهتامة من اليمن، فرسوؿ ا إكما 
صلى ا عليو والو ) كلهم ٯتانية، وقد ورد عن رسوؿ ا  (عليهم السبلـ)وأىل بيتو  (وسلم
لوال ا٢تجرة لكنت : )(صلى ا عليو والو وسلم)وعنو  (وإف اإلٯتاف ٯتاين، واٟتكمة ٯتانية: )(وسلم

 . (ٔ) (امرأ ٯتانيا

ٯتاف وأنا واإلٯتاف  ،إف خَت الرجاؿ أىل اليمن... ) :(صلى ا عليو والو وسلم)وعن النيب 
 .(ٕ) (ٯتاين

اإلٯتاف "... ومن ذلك قولو عليو الصبلة والسبلـ: ) لشريف الرضي:لورد ُب اجملازات النبوية و 
، وا١تراد أىل "اإلٯتاف ٯتاف واٟتكمة ٯتانية"قولو عليو الصبلة والسبلـ:  ... ٯتاف واٟتكمة ٯتانية"

ؼ كثَت. ويدخل ُب ىذا الوصف أىل اإلٯتاف وأىل اٟتكمة ٯتانوف، وأمثاؿ ذلك ُب الكبلـ معرو 
مكة وأىل ا١تدينة. فأما مكة فهي جهة من جهات اليمن ومفضى إٔب ذلك الشق والسمت. وأما 

 .(ٖ) ا١تدينة فمعظم أىلها األنصار وىم من أىل اليمن باألصل وإف كانوا من أىل اٟتجاز بالدار(

اإلٯتاف ٯتاف ": (والو وسلمصلى ا عليو ) ُب ىذا النص يعد الشريف الرضي قوؿ الرسوؿ
)ٯتاف( و )ٯتانية( عن ظاىر٫تا الذي ينسب  يمن قبيل اجملاز، أي إنو يصرؼ لفظ "ةواٟتكمة ٯتاني

اإلٯتاف واٟتكمة إٔب ببلد اليمن، ليجعلهما ألىل مكة وا١تدينة بتقريب أف مكة جهة من جهات 
 اليمن، وا١تدينة معظم أىلها أصلهم من اليمن. 

ومهد أراضي قلوب ا١تؤمنُت لبساتُت اٟتكمة اليمانية ... ار األنوار: )ْتجاء مقدمة و 
 .(ٗ)فدحاىا(

العبلمة اجمللسي يصف كبلـ آؿ ٤تمد باٟتكمة اليمانية. األمر الذي يدؿ على أف لفظ 
 )اليمانية( ال يراد منها النسبة إٔب ببلد اليمن. 

                                                           
 .3ٓ٘ 8جٌىحفٟ: ؼ -ٔ
 .ٕٖٕ٘ 3٘ٔٛجٌ: ؼذكحٌ جأل ؛8ٔجألٚٛي جٌٓطس ػٍٗ: ٘ -ٕ
 . 4ٖٖ – 8ٖٖج٠ٌٍٗف جٌٍٟٞ: ٘ -جٌّؿحَجش جٌٕر٠ٛس  -ٖ
 .ٔ٘ ٔذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٗ
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ىو ما أصحر منها إٔب حد ُب باديتها ... قاؿ ا١تدائٍت: هتامة من اليمن و ) وُب معجم البلداف:
ينص ا١تدائٍت  وفيو  .(ٔ) (ومكة من هتامة، وإذا جاوزت وجرة وغمرة والطائف إٔب مكة فقد أهتمت

على أف مكة من هتامة، وهتامة من اليمن، فتكوف مكة من اليمن. وبالنتيجة يكوف ٤تمد وآؿ 
 ليمن. ، وال اختصاص للقب )ٯتاين( ٔتن يسكن ببلد اُت٤تمد ٯتاني

ألف مكة من هتامة وهتامة ): )قبلتو ٯتانية(، بالقوؿ: ٤تمد صاّب ا١تازندراين عبارة ويفسر ا١تؤب
 .(ٕ) من أرض اليمن و٢تذا يقاؿ: الكعبة اليمانية(

الركوف إٔب القوؿ بأف اليماين ٮترج من ببلد اليمن اعتماداً  إمكافعدـ  من كل ما تقدـ يتضح
 اين تعود إٔب ببلد اليمن.على الزعم بأف النسبة من ٯت

صلى ا عليو ) ، وقولو"اٟتكمة ٯتانية واإلٯتاف ٯتاف": (صلى ا عليو والو وسلم)بل لعل قولو 
اإلٯتاف ٯتاف وأنا : "(صلى ا عليو والو وسلم) "، وقولولوال ا٢تجرة لكنت امرأ ٯتانياً ": (والو وسلم

، "يكفي لدحض قوؿ من يزعم أف اليماين البٯتاين د أف يكوف من قاطٍت ببلد اليمن ا١تعروفة اليـو
 .وخروجو يكوف منها

عن شريح بن عبيد، عن كعب، قاؿ: ما ) نعيم بن ٛتاد ا١تروزي:لوقد ورد ُب كتاب الفنت 
ىذا ا٠ترب . (ٖ) ا١تهدي إال من قريش، وما ا٠تبلفة إال فيهم غَت أف لو أصبًل ونسبًا ُب اليمن(

يفهموف أف نسبة  (وسلم صلى ا عليو وآلو)ريبُت من عصر النيب شهادة تارٮتية على أف الق
أصبًل ونسبًا ُب اليمن. واألصل  -سكنة مكة  -القرشي إٔب ببلد اليمن جائزة ألف لقريش 

إٔب أف مكة من هتامة، وهتامة من اليمن، فمكة بالنتيجة من  اإلشارةوالنسب قد يراد منهما 
كاف ا١تراد فإنو يدحض قضية القائلُت بضرورة أف يكوف من يُطلق اليمن، وقد يراد أمر آخر. وأيًا  

 عليو لقب "ٯتاين" من سكنة اليمن.

                                                           

 .ٖٙ٘ ِٕؼؿُ جٌرٍىجْ جٌكّٛٞ: ؼ -ٔ
: ٖٓٔ٘ ٌ٘ٔٚو فٟ ذكحٌ جألٔٛجٌ ؼ ؛ٖٓٔ٘ ٕٔؼ :ٌٌٍّٛٝ ِكّى ٚحٌف جٌّحَٔىٌجٟٔ - ٍٖـ أٚٛي جٌىحفٟ -ٕ

 ًٖ٘ جٌىؼرس ج١ٌّح١ٔس، ٚجألٌٜ جٌّىق١س، ٚجٌؿرحي ج١ٌٍّْس(.)فٍّح ؤح أذٛ ٠حٌد ِٓ جٌىؼرس لحي: جٌٍُٙ ٌخ 
 .ٖٕٔوطحخ جٌفطٓ: ٘ -ٖ
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ٖتديد ىوية اليماين اعتمادًا على أمر لغوي ىو عائدية النسبة من كلمة اليماين على  ،إذف
وتأويل  ببلد اليمن أمر ال يقدـ عليو من يتحرى اٟتقيقة، بل ىو أقرب إٔب من شأنو ابتغاء الفتنة

 .   (ٔ) اٟتقائق عرب إتباع ا١تتشابو

 :األول الشبهة منشأ مناقشة

وردت بعض الروايات كاف ٢تا األثر ُب توليد الشبهة لدى الكثَتين، أ٫تها ما ورد ُب كماؿ 
 لشيخ الصدوؽ:لالدين و٘تاـ النعمة 

 ،كليٍتقاؿ: حدثنا ٤تمد بن يعقوب ال ،حدثنا ٤تمد بن ٤تمد بن عصاـ )رضي ا عنو()
قاؿ: حدثٍت علي بن  ،قاؿ: حدثٍت إٝتاعيل بن علي القزويٍت ،قاؿ: حدثنا القاسم بن العبلء

إٝتاعيل، عن عاصم بن ٛتيد اٟتناط، عن ٤تمد بن مسلم الثقفي، قاؿ: ٝتعت أبا جعفر ٤تمد 
رض القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطوي لو األ( يقوؿ: عليهما السبلـبن علي الباقر )

بو دينو على الدين كلو ولو   عز وجلوتظهر لو الكنوز، يبلغ سلطانو ا١تشرؽ وا١تغرب، ويظهر ا 
)عليو كره ا١تشركوف، فبل يبقى ُب األرض خراب إال قد عمر، و ينزؿ روح ا عيسى بن مرًن 

الرجاؿ إذا تشبو قاؿ: قلت: يا ابن رسوؿ ا، مىت ٮترج قائمكم ؟ قاؿ:  فيصلي خلفو، السبلـ(
بالنساء، والنساء بالرجاؿ، واكتفى الرجاؿ بالرجاؿ، والنساء بالنساء، وركب ذوات الفروج 
السروج، وقبلت شهادات الزور، وردت شهادات العدوؿ، واستخف الناس بالدماء وارتكاف الزنا 

، وأكل الربا، واتقي األشرار ٥تافة ألسنتهم، وخروج السفياين من الشاـ، واليماين من اليمن
بُت الركن وا١تقاـ، اٝتو  )صلى ا عليو والو وسلم(وخسف بالبيداء، وقتل غبلـ من آؿ ٤تمد 

 .(ٕ) (... ٤تمد بن اٟتسن النفس الزكية

، وتسلسلها ُب نفسو "كماؿ الدين"بالسند ُب كتاب  ت ٢تا رواية شبيهةىذه الرواية ورد
يًتجح منو بقوة أهنما ُب األصل رواية  الكتاب يسبق تسلسل الرواية ا١تنقولة أعبله، األمر الذي

                                                           

ػٓ أذٟ ق١ْٛ ٌِٛٝ جٌٍٞح، لحي: )ِٓ ٌو ِطٗحذٗ جٌمٍآْ ئٌٝ ِكىّس  ٕٔٙ٘ ٌٕٚو فٟ ػ١ْٛ أنرحٌ جٌٍٞح ؼ -ٔ
ْ فٍوٚج ِطٗحذٙٙح ئٌٝ ٘ىٜ ئٌٝ ٍٚج٠ ِٓطم١ُ، غُ لحي: ئْ فٟ أنرحٌٔح ِطٗحذٙحً وّطٗحذٗ جٌمٍآْ ِٚكىّح وّكىُ جٌمٍآ

 ِكىّٙح ٚال ضطرؼٛج ِطٗحذٙٙح وْٚ ِكىّٙح فطٍٟٛج(.
 .ٖٖٔ –ٖٖٓوّحي جٌى٠ٓ ٚضّحَ جٌٕؼّس: ٘ -ٕ
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، والرواية الثانية كما األلفاظواحدة، قيلت ُب ٣تلس واحد، وًب نقلها أكثر من مرة، باختبلؼ ُب 
 يلي:

 ،قاؿ: حدثنا ٤تمد بن يعقوب )الكليٍت( ،حدثنا ٤تمد بن ٤تمد بن عصاـ )رضي ا عنو()
قاؿ: حدثٍت علي بن  ،عيل بن علي القزويٍتقاؿ: حدثنا إٝتا ،قاؿ: حدثنا القاسم بن العبلء

إٝتاعيل، عن عاصم بن ٛتيد اٟتناط، عن ٤تمد بن مسلم الثقفي الطحاف، قاؿ: دخلت على 
( وأنا أريد أف أسألو عن القائم من آؿ ٤تمد صلى عليهما السبلـأيب جعفر ٤تمد بن علي الباقر )

)صلى ا عليو إف ُب القائم من آؿ ٤تمد  يا ٤تمد بن مسلم،ا عليو وعليهم، فقاؿ ٕب مبتدئاً: 
شبهًا من ٜتسة من الرسل: يونس بن مىت، ويوسف بن يعقوب، وموسى، وعيسى،  والو وسلم(

و٤تمد، صلوات ا عليهم. فأما شبهو من يونس بن مىت: فرجوعو من غيبتو وىو شاب بعد كرب 
يبة من خاصتو وعامتو، واختفاؤه السن، و أما شبهو من يوسف بن يعقوب )عليهما السبلـ(: فالغ

من إخوتو وإشكاؿ أمره على أبيو يعقوب )عليهما السبلـ( معقرب ا١تسافة بينو وبُت أبيو وأىلو 
فدواـ خوفو، وطوؿ غيبتو، وخفاء والدتو، وتعب  )عليو السبلـ(وشيعتو. وأما شبهو من موسى 

ُب ظهوره ونصره وأيده على  عز وجلشيعتو من بعده ٦تا لقوا من األذى وا٢تواف إٔب أف أذف ا 
: فاختبلؼ من اختلف فيو، حىت قالت طائفة منهم: )عليو السبلـ(عدوه. وأما شبهو من عيسى 

 ىصل(ما ولد، وقالت طائفة: مات، وقالت طائفة: قتل وصلب. وأما شبهو من جده ا١تصطفى 
 ا عليو والو ىصل(لو فخروجو بالسيف، وقتلو أعداء ا وأعداء رسو ( وسلم ا عليو والو

، واٞتبارين والطواغيت، وأنو ينصر بالسيف والرعب، وأنو ال ترد لو راية. وإف من عبلمات (وسلم
وصحية من السماء ُب شهر  )من اليمن(خروجو: خروج السفياين من الشاـ، وخروج اليماين 

 .(ٔ) (رمضاف، ومناد ينادي من السماء باٝتو و اسم أبيو

، اإلسبلميةْتسب طبعة مؤسسة النشر  ة وردت عبارة )من اليمن( بُت قوسُتوُب ىذه الرواي
 لعلو قد جرت، و األقلبعض نسخ الكتاب على  األمر الذي يشَت إٔب أهنا غَت موجودة ُب

 .، أو إف اقق أضافهاإضافتها ُب بعض النسخ من قبل بعض النساخ

                                                           
 .8ٕٖ – 3ٕٖوّحي جٌى٠ٓ ٚضّحَ جٌٕؼّس: ٘ -ٔ
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دوف ٢تا  ُتنقل بعض ا١تؤلف ،ألصليوالذي يدؿ على زيادهتا وكوهنا ال وجود ٢تا ُب النص ا
 :الغمة ُب كشف ىذه الزيادة، فقد نقلها عن كماؿ الدين ابن أيب الفتح اإلربلي

وأنا أريد أف أسألو عن  (عليو السبلـ)عن ٤تمد بن مسلم، قاؿ: دخلت على أيب جعفر )
بهًا من يا ٤تمد بن مسلم، إف ُب القائم من آؿ ٤تمد ش :القائم من آؿ ٤تمد فقاؿ مبتدياً 

وإف من عبلمات خروجو خروج السفياين من الشاـ وخروج اليماين وصيحة ... إٔب قولو: ٜتسة
 .(ٔ) (من السماء ُب شهر رمضاف ومناد ينادي باٝتو واسم أبيو

 ما تبلحظوف ال وجود لعبارة )من اليمن( ُب ىذه الرواية. ك

٤تمد بن مسلم الثقفي، قاؿ: ) ونقلها الشيخ الطربسي كذلك ُب إعبلـ الورى بأعبلـ ا٢تدى:
صلى ا عليو )وأنا أريد أف أسألو عن القائم من آؿ ٤تمد  (عليو السبلـ)دخلت على أيب جعفر 

... إٔب يا ٤تمد بن مسلم، إف ُب القائم من آؿ ٤تمد شبهًا ٓتمسة فقاؿ ٕب مبتدئاً:  (والو وسلم
روج اليماين، وصيحة من السماء وإف من عبلمات خروجو: خروج السفياين من الشاـ، وخقولو: 

 . (ٕ) (ُب شهر رمضاف، ومناد ينادي باٝتو واسم أبيو

 وىنا أيضاً ال وجود لعبارة )من اليمن(.

إكماؿ الدين: ا٢تمداين، عن علي بن إبراىيم، عن ٤تمد بن ) ووردت أيضًا ُب ْتار األنوار:
الكليٍت، عن القاسم بن  عيسى، عن سليماف بن داود، عن أيب بصَت، وحدثنا ابن عصاـ، عن

العبل، عن إٝتاعيل بن علي، عن علي بن إٝتاعيل، عن عاصم بن ٛتيد، عن ٤تمد بن مسلم، 
صلى ا )وأنا أريد أف أسألو عن القائم من آؿ ٤تمد  (عليو السبلـ)قاؿ: دخلت على أيب جعفر 

)صلى ا عليو ؿ ٤تمد يا ٤تمد بن مسلم، إف ُب القائم من آفقاؿ ٕب مبتدئاً:  (عليو والو وسلم
وأف من عبلمات خروجو خروج السفياين من الشاـ ... إٔب قولو: شبهًا من ٜتسة والو وسلم(

 .(ٖ) (وخروج اليماين وصيحة من السماء ُب شهر رمضاف ومناد ينادي باٝتو واسم أبيو

                                                           

 .ٖٖٓ – 4ٕٖ٘ ٖوٗف جٌغّس: ؼ -ٔ
 .ٖٖٕ٘ ٕئػالَ جٌٌٜٛ ذأػالَ جٌٙىٜ: ؼ -ٕ
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 .(ٔ) وىنا أيضاً ال وجود لعبارة )من اليمن(

د نقلت الرواية عن كماؿ الدين وٓب تكن العبارة موجودة ىذه ا١تصادر القدٯتة ثبلثتها ق ،إذف
فيها، فمن ا١ترجح أف تكوف عبارة )من اليمن( قد ٘تت إضافتها إٔب واحدة من نسخ كماؿ الدين 
ُب زمن الحق لزمن تأليف ىذه الكتب الثبلثة، وا١ترجح أف يكوف أحد النساخ قد أضافها، ألنو 

ب القرينة اللغوية أو عائدية النسبة من اليماين إٔب اليمن، توىم أف اليماين ٮترج من اليمن، ْتس
وقد سبق أف ناقشنا ىذا األمر. ولعل ما شجعو على ىذا ىو أف ذكر السفياين ُب الرواية يقًتف 
بتحديد مكاف خروجو )وخروج السفياين من الشاـ( فرأى أف التعبَت يكوف متناسبًا أكثر إذا 

 يماين.أٟتقت عبارة )من اليمن( بلفظ ال

ولعل ىذا الناسخ قد شد من عزمو ورود عبارة )من اليمن( ُب الرواية األؤب اليت ذكرناىا آنفاً، 
ولكنو احتماؿ ضعيف للغاية؛ ألننا نقرأ ىذه الرواية األؤب نفسها ُب شرح إحقاؽ اٟتق للسيد 

 ذكر فيها لليماين ا١ترعشي، نقبًل عن الفصوؿ ا١تهمة، وليس فيها عبارة )اليماين من اليمن(، بل ال
 البتة، يقوؿ السيد ا١ترعشي: 

: منهم العبلمة ابن الصباغ ا١تالكي ُب "الفصوؿ ا١تهمة" قاؿ: روى عن أيب ) ما رواه القـو
... إٔب ا١تهدي منا منصور بالرعب مؤيد بالظفر تطوى لو األرضأيضاً قاؿ:  (عليو السبلـ) جعفر
 .(ٕ) ...( وخرج السفياين من الشاـ واليمنقولو:

ُب ىذه الرواية السفياين ٮترج من الشاـ واليمن، ولعل من ٮترج من اليمن سفيانيًا آخر غَت 
 سلوين سلوين،)... : قولو ،(عليو السبلـ)فقد ورد عن علي سفياين الشاـ ولكنو منحرؼ مثلو، 

 من بعدىم ٭تدث ما ذكر ٍب :... إٔب قولو تفقدوين أف قبل رمضاف شهر من األواخر العشر ُب

                                                           

طهد جألٔٛجٌ ج١ٌّٟثس: ًٌه ِٓ غ١ٍ ٠َحوز )ِٓ ج١ٌّٓ( فٟ غ١ٍ جٌىطد جًٌّوٌٛز فٟ جٌّطٓ، ِٓ لر١ً: ٌِٕٚوش و -ٔ
 – 3ٓ٘ ِٔٚى١حي جٌّىحٌَ: ؼ ؛43ٔ – 4ٙٔ٘ ٔرحش جٌكؿس جٌغحتد: ؼٚئٌُجَ جٌٕحٚد فٟ ئغ ؛8ٖٓ – 3ٖٓ٘
3ٔ. 

" ٕٖه١ٛس ج١ٌّحٟٔ جٌّٛػٛو ؼ. يوٍ ج١ٌٗم ٔحظُ جٌؼم١ٍٟ فٟ وطحذٗ "وٌجْس فٟ ٕٖٗ٘ ٍٖٖٔـ ئقمحق جٌكك: ؼ -ٕ
وجٌ  -ئْ ًٖ٘ جٌٍٚج٠س ٌٚوش ذحٌٌٛٛز جٌطٟ ٔمٍٙح ج١ٌٓى جٌٍّػٟٗ فٟ وطحخ جٌفٛٛي جٌّّٙس الذٓ جٌٛرحؽ. ٠رؼس ذ١ٍٚش 

 . 4ٖٕ – 4ٕٕ٘ :َ 488ٔ -٘ـ  4ٓٗٔجٌطرؼس جٌػح١ٔس:  -جألٞٛجء 
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 السفياين :فقاؿ ؟ والسفياين السفياين وما: لو فقيل. السفياين وآخرىا السفياين أو٢تا :وقاؿ الفنت،
 .(ٔ) (الشاـ صاحب والسفياين ىجر، صاحب

 عثر وبُت بينو باليمن بلد: )وا٢تجر: البلداف معجم صاحب ذكر كما اليمن، ُب بلدة وىجر
 .(ٕ) (اليمن ..اْب جهة من وليلة يـو

أف يعتمد على ىاتُت الروايتُت ُب بناء علمي أو عقائدي، فالروايتاف  ألحدا ال ٯتكن على ىذ
إف كانتا روايتُت، وٓب  -مسورتاف بالشكوؾ، ومعلـو أف االستدالؿ بشيء فرع ثبوتو، والروايتاف 

. -تكونا رواية واحدة   ال ٯتكن االدعاء بثبوت منطوقهما بالصورة اليت يريدىا ا٠تصـو

أف عبارة "اليماين من اليمن" واردة ُب الرواية، فإف أحدًا ال ٯتلك  - تنزالً  -قبلنا بل حىت لو 
القطع بأف ا١تقصود هبا ىو اليماين ا١توعود، ال غَته. فنحن نعلم من خبلؿ الرواية الواردة عن 

اؽ ، وغَتىا أف أوؿ لقاء بُت اليماين والسفياين ٭تدث على أرض العر (عليو السبلـ)الباقر  اإلماـ
حُت يتجهاف ٨تو الكوفة ُب سنة واحدة وشهر واحد وسنة واحدة، كفرسي رىاف، كما عربت 

 : (عليو السبلـ)الباقر  اإلماـالرواية التالية الواردة عن 

 حىت أمرىم، وتشتت ملكهم، تفرؽ اختلفوا ٍب ملكوا فإذا ٯتلكوا، أف من فبلف لبٍت البد)
 كفرسي الكوفة إٔب يستبقاف ا١تغرب، من وىذا ا١تشرؽ، نم ىذا والسفياين، ا٠تراساين عليهم ٮترج

 يبقوف ال إهنم أما أيديهما، على فبلف بٍت ىبلؾ يكوف حىت ىنا، من وىذا ىنا، من ىذا رىاف،
 شهر ُب واحدة، سنة ُب وا٠تراساين واليماين السفياين خروج :(السبلـ عليو) قاؿ ٍب. أحدا منهم

 .(ٖ) (بعضا بعضو يتبع رزا٠ت كنظاـ نظاـ واحد، يـو ُب واحد،

ىذا ُب حُت ذكرت الروايات أف السفياين سيقاتل رجبلً يُدعى "منصور اليماين" قبل أف يتوجو 
 إٔب العراؽ، أي إنو ٯتاين آخر غَت اليماين ا١توعود. 

                                                           

 .3ٕٔجٌّالقُ ٚجٌفطٓ: ٘ -ٔ
 .4ٖٖ٘ ٘ؼ جٌكّٛٞ: - ِؼؿُ جٌرٍىجْ -ٕ
 .ٕٗٙ٘ :ِكّى ذٓ ئذٍج١ُ٘ جٌٕؼّحٟٔ -جٌغ١رس وطحخ  -ٖ
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 والًتؾ والكندي ا١تنصور وعلى األبقع على السفياين ظهر إذا: )(عليو السبلـ)عن أيب جعفر 
،  .(ٔ) (العراؽ إٔب وصار خرج والرـو

واضح من ىذه الرواية إف السفياين ينتصر )يظهر( على ا١تنصور، أي "منصور اليماين" قبل أف 
 .(ٕ) يتوجو للعراؽ ويلتقي باليماين ا١توعود

ما ا١تهدي إال من قريش، وما ا٠تبلفة إال : )(عليهم السبلـ)ٯتكننا القوؿ من منطلق قو٢تم و 
أف آؿ ٤تمد  -وبعد التنزؿ جداًل عن كل ما تقدـ  -( نسبًا ُب اليمنفيهم غَت أف لو أصبًل و 

ٯتكن أف يقولوا: اليماين من اليمن، ويكوف مقصدىم اإلشارة إٔب أصلو وىو كونو  (عليهم السبلـ)
 من آؿ ٤تمد وىم ٯتانيوف طا١تا كانت مكة من هتامة وهتامة من اليمن، كما سبق أف ذكرنا.

 )حدثنا وا هبا ما ورد ُب "٥تتصر إثبات الرجعة" للفضل بن شاذاف:ومن الروايات اليت استدل
 أعُت، بن زرارة حدثنا: قاؿ بن دراج، ٚتيل حدثنا: قاؿ ،- عنو ا رضي - عمَت أيب بن ٤تمد

 من وغَت٫تا والدجاؿ السفياين شر من با استعيذوا: قاؿ: قاؿ ،(عليو السبلـ) ا عبد أيب عن
 فعرفناه وقد الدجاؿ أما ،(وسلم وآلو عليو ا صلى) ا رسوؿ ابن يا: لو قيل. الفنت أصحاب

 ؟ قاؿ يصنعوف الفنت، وما أصحاب من وغَته السفياين فمن شأنو، أحاديثكم مضامُت من تبُت
 لو اٞتزيرة ببلد من قيس، ٮترج بن أصهب: لو يقاؿ رجل منهم ٮترج من أوؿ: (عليو السبلـ)

 ببلد من القحطاين وٮترج الشاـ، ببلد من اٞتر٫تي ٮترج ٍب. عظيم وروج الناس ُب شديدة نكاية
 والفتنة منهم، الظلم أىلها على ويغلب واليتهم، ُب عظيمة شوكة ىؤالء من واحد اليمن، ولكل

 الوادي من السود، والسفياين الرايات مع خراساف من السمرقندي عليهم ٮترج كذلك ىم فبينا

                                                           

ِؼؿُ أقحو٠ع  ؛ٖٔٔ٘ٔذٍلُ  33ٕ٘ ٔٔطمٟ جٌٕٙىٞ: ؼٌٍّ -وُٕ جٌؼّحي  ؛8ٌٕٗٔؼ١ُ ذٓ قّحو: ٘ -وطحخ جٌفطٓ  -ٔ
 .3ٕ٘٘ ٖجإلِحَ جٌّٙىٞ: ؼ

ض٠ًُ جٌٍرّ:  ٌثال ٠ظٓ أقى أْ جٌٌّٕٛٛ جًٌّوٌٛ فٟ جٌٍٚج٠س جألن١ٍز غ١ٍ ٌِٕٛٛ ج١ٌّحٟٔ أٔمً ًٖ٘ جٌٍٚج٠س جٌطٟ -ٕ
)ػٓ ؾحذٍ، ػٓ أذٟ ؾؼفٍ، أٔٗ لحي: ئيج ظٍٙ جألذمغ ِغ لَٛ يٚٞ أؾٓحَ فطىْٛ ذ١ُٕٙ ٍِكّس ػظ١ّس، غُ ٠ظٍٙ جألنٛ٘ 
جٌٓف١حٟٔ جٌٍّؼْٛ ف١محضٍّٙح ؾ١ّؼحً ف١ظٍٙ ػ١ٍّٙح ؾ١ّؼحً، غُ ١ٓ٠ٍ ئ١ٌُٙ ٌِٕٛٛ ج١ٌّحٟٔ ِٓ ٕٚؼحء ذؿٕٛوٖ ٌٚٗ فٌٛز 

ف١ٍطمٟ ٘ٛ ٚجألنٛ٘ ٌٚج٠حضُٙ ٚفٍ ٚغ١حذُٙ ٍِٛٔس، ف١ىْٛ ذ١ّٕٙح لطحي ٖى٠ى، غُ ٠ظٍٙ  ٖى٠ىز ٠ٓطمً جٌٕحِ لرً جٌؿح١ٍ٘س،
 .3ٗٔٔؼ١ُ ذٓ قّحو: ٘ - جألنٛ٘ جٌٓف١حٟٔ ػ١ٍٗ( جٌفطٓ

: 3ٗٗٚػٍٝ أٞ قحي ٌٚوش ٌٚج٠حش أنٍٜ ٠ّىٓ أْ ٠ٓطىي ِٕٙح ضؼىو ٖه١ٛس ج١ٌّحٟٔ فمى ٌٜٚ جٌطْٟٛ فٟ جٌغ١رس ٘
ٟ(. ػٍك جٌىٌٛجٟٔ ػٍٝ ًٖ٘ جٌٍٚج٠س لحتالً: )٠كطًّ أْ ٠ىْٛ ً٘ج جًٌٞ ٠ظٍٙ لرً )٠هٍؼ لرً جٌٓف١حٟٔ ٍِٛٞ ٠ّٚحٔ

 .٘ٔٔجٌٓف١حٟٔ ٠ّح١ٔحً ِّٙىجً ١ٌٍّحٟٔ جٌّٛػٛو( ػٍٛ جٌظٌٙٛ: ٘
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 خروجو قبل الزىد يظهر ا١تلعوف سفياف، وىذا أيب بن عتبة ولد من ووى الشاـ، أودية من اليابس
 اٞتهاؿ قلوب بذلك جلب ُب األمواؿ ويبذؿ وا١تلح اٞتريش، الشعَت خبز ويتقنعب ويتقشف،

 الباطل ويظهروف اٟتق يكتموف الذين العلماء ويتبعهم فيبايعونو، يدعي ا٠تبلفة ٍب والرذاؿ،
 ُب الرايات البيض مع اليمن من اليماين وخروج خروجو يكوف قدو  األرض، أىل خَت إنو: فيقولوف

 اليمن إٔب ويرجع القحطاين فينهـز السفياين يقاتل من فأوؿ واحدة، وسنة واحد وشهر واحد يـو
 ويقهر٫تا، فيتبعهما السفياين من ٤تاربات كثَتة بعد واٞتر٫تي األصهب يفر ٍب اليماين، ويقتلو
 كثَتاً  ويسخر األطراؼ إٔب جيوشاً  السفياين يبعث ٍب اليماين. إال وو٭تارب ينازعو من كل ويقهر

 منتصراً  منها ويرجع ا٠تراساين ا١تلك لدفع الرـو إٔب ويذىب والفساد، القتل ويبالغ ُب الببلد، من
 بعد ٤تاربات السفياين فينهـز شره، لدفع اليماين فينهض اليماين، يقصد ٍب صليب، عنقو ُب

 اللو هنر ُب اليماين فيجده وىزٯتة السفياين، اٟتروب فتكثر اليماين فيتبع يدة،شد ومقاتبلت عديدة
 ٍب سنة، ثبلثُت األعداء من فارغاً  سلطنتو ُب ٍب يعيش ،إرباً  إرباً  فيقطعهما األسارى ُب ابنو مع

 ابنو فيبقى يتوَب حىت )عليو السبلـ( قائمنا ظهور وينتظر مكة السعيد ويأوي بابنو ا١تلك يفوض
)عليو قائمنا  بدعاء الدنيا إٔب يرجعاف و٫تا سنة، أربعُت من قريباً  وسلطانو ُب ملكو أبيو وفاة عدب

 إٔب عشرين ٘تد :(عليو السبلـ) قاؿ السفياين، ملك مدة عن فسألتو: زرارة قاؿ. السبلـ(
 .(ٔ)(سنة

 ىذه الرواية ال ٯتكن قبو٢تا ألسباب، منها:

ي يُفًتض أف يكوف مصدرىا مفقود، وا١توجود اليـو ىو كتاب "٥تتصر إثبات الرجعة" الذ. ٔ
 األحاديثملخصو الذي كتبو أحد العلماء. وىذا ا١تلخص ا١تفًتض ال يوجد ما ٯتنح القطع بأف 

ىناؾ نسخة ٓب  بأفاليت فيو صحيحة النسبة ألصل الكتاب، كما قاؿ ٤تققو، الذي ذكر كذلك 
 .(ٕ) يقابل نسخة كتابو عليها

                                                           
 ِٚح ذؼى٘ح. ٕٗٔ٘ ٘ٔؼ :جٌفًٟ ذٓ ٖحيجْ. ٌِٕٗٛ فٟ ِؿٍس ضٍجغٕح - جٌٍؾؼس ئغرحشِهطٍٛ  -ٔ
ًٖ جٌٍْحٌس ٟ٘ جٌٕٓهس جٌطٟ فٍؽ ِٓ وطحذطٙح جذٓ ٠َٓ جٌؼحذى٠ٓ ِكّى ذٓ )ئْ ِح قٍٕٛح ػ١ٍٗ ِٓ ٔٓم ٘ لحي جٌّكمك: -ٕ

ٔمال ػٓ ٔٓهس ٚحقد جٌْٛحتً جٌّكىظ ج١ٌٗم ِكّى ذٓ  ٘  ٖٓ٘ٔق١ٓٓ جألٌِٛٞ فٟ غّحْ ١ٌحي ذم١ٓ ِٓ يٞ جٌمؼىز ْٕس
ظس فٟ ِىطرس ، ٚوحْ ػ١ٍٙح نطٗ لىِ ٍْٖ. ٚٔٓهس ٌْحٌطٕح ًٖ٘ ِكفٛـ٘  ٗٓٔٔكٍ جٌؼحٍِٟ، جٌّطٛفٝ ْٕس جٌكٓٓ جٌ

ِغ ِهط٠ٛطٟ وطحذٟ جألِحٌٟ ٚجإلفٛحـ فٟ ئِحِس  3ٕٗٗفٟ ِٗٙى، ّٞٓ ِؿّٛػس ٌلُ  (ػ١ٍٗ جٌٓالَ)جإلِحَ جٌٍٞح 



 307............................................................جاهع األدلت  

الكثَت من التناقضات، فهي قد جعلت مدة ملك السفياين عشرين سنة، بينما ُب الرواية . ٕ
 ا١تلك يفوض ٍب سنة، . وكذلك جعلت من اليماين ملكًا ٭تكم "ثبلثُت(ٔ) الوارد غَت ذلك ٘تاماً 

 أبيو وفاة بعد ابنو فيبقى يتوَب حىت (عليو السبلـ) قائمنا ظهور وينتظر مكة ويأوي السعيد بابنو
!  "(عليو السبلـ) قائمنا بدعاء الدنيا إٔب يرجعاف و٫تا سنة، أربعُت من قريبا طانوسل ىو فيملك

ولكن ا١تعروؼ من الروايات أف اليماين يقاتل السفياين ويسلم األمر لئلماـ ا١تهدي، بل إنو يدعو 
 لئلماـ ا١تهدي بأمر منو.

 ا عبد أيب عند ذُكر: )قاؿ زرارة، بن عبيد عن الواردة هبا الرواية استدلوا ومن الروايات اليت
 .(ٕ) (صنعاء ُب عينيو كاسر ٮترج و١تا ذلك ٮترج أىن: فقاؿ السفياين

 صنعاء ُب ٮترج الذي ىذا أف على يدؿ فيها شيء ال متأمل، لكل يتضح الرواية،كما ىذه
الرجل غاية ما ُب األمر إف من يرى ىذا  ا١توعود، فبل نص وال ظهور، وال عُت وال أثر! اليماين ىو

على أنو اليماين يبٍت على أساس افًتاض مسبق بأف اليماين ٮترج من اليمن. وحىت على ىذا 
بل ىذا ىو  -االفًتاض ال يصح القطع بأف ا١تكٌت بػ"كاسر عينيو" ىو اليماين ا١توعود، إذ لعل 

 أكثر من شخص ٮترج ُب ببلد اليمن. -ا١تتحقق 

                                                                                                                                                                               

ِٓ جٌّؿّٛػس، ٚلى  ٔٔ - ٔ، ٚوالّ٘ح ١ٌٍٗم جٌّف١ى، ٚلى جقطٍص ٔٓهطٕح ًٖ٘ جألٌٚجق ِٓ (ػ١ٍٗ جٌٓالَ)أ١ٍِ جٌّإ١ِٕٓ 
س جًٌّوٌٛز آٔفح فًوٍ وطحذٟ ج١ٌٗم جٌّف١ى وٚٔٙح! ٚلى وٌٕح ػ١ٍٙح ّْحقس فحش جٌّفٍِٙ أْ ٠ًوٍ ٚؾٛو٘ح ّٞٓ جٌّؿّٛػ

جٌؼالِس جٌّكمك ج١ٌٓى ػرى جٌؼ٠ُُ جٌطرح٠رحتٟ ػٍٝ أغٍ ضطرؼحضٗ ٚضٕم١رحضٗ فٟ ِهط٠ٛحش جٌّىطرحش جٌّهطٍفس، َٚٚوضٕٟ 
( ٌٕٕٓٓهس ًٖ٘ ضكطٛٞ ػٍٝ )ٚج إلق١حء جٌطٍجظ ِٗىٌٛز ذٌّٛٛضٙح، ٚفمُٙ هللا ؾ١ّؼح. (ػ١ٍُٙ جٌٓالَ)ِإْٓس آي جٌر١ص 

ٚغ١رطٗ ٚذؼٝ ػالتُ جٌظٌٙٛ جنطحٌ٘ح ِٕطهرٙح ِٓ أًٚ  (ػ١ٍٗ جٌٓالَ)قى٠ػح فم١ ضىٌٚ قٛي ِٛٞٛع ئِحِس جٌّٙىٞ 
جٌىطحخ ًٌٙج جٌغٍٜ وّح ٠رىٚ، ٚال ٔىٌٞ ٔٓرس ِح نٍؼ فٟ ًٖ٘ جٌٍْحٌس ِٓ جألقحو٠ع ئٌٝ أًٚ جٌىطحخ، ِٚٓ جٌؿى٠ٍ 

وّح أْ ٕ٘حن ٔٓهس  .ٙٔٚ  3ٍؾؼس ئال فٟ جٌكى٠ػ١ٓ ٌلُ ْٚ ٌُ ضًوٍ ِٛٞٛع جٌذحًٌوٍ أْ ًٖ٘ جألقحو٠ع جٌؼٍٗ
ذؼٕٛجْ )ِهطٍٛ وطحخ جٌٍؾؼس( الذٓ ٖحيجْ فٟ ِىطرس آ٠س هللا جٌكى١ُ،  -ٌُ ٔٓططغ جٌكٛٛي ػ١ٍٙح  -ِهط٠ٛس أنٍٜ 

ذٍلُ  ٙ٘/  ٔفٟ جٌٕؿف جألٍٖف، ّٞٓ ِؿّٛػس ضكطٛٞ ػٍٝ نّٓس وطد أنٍٜ، ؾحء يوٍ٘ح فٟ فٍِٙ جٌّىطرس 
ٚػٍٝ ظٍٙ٘ح ضٍّه ؾّحػس ِٓ جألػالَ  -ٚحقد )ْٚحتً ج١ٌٗؼس(  -، ٟٚ٘ ٔٓهس جٌّكىظ جٌكٍ جٌؼحٍِٟ ٖٙٔ

. ٚؾحء يوٍ٘ح أ٠ٟح فٟ )ٍٍْٓس ـ٘  3ٖٓٔذهط٠ُٛٙ، ٚآنٍ ِٓ ضٍّه جٌٕٓهس ج١ٌٗم ِكّى جٌّٓحٚٞ، جٌّطٛفٝ ْٕس 
ِهط٠ٛحش ِىطرس آ٠س هللا جٌكى١ُ( ِؿٍس فٟ ػىجو ٔٛجوٌ  ٌٓٗلُ  ٖٕٗ/  ٘ ضؼ٠ٍف جٌّهط٠ٛحش( ٍٔٗ ؾحِؼس ٠ٍٙجْ

 . 4ٙٔ -4٘ٔ٘ ٘ٔؼ :ضٍجغٕح
ػٓ أذٟ ػرى هللا: )جٌٓف١حٟٔ ِٓ جٌّكطَٛ ٚنٍٚؾٗ فٟ ٌؾد، ِٚٓ أٚي نٍٚؾٗ ئٌٝ آنٍٖ نّٓس ػٍٗ ٍٖٙجً، ْطس  -ٔ

 .ٖٓٔ٘ ٔـ 8ٍٕٔؼّحٟٔ: ذـ ٌ - غ١رسجٌأٍٖٙ ٠محضً ف١ٙح، فايج ٍِه جٌىٌٛ جٌهّّ ٍِه ضٓؼس أٍٖٙ، ٌُٚ ٠ُو ػ١ٍٙح ٠ِٛحً( 
 .3ٍٕٕٙ٘ؼّحٟٔ: ٌ - غ١رسجٌ -ٕ



 Xإصداراث أنصار اإلهام املهدي  ............................................308

 

على أف اليماين ٮترج من  -ُب اٟتقيقة  -ا من يبٍت على ىذه الرواية ال يستدؿ هب ،إذف
ألهنا ال تسعفو كما رأينا، وإ٪تا ىو يفسرىا بداللة مستقرة مسبقًا ُب ذىنو، وتفسَته، كما  ؛اليمن

 .(ٔ) علمنا تعنت، ال أكثر

 اإلماـ سأؿ الذي ا١تدايٍت ٤تمد بن عباد عن طاووس ابن السّيد رواه ٔتا كذلك واستدلوا
 إٔب يديو رفع وقد الظهر، مكتوبة من فرغ حُت با١تدينة ا، عبد أيب على )دخلت: قاؿ الصادؽ
 شيء ال الزيدي الرجل وىذا .(ٕ)( باليمن يزيد عمِّ  ولد من رجل وخروج: قاؿ أف إٔب...  السماء

٦تدوح أصبًل، فضبًل على  أنو على يدؿ الرواية ُب شيء ال بل ا١توعود، اليماين ىو نوأ على يدؿ
 . (ٖ) اليماين أف يكوف ىو

 فيها ذكر اإلسبلـ قبل يعيش كاف سطيح اٝتو كاىن عن وردت برواية البعض استدؿ أخَتاً 
 ال كاىن عن وردت برواية ىؤالء ٭تتج كيف دريأ وال، حسُت أو حسن اٝتو صنعاء من ملك
 .يسند داللتها ما (عليهم السبلـ) البيت أىل عن يوجد

كالقطن  أبيض اليمن، صنعاء من ملك ٮترج ٍبلرواية: )وإليكم ا١توضع الذي استدلوا بو من ا
 .(ٗ) (الفنت غمر فيذىب ٓتروجو حسن، أو حسُت اٝتو

 كاسر ىو يكوف لعلو صنعاء من ملك عن بل اليماين عن تتحدث ال فهي الرواية قبلنا لو
 ،ٚتيعاً  ءىؤال غَت ولعلو اليماين، منصور ىو لعلو أو الرواية ا١تتقدمة، وصفتو كما السفياين عيٍت
 .ا١توعود اليماين ىو بأنو نقطع ٬تعلنا ما لدينا يوجد فبل

                                                           

أْ ٠ىْٛ "وحٍْ ػ١ٕ١ٗ" ٖهٙ آنٍ غ١ٍ ج١ٌّحٟٔ جٌّٛػٛو، فمى  ٘ٔٔجقطًّ جٌىٌٛجٟٔ فٟ وطحذٗ ػٍٛ جٌظٌٙٛ ٘ -ٔ
 لحي: )٠كطًّ أْ ٠ىْٛ ً٘ج جًٌٞ ٠ظٍٙ لرً جٌٓف١حٟٔ ٠ّح١ٔحً ِّٙىجً ١ٌٍّحٟٔ جٌّٛػٛو(.

 .ٖٙ- ٕٙ٘ 8ٖؼ :ذكحٌ جألٔٛجٌ -ٕ
ئيج ظٍٙ  :لحي ،(١ٍٗ جٌٓالَػػٓ أذٟ ؾؼفٍ ) ،ُ ذٓ قّحو فٟ وطحخ جٌفطٓ: )قىغٕح ْؼ١ى أذٛ ػػّحْ ػٓ ؾحذٌٍٚٞ ٔؼ١ -ٖ

جألذمغ ِغ لَٛ يٚٞ أؾٓحَ فطىْٛ ذ١ُٕٙ ٍِكّس ػظ١ّس غُ ٠ظٍٙ جألنٛ٘ جٌٓف١حٟٔ جٌٍّؼْٛ ف١محضٍّٙح ؾ١ّؼح ف١ظٍٙ 
ٌٗ فٌٛز ٖى٠ىز ٠ٓطمطً جٌٕحِ لطً جٌؿح١ٍ٘س ف١ٍطمٟ ٘ٛ ػ١ٍّٙح ؾ١ّؼح غُ ١ٓ٠ٍ ئ١ٌُٙ ٌِٕٛٛ ج١ٌّحٟٔ ِٓ ٕٚؼحء ذؿٕٛوٖ ٚ

ٚجألنٛ٘ ٌٚج٠حضُٙ ٚفٍ ٚغ١حذُٙ ٍِٛٔس ف١ىْٛ ذ١ّٕٙح لطحي ٖى٠ى غُ ٠ظٍٙ جألنٛ٘ جٌٓف١حٟٔ ػ١ٍٗ(. ٌٚذّح وحْ ً٘ج 
ٌكك: ًِِِٛحً، ٌٚؼٍٗ ٘ٛ جٌمكطحٟٔ جًٌٞ يوٍٖ وؼد وّح فٟ جٌٍٚج٠س جٌطٟ ٌٚوش فٟ ٍٖـ ئقمحق ج -ٚهللا أػٍُ  -ج١ٌّحٟٔ 

: )الذى ِٓ ُٔٚي ػ١ٓٝ ئٌٝ جألٌٜ، ٚال ذى أْ ٠ظٍٙ ذ١ٓ ٠ى٠ٗ ػالِحش ٚفطٓ. فأٚي ِح ٠هٍؼ ٠ٚغٍد ٖٓ٘٘ 4ٕؼ
ػٍٝ جٌرالو جألٚٙد، ٠هٍؼ ِٓ ذالو جٌؿ٠ٍُز، غُ ٠هٍؼ ِٓ ذؼىٖ جٌؿٍّٟ٘ ِٓ جٌٗحَ، ٠ٚهٍؼ جٌمكطحٟٔ ِٓ ذالو 

 ٝ ِٛجٞؼُٙ ذحٌظٍُ، ٚئي لى نٍؼ جٌٓف١حٟٔ ِٓ وِٗك(.ج١ٌّٓ، لحي وؼد جألقرحٌ: ذ١ّٕح ٘إالء ٚجٌػالغس لى ضغٍرٛج ػٍ
 .ٖٙٔ٘ ٔ٘ؼ :جألٔٛجٌذكحٌ  -ٗ



 :دالئل وقزائً تدل على أٌ خزوج اليناىي ليس مً الينً

تقدـ اٟتديث عن وجود دعوة يباشرىا اليماين، وستكوف نتيجة ىذه الدعوة أف ٬تتمع : أولا 
 ىو قائد جيش الغضب أو ( واٟتلقة اليت تبلغ عشرة آالؼ، فاليماينٖٖٔلو األصحاب الػ )

 جيش األصحاب كما دلت النصوص.

أمَت جيش الغضب ليس من ذي وال ذو، لكنهم نقل السيد ابن طاووس ُب مبلٛتو: )
يسمعوف صوتًا ما قالو إنس وال جاف: بايعوا فبلنًا باٝتو، ليس من ذي وال ذو ولكنو خليفة 

 .(ٔ)(ٯتاين

، (عليو السبلـ)الذي ينادي باٝتو جربائيل  فأمَت جيش الغضب إذف ىو خليفة ٯتاين، وىو
وصوت جربائيل ىو ا١تقصود من الصوت الذي ما قالو إنس وال جاف، وا٠تليفة اليماين ىو القائم 

 ( كما أشرنا فيما سبق، وسنثبت باألدلة ُب مباحث الحقة.أٛتدبالسيف )

حُت سألو  (عليو السبلـ)أما الدليل على أف جيش الغضب ىم األصحاب فهو قوؿ علي 
أولئك قـو يأتوف ُب آخر الزماف، قزع كقزع ا٠تريف، أحدىم عن جيش الغضب، فقاؿ: )... 

والرجل والرجبلف والثبلثة من كل قبيلة حىت يبلغ تسعة، أما وا إين ألعرؼ أمَتىم واٝتو و٤تل 
 .(ٕ) (العلم بقراً ذلك رجل من ذرييت يبقر ، ٍب قاؿ: باقراً باقراً باقراً ، ٍب هنض وىو يقوؿ: ركاهبم

وىؤالء الذين ٬تتمعوف كقزع ا٠تريف ىم األصحاب، كما نص عليو حديث اإلماـ أيب عبد 
إذا أذف اإلماـ دعى ا باٝتو العرباين فأتيحت لو صحابتو الثبلٙتائة )، قاؿ: (عليو السبلـ)ا 

 . (ٖ) (والثبلثة عشر قزع كقزع ا٠تريف

بالسيف، يباشر الدعوة ويأخذ البيعة و٬تمع األنصار، فلننظر واآلف إذا كاف اليماين أو القائم 
من اليمن؟ فمن الواضح أنو لو كاف ٮترج من اليمن وفيها  اً ُب ىوية أنصاره ىل ٧تد بينهم أشخاص

                                                           

 .   8ٓ٘ :جذٓ ٠حِٚٚ - جٌّالقُ ٚجٌفطٓ -ٔ
 .ٌٍٕٖٕ٘ؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٕ
 .ٌٍٕٖٕٙؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٖ
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سكنو وحركتو فبلبد أف يكوف لو فيها أنصار، بل ْتسب ٗترصات الكوراين الذي يلفق دوراً 
يكوف اليمنيوف ىم األصل ُب جيشو. لنقرأ ىذه الرواية الواردة عن طويبًل عريضًا لليمنيُت البد أف 

 :(عليو السبلـ)جابر اٞتعفي لنرى ىل لليمنيُت نصيب ُب جيش القائم، قاؿ: قاؿ أبو جعفر 
يبايع القائم بُت الركن وا١تقاـ ثبلٙتائة ونيف عدة أىل بدر؛ فيهم النجباء من أىل مصر، )

 .(ٔ) (ار من أىل العراؽ فيقيم ما شاء ا أف يقيمواألبداؿ من أىل الشاـ، واألخي

األصحاب من ٧تباء مصر وأبداؿ الشاـ وأخيار العراؽ، واٟتلقة كما عرفنا ُب مبحث  ،إذف
 ؟ سابق من ا١تشرؽ، فأين دور اليمنيُت الذي أخًتعو خياؿ الكوراين وغَته

من ذي وال ذو، لكنهم أمَت جيش الغضب ليس نقل السيد ابن طاووس ُب مبلٛتو: ) :ثانياا 
يسمعوف صوتًا ما قالو إنس وال جاف: بايعوا فبلنًا باٝتو، ليس من ذي وال ذو ولكنو خليفة 

 .(ٕ)(ٯتاين

حدثنا الوليد بن مسلم، عن جراح، عن أرطاة،  نعيم بن ٛتاد ا١تروزي: -وُب كتاب الفنت 
إنس وال جاف بايعوا  أمَت العضب ليس من ذي وال ذو ولكنهم يسمعوف صوتًا ما قالوقاؿ: )

ىذه الرواية تنص على أف أمَت جيش  .(ٖ) (فبلنًا باٝتو ليس من ذي وال ذو ولكنو خليفة ٯتاين
الغضب ا٠تليفة اليماين ليس من ذي وال ذو، أي ليس نسبو نسب أذواء اليمن، ومنها يتحصل 

 أف اليماين ليس من اليمن.

دي: قرشي ٯتاف ليس من ذي وال ذو أي وُب صفة ا١ته) ابن منظور: -ورد ُب لساف العرب 
ليس نسبو نسب أذواء اليمن، وىم ملوؾ ٛتَت، منهم ذو يزف وذو رعُت، وقولو: قرشي ٯتاف أي 

 . (ٗ) قرشي النسب ٯتاين ا١تنشأ(

                                                           
 .33ٌٍٗطْٟٛ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
 . 8ٓجٌّالقُ ٚجٌفطٓ: ٘ -ٕ
 .ٙٙٔؼ١ُ ذٓ قّحو جٌٍَّٚٞ: ٘ -جٌفطٓ  -ٖ
ٚجٌفح٠ك فٟ غ٠ٍد جٌكى٠ع: ؾحٌ هللا  ؛3ٖٗ٘ ٕٔؼ :ِٚػٍٗ فٟ ذكحٌ جألٔٛجٌ ؛ٕ٘ٗ٘ ٌ٘ٔٓحْ جٌؼٍخ: ؼ -ٗ

 .3ٓٗ٘ ٔجٌُِهٍٗٞ: ؼ



 :الطزيقة الصخيخة ملعزفة اليناىي

لكي نتحصل على معرفة حقيقية لشخصية اليماين البد أف يكوف مصدر ىذه ا١تعرفة ىو 
عن أيب مرًن،  الشيخ الكليٍت: -، ففي الكاُب (عليهم السبلـ)الروايات الواردة عن أىل البيت 

شرقا وغربا فبل ٕتداف لسلمة بن كهيل واٟتكم بن عتيبة: ) (عليو السبلـ)قاؿ: قاؿ أبو جعفر 
 .(ٔ) (علماً صحيحاً إال شيئاً خرج من عندنا أىل البيت

لعلم اٟتقيقي وىو اٟتق الذي ال يأتيو الباطل من بُت ىو ا (عليهم السبلـ)فما خرج منهم 
يديو وال من خلفو، أما ما لدى غَتىم فليس سوى ٗترصات وتقوالت واستحسانات تلفقها 

 عقو٢تم الناقصة.

 الذي بُّت فيو حدود شخصية اليماين (عليو السبلـ) أٛتد اٟتسنسأترؾ القلم لكبلـ السيد 
أجلى بياف وأوضحو اعتماداً على الرواية ب (عليو السبلـ) الباقر اـاإلممن خبلؿ الرواية الواردة عن 

 :(ٕ) أٛتد اٟتسن، يقوؿ السيد (عليو السبلـ)الواردة عن اإلماـ الباقر 

: )وليس ُب (عليو السبلـ)أما بالنسبة ٟتدود شخصية اليماين فقد ورد ُب الرواية عن الباقر ]
ية ىدى؛ ألنو يدعو إٔب صاحبكم، فإذا خرج اليماين الرايات راية أىدى من راية اليماين، ىي را

حـر بيع السبلح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماين فاهنض إليو فإف رايتو راية ىدى، وال 
٭تل ١تسلم أف يلتوي عليو، فمن فعل ذلك فهو من أىل النار؛ ألنو يدعو إٔب اٟتق وإٔب طريق 

 [.ٕٗٙللنعماين: ص -]الغيبة  (مستقيم

)ال ٭تل ١تسلم أف يلتوي عليو فمن فعل ذلك فهو من أىل النار(: وىذا يعٍت أف  ها: أوالً:وفي
اليماين صاحب والية إ٢تية فبل يكوف شخص حجة على الناس ْتيث إف إعراضهم عنو يدخلهم 
جهنم وإف صلوا وصاموا إال إذا كاف من خلفاء ا ُب أرضو وىم أصحاب الوالية اإل٢تية من 

 .[ا١ترسلُت واألئمة وا١تهديُتاألنبياء و 
                                                           

 .44ٖ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٔ
 .ْٗٗٔإجي ٌلُ  ٗؼ :أقّى جٌكٓٓج١ٌٓى  -جٌّطٗحذٙحش  -ٕ
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يتلخص ْتقيقة أف استحقاؽ ا١تلتوي ىذا ا١تصَت،  (عليو السبلـ) أٛتد اٟتسنكبلـ السيد 
وىو أف يكوف من أىل النار ال ٯتكن تعليلو إال بكوف اليماين حجة من حجج ا عز وجل، 

ر، قاؿ: ٝتعت أبا عبد عن بشَت العطا، ورد ُب الكاُبفاٟتجج وحدىم ال يُعذر الناس ّتهالتهم. 
 .(ٔ) (٨تن قـو فرض ا طاعتنا وأنتم تأ٘توف ٔتن ال يعذر الناس ّتهالتو)يقوؿ:  (عليو السبلـ)ا 

٨تن الذين فرض ا ، قاؿ: ٝتعتو يقوؿ: )(عليو السبلـ)عن أيب عبد ا ، وفيو كذلك
عرفنا كاف مؤمناً، ومن أنكرنا كاف  طاعتنا، ال يسع الناس إال معرفتنا وال يعذر الناس ّتهالتنا، من 

كافراً، ومن ٓب يعرفنا وٓب ينكرنا كاف ضااًل حىت يرجع إٔب ا٢تدى الذي افًتض ا عليو من طاعتنا 
 .(ٕ) (الواجبة فإف ٯتت على ضبللتو يفعل ا بو ما يشاء

صن يقي حسنة ال تضر معها سيئة، وح (عليهم السبلـ)وإذا تذكرنا اآلف أف والية أىل البيت 
من دخلو من العذاب، يكوف واضحًا لدينا أف االلتواء على اليماين يعٍت ا٠تروج من ىذا اٟتصن 

بو يعٍت  اإلٯتافوىذه الوالية، وىذا يعٍت أف اليماين حجة من حجج ا حتماً، طا١تا كاف عدـ 
 بو يعٍت التحصن هبا.  واإلٯتافا٠تروج من الوالية، 

عن عبد ا بن عباس أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا ، ربئيل القميشاذاف بن جلُب الفضائل رد و 
حب علي حسنة ال تضر معها سيئة، وبغضو سيئة ال تنفع معها ): (صلى ا عليو والو وسلم)

 .(ٖ) (حسنة

عليو )١تا واَب أبو اٟتسن الرضا )عن إسحاؽ بن راىويو، قاؿ: ، وُب عيوف أخبار الرضا
ج منها إٔب ا١تأموف اجتمع عليو أصحاب اٟتديث فقالوا لو: يا بن نيسابور وأراد أف ٮتر  (السبلـ

رسوؿ ا، ترحل عنا وال ٖتدثنا ْتديث فنستفيده منك ؟ وكاف قد قعد ُب العمارية فاطلع رأسو 

                                                           

 .8ٙٔ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٔ
 .83ٔ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٕ
ُّٟ 8٘ٔ٘ ٔ. ٚفٟ جٌىحفٟ ؼ4ٙجٌفٟحتً: ٘ -ٖ ٌَْؿَىٌِ ًَ أَذُٛ َػْرِى هللاَّ ج ٍٍ: )َوَن ، ذحخ ِؼٍفس جإلِحَ ٚجٌٍو ئ١ٌٗ: لَحَي أَذُٛ َؾْؼفَ

َٓ فَمَحيَ  ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٌْ ٍِ ج ١ ِِ :  :َػٍَٝ أَ ًَّ َُّ َٚؾ ِي هللاَّ َػ ْٛ َن ذِمَ ٍُ ُْ "٠َح أَذَح َػْرِى هللاَّ أاَل أُْنرِ ْٕٙح ُٚ٘ ِِ  ٌٍ َِٕس فٍََٗ َن١ْ َٓ ٌَْك ْٓ ؾحَء ذِح ٍع َِ َُ ْٓ فَ ِِ
 ٍُ َّ ُْ ضَْؼ ْٕطُ َْ ئاِلَّ ِح ُو ْٚ َُ ًْ ضُْؿ َ٘ ٌِ ُْ فِٟ جٌَّٕح ُؾُُٛ٘ٙ ُٚ ١ِّثَِس فَُىرَّْص  َّٓ ْٓ ؾحَء ذِحٌ َِ ٚ * َْ ُٕٛ ِِ ًٍ آ ثِ َِ ْٛ َ٠ َْ ٛ"  َٓ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٌْ ٍَ ج ١ ِِ لَحَي: ذٍََٝ ٠َح أَ

اَل٠َِس ُٚقرَُّٕح أَ  َٛ ٌْ فَسُ ج ٍِ ْؼ َِ َٕسُ  َٓ ٌَْك ٍُْص فَِىجَن فَمَحَي: ج ٖ ُؾِؼ ًِ أَ َػ١ٍَْٗ َ٘ ٍَ َُّ لَ ٌْر١َِْص غُ ًَ ج ْ٘ َٕح أَ ُٟ اَل٠َِس ٚذُْغ َٛ ٌْ ٌُ ج َْٔىح ١ِّثَسُ ئِ َّٓ ٌْر١َِْص ٚجٌ ًَ ج ْ٘
 ج٠٢َسَ(.
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ٝتعت أيب موسى بن جعفر يقوؿ: ٝتعت أيب جعفر بن ٤تمد يقوؿ: ٝتعت أيب ٤تمد بن وقاؿ: 
ُت يقوؿ: ٝتعت أيب اٟتسُت بن علي يقوؿ: ٝتعت أيب أمَت علي يقوؿ: ٝتعت أيب علي بن اٟتس

: يقوؿ )صلى ا عليو والو وسلم(يقوؿ: ٝتعت النيب  )عليو السبلـ(ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب 
قاؿ: فلما يقوؿ: ال إلو إال ا حصٍت فمن دخل حصٍت أمن من عذايب،  عز وجل ٝتعت ا 

 . (ٔ) (من شروطهابشروطها، وأنا  مرت الراحلة نادانا:

قاؿ ا تبارؾ )، قاؿ: (عليو السبلـ)عن حبيب السجستاين، عن أيب جعفر ُب الكاُب، و 
وتعأب: ألعذبن كل رعية ُب اإلسبلـ دانت بوالية كل إماـ جائر ليس من ا، وإف كانت الرعية 

ادؿ من ا وإف  ُب أعما٢تا برة تقية، وألعفوف عن كل رعية ُب اإلسبلـ دانت بوالية كل إماـ ع
 .(ٕ) (كانت الرعية ُب أنفسها ظا١تة مسيئة

إف ا ال يستحيي أف يعذب أمة دانت ، قاؿ: )(عليو السبلـ)عن أيب عبد ا فيو كذلك، و 
بإماـ ليس من ا وإف كانت ُب أعما٢تا برة تقية، وإف ا ليستحيي أف يعذب أمة دانت بإماـ 

 . (ٖ) (ا١تة مسيئةمن ا وإف كانت ُب أعما٢تا ظ

 عادؿ من ا تعأب. إماـىو  إذففطا١تا كانت معصية اليماين توجب النار 

َوَما ِىَي ِإالا ﴿: )... قلت: (عليو السبلـ)وُب خرب طويل عن الفضيل بن يسار، عن الرضا 
ْحَدى الْ ﴿قلت:  .)عليو السبلـ(نعم، والية علي ، قاؿ: ﴾ذِْكَرى لِْلَبَشرِ  ، قاؿ: ﴾ُكرَبِ ِإنػاَها إَلِ

ـَ َأْو يَػَتَأخارَ  ِلَمن﴿قلت: الوالية.  من تقدـ إٔب واليتنا أخر عن سقر، قاؿ:  ،﴾َشاء ِمنُكْم َأف يَػتَػَقدا
ٓبَْ َنُك ِمَن ﴿قلت:  ىم وا شيعتنا.، قاؿ: ﴾ِإالا َأْصَحاَب اْلَيِمُتِ ﴿.ومن تأخر عنا تقدـ إٔب سقر

. قلت: - وال يصلوف عليهم -٤تمد واألوصياء من بعده  إنا ٓب نتوؿ وصي، قاؿ: ﴾اْلُمَصلُِّتَ 
، قاؿ: ﴾َكبلا إِناُو َتْذِكَرةٌ ﴿. قلت: عن الوالية معرضُت، قاؿ: ﴾َفَما ٢َتُْم َعِن التاْذِكرَِة ُمْعِرِضُتَ ﴿
 .(ٗ) (لواليةا

                                                           
 ٘ٗٔ – ٗٗٔ٘ ٔػ١ْٛ أنرحٌ جٌٍٞح: ؼ -ٔ
 .3ٖٙ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٕ
 . 3ٖٙ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٖ
 .ٖٗٗ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٗ
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من ىذه األحاديث يتضح أف معرفة اٟتجة من التوحيد، وطاعتو حسنة ال تضر معها سيئة، 
عذر ١تن ٬تهلو، وإف ا إ٪تا أمر بطاعة من أمر بطاعتهم؛ ألهنم معصوموف ال ٮترجوف الناس وال 

من حق وال يدخلوهنم ُب باطل، وعليو فإف أمرىم بطاعة اليماين وعدـ االلتواء عليو، ونصهم على 
 أف ا١تلتوي عليو من أىل النار، يدؿ حتماً على أنو حجة من حجج ا تعأب.

 :  (عليو السبلـ) أٛتد اٟتسنويقوؿ السيد 

ثانياً: "يدعو إٔب اٟتق وإٔب طريق مستقيم": والدعوة إٔب اٟتق والطريق ا١تستقيم أو الصراط ]
ا١تستقيم تعٍت أف ىذا الشخص ال ٮتطأ فُيدخل الناس ُب باطل أو ٮترجهم من حق، أي إنو 

فائدة ُب ٖتديد شخصية ، وهبذا ا١تعٌت يصبح ٢تذا القيد أو اٟتد (ٔ) معصـو منصوص العصمة
اليماين، أما افًتاض أي معٌت آخر ٢تذا الكبلـ )يدعو إٔب اٟتق وإٔب طريق مستقيم( فإنو ٬تعل 

ببل فائدة فبل يكوف قيداً وال حداً لشخصية اليماين وحاشاىم  (عليهم السبلـ)ىذا الكبلـ منهم 
 .(ٕ)[ من ذلك (عليهم السبلـ)

 ما ورد ُب القرآف الكرًن: (ليو السبلـع) أٛتد اٟتسنيؤكد ما قالو السيد 

قاً لَِّما بَػُْتَ يََدْيِو يَػْهِدي ِإَٔب اٟتَْ ﴿ ْعَنا ِكَتاباً أُنزَِؿ ِمن بَػْعِد ُموَسى ُمَصدِّ قِّ َوِإَٔب قَاُلوا يَا قَػْوَمَنا ِإناا ٝتَِ
ْغِفْر َلُكم مِّن ُذنُوِبُكْم َو٬تُِرُْكم مِّْن َعَذاٍب يَا قَػْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي اللاِو َوآِمُنوا بِِو يػَ * طَرِيٍق م ْسَتِقيٍم 

 [.ٖٔ-ٖٓ]األحقاؼ:  ﴾أَلِيمٍ 

فالقرآف يهدي إٔب اٟتق وإٔب طريق مستقيم، ومن ىذا شأنو معصـو بالتأكيد، كما إف القرآف 
.  معصـو

                                                           

: )ِٓ (ٍٚٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)فٟ ضؼ٠ٍف جٌؼّٛس، ِٕٙح: لحي ٌْٛي هللا  (ػ١ٍُٙ جٌٓالَ)ٌٚوش أقحو٠ع ػٓ أً٘ جٌر١ص  -ٔ
ٍْٖ أْ ٠ك١ٝ ق١حضٟ ٠ّٚٛش ١ِططٟ ٠ٚىنً جٌؿٕس ٌٟ ٚػىٟٔ ٌذٟ ل١ٟد ِٓ لٟرحٔٗ غٍْٗ ذ١ىٖ غُ لحي ٌٗ وٓ فىحْ 

ٜ ٚال ف١ٍطٛي ػٍٟ ذٓ أذٟ ٠حٌد ِٓ ذؼىٞ ٚجأل١ٚٚحء ِٓ ي٠ٌطٟ، فأُٙ ال ٠هٍؾٛٔىُ ِٓ ٘ىٜ ٚال ٠ؼ١ىٚٔىُ فٟ ٌو
 .3ِٓكّى ذٓ جٌكٓٓ جٌٛفحٌ: ٘ -ضؼٍُّٛ٘ فأُٙ أػٍُ ِٕىُ( ذٛحتٍ جٌىٌؾحش 

ٚػٓ أذٟ جٌكٓٓ ذٓ جٌٍٞح، لحي: )لحي ٌْٛي هللا: ِٓ أقد أْ ٠ك١ٝ ق١حضٟ ٠ّٚٛش ِّحضٟ ٠ٚىنً ؾٕس ػىْ جٌطٟ 
ِٓ ذؼىٖ فأُٙ ال  ٚػىٟٔ ٌذٟ ل١ٟد ِٓ لٟرحٔٗ غٍْٗ ذ١ىٖ غُ لحي ٌٗ وٓ فىحْ ف١ٍطٛي ػٍٟ ذٓ أذٟ ٠حٌد ٚجأل١ٚٚحء

 .3ٕ – ٠3ٔهٍؾٛٔىُ ِٓ ٘ىٜ ٚال ٠ىنٍٛٔىُ فٟ ٞالٌس( ذٛحتٍ جٌىٌؾحش: ٘
 .ٖٗ٘ ٗؼ :أقّى جٌكٓٓج١ٌٓى  -جٌّطٗحذٙحش  -ٕ
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يُكْم َرُسولُُو َوَمن يَػْعَتِصم بِالّلِو وََكْيَف َتْكُفُروَف َوأَنُتْم تُػتػَْلى َعَلْيُكْم آيَاُت الّلِو َوفِ ﴿وقولو تعأب: 
 [.ٔٓٔ]آؿ عمراف:  ﴾فَػَقْد ُىِدَي ِإَٔب ِصرَاٍط م ْسَتِقيمٍ 

الذي يعتصم با فقد ُىدي إٔب صراط مستقيم، فحاؿ من يهدي إٔب صراط مستقيم البد 
 . يتبعو ، ألنو يهدي ويعصم منأف يكوف أكثر اعتصاماً با ببل شك، بل البد أف يكوف معصوماً 

إين للقاء ريب : )(عليو السبلـ)قوؿ علي ، مد طاىر القمي الشَتازيُب كتاب األربعُت رد و 
 .(ٔ) (١تشتاؽ، وٟتسن ثوابو ١تنتظر، وإين لعلى طريق مستقيم من أمري وبينة من ريب

كاف خرج إٔب العمري   (عليو السبلـ)توقيع منو )إكماؿ الدين: ، نقبل عن وُب ْتار األنوار
ابنو )رضي ا عنهما( رواه سعد بن عبد ا، قاؿ الشيخ أبو جعفر )رضي ا عنو(: وجدتو و 

وفقكما ا لطاعتو، وثبتكما على دينو، وأسعدكما  :مثبتًا ٓتط سعد بن عبد ا )رضي ا عنو(
، أوٓب يعلموا أما تعلموف أف األرض ال ٗتلو من حجة إما ظاىراً، وإما مغموراً ... إٔب قولو:  ٔترضاتو

واحدًا بعد واحد إٔب أف أفضى األمر بأمر  (وسلم ا عليو والو ىصل)انتظاـ أئمتهم بعد نبيهم 
)عليهم صلوات ا عليو، فقاـ مقاـ آبائو  -يعٍت اٟتسن بن علي  - إٔب ا١تاضي عز وجلا 

 .(ٕ) (يهدي إٔب اٟتق وإٔب طريق مستقيم السبلـ(

التوقيع الشريف يقوؿ  صراط مستقيم، كما ىو حاؿ اليماين، وُب علي على األوؿاٟتديث  ُب
من شأهنم أف يهدوا إٔب اٟتق وإٔب طريق  (عليهم السبلـ)إف األئمة  (عليو السبلـ)اإلماـ ا١تهدي 

 .   ، فاليماين مثلهم ومنهممستقيم

ي: دعاء وُب ْتار األنوار أيضاً، ينقل العبلمة اجمللسي دعاء، فيو: الكتاب العتيق الغرو 
اللهم أنت ايط بكل شيء، القائم بالقسط، الرقيب على كل شيء الوكيل على كل التمجيد: )

توِب الليل ُب النهار وتوِب النهار ُب الليل وٗترج اٟتي من ا١تيت وٗترج ا١تيت ... إٔب قولو:  شيء
يم. ال من اٟتي وترزؽ من تشاء بغَت حساب، عليك ا٢تدى هتدي إٔب اٟتق وإٔب طريق مستق

تدركك األبصار وأنت تدرؾ األبصار، وأنت اللطيف ا٠تبَت، ليس كمثلو شيء وىو السميع 
                                                           

 .3ٕ٘جألٌذؼ١ٓ: ٘ -ٔ
 .4ٔٔ – 4ٓٔ٘ ٖ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٕ
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البصَت. ال تضل وال تنسى، وأنت غٍت عن العا١تُت، ٓب تتخذ صاحبة وال ولداً، وٓب يكن لك 
يكن لك وٕب من الذؿ، وال تظلم مثقاؿ ذرة وإف تك حسنة تضاعفها،  شريك ُب ا١تلك، وٓب

 .(ٔ)( دنك أجراً عظيماً، ال معقب ٟتكمك وأنت هتدي السبيل، ال مكـر من أىنتوتؤت من ل

ُب الدعاء ا سبحانو يهدي إٔب اٟتق وإٔب طريق مستقيم، وإذف من يهدي من البشر إٔب 
 اٟتق وإٔب طريق مستقيم البد أف يكوف من ا ومسدداً با سبحانو وتعأب.

: وأما الرواية الثانية فهي ما روي عن أيب ٤تمد اٟتسن و اقاؿ ا١تفيد رٛت) وُب البحار أيضاً:
زار هبا ُب يـو الغدير ُب السنة  (عليو السبلـ)بن العسكري عن أبيو صلوات ا عليهما وذكر أنو 

هتدي ... السبلـ عليك يا أمَت ا١تؤمنُت وسيد الوصيُت : ... إٔب أف يقوؿ اليت أشخصو ا١تعتصم
 .(ٕ) ( الزيارةاْب. مستقيم.إٔب اٟتق وإٔب طريق 

يهدي إٔب اٟتق وطريق مستقيم، فاليماين إذف على هنج علي  (عليو السبلـ)ُب الزيارة علي 
 وىو حجة ومعصـو مثلو. (عليو السبلـ)

 الباقر اإلماـلكبلـ  آخر معٌت أي بأف افًتاض (عليو السبلـ) أٛتد اٟتسنقوؿ السيد  أما
اليماين"، فهو واضح بعد  لشخصية حداً  وال قيداً  يكوف فبل ،فائدة ببل "٬تعلو (عليو السبلـ)

ُب مقاـ التعريف بشخصية اليماين، وأي معٌت ٯتكن أف يُفًتض لكبلمو غَت ما  اإلماـمعرفتنا أف 
من ا١تمكن أف  األقلسيشًتؾ فيو معو غَته، أو على  (عليو السبلـ) أٛتد اٟتسنقالو السيد 

التإب ال يكوف نافعًا ألف التعريف، أو اٟتد ينبغي أف يكوف ٔتا يشًتؾ فيو مع اليماين غَته، وب
أٛتد يتميز بو عن غَته، ال ٔتا يشًتؾ فيو مع اآلخرين. ومن الواضح إف ا١تعٌت الذي بّينو السيد 

خاص باليماين وحده، فهو ٯتيزه على أنو من حجج ا، وىم معروفوف من خبلؿ وصية  اٟتسن
 .(وسلم وآلو صلى ا عليو) رسوؿ ا

 :(عليو السبلـ) أٛتد اٟتسنيقوؿ السيد 
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النتيجة ٦تا تقدـ ُب أواًل وثانيًا إف اليماين حجة من حجج ا ُب أرضو ومعصـو منصوص ]
 العصمة، وقد ثبت بالروايات ا١تتواترة والنصوص القطعية الداللة إف اٟتجج بعد الرسوؿ ٤تمد

ف اإلثنا عشر وال حجة  ُب و ثنا عشر وبعدىم ا١تهديىم األئمة اإل (وسلم صلى ا عليو وآلو)
 األرض معصـو غَتىم وهبم ٘تاـ النعمة وكماؿ الدين وختم رساالت السماء. 

أحد عشر إماـ وبقي اإلماـ ا١تهدي واإلثنا عشر مهدياً، واليماين يدعو إٔب  وقد مضى منهم
األحد عشر مهديًا بعده ىم من ولده اإلماـ ا١تهدي فبلبد أف يكوف اليماين أوؿ ا١تهديُت؛ ألف 

يٌع َعِليمٌ ﴿ ويأتوف متأخرين عن زمن ظهور اإلماـ  ،[ٖٗ]آؿ عمراف:  ﴾ُذرِّياًة بَػْعُضَها ِمْن بَػْعٍض َواللاُو ٝتَِ
ا١تهدي بل ىم ُب دولة العدؿ اإل٢تي، والثابت أف أوؿ ا١تهديُت ىو ا١توجود ُب زمن ظهور اإلماـ 

باإلماـ ا١تهدي ُب بداية ظهوره وٖتركو لتهيئة القاعدة للقياـ كما ورد ُب  ا١تهدي وىو أوؿ ا١تؤمنُت
 .(ٔ)[ وصية رسوؿ ا. ومن ىنا ينحصر شخص اليماين با١تهدي األوؿ من اإلثٍت عشر مهدياً 

 ىذه اٟتقيقة بقولو: (عليو السبلـ) أٛتد اٟتسنويثبت السيد 

ن الظهور ا١تقدس ومن الثبلث مائة وثبلث )وإف أردت ا١تزيد فأقوؿ: إف اليماين ٦تهد ُب زم]
عشر ويسلم الراية لئلماـ ا١تهدي، وا١تهدي األوؿ أيضاً موجود ُب زمن الظهور ا١تقدس وأوؿ مؤمن 

ُب بداية ظهوره وقبل قيامو، فبل بد أف يكوف أحد٫تا حجة على  (عليو السبلـ)باإلماـ ا١تهدي 
ى ٚتيع ا٠تلق وا١تهدي األوؿ منهم فهو حجة على اآلخر، ؤتا أف األئمة وا١تهديُت حجج ا عل

وبالتإب يكوف ا١تهدي األوؿ ىو قائد ثورة التمهيد فيصبح دور اً واحد اً اليماين إذا ٓب يكونا شخص
للقائد وىذا غَت صحيح؛ ألف اليماين ىو ا١تمهد الرئيسي وقائد حركة  ابل مساعد اً اليماين ثانوي

 .(ٕ)[ هدي األوؿ ىو اليماين واليماين ىو ا١تهدي األوؿالظهور ا١تقدس، فتحتم أف يكوف ا١ت

وليس : )(عليو السبلـ) إف اليماين ىو ا١تمهد األوؿ لئلماـ ا١تهدي، فكما قاؿ اإلماـ الباقر
 .(ٖ) (ُب الرايات راية أىدى من راية اليماين، ىي راية ىدى؛ ألنو يدعو إٔب صاحبكم
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وٯتهد لو، وعلى اٞتميع أف يطيعوه، ٔتا فيهم  (عليو السبلـ)ىو يدعو لئلماـ ا١تهدي  ،إذف
وإذا خرج )(؛ ألف ا١تلتوي عليو من أىل النار، واألمر صريح ُب النهوض لو ٖٖٔاألصحاب الػ )

، واليماين كما ثبت ٦تا تقدـ حجة من حجج ا تعأب، بل إنو منصوص (اليماين فاهنض إليو
َت جيش الغضب ليس من ذي وال ذىو، أم)عليو أنو قائد جيش الغضب أو قائد األصحاب، 

لكنهم يسمعوف صوتًا ما قالو إنس وال جاف: بايعوا فبلنًا باٝتو، ليس من ذي وال ذىو ولكنو 
 .  (ٔ) (خليفة ٯتاين

وإذا كاف اليماين قائد ،كما أثبتنا ُب ما تقدـ، وجيش الغضب ىو جيش األصحاب
 (عليو السبلـ)ابن اإلماـ ا١تهدي  دأٛتاألصحاب وحجة عليهم فهو بالضرورة قائد وحجة على 

ىو أحد األصحاب، بل إنو  أٛتدألف  (وسلم ا عليو والو ىصل)الذي تذكره وصية رسوؿ ا 
بأنو أوؿ  أٛتدأو٢تم، فوصية رسوؿ ا اليت ذكرناىا مفصلة ُب مبحث روايات ا١تهديُت تصف 

و الوفاة فليسلمها إٔب ابنو أوؿ ا١تقربُت، ٍب يكوف من بعده اثنا عشر مهدياً، فإذا حضرتا١تؤمنُت: )
، واالسم الثالث ا١تهدي، ىو أوؿ أٛتداسم كاٝتي واسم أيب ىو عبد ا و  ،لو ثبلثة أسامي

 . (ٕ) (ا١تؤمنُت

إذف ىو أوؿ ا١تؤمنُت بظهور أبيو اإلماـ ا١تهدي، أي إنو أوؿ األصحاب، وسيدىم  أٛتدف
بية، بل إف استقراء تأريخ األنبياء واألوصياء يؤكد وجود وأفضلهم، فاألولية ىنا أولية زمنية ورت

الوصي مرافقًا للنيب أو الوصي السابق لو، وأنو دائمًا أوؿ من يؤمن بو، وأكثر الناس بذاًل لنصرتو. 
عن ابن عباس، قاؿ: ، لشيخ ا١تفيدلفعلي ىو أوؿ ا١تؤمنُت برسوؿ ا وىو وصيو، ففي اإلرشاد 

يا علي، إنك ٗتاصم فتخصم بسبع خصاؿ ليس ألحد )أيب طالب: قاؿ رسوؿ ا لعلي بن 
 .(ٖ) (مثلهن: أنت أوؿ ا١تؤمنُت معي إٯتاناً 

ُب  أٛتدتنص على  )عليو السبلـ(كما إف الروايات اليت تسمي أصحاب اإلماـ ا١تهدي 
بعضها وتشَت لو ُب بعضها اآلخر؛ فعن اإلماـ  الصادؽ ُب خرب طويل يسمي فيو األصحاب الػ 
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، ومليح، وٛتاد بن أٛتدومن البصرة عبد الرٛتن بن األعطف بن سعد، و ... )( يقوؿ: ٖٖٔ)
 . (ٔ) (جابر

 .(ٕ) (أال وإف أو٢تم من البصرة، وآخرىم من األبداؿ... )وعن أمَت ا١تؤمنُت: 

أمَت ا١تؤمنُت ينص ُب ىذه الرواية األخَتة على أف أوؿ األصحاب من البصرة، وقبلها  ،إذف
على أف من ٚتلة األصحاب ُب البصرة  (عليو السبلـ) ية الواردة عن اإلماـ الصادؽنصت الروا

(، فتكوف حصيلة أٛتد(، وحيث أف وصية رسوؿ ا دلت على أف أوؿ األصحاب اٝتو )أٛتد)
ىو أوؿ األصحاب، وىو من  (عليو السبلـ)( وصي  اإلماـ ا١تهدي أٛتدالروايات كاآلٌب: إف )

 البصرة.

 يعل"ة رواية أخرى تسمي األصحاب الثبلٙتائة والثبلثة عشر، وفيها: من البصرة علمًا أف ٙت
، وُب بعضها أقل من العدد ا١تذكور ُب بعضها فاألٝتاءنسخها متضاربة،  ، بيد أف"و٤تارب

 .(ٖ)أكثر

ىو وصي أبيو واٟتجة من بعده وأفضل الناس باستثنائو فبلبد أف يكوف  أٛتدواآلف إذا كاف 
 ى اليماين.ىو اٟتجة عل

أنو ىو اٟتجة على  -كما مر   -ولكننا حُت نسمع الروايات الواردة ْتق اليماين نعلم منها 
 ؟ األصحاب، فما السبيل للخروج من ىذا التعارض

 ىو اليماين، أي أهنما شخص واحد. أٛتدوأف  أٛتدال سبيل سوى القوؿ بأف اليماين ىو 

ابن اإلماـ ا١تهدي ىو اليماين، وعلمنا  أٛتد٩ترج من كل ما سبق ْتصيلة مفادىا أف  ،إذف
الرايات السود أنو ىو قائد الرايات السود اليت تسلم الراية  ُب الروايات الواردة ُب بحثال عند

إف  تعأب كنزًا بالطالقاف ليس بذىب وال : )(عليو السبلـ) لئلماـ ا١تهدي وقد ورد عن الباقر
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، يقودىم شاب من بٍت ىاشم على بغلة أٛتد، أٛتد فضة؛ إثنا عشر ألفًا ٓتراساف شعارىم
شهباء، عليو عصابة ٛتراء، كأين أنظر إليو عابر الفرات، فإذا ٝتعتم بذلك فسارعوا إليو ولو حبواً 

 .(ٔ) (على الثلج

 ( شعاراً ٢تم.أٛتدومنها نعرؼ أف أصحاب الرايات السود يتخذوف من اسم )

ٝتو شعارًا ٢تم ىو شاب من بٍت ىاشم وىو من الذي يتخذوف من ا أٛتدأف  كذلكوعلمنا  
أىل بيت اإلماـ ا١تهدي، وىو )إماـ أىل بييت( كما أخرب عنو الرسوؿ، وىو العبد العنيف الذي 
يبعثو ا )بعث ا عليها عبدًا عنيفاً(، أي إنو مرسل من اإلماـ ا١تهدي، وىذه النتيجة تتطابق 

فهو )يدعو لصاحبكم(، أي إنو رسوؿ أو سفَت من اإلماـ  ٘تامًا مع ما وجدناه ُب رواية اليماين،
 .ا١تهدي
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 :ومَدي آخز الشماٌ اليناىي ٍو قائه آل حمند

كل راية ترفع قبل قياـ القائم فصاحبها طاغوت يُعبد )قاؿ:  ،ورد ُب الكاُب عن أيب عبد ا
 .(ٔ) (من دوف ا

ؽ ترفع قبل القائم ىي راية ضبلؿ وصاحبها طاغوت ىذه الرواية تعٍت أف كل راية على اإلطبل
 يُعبد من دوف ا، ال ُيستثٌت من ىذا اٟتكم غَت راية القائم فقط.

ىي راية  - (عليو السبلـ( وىي قبل اإلماـ ا١تهدي -ولكنا علمنا ٦تا تقدـ أف راية اليماين 
الرواية الواردة ُب الكاُب ىدى، بل أىدى الرايات، فكيف ٩ترج من التعارض بُت رواية اليماين و 

 ؟ أعبله

كلتا الروايتُت دوف أف   ليكن واضحًا لنا أف أي حل للتعارض البد أف يُبقي على مضموين
 شيئاً.  ماُيسقط منه

واٟتل الوحيد الذي ٯتكن أف نتحصلو ُب حالتنا ىو أف نقوؿ أف راية القائم وراية اليماين ٫تا 
ئم ىو نفسو اليماين. وىذه اٟتقيقة أشارت ٢تا الرواية اليت راية واحدة، وىذا يقوي حقيقة أف القا

 .نصت على أف أمَت جيش الغضب أو قائد األصحاب الثبلٙتائة وثبلثة عشر ىو خليفة ٯتاين
اإلماـ دعى ا باٝتو العرباين فأتيحت لو  فَ ذِ إذا أُ ) ، قاؿ:(عليو السبلـ)ا  وعن أيب عبد

 . (ٕ) (قزع كقزع ا٠تريف صحابتو الثبلٙتائة والثبلثة عشر

 ىو إماـ. (عليو السبلـ)ا  فا٠تليفة اليماين ْتسب أيب عبد

كوف اليماين حجة من حجج ا يفسر وصف رايتو بأهنا "راية ىدى"، و"أىدى الرايات"، 
فحيث أف راية اٟتق واحدة ال تتعدد، فبلبد أف يكوف حاملها حجة من ا. وكونو حجة يفسر 

بالنهوض إليو: "وإذا خرج اليماين فاهنض إليو"،  (عليو السبلـ)الباقر  اإلماـمن الصادر  األمر
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 .  ،عن سليم بن قيس ا٢تبلٕبورد فأمرىم ىو أمر ا، وا عز وجل ال يأمر باتباع غَت ا١تعصـو
 قرأ القرآف احذروا على دينكم ثبلثة: رجبلً يقوؿ:  (عليو السبلـ) ٝتعت أمَت ا١تؤمنُت علياً )قاؿ: 

، فقلت: يا أمَت ا١تؤمنُت أيهما حىت إذا رأيت عليو هبجتو اخًتط سيفو على جاره ورماه بالشرؾ
استخفتو األحاديث كلما أحدثت أحدوثة كذب مدىا بأطوؿ  الرامي، ورجبلً أؤب بالشرؾ ؟ قاؿ: 

ب ألنو فزعم أف طاعتو طاعة ا ومعصيتو معصية ا وكذ سلطاناً عز وجل آتاه ا  منها، ورجبلً 
حبو ١تعصية ا فبل طاعة ُب  ال طاعة ١تخلوؽ ُب معصية ا٠تالق، ال ينبغي للمخلوؽ أف يكوف
 عز وجل ، وإ٪تا أمر ا األمرمعصيتو وال طاعة ١تن عصى ا، إ٪تا الطاعة  ولرسولو ولوالة 

ألهنم معصوموف  ؛ألنو معصـو مطهر، ال يأمر ٔتعصيتو وإ٪تا أمر بطاعة أوٕب األمر ؛بطاعة الرسوؿ
 .(ٔ) (مطهروف ال يأمروف ٔتعصيتو

: "إذا خرج اليماين حـر بيع السبلح"، فلقد بُت آؿ ٤تمد (عليو السبلـ)ويفسر كذلك قولو 
ر و ظهب إذا وقعت ا١تباينة، وا١تباينة تقعف السبلح ال ٭تـر بيعو على ا١تخالفُت إال أ (عليهم السبلـ)

وبُت عدوىم إال بظهور قائمهم، كما بينوا ُب الكثَت من  ، إذ ال قتاؿ وال حرب بينهمالقائم
 . (ٕ) أحاديثهم

                                                           

 .4ٖٔج١ٌٗم جٌٛىٚق: ٘ - جٌهٛحي -ٔ
)ػٓ جٌك١ٓٓ ذٓ نحٌى لحي: لحي ػٍٟ ذٓ ِْٛٝ  :3ِٖٔ٘ٓ ًٖ٘ جألقحو٠ع ِح ٌٚو فٟ وّحي جٌى٠ٓ ٚضّحَ جٌٕؼّس  -ٕ

: ال و٠ٓ ٌّٓ ال ٌٚع ٌٗ، ٚال ئ٠ّحْ ٌّٓ ال ضم١س ٌٗ، ئْ أوٍِىُ ػٕى هللا أػٍّىُ ذحٌطم١س. فم١ً ٌٗ: ٠ح (ّح جٌٓالَػ١ٍٙ)جٌٍٞح 
جذٓ ٌْٛي هللا ئٌٝ ِطٝ ؟ لحي: ئٌٝ ٠َٛ جٌٛلص جٌّؼٍَٛ ٚ٘ٛ ٠َٛ نٍٚؼ لحتّٕح أً٘ جٌر١ص، فّٓ ضٍن جٌطم١س لرً نٍٚؼ 

 لحتّٕح ف١ٍّ ِٕح(. 
: )ػىز ِٓ أٚكحذٕح، ػٓ أقّى ذٓ ِكّى، ػٓ ػػّحْ ذٓ ػ١ٓٝ، ػٓ ٕٗٙ٘ 8م جٌى١ٍٕٟ ؼج١ٌٗ -ِٚح ٌٚو فٟ جٌىحفٟ 

(: ٠ح ْى٠ٍ أٌَُ ذ١طه ٚوٓ قٍٓح ِٓ أقالْٗ ٚجْىٓ ِح ْىٓ ػ١ٍٗ جٌٓالَػٓ ْى٠ٍ لحي: لحي أذٛ ػرى هللا ) ذىٍ ذٓ ِكّى،
 ج١ًٌٍ ٚجٌٕٙحٌ فايج ذٍغه أْ جٌٓف١حٟٔ لى نٍؼ فحٌقً ئ١ٌٕح ٌٚٛ ػٍٝ ٌؾٍه(.

: )ػٕٗ، ػٓ أقّى ذٓ ِكّى، ػٓ جٌك١ٓٓ ذٓ ْؼ١ى، ػٓ قّحو ذٓ ػ١ٓٝ، ػٓ 4ٕ٘٘ 8ج١ٌٗم جٌى١ٍٕٟ ؼ -جٌىحفٟ ٚفٟ 
( لحي: وً ٌج٠س ضٍفغ لرً ل١حَ جٌمحتُ فٛحقرٙح ػ١ٍٗ جٌٓالَجٌك١ٓٓ ذٓ جٌّهطحٌ، ػٓ أذٟ ذ١ٍٛ، ػٓ أذٟ ػرى هللا )

 ٠حغٛش ٠ؼرى ِٓ وْٚ هللا ػُ ٚؾً(.
: )ِكّى ذٓ ٠ك١ٝ، ػٓ أقّى ذٓ ِكّى ذٓ ػ١ٓٝ، ػٓ ػٍٟ ذٓ جٌكىُ، ػٓ ٖٓٔ٘ 8ؼ ج١ٌٗم جٌى١ٍٕٟ -ٚفٟ جٌىحفٟ 

( ٠مٛي: نّّ ػالِحش لرً ل١حَ جٌمحتُ: ػ١ٍٗ جٌٓالَأذٟ أ٠ٛخ جٌهُجَ، ػٓ ػٍّ ذٓ قٕظٍس لحي :ّْؼص أذح ػرى هللا )
أً٘ ذ١طه لرً ًٖ٘ ج١ٌٛكس ٚجٌٓف١حٟٔ ٚجٌهٓف ٚلطً جٌٕفّ جٌُو١س ٚج١ٌّحٟٔ، فمٍص: ؾؼٍص فىجن ئْ نٍؼ أقى ِٓ 

 جٌؼالِحش أٔهٍؼ ِؼٗ؟ لحي: ال(.
)أنرٍٔح ػرى جٌٛجقى ذٓ ػرى هللا، لحي: قىغٕح أقّى ذٓ  :٘ٔٔ – ِٗٔٔكّى ذٓ ئذٍج١ُ٘ جٌٕؼّحٟٔ ٘  -ٚفٟ وطحخ جٌغ١رس 

ِكّى ذٓ ٌذحـ جٌٍُ٘ٞ، لحي: قىغٕح ِكّى ذٓ جٌؼرحِ ذٓ ػ١ٓٝ جٌك١ٕٟٓ، ػٓ جٌكٓٓ ذٓ ػٍٟ ذٓ أذٟ قُّز، ػٓ أذ١ٗ، 
( ػ١ٍٗ جٌٓالَ( أٔٗ لحي: وً ٌج٠س ضٍفغ لرً ٌج٠س جٌمحتُ )ػ١ٍٗ جٌٓالَػٓ ِحٌه ذٓ أػ١ٓ جٌؿٕٟٙ، ػٓ أذٟ ؾؼفٍ جٌرحلٍ )

 ٚحقرٙح ٠حغٛش(.
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َأْصَلَحَك اللاُو ِإينِّ   :(عليو السبلـ)قُػْلُت أِلَيب َجْعَفٍر  :قَاؿَ  ،عْن ِىْنٍد السارااجِ ورد ُب الكاُب: )
ُهْم فَػَلما  ُل السِّبَلَح ِإَٔب َأْىِل الشااـِ َفأَبِيُعُو ِمنػْ ا َأْف َعراَفٍِتَ اللاُو َىَذا اأْلَْمَر ِضْقُت ِبَذِلَك ُكْنُت َأٛتِْ

ُل ِإَٔب أَْعَداِء اللاوِ  ْل إِلَْيِهْم َفِإفا اللاَو َيْدَفُع هِبِْم َعُدوانَا َوَعُدواُكْم  :فَػَقاؿَ  .َوقُػْلُت اَل َأٛتِْ  يَػْعٍِت الر وـَ اٛتِْ
نَػَنا  َنا فَػُهَو َوِبْعُهْم فَِإَذا َكاَنِت اٟتَْْرُب بَػيػْ َفبَل َٖتِْمُلوا َفَمْن َٛتََل ِإَٔب َعُدوِّنَا ِسبَلحًا َيْسَتِعيُنوَف ِبِو َعَليػْ

 .(ٔ) (ُمْشرِؾٌ 

فَػَقاَؿ َلُو  ،(عليو السبلـ)َدَخْلَنا َعَلى َأيب َعْبِد اللاِو  :قَاؿَ  ،َعْن َأيب َبْكٍر اٟتَْْضَرِميِّ وفيو كذلك: )
اَل بَْأَس أَنْػُتُم اْليَػْوـَ ٔتَْنزِلَِة  :فَػَقاؿَ  ؟ ِفيَمْن ٭َتِْمُل الس ُروَج ِإَٔب الشااـِ َوأََداتَػَها َما تَػَرى :َحَكٌم السارااجُ 

ِإناُكْم ُب ُىْدنٍَة فَِإَذا َكاَنِت اْلُمَبايَػَنُة َحُرـَ َعَلْيُكْم  )صلى ا عليو والو وسلم(َأْصَحاِب َرُسوِؿ اللاِو 
 .(ٕ) (ِهُم الس ُروَج َوالسِّبَلحَ َأْف َٖتِْمُلوا إِلَيْ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

: )ٚأنرٍٔح ػٍٟ ذٓ جٌك١ٓٓ، لحي: قىغٕح ِكّى ذٓ ٠ك١ٝ جٌؼطحٌ ِ٘ٔٔكّى ذٓ ئذٍج١ُ٘ جٌٕؼّحٟٔ ٘ -ٚفٟ وطحخ جٌغ١رس 
جٌٍجَٞ، لحي: قىغٕح ِكّى ذٓ ػٍٟ جٌىٛفٟ، ػٓ ػٍٟ ذٓ جٌك١ٓٓ، ػٓ جذٓ ِٓىحْ، ػٓ  ذمُ، لحي: قىغٕح ِكّى ذٓ قٓحْ

( ػ١ٍٗ جٌٓالَ( ٠مٛي: وً ٌج٠س ضٍفغ لرً ل١حَ جٌمحتُ )ػ١ٍٗ جٌٓالَِحٌه ذٓ أػ١ٓ جٌؿٕٟٙ، لحي: ّْؼص أذح ؾؼفٍ جٌرحلٍ )
 ٚحقرٙح ٠حغٛش(.

ٓ ِكرٛخ، ػٓ ػٍّٚ ذٓ أذٟ جٌّمىجَ، ػٓ ؾحذٍ : )جٌفًٟ، ػٓ جٌكٓٓ ذٕٗٗ - ٔٗٗج١ٌٗم جٌطْٟٛ ٘ -ٚفٟ جٌغ١رس 
لحي: جٌَُ جألٌٜ ٚال ضكٍن ٠ىج ٚال ٌؾال قطٝ ضٍٜ ػالِحش أيوٍ٘ح ٌه ِٚح  (ػ١ٍٗ جٌٓالَ)جٌؿؼفٟ، ػٓ أذٟ ؾؼفٍ 

 أٌجن ضىٌن(.
ػ١ٍٗ ))لحي أذٛ ػرى هللا  ػٓ ِمىِس جٌٛك١فس جٌٓؿحو٠س: ٕٗٔ٘ ٙج١ٌٓى ٘حُٖ جٌركٍجٟٔ ؼ -ٚفٟ ِى٠ٕس جٌّؼحؾُ 

: ِح نٍؼ ٚال ٠هٍؼ ِٕح أً٘ جٌر١ص ئٌٝ ل١حَ لحتّٕح أقى ١ٌىفغ ظٍّح أٚ ٠ٕؼٕ قمح ئال جٚطٍّطٗ جٌر١ٍس ٚوحْ ل١حِٗ (الَجٌٓ
 ٠َحوز فٟ ِىٍٕٚ٘ح ١ٖٚؼطٕح(.

 .ٕٔٔ٘  ٘ؼ :جٌىحفٟ -ٔ
 .ٕٔٔ٘ٔفٓٗ:  -ٕ



 :واليناىي املوعود السيد أمحد احلسً  ٍو قائه آل حمند

انتهينا ُب ا١تباحث السابقة من ٖتديد مفهـو القائم واليماين وصاحب الرايات السود الذي 
ا١تهدي  ابن اإلماـ أٛتداستبطنتو النصوص الروائية، وانتهينا إٔب أف ا١تعٍت هبذه األوصاؼ ىو 

 ُب ليلة وفاتو. (ا عليو والو وسلم ىصل)الذي ذكرتو وصية رسوؿ ا  (عليو السبلـ)

أٛتد ُب البحوث القادمة إف شاء ا تعأب سنحاوؿ ٖتديد ا١تصداؽ والربىنة على أف السيد 
 ولكن قبل الشروع هبذا البحث البد من مقدمة نبُتىو الشخص ا١تعٍت هبذه األوصاؼ.   اٟتسن

ُب معرفة حجة ا على خلقو، وُب ىذا  من خبل٢تا الطريقة الصحيحة الواردة عن أىل البيت
 الصدد بُت أيدينا روايات كثَتة نقرأ منها ما يلي:

بالوصية الظاىرة ) : بأي شيء يُعرؼ اإلماـ قاؿ:(عليو السبلـ) ُسئل أبو عبد ا .ٔ
فم وال بطن وال فرج فيقاؿ: كذاب ويأكل  وبالفضل، إف اإلماـ ال يستطيع أحد أف يطعن عليو ُب

 . (ٔ) (أمواؿ الناس وما أشبو ىذا

: إذا مات اإلماـ مب (عليو السبلـ)قلت أليب اٟتسن الرضا )عن أٛتد بن أيب نصر، قاؿ:  .ٕ
، ويكوف فيو الفضل (ٕ) لئلماـ عبلمات منها: أف يكوف أكرب ولد أبيو؟ فقاؿ:  يُعرؼ الذي بعده

 .(ٖ) ...( والوصية
                                                           

 .ٖـ 8ٕٗ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٔ
ف ٚال ٠طهٍف. أٞ ٠ىْٛ لحذالً ٌالٔطرحق ػٍٝ ؾ١ّغ جٌمحْٔٛ جًٌٞ ٠ؼٍف ف١ٗ قؿؽ هللا الذى أْ ٠ىْٛ ٚجقىجً ال ٠هطٍ -ٕ

قؿؽ هللا، وْٚ جْطػٕحء. فايج ِح جٔطرمص ػالِس ػٍٝ قؿس وْٚ آنٍ ػٍّٕح أٔٙح ١ٌٓص ؾُء ِٓ جٌمحْٔٛ، ٚئّٔح ضُ يوٍ٘ح 
 ٔٙ ػٍٝ (ػ١ٍٗ جٌٓالَ)جٌٓؿحو  جإلِحٌَٓرد ِح ٍِضر١ ذٍّٛكس ِؼ١ٕس. ِٚٓ ًٖ٘ جٌؼالِحش ِٓأٌس جٌىرٍ، فمى ٌٚو ػٓ 

: ٖٕٗـ  ٕٔٗ٘ :. ٚوفح٠س جألغٍٖٖٖـ  ٕٖٖ٘ ٙٗؼ :ػىَ جػطرحٌ٘ح ِٓ فمٍجش لحْٔٛ ِؼٍفس جٌكؿس ففٟ ذكحٌ جألٔٛجٌ
( فٟ جٌٍّٜ جًٌٞ ضٛفٟ ف١ٗ... غُ ونً ػ١ٍٗ ِكّى جذٕٗ، ػ١ٍٗ جٌٓالَ)قى٠ع جٌٍُ٘ٞ لحي: ونٍص ػٍٝ ػٍٟ ذٓ جٌك١ٓٓ )

ٓ جٌهٍك. لٍص: ٠ح جذٓ ٌْٛي هللا، ئْ وحْ ِٓ أٍِ هللا ِح الذى ٌٕح فكىغٗ ٠ٛ٠الً ذحٌٍٓ، فّٓؼطٗ ٠مٛي ف١ّح ٠مٛي: ػ١ٍه ذكٓ
؟ لحي: ٠ح أذح ػرى هللا، ئٌٝ جذٕٟ ً٘ج ـ ٚأٖحٌ ئٌٝ ِكّى جذٕٗ  ِٕٗ ـ ٚٚلغ فٟ ٔفٟٓ أٔٗ لى ٔؼٝ ٔفٓٗ ـ فاٌٝ ِٓ ٠هطٍف ذؼىن

؟ لحي: ٠ح أذح  ئٌٝ أورٍ أٚالون ـ ئٔٗ ١ٟٚٚ، ٚٚجٌغٟ, ٚػ١رس ػٍّٟ، ِؼىْ جٌؼٍُ... لٍص: ٠ح جذٓ ٌْٛي هللا, ٘ال أ١ٚٚص
(، ٚ٘ىًج ٚؾىٔحٖ ِىطٛذحً فٟ ٍٚٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٍُْٚػرى هللا ١ٌٓص جإلِحِس ذحٌٛغٍ ٚجٌىرٍ. ٘ىًج ػٙى ئ١ٌٕح ٌْٛي هللا )

جٌٍٛـ ٚجٌٛك١فس. لٍص: ٠ح جذٓ ٌْٛي هللا، فىُ ػٙى ئ١ٌىُ ٔر١ىُ أْ ٠ىْٛ جأل١ٚٚحء ِٓ ذؼىٖ؟ لحي: ٚؾىٔح فٟ جٌٛك١فس 
ـ جغٕح )وًج( ػٍٗ أْحِٟ ِىطٛذس ذاِحِطُٙ ٚأْحِٟ آذحتُٙ ٚأِٙحضُٙ. غُ لحي: ٠هٍؼ ِٓ ٍٚد ِكّى جذٕٟ ْرؼس ِٓ ٚجٌٍٛ

 جأل١ٚٚحء ف١ُٙ جٌّٙىٞ ٍٚٛجش هللا ػ١ٍٗ(.
 .ٔـ 8ٕٗ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٖ
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: ا١تتوثب على ىذا األمر (عليو السبلـ)قلت أليب عبد ا )ن عبد األعلى، قاؿ: ع .ٖ
ثبلثة من قاؿ: ٍب أقبل عليا فقاؿ:  ُيسأؿ عن اٟتبلؿ واٟتراـ.ا١تدعي لو، ما اٟتجة عليو ؟ قاؿ: 

اٟتجة ٓب ٕتتمع ُب أحد إال كاف صاحب ىذا األمر: أف يكوف أؤب الناس ٔتن كاف قبلو، ويكوف 
 . (ٔ) (... السبلح، ويكوف صاحب الوصية الظاىرةعنده 

سألتو عن الداللة على صاحب )، قاؿ: (عليو السبلـ)عن أٛتد بن عمر، عن الرضا  .ٗ
 .(ٕ) (...األمر، فقاؿ: الداللة عليو: الكرَب والفضل والوصية 

: ُجعلت فداؾ مب يُعرؼ اإلماـ ؟ (عليو السبلـ)قلت أليب اٟتسن )عن أيب بصَت، قاؿ:  .٘
ٓتصاؿ؛ أما أو٢تا فإنو بشيء قد تقدـ من أبيو فيو بإشارة إليو لتكوف عليهم ؿ: فقاؿ: قا

 .(ٖ)(...حجة

: ٔتا يعرؼ (عليو السبلـ)قلنا أليب عبد ا )عن اٟتارث بن ا١تغَتة النضري، قاؿ:  .ٙ
 .(ٗ) (بالسكينة والوقار والعلم والوصية؟ قاؿ:  صاحب ىذا األمر

إف ا ال ٬تعل حجة ُب أرضو ُيسأؿ عن شيء فيقوؿ ال ): (عليو السبلـ)عن الصادؽ  .ٚ
 .(٘) (أدري

أنو قاؿ للزنديق الذي سألو: )من  (عليو السبلـ)عن ىشاـ بن اٟتكم، عن أيب عبد ا  .ٛ
عليو )... إٔب قولو  إنّا ١تا أثبتنا أف لنا خالقًا صانعًا متعالياً أين أثبتا األنبياء والرسل؟ قاؿ: 

و أرض ا من حجة يكوف معو علم يدؿ على صدؽ مقالتو وجواز لكيبل ٗتل: (السبلـ
 . (ٙ)(عدالتو

                                                           

 .ٕـ 8ٕٗ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٔ
 .٘ـ 8ٕ٘٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٕ
 .3ـ 8ٕ٘٘ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٖ
 .8ٖٔ٘ ٕ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٗ
 .ٔـ 3ٕٕ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -٘
 .ٔـ 8ٙ٘ ٔجٌىحفٟ: ؼ -ٙ
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: إذا مضى اإلماـ القائم من أىل (عليو السبلـ)قلت أليب جعفر )عن أيب اٞتارود، قاؿ:  .ٜ
با٢تدى واإلطراؽ، وإقرار آؿ ٤تمد لو بالفضل، وال البيت، فبأي شيء يعرؼ من ٬تئ بعده ؟ قاؿ: 

 .(ٔ) (يها إال أجابُيسأؿ عن شيء بُت صدف

بأي شيء ( عليو السبلـ)عن اٟتارث بن ا١تغَتة النصري، قاؿ: )قلت أليب عبد ا  .ٓٔ
وتعرفو باٟتبلؿ واٟتراـ، وْتاجة يُعرؼ اإلماـ ؟ قاؿ: بالسكينة والوقار. قلت: وبأي شيء ؟ قاؿ: 

قلت: . والو وسلم(ا عليو  ى)صلالناس إليو، وال ٭تتاج إٔب أحد، ويكوف عنده سبلح رسوؿ ا 
 .(ٕ) (ال يكوف إال وصياً وابن وصي ؟ قاؿ: أ يكوف وصياً ابن وصي

: أيكوف أف يفضي -أليب جعفر أو أليب عبد ا  -قلت ألحد٫تا )عن أيب بصَت، قاؿ:  .ٔٔ
يورثو علماً وكتباً وال يكلو  قلت: فما يصنع؟ قاؿ:سيكوف ذلك. ؟ قاؿ:  ىذا األمر إٔب من ٓب يبلغ

 .(ٖ) (إٔب نفسو

يا أبا حنيفة، تعرؼ كتاب ا حق أليب حنيفة: ) (عليو السبلـ)قوؿ اإلماـ الصادؽ  .ٕٔ
يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علماً، ويلك ما قاؿ: نعم. قاؿ:  معرفتو، وتعرؼ الناسخ وا١تنسوخ ؟

جعل ا ذلك إال عند أىل الكتاب الذين أنزؿ عليهم، ويلك وال ىو إال عند ا٠تاص من ذرية 
 .(ٗ) (، ما ورثك ا من كتابو حرفاً )صلى ا عليو والو وسلم(ا نبين

إف ادعى مدع فاسألوه عن العظائم اليت ٬تيب : )(عليو السبلـ)ورد عن اإلماـ الصادؽ  .ٖٔ
 .(٘) (فيها مثلو

 ٦تا تقدـ يتضح أف من أىم الدالئل اليت يُعرؼ هبا حجة ا ُب أرضو ىي الوصية والعلم.

توضيح ٢تاتُت الداللتُت، مع إضافة داللة أخرى ال تقل أ٫تية ىي الدعوة إٔب  وُب القرآف الكرًن
َوِإْذ قَاَؿ َرب َك لِْلَمبلَِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل ُب اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوْا َإَٔتَْعُل ﴿قاؿ تعأب: حاكمية ا تعأب؛ 

                                                           

 .3ٖٔٚجٌطرٍٛز: ٘ جإلِحِس -ٔ
 .4ٌٍٕٕٗؼّحٟٔ: ٘ -جٌغ١رس  -ٕ
 .ٌٍٖٕٓٗؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٖ
 . 84٘ ٔػًٍ جٌٍٗجتغ: ؼ -ٗ
 .38ٌٍٕٔؼّحٟٔ: ٘ -جٌغ١رس  -٘
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َماء َو٨َتُْن نُ  َسبُِّح ِْتَْمِدَؾ َونُػَقدُِّس َلَك قَاَؿ ِإينِّ َأْعَلُم َما اَل تَػْعَلُموَف ِفيَها َمن يُػْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
ـَ اأَلْٝتَاَء ُكلاَها ٍُبا َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمبلَِئَكِة فَػَقاَؿ أَْنِبُئوين بَِأْٝتَاِء َىُؤاَلء ِإْف ُكن  ﴾ُتْم َصاِدِقُتَوَعلاَم آَد

 [.ٖٔ-ٖٓ]البقرة: 

فَِإَذا  *قَاَؿ رَب َك لِْلَمبلَِئَكِة ِإينِّ َخاِلٌق َبَشرًا مِّن َصْلَصاٍؿ مِّْن َٛتٍَإ ماْسُنوٍف  َوِإذْ ﴿وقاؿ تعأب: 
ِإالا ِإْبِليَس  *َفَسَجَد اْلَمآلِئَكُة ُكل ُهْم َأْٚتَُعوَف  *َسوايْػُتُو َونَػَفْخُت ِفيِو ِمن ر وِحي فَػَقُعوْا َلُو َساِجِديَن 

 [.ٖٔ-ٕٛ]اٟتجر:  ﴾َع السااِجِدينَ َأىَب َأف َيُكوَف مَ 

ُب ىذه اآليات ٮُترب ا تعأب مبلئكتو بأنو قد جعل أو نّصب خليفة ُب األرض وىذا 
صورة الوصية اليت ينص من خبل٢تا اٟتجة السابق  (عليو السبلـ)التنصيب اإل٢تي سيتخذ بعد آدـ 

وا من نصبو ا تعأب عليهم. وبعد على من يليو، فالوصية نص إ٢تي يذيعو اٟتجة بُت الناس ليعلم
أف اعًتض ا١تبلئكة على ىذا التنصيب أعلمهم ا تعأب بأنو قد زود خليفتو بالسبلح البلـز 
إل٧تاز مهمة ا٠تبلفة وىو العلم، ٍب أخَتًا أمرىم بطاعتو أو السجود لو، والسجود ىنا سجود 

خلقو ىي ا١تقصودة ْتاكمية ا تعأب،  طاعة. وىذه الطاعة اليت فرضها ا تعأب ٠تليفتو على
فمن أطاع حجة ا ينجح ُب االمتحاف كما ٧تح ا١تبلئكة، ومن يعصو يفشل كما فشل إبليس 

 لعنو ا.  

 أٛتد اٟتسنلنبحث اآلف ُب الدليل األوؿ وىو الوصية لنرى مدى انطباقو على السيد  ،إذف
 .(عليو السبلـ)

 الوصية:

 ُب ليلة وفاتو: (ا عليو والو وسلم ىصل)ا  لنقرأ معاً وصية رسوؿ

عن أبيو ذي الثفنات سيد العابدين، عن أبيو اٟتسُت الزكي ، (عليو السبلـ)عن الباقر 
ا عليو والو  ىصل)قاؿ رسوؿ ا )(، قاؿ: عليهم سبلـ االشهيد، عن أبيو أمَت ا١تؤمنُت )

يا أبا اٟتسن، أحضر صحيفة ودواة،  :السبلـ()عليو  ُب الليلة اليت كانت فيها وفاتو لعلي وسلم(
وصيتو حىت انتهى إٔب ىذا ا١توضع، فقاؿ: يا علي،  ا عليو والو وسلم( ىصل)فأمبل رسوؿ ا 
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إنو سيكوف بعدي إثنا عشر إماماً، ومن بعدىم إثنا عشر مهدياً، فأنت يا علي أوؿ اإلثٍت عشر 
ليًا ا١ترتضى وأمَت ا١تؤمنُت والصّديق األكرب والفاروؽ األعظم إماماً، ٝتاؾ ا تعأب ُب ٝتائو ع

 وا١تأموف وا١تهدي، فبل تصح ىذه األٝتاء ألحد غَتؾ.

يا علي، أنت وصّي على أىل بييت حيهم وميتهم وعلى نسائي فمن ثّبتها لقيتٍت غداً، ومن 
على أميت من بعدي، فإذا  طلقتها فأنا برئ منها ٓب ترين وٓب أرىا ُب عرصة القيامة، وأنت خليفيت

حضرتك الوفاة فسّلمها إٔب ابٍت اٟتسن الرب الوصوؿ، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب ابٍت 
اٟتسُت الشهيد الزكي ا١تقتوؿ، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب ابنو سيد العابدين ذي الثفنات 

حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب ابنو  علي، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب ابنو ٤تمد الباقر، فإذا
جعفر الصادؽ، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب ابنو موسى الكاظم، فإذا حضرتو الوفاة 
فليسلمها إٔب ابنو علي الرضا، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب ابنو ٤تمد الثقة التقي، فإذا 

وفاة فليسلمها إٔب ابنو اٟتسن حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب ابنو علي الناصح، فإذا حضرتو ال
)عليهم الفاضل، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إٔب ابنو ـ ح ـ د ا١تستحفظ من آؿ ٤تمد 

، فذلك إثنا عشر إماماً. ٍب يكوف من بعده اثنا عشر مهدياً، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها السبلـ(
، واالسم الثالث أٛتدوىو عبد ا و  إٔب ابنو أوؿ ا١تقربُت، لو ثبلثة أسامي, اسم كاٝتي واسم أيب

 .(ٔ) (ا١تهدي، وىو أوؿ ا١تؤمنُت

أوؿ ا١تهديُت اإلثٍت عشر  (ا عليو والو وسلم ىصل)ُب ىذه الوصية ا١تقدسة يذكر رسوؿ ا 
عليو ) أٛتد اٟتسن( ىو نفسو السيد أٛتد، فهل ىذا ا١تهدي األوؿ )أٛتدوىو  (عليهم السبلـ)

ؿ البد من اإلجابة عليو إجابة قاطعة تدؿ على أف من ٭تتج بالوصية البد ؟ ىذا السؤا (السبلـ
 أف يكوف ىو صاحبها، وأف الوصية ال ٯتكن أف يدعيها شخص آخر غَت صاحبها.

ُب كتاب "الوصية ا١تقدسة الكتاب  (عليو السبلـ) أٛتد اٟتسنوسأنقل بعض ما كتبو السيد 
 العاصم من الضبلؿ"، وكما يلي:

                                                           
 .3ٗٔ٘ ٖ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ ؛ٌٍٓ٘ٔطْٟٛ: ٘ - جٌغ١رس -ٔ
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لقولو  ُب آخر ٟتظات حياتو امتثاالً  (ا عليو والو وسلم ىصل)ب كتبو رسوؿ ا الوصية كتا]
وِؼ ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإف تَػَرَؾ َخَْتاً اْلَوِصياُة لِْلَواِلَدْيِن َواألقػَْرِبَُت بِاْلَمْعرُ ﴿:تعأب

، وأُؤكد ُب ووصفو بأنو عاصم من الضبلؿ ١تن ٘تسك بو أبداً  [،ٓٛٔ]البقرة:  ﴾َحّقًا َعَلى اْلُمتاِقُتَ 
ألنو نيب يوحى لو فما يقولو ُب آخر ٟتظات حياتو ىو خبلصة رسالتو وما  ؛آخر ٟتظات حياتو

 ع كبده مهتماً ٭تفظ الدين بعده، فما بالك إذا كاف مع شدة مرضو وأوجاع السم اليت كانت تقطّ 
ويصفو بأنو عاصم من الضبلؿ، فهذا الكتاب من األ٫تية  أشد االىتماـ أف يكتب ىذا الكتاب

إٔب درجة  (صلى ا عليو والو وسلم) ا سبحانو وتعأب الذي كاف يرحم ٤تمداً  فّ إٔتكاف ْتيث 
َما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَف  *طو ﴿:نو يشفق عليو من كثرة العبادة اليت تتعب بدنو فيخاطبو بقولوأ

وإشفاقو عليو يكلف  (صلى ا عليو والو وسلم)سبحانو مع شدة رٛتتو ٔتحمد  ٧تده ﴾لَِتْشَقى
ويصفو بأنو عاصم من  ُب آخر ٟتظات حياتو أف ٯتلي كتاباً  (صلى ا عليو والو وسلم) ٤تمداً 

من آالـ السم  (صلى ا عليو والو وسلم) الضبلؿ على رؤوس األشهاد رغم ما كاف يعانيو ٤تمد
٬تعل  .ووصف الرسوؿ لو بأنو عاصم من الضبلؿ أبداً .. ُب بدنو ويقطع كبده الذي كاف يسري

ادعاءه من ا١تبطلُت ٦تكن فهو يتهم ا سبحانو بالعجز  فّ إمن ااؿ أف يدعيو مبطل، ومن يقوؿ 
ألنو وصف  ؛أو يتهم ا بالكذب ،عن حفظ كتاب وصفو بأنو عاصم من الضبلؿ ١تن ٘تسك بو

ألنو وصفو  ؛أو يتهم ا باٞتهل !! ومن ٍب ٓب يكن كذلك ،من الضبلؿ أبداً الكتاب بأنو عاصم 
وتعأب ا عما يقوؿ وحاشاه سبحانو من ىذه األوصاؼ  ،ْتالو بوصف ال ينطبق عليو جاىبلً 

 اٞتاىلوف علواً كبَتاً.

الذي وصفو بأنو  -فبلبد أف ٭تفظ العآب القادر الصادؽ اٟتكيم ا١تطلق سبحانو النص 
من ادعاء ا١تبطلُت لو حىت يدعيو صاحبو ويتحقق الغرض  -صم من الضبلؿ ١تن ٘تسك بو عا
تباع الباطل. و٤تاؿ اللمتمسكُت بقولو ب ومغرياً  ٥تادعاً  أو كاذباً  أو عاجزاً  وإال لكاف جاىبلً  ،منو

ويستحيل أف يصدر من اٟتق  ،ألنو عآب وقادر مطلق ؛أو عاجزاً  أف يكوف ا سبحانو جاىبلً 
وإال ١تا أمكن الركوف إٔب  ،وال ٯتكن وصفو بالكذب ،ألنو صادؽ وحكيم ؛سبحانو وتعأب الكذب

 قولو ُب شيء والنتقض الدين.
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 -ونص خليفة ا ُب أرضو على من بعده مع وصفو بأنو عاصم من الضبلؿ ١تن ٘تسك بو 
وف حىت يدعيو صاحبو وإال من ا أف يدعيو الكاذبوف ا١تبطل البد أف يكوف ٤تفوظاً  - إ٢تياً  نصاً 

وىذا أمر ال يصدر من العآب الصادؽ القادر  ،تباع الباطلاوإغراًء للمكلفُت ب فسيكوف كذباً 
 اٟتكيم ا١تطلق سبحانو.

إذا كنت تريد شرب ا١تاء فاشرب من ىنا وأنا  :فلو قاؿ لك إنساف عآب بالغيب ومآؿ األمور
نك ُسقيت ُب ذلك ا١توضع ٝتًا فماذا إٍب  ،ضعمن ىذا ا١تو  نك لن تسقى السم أبداً أالضامن 

 ،أو اخلف وعده ،أو عجز عن الضماف ،ما كاذب من األساسإو  ،ما جاىلإيكوف الضامن؟ ىو 
؟! فهل ٯتكن أف يقبل من يؤمن با أف يصف ا باٞتهل أو بالكذب أو العجز أو خلف الوعد 

 .كبَتاً   تعأب ا عن ذلك علواً 

ْتفظ النص اإل٢تي من أف يدعيو  (عليهم السبلـ)القرآف وفيما روي عنهم ل ا ُب وقد تكفّ 
َنا ﴿ىل الباطل، فأىل الباطل مصروفوف عن ادعائو، فاألمر ٦تتنع كما قاؿ تعأب: أ َوَلْو تَػَقواَؿ َعَليػْ

 .[ٙٗ-ٗٗ]اٟتاقة:  ﴾ٍُبا َلَقطَْعَنا ِمْنُو اْلَوِتُتَ  *أَلََخْذنَا ِمْنُو بِاْلَيِمُِت  *بَػْعَض اأْلَقَاِويِل 

أف يُهلك ا  وليس ضرورياً  ،وٓب ٭تصل أف منعو ا ؿ على ا موجود دائماً ومطلق التقوّ 
وىذا يعرفو كل من تتبع الدعوات الظاىرة  ،نو سبحانو أمهلهم حىت حُتأبل  ،ا١تتقولُت مباشرة

بل ا١تراد التقوؿ على  ،االبطبلف كدعوة مسيلمة، فأكيد ليس ا١تراد ُب اآلية مطلق التقوؿ على 
ا بادعاء القوؿ اإل٢تي الذي تقاـ بو اٟتجة، عندىا يتحتم أف يتدخل ا ليدافع عن القوؿ 

وىو النص اإل٢تي الذي يوصلو خليفة ا لتشخيص من بعده  ،اإل٢تي الذي تقاـ بو اٟتجة
حكمة، ومثاؿ ىذا عدـ تدخلو سبحانو ٥تالف للنّ إحيث  ؛وا١توصوؼ بأنو عاصم من الضبلؿ

ووصية  ،(صلى ا عليو والو وسلم)بالرسوؿ ٤تمد  (عليو السبلـ)وصية عيسى  :القوؿ أو النص
 .باألئمة وا١تهديُت (صلى ا عليو والو وسلم)الرسوؿ ٤تمد 

وبالتإب فالنص ٤تفوظ لصاحبو وال يدعيو غَته، وتوجد  ،ىذا التقوؿ ٦تتنع فاآلية ُب بياف أفّ 
فهو نص إ٢تي البد أف ٭تفظو  ،اآلية ُب النص اإل٢تي على خلفاء ا با٠تصوص  أفّ بُتِّ روايات تُ 

٤تفوظ من أي تدخل يؤثر عليو سواء كاف ىذا التدخل  إ٢تيصاحبو، فهو نص  إٔبا حىت يصل 
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وصولو إٔب ا٠تليفة الذي  -أو مراحل  -أـ ُب مرحلة  ،ُب مرحلة نقلو إٔب ا٠تليفة الذي سيوصلو
 .سيدعيو

: التقوؿ ُب ىذه اآلية ىو ٓتصوص النص اإل٢تي وىي أفّ  ،نت ىذه اٟتقيقةوىناؾ روايات بيا 
 :َسأَْلُتُو َعْن قَػْوِؿ اللاِو َعزا َوَجلا :)قَاؿَ  (عليو السبلـ(َعْن َأيب اٟتََْسِن  ،َعْن ٤ُتَماِد ْبِن اْلُفَضْيلِ 

 (عليو السبلـ)يُرِيُدوَف لُِيْطِفُئوا َواَليََة أَِمَِت اْلُمْؤِمِنَُت :قَاؿَ  ،﴾يُرِيُدوَف لُِيْطِفُؤا نُوَر اللاِو بِأَْفواِىِهمْ ﴿
َماَمِة ... قُػْلتُ  :قَاؿَ  ،﴾َواللاُو ُمِتم  نُورِهِ ﴿ :قُػْلتُ  .بِأَفػَْواِىِهمْ  ِإناُو َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ  ﴿ :قَػْولُوُ  :َواللاُو ُمِتم  اإْلِ

َرئِيلَ :قَاؿَ ، ﴾َكرًنٍ  َوما ُىَو ِبَقْوِؿ ﴿ :قُػْلتُ  :قَاؿَ  .(عليو السبلـ)َعِن اللاِو ُب َواَليَِة َعِلي   يَػْعٍِت َجبػْ
قَاُلوا ِإفا ٤ُتَماداً َكذااٌب َعَلى َربِِّو َوَما أََمَرُه اللاُو هِبََذا ُب َعِلي  َفأَنْػَزَؿ اللاُو :قَاؿَ  ،﴾ما تُػْؤِمُنوف شاِعٍر قَِليبلً 
ِإفا َواَليََة َعِلي  تَػْنزِيٌل ِمْن َربِّ اْلعاَلِمَُت. َوَلْو تَػَقواَؿ َعَلْينا ٤ُتَماٌد بَػْعَض اأْلَقاِويِل.  :اؿَ فَػقَ  ،ِبَذِلَك قُػْرآناً 

 .[ٖٗٗص ٔج :الكاُب]أَلََخْذنا ِمْنُو بِاْلَيِمُِت. ٍُبا َلَقطَْعنا ِمْنُو اْلَوِتَُت( 

ىذا األمر ال يدعيو غَت صاحبو إال ترب ا  يقوؿ: )إفّ  (عليو السبلـ)اإلماـ الصادؽ  كما أفّ 
 [.ٕٖٚص ٔج :للكليٍت - الكاُب]عمره( 

 ،فا١تبطل مصروؼ عن ادعاء الوصية اإل٢تية ا١توصوفة بأهنا تعصم من ٘تسك هبا من الضبلؿ
إمهالو مع ادعائو  فّ إادعاءه ٢تا مقروف هببلكو قبل أف يظهر ىذا االدعاء للناس، حيث  أو أفّ 

وىذه  ،ب عليو إما جهل وإما عجز أو كذب من وعد ا١تتمسكُت بو بعدـ الضبلؿالوصية يًتت
ٍُبا َلَقطَْعَنا ِمْنُو  *أَلَخْذنَا ِمْنُو بِاْلَيِمُِت ﴿و٢تذا قاؿ تعأب:  ،أمور ٤تالة بالنسبة للحق ا١تطلق سبحانو

 .: )ترب ا عمره((عليو السبلـ)وقاؿ الصادؽ . ﴾اْلَوِتُتَ 

االدعاء ٦تتنع وليس  اآلية تطابق االستدالؿ العقلي السابق وىو أفّ  إفّ  :قوؿوللتوضيح أكثر أ
َنا بَػْعَض اأْلََقاِويِل ﴿فإف قولو تعأب:  ،٦تكناً  ٍُبا َلَقطَْعَنا ِمْنُو  *أَلََخْذنَا ِمْنُو بِاْلَيِمُِت  *َوَلْو تَػَقواَؿ َعَليػْ
نو لو كاف متقواًل ٢تلك، واآلية تتكلم مع من أأي  ا٢تبلؾ ٦تتنع المتناع التقوؿ ، معناه أفّ ﴾اْلَوِتُتَ 

والقرآف، وبالتإب فاالحتجاج بالكبلـ ُب اآلية ليس  (صلى ا عليو والو وسلم)ال يؤمنوف ٔتحمد 
أي احتجاج ٔتا ىو  ،ألهنم ال يؤمنوف هبذا، بل االحتجاج ىو ٔتضموف اآلية ؛هبا كوهنا كبلـ ا
ص اإل٢تي ا١توصوؼ بأنو عاصم من الضبلؿ ١تن ٘تسك بو ال ٯتكن الن وىو أفّ  ثابت عندىم عقبلً 
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ألف القوؿ بأنو ٯتكن أف يدعيو غَت صاحبو يلـز منو نسب اٞتهل أو  ؛أف يدعيو غَت صاحبو
 .العجز أو الكذب  سبحانو وتعأب

أف ٭تصل ادعاء النص اإل٢تي التشخيصي ا١توصوؼ  -عقبًل وقرآنًا وروايًة  -إذف فبل ٯتكن 
النص ٤تفوظ من االدعاء حىت يدعيو صاحبو  أي أفّ  ،نو عاصم من الضبلؿ ١تن ٘تسك بوبأ

 ليتحقق الغرض من النص وىو منع الضبلؿ عن ا١تكلف ا١تتمسك بو كما وعده ا سبحانو.

 :وللتوضيح والتفصيل أكثر أقوؿ

 مدعي ا١تنصب اإل٢تي: إفّ 

x صم من الضبلؿ ١تن ٘تسك بوإما أف يكوف مدعيًا للنص التشخيصي ا١توصوؼ بأنو عا، 
ف ىذا النص البد من حفظو من ادعاء أل ؛فهذا ا١تدع ٤تق وال ٯتكن أف يكوف كاذبًا أو مبطبلً 

ورغم ىذا قاؿ  ،وإال فسيكوف ا قد أمر الناس بالتمسك ٔتا ٯتكن أف يضلهم ،الكاذبُت وا١تبطلُت
 من ا.وىذا كذب يستحيل أف يصدر  ،عنو بأنو عاصم من الضبلؿ أبداً 

x  ٍللنص التشخيصي ا١توصوؼ بأنو  وإما أف يكوف مدعيًا للمنصب اإل٢تي ولكنو غَت مدع
إما أف يكوف ادعاؤه فيو شبهة على بعض  ،وىكذا مدعي:عاصم من الضبلؿ ١تن ٘تسك بو

وىذا رٔتا ٯتضي ا بو اآلية ويهلكو رٛتة بالعباد وإف كاف بعد  ،ا١تكلفُت ٞتهلهم ببعض األمور
حد إال أنو ال ٭تتمل أف يشتبو بو أوإما  .نو ال حجة وال عذر ١تن يتبعوأبفًتة من الزمن رغم  ادعائو

للباطل فيتبع شخصًا بدوف نص تشخيصي كما بينت، ومع ىذا تصدر منو  إف كاف طالباً 
ق عليو اآلية بل رٔتا وىذا ال داعي أف تطبّ  ،نًا للناسسفاىات كثَتة و٬تعل ا باطلو واضحًا وبيّ 

 أمهل فًتة طويلة من الزمن فهو يًتؾ ١تن يطلبوف الباطل بسفاىة.

 .وسوداء ،ورمادية ،بيضاء ؛ىناؾ ثبلث دوائر وىذا تقريب ليتوضح األمر أكثر: نفرض أفّ 
صادؽ و٬تب  وبالتإب فكل من دخلها فهو مدعٍ  ،ف يدخل ٢تا كاذبأفالدائرة البيضاء ٤تمية من 

َنا بَػْعَض اأْلَقَاِويِل  َوَلْو تَػَقواؿَ ﴿:فاآلية ،تصديقو  ﴾ٍُبا َلَقطَْعَنا ِمْنُو اْلَوِتُتَ  *أَلََخْذنَا ِمْنُو بِاْلَيِمُِت  *َعَليػْ
 .واجبة التطبيق ُب ىذه الدائرة
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فبل يصح االعتماد على من كاف فيها  ،والرمادية غَت ٤تمية من أف يدخل ٢تا الكاذب
من الكاذب بعد دخولو رٛتة بالعباد رغم ورغم ىذا فيمكن أف ٖتمى بعض األحياف  ،وتصديقو

فاآلية ٦تكنة التطبيق على ىذه الدائرة وليس  ،تباع من كاف ُب ىذه الدائرةاأهنم ال عذر ٢تم ب
 .واجبة التطبيق

بل ىي دائرة الكاذبُت وواضحة بأهنا  ،والثالثة سوداء غَت ٤تمية من أف يدخل ٢تا الكاذب
فاآلية  ،من الكاذبُت ال قبل دخو٢تم وال بعد دخو٢تم أصبلً ٟتمايتها  يفبل داع ،دائرة الكاذبُت

 ليس موضعها ىذه الدائرة.

كبلمنا ُب منع ادعاء النص التشخيصي ا١توصوؼ بأنو عاصم   فبلبد إذف من االنتباه إٔب أفّ 
، فادعاء ا١تنصب اإل٢تي أو النبوة أو خبلفة ا من الضبلؿ وليس ُب ادعاء ا١تنصب اإل٢تي عموماً 

 ورٔتا بقي حياً  بسفاىة ودوف االحتجاج بالوصية )النص التشخيصي( حصل كثَتاً  رضو باطبلً ُب أ
نو نيب ُب حياة رسوؿ ا أومثاؿ ٢تؤالء مسيلمة الكذاب ادعى  ،فًتة من الزمن من ادعى باطبلً 

صلى ا عليو )بعد موت رسوؿ ا ٤تمد  وبقي مسيلمة حياً  (صلى ا عليو والو وسلم)٤تمد 
 ،فاالدعاء بدوف شهادة ا ونص ا وبدوف الوصية ال قيمة لو وىو ادعاء سفيو ،(والو وسلم

 .مبطل ال عذر لو أماـ ا فمن يصدؽ ىكذا مدعٍ 

بل منعهم من ادعاء النص  ،فا١تقصود ليس منع أىل الباطل من االدعاء مطلقاً  ،إذف
وىذا  ،ىو وصية خليفة ا للناسالتشخيصي ا١توصوؼ بأنو عاصم ١تن ٘تسك بو من الضبلؿ و 

فمرور مئات السنُت  ،الواقع وأكد عليو النص القرآين والروائي يؤكده أيضاً  ا١تنع الذي أثبتناه عقبلً 
على وصايا األنبياء ُب التوراة  فقد مرّ  ،إلثبات ىذه اٟتقيقة حد كاؼٍ أعلى النص دوف أف يدعيو 

 (صلى ا عليو والو وسلم)يدِعها غَت ٤تمد مئات السنُت وٓب  (عليو السبلـ)ووصية عيسى 
وقد احتج اإلماـ الرضا  ،(عليهم السبلـ)كما وٓب يدِع وصية النيب غَت األئمة   ،وأوصيائو من بعده

 النص من األنبياء السابقُت على الرسوؿ هبذا الواقع على اٞتاثليق فبعد أف بُّت  (عليو السبلـ)
النصوص ٯتكن أف تنطبق  التوراة واإل٧تيل احتج اٞتاثليق بأفّ من  (صلى ا عليو والو وسلم)٤تمد 

نو ٓب ٭تصل أف أعلى اٞتاثليق  (عليو السبلـ)فكاف احتجاج اإلماـ الرضا  ،على أكثر من شخص
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وىذا ىو النص موضع الفائدة قاؿ اٞتاثليق: )......... ولكن ٓب يتقرر  ،ادعى الوصايا ا١تبطلوف
نو أ٤تمد فبل يصح لنا أف نقر لكم بنبوتو و٨تن شاكوف  اٝتوفأما  ،نو ٤تمد ىذاأعندنا بالصحة 

فهل بعث ا من قبل أو  ،حتججتم بالشك"ا: ( عليو السبلـ) ٤تمدكم ......... فقاؿ الرضا
من الكتب اليت أنز٢تا على ٚتيع  يءاٝتو ٤تمد ؟ وٕتدونو ُب ش من بعد من آدـ إٔب يومنا ىذا نبياً 

 [.ٜ٘ٔ - ٜٗٔص ٔ]إثبات ا٢تداة: ج أحجموا عن جوابو(ف "األنبياء غَت ٤تمد ؟

وقد احتج عيسى و٤تمد  ،فاحتجاج األوصياء السابقُت هبذا النص حجة على من يؤمن هبم
احتج بنص األنبياء السابقُت عليو رغم عدـ  (عليو السبلـ)صلوات ا عليهما بو، فعيسى 

 (عليو السبلـ)ُب القرآف احتج بنص عيسى كما   (صلى ا عليو والو وسلم)و٤تمد  ،مباشرهتم لو
َوِإْذ قَاَؿ ِعيَسى اْبُن َمْرًَنَ يَا َبٍِت ِإْسرَائِيَل ِإينِّ ﴿قاؿ تعأب:  ،(عليو السبلـ)ونص األنبياء قبل عيسى 

قًا لَِّما بَػُْتَ يََديا ِمَن التػاْورَاِة َوُمَبشِّرًا ِبَرُسوٍؿ يَأْ  ٌب ِمن بَػْعِدي اْٝتُُو َأْٛتَُد فَػَلماا َرُسوُؿ اللاِو إِلَْيُكم م َصدِّ
 .[ٙ]الصف:  ﴾َجاءُىم بِاْلبَػيػَِّناِت قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر م ِبُتٌ 

ي﴿ ِل يَْأُمرُُىم الاِذيَن يَػتاِبُعوَف الراُسوَؿ النايبا األُمِّيا الاِذي ٬تَُِدونَُو َمْكُتوبًا ِعنَدُىْم ُب التػاْورَاِة َواإِل٧تِْ
ُهْم إِ بِاْلمَ  ـُ َعَلْيِهُم ا٠ْتََبآِئَث َوَيَضُع َعنػْ َهاُىْم َعِن اْلُمنَكِر َو٭تُِل  ٢َتُُم الطايَِّباِت َو٭ُتَرِّ ْصَرُىْم ْعُروِؼ َويَػنػْ

َي أُنزَِؿ َمَعُو أُْولَػِئَك َواأَلْغبَلَؿ الايِت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالاِذيَن آَمُنوْا بِِو َوَعزاُروُه َوَنَصُروُه َواتػابَػُعوْا الن وَر الاذِ 
 .[ٚ٘ٔ]األعراؼ:  ﴾ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ 

١تا  -وحاشاه  - لو كاف باطبلً  (صلى ا عليو والو وسلم)ادعاء ٤تمد   ُب القرآف أفّ وا بُتا 
ا  أو ٯتكن أف نقوؿ إفّ  ،ألف ا متكفل ْتفظ النص وصونو من ادعاء ا١تبطلُت ؛تركو يدعيو

 *ِإناُو َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكرًٍِن  *َوَما اَل تُػْبِصُروَف  *َفبَل أُْقِسُم ٔتَا تُػْبِصُروَف ﴿هم عن النص متكفل بصرف
تَنزِيٌل مِّن رابِّ اْلَعاَلِمَُت  *َواَل ِبَقْوِؿ َكاِىٍن قَِليبًل َما َتذَكاُروَف  *َوَما ُىَو ِبَقْوِؿ َشاِعٍر قَِليبًل َما تُػْؤِمُنوَف 

َنا بَػْعَض اأْلَقَاِويِل َوَلْو  * َفَما ِمنُكم مِّْن  *ٍُبا َلَقطَْعَنا ِمْنُو اْلَوِتَُت  *أَلََخْذنَا ِمْنُو بِاْلَيِمُِت  *تَػَقواَؿ َعَليػْ
ِبَُت  *َوِإناُو لََتْذِكَرٌة لِّْلُمتاِقَُت  *َأَحٍد َعْنُو َحاِجزِيَن  ُو ٟتََْسَرٌة َعَلى َوِإنا  *َوِإناا لَنَػْعَلُم َأفا ِمنُكم م َكذِّ

 .[ٕ٘-ٖٛ]اٟتاقة:  ﴾َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيمِ  *َوِإناُو ٟتََق  اْلَيِقُِت  *اْلَكاِفرِيَن 
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ليلة وفاتو موجود  (صلى ا عليو والو وسلم)وىا ىو كتاب الوصية الذي كتبو الرسوؿ ٤تمد 
ف يقرأه ويطلع عليو ولكن ٓب يتمكن ويستطيع أي إنساف أ ب،منذ أكثر من ألف عاـ ُب الكت

كاذب حيث ادعى كثَتوف النبوة واإلمامة   فا صرؼ عنو كل مدعٍ  ،مبطل من ادعائو مع كثرهتم
 ،حدىم من خرؽ حجاب ا ا١تضروب على ىذا الكتاب فيدعيوأٓب يتمكن  وا١تهدوية ولكن أبداً 

لكتاب بأنو عاصم من الضبلؿ بذاتو وصف ىذا ا نتو فيما تقدـ من أفّ وىذا الواقع يؤكد ما بيا 
ومن يدعيو  ،(صلى ا عليو والو وسلم)نو ال يدعيو غَت صاحبو الذي ذكره الرسوؿ ٤تمد أيعٍت 

 .فهو صادؽ وىو صاحبو

فمن أراد اٟتق ومعرفة أحقية  ،كدليل تاـ وحجة قائمة على أحقية ىذه الدعوة  وىذا كاؼٍ 
 .(ٔ)[ ١تذكور فيهاىذه الدعوة تكفيو الوصية وادعائي أين ا

 العله: 

أٛتد الدليل اآلخر الذي ذكرتو اآليات والروايات ىو العلم، وُب ىذا الصدد أصدر السيد 
الكثَت من الكتب اليت أخرج من خبل٢تا الكثَت من علـو القرآف واألسرار اليت )عليو السبلـ( اٟتسن

كثَت من ا١تسائل اليت اضطربت   بقيت مستغلقة على أفهاـ العلماء عصورًا متمادية، وبُّت حقيقة
عند حدود القرآف الكرًن، بل  (عليو السبلـ) أٛتد اٟتسنفيها العقوؿ. وٓب يقف علم السيد 

تعدى إٔب الكتب السماوية األخرى كاإل٧تيل والتوراة، وأثبت هبذا أنو وارث علم األنبياء 
 واألوصياء.

ا١تناظرة على فقهاء ا١تسلمُت، بل  كاف قد عرض (عليو السبلـ) أٛتد اٟتسنعلمًا أف السيد 
أعلم  (عليو السبلـ)عرضها كذلك على علماء األدياف السماوية وكل بكتابو، وقاؿ ٢تم إنو 

 اٞتميع بالقرآف والتوراة واإل٧تيل، ولكنهم أحجموا عن مناظرتو.

 ظاىراً  القرآف؛ ُب سؤاؿ أي عن لئلجابة استعداده عن (عليو السبلـ) أٛتد السيد أعلن وقد
 أي يسألوه أف ا١تسلمُت علماء ٚتيع وٖتدى منسوخاً، أو ناسخاً  متشاهباً، أو ٤تكماً  باطناً، أو

                                                           
 ِٚح ذؼى٘ح. ٙٔ٘ :أقّى جٌكٓٓج١ٌٓى  - خ جٌؼحُٚ ِٓ جٌٟاليج١ٌٚٛس جٌّمىْس جٌىطح -ٔ
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 ولكنهم. إياه يسأ٢تم واحد سؤاؿ على ٬تيبوا أف ٖتداىم ذلك من وأكثر القرآف، ُب يشاؤف سؤاؿ
 .عقبيهم على ونكصوا أعرضوا

 اجتمعوا، وإف الشيعة علماء ةمناظر  (عليو السبلـ) اٟتسن أٛتد السيد طلب ذلك من وأكثر
 كما. الكرًن القرآف غَت معو ٬تلب وال وحده، ىو و٭تضر مصادر، من شاءوا ما ٭تضروا أف و٢تم

 بالكتب اٞتميع أعلم بأنو السماوية الديانات علماء ٖتدى (عليو السبلـ) اٟتسن أٛتد السيد إف
 .السماوية

على  لئلجابةالسماوية بأف يتصدوا وأخَتًا ٖتداىم، وٖتدى معهم ٚتيع علماء األدياف 
سبلحاً.  اإلٟتادا١تلحدين، ويبينوا موقفهم من النظريات العلمية اٟتديثة اليت اٗتذ منها  إشكاالت

وٖتدى علماء الشيعة خصوصًا بأف يقدموا ولو دليبًل قطعيًا واحداً على عقيدة تقليد غَت ا١تعصـو 
 ! "حياً  ناديت لو ٝتعتأ: "النتيجة كانت اليت يدينوف هبا، وكالعادة

 حاكنية اهلل:

فقلت  يا سفياف، إياؾ والرئاسة فما طلبها أحد إال ىلك.: )(عليو السبلـ)عن أيب عبد ا 
لو: جعلت فداؾ، قد ىلكنا إذاً ليس أحد منا إال وىو ٭تب أف يُذكر ويُقصد ويؤخذ عنو. فقاؿ: 

و بكل ما يقوؿ وتدعو الناس إٔب ليس حيث تذىب إ٪تا ذلك أف تنصب رجبًل دوف اٟتجة فتصدق
 . (ٔ) (قولو

قُػْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَؾ، أَماا  ِإيااَؾ َوالرِّئَاَسَة َوِإيااَؾ َأْف َتطََأ أَْعَقاَب الرَِّجاِؿ.: )(عليو السبلـ)وقَاَؿ 
تُػَها َوأَماا َأْف َأطََأ أَْعَقاَب الرَِّجاِؿ َفَما ثُػلُثَا مَ  ا ُب َيِدي ِإالا ٦تاا َوِطْئُت أَْعَقاَب الرِّئَاَسُة فَػَقْد َعَرفػْ

َقُو ُب ُكلِّ َما الرَِّجاِؿ. فَػَقاَؿ ٕب:  لَْيَس َحْيُث َتْذَىُب، ِإيااَؾ َأْف تَػْنِصَب َرُجبًل ُدوَف اٟتُْجاِة فَػُتَصدِّ
 .(ٕ)(قَاؿَ 

                                                           

 .4ٓ٘ ٔذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٔ
 .8ٖ٘ ٕذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٕ
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ا ىي لئلماـ اتقوا اٟتكومة فإف اٟتكومة إ٪ت، قاؿ: )(عليو السبلـ)وعن أيب عبد ا الصادؽ 
 .(ٔ) (العآب بالقضاء العادؿ ُب ا١تسلمُت لنيب أو وصي نيب

ألصحابو:  )صلى ا عليو والو وسلم(قاؿ رسوؿ ا ، قاؿ: )(عليو السبلـ)وعن أيب عبد ا 
أي عرى اإلٯتاف أوثق ؟ فقالوا: ا ورسولو أعلم، وقاؿ بعضهم الصبلة، وقاؿ بعضهم الزكاة، 

)صلى اـ، وقاؿ بعضهم اٟتج والعمرة، وقاؿ بعضهم اٞتهاد، فقاؿ رسوؿ ا وقاؿ بعضهم الصي
: لكل ما قلتم فضل ولكن ليس بو ولكن أوثق عرى اإلٯتاف اٟتب ُب ا ا عليو والو وسلم(

 .(ٕ) (والبغض ُب ا وتوٕب أولياء ا والتربي من أعداء ا

أٛتد ف من يرفع راية اٟتاكمية  سوى السيد لو نظرًب ُب الساحة اإلسبلمية اليـو ال ٕتدو 
فهو الوحيد الذي ينادي ٔتبدأ التنصيب اإل٢تي للحاكم ويرفع راية البيعة ،  (عليو السبلـ) اٟتسن

 بينما اٞتميع يرفع راية حاكمية الناس أو الدٯتقراطية، ويدعو ٟتكومة علمانية ودساتَت وضعية.
، إذ البد من وجود راية (عليو السبلـ) أٛتد اٟتسنلسيد ا أحقية إثباتوىذا يكفي لوحده ُب 

 ، وانفراده ْتمل راية اٟتق يعٍت إنو صاحبها الشرعي ال ٤تالة.اإل٢تيحق تعرب عن الدين 

 :السالو( )عليُدعوة السيد أمحد احلسً أدلة أخزى تؤكد صدق 

 مؤيد با١تلكوت (عليو السبلـ) أٛتد اٟتسنالسيد  أواًل:

 الرؤيا: .أ

مطلع ىذه البحث أود اإلشارة إٔب أف الكثَت جداً من األشخاص قد شاىدوا رؤى برسوؿ ُب 
، كلها  (عليهم السبلـ) أو باألنبياء (عليهم السبلـ)أو بأىل بيتو  (ا عليو والو وسلم ىصل)ا 

صادؽ ُب ما يدعيو، علمًا إف بعض ىؤالء  (عليو السبلـ) أٛتد اٟتسنٗتربىم بأف السيد 
ص ٦تن ٓب يدخلوا ُب الدعوة ا١تباركة أصبلً، على الرغم من أف الدليل قد أخذ بأعناقهم؟! األشخا

                                                           

 .8ٙٚجٌط٠ًٙد: ٘ ؛4ٕٓجٌفٛٛي جٌّّٙس: ٘ -ٔ
 .ٕٙٔ٘ ٕجٌىحفٟ: ؼ -ٕ
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. (ٔ) ولكن ال غرابة فقد ورد إف ىذا األمر ال يثبت عليو إال من أخذ ا ميثاقو ُب الذر األوؿ
عارفوا علماً إف األشخاص ا١تشار إليهم من مناطق ٥تتلفة، ومدف متعددة، فلم يسبق أف التقوا أو ت

 بأية صورة من الصور. بل إف الكثَت منهم كانت الرؤيا سبباً ُب دخولو إٔب الدعوة ا١تباركة. 

وفيما يتعلق ّتجية الرؤى، وعلى أي شيء تكوف حجة، وىل ٯتكن أف تؤخذ منها العقائد، 
 أو الفروع، ٯتكن اختصار اٟتديث بالنقاط اآلتية:

للخصم أف يستدؿ منو على أننا نقوؿ بإمكانية  ال يوجد ُب شيء من إصداراتنا ما ٯتكن .ٔ
أخذ العقائد أو الفروع من خبلؿ رؤى الناس، ورغم ذلك ٬تد ا١تتتبع ٛتلة شرسة للغاية يشنها 

 ا١تعاندوف ا١تفلسوف عنواهنا اهتامنا بالقوؿ بذلك. 

إف ما نؤكد، ونصّر عليو كل اإلصرار ىو أف الرؤيا حجة ُب تشخيص مصداؽ حجة ا  .ٕ
، شيء آخر غَت نفس االعتقاد بضرورة عدـ خلو ُب  أرضو، وتشخيص ا١تصداؽ، كما ىو معلـو

 الزماف من حجة، أو خليفة  ُب أرضو.

 ولنا ُب التدليل على ىذه اٟتقيقة الكثَت جداً من األدلة أكتفي بعرض بعضها، فيما يلي:

ِـّ ُموَسى َأْف أَْرِضعِ ﴿قولو تعأب:  . أ َنا ِإَٔب ُأ يِو فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِو َفأَْلِقيِو ُب اْلَيمِّ َواَل َٗتَاُب َوَأْوَحيػْ
 [.ٚ]القصص:  ﴾َواَل َٖتَْزين ِإناا رَاد وُه إِلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلُتَ 

ألمو على أنو من  ، وُب الرؤيا ًب تشخيص موسى(ٕ) والوحي ألـ موسى كاف عرب الرؤيا
  بطبيعة اٟتاؿ.ا١ترسلُت وىي من ا١تكلفُت

َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإَٔب اٟتََْوارِيَُِّت َأْف آِمُنوْا يب َوِبَرُسوٕب قَاُلَوْا آَمناا َواْشَهْد بِأَنػاَنا ﴿: تعأب قولو  . ب
 [.ٔٔٔ]ا١تائدة:  ﴾ُمْسِلُموفَ 

                                                           

جٌٕحِ، ألٔٗ ٠ٍؾغ  ( أٔٗ لحي: ٌٛ لى لحَ جٌمحتُ ألٔىٍٖػ١ٍٗ جٌٓالَ: )ػٓ أذٟ ػرى هللا )4ٌٗٔ٘ٚو فٟ غ١رس جٌٕؼّحٟٔ  -ٔ
 ئ١ٌُٙ ٖحذح ِٛفمح ال ٠ػرص ػ١ٍٗ ئال ِٓ لى أنً هللا ١ِػحلٗ فٟ جًٌٌ جألٚي(.

ذهٛٛ٘ ٚٚف جٌٍؤ٠ح ػٍٝ أٔٙح ٚقٟ ٌٚوش ٌٚج٠حش وػ١ٍز ِٕٙح، ػٓ ٌْٛي هللا: )ٌؤ٠ح جٌّإِٓ ضؿٍٞ ِؿٍٜ  -ٕ
ك١كس؛ ألْ ٔفٓٗ ١٠رس، ٠ٚم١ٕٗ . ٚػُٕٙ: )أْ ٌؤ٠ح جٌّإِٓ ٖٚٔٔ٘ 8٘والَ ضىٍُ ذٗ جٌٍخ ػٕىٖ( ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ

 .ٖٔٔ٘ 8٘ٚك١ف، ٚضهٍؼ فططٍمٝ ِٓ جٌّالتىس، فٟٙ ٚقٟ ِٓ هللا جٌؼ٠ُُ جٌؿرحٌ( ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ
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 ( ٢تم.عليو السبلـوىنا كذلك الوحي كاف بالرؤيا، وفيها ًب تشخيص خليفة ا )عيسى 

قَاَؿ يُوُسُف أِلَبِيِو يَا أَبِت ِإينِّ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكبًا َوالشاْمَس َواْلَقَمَر رَأَيْػتُػُهْم ٕب ِإْذ ﴿  . ت
َساِجِدينَػَقاَؿ يَا بُػٍَتا اَل تَػْقُصْص ُرْؤيَاَؾ َعَلى ِإْخَوِتَك فَػَيِكيُدوْا َلَك َكْيدًا ِإفا الشاْيطَاَف 

 [.٘-ٗ]يوسف:  ﴾ِلئِلنَساِف َعُدوٌّ م ِبُتٌ 

وىاتاف اآليتاف تدالف كذلك على أف الرؤيا نص تشخيصي على حجة ا، أو خليفتو، 
ولذلك خشي يعقوب على ابنو يوسف من كيد أخوتو ألهنم أبناء أنبياء ويعلموف أف الرؤيا 

 ُتشخِّص ا١تصداؽ.

، منها وىناؾ آيات كثَتة تدؿ على أف الرؤيا حجة كافية ُب تشخيص مصداؽ حجة ا  . ث
 ،[ٜٚ]النساء:  ﴾َوأَْرَسْلَناَؾ لِلنااِس َرُسواًل وََكَفى بِالّلِو َشِهيداً ﴿على سبيل ا١تثاؿ، قولو تعأب: 

لاػِكِن الّلُو َيْشَهُد ٔتَا أَنَزَؿ إِلَْيَك أَنزََلُو ِبِعْلِمِو َواْلَمآلِئَكُة َيْشَهُدوَف وََكَفى بِالّلِو ﴿وقولو تعأب: 
َويَػُقوُؿ الاِذيَن َكَفُروْا َلْسَت ُمْرَسبًل ُقْل َكَفى بِالّلِو ﴿وقولو تعأب:  ،[ٙٙٔاء: ]النس ﴾َشِهيداً 

َنُكْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتابِ  ، وغَتىا الكثَت من اآليات [ٖٗ]الرعد:  ﴾َشِهيدًا بَػْيٍِت َوبَػيػْ
 الكرٯتة.

دتو تتم عرب الرؤيا، إذ من غَت وُب ىذه اآليات يعرض ا عز وجل نفسو شاىدًا كافيًا وشها
 ا١تتصور أف يشهد النيب للكافرين، فهم ال يؤمنوف بو، وال يؤمنوف بالنتيجة بشهادتو.

 ابن جندب )دخل: قاؿ األنصاري ا عبد بن جابر وقد حصلت شهادة ا للكثَتين، فعن
 أخربين، ٤تمد يا :فقاؿ ،(وسلم وآلو عليو ا صلى) ا رسوؿ على خيرب من اليهودي جنادة

 وآلو عليو ا صلى) ا رسوؿ فقاؿ. ا يعلمو ال وعما، ا عند ليس وعما،  ليس عما
 ما وأما للعباد، ظلم ا عند فليس ا عند ليس ما وأما شريك،  فليس  ليس ما أما: (وسلم

: جندب فقاؿ. ولداً  لو يعلم ال وا" ا ابن عزير إنو" اليهود معشر يا قولكم فذلك ا يعلمو ال
 النـو ُب البارحة رأيت إين ،ا رسوؿ يا: قاؿ ٍب .حقاً  ا رسوؿ وإنك ا إال إلو ال أف أشهد



 Xأنصار اإلهام املهدي  إصداراث ............................................340

 باألوصياء واستمسك ٤تمد يد علي أسلم جندب يا: ٕب فقاؿ (عليو السبلـ) عمراف بن موسى
 .(ٔ) بعده ...اْب( من

ن أف ٗتالف النص التشخيصي ا١تروي عن ٤تمد وآؿ ٤تمد الرؤيا كنص تشخيصي ال ٯتك .ٖ
عليهم الصبلة والسبلـ، والذي يشخص حجج ا، وما خالف النص ا١تروي من الرؤى فمصدره 

 ليس ا عز وجل.

 :عالقة الزؤيا بالقائه

عليو )عند أيب عبد ا  (عليو السبلـ)ذكرنا خروج القائم )عن عبد ا بن عجبلف، قاؿ: 
يصبح أحدكم وٖتت رأسو صحيفة : (عليو السبلـ)؟ فقاؿ  ، فقلت: كيف لنا نعلم ذلك(ـالسبل

 . (ٕ) (عليها مكتوب: طاعة معروفة، اٝتعوا وأطيعوا

ف من أىم الطرؽ للعلم بالقائم ىو الرؤيا، وىذا معٌت الصحيفة اليت إمن ىذه الرواية يتضح 
 ٬تدىا اإلنساف ٖتت رأسو.

إنا لو عن مسألة الرؤيا، فأمسك، ٍب قاؿ:  (عليو السبلـ)الرضا  )سألت وعن البيزنطي، قاؿ:
. ُب ىذا اٟتديث يربط (ٖ) (أعطيناكم ما تريدوف لكاف شرًا لكم، وُأخذ برقبة صاحب ىذا األمر

بُت الرؤيا وصاحب األمر، و ينص صراحة على أف معرفة كل أسرار  (عليو السبلـ)اإلماـ الرضا 
 قبة صاحب األمر. الرؤيا ينتج عنها األخذ بر 

وذلك حُت  (عليو السبلـ)وعن أيب بكر اٟتضرمي، قاؿ: )دخلت أنا وأباف على أيب عبد ا 
اجلسوا ُب بيوتكم! فإذا رأيتمونا قد ظهرت الرايات السود ٓتراساف، فقلنا: ما ترى ؟ فقاؿ: 

 يكوف إال بالرؤيا.ال  (عليهم السبلـ)واجتماعهم  .(ٗ) (اجتمعنا على رجل فاهندوا إلينا بالسبلح

                                                           
 .8٘ – 3٘٘ :جٌهُجَ جٌمّٟ -وفح٠س جألغٍ  -ٔ
 .ٗ٘ٙ: ٘ٚضّحَ جٌٕؼّس وّحي جٌى٠ٓ -ٕ
 .ٓٔٔ٘ ٕ٘ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٖ
 .ٌٍٖٕٕٓؼّحٟٔ: ٘ - جٌغ١رس -ٗ
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 الستخارة:  .ب

الكبلـ فيها كالكبلـ ُب الرؤيا من جهة كوهنا دليبًل ُب تشخيص مصداؽ حجة ا، والرؤيا 
من طرؽ معرفة الغيب، ومن يراجع كتاب )ما وراء الفقو( للسيد الصدر ٬تد ْتثًا ٦تتازًا ُب حجية 

ا١تؤمن إذا ما استنصحو أخاه ا١تؤمن فإنو : )إف اإلنساف ما مضمونو االستخارة، يقوؿ ُب فقرة منو
 ؟ ال يغشو، فكيف با تعأب(

ـْ ٮَتَاُفوَف َأف ﴿: أـ لعلكم ٗتافوف أف ٭تيف ا عليكم ؟ أقول َأُب قُػُلوهِبِم ماَرٌض أَـِ اْرتَابُوا َأ
 [.ٓ٘]النور:  ﴾٭تَِيَف اللاُو َعَلْيِهْم َوَرُسولُُو َبْل أُْولَِئَك ُىُم الظااِلُموفَ 

وللسيد ابن طاووس اٟتسٍت اٟتلي كتاب بعنواف )فتح األبواب بُت ذوي األلباب وبُت رب 
األرباب ُب االستخارات(، أورد فيو أدلة كثَتة على االستخارة؛ منها قولو: )اعلم أّنٍت وجدت 
تدبَت ا جل جبللو ١تصاّب عباده ما ليس ىو على مرادىم، بل ىو على مراده، وما ليس ىو 

ى األسباب الظاىرة ٢تم ُب ا١تكروه وا١تأموؿ، بل ىو ١تا يعلمو ا جل جبللو من مصاٟتهم اليت عل
صلى ا عليو والو )ال يعلموهنا، أو أكثرىا، إال من جانبو جلِّ جبللو ومن جانب الرسوؿ 

، حىت أَف ، ولو كاف العقل كافيًا ُب االىتداء إٔب تفضيل مصاٟتهم ١تا وَجَبْت بعثة األنبياء(وسلم
 ُب تدبَت ا جّل جبللو ُب مصاّب األناـ ما يكاد ينفر منو كثَت من أىل اإلسبلـ.

فلما رأيت تدبَتي ما ىو على مرادي، وال على األسباب الظاىرة ُب معرفيت واجتهادي، 
وعرفت أّنٍت ال أعرؼ ٚتيع مصلحيت بعقلي وِفْطنيت، فاحتجُت لتحصيل سعادٌب ُب دنياي 

معرفة ذلك ٦تَن يعلمو جّل جبللو، وىو عبلـ الغيوب، وتيقنت أّف تدبَته ٕب خَت من  وآخرٌب، إٔب
تدبَتي لنفسي، وىذا واضح عند أىل العقوؿ والقلوب، ورأيت مشاورتو جل جبللو باالستخارة 
بابًا من أبواب إشاراتو الشريفة، ومن ٚتلة تدابَته ٕب بألطافو اللطيفة، فاعتمدت عليها والتجأت 

 (.إليها
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بشأف االستخارة، إليكم البعض  (عليهم السبلـ)وقد وردت أحاديث كثَتة عن أىل البيت 
 :  (ٔ) منها

صل ركعتُت واستخر ا، فو ا ما استخار ا مسلم إال ): (عليو السبلـ)عن أيب عبد ا 
 . (لبتةاخار لو 

 .(لو حتماً من استخار ا راضياً ٔتا صنع خار ا : )(عليو السبلـ)وعنو 

وىذا اٟتديث يؤكد شرطًا ضروريًا من شروط االستخارة، وىو أف يضمر ا١تستخَت الرضا 
 بالنتيجة، أياً كانت.

ما أبإب إذا ، ٍب قاؿ: كنا نتعلم االستخارة كما نتعلم السورة من القرآف): ()عليو السبلـوعنو 
 .(استخرت على أي جنيب وقعت

 ( دليل على ثقة كبَتة باالستخارة.    )ما أبإب... اْب :وقولو

وأكثر من ذلك وردت أحاديث ُب النهي عن ٥تالفة االستخارة وعصياهنا، أو التوجو إٔب أمر 
 والدخوؿ فيو دوف االستخارة عليو.

 .(من دخل أمراً بغَت استخارة ٍب ابتلي ٓب يؤجر) :(عليو السبلـ)فعن أيب عبد ا 

 .(: من شقاء عبدي أف يعمل األعماؿ فبل يستخَتينعز وجلؿ ا قا: )(عليو السبلـ)وعنو 

أكثرىم ذكراً ؟ قاؿ:  من أكـر ا٠تلق على ا)وقد سألو بعض أصحابو:  (عليو السبلـ)وعنو 
. قلت: وأحد يتهم ا؟ من يتهم ا؟ قاؿ:  قلت: من أبغض ا٠تلق إٔب ا  وأعملهم بطاعتو.

 .  (ا فجاءتو ا٠تَتة ٔتا يكره فسخط لذلك، فذلك الذي يتهم انعم، من استخار قاؿ: 

 

 

 

                                                           

 .١ٗؼس: ذحخ ٚالز جإلْطهحٌزْٚحتً جٌجٔظٍ:  -ٔ



 :توقيع السنزي شبَات وردود

حدثنا أبو ) :كما رواه الشيخ الصدوؽ ُب كماؿ الدين و٘تاـ النعمة ىذا التوقيع أوالً لنقرأ 
يت توُب فيها الشيخ علي بن قاؿ: كنت ٔتدينة السبلـ ُب السنة ال ،٤تمد اٟتسن بن أٛتد ا١تكتب

بسم فحضرتو قبل وفاتو بأياـ فأخرج إٔب الناس توقيعا نسختو:  (قدس ا روحو)٤تمد السمري 
أعظم ا أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك  ،ا الرٛتن الرحيم يا علي بن ٤تمد السمري

، فقد وقعت الغيبة الثانية  وبُت ستة أياـ فاٚتع أمرؾ وال توص إٔب أحد يقـو مقامك بعد وفاتك
فبل ظهور إال بعد إذف ا عز وجل وذلك بعد طوؿ األمد وقسوة القلوب، وامتبلء األرض جورا، 
وسيأٌب شيعيت من يدعي ا١تشاىدة، أال فمن ادعى ا١تشاىدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو  

نا ىذا التوقيع وخرجنا من قاؿ: فنسخ كاذب مفًت، وال حوؿ وال قوة إال با العلي العظيم.
؟  عنده، فلما كاف اليـو السادس عدنا إليو وىو ٬تود بنفسو، فقيل لو: من وصيك من بعدؾ

 .(ٔ) ( أمر ىو بالغو. ومضى رضي ا عنو، فهذا آخر كبلـ ٝتع منوفقاؿ: 

ضهم، ال ٭تقق غر ، وىم يعلموف جيدًا أنو عليو ؤوفعكازا يتوك ا١تعاندوفىذا التوقيع اٗتذه 
 إ٬تاب أوألف موضوع النزاع موضوع عقائدي ومثل ىذا ا١توضوع ال ٯتكن البت فيو بسلب 

 . إ٬تاباً و أ دؿ دليل قطعي الداللة والصدور عليو سلباً  إذا إالْتسب مبانيهم وقواعدىم الفكرية 

 اٟتديث ا١تتواتر قطعي الداللة، ومن أواكمة  اآليةالقطعي ْتسبهم ىو  النقلي والدليل
تبٌت العقائد  أفمتشابو الداللة، ال ٯتكن  آحادخرب  أحوالو أحسنتوقيع السمري ُب  أفالواضح 

 عليو.

قاؿ السيد ا١ترتضى: )اعلم أف الصحيح أف خرب الواحد ال يوجب علما، وإ٪تا يقتضي غلبة 
 .(ٕ) الظن بصدقو إذا كاف عداًل(

                                                           

 .ٙٔ٘ – ٘ٔ٘٘ :وّحي جٌى٠ٓ ٚضّحَ جٌٕؼّس -ٔ
 .3ٔ٘٘ ٕؼ :ج٠ًٌٌؼس -ٕ
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ال يوجب العلم، وانو كاف ٬توز أف وقاؿ الشيخ الطوسي: )والذي أذىب إليو: إف خرب الواحد 
 .(ٔ) ترد العبادة بالعمل بو عقبل وقد ورد جواز العمل بو ُب الشرع(

 . (ٕ) وقاؿ السيد ا٠توئي: )خرب الواحد ال يفيد العلم(

 ؟ كاف ضعيفا ْتسب مبانيهم  إذافما بالك  كاف خرب اآلحاد صحيحاً   إذاىذا 

 أواٟتسن بن اٛتد ا١تكتب "دوهنا ضعيف الف فيو فالتوقيع ْتسب مباين علم الرجاؿ اليت يعتم
ُب   وسبب الضعف برأيهم ىو اف ىذا الشخص ٓب يرد فيو توثيق،(ٖ) "اٛتد بن اٟتسن ا١تكتب

مستدركات علم رجاؿ الشاىرودي ُب  النمازي علي الشيخ ٣تهوؿ، قاؿ ألنوأي  كتب الرجاؿ،
كروه. روى عنو الصدوؽ ُب ؾ اٟتسن بن أٛتد ا١تكتب، أبو ٤تمد: ٓب يذ  -ٕٖٖٙ: )اٟتديث

 اإلماـحديث حضوره عند علي ابن ٤تمد السمري قبل وفاتو بأياـ، واخراجو توقيع  ٘ٗباب 
 . (ٗ) (ٮتربه ٔتوتو، وعدـ ايصائو إٔب أحد وغَته

أٛتد بن اٟتسن بن أٛتد الكاتب أبو ٤تمد: ٓب يذكروه . وقد حضر  -ٓٔٛ) :وقاؿ كذلك
فاتو بأياـ، فأخرج إليو توقيع صاحب األمر )صلوات ا عليو( عند علي بن ٤تمد السمري قبل و 

 . (٘) (وفيو اإلخبار ٔتوتو واألمر بًتؾ اإليصاء إٔب أحد

اٛتد بن اٟتسن ا١تكتب فقد رماه الشيخ  أووغَت علة الضعف ٞتهالة اٟتسن بن اٛتد 
ن اٟتسن بن روى الشيخ الطوسي ُب كتاب الغيبة ع)، قاؿ: اإلرساؿىي  أخرىالطربسي بعلة 

أٛتد ا١تكتب والطربسي ُب االحتجاج مرسبل أنو خرج التوقيع إٔب أيب اٟتسن السمري ... ٍب ساؽ 
 .(ٙ) التوقيع(. وقاؿ كذلك: )أنو خرب واحد مرسل ، غَت موجب علما(

                                                           

 .48٘ ٔؼ :ػىز جألٚٛي -ٔ
 .3ٗٔ٘ ٕؼ :ضم٠ٍٍ ذكع ج١ٌٓى جٌهٛتٟ ٌٍرٙٓٛوٞ -ِٛرحـ جالٚٛي  -ٕ
 ! ُ٘ ِهطٍفْٛ فٟ جالُْ. ْٚطأضٟ ضٍؾّس ج١ٌٗم جٌّٕحَٞ ٌٗ ذحال١ّْٓ -ٖ
 .8ٖٗ٘ ٕؼ :ِٓطىٌوحش ػٍُ ٌؾحي جٌكى٠ع -ٗ
 .34ٕ٘ ٔؼ :ج١ٌٗم ػٍٟ جٌّٕحَٞ جٌٗحٍ٘ٚوٞ -ِٓطىٌوحش ػٍُ ٌؾحي جٌكى٠ع  -٘
 .ٕٖ٘ – 8ٖٔ٘ ٌٖ٘ جألٔٛجٌ: ؼ ؾٕس جٌّأٜٚ جٌّطرٛع ِغ ذكح -ٙ
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 أكثرنناقش التوقيع من باب التنزؿ ال  إنناوقبل مناقشة التوقيع على مستوى الداللة، أقوؿ 
ٛتد أىو معلـو ليست قضية سفارة على ٨تو السفارة ُب زمن الغيبة الصغرى فالسيد  فقضيتنا كما

منصوص عليو ُب (صلى ا عليو والو وسلم)رسوؿ ا  أوصياءوصي من  (عليو السبلـ) اٟتسن
 .أخرىُب ليلة الوفاة وُب روايات  (صلى ا عليو والو وسلم)وصية رسوؿ ا 

نو متشابو الداللة وبالتإب ال يصح بناء أ من جهة الداللة التوقيعيقاؿ بشأف  أفأقل ما ٯتكن 
لو  أفوا١تتشابو ىو ا١تتعدد الداللة أي  الدالٕب عقيدة عليو فالعقيدة البد فيها من القطع واليقُت

 من معٌت وبالتإب ال ٯتكن القطع واليقُت ٔتعٌت دوف معٌت منها. أكثر

من  أكثرفهموه على  أهنم إٔبالشريف لنخلص منها كلمات بعض العلماء ُب التوقيع   أسنقر 
 والتوقيع بالتإب متشابو، ال ٯتكن بناء عقيدة عليو أبداً، وإليكم ىذه الكلمات: معٌت، أووجو 

 العالمة المجلسي:

)بياف: لعلو ٤تموؿ على من يدعي  يعلق العبلمة اجمللسي بعد أف ينقل التوقيع الشريف قائبًل:
إٔب الشيعة، على مثاؿ السفراء لئبل ( عليو السبلـ)وإيصاؿ األخبار من جانبو  ا١تشاىدة مع النيابة

 . (ٔ) وا يعلم(( عليو السبلـ)يناُب األخبار اليت مضت وستأٌب فيمن رآه 

السفارة  اإلماـ أرادذ لو إلة السفارة على الرغم من غرابة تأويلو أ١تس أشارمن  أوؿاجمللسي 
 القوؿ ذىب ٢تذا ُب اٟتقيقة اجمللسيو عقائدي.  أمرخاصة ُب  ،هباـلئللقاؿ السفارة وال داعي 

 .الكثَتة جداً  ليوفق بُت التوقيع واخبار اللقاء وا١تشاىدة

 الميرزا النوري:

روى الشيخ الطوسي ُب كتاب الغيبة عن اٟتسن بن أٛتد ا١تكتب والطربسي ُب االحتجاج )
يقوؿ: وىذا ا٠ترب بظاىره يناُب  أف إٔب. مرسبل أنو خرج التوقيع إٔب أيب اٟتسن السمري ..

 واٞتواب عنو من وجوه:  ،اٟتكايات السابقة وغَتىا ٦تا ىو مذكور ُب البحار

                                                           
 .ٔ٘ٔ٘ ٕ٘ؼ :جألٔٛجٌذكحٌ  -ٔ
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نو خرب واحد مرسل، غَت موجب علما، فبل يعارض تلك الوقائع والقصص اليت إاألوؿ: 
ا من غَته ٭تصل القطع عن ٣تموعها بل ومن بعضها ا١تتضمن لكرامات ومفاخر ال ٯتكن صدورى

، فكيف ٬توز اإلعراض عنها لوجود خرب ضعيف ٓب يعمل بو ناقلو، وىو الشيخ ُب (عليو السبلـ)
الكتاب ا١تذكور كما يأٌب كبلمو فيو، فكيف بغَته والعلماء األعبلـ تلقوىا بالقبوؿ، وذكروىا ُب 

 زبرىم وتصانيفهم، معولُت عليها معتنُت هبا.

 .(ٔ) ذكر ا٠ترب ا١تزبورما ذكره ُب البحار بعد  الثاين:

ما يظهر من قصة اٞتزيرة ا٠تضراء، قاؿ الشيخ الفاضل علي بن فاضل ا١تازندراين: الثالث: 
قد  ،: يا سيدي(عليو السبلـ)فقلت للسيد مشس الدين ٤تمد وىو العقب السادس من أوالده 

أمر بالغيبة أنو قاؿ: ١تا  ()عليو السبلـروينا عن مشاٮتنا أحاديث رويت عن صاحب األمر 
 (عليو السبلـ)الكربى: من رآين بعد غيبيت فقد كذب، فكيف فيكم من يراه ؟ فقاؿ: صدقت إنو 

إ٪تا قاؿ ذلك ُب ذلك الزماف لكثرة أعدائو من أىل بيتو ، وغَتىم من فراعنة بٍت العباس ، حىت 
وأيس منو أف الشيعة ٯتنع بعضها بعضا عن التحدث بذكره ، وُب ىذا الزماف تطاولت ا١تدة 

األعداء ، وببلدنا نائية عنهم، وعن ظلمهم وعنائهم، اٟتكاية. وىذا الوجو كما ترى ٬تري ُب كثَت 
 من ببلد أوليائو.

ما ذكره العبلمة الطباطبائي ُب رجالو ُب ترٚتة الشيخ ا١تفيد بعد ذكر التوقيعات  الرابع:
شكل أمر ىذا التوقيع بوقوعو ُب ُب حقو ما لفظو: وقد ي (عليو السبلـ)ا١تشهورة الصادرة منو 

 الغيبة الكربى، مع جهالة ا١تبلغ، ودعواه ا١تشاىدة ا١تنافية بعد الغيبة الصغرى ... 

عليو )ويعلم أنو اٟتجة  (عليو السبلـ)يقوؿ: وأف ا١تشاىدة ا١تنفية أف يشاىد اإلماـ  أف إٔب
 حاؿ مشاىدتو لو. (السبلـ

                                                           
 والَ جٌؼالِس جٌّؿٍٟٓ ٘ٛ يجضٗ جًٌّوٌٛ أػالٖ. -ٔ
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ومستقره  (عليو السبلـ)، واجوب عنهم، مكانو أف يكوف ا١تخفي على األناـ: (ٔ) السادس
الذي يقيم فيو، فبل يصل إليو أحد، وال يعرفو غَته حىت ولده، فبل يناُب لقاءه ومشاىدتو ُب 

 .(ٕ) (األماكن وا١تقامات اليت قد مر ذكر بعضها

ٔتعٌت الرؤية  ا١تَتزا النوري يركز على داللة واحدة يراىا ظاىرة ُب التوقيع ىي ا١تتعلقة با١تشاىدة
البصرية أو اللقاء، وما يسوقو من دالالت أو وجوه يستهدؼ صرؼ التوقيع عن ىذه الداللة اليت 
يراىا معارضة ١تا دلت عليو األخبار من ٖتقق الرؤية، بل إنو ُب النقطة األؤب من الفائدة األؤب ال 

سبًل ٓب يعمل بو ناقلو وىو يتواىن عن نفض يده من مضموف التوقيع عرب التذكَت بكونو خربًا مر 
الشيخ الطوسي وال يقوى بالنتيجة على معارضة األخبار الكثَتة اليت حظيت بالعناية والقبوؿ من 

 طرؼ الكثَتين.  

 الشيخ علي الخاقاني: 

ف ا١تدعى  أمن دعوى ا١تشاىدة و  (عليو السبلـ)ولعل ما نفاه ) قاؿ ُب كتابو رجاؿ ا٠تاقاين:
عوى ا١تشاىدة مىت شاء على االستمرار كما كاف لؤلبواب األربعة ٥تافة كذاب مفًت إ٪تا ىو د
 .(ٖ) االنتحاؿ ٞتمع األمواؿ(

 األربلي: 

كشف الغمة: )والذي أراه انو إف كاف يراه أحد فقد علم منهم أهنم ال يدعوف رؤيتو قاؿ ُب  
 .(ٗ) ومشاىدتو واف الذي يدعيها كذاب فبل مناقضة إذا وا أعلم(

وىي  ،ا١تنفية ْتسب االربلي إذف ىي تلك اليت يذيع الشخص خربىا دوف سواىا ا١تشاىدة
 ىنا مطلق الرؤية البصرية كما ال ٮتفى، ال خصوص ا١تقًتنة بادعاء السفارة.

 
                                                           

 إٍّٔ٘ح يوٍ جٌٛؾٗ جٌهحِّ. -ٔ
 .ٕٖ٘ – 8ٖٔ٘ ٖ٘ؾٕس جٌّأٜٚ جٌّطرٛع ِغ ذكحٌ جألٔٛجٌ: ؼ -ٕ
 .38ٔ – 33ٌٔؾحي جٌهحلحٟٔ: ٘  -ٖ
 .3ٖٗ ٘ ٖوٗف جٌغّس: ؼ -ٗ
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 المحقق النهاوندي:

ال معارضة بُت توقيع السمري وقصص اللقاءات حىت ٭تتاج ) ُب كتابو العبقري اٟتساف:قاؿ 
لتوقيع الشريف بصدد منع دعوى الظهور العلٍت لئلماـ، وذكر ا١تشاىدة ُب إٔب اٞتمع ، الف ا

 ﴿َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشاْهَر فَػْلَيُصْمُو﴾.التوقيع ٔتعٌت الظهور واٟتضور كما ُب اآلية 

والقرينة على ا١تعٌت أمراف: األوؿ قولو: فبل ظهور إال بعد ا٢ترج وا١ترج، والفتنة والفساد. والثاين 
قبل خروج السفياين  - (عليهم السبلـ) أي الظهور، ظهور اإلماـ -و أال من ادعى ا١تشاىدة قول

والصيحة من عبلمات الظهور، وعلى ىذا ال تعارض أبدًا بُت التوقيع الشريف وبُت اٟتكايات 
…) (ٔ). 

)دخلت على : ، قاؿويؤكد كبلـ النهاوندي ما رواه الشيخ الصدوؽ عن أيب خالد الكابلي
 أخربين ،فقلت لو: يا ابن رسوؿ ا (عليهما السبلـ)سيدي علي بن اٟتسُت زين العابدين 

ٍب ٘تتد الغيبة بوٕب ا عز وجل الثاين : بالذين فرض ا عز وجل طاعتهم ومودهتم ... إٔب قولو
واألئمة بعده. يا أبا خالد إف أىل زماف وسلم( صلى ا عليو وآلو )عشر من أوصياء رسوؿ ا 

ؾ وتعأب أعطاىم غيبتو القائلُت بإمامتو وا١تنتظرين لظهوره أفضل من أىل كل زماف، ألف ا تبار 
من العقوؿ واألفهاـ وا١تعرفة ما صارت بو الغيبة عندىم ٔتنزلة ا١تشاىدة، وجعلهم ُب ذلك الزماف 

بالسيف، أولئك ا١تخلصوف حقا  وسلم( صلى ا عليو وآلو)ٔتنزلة اجملاىدين بُت يدي رسوؿ ا 
عليهما )بن اٟتسُت وقاؿ علي  وشيعتنا صدقا، والدعاة إٔب دين ا عز وجل سرا وجهرا.

 .(ٕ) (انتظار الفرج من أعظم الفرج: (السبلـ

 السيد الصدر:

مدعي ا١تشاىدة كاذب مزور ُب خصوص ما إذا كاف منحرفاً ينقل ) :قاؿ ُب ا١توسوعة ا١تهدوية
شريف ال. وأما فيما سوى ذلك فبل يكوف التوقيع (ليو السبلـع)أمورًا باطلة عن اإلماـ ا١تهدي 

                                                           

 ػٓ وطحخ "جٌّٕطظٍ ٚجٌّٕطظٍْٚ" ١ٌٍٓىز أَ ِٙىٞ. . ٔمالً 8ٕٔ٘ ْ:جٌؼرمٍٞ جٌكٓح -ٔ
 .ٕٖٓ٘: ٚضّحَ جٌٕؼّس وّحي جٌى٠ٓ -ٕ
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دااًل على بطبلنو. سواء نقل الفرد عن ا١تهدي أموراً صحيحة ْتسب القواعد اإلسبلمية أو ٤تتملة 
 . (ٔ) الصحة على اقل تقدير، أو ٓب ينقل شيئاً على اإلطبلؽ(

لنهاوندي ىو األقرب إٔب الصواب، وا١تؤيد يروف بوضوح أف ما ذكره اقق ا اٟتجىأىل ولعل 
 ، ولكن يكفينا ىنا أف الكلمات ٥تتلفة والتشابو بالتإب قائم.باألدلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٕ٘ٙ٘ضح٠ٌم جٌغ١رس جٌٛغٍٜ:  -ٔ



 :جلة البصزةِد

قاؿ: حدثنا أبو سهل، قاؿ: حدثنا ) الرواية التالية: لسيد ابن طاووسلا١تبلحم والفنت ورد ُب 
د بن ٤تمد بن غالب، قاؿ: أخربنا ىدية بن عبد الوىاب، ٤تمد بن عبد ا١تؤمن، قاؿ: حدثنا أٛت

 (عليو السبلـ) عن عبد اٟتميد، عن عبد ا بن عبد العزيز، قاؿ: قاؿ ٕب علي بن أيب طالب
يا أيها الناس، ألزموا األرض من بعدي، وإياكم والشذاذ من آؿ ٤تمد، وخطب بالكوفة، فقاؿ: 

بوف، لعصياهنم أمري، ونبذىم عهدي ... وإياكم فإنو ٮترج شذاذ آؿ ٤تمد، فبل يروف ما ٭ت
والدجالُت من ولد فاطمة، فإف من ولد فاطمة دجالُت، وٮترج دجاؿ من دجلة البصرة، وليس 

 .(ٔ) (مٍت، وىو مقدمة الدجالُت كلهم

رواية عامية. والسيد ابن طاووس ينقل ُب   أهنامتناسيًا  ىذه الرواية تغٌت هبا الكوراين طويبلً  .ٔ
 ابن ٛتاد وفنت السليلي. فنت و "ا١تبلحم والفنت" عن كتب العامة كثَتا، خاصة كتابكتاب

قد يراد منها ميساف، فقد ورد ُب نفس كتاب ا١تبلحم والفنت البن  (دجلة البصرة) .ٕ
إف لنا بالبصرة وقعة عظيمة، وقد قاؿ أمَت أنو قاؿ: ) (عليو السبلـ)عن جعفر بن ٤تمد  طاووس:

وذكر ما جرى من حديث علي بن ٤تمد صاحب ، (عليو السبلـ)ن أيب طالب ا١تؤمنُت علي اب
الزنج وغَته، ٍب قاؿ: وتعود دار ا١تلك إٔب الزوراء، وتصَت األمور شورى، من غلب على شئ فعلو، 
فعند ذلك خروج السفياين، فَتكب ُب األرض تسعة أشهر يسومهم سوء العذاب، فويل ١تصر 

الويل لواسط، كأين أنظر إٔب واسط وما فيها ٥ترب ٮترب، وعند ذلك وويل للزوراء وويل للكوفة و 
خروج السفياين، ويقل الطعاـ، ويقحط الناس، ويقل ا١تطر، فبل أرض تنبت، وال ٝتاء تنزؿ، ٍب 
ٮترج ا١تهدي ا٢تادي ا١تهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن مرًن، ٍب خروج الدجاؿ من بعد 

فيسحر٫تا ويسحر  (نواحي البصرة فيأٌب )سفواف( ويأٌب )سناـ ذلك ٮترج الدجاؿ من ميساف

                                                           
 .4ٕٗ – 8ٕٗ٘جٌّالقُ ٚجٌفطٓ:  -ٔ



 353...........................................................جاهع األدلت  

من اٞتوع والقحط، إف ذلك لشديد، ٍب طلوع الشمس  -وما ٫تا بثريد  -الناس فيمثبلف كالثريد 
 .(ٔ) (من مغرهبا إٔب قياـ الساعة أربعُت عاما، وا أعلم ما وراء ذلك

حب الزنج الذي دوخ الدولة ىو صا إليويكوف الدجاؿ ا١تشار  أفاحتمل بعضهم  .ٖ
واسط وكاف مقره ُب منطقة النخيل  إٔبوسيطر على ا١تنطقة ا١تمتدة بُت البصرة  طويبلً  العباسية زمناً 

كاف ا١تقصود   وإذا. (دجلة البصرة كذلك)و (دجلة العوراء) اٟتافة بشط العرب الذي يسمى قدٯتاً 
 .آخر اً ميساف فرٔتا يكوف الدجاؿ شخص

اؾ دجااًل من البصرة، على الرغم من أف الرواية ال تقوؿ ىذا، ولكن كيف لنفًتض أف ىن .ٗ
٪تيز ىذا الدجاؿ؟ ألنو من غَت ا١تعقوؿ أف نكّذب كل من ٮترج ُب البصرة بذريعة أف ىناؾ دجاالً 

العقبلء ال يقولوف هبذا، بدليل أف الرواية ذاهتا تقوؿ: )وإياكم والدجالُت من ولد فسيخرج منها 
من ولد فاطمة دجالُت(، أي إهنا ٖتذر من وجود دجالُت من ولد فاطمة فهل يعٍت  فاطمة، فإف

 ؟  (السبلـ اعليه)ذلك اف نتهم كل من ينتسب لفاطمة 

ضعيف ال يصلح لبلحتجاج  آحاداالشكاؿ هبذا اٟتديث دليل عجز ُب اٟتقيقة فهو خرب  .٘
ال يقوى على معارضة  أيضاً و بو ُب قضية فرعية فضبل عن االحتجاج بو ُب قضية عقائدية، وى

 أمَتالدعوة ا١تهدوية ا١تباركة. ٍب انو حديث متشابو ٓب يصرح  أثبتتاليت  األدلةعشرات بل مئات 
 ا١تؤمنُت هبوية الدجاؿ ا١تقصود فيو.

 إذف، لكي نتعرؼ عن دعوة ما البد من تفحص دليلها، وبالنتيجة يكوف التلويح هبذه
ع للناس، وىذا من الدجل، كما ال ٮتفى، ومن ٯتارسو يكوف ىو تضليل وخدا  ا١تتشاهبة األحاديث
 الدجاؿ. 

                                                           
 .3ٕٙ – ٕٙٙ٘جٌّالقُ ٚجٌفطٓ:  -ٔ



 :حدأبصزة ال خيزج معُ مً ال

أنو قاؿ لقـو  (عليو السبلـ)الرواية اليت رواىا القاضي النعماف: )عن جعفر بن ٤تمد ورد ُب 
وما من  ،أنصارنا غَتكم, ما يقـو مع قائمنا من أىل الكوفة إال ٜتسوف رجبلً من أىل الكوفة: 

 .(ٔ) (إال أىل البصرة فإنو ال ٮترج معو منهم إنساف ،بلدة إال ومعو منهم طائفة

 الجواب:

 الرواية مرسلة. .ٔ

ألف  ؛من الواضح أف ىذه الرواية ال تتحدث عن أصحاب اإلماـ الثبلٙتائة وثبلثة عشر .ٕ
ك بقولو: "ما يقـو مع يقوؿ ألىل الكوفة: "أنصارنا غَتكم" ويبُت ذل -ْتسب الرواية  -اإلماـ 

قائمنا من أىل الكوفة إال ٜتسوف رجبلً"، ولو كاف ا١تقصود ىم األصحاب لكاف ا٠تمسوف عدداً  
لو كبَتًا إذا ما قيس ْتصة غَتىا من البلدات. وكذلك فإف استقبلؿ الرواية للعدد ٜتسُت، وجعْ 

حصة كل بلدة من البلدات دليبًل على أف أنصار آؿ ٤تمد عليهم السبلـ غَت الكوفيُت، يعٍت أف 
األخر أكثر من ا٠تمسُت، بل أكثر من ٜتسُت برقم معتد بو، وإال فإف الواحد، واالثنُت، والثبلثة، 
والعشرة، ال تستأىل تغيَتًا نوعيًا ُب اٟتكم، فيكوف أىل البلدة اليت تقدـ ٜتسة وٜتسُت رجبلً 

ة، ومن جهة أخرى ال ندري كم ىو مثبًل ناصرة آلؿ ٤تمد دوف اليت تقدـ ا٠تمسُت! ىذا من جه
األنصار أكرب بكثَت جداً  ىي إف نتيجةالعدد البلدات، فلعلها مئة بلدة أو أكثر، وعليو تكوف 

 ! (، أي عدد األصحابٖٖٔمن الرقم )

ومعلـو أف األمر بقدر تعلقو بػ )أٛتد( ال يكوف ٤ترجاً، إال إذا ثبت بصورة قطعية أف  .ٖ
(، وىذا دونو خرط القتاد، ليس فقط ٖٖٟٔتديث عن األصحاب الػ )ا١تقصود من الرواية ىو ا

للسبب أعبله، وإ٪تا ألف ىذه الرواية ال تصلح ١تعارضة الروايات اليت أثبتت وجود ٚتلة من 
 األصحاب من أىل البصرة.

 .كثَتاً   وصلى ا على ٤تمد وآلو األئمة وا١تهديُت وسلم تسليماً  ،واٟتمد  رب العا١تُت

                                                           
 .ٖٙٙ٘: جألنرحٌٍٖـ  -ٔ



 الفَزس

 

 ٘ ...........................................................................................مقدمة الطبعة الثانية
 ٚ .......................................................................................... مقدمة الطبعة األؤب
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